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 نهر الليثون.. 
هنا تتطهر األرواح
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منحة

فضاء

تناقشت منظمة الدول المصدرة للنفط 
»أوبك« وشركاؤها مقترحًا لخفض إنتاج 
النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل 

يوميًا في 2019، لتفادي تخمة معروض 
قد تضعف األسعار، وذكرت مصادر طلبت 
عدم كشف هويتها أن خفض المعروض 

كان أحد الخيارات التي ناقشها وزيرا 
طاقة السعودية وروسيا، غير العضو في 

»أوبك« ودول أخرى خالل اجتماع في 
أبوظبي يوم األحد الماضي.

منحت الحكومة اليابانية زيمبابوي 6.3 
مليون دوالر الستخدامها في اقتناء أجهزة 

حماية أمن اإلنترنت في الفضاء اإللكتروني. 
وتأتي هذه المنحة في وقت يتزايد فيه 
عدد جرائم إساءة استخدام التكنولوجيا 
في شكل استنساخ البطاقات المصرفية 

وسرقة الحيوانات البرية وتهريبها، وسرقة 
السيارات واإلتجار بالبشر في زيمبابوي. 
وقال وزير المالية في زيمبابوي مثولي 

نكوبي، خالل مراسم توقيع المنحة وفقًا 
لجريدة »نيو زيمبابوي«، إن المنحة ستقطع 

شوطًا طوياًل في تحسين األمن في مجال 
اإلنترنت بالبالد.

ماليين
7قدم مكعبة

 »المجنون«

من الغاز يوميًا هي إنتاج البئر ) 23 ـ 6( 
بحقل الساحل التابع لشركة سرت إلنتاج 

وتصنيع  النفط والغاز.

رغم إيمانه بـ»استراتيجية الهدوء« في 
إدارة األزمات، لكن الصحافة األميركية 

اعتادت إطالق ألقاب على بعض كبار 
القادة العسكريين، فكان »العربي 

المجنون« من نصيب جون أبي زيد ذي 
األصول العربية.

خالل أيام، سيحط أبي زيد رحاله في 
المملكة العربية السعودية سفيرًا جديدًا 

لبالده، كرهان من الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في مرحلة حاسمة من 
العالقات األميركية–السعودية بعد 
قضية مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.
وال بأس في ذلك، 

فهو الجنرال المتقاعد ذو 
السبعة وستين عامًا، أو قل 
خبير الشرق األوسط الذي 
عرف مسالك المنطقة في 

أحلك فتراتها، وتحديدًا حين 
كان الرجل الثاني في القيادة 
المركزية األميركية في الشرق 
األوسط أثناء غزو العراق العام 

.2003
يقول أبي زيد إنه خرج من 

تجربة العراق بمهارات جديدة، 
أهمها الحفاظ على الهدوء في 

أكثر الظروف استفزازًا، فهل 
ينجح في بلورة هذا الهدوء على 

المسار الدبلوماسي أيضًا؟

راديو الوسط

»استنتاجات« باليرمو أعادت تأكيد المؤكد في اجتماع باريس

نفط

كل شيء

1.4 مليون برميل

قريبا في ليبيا
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بعد األملانية والفرنسية.. »مجوس« الكوني يتحدثون اإلنجليزية

جولة جديدة ملمثلي الكرة 
الليبية في دوري األبطال 

والكونفيدرالية

غادة عبدالرازق
من ضمن املكرمني

في الدورة الثانية 
»The Award« لـ

صنع الله: ماليني الدعم تساهم في إفشال العملية السياسية
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أسئلة جديدة  تالحق ملف األموال املجمدة في بلجيكا  

الشركات تضخ السيولة خارج عباءة »املركزي«
العاصمة طرابلس،  المصارف في  أحد  في 
بعض  و»زغـــاريـــد«  الضحكات  تعالت 
سيولة  الزبائن  تسلم  عقب  المواطنات 
نقدية بسقف يصل بين ألف وخمسة آالف 
عليها  متعارف  غير  في خطوة  وذلك  دينار 
تعيشها  سيولة  أزمــة  ظل  في  قبل،  من 

البالد منذ سنوات.
النقدية،  السيولة  توفر  أسباب  وعن 
أوضح مصدر مسؤول بمصرف الجمهورية 
الموجودة  السيولة  أن  الــوســط«  ـــ»  ل
المصرف  مصدرها  ليس  المصرف  بفروع 
المركزي، لكنها ناتجة عن إيداعات شركات 

االتصاالت والمطاحن الحكومية وغيرها.
سبب  إلــى  أشــار  نفسه  المصدر  لكن 
مسلحة  مجموعات  ممارسة  وهــو  ــر،  آخ
أموالها  ــداع  إلي الشركات  على  الضغط 
بها في  االحتفاظ  بداًل من  المصارف،  في 
خزائنها، مؤكدًا أن هذه السيولة الناجمة 
عن اإليداعات شملت طرابلس دون غيرها 

وتحدث عن  التجارية.  المصارف  فروع  من 
بترتيبات  المسلحة  المجموعات  تلك  قيام 
على  ــراف  ــ واإلش األمـــوال  ــذه  ه متابعة 

توزيعها في المصارف التجارية«.
زبائنه  الجمهورية طمأن  وكان مصرف 
في  عجز  وجــود  بعدم  الماضي  األسبوع 
السيولة  كفاية  مؤكدًا  النقدية،  السيولة 

ــدم اســتــالمــه ألي  ــم ع ــدى فــروعــه رغ ل
مخصصات من قبل مصرف ليبيا المركزي، 
أن  بالمصرف  مسؤولة  مصادر  وأوضحت 
السيولة المتوفرة في الوقت الحالي والتي 
توزع علي المواطنين مصدرها االعتمادات 
التي تم فتحها أمام التجار ورجال األعمال.

الليبي  األعمال  رجل  رحب  جهته،  من 

االنفراج  ــرب  »ق اعتبره  بما  بي  حسني 
السيولة  لتوفر  مشروط  ــال  وال الكامل 
الكبرى  بالمدن  للجميع  سقف  ــدون  وب
»االنفراج  هذا  أن  ورأى  بالبيع«،  وبعدها 
سيمتد خالل ما ال يزيد عن شهر إلى كامل 
حسني  وذكر  الداخلية«.  بالمناطق  القرى 
بي أن ما نعيشه اآلن من رفع السقف إلى 
المصارف  بأغلب  دينار   5000 يتعدى  ما 
ومنتظر  طبيعي  نتاج  الكبرى  بالمدن 
مصدره تغيير سعر الصرف مما كان عليه 
من سعر وهمي ويسرق الشعب من خالله 

و كان 1.300 دينار للدوالر .
ليبيين  ناشطين  صفحات  وكــانــت 
تداولت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
صورًا لهيثم التاجوري، قائد كتائب »ثوار 
على  شخصيًّا  يشرف  وهــو  طرابلس«، 
البنوك،  أمام  المواطنين  طوابير  تنظيم 
حتى ساعات متأخرة من الليل، بعد أن أجبر 
موظفي المصارف على العمل خارج ساعات 

الدوام الرسمي.
تفاصيل ص8

<   مواطنون في أحد فروع مصارف العاصمة طرابلس. )اإلنترنت(

دعم دولي لـ »امللتقى الوطني« وتوافق على انتخابات الربيع
الذي  السياسي  وربما  اإلعالمي،  الضجيج  انتهى 
هذا  ليبيا،  حــول  باليرمو  مؤتمر  ورافــق  سبق 
وصفه  يمكن  مما  جديدًا  فصاًل  ليكتب  األسبوع، 
الليبية  األزمة  تعيشها  التي  السياسية  بالمراوحة 
حظي  ــذي  ال المؤتمر  أن  ويبدو  ســنــوات.  منذ 
بحضور األطراف السياسية الرئيسة لألزمة الليبية، 
منظمات  وأربع  دولة،   40 من  أكثر  عن  وممثلين 
الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  والبنك  دولية، 
االتفاق  من  يتمكن  لم  المتحدة  األمم  جانب  إلى 
المشاركون  فأصدر  ختامي،  بيان  ــدار  إص على 
جدولة  تتضمن  لم  بـ»استنتاجات«،  سمّوه  ما 
التي تضمنتها هذه  السياسية واألمنية  لإلجراءات 

االستنتاجات.
وال  المؤتمر،  تحضيرات  الزمت  الغموض  أجواء 
سيما ما يتعلق بحضور القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر، باإلضافة إلى ظهور مشاركين 
األخيرة،  الساعات  في  المستوى  رفيعي  دوليين 
السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  بينهم  من 
ورئيس  ميدفيدف،  الــروســي  الـــوزراء  ورئــيــس 
تراوحت  فيما  أويحيى،  أحمد  الجزائرية  الحكومة 
حكم  بين  واإلعالميين  السياسيين  المحللين  آراء 

مسبق بالفشل، وإمكانية تحقيق نجاح ما.
إليها  انتهى  التي  »االستنتاجات«  وانحصرت 
لعقد  السعي  المؤتمر في ثالثة مبادئ تتمثل في 
حملة  وإطالق   ،2019 ربيع  في  العامة  االنتخابات 
تحضير  لجنة  وتدشين  الجنوب،  إلنقاذ  وطنية 

لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة.
من  الكثير  تثير  »االستنتاجات«  تلك  أّن  غير 
مباركة  مع  سيما  وال  إجابات،  منها  أكثر  األسئلة 
المبعوث األممي غسان سالمة  المشاركين جهود 
وسط  الجهود،  تلك  اختصاصات  تحديد  دون 
غموض آخر صاحب خطته للحل السياسي، خاصة 
الخطة  تلك  أمام  العراقيل  ألقى بجملة من  عندما 

خالل إحاطته أمام مجلس األمن مطلع األسبوع.
للملتقى  زمني  إطار  وضع  سبق  ما  إلى  يضاف 
من  األولى  األسابيع  في  ليكون  المزمع  الوطني 
أو  معاييره  عن  الحديث  يجري  أن  دون   ،2019

لالنتخابات  صيغة  تحديد  يجر  لم  كما  أعضائه، 
لم  كما   ،2019 ربيع  في  إلجرائها  السعي  بخالف 
مع  سيما  وال  بشأنها،  الجدل  المشاركون  يحسم 
إجرائها،  ترتيب  حول  الليبي  الداخل  في  اختالف 

بحيث تكون البرلمانية أواًل أم الرئاسية؟.
غير أّن مؤتمر باليرمو تميز في بعض مخرجاته 
مؤتمر  سيما  وال  دولية،  منصات  من  سبقه  عمّا 
باريس، خصوصًا في تسمية –ألول مرة- دور لمصر 
في توحيد المؤسسة العسكرية، باإلضافة إلى البعد 
المصرفية  المؤسسة  وإدارة  والتنموي  االقتصادي 
مواجهة  وآليات  األخيرة،  االقتصادية  واإلجــراءات 

الفساد ومراجعة حسابات المصرف المركزي.
في  السراج  فائز  أعلن  التفاصيل  وعلى مستوى 
كلمته دعمه إجراء انتخابات متزامنة الختيار رئيس 
الربيع  في  الجديد  التشريعي  والجسم  للدولة، 
الدستورية  االستحقاقات  إتمام  وضرورة  المقبل، 
الوطني  المؤتمر  بعقد  رحب  كما  بالخصوص، 

الجديد،  العام  من  األولــى  األسابيع  في  الجامع 
الليبي،  الجنوب  إلنقاذ  الوطنية  الحملة  أطلق  كما 
ثالثة  ستشمل  التي  الحملة  هذه  على  وإشرافه 

محاور، هي: األمن والخدمات والوضع االجتماعي.
المشاركون في ختام  النتائج طالب  وفي خضم 
استفتاء،  قانون  بإصدار  النواب  مجلس  اجتماعهم 
مركزي  كإنجاز  الدستورية  العملية  إتمام  بهدف 
»استنتاجات«  وخلصت  الليبية.  الدولة  لسيادة 
الشروط  توافر  من  التحقق  ضرورة  إلى  باليرمو 
التقنية والتشريعية والسياسية واألمنية المطلوبة 
كافة، مع دعم متزايد من المجتمع الدولي من اآلن 
الوفود  تعهدت  فيما  االنتخابات،  إلجراء  فصاعدًا 
إجرائها،  لدى  االنتخابات  نتائج  بـ»احترام  الليبية 
في حين تخضع األطراف التي تحاول نسف أو عرقلة 

العملية االنتخابية للمساءلة«.
أن  على  التأكيد  أيــضــًا  النتائج  وتضمنت 
»الوضعين السياسي واألمني الحاليين غير قابلين 

ليبيا،  في  عسكري  لحل  مجال  ال  وأنه  لالستدامة، 
فالحل السلمي وحده هو القابل لالستدامة«، وهو 
الموقع  السياسي  االتفاق  لمخرجات  تدوير  إعادة 
في الصخيرات، الذي قالوا إنه »يبقى اإلطار الوحيد 
أجل  من  ومستدام  شامل  مسار  إلنجاز  المتاح 

تحقيق االستقرار في ليبيا«.
واستنكر المشاركون اللجوء للعنف في طرابلس، 
وحثوا جميع األطراف على »متابعة التطبيق الكامل 
طرابلس  في  الجديدة  األمنية  لالتفاقات  والسريع 
والقائمة على إعادة نشر القوات المسلحة واألمنية 
وكرر  المسلحة«.  الجماعات  محل  لتحل  النظامية؛ 
لـ»اتخاذ  الدولي  المجتمع  استعداد  المشاركون 
النار  إطالق  وقف  ينتهك  إزاء من  موجهة  عقوبات 
بناء  أجل  من  مبادرات  و»اتخاذ  طرابلس«،  في 
ليبيا، بما في ذلك  األمنية في  المؤسسات  قدرات 
خالل  من  أيضًا  وذلك  المشترك،  العمليات  مركز 

أنشطة تدريب قوات األمن والشرطة النظامية«.
المشاركون  ذّكــر  االقتصادي  الملف  وبشأن 
من  أخيرًا  المعتمدة  االقتصادية  باإلصالحات 
تنفيذها  »متابعة  على  وحثوا  الوفاق،  قبل حكومة 
ليبيا  فــي  المتحدة  ــم  األم بعثة  مــع  بالتعاون 
تأمين  أجل  من  الدولية  المالية  والمؤسسات 
الخدمات  تدعم  التي  واالستثمارات  الــمــوارد 
وتحسين األوضاع المعيشية ولكل الشعب الليبي«.
»تشجيع  أجل  من  الجارية  بالجهود  ورحبوا 
وضرورة  االقتصادية،  المؤسسات  داخل  المساءلة 
كافة  والضبابية  والفساد  السطو  أشكال  تخطي 
من  االستفادة  كافة  للمواطنين  السماح  أجل  من 

الموارد الليبية«.
التي  األسئلة  تنته  ولم  باليرمو  مؤتمر  انتهى 
تالزم هكذا مناسبات، وعلى رأسها من خرج كاسبًا 
السؤال،  هذا  على  تقفز  اإلجابة  لكن  خسر،  ومن 
ألن ما ترشح عن المؤتمر لم يتجاوز تأكيد المؤكد 
المبعوث  مقترح  تحصل  -ربما-  باستثناء  سابقًا، 
دعمًا  الجامع  المؤتمر  عقد  سالمة  غسان  الدولي 
التحضير  أهمية  على  واالتفاق  عليه،  مجمعًا  دوليًا 
يجعل  مما  المقبل،  العام  ربيع  انتخابات  إلجــراء 

سالمة هو الكاسب األكبر.
تفاصيل ص4

< أطراف األزمة الليبية خالل مؤتمر باليرمو الثالثاء 13 نوفمبر 2018                   »وكاالت«

باليرمو، القاهرة–الوسط

أبرز نتائج باليرمو: ال مجال لحل 
عسكري في ليبيا، فالحل السلمي 

وحده هو القابل لالستدامة

 المؤتمر تميز عما سبقه من منصات 
دولية، في تسمية دور لمصر في 

توحيد المؤسسة العسكرية

 »الوسط« ترصد »انفراج« األزمة في مصارف طرابلس

طرابلس–أحمد الخميسي

املنتخب جاهز لسيشل 
ويترقب هدية النسور

الوطني  المنتخب  يحل 
القدم  لكرة  األول  الليبي 

غدٍ  بعد  على سيشل،  ضيًفا 
منافسات  ضمن  السبت، 

لتصفيات  الخامسة  الجولة 
األمم  نحو  المؤهلة  أفريقيا 
)كان  بالكاميرون  األفريقية 

2019(.. يواصل »فرسان 
في  التدريبات  المتوسط« 

بعد  فكتوريا،  العاصمة 
الفريق،  بعثة  أن وصلت 

رحلة طيران  عبر  األربعاء، 
إلى  امتدت  طويلة وشاقة 

10 ساعات، عبر دبي، حيث 
بقيادة  الفني  الجهاز  حرص 
السفر  على  العيساوي  فوزي 

أيام. بثالثة  المباراة  قبل 

القذافي  اإلسالم  سيف  عن  الحديث  عاد 
من  لكن  الليبي،  المشهد  إلى  مجددًا 
صوت  مع  المرة  هذه  الروسية  البوابة 
تجريها  اتصاالت  عن  يعلن  موسكو  من 
إلعادته  القذافي  نجل  مع  روسية  أطراف 
مكان  أن  رغم  السياسي،  المشهد  إلى 
عن  اإلعــالن  منذ  المجهول  طي  وجــوده 
العام الماضي، في  إطالقه في يونيو من 
الدولية  الجنائية  المحكمة  تتمسك  حين 
التوقيف  مذكرة  وفق  تسليمه  بضرورة 
واالضطهاد  القتل  »جرائم  بسبب  بحقه 
المتهم  اإلنــســانــيــة  ــد  ض ــم  ــرائ ــج وال
بارتكابها«، إلى جانب أنه مطلوب محليّا 

من قبل النائب العام.
تصريحات  جاءت  مفاجي،  نحو  وعلى 
الروسية  ــال  ــص االت مجموعة  رئــيــس 
دينغوف  ليف  الليبية،  ــة  األزم لتسوية 
اإلسالم»شخصية  سيف  أن  كشف  الذي 
في  سياسي  ووزن  اعتبارات  لديها  ليبية 

بانتظام  بنا  »يتصل  أنه  مضيًفا  بالده«، 
الليبية  التسوية  عملية  في  كمشارك 
المشاركة  األطـــراف  ضمن  وسيكون 
فيها«، ورأي أن سيف القذافي »سيحتاج 
ويمثل مصالح  يمثله  إلى تسمية مرشح 

القذاذفة«،  قبيلة  ذلك  في  بما  القبائل، 
»لن  روسيا  إن  بالقول  استدرك  لكنه 
الشعب  يدعمه  ال  شخص  أي  تدعم 
الروسي  اإلعالن  يأتي  مطلًقا«..  الليبي 
وجود  مكان  على  يخيم  غموض  وسط 
أبو  كتيبة  أطلقت  منذ  اإلســالم،  سيف 
في  سراحه  الزنتان  في  الصديق  بكر 
فيما  العفو،  لقانون  وفًقا   2016 أبريل 
معمر  نجل  أن  إعالمية  مصادر  ذكــرت 
القذافي موجود في البيضاء تحت حماية 
مطالبات  لعدة  »البراعصة«،  أخواله 
وضغوط عدة في تأمين اإلقامة له.. في 
مع  الدعوة  هذه  تترافق  نفسه،  الوقت 
المحكمة  قبل  من  المتكررة  التأكيدات 
تقول  التي  لتسليمه،  الدولية  الجنائية 
إدعائه  من  الرغم  وعلى  »طليق،  إنه 
اإلفراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبد أي 
أو  المحكمة  إلى  نفسه  تسليم  في  نية 

إلى السلطات المختصة في ليبيا«.

عودة الحديث عن سيف اإلسالم عبر البوابة »الروسية«

< سيف اإلسالم القذافي

مجهول املكان ومطلوب من القضاء املحلي والدولي



تصدر فيلم الرسوم المتحركة »The Grinch«، إيرادات دور السينما بأميركا، حسب ما أظهرت 
تقديرات استوديوهات السينما.

الفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش، ومن إخراج يارو تشيني وسكوت موسيير، ومن تأليف 
مايكل ليسيور، وتومي سويردلو، وهو مستوحى من كتاب الدكتور سيوس، وتدور أحداثه حول 
العديد من  الميالد، لكن تحدث  أثناء فترة عيد  قصة فنان كوميدي يذهب فى مهمة سرقة 

المفارقات التي تغير قلبه إذ يقع في حب فتاة.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من بنديكت كومبرباتش وآنجيال 
سبيري ورشيدة جونس، إيرادات بلغت 66 مليون دوالر. بيندكت كومبرباتش المرشح لجائزة 
األوسكار هو من قام بتجسيد الشخصية األساسية للفيلم والذي يدعى »غرينش« الشهير الذي 

يعيش حياة انفرادية داخل كهف على جبل، مع كلبه الوحيد المخلص »ماكس«.
جزءا  يستعيد  الذي   ،»Bohemian Rhapsody« الدرامي  الفيلم  الثاني  المركز  إلى  وتراجع 

الشهير فريدي  المغني  من حياة 
»كــويــن«،  وفرقته  ــركــوري  م
 30.9 بلغت  ــرادات  إيـ محققا 
اإلجمالي  )بلغ  دوالر  مليون 
وقد  دوالر(،  مليون   100
سينغر  براين  الفيلم  أخــرج 
مثل  ناجحة  أفــالم  صاحب 
يوجوال ساسبكتس«  »ذي 

و«أكس من«.
ــمــمــثــل  ــوم ال ــ ــق ــ وي
األميركي من أصل مصري 
فريدي  بــدور  مالك  رامــي 

مركوري الذي توفي جراء مرض 
اإليدز في لندن عام 1991. ويشارك في بطولته إلى جانب رامي 

مالك، لوسي بوينتون، ومايك مايرز.
وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب واإلثارة الجديد »Overlord«، الذي يشارك في 
بطولته كل من بوكيم وودبين ووايت راسل وبيلو إسبيك، محققا في أسبوعه األول 

إيرادات بلغت 10.1 ماليين دوالر.
 The« العلمي  والخيال  واإلثــارة  المغامرات  فيلم  الرابع  المركز  إلى  وتراجع 
في  يشارك  الذي  »ديزني«،  إنتاج  من   ،»Nutcracker and the Four Realms
بطولته كل من ماكنزي فوي وهيلين ميرين ومورجان فريمان وكيرا نايتلي، محققا 

إيرادات بلغت 9.6 ماليين دوالر.
 The Girl in the« الجديد  والتشويق  اإلثــارة  فيلم  الخامس  المركز  في  وحل 
ستانفيلد  والكيث  فوي  كلير  من  كل  بطولته  في  يشارك  الذي   ،»Spider›s Web

وسيلفيا هويكس، محققا في أسبوعه األول إيرادات بلغت 8 ماليين دوالر.
وجاء في المركز السادس »A Star Is Born«، وهو ثالث إعادة لفيلم يعود لعام 
1937. والعمل من بطولة ليدي غاغا في دور مغنية ناشئة يساعدها فنان شهير يلعب 
دوره برادلي كوبر. وحقق الفيلم 8 ماليين دوالر ليرتفع مجموع عائداته في خمسة 

أسابيع إلى 178 مليونا.

تواصـل 02

»شو  الجديدة  أغنيته  الحالني،  عاصى  الفنان  طرح 
الشهير  الفيديوهات  موقع  على  عليكي«،  بخاف 

»يوتيوب«.
باسم  وألحان  عباس،  حسن  كلمات  من  األغنية 
وطــارق  دميان،  سليمان  من  كل  وتوزيع  يحيى، 

مجدالني.
اللبنانى للقاء جمهوره ومحبيه فى  النجم  ويستعد 
مباشرة  ينطلق  ثم  تورونتو،  في  الجمعة،  غدا  كندا، 
إلى  يتوجة  وبعدها  نوفمبر   18 فى  مونتريال  إلى 

وندسور وأدموند فى 23 و24 من نوفمبر الجاري.

عاصى الحالنى يطرح أغنيته الجديدة 

خليــك بيــن النــاس فاعــل خيـــر*** والعمــر مهمــا طــال راه قصــــير
خليـــــك ديمــــــــة صافــــــــــي*** كيــف العسـل للنـاس حلــو وشافــي.
ال تهيـن غيــرك وال بشــر تكافـي ***مهمــا حصــلك مـــن قــالل الخيـــر.
وال تخـون من خانك وخلك وافي*** وال تبيـــع حـــق النـــاس بالتزويـــر

أطلق عدد من مستخدمي موقع »فيسبوك« هاشتاغ »#وش_تحب_في_ 
فيسبوك«.

وجاء هذا الهشتاغ من أجل معرفة ماذا يحب رواد صفحات موقع 
التواصل االجتماعي واألشياء التي يتشاركون فيها. 

#وش_تحب_في_تويتر

اإلخبارية  النشرات  مقدمي  التكنولوجيا  وضعت 
اآلن  أنفسهم  وجــدوا  إذ  ــأزق،  م في  الصين  في 
روبوتات  المرة  هذه  أبطالها  جديدة  منافسة  في 

مبرمجة لتالوة األخبار.
هذا  الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  وعرضت 
األسبوع ما سمته »سابقة عالمية« قوامها مذيعان 
افتراضيان للنشرات اإلخبارية، راكبة موجة الجهود 

الصينية لتشجيع تقنيات الذكاء الصناعي.
ويرتدي أحد هذين المذيعين بزة قاتمة وربطة 
عنق حمراء، فيما يلبس الثاني قميصًا وربطة عنق 
لقراءته  برمجًا  نصًا  الكاميرا  أمام  ويتلوان  رمادية، 
من خالل تحريك الشفتين بالوتيرة المعتمدة عادة 
فيما  الصينية  أحدهما  ويتكلم  األخبار،  نشرات  في 

اآلخر يتحدث اإلنجليزية.
االفتراضيتين  الشخصيتين  هاتين  أحد  ويقول 
الصين  ــة  وكــال فــي  لــي  عمل  ــوم  ي أول  »هـــذا 
الحقيقي  المظهر  إلى  صورته  وتستند  الجديدة«، 
حتى  يشمل  بما  شــاب  صيني  إخــبــاري  لمذيع 
التي  الرسمية  األنباء  وكالة  وأشــارت  النظارات، 

إلى  التليفزيوني  للبث  الخاصة  خدمتها  تمتلك 
سوغو  شركة  مع  بالتعاون  طــورا  الروبوتين  أن 
والتي  الصوتي  التعرف  تقنيات  في  المتخصصة 

تتخذ مقرًا لها في بكين.
ولفتت الوكالة إلى أن المقدم الرقمي يتميز عن 
على  العمل  على  قادر  بأنه  التقليديين  المذيعين 

مدار الساعة.
فريق  في  عضوًا  رسميًا  بــات  »هــو  وأضــافــت 
مع  و»سيعمل  الجديدة،  الصين  وكالة  في  التحرير 
التي  المقدمين اآلخرين ليزودكم باألخبار الدقيقة 

تحقق عن صحتها لحظة حصولها«.
في  قدمتا  اللتان  الشخصيتان  هاتان  وظهرت 
الحكومة  تنظمه  الذي  لإلنترنت  العالمي  المؤتمر 
باتا  كما  شنغهاي،  قرب  ووزن  في  سنويًا  الصينية 
عبر  الوكالة  لها  تسوق  منتجات  على  موجودين 

اإلنترنت.

املذيع الروبوت يدخل 
الخدمة رسميًا

ذكرت مجلة »بي سي فيلت« األلمانية إلى أنه يتعين على 
بأجهزة  آب«  »واتس  الفوري  التراسل  تطبيق  مستخدمي 
 12 قبل  االحتياطي  النسخ  ملفات  من  التحقق  أندرويد 

نوفمبر الجاري، وإال فإنهم قد يتعرضون لفقدان البيانات.
شركة  بين  اتفاقية  تنفيذ  بدء  إلى  ذلك  سبب  ويرجع 
تخزين  عدم  على  تنص  »غوغل«  وشركة  آب«  »واتــس 
بخدمة  آب«  »واتــس  لتطبيق  االحتياطي  النسخ  ملفات 

غوغل السحابية درايف اعتبارا من هذا التاريخ.
النسخ  ملفات  أن  آب«  »واتــس  شركة  وأوضــحــت 
االحتياطي، التي لم يتم تحديثها لفترة أطول من عام، 
تلقائيا،  درايف«  »غوغل  خدمة  من  حذفها  سيتم  فإنه 
ولذلك يتعين على مستخدمي »واتس آب« إجراء عملية 
»غوغل  حساب  على  وتحميلها  يدويا  االحتياطي  النسخ 
ملفات  تحديث  يتم  حتى  التاريخ،  هذا  قبل  ــف«  دراي
من  حمايتها  يتم  وحتى  الموجودة،  االحتياطي  النسخ 

التلقائي. الحذف 

#هشـتاغ

شعر الحكمة

احب اتفقد احوال رعيتي)صديقاتي(اتاكد 
انه مافي شي مخل باالداب يتابعونه وال 
يغردون فيه #وش_تحب_في_ فيسبوك

amani

#وش_تحب_في_ فيسبوك، اقدر استفسر 
فيه ولو ان فيه ناس تدور النقد. 

حصه

أحياناً يأتينا شعور يجعلنا 
فقط نراقب العالم بصمت 
وال نتحدث أي ضجة وال أي 
أثر ونعيش مرحلة تأمل 

عميق ال أكثر. 

Salima

#وش_تحب_في_ فيسبوك، 
أحب الدكتورات حقين التغذيه 
اللي يجون يبسطون بالمنشن 
عندي تحت كل تغريده استفيد 

منهم بالدايت. 

تركي بن مشعل

#وش_تحب_في_ 
فيسبوك، إن فيه حسابات 

كل يوم يبهرني اكثر 
من اليوم الي قبل، وربي 
معجبببننني اخيرا حصلت 

حساب محتواه جديد 
وبطل.

بيلسان

»واتس آب« يطالب املستخدمني 
بالنسخ االحتياطي قبل 12 نوفمبر

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 156 7 من ربيع األول 1440 هــ

15 نوفمبر 2018 م

معالجة  في  أكبر  شفافية  لضمان  تدابير  »فيسبوك«  ستتخذ 
فيه  أعلنت  وقت  في  المؤسسة،  داخل  الجنسي  التحرش  حاالت 

»غوغل« خطوات مماثلة.
الموظفون  يكون  لــن  الــجــديــد،  التوجه  هــذا  وبموجب 

تحرش  لحاالت  تعرضهم  عن  يبلغون  الذين  والموظفات 
الذي  التحكيم«،  بـ»بند  يعرف  بما  بالتقيد  ملزمين  جنسي 

ــوع من  ــن يــرغــمــهــم عــلــى الــســيــر ب
الكشف  دون  من  الخاصة  الوساطة 
التقدم  عبر  الحاالت  هذه  عن  علنا 

قضائية. بشكاوى 
البند  لهذا  االحتكام  وسيصبح 
ــاالت الــتــحــرش  ــ ــا فــي ح ــاري ــي ــت اخ
ــح أحــد  ــ الــجــنــســي، عــلــى مــا أوض
في  ــن  ــي ــي ــالم اإلع ــن  ــي ــســؤول ــم ال
برس«،  »فرانس  لوكالة  المجموعة 

الجنسي  للتحرش  مكان  »ال  مضيفا 
للشركة،  الداخلية  السياسة  تعديل  جرى  كذلك  فيسبوك«.  في 
سيكونون  معين  مستوى  من  الكوادر  أو  المسؤولين  إن  إذ 

كانوا على عالقة  إذا  عما  البشرية  الموارد  بإبالغ قسم  ملزمين 
مع موظف آخر تفاديا النتهاكات محتملة.

عمالقة  مجموعة  تعهد  غداة  الجمعة،  اإلعالن،  هذا  ويأتي 
بند  إلزامية  بإنهاء  »غوغل«  هي  التكنولوجيا  مجال  في  أخرى 
رئيس  وكتب  لموظفيها،  التحكيم 
ــعــمــالقــة، ســنــدار  الــمــجــمــوعــة ال
إلى  إلكترونية  رسالة  في  بيتشاي، 
اإلقــرار  »يجب  »غوغل«:  موظفي 
بأننا لم نقم دائما في السابق بما 
آسفون  نحن  لذا  فعله،  علينا  كان 

حقا«.
إجراء  بوضوح  »علينا  وأضــاف: 
بسلسلة  رسالته  مرفقا  تغييرات«، 
الشفافية«  من  »لمزيد  ترمي  تدابير 
االنتهاكات.  ــذه  ه لضحايا  ــم«  ــدع و»ال
عن  باستمرار  باإلبالغ  خصوصا  »غوغل«  ووعــدت 
والتدابير  الشركة  في  المثبتة  الجنسي  التحرش  حاالت  عدد 

المتخذة في هذا اإلطار. المسلكية 

»فيسبوك« و»غوغل« تتعهدان بمواجهة التحرش

فيلم »The Grinch« يتصدر إيرادات »هوليود«

 <  »روبوت« يقدم نشرة أخبار في الصين

كلمة1000

● )العاصمة تغرق من جديد( 12 نوفمبر 2018.

بمشاركة ليبية.. تحديات الصحافة في منتدى دولي بتونس
انطلقت في تونس اليوم، أعمال »المنتدى الدولي األول للصحافة« 
بمشاركة إعالميين وصحفيين ليبيين من بين نحو 500 صحفي من 
30 دولة لمناقشة واقع ومستقبل مهنة الصحافة، تحت عنوان »نشر 

وسائل إعالم مفيدة للمجتمع وللديمقراطية«
ُيعقد هذا المنتدى، الذي يستمر 3 أيام، بمبادرة من »جمعية 
الصحافة والمواطنة« الفرنسية التي تنّظم سنويًّا »منتدى الصحافة 

في تور«، المدينة الواقعة في وسط غرب فرنسا.
ومناظرة  ومؤتمر  عمل  ورشــة   45 نحو  الملتقي  هذا  وينظم 
واجتماعات مع الجمهور العام باللغتين الفرنسية والعربية، وتسلط 
اإلعالم  وسائل  »مستقبل  مثل  هامة  مهنية  قضايا  على  الضوء 
المطبوعة«، و»التحقق من الصور والمعلومات« و»تدريب صحفيي 

الغد« و»صحافة السالم في زمن الحرب«.
الفن  ومسرح  الثقافة  مدينة  في  يقام  الذي  الملتقى  ويسعى 
الرابع، إلى بناء مساحة حوار إيجابية بين الجهات الفاعلة من ضفتي 

البحر األبيض المتوسط، لتبادل الخبرات ومناقشة األوضاع المهنية 
لقطاع الصحافة.

يطمحون  المنّظمين  إّن  بوفييه  جيروم  الجمعّية  رئيس  وقال 
ألن يصبح »منتدى الصحافة بتونس« ملتقى دورًيا يعقد مرة كل 

سنتين وموعًدا »ال غنى عنه لمن يؤمنون بإعالم نوعي«.
ويشهد المنتدى أيًضا نقاشات مفتوحة أمام العموم وورش عمل 
المضّللة  واألخبار  العمومي  اإلعالم  استقالل  قضايا  تتناول  مهنية 

واألمن الرقمي واألدوات اإلعالمية الحديثة.
كما يرمي »منتدى الصحافة بتونس« إلى تشكيل شبكة تضّم 
المتوّسط  ضفتي  من  فرنكوفونيين  استقصائيين  صحفيين 
لتشجيعهم على التعاون في إجراء تحقيقات استقصائية حول قضايا 

تتخّطى حدود دولهم.
ومن المقرر عقد النسخة الثانية في خريف العام 2020، تزامًنا مع 
انعقاد قمة رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية، فيما يتعلق بالطبعة 
نظمها  التي  الفرنكوفونية  الصحافة  لرابطة  والثالثين  التاسعة 

 < من الجلسة االفتتاحية لمنتدي الصحافة الدولي في تونس. )الوسط(االتحاد الدولي للصحافة الفرنسية.

تونس ــ نجاح العجيلي
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موغيريني: املصالحة والتسوية السياسية واالنتخابات هي أولويتنا في ليبيا
عُقدت  .؟  باليرمو  مؤتمر  من  تقتربون  روح  بأي   •
نتائج  دون  ولكن  األخيرة  األشهر  في  أخرى  اجتماعات 
تجلبها  أن  يمكن  التي  المضافة  القيمة  ما  ملموسة، 

..؟ األوروبية  الدبلوماسية 
المستمر  ــا  أوروب التزام  باليرمو  مؤتمر  يُظهر   -
نريد  الذي  الجنوبي،  جارنا  ليبيا،  في  المصالحة  نحو 
التاريخ  يربطنا  حيث  ــار،  واالزده واألمــن  االستقرار  له 
األبيض  البحر  نفسه،  البحر  ونتقاسم  والجغرافيا، 
لذلك  واقتصادية.  ثقافية  عرى  تربطنا  كما  المتوسط، 
الجانب  على  نحن  وشعبها.  بليبيا  نهتم  أن  إال  يسعنا  ال 
مصلحة  من  فيه  لما  ونرافقها،  ندعمها  وسنظل  نفسه، 

األوروبيين. ولجميع  الليبيين  لجميع 
طويلة،  عملية  الليبي  السياسي  االنتقال  عملية  إن 
يمكن  حــوار  وكــل  الليبية،  ــراف  األط يقرب  لقاء  وكــل 
بخطوة،  خطوة  القضايا،  بعض  حل  في  يساعد  أن  في 
الديمقراطي  االنتقال  في  المطاف  نهاية  في  للمساهمة 

الليبي. الشعب  الذي يطالب به 
نحن نحقق التقدم إلى هذا الهدف، فاالقتصاد يتحسن 
والترتيبات  حيًا،  يزال  ال  السياسي  والحوار  تدريجيًا، 
ما  أنه  الواضح  من  الهدوء.  عودة  على  ساعدت  األمنية 
زال أمامنا الكثير من العمل، وسيواصل االتحاد األوروبي 
التي  المتحدة،  األمم  الدوليين دعم وساطة  مع شركائه 
ما ستكون  وهذا  الخاص غسان سالمة.  الممثل  يقودها 

باليرمو. فحوى رسالتي في 
• وفًقا لبعض المسؤولين في بروكسل، وعلى وجه 
االتحاد  دول  مواقف  فإن  البرلمان،  رئيس  الخصوص 

األوروبي ما زالت متباعدة ..؟
األعضاء  دولــه  من  دولــة  وكل  ــي  األوروب االتحاد   -
األزمة،  هذه  ليبيا  تتجاوز  أن  في  الرغبة  في  متحدون 
الهائلة.  والبشرية  االقتصادية  بإمكاناتها  تنعم  وأن 
الموقف  هذا  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  كرر  حيث 
المشترك عدة مرات خالل اجتماعاتهم، وسيكون مؤتمر 

باليرمو مثااًل آخر على هذا الموقف الموحد.
نحن جميعًا نعمل معًا من أجل التوصل إلى مخرجات 
مسؤوليتنا  ومــن  باليرمو.  في  للمحادثات  إيجابية 

واألمم  لليبيا  وقويًا  موحدًا  شريًكا  نظل  أن  الجماعية 
المصيري. لعملها  األول واألهم  المؤيد  المتحدة، ألننا 

بمبادرات  بالفعل  األوروبـــي  االتحاد  يساهم   •
لم  لماذا  لكن  البالد،  في  االستقرار  لتحقيق  مختلفة 
المستوى على عكس  تتخذ بروكسل أي مبادرة رفيعة 

ما شرعت به في سورية على سبيل المثال ..؟
األمم  بعثة  مع  بيد  يدًا  األوروبــي  االتحاد  يعمل   -
علينا  فيجب  بذلك.  القيام  وسيواصل  ليبيا  في  المتحدة 
التحول  هذا  إنجاز  في سبيل  موحدة  بطريقة  نساهم  أن 
نفعل  كما  واألفارقة(،  والعرب  )األوروبيون  الديمقراطي 
األمم  مظلة  تحت  الرباعية-  ضمن  المجاورة  الدول  مع 
قد  إنها  إذ  تعمل،  المتحدة  األمم  ووساطة  المتحدة. 

مهمة. نتائج  حققت 
على  اإلضافية،  التفاوض  مسارات  قيمة  نرى  ال  نحن 
مبادرات  هناك  كانت  الماضي  في  ربما  ذلك  من  العكس 
للغاية  فخورون  نحن  األحــيــان.  بعض  في  جــدًا  كثيرة 
حول  والدولي  اإلقليمي  المجتمع  حشد  في  بمساهمتنا 
وساطة األمم المتحدة واالعتراف بالعملية السياسية لألمم 
للتطبيق  القابلة  الوحيدة  الطريقة  باعتبارها  المتحدة 

لتحقيق السالم واألمن واالزدهار للشعب الليبي.
إدارة  لكم في  بالنسبة  األولوية  المجاالت ذات  ما   •

..؟ الليبي  الملف 
إجــراء  مع  السياسية  والتسوية  المصالحة  إن   -
واإلصالحات  وآمنة وسليمة،  قانونية  بيئة  في  انتخابات، 
تتصدر  وقد  أولوياتنا.  تمثل مجاالت  واألمن  االقتصادية 
العملية السياسية قائمة هذه األولويات، ولكن ال يمكن 
األمني  الجهاز  بتوحيد  إال  وجه  أكمل  على  تحقيقها 
وخلق  المحلية  االقتصادات  إنعاش  أجل  من  والعمل 
في  المساعدة  يقدم  األوروبي  االتحاد  إن  العمل.  فرص 
استثمرنا  لقد  المثال  سبيل  فعلى  المجاالت،  هذه  جميع 
الليبي  الشعب  لدعم  ــورو  ي مليون   375 اآلن  حتى 
منها  الحيوية،  القطاعات  من  العديد  عبر  بمشاريع 
من  عدد  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  إلى  الموجهة 
اإلنسان،  وحقوق  المستدامة  التنمية  مثل  المجاالت 
إضافة إلى الحوكمة والصحة، وتلبية االحتياجات الملحة 
على  والتدريب  الدم  نقل  وخدمات  األمومة  صحة  مثل 
غير  األمراض  من  والوقاية  العقلية  والصحة  التمريض 

والتعليم. والشباب  واالقتصاد  المعدية 

على  أعمال  رائــد   500 من  ألكثر  التدريب  وقدمنا 
المشاريع  تطوير  بدعم  قمنا  كما  ناشئة،  مشاريع  تنفيذ 
والتدريب  التعليم  وبــرامــج  والمتوسطة،  الصغيرة 
في  -بما  واألمــن  السياسية،  العملية  ودعم  المهني، 
السلطات  ودعم  والحماية،  والهجرة،  الحدود  إدارة  ذلك 
الواضح  الوساطة. ومن  األلغام وأنشطة  وإزالة  المحلية، 
أنه يجب معالجة جميع المسارات معًا في الوقت نفسه.

في  خاصة  األمنية،  الترتيبات  تهيمن  ســوف   •
دور  ترون  كيف  باليرمو.  في  االجتماع  على  العاصمة، 
العقبة  البعض  يعتبرها  التي  الميليشيات  مكان  أو 

األولى الستقرار الدول ..؟
ليس  لكنه  مهمًا،  مــوضــوعًــا  سيكون  األمــن   -
نتفق  المؤتمر.  خالل  سيناقش  الذي  الوحيد  الموضوع 
أن  يجب  األمن  أن  على  وخارجها-  ليبيا  داخل  جميعًا- 
يصبح فقط مسؤولية قوى محترفة تحت إشراف حكومة 
تعمل  كما  ذلك،  على  الليبية  الحكومة  وتعمل  مدنية. 
من  ذلك،  على  نعمل  ونحن  ذلك،  على  المتحدة  األمم 
خالل تقديم المساعدة والخبرة إلى بعثة األمم المتحدة 
بعثتنا  خالل  من  الليبية  السلطات  وإلى  ليبيا  في  للدعم 
البحرية  والعملية  الــحــدود  في  للمساعدة  المدنية 

المتوسط، »صوفيا«. البحر  األوروبية في 
والمشير  الليبيين  للقادة  الشخصية  رسالتك  ما   •

باليرمو؟ لمقابلته في  أنتم مستعدون  حفتر، وهل 
- إن رسالتي إلى جميع القادة الليبيين، بمن في ذلك 
المشير حفتر، هي أننا نتوقع منهم أن يأتوا جميعًا بروح 
التسوية، وأن يدركوا أنه ال يمكن أن يكون هناك سوى 
القابل  الوحيد  الحل  بلدهم.  في  لألزمة  سياسي  حل 

للتطبيق هو حل تفاوضي سياسي شامل.
للتغلب  عظيمة  قيادات  تتطلب  المعقدة  األوقات  إن 
توفير  يعني  عظيمًا  قائدًا  تكون  وأن  ــات،  األزم على 
السالم واالزدهار للشعب، وال سيما الشباب، وجعل البلد 
مكانًا يشعر فيه الجميع بأن له دوره في المجتمع. ليبيا 
ولكن  الطبيعية،  الموارد  حيث  من  فقط  ليس  غني  بلد 

في المقام األول من حيث رأس المال البشري.
ــاء  ــي فــهــي مــوطــن لــمــاليــيــن الــمــواطــنــيــن األذك
االستقرار  يكفي من عدم  ما  لديهم  الذين  والمتنوعين، 
بالفعل  ويستحقون  لها،  نهاية  ال  انتقالية  ومرحلة 

حاضرًا ومستقباًل من السالم واالزدهار.

في حوار لـ »الوسط« قبل باليرمو

أكدت الممثلة العليا 
للسياسة الخارجية واألمن 

في االتحاد األوروبي 
ونائبة رئيس المفوضية األوروبية، 

فيديريكا موغيريني، أن مؤتمر 
باليرمو حول ليبيا الذي انعقد 
يومي اإلثنين والثالثاء يظهر 

التزام أوروبا المستمر نحو 
المصالحة في ليبيا.

وقالت موغيريني في مقابلة 
حصرية مع »الوسط« قبل انعقاد 

مؤتمر باليرمو، »ال يسعنا إال 
أن نهتم بليبيا وشعبها. نحن 

على الجانب نفسه، وسنظل 
ندعمها ونرافقها، لما فيه من 

مصلحة لجميع الليبيين ولجميع 
األوروبيين«.

وأوضحت قائلة : »إن رسالتي 
إلى جميع القادة الليبيين، بمن 
في ذلك المشير حفتر، هي أننا 

نتوقع منهم أن يأتوا جميعًا بروح 
التسوية، وأن يدركوا أنه ال يمكن 
أن يكون هناك سوى حل سياسي 

لألزمة في بلدهم«.. وفيما يلي 
نص المقابلة:

ال نرى قيمة مسارات التفاوض اإلضافية 
ونعمل يًدا بيد مع األمم المتحدة

في ليبيا

< موغيريني

بروكسل–علي أوحيدة

تمثل المؤسسة الوطنية للنفط الرقم 
الرئيسي في معادلة االقتصاد الليبي، فهي 
حامل مفاتيح ثروة ليبيا من النفط والغاز، 
والعقل المدبر إلنتاج بلغ نحو 1.25 مليون 

برميل يوميًا.
رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى 

صنع اهلل يقول إن ثروة البالد النفطية يجب 
أال تخضع ألجندات ومصالح سياسية ضيقة، 

ويحذر في الوقت نفسه من أن انقسام 
المؤسسة يعني انقسام البالد.

وفي حوار شامل إلى »الوسط«، نبه صنع 
اهلل إلى أن ماليين دعم المحروقات تساهم 

في إفشال العملية السياسية، مشيرًا إلى أن 
حل مشكلة تهريب الوقود يجب أن يكون 

اقتصاديًا وأمنيًا متكاماًل... وكان هذا نص 
الحوار:

في  األهلية  الصراعات  تقوم  ما  غالبًا   ●
بينها  ومن  الثروات  على  النزاع  مناطق 
النفط.. هل تعتقدون أن قطاع النفط والغاز 
أطراف  بين  إيجابيًا  دورًا  يلعب  أن  يمكن 

الصراع القائم في ليبيا.. وكيف؟
يبقى  أن  جميعًا  الليبيين  مصلحة  من   -
التجاذبات  كل  عن  وبعيدًا  محميًا  النفط  قطاع 
ومن  التدخل،  أنواع  من  نوع  وأي  السياسية 
النفط  قطاع  وحماية  تحييد  جدًا  الضروري 
والمحاصصات  والمساومات  التدخالت  من 

السياسية والجهوية.
إن اقتصاد ليبيا يعتمد حاليًا بشكل كلي على 
النفط والغاز وتصديرهما، والجميع يعلم  إنتاج 
أن ثروة ليبيا من النفط والغاز هي أهم أسباب 
أن  وينبغي  بل  يمكنها،  أنه  حين  في  الصراع، 

تكون عاماًل يدفع بنا نحو السلم والمصالحة.
إن ثروة ليبيا من النفط والغاز هي هبة من 
هذه  من  االستفادة  الليبيين  نحن  وعلينا  اهلل، 

الهبة لبناء مستقبل مشرق لنا وألوالدنا.
الوطنية  المؤسسة  أن  المالحظ  لكن   ●
انقسام  وسط  وحدتها  على  حافظت  للنفط 

طال معظم مؤسسات الدولة؟
موحدة  المؤسسة  تبقى  أن  ويجب  نعم، 
ألنها إن انقسمت تنقسم معها البالد. إن نجاح 
المؤسسة وتمكنها من البقاء صامدة وموحدة 
رغم كل التحديات ومحاوالت التقسيم، لم يحِم 
االقتصاد الليبي من االنهيار فحسب، بل شكل 
الرغم  فعلى  الليبية،  المؤسسات  لجميع  قدوة 
جميعًا  نعمل  المؤسسة،  في  الكبير  التنوع  من 

خطر إغالق املوانئ النفطية مستمر.. وأضراره على املدى الطويل

حوار ــ أسماء بن سعيد

 النفط الليبي يجب أال يخضع 
ألجندات.. وانقسام المؤسسة 

يعني انقسام البالد

حل مشكلة تهريب الوقود 
يجب أن يكون اقتصاديا وأمنيا 

متكامال

صنع الله لـ»الوسط«:

ماليني دعم املحروقات تساهم
في إفشال العملية السياسية

كيدٍ واحدة لخدمة مصلحة الوطن.
● كيف يمكن أن تنأى المؤسسة الوطنية 

للنفط بنفسها عن النزاعات السياسية؟
عن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إبعاد   -
النزاعات السياسية أمر مهم وأساسي لمستقبل 
أكدت  وقد  ككل.  ليبيا  ومستقبل  القطاع 
للنفط  السياسيين  استعمال  أن  وتكرارًا  مرارًا 
الشعب  على  فائدة  بأي  يعود  لن  كأداة  الليبي 
الليبي ألي  النفط  أال يخضع  ولذا يجب  الليبي. 
إن  جهوية.  أو  سياسية  محاصصات  أو  أجندات 
من  يستفيدوا  لن  ليبيا  في  التكنوقراطيين 
في  والفاسدين  والطفيليين  الطامحين  إقحام 
القطاع، حيث إنه لن يكون بمقدرة ذوي الخبرة 
متضاربة  أجندات  يخدمون  الذين  أو  الضئيلة، 
المصالح، تقديم أية إضافات إلى معاييرنا أو إلى 
االستراتيجية طويلة المدى التي نتبعها. ولهذا 

يجب إبقاء قطاع النفط بعيدًا عن السياسة.
العادل  بالتوزيع  عالقة  لهذا  وهل   ●

لعائداته؟
دعوتي  وأجدد  طويل  وقت  منذ  أدعو   -
تشكو  المناطق  فعديد  الشفافية،  مزيد  إلى 

حرمانها من حصتها من العائدات التي تحققها 
تقول  حين  في  للنفط.  الوطنية  المؤسسة 
العائدات إن  المشرفة على توزيع تلك  الجهات 
عملية التوزيع تتم بشكل عادل ووفقًا للقوانين 

إثبات  الطرفين  لكال  يمكن  ال  لكن  النافذة، 
الصراع  هذا  وسيتواصل  يدعيانه،  ما  صحة 
إن كل ما  الوضع على حاله.  استمر هذا  طالما 
يرتكز  للنفط  الوطنية  المؤسسة  في  به  نقوم 

على مبدأ الشفافية.
األحيان  بعض  في  علينا  يتعين  وبالطبع، 
المعامالت  في  المعلومات  على سرية  الحفاظ 
أفضلية  منح  تجنب  أجل  من  وذلك  التجارية، 
معها.  نتفاوض  التي  الدولية  للشركات 
المتعلقة  البيانات  جميع  بنشر  نقوم  ولكننا 
noc.«اإللكتروني موقعنا  على  باإليرادات 

على  االطالع  الليبيين  لجميع  يمكن  إذ   ،  »ly
الوطنية  المؤسسة  تسلمها  التي  المبالغ 
Y ومنه  الخارجي  الليبي  المصرف  إلى  للنفط 

المركزي. المصرف  لى 
التركيز  األخرى  لألطراف  يمكن  كيف   ●

الشفافية؟ على 
- ال يكفي أن يقوم مجموعة من األشخاص 
للتباحث واالتفاق حول  النفوذ باالجتماع  ذوي 
يتعين  بل  فيها،  التحكم  أو  الموارد  تقاسم 
الشفافية  بمبدأ  االلتزام  األطراف  جميع  على 

حتى  ومصاريفهم،  مداخيلهم  يخص  فيما 
وإيجاد  قراره  اتخاذ  الليبي  للشعب  يتسنى 
بذلك هؤالء  يقوم  أن  عن  بداًل  عادلة  تسوية 

األشخاص في الخفاء، دون أية رقابة عامة.
لسنوات  السلبية  اآلثار  انتهت  هل   ●
إنتاج  عن  القهري  والتوقف  الموانئ  إغالق 

الليبي؟ النفط  وتصدير 
هذه  في  إغالق  عمليات  أي  توجد  ال   -
اللحظة، ولكن الخطر لم ينتهِ، حيث إن لهذه 
على  المدى  وطويلة  كبيرة  آثار  اإلغالقات 
عمليات  تشكل  االقتصاد.  وعلى  العمليات 
على  بالدنا  مستقبل  أمام  عائقًا  اإلغالق 
إلى  نحتاج  أننا  الواضح  من  الطويل.  المدى 
كل  ضد  إطالقًا  التسامح  عدم  سياسة  تبني 
لمئات  الليبي  الشعب  خسارة  في  يتسبب  من 
عائدات  من  الدوالرات  مليارات  أو  الماليين 
مصالح  لتحقيق  سوى  لشيء  ال  النفط،  إنتاج 
إلى  إننا بحاجة  المقابل،  جماعات معينة. وفي 
أولئك  بها  يشعر  التي  اإلحباط  حالة  تفهم 
عبر  يوم  كل  يتدفق  النفط  يرون  الذين 
مناطقهم، دون أن يعود عليهم ذلك بالنفع.

● ما آخر معدل إلنتاج النفط الليبي؟
يوميًا،  برميل  مليون   1.25 نحو  ننتج   -

العام 2013. ونحقق عائدات قياسية منذ 
معدالت  زيادة  إمكانية  ترى  وهل   ●

قريبًا؟ التصدير 
بحاجة  ولكننا  اإلنتاج،  زيادة  إلى  نسعى   -
استقرار  وأهمها  هذا،  لتحقيق  أمور  لعدة 
التحتية  بالبنية  واالستثمار  األمني  الوضع 

النفطية.
عمليات  الستمرار  السلبية  اآلثار  ما   ●

ليبيا؟ الوقود من  تهريب 
اآلفة  لهذه  سهل  حل  يوجد  ال  لألسف   -
أن  يجب  فالحل  الليبي،  الشعب  أرهقت  التي 
المؤسسة  متكاماًل.  وأمنيًا  اقتصاديًا  يكون 
هما  والغاز  النفط  لتسويق  البريقة  وشركة 
لن  ولكن  المتكامل،  الحل  هذا  من  جزء 
تعاون  دون  من  الظاهرة  على  القضاء  يمكننا 

المعنية. الجهات  جميع 
في  الدعم  دور  بشأن  اآلراء  تختلف   ●
ما  الوقود..  تهريب  عمليات  تشجيع 

؟ تعليقك
- ألنني لست سياسيًا، ال يمكنني أن أجزم 
السلع  لبعض  الليبية  الدولة  دعم  كان  إذا  ما 
من  الهدف  كان  إذا  ولكن  ال.  أم  جيدًا  أمرًا 
مستوى  من  التحسين  هو  هذا  الدعم  نظام 
معيشة الطبقات المهمشة ، فإنه من الواضح 
جدًا أن هذه السياسة قد فشلت. فقد انتشرت 
األمر  كبير،  بشكل  الوقود  تهريب  ظاهرة 

غير  الشرعية  التعبئة  محطات  جعل  الذي 
تسبب  ما  وهو  اإلمدادات،  تأمين  على  قادرة 
كبير  بشكل  األسعار  وتضخم  عجز  وجود  في 
التي  والماليين  الشرعيين.  غير  البائعين  لدى 
في  تساهم  هذا  الدعم  نظام  جراء  نخسرها 
إلى  يسعون  الذين  المجرمين  عمل  تعزيز 
ضمان  أجل  من  السياسية  العملية  إفشال 
تنعدم  دولة  في  المربحة  أعمالهم  استمرار 
نظام  فإن  وبالتالي،  القانون.  سيادة  فيها 
مالية  أو  اقتصادية  مسألة  فقط  ليس  الدعم 
سياسية  مسألة  كذلك  هو  بل  اجتماعية،  أو 

بالغ األهمية. وأمنية في 
● وما دور المؤسسة في مكافحة ذلك؟

لمحاربة  خطوات  بعدة  المؤسسة  تقوم 
السرية  المتابعة  لجان  من  بداية  التهريب، 
التي تقوم بتقصي الحقائق والعمل مع مكتب 
قمنا  أيضًا  المجرمين.  لمالحقة  العام  النائب 
أولويات  أهم  ضمن  التهريب  محاربة  بوضع 
جانب  إلى  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة 
الشعب  إلى  وإيصالها  المحروقات  توزيع 
الليبي في كافة أرجاء البالد، كما تقوم شركة 
وطويلة  قصيرة  خطوات  بتطبيق  البريقة 
بروتوكالت  من  بدءًا  اآلفة،  لمحاربة  المدى 
ال  التي  األربع  التوزيع  شركات  مع  العمل 
وتقنيات  منظومات  وتطبيق  المؤسسة،  تتبع 

وغيرها. التوزيع  عمليات  لمراقبة  حديثة 
● هل ترون أن األسباب التي أدت إلى قيام 
البعض بغلق الحقول النفطية الزالت قائمة؟

منشأة  أي  لغلق  إطالقًا  مبرر  يوجد  ال   -
حق  من  األسباب.  كانت  مهما  نفطية 
المجتمعات المحلية مطالبة الحكومة بتحسين 
ونحاول  لصوتهم،  صوتي  وأضم  أوضاعهم 
ضمن  المساعدة  تقديم  أن  بالمؤسسة  دومًا 
تفيد  ال  اإلغالقات  ولكن  المتاحة.  اإلمكانات 
أحدًا على اإلطالق، بل إنها تؤدي إلى اضطراب 
البلد،  إنعاش  عملية  من  وتؤخر  االقتصاد 
وبالتالي تقف ضد المساعي الرامية إلى تحسين 

األحوال المعيشية.
* أخيرًا.. ما تصورك لتحقيق نوع من التنمية 
إنتاج  بمواقع  المحيطة  المناطق  في  المكانية 

النفط؟
التنمية  تضع  للنفط  الوطنية  المؤسسة   -
المستدامة ضمن قائمة أولوياتها، وهي تسعى 
مع  العمل  خالل  من  أو  منفرد  بشكل  دومًا، 
لقد  التنموية.  المشاريع  تحقيق  إلى  شركائها، 
هذه  بعض  تأخر  في  األمنية  األوضاع  تسببت 
وهناك  قائمًا.  زال  ما  ولكن معظمها  المشاريع 
المرحلة  في  سنعلنها  التي  المشاريع  من  كثير 

المقبلة.

 <     موقع إنتاج في حقل الوفاء النفطي
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عقد االنتخابات العامة في ربيع 2019 وإطالق 
حملة وطنية إلنقاذ الجنوب وتدشين لجنة 
تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل

هل اقتنع المجتمع الدولي واألطراف الليبية بأن 
إعالن تعهدات يستوجب ضمان تنفيذها أم لم 

ينجح باليرمو في حلحلة أي ملف

 <   جانب من القمة الدولية المصغرة بشأن ليبيا

3 مبادئ سياسية وتخوفات أمنية وغموض مواقف

مؤتمر باليرمو.. حضر الجميع وغاب الحل

والقيادي  األسبق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وصف 
رينزي،  ماتيو  المعارض،  الديمقراطي  الحزب  في 
مؤتمر باليرمو عن ليبيا بـ»الفاشل تقنيًّا«، كونه 

»لم يسفر عن شيء جديد«، على حد وصفه.
صفحته  على  مقال  في  رينزي،  وكتب 
للتواصل  فيسبوك  بموقع  الرسمية 
الوزراء  »رئيس  أن  األربعاء،  يوم  االجتماعي 
يتجاوز  كيف  يعرف  لم  الذي  كونتي،  جوزيبي 
صورة  نشر  على  بثقله  ألقى  الفشل،  هذا 
اللذين  حفتر،  خليفة  مع  السراج  فائز  تجمع 
البعض«،  بعضهما  مع  صور  ألبوم  يمتلكان 
في  لهما  الملتقطة  الصور  إلى  إشارة  في 
وفق  وباريس،  ظبي  أبو  لقاءات  خالل  السابق 

»آكي«اإليطالية. وكالة 
الشيوخ  بمجلس  العضو  رينزي،  وأضاف 
عدمه  من  دولية  قمة  »نجاح  أن  اإليطالي، 
وثائق  عبر  بل  الملتقطة،  بالصور  يقاس  ال 
لم يحدث في  »إن هذا  قائاًل:  واختتم  ختامية«، 

كافية«. ليست  فالصورة  باليرمو، 
ليبيا،  حول  الدولي  المؤتمر  في  وشارك 
رؤساء نحو عشر دول أوحكومات في اللقاء الذي 
الجزائر  بينها  دولة  ثالثين  نحو  إليه  دعيت 
وتركيا  والسعودية  وقطر  ومصر  وتونس 
وإسبانيا.  واليونان  وألمانيا  وفرنسا  والمغرب 
المجلس  رئيس  األوروبي  االتحاد  ويمثل 
الخارجية  ووزيرة  توسك،  دونالد  األوروبي 

موغيريني. فيديريكا 
الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  المؤتمر  وفي 
يوم  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
في  تتمثل  رئيسية،  مبادئ  ثالثة  عن  الثالثاء، 
وإطالق   ،2019 ربيع  في  االنتخابات  دعمه عقد 
تحضير  ولجنة  الجنوب،  إلنقاذ  وطنية  حملة 

الشامل. الوطنية  للمصالحة  لمؤتمر 
فيها  المؤتمر حدد  أمام  السراج كلمة  وألقى 
المجلس  بمقتضاه  يسير  الذي  النهج  معالم 
ظل  في  الوطني،  الوفاق  وحكومة  الرئاسي 
من  عدد  إلى  وأشار  الراهنة  السياسية  األزمة 
نشرته  بيان  وفق  تعترضها،  التي  المعوقات 

الوطني على »فيسبوك«. الوفاق  حكومة 
وأكد السراج في كلمته دعمه إجراء انتخابات 

والجسم  للدولة  رئيس  الختيار  متزامنة 
وضرورة  المقبل،  الربيع  في  الجديد  التشريعي 
بالخصوص،  الدستورية  االستحقاقات  إتمام 
في  الجامع  الوطني  المؤتمر  بعقد  رحب  كما 
ورد  حسبما  الجديد،  العام  من  األولى  األسابيع 
أمام  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  إفادة  في 

الدولي. مجلس األمن 
كما أعلن السراج عن إطالق الحملة الوطنية 
على  باإلشراف  وقيامه  الليبي،  الجنوب  إلنقاذ 
هي  محاور  ثالثة  ستشمل  التي  الحملة  هذه 

االجتماعي. والوضع  والخدمات  األمن 
للتجاوب مع هذه  األطراف  السراج جميع  ودعا 
لتوحيد  عنوانًا  الجنوب  »ليكن  قائاًل:  الحملة، 
الدولة  مؤسسات  لتوحيد  ومنطلًقا  المواقف، 
في  »تسود  ألن  تطلعه  عن  معبرًا  جميعها«، 
المجتمع ثقافة التسامح واالعتراف باآلخر والقبول 

باالختالف«.
التنظيم  في  بفوضى  المؤتمر  اتسم 
المشاركة،  الدول  بين  األجندات  وبتضارب 
كان  ليبيا  حول  الفرنسي  اإليطالي  فالصراع 
فقد  التركي  الوفد  رئيس  أما  الحاضرين،  أبرز 
الجتماع  دعوته  عدم  على  احتجاجًا  انسحب 
في  الغربية  الدول  تدخل  أثار  بينما  مصغر، 
حين  في  والجزائر،  تونس  استياء  الليبي  الملف 

يشارك  طرف  كأضعف  الليبية  األطراف  ظهرت 
الواليات  لمشاركة  يكن  ولم  المؤتمر،  في 
عن  روسيا  عبرت  بينما  يذكر،  ثقل  أي  المتحدة 
رئيس  صرح  عندما  الليبي،  بالملف  اهتمامها 
للمشاركة  مستعدة  بالده  أن  الروسي  الوزراء 
المجال  وتحسين  االقتصاد  عجلة  إصالح  في 

ليبيا. في  االجتماعي 
مؤتمر  أثناء  حديثه  في  ميدفيديف،  وأضاف 
وإحياء  االقتصاد  »إصالح  أن  الثالثاء،  يوم  باليرمو 
المجال االجتماعي، والمشروعات الواعدة التي يمكن 
الحياة  لتجديد  جوهري  أمر  هو  تجديدها،  ويجب 

العادية في ليبيا«، وفق وكالة »تاس« الروسية.
إلى  األممي  المبعوث  أمام  يبق  لم  بينما 
الجامع،  الوطني  المؤتمر  إال  ليبيا غسان سالمة 
في  ليبيا،  في  األزمة  لحلحلة  المحاوالت  كآخر 
ستستمر  الليبية  األزمة  أن  مراقبون  يرى  حين 
إنتاجها  عاد  ريعية  دولة  ففي  أطول،  لوقت 
 48 بها  وتنتشر  الطبيعي،  مستواه  إلى  النفطي 
المتحدة،  األمم  خبراء  وفق  سالح  قطعة  مليون 
مختلف  بين  الغنيمة  على  الصراع  سيستمر 
دولي  تدخل  إال  األزمة  ينهي  ولن  األطراف، 
صارم ال يزال المجتمع الدولي غير متحمس له، 
بينما تحاول دول جوار ليبيا التقليل من مخاطر 

واقتصادها. أمنها  على  الليبية  األزمة  انعكاس 

وصفه  يمكن  مما  جديدًا  فصاًل  باليرمو  مؤتمر  كتب 
الليبية  األزمة  صاحبت  التي  السياسية«  بـ»المماطلة 
المنصات  من  واحدًة  باعتباره  الماضية،  السنوات  خالل 
الدولية التي جمعت أطراف الخالف والفاعلين الدوليين، 
يسمها  لم  التي  »االستنتاجات«  من  جملة  إلى  وانتهى 
بنودًا  تتضمن  لم  كما  ختاميًا«،  »بيانًا  المجتمعون 
التي  واألمنية  السياسية  لإلجراءات  تفاصيل  أو  واضحة 
من  سواء  الموقف  وتجديد  التأكيد  سياق  في  جاءت 
أو  قرارات  تسمية  دون  المحلية  األطراف  أو  المشاركين 

توصيات.

التمثيل مستويات 
التمثيل  مستويات  باختالف  اتسم  الذي  المؤتمر  لكن 
البعض  اعتبره  الدولة، وهو ما  إلى رئيس  بدءًا بالسفير 
لألطراف  ملزم  البنود  واضح  اتفاق  خروج  لعدم  دافعًا 
مخول  غير  المشاركين  بعض  أن  إلى  بالنظر  الليبية، 
لهم التوقيع على اتفاق أو رؤية، خاصة أن تلك الخطوة 
تباين  عن  فضاًل  متساويًا،  دبلوماسيًا  تمثياًل  تحتاج 
انسحاب  من  صاحبها  وما  أنفسهم  المشاركين  مواقف 
القمة  في  إشراكه  عدم  على  اعتراضًا  تركيا؛  لوفد 

المصغرة.
ال  المؤتمر،  استبقت  التي  التحضيرات  الزم  الغموض 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  بحضور  يتعلق  ما  سيما 
ظهور  إلى  باإلضافة  حفتر،  خليفة  المشير  الليبية 
بينهم  من  األخيرة  الساعات  في  دوليين  مشاركين 

السيسي. عبدالفتاح  المصري  الرئيس 

مبادئ ثالثة 
تنحصر  المؤتمر  إليها  انتهى  التي  االستنتاجات  أن  بيد 
االنتخابات  لعقد  السعي  في  تتمثل  مبادئ  ثالثة  في 
إلنقاذ  وطنية  حملة  وإطالق   ،2019 ربيع  في  العامة 
للمصالحة  لمؤتمر  تحضير  لجنة  وتدشين  الجنوب، 

الشامل. الوطنية 
غير أن تلك االستنتاجات تثير كثيرًا من األسئلة أكثر 
جهود  المشاركين  مباركة  مع  سيما  ال  إجابات،  منها 
المبعوث األممي غسان سالمة دون تحديد اختصاصات 
تلك الجهود ال سيما مع غموض آخر صاحب خطته للحل 
السياسي، ال سيما عندما ألقى بجملة من العراقيل أمام 
مطلع  األمن  مجلس  أمام  إحاطته  خالل  الخطة  تلك 
الوطني  الملتقى  تزمين  سبق  ما  إلى  يضاف  األسبوع، 
أن  دون   2019 من  األولى  األسابيع  في  عقده  المزمع 
يجر  لم  كما  أعضائه،  أو  معاييره  عن  الحديث  يجرى 
في  إلجرائها  السعى  بخالف  لالنتخابات  صيغة  تحديد 
بشأنها،  الجدل  المناقشون  يفك  لم  كما   ،2019 ربيع 
ترتيب  حول  الليبي  الداخل  في  اختالف  مع  سيما  ال 

الرئاسية؟. أم  أواًل  البرلمانية  إجرائها.. هل 
سبقه  عما  باختالفات  ظهر  باليرمو  مؤتمر  أن  غير 
في  تتمثل  باريس،  مؤتمر  سيما  ال  دولية،  منصات  من 
المؤسسة  توحيد  في  لمصر  دور  مرة،  ألول  تسمية، 
والتنموي  االقتصادي  البعد  إلى  باإلضافة  العسكرية، 
االقتصادية  واإلجراءات  المصرفية  المؤسسة  وإدارة 
حسابات  ومراجعة  الفساد  مواجهة  وآليات  األخيرة، 

المركزي. المصرف 

انتخابات إجراء 
كلمته  في  السراج  فائز  أعلن  التفاصيل،  مستوى  وعلى 
للدولة  رئيس  الختيار  متزامنة  انتخابات  إجراء  دعمه 
وضرورة  المقبل،  الربيع  في  الجديد  التشريعي  والجسم 
رحب  كما  بالخصوص،  الدستورية  االستحقاقات  إتمام 
من  األولى  األسابيع  في  الجامع  الوطني  المؤتمر  بعقد 

وأنه  لالستدامة،  قابل  غير  الحالي  واألمني  السياسي 
وحده  السلمي  فالحل  ليبيا،  في  عسكري  لحل  مجال  ال 
االتفاق  لمخرجات  تدوير  إعادة  وهو  لالستدامة«،  قابل 
»يبقى  إنه  قالوا  الذي  الصخيرات،  في  الموقع  السياسي 
من  ومستدام  شامل  مسار  إلنجاز  المتاح  الوحيد  اإلطار 

ليبيا« االستقرار في  أجل تحقيق 
.

تسمية دور لمصر
االستنتاجات  في  أيضًا  بروزًا  األكثر  النقطة  أن  غير 

األممي  المبعوث  إفادة  في  ورد  حسبما  الجديد،  العام 
غسان سالمة أمام مجلس األمن الدولي.

ختام  في  المشاركون،  طالب  النتائج  خضم  وفي 
استفتاء؛  قانون  بإصدار  النواب  مجلس  اجتماعهم، 
لسيادة  كإنجاز مركزي  الدستورية  العملية  إتمام  بهدف 

الليبية. الدولة 
عنوان  تحت  توزيعه  جرى  الذي  البيان  ونص 
كافة  توافر  من  التحقق  ضرورة  على  »استنتاجات«، 
واألمنية  والسياسية  والتشريعية  التقنية  الشروط 
من  الدولي  المجتمع  من  متزايد  دعم  مع  المطلوبة، 
الوفود  تعهدت  فيما  االنتخابات،  إلجراء  فصاعدًا  اآلن 
في  إجرائها،  لدى  االنتخابات  نتائج  بـ»احترام  الليبية 
حين تخضع األطراف التي تحاول نسف أو عرقلة العملية 

للمساءلة«. االنتخابية 

الجنوب إنقاذ 
الحملة  إطالق  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  كما 
هذه  على  وإشرافه  الليبي،  الجنوب  إلنقاذ  الوطنية 
والخدمات  األمن  التي ستشمل ثالثة محاور هي  الحملة 
مع  للتجاوب  األطراف  جميع  داعيًا  االجتماعي،  والوضع 
لتوحيد  عنوانًا  الجنوب  »ليكن  قائاًل:  الحملة،  هذه 

جميعها«. الدولة  مؤسسات  لتوحيد  ومنطلقًا  المواقف، 
أعضاء  أسماء  أيام  خالل  سيعلن  إنه  السراج  وقال 
الشاملة تكون  الوطنية  لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة 
داخل  يكون  بأن  مطالبًا  شامل،  وطني  لمشروع  نواة 
من  والخروج  الحل  سبل  الليبيون  ليناقش  وذلك  ليبيا، 

الحالي. السياسي  االنسداد 
»الوضع  أن  على  التأكيد  أيضًا  النتائج  وتضمنت 

الحوار  »دعم  خالل  من  مرة  ألول  لمصر  دور  تسمية 
تتمتع  موحدة  عسكرية  مؤسسات  بناء  في  بقيادة مصر 

المدنية«. السلطة  تحت  والمساءلة  بالمهنية 
المبعوث األممي أطلق تصريحات في حوار مع جريدة 
فيه  قال  المؤتمر،  من  ساعات  قبل  المصرية  »األهرام« 
بعيد  أنه  مشكلة  يواجه  الليبي  الجيش  توحيد  ملف  إن 
يجرى  ما  أن  معتبرًا  حفتر«،  خليفة  المشير  »قوات  عن 
يمثلون  العسكريين  الضباط  من  »مجموعات  ثمة  أن 
الموجودين  خاصة  منزله،  يلتزم  منهم  وكثير  ذواتهم، 
غموض  هناك  يزال  »ال  أنه  مضيفًا  البالد«،  غرب  في 
الدولية حول حفتر وأن ثمة ما  القوى  في مواقف بعض 

طموحاته«. من  يقلقهم 

األمنية الترتيبات 
العاصمة  في  األمنية  لألحداث  كان  سبق  ما  إزاء 
للعنف  اللجوء  المشاركون  شجب  حيث  الفت،  حضور 
»متابعة  على  األطراف  جميع  وحثوا  طرابلس،  في 
الجديدة  األمنية  لالتفاقات  والسريع  الكامل  التطبيق 
المسلحة  القوات  نشر  إعادة  على  القائمة  في طرابلس، 

المسلحة«. الجماعات  محل  لتحل  النظامية؛  واألمنية 
لـ»اتخاذ  الدولي  المجتمع  استعداد  المشاركون  وكرر 
النار  إطالق  وقف  ينتهك  من  إزاء  موجهة،  عقوبات 
قدرات  بناء  أجل  من  مبادرات  و»اتخاذ  طرابلس«،  في 
مركز  ذلك  في  بما  ليبيا،  في  األمنية  المؤسسات 
العمليات المشترك وذلك أيضًا من خالل أنشطة تدريب 

النظامية«. والشرطة  األمن  قوات 
األبرز  الحضور  كان  الجنوب  ملف  إلى  باالنتقال 
خضم  في  الجنوب،  إلنقاذ  وطنية  حملة  بإطالق  التعهد 

في  واإلنسانية  األمنية  األوضاع  إزاء  القلق  عن  التعبير 
جنوب البالد، حين تطرقوا إلى »أهمية االلتزام من أجل 

النازحين. عودة  تسهيل 

االقتصادي الملف 
المشاركون  ذكر  االقتصادي  الملف  وبشأن 
قبل  من  مؤخرًا  المعتمدة  االقتصادية  باإلصالحات 
تنفيذها  »متابعة  على  وحثوا  الوطني  الوفاق  حكومة 
ليبيا والمؤسسات  المتحدة في  بالتعاون مع بعثة األمم 
واالستثمارات  الموارد  تأمين  أجل  من  الدولية  المالية 
ولكل  المحافظات  لكافة  األساسية  الخدمات  تدعم  التي 

المعيشية«. األوضاع  وتحسين  الليبي  الشعب 
بعدة  ُأثير مؤخرًا بشأن فساد  ما  إلى  النقاش  وانتقل 
من  الجارية  بالجهود  رحبوا  حيث  حكومية،  قطاعات 
االقتصادية،  المؤسسات  داخل  المساءلة  »تشجيع  أجل 
وضرورة تخطي كافة أشكال السطو والفساد والضبابية 
الموارد  من  باالستفادة  الشعب  لكل  السماح  أجل  من 
بتزويد  الدولية  المنظمات  كافة  طالبوا  كما  الليبية«، 
من  المهنية  والخبرة  التقني  بالدعم  الليبية  السلطات 
معزز  حوار  »بدء  عن  فضاًل  األهداف،  تلك  تحقيق  أجل 
أجل  من  الميزانية  وتنفيذ  المالية  الشفافية  حول 
توزيع  أجل  بالمساءلة ومن  الليبي  المطلب  التجاوب مع 

للموارد«. شفاف وعادل 

الروسي الدور 
الحضور الروسي في المؤتمر كان واضحًا من خالل رئيس 
الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ونائب وزير الخارجية 
صولي  »إل  جريدة  اعتبرته  ما  وهو  بوغدانوف،  ميخائيل 
باليرمو  مؤتمر  أن  باعتبار  الفتًا،  حضورًا  اإليطالية   »24
ثانوية، بدءًا من دور روسي قوي لملء  »أبرز جوانب غير 
الفراغ الذي تركته الواليات المتحدة األميركية، التي يبدو 
أنها ال تعير اهتمامًا كبيرًا بمصير دول الشمال األفريقي«.
باليرمو،  بنتائج  المتحدة  الواليات  رحبت  غيابها  ورغم 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  بقوة  واشنطن  ودعم 
وخطة العمل الخاصة باألمم المتحدة التي ُأعيد تقويمها، 
التي تدعو  نوفمبر،   8 األمن في  إلى مجلس  التي قدمها 
األولى  األسابيع  في  ليبيا  تقوده  وطني  مؤتمر  عقد  إلى 
من العام 2019 لتبدأ العملية االنتخابية الالحقة في ربيع 

العام 2019.
الوسيط  أصبحت  »روسيا،  إن  قالت  اإليطالية  الجريدة 
الذي ال يمكن تجاهله في األزمة الليبية، وترتبط بعالقات 
يمكن وصفها بأنها أكثر من ودية مع القائد العام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر وتستعد للعب دور مهم أيضًا 

في ليبيا«.
المردود  إلى  الروسي  االهتمام  الجريدة  وأرجعت 
عملية  بدء  عند  الدور  لهذا  لموسكو  المحتمل  التجاري 
الطاقة،  قطاع  إلى  باإلضافة  ليبيا،  في  البناء  إعادة 
إن  بقوله  ميدفيديف  تصريحات  مع  يتسق  ما  وهو 
االقتصاد  عجلة  إصالح  في  للمشاركة  مستعدة  بالده 
إلى  باإلضافة  ليبيا،  في  االجتماعي  المجال  وتحسين 
االجتماعي،  المجال  وإحياء  االقتصاد  »إصالح  أن  اعتباره 
هو  تجديدها،  ويجب  يمكن  التي  الواعدة  والمشروعات 
ما  إزاء  ليبيا«.  في  العادية  الحياة  لتجديد  جوهري  أمر 
مستويات  جمع  باليرمو  مؤتمر  إن  القول  يمكن  سبق 
الليبية  األطراف  كافة  بجوار  متباينة  دولية  تمثيل 
المناطق  عن  ممثلين  جمعه  إلى  باإلضافة  الرئيسية، 
األخير  لكن  باريس،  مؤتمر  بخالف  المدني،  والمجتمع 
وبنود  واضحة  بتوصيات  الخروج  في  دقة  أكثر  كان 
عملية، وإن لم يكتب ألي منها النجاح حتى اآلن، ما يثير 
الليبية  واألطراف  الدولي  المجتمع  اقتنع  هل  التساؤل: 
أم  تنفيذها،  ضمان  أواًل  يستوجب  تعهدات  إعالن  بأن 
أية  باليرمو لم تنجح في حلحلة  الدولية في  المنصة  أن 

الليبية؟ األزمة  ملف بشأن 

الفشل يعصف باللقاء

سالمة يراهن على املؤتمر الوطني الجامع
مساعد وزير الخارجية المصري األسبق في حديث لـ »الوسط«

السفير هاني خالف: »باليرمو« إضافة 
نوعية على مؤتمر باريس

استنتاجات مهمة من المتوقع إحالتها 
لمجلس األمن لتصبح ملزمة قانونًيا 

لكل دول األمم المتحدة

تسمية جديدة لدور مصر في عملية 
التسوية السياسية الشاملة وتوحيد 

المؤسسات العسكرية

الخارجية  وزير  مساعد  خالف  هاني  السفير  قال 
ليبيا  حول  باليرمو  مؤتمر  إّن  األسبق،  المصري 
تضمنتها  جديدة«  موضوعية  »مادة  أضاف 
االستنتاجات التي جاءت في نهاية الفاعلية، اعتبرها 

»إضافات نوعية« على مؤتمر باريس.
أّن  إلى  إلى »الوسط«  وأشار خالف في حديث 
ثمة استنتاجات من مداوالت مؤتمر باليرمو، من 
بينها جمعه بين »االبتكار والمرونة في الصياغة 
على  قانونية  التزامات  هناك  يكون  ال  بحيث 

األطراف«.
وأضاف أّن ثمة نتيجة بارزة تتمثل في »تقنين 
السياسية  التسوية  عملية  في  مصر  لدور  جديد 
العسكرية  المؤسسات  توحيد  وعملية  الشاملة، 
في  تخضع  بحيث  مهنية  أسس  على  المسلحة 
هذه  أّن  إلى  الفتًا  المدنية«،  للسلطة  النهاية 
المتعلقة  األدبيات  في  مرة  »أول  هي  التسمية 
باألزمة الليبية يتم فيها إسناد دور محدد لدولة هي 
الوحيدة أيضًا التي ُذكر اسمها من بين الدول التي 

شاركت في المؤتمر«.
االستنتاجات »باركت جهود غسان  أّن  وأوضح 
سالمة )على إطالقها(، دون أن تُحدد اختصاصات 
يجب مراعاتها وأخرى ينبغي تالفيها«، منوهًا بأّن 
»تسمية موعد المؤتمر الوطني الجامع في بداية 
العام وإجراء انتخابات في منتصف عام 2019، ترك 
أعضاء  اختيار  ماهية  حول  التساؤالت  من  العديد 
المؤتمر وشكله ومكانه، كما لم يحسم المجتمعون 
تراتبية األحداث هل تبدأ بانتخابات برلمانية ثم 

رئاسية أم العكس«.
نقطة  إلى  النظر  خالف  هاني  السفير  ولفت 
أخرى تتمثل في »تباين مستويات التمثيل للدول 
دولة  أورئيس  إدارة  أومدير  )وزير  المشاركة، 
أوسفير(«، باإلضافة إلى غياب معاييز اختيار الدول 
التي جرى دعوتها وغياب حضور دول مجاورة لليبيا 
من بينها دولة مالي، وهو ما اعتبره سببًا في عدم 
التوقيع على اتفاق، باعتبار أن بعض المشاركين 

غير مخوّل لهم التوقيع على اتفاق.
غير أنّه عاد ليشير إلى أّن المؤتمر في مجمله 

بمثابة »إضافة نوعية مهمة يلحق بها بالضرورة 
أن تُحال إلى مجلس األمن لتصبح ملزمة قانونيًا 
لكل دول األمم المتحدة«، متوقعًا في هذا الصدد 
إلى  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  ينقلها  أن 

مجلس األمن قريبًا.
غامضة  كانت  أخرى  نقطة  إلى  خالف  وأشار 
اإلرهاب  ماهية مصلطح  تتمثل في عدم توضيح 
أّن  السيما  االستنتاجات،  سطور  بين  جاء  الذي 
المؤتمر ضم أطياًفا عديدة بعضها مصنّف على 
قوائم اإلرهاب من قبل بعض الدول العربية خاصة 
الدبلوماسي  اعتبره  ما  وهو  بلحاج،  عبدالحكيم 
المصري السابق دلياًل على توسيع دائرة المشاركة 

في المؤتمر لتشمل كافة األطراف.
إلى ذلك اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري 
»نقاط  على  تحتوي  المؤتمر  نتائج  أّن  األسبق، 
إضافة، ونقاط ميوعة، ونقاط دقة«، ما يعني أّن 
باريس  لفاعلية  مكملة  كانت  اإليطالية  المنصة 
المؤتمر  إلى  بوضوح  اإلشارة  خاصة  السابقة، 
من  األولى  األسابيع  في  لعقده  الجامع  الوطني 
عن  الناتجة  الهيئات  تعديل  أو  وتوسيع   ،2019
االقتصادية  اإلصالحات  إلى  والتطرق  الصخيرات، 
االقتصادية  المؤسسات  وإدارة  والتنمية 
والمصرفية. واختتم بأن إيطاليا نجحت في إحداث 
األطراف  أكبر عدد ممكن من  أوسع وحشد  نقلة 
الليبية والدولية، على خالف مؤتمر باريس الذي 
مستوى  كان  وإن  ضيقة  فيه  المشاركة  كانت 

التمثيل متساويا.
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»الوسط« تنشر ملخص قرارات مجلس األمن بخصوص تجميد األموال الليبية

14 ـ يقرر عدم سريان تجميد األصول والتدابير األخرى المفروضة في 
من   19 والفقرة   )2011(  1970 القرار  من  17و19و20و21  الفقرات 
وشركة  الليبية  الوطنية  النفط  مؤسسة  على   )2011(  1973 القرار 

زويتينة للنفط.
15 ـ يقرر تعديل التدابير المفروضة في الفقرات 17و19و20و21 
1973 )2011( في  القرار  19 من  والفقرة   )2011( 1970 القرار  من 
ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، 
والمؤسسة الليبية لالستثمار، ومحفظة االستثمارات األفريقية الليبية، 

لتصبح على النحو التالي:
والموارد  المالية  ــول  واألص لألموال  ــدول  ال تجميد  يستمر  )أ( 
الكيانات  تخص  والتي  ليبيا  خــارج  الموجودة  األخــرى  االقتصادية 
المذكورة في هذه الفقرة أعاله والمجمدة كانت في تاريخ هذا القرار 
 1970 القرار  من   17 الفقرة  في  المفروضة  للتدابير  وفقا  مجمدة 
)2011( أو الفقرة 19 من القرار 1973 )2011(، ما لم تكن خاضعة 
الستثناءات على النحو المبين في الفقرتين 19 و20 أو الفقرة 21 من 

هذا القرار أو الفقرة 16 أدناه.
التدابير  تعد  لم  )أ(  في  عليه  منصوص  هو  ما  باستثناء  )ب( 
المفروضة في الفقرة 17 من القرار 1970 )2011( تسري على مصرف 
ليبيا المركزي وال على المصرف العربي الليبي الخارجي أو المؤسسة 
الليبية، ويشمل  األفريقية  أو محفظة االستثمارات  الليبية لالستثمار 
ذلك أن الدول لم تعد ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول 
مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو 

أشخاص موجودين في أراضيها لتلك الكيانات أو لفائدتها.
16_ يقرر، إضافة إلى أحكام الفقرة 19 من القرار 1970 )2011( 

، عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 17 من ذلك القرار، 
القرار  من   19 والفقرة  أعالن   15 الفقرة  بموجب  المعدلة  بصيغتها 
1973 )2011(، على األموال أو األصول المالية أو الموارد االقتصادية 
الليبي  العربي  أو للمصرف  المركزي  ليبيا  المملوكة لمصرف  األخرى 
االستثمارات  محفظة  أو  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أو  الخارجي 

األفريقية الليبية شريطة ما يلي:
على  بعزمها  للجنة  إخطارا  األعضاء  الدول  من  دولة  تقدم  أن  )أ( 
اإلذن بالحصول على أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، 
لغرض أو أكثر من األغراض التالية، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخالف 

ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار:
1ـ االحتياجات اإلنسانية.

المدنية  األغراض  في  الستخدامها  والمياه  والكهرباء  الوقود  2ـ 
حصرا.

3ـ استئناف ليبيا إلنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها.
4ـ إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو 

تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها.
5ـ تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم 

التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها.
)ب( أن تخطر دولة عضو اللجنة بأن تلك األموال أو األصول المالية 
أو الموارد االقتصادية األخرى غير متاحة لألفراد الخاضعين للتدابير 
المفروضة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 )2011( أو الفقرة 19 

من القرار 1973 )2011( وال لفائدتهم.
بشأن  الليبية  السلطات  مع  مسبقا  العضو  الدولة  تتشاور  أن  ـ  ج 
استخدام تلك األموال أو األصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى.

د ـ أن تطلع الدولة العضو السلطات الليبية على اإلخطار المقدم 
في  الليبية،  السلطات  تعترض  وأال  الفقرة،  هذه  في  جاء  بما  عمال 
غضون خمسة أيام عمل، على إنهاء تجميد تلك األموال أو األصول 

المالية أو الموارد االقتصادية األخرى.
17 ـ يدعو الدول إلى التزام جانب الحذر عند التصرف وفقا للفقرة 
16 أعاله، وإلي إيالء استخدام اآلليات المالية الدولية ما تستحقه من 
االعتبار من أجل تعزيز الشفافية ومنع االختالس، في ضوء التحديات 

التي ال يزال يتعين على السلطات الليبية مواجهتها.
مع  العمل  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  إلى  يطلب  18ـ 
في  المالية  لإلدارة  العام  لإلطار  تقييم  إجراء  على  الليبية  السلطات 
ليبيا، ينجم عنه تقديم توصيات بالخطوات الواجب على ليبيا اتخاذها 
األمــوال  يخص  ما  في  والمساءلة  للشفافية  نظام  تطبيق  لكفالة 
المؤسسة  ذلك  في  بما  الليبية،  الحكومية  للمؤسسات  المملوكة 
الليبية لالستثمار، ومؤسسة النفط الوطنية الليبية، والمصرف العربي 
الليبي الخارجي، ومحفظة االستثمارات األفريقية الليبية، ومصرف ليبيا 

المركزي، ويطلب كذلك إطالع اللجنة على نتائج ذلك التقييم.
الليبية  السلطات  بالتشاور مع   ، اللجنة بأن تقوم  19ـ يشير على 
بإجراء مراجعة مستمرة للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 
1970 )2011( و1973 )2011( في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، 
لالستثمار،  الليبية  والمؤسسة  الخارجي،  الليبي  العربي  والمصرف 
اللجنة،  تقوم  أن  ويقرر  الليبية،  األفريقية  االستثمارات  ومحفظة 
بالتشاور مع السلطات الليبية، بإنهاء تجميد أصول تلك الكيانات في 
إتاحتها لشعب ليبيا ولما يعود  أقرب فرصة ممكنة من أجل ضمان 

عليه بالمنفعة.

نص فقرات قرار مجلس األمن رقم 2009 الصادر في 16 سبتمبر 2011

التعديالت واالستثناءات والشروط بشأن تجميد األصول الليبية

<   أحد اجتماعات مجلس األمن بشأن ليبيا )أرشيفية( 

القاهرة، بروكسل، طرابلس – الوسط

مازالت تداعيات قضية األموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير 
أخيرا  الليبية  اقرار مؤسسة االستثمار  مزيدا من األسئلة رغم 
 2011 سبتمبر  منذ  عنها  المترتبه  واألربــاح  الفوائد  باستالم 

وحتى أكتوبر 2017.
هل ينطبق الحظر والتجميد على فوائد تلك األموال أم ال؟ 
ولماذا اختلف تأويل الدول ألحكام قرارات مجلس األمن بهذا 
الخصوص؟ وهل أبلغت لجنة العقوبات حتى توافق على هذه 

الطلبات؟
مصرف  من  المسحوبة  ــوال  األم قيمة  تبلغ  كم  وقبلها، 

يوروكلير؟ وما هي المجاالت التي أنفقت فيها ؟
الماضي  األحــد  يوم  الصادر  المؤسسة  بيان  أن  صحيح 
درجات  بأقصى  محاطة  المجمدة  المالية  »األصــول  أن  أكد 
الرعاية واألمان«، إال أن هذا الرد تأخر كثيرا ، فالقضية أثارتها 
ليبيا  سفير  كشف  عندما  الماضي،  مارس  في20  »الوسط« 
السابق لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ مراد محمد 
الليبية  ــدة  األرص من  يــورو  مليون   300 سحب  عن  حميمة 
وحتى   2012 يونيو   30 من  الفترة  في  بلجيكا  في  المجمدة 

نهاية ديسمبر من العام نفسه.
ثم تجددت القضية حين كشفت مجلة »لوفيف لكسبرس« 
البلجيكية، عن زيارة وفد يمثل مجلس األمن الدولي بلجيكا 
في مايو الماضي، وباشر تحقيقا رسميا لمعرفة مصير األموال 
الليبية المجمدة في البالد، منذ العام 2011، لتتفاعل القضية 
في  جلسة  تخصيص  حد  إلى  وتصل  البلجيكي  الداخل  في 
فان  جوهان  البلجيكي  الخزانة  وزيــر  فيها  يعترف  البرلمان 
فوائد  تحرير  أجاز  فاناكير  ستيفن  سلفه  بأن  اوفرتفيلدت، 

األموال الليبية المجمدة.

االستثمار ترد وال تفصح
تلك  قيمة  تبلغ  المؤسسة كم  بيان  لم يوضح  ومع ذلك 

األموال التي استلمتها من بنك يورو كلير كفوائد وأرباح؟ 
ليس هذا وحسب، بل قالت إن استالم تلك األموال كان 
الجديد،  اإلدارة  مجلس  تعيين  على  سابق  تاريخ  في 
المؤسسة  تذكر  لم  وبالتالي   .2017 أكتوبر  قبل  أي 

المجاالت التي أنفقت فيها تلك األموال كما ينص قرار 
مجلس األمن 2009 بهذا الخصوص.

وهو األمر الذي يفسر ما جاء في بيان المؤسسة من أن 
مجلس إدارتها » يقوم حاليا بما يلزم من إجراءات للتحقيق 

بمصرف  حساباتها  إلي  تحويلها  السابق  األمــوال  مصير  في 
األمم  إلى  بالخصوص  تقريرا  تحيل  وســوف   ،... يوروكلير 
المتحدة والسلطات ذات العالقة«. وبعبارة موجزة، فإن األسئلة 
المثارة ظلت بال إجابة عنها، أي أن األمر مازال في حاجة إلى 

تحقيق وتدقيق.
من  دريجة،  محسن  االستثمار  لمؤسسة  السابق  الرئيس 
منذ  حرة  أصبحت  المؤسسة  وعوائد  »فوائد  أن  أكد  جانبه 
إعالن التحرير العام 2011«، وفصل أكثر قائال: »620 مليون 
دوالر من األرباح والعوائد دخلت حسابات المؤسسة والمحفظة 
طويلة المدى في العام 2012«، مشيرا إلى »تسليم هذا المبلغ 

بمحضر تسليم واستالم رسمي لإلدارة التالية«.
وأضاف »أن هناك أرباحًا وعوائد أخرى تتعدى ثالثة مليارات 
العامين  بين  والمحفظة  المؤسسة  لحسابات  ذهبت  دوالر 
2013 و2017«، ثم قال إن »ما يشغل العالم هل هذه األموال 
التزال موجودة أم تم التصرف فيها، كما تصرفت محفظة ليبيا 

أفريقيا في أكثر من 300 مليون دوالر العام 2013؟«.
لكن مؤسسة االستثمار نفت »وجود أي حالة من حاالت سوء 
المودعة في حسابات مصرفية  التصرف في أموال المؤسسة 
في بلجيكا، مشيرة إلى أن »األصول المالية المجمدة محاطة 

بأقصى درجات الرعاية واألمان«.
مالي  مصدر  السبت،  أكده  الذي  نفسه  المعنى  وهو 

مسؤول في تصريحات إلى »الوسط«، عندما قال إن 
»فوائد األموال الليبية المجمدة في بلجيكا موجودة 
 ... فيها  التصرف  يتم  ولم  المؤسسة  حسابات  في 
السهولة رصد هذه  فمن  فيها  التصرف  حالة  وفي 

السحوبات ومعرفة مصدر التحويالت وقانونيتها«.
وأوضح المصدر أن تلك األرباح »جرى سحبها من 

المؤسسة  حسابات  إلى  كلير«  »يورو  بنك  حسابات 
يخالف  ال  اإلجراء  هذا  أن  معتبرًا  لالستثمار«،  الليبية 

قرار لجنة العقوبات باألمم المتحدة«، وقال إن اإلشكالية 
الحالية ال دخل إلدارة المؤسسة الليبية لالستثمار بها، 

أن  باعتبار  فيها  طرًفا  ليست  المؤسسة  وأن 
من  هي  البلجيكية  الحكومة 

اتخذت القرار.
الــذي  مــا   ، إذن 

ــه  ــي ــل ــص ع ــ ــن ــ ت
مجلس  قــــرارات 
ــن الــدولــي  األمـ
بـــخـــصـــوص 

للسلطات الليبية أو لفائدتها، سواء بواسطة رعايا تلك الدول 
أنه  إلى  الفقرة  وأشارت  أراضيها،  داخل  كيانات  أو  أفراد  أي  أو 
»يوعز إلى اللجنة بأن تحدد تلك السلطات الليبية أو األفراد أو 
الكيانات في غضون 30 يومًا من تاريخ اتخاذ القرار أو ما تراه 

مناسبًا بعد ذلك«.
على  »تصميمه  المجلس  يؤكد   ،»20 »الفقرة  وفــي  ـ 
كفالة إتاحة األصول التي يتم تجميدها عماًل بالفقرة 17 من 
الليبية  العربية  الجماهيرية  2011 لشعب  1970 لسنة  القرار 
ولصالحهم في مرحلة الحقة وفي أسرع وقت ممكن« )الفقرة 

.)20
ـ وفي »الفقرة 21«، يقرر المجلس أن »تطالب جميع الدول 
مواطنيها واألشخاص الخاضعين لواليتها والشركات المنشأة 
عند  اليقظة  بممارسة  لواليتها  الخاضعة  وأو  أراضيها  على 
إجرائها معامالت مع الكيانات المنشأة ...)في ليبيا( لواليتها، 
وأي أفراد أو كيانات تعمل باسمها أو بتوجيه منها، والكيانات 
الدول معلومات  لدى  إذا كان  أو تسيطر عليها،  التي تملكها 
أن  يمكن  المعامالت  تلك  بأن  لالعتقاد  معقواًل  أساسًا  توفر 

تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين«.
وعليه فإنه بموجب قراري مجلس األمن رقم 1970 ورقم 
1973 فإن تجميد األصول الليبية في الخارج كامل ويسري على 

حسابات الكيانات واألشخاص.

قرار رقم 2009 لسنة 2011
 ،2011 سبتمبر   16 يوم  األمــن  مجلس  جلسة  في  لكن 
استثنى القرار 2009 في »الفقرة 14«، مؤسسة النفط الوطنية 
والتدابير  األصول  تجميد  من  للنفط  زويتينة  وشركة  الليبية 

األخرى المفروضة في قراري المجلس رقم 1970 ورقم 1973.
في  المفروضة  التدابير  تعديل  المجلس  ــرر  ق كما 
يتعلق  فيما   )2011 ومارس  فبراير  )في  السابقين  قراريه 
الخارجي  الليبي  العربي  والمصرف  المركزي  ليبيا  بمصرف 
االستثمارات  ومحفظة  لالستثمار،  الليبية  والمؤسسة 
في  نصًا  االستثناء  ذلك  )حــدد  الليبية،  األفريقية 

الفقرة 15 والبندين أ وب(.
المهم  التعديل  هــذا  تطبيق  ــروط  ش أن  غير 
نصت عليه »الفقرة 16«، التي تقول »بعدم سريان 
أو  المالية  األصول  أو  األموال  على  المفروضة  التدابير 
الموارد االقتصادية اأِلخرى ...«، وذلك شريطة ما يأتي:

لجنة  إلــى  إخــطــارًا  المعنية  الــدولــة  تقدم  أن  )أ ( 
أو  أموال  على  بالحصول  اإلذن  بعزمها  األممية  العقوبات 
أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لغرض أو أكثر من 

األغراض اآلتية:
1ـ االحتياجات اإلنسانية.

2 ـ الوقود والكهرباء والمياه الستخدامها في األغراض 
المدنية حصرًا.

3ـ استئناف ليبيا إلنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها.
عامة  هياكل  أو  مدنية  حكومية  مؤسسات  إنشاء  ـ   4

مدنية أو تشغيلها أو تعزيزها.
في  بما  المصرفي،  القطاع  عمليات  استئناف  تسهيل  5ـ 

ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها.
أو  األمــوال  تلك  بأن  اللجنة  عضو  دولــة  تخطر  أن  )ب ( 
لألفراد  متاحة  غير  األخرى  االقتصادية  الموارد  أو  األصول 

الخاضعين للحظر أو لفائدتهم.
)ج( أن تتشاور الدولة العضو مسبًقا مع السلطات الليبية 
الموارد  أو  المالية  األصول  أو  األموال  تلك  استخدام  بشأن 

االقتصادية األخرى.
االستثناء  أن  على  ينص  التعديل  فإن  موجزة،  وبعبارة 
مع  المجمدة  األمــوال  بها  التي  الدولة  تتشاور  أن  يتطلب 
يجري  وأن  األموال،  تلك  استخدام  بشأن  الليبية  السلطات 
أو  الغرض  يوضح  األممية  العقوبات  لجنة  إلى  طلب  تقديم 

األغراض التي ستنفق فيها هذه األموال.
فهل تلقت لجنة العقوبات طلبًا باستثناء الفوائد واألرباح 
الناجمة عن تلك األموال المجمدة في بلجيكا، وهل حددت 
بهذا  اللجنة  رد  كان  وكيف  فيها،  ستنفق  التي  األغــراض 

الخصوص؟.
استثناء  نحو  البلجيكية  الحكومة  لحماس  أن  الواضح 
بلجيكي  محاٍم  عنه  كشف  آخر  دافع  التجميد،  من  الفوائد 
بلجيكية  شركات  عدة  إن  قال  إذ  أرناوتس،  لــوران  يدعى 
المجمدة  الليبية  األموال  فوائد  من  االستفادة  من  تمكنت 
لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. حسب ما أكد لمحطة 

»آر- تي -ال« األحد الماضي.
بل واستند ارناوتس، وهو محامي األمير لوران شقيق ملك 
بلجيكا، إلى تصريحات وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس، 
عندما كان وزيرا للمالية، التي قال حينها إن بلجيكا ستدير 14 
مليار يورو من األموال المجمدة الليبية، و»األولوية هي ضمان 
الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات 

الليبية السابقة«.
وأخيرا، يبقى السؤال األهم، هل تشاورت الحكومة البلجيكية 
مع السلطات الليبية في كل ماجرى؟ سؤال إلى الداخل الليبي 

قبل الخارج في بلجيكا وغيرها.

تجميد األموال الليبية، وما مدى صحة خضوع الفوائد 
واألرباح الناتجة عنها للحظر من عدمه، ولماذا تتباين تفسيرات 

الدول بهذا الخصوص؟

قرار رقم 1970 لسنة 2011
اتخذ مجلس األمن هذا القرار في جلسته المنعقدة في 26 
فبراير 2011، وجاء فيه بشأن تجميد األصول في الفقرات 17 
األعضاء  الدول  جميع  »تقوم  بأن  يفيد  ما  و21  و20،   ، و19 
والموارد  المالية  واألصول  األموال  جميع  بتجميد  إبطاء  دون 
أو  يملكها  والتي  أراضيها،  في  الموجودة  األخرى  االقتصادية 
يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو األفراد 
الذين تحددهم  أو  القرار  الثاني لهذا  المرفق  المذكورون في 
بين  ومن   ،»24 بالفقرة  عماًل  المنشأة  اللجنة 
الليبية  المؤسسة  بالطبع  الكيانات  هذه 

لالستثمار.
الــقــرار  مــن   »19 »الــفــقــرة  لكن 
التجميد  لهذا  استثناءات  وضعت 
بشرط قيام الدولة المعنية بإخطار 
بنيتها  األممية  العقوبات  لجنة 
ــوال أو  ــ اســتــخــدام هــذه األم
األصول المالية، وأن تقرر الدول 
لتغطية  »ضرورية  أنها  األعضاء 
أمثلة  ...)حددت  األساسية  النفقات 
»النفقات  لتغطية  أو  ذلــك«  على 
إخطار  مشترطة  االستثنائية...«، 

اللجنة والحصول على موافقتها.

قرار رقم 1973 لسنة 2011
الذي  القرار  هذا  في  وجاء 
جلسة  ــي  فـ صــــدر 
ــن  مــجــلــس األمـ
مــارس   17 يــوم 
ثــالث   ،2011

فقرات تتعلق بتجميد األصول الليبية في الخارج، هي 19 و20 
بشأن  السابق  المجلس  بقرار  ورد  ما  تتضمن  وهي   ، و21 

التجميد وضوابطه، إال أنها جاءت بجديد تؤكد عليه، من ذلك:
جميع  تكفل  أن  يقرر  المجلس  بأن   »19 »الفقرة  تفيد  ـ 
الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية 

استفادة شركات بلجيكية من فوائد 
األموال الليبية المجمدة دافع

حكومة بلجيكا الستثناء الفوائد
من التجميد

تشاور الدولة التي بها أصول مجمدة 
مع السلطات الليبية أحد شروط 

استخدام األموال أو األصول المالية
أو الموارد االقتصادية األخري

<  علي محمود

<  محسن الدريجة
● جوهان فان اوفرتفيلدت
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إسطنبول، باريس ــ وكاالت

باراديس، كاليفورنيا ــ وكاالت

واشنطن ولندن تجددان الضغط على الرياض

إعالن إردوغان تسليم تسجيالت مقتل خاشقجي لدول غربية يطلق سجاال مع فرنسا
جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  باتهام  بشدة  تركيا  ندّدت 
»يمارس  بأنه  إردوغان  طيب  رجب  الرئيس  لودريان  إيف 
لعبة سياسية« بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال 

إياها بأنها »غيرمقبولة«. خاشقجي، واصفة 
الرياض  أطلعت  بالده  أن  السبت  إردوغان  وأعلن 
التسجيالت  على  وغيرها  وواشنطن  ولندن  وبرلين  وباريس 
قنصلية  في  السعودي  الصحفي  قتل  بجريمة  المرتبطة 
بالده في إسطنبول الشهر الماضي، دون أن يقدم تفاصيل 
لقناة  اإلثنين  لودريان  وصرح  المواد.  هذه  فحوى  بشأن 
معلومات  بأي  له  علم«  »ال  بأن  التلفزيونية   »2 »فرانس 
حول  سؤال  على  وردًا  القضية.  هذه  في  تركيا  قدمتها 
احتمال كذب إردوغان بهذا الشأن، قال الوزير الفرنسي إن 
الرئيس التركي ربما يمارس »لعبة سياسية خاصة في هذه 

القضية«.
الخارجية  وزير  وقال  أنقرة،  حفيظة  تصريحاته  وأثارت 
الفرنسي  الخارجية  »وزير  إن  أوغلو  تشاوش  مولود  التركي 
دولة.  رئيس  مخاطبة  كيفية  يتعلم  أن  عليه  الحدود.  تجاوز 
إن اتهام رئيسنا بممارسة لعبة سياسية هو وقاحة كبيرة«.

استخباراتنا  بأن  »أعلم  اإلثنين  أوغلو  تشاوش  وأضاف 
تسجيل  فيها  بما  العناصر،  كل  أكتوبر   24 في  سلمت 

الفرنسية بناء على طلبها«. صوتي، لالستخبارات 
واتهاماته  الفرنسي  الخارجية  وزير  »وقاحة  أن  وتابع 
تحض على التفكير. ماذا وراء ذلك؟ هل يسعون إلى طمس 
إلى  وصواًل  الناس  هؤالء  سيمضي  قريبًا  الجريمة؟.  هذه 

نفي )وقوع( جريمة خاشقجي التي أقرت بها السعودية«.
وفي وقت سابق، قال مدير االتصال في الرئاسة التركية 
اتهام  المقبول  غير  من  أنه  »نعتبر  التون،  فخرالدين 
»علينا  وأضاف  سياسية«.  لعبة  بممارسة  إردوغان  الرئيس 
لوال جهود  القضية  على هذه  التستر  تم  كان  أنه  ننسى  أال 

الحثيثة«. تركيا 
تم  خاشقجي  بمقتل  صلة  على  أدلة  أن  »أؤكد  وقال 
الفرنسية.  الحكومة  في  المعنية  المؤسسات  مع  تقاسمها 
إلى  الفرنسية  المخابرات  استمع ممثل عن  أكتوبر   24 وفي 

تسجيل صوتي« وتم اطالعه على »معلومات مفصلة«.

<   أعضاء من رابطة للصحافيين السريالنكيين يرفعون الفتة تحمل صورة جمال خاشقجي خالل تظاهرة في كولومبو 

<   دونالد ترامب مع إيمانويل ماكرون قبل لقائها في قصر اإلليزيه في باريس 

<   وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
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وتابع التون »اذا كانت هناك مشكلة تواصل بين مختلف 
المشلكة يعود  فإن حل هذه  الفرنسية،  الحكومة  مؤسسات 

لتركيا«. وليس  الفرنسية  للسلطات 

تتراجع باريس 
وفي وقت الحق، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وجود 
»سوء فهم« بشأن تصريحات لودريان. وأوضحت أن الوزير 
كان يريد القول إنه لم يتلق معلومات تركية تسمح بكشف 

الكاملة« في قضية خاشقجي. »الحقيقة 
الذي كان يكتب مقاالت رأي في صحيفة  واختفى خاشقجي، 
بعد  السعودية،  السلطات  فيها  ينتقد  بوست«  »واشنطن 
أوراق  على  للحصول  أكتوبر   2 في  بالده  قنصلية  دخوله 

التركية. للزواج من خطيبته 

وتم  خُنق  الصحفي  أن  تركيا  في  العام  النائب  وأعلن 
مستشار  وصرح  مسبًقا.  معدة  خطة  من  كجزء  جثته  تقطيع 
تذويبها«  »تم  خاشقجي  جثة  أن  الشهر  هذا  إردوغان 

بالحمض بعد قتله لكي يتم التخلص منها بشكل نهائي.
مشكلة فرنسيّة ال تركيّة

البالغ  الصحفي  أن  أخيرًا  الرياض  أقرت  وبعدما نفت مرارًا، 
نفذها  عملية  في  القنصلية  في  قتل  عامًا   59 العمر  من 
على  السلطات  تكن  ولم  صالحياتهم«  إطار  خارج  »عناصر 

علم بها.
صدر  الصحفي  بقتل  األمر  أن  إلى  أشار  إردوغان  أن  إال 
أن  دون  السعودية  الحكومة  في  المستويات«  »أعلى  من 
األمير  النافذ  العهد  ولي  إلى  مباشرة  االتهام  بأصابع  يشير 
العاهل  أّن  الوقت نفسه على  محمد بن سلمان. وشدّد في 

شبهة  أي  فوق  هو  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي 
في هذه الجريمة.

واشنطن ولندن يشددان على إنهاء التحقيق
لولي  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 
المتحدة  الواليات  إن  األحد  هاتفي  اتصال  في  العهد 
على  وإن  العملية«  في  المتورطين  جميع  »ستحاسب 
بومبيو  ودعا  نفسه.  األمر  تفعل  أن  السعودية  السلطات 
وواف  شامل  تحقيق  بإجراء  بتعهدها،  الوفاء  إلى  السعودية 

في مالبسات مقتل خاشقجي.
بين  العالقات  على  ضغوًطا،  خاشقجي  مقتل  ووضع 
الواليات المتحدة والسعودية، وأدى إلى مزيد من التدقيق 

بينهما. الروابط  في 
هانت،  جيرمي  البريطاني،  الخارجية  وزير  زار  كما 

وولي  سلمان  الملك  والتقى  اإلثنين،  واإلمارات  السعودية 
وقال  بالمنطقة.  آخرين  وقادة  سلمان،  بن  محمد  عهده 
يزال  ال  الدولي  »المجتمع  الزيارة:  قبيل  بيان  في  هانت 
لجمال  الوحشي  القتل  إزاء  والغضب،  الصدمة  يتشارك 
المقبول  غير  »من  وأضاف،  شهر«.  نحو  قبل  خاشقجي، 
غير  بمقتله  المحيطة  الكاملة  المالبسات  تظل  أن  بالمرة، 
التعاون  على  السعودية،  السلطات  نحث  ونحن  واضحة، 
تحقيق  يمكننا  لكي  مقتله،  في  التركية  التحقيقات  مع  التام 
العدالة لعائلته، وللعالم الذي يتابع القضية«. وقال متحدث 
بريطاني  لوزير  األولى  وهي  األخير،  زيارة  إن  هانت  باسم 
المحادثات،  على  ستبني  خاشقجي،  مقتل  منذ  للسعودية 
السير  والكومنولث،  الخارجية  وزارة  وكيل  بين  جرت  التي 
ووزير  سلمان  السعودي  والعاهل  مكدونالد،  سيمون 

الجبير. عادل  خارجيته 

 كندا اطّلعت »بشكل كامل«
ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  أكد  جهته،  من 
االثنين أن حكومته »اطلعت بشكل كامل« على التسجيالت 
في  صحفي  مؤتمر  خالل  ترودو  وقال  أنقرة.  قدمتها  التي 
)المعلومات(  على  كامل  بشكل  اطلعت  »كندا  إن  باريس 

التي تقاسمتها تركيا« مع بالده.
خالل  إردوغان  مع  مقتضب  بشكل  تواصل  أنه  وذكر 
مراسم  العالم  قادة  باريس حيث يحضر  في  األسبوع  نهاية 

األولى. العالمية  الحرب  المئوية النتهاء  الذكرى  إحياء 
في  صالبته  على  )إلردوغان(  »شكرته  ترودو  وقال 
استمع  كان  إن  ولدى سؤاله  مع قضية خاشقجي«.  التعامل 
أقم  لم  »كال،  بالقول  ترودو  رد  للتسجيالت،  شخصيًا  هو 
الكندية  االستخبارات  جهاز  باسم  متحدّث  وقال  بذلك«.   
ترودو،  على طلب من  وبناًء  فينيو،  دافيد  الجهاز  رئيس  إّن 
ذهب بنفسه إلى تركيا حيث »استمع إلى التسجيل الصوتي 
آخرين  كنديين  ومسؤولين  الوزراء  رئيس  وأبلغ  المذكور 
المستشارة  باسم  المتحدث  سايبرت،  شتيفن  أما  بذلك«. 
االستخبارات  أجهزة  أن  فأفاد  ميركل،  أنغيال  األلمانية 
لكنه  خاشقجي،  ملف  بشأن  »تواصلت«  واأللمانية  التركية 

رفض اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تم  بأنه  إخباركم  »يمكنني  صحفي  إيجاز  في  وقال 

المرحلة«. التواصل بين أجهزة االستخبارات في هذه 

42 قتيًل والبحث عن 200 مفقود

حريق كاليفورنيا األخطر في تاريخ الوالية يلتهم مناطق سكنية واسعة

أودى الحريق المندلع في شمال كاليفورنيا منذ نحو أسبوع بحياة 
42 شخصًا حتى مساء اإلثنين في أفدح حصيلة تسجل في هذه 
الجهود  تتواصل  حين  في  غابات  حريق  األميركية خالل  الوالية 
الحتوائه. وأعلن كوري هونيا المسؤول عن الشرطة في مقاطعة 
»بيوت« خالل مؤتمر صحفي الحصيلة الجديدة، مضيفًا »مثلما 
فهمت إنه حريق الغابات األفدح في تاريخ كاليفورنيا«. وسجلت 
الحصيلة األعلى في الوالية جراء الحرائق في سنة 1933 في لوس 

أنجليس وبلغ عدد الضحايا 29 قتياًل.
كاليفورنيا  قتل شخصان في حريق جنوب  ثانية،  ناحية  ومن 

ليرتفع عدد القتلى في كل الوالية إلى 44 على األقل.
الجزم بسبب وجود ثغرات في  أنه ال يمكن  الرغم من  وعلى 
التسجيل فقد يكون الحريق الذي أطلق عليه اسم »كامب فاير« 
واندلع الخميس في شمال مدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا األفدح 
الذي سجل قبل قرن  الحريق  المتحدة بأسرها بعد  الواليات  في 

وقتل فيه نحو ألف شخص في مينيسوتا في 1918.
وقال كوري هونيا إن البحث بين األنقاض عن قتلى محتملين 
أمر »صعب للغاية« في حين ال يزال هناك أكثر من 200 شخص 

في عداد المفقودين.
وقال إن »كامب فاير« الذي اجتاح أكثر من 45 ألف هكتار ودمر 
نحو 6500 مبنى، خلف الكثير من الدمار في بعض المناطق بحيث 

يتعذر معرفة إن كانت هناك جثث بين األنقاض في الوقت الحالي.

ال شيء سوى الخراب
المنطقة  على  القوية  الشرقية  الشمالية  الرياح  هبوب  واستمر 
االثنين في حين كان أكثر من 5100 من رجال اإلطفاء منهمكين 
في العمل، في طقس جاف مع عدم توقع سقوط المطر حتى نهاية 

الشهر.
تحليل  مختبر  ومن  أنثروبولوجيا  علماء  اإلطفاء  رجال  ويرافق 
الحمض النووي قدموا من مختلف أنحاء البالد للتعرف على الجثث 

التي تحول بعضها إلى مجرد أجزاء عظمية.
يبق  فلم  الوجود،  من  بارادَيس  مدينة  حرفيًا  الحريق  ومحا 
فيها سوى مشاهد خراب على امتداد النظر. وحتى يوم االثنين، 
لم يتمكن رجال اإلطفاء سوى من السيطرة على %25 من حريق 
التي  بيوت  مقاطعة  في  4500 هكتار  اجتاح  الذي  فاير«  »كامب 
لم تشهد هطول أكثر من سنتمتر واحد من المطر منذ أكثر من 
ثالثين أسبوعًا. وركز رجال اإلطفاء الذين أصيب ثالثة منهم، على 

حماية المباني المهددة بالنيران.
وغطت سحب من الدخان السميك األطراف الشمالية والجنوبية 
عدة  تُرى  تكاد  ال  التي  الشمس  أشعة  حجبت  كما  لكاليفورنيا 
حرائق من بينها حريق »وولسي فاير« في الضاحية الغربية للوس 

أنجليس بالقرب من منتجع ماليبو الشهير.
ولقد بات هذا الحريق شبيهًا بحريق »كامب فاير« من حيث 
امتداده ولكنه أقل فداحة إذ عثر على الضحيتين هناك في سيارة 

وتمت  هكتار   37600 الحريق  هذا  واجتاح  خاص.  طريق  على 
السيطرة على %30 منه فقط وفق جهاز اإلطفاء الذي قال إن الرياح 

القوية تعيق جهود رجاله.

ترامب يرسل مساعدات فيدرالية
في  منازلهم  بإخالء  شخص  ألف   250 من  ألكثر  أوامر  وصدرت 
منطقة شاسعة بالقرب من ساكرامنتو، عاصمة الوالية األميركية 
الغربية، ومن ماليبو وضواحيها. وفي الحالتين، لم يتم بعد معرفة 

األسباب الدقيقة الندالع الحرائق.
ووافق الرئيس دونالد ترامب على وصف ما يجري بأنه »كارثة 
كبرى« وأمر بإرسال مساعدات فيدرالية، وفق بيان للبيت األبيض، 

إلى بيوت ولوس أنجليس وفينتورا.
وكان ترامب شجب في البداية قبل بضعة أيام في تغريدة إدارة 
رد عليه  اتهام  للغاية«. وهو  بأنها »سيئة  التي وصفها  الغابات 
رئيس اتحاد رجال اإلطفاء في كاليفورنيا براين رايس ووصفه بأنه 
»زائف إلى حد خطير«. وصباح االثنين، أعرب دونالد ترامب عن 

شكره لرجال االطفاء وخدمات الطوارئ.
وطلبت السلطات من السكان في المناطق القريبة من المناطق 
والنوافذ  األبواب  إغالق  مع  منازلهم  في  البقاء  إخالؤها  تم  التي 

وشرب المياه المعبأة في زجاجات أوالمياه المغلية.
ويقترب رجال اإلطفاء من إخماد حريق ثالث هو »هيل فاير« بعد 
أن تمكنوا صباح االثنين من السيطرة عليه بنسبة %75 في فنتورا، 

شمال غرب لوس انجليس وماليبو.

تصاعد اعتراضات النواب المحافظين البريطانيين

ماي تؤكد أنها لن تقبل اتفاقا
 »بأي ثمن« للخروج من االتحاد األوروبي

أّكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أّن المفاوضين يواصلون 
العمل من دون توّقف من أجل التوصّل التّفاق مع اإلتحاد األوروبي 
بأيّ  االتّفاق »لن يكون  أّن  لكنّها شدّدت على  حول »بريكست«، 

ثمن«.
ونقل مكتب ماي عن رئيسة الوزراء قولها اإلثنين خالل استقبالها 
مسؤولي القطاع المالي في لندن إّن »مفاوضات خروجنا )من االتّحاد 
األوروبي( أصبحت في مراحلها األخيرة«. وأضافت »نحن نعمل بجهد 
كبير طوال الليل من أجل تحقيق تقدّم في المسائل التي ال تزال عالقة 
المفاوضات على قدر كبير من  أّن هذه  الخروج«، مؤّكدة  اتّفاق  في 

الصعوبة.
وتابعت أّن »الطرفين يريدان التوصّل التفاق. لكن 

أنكر ذلك«،  أنا ال  للغاية.  نتفاوض عليه صعب  ما 
أجله  من  صوّت  ما  على  أساوم  »لن  مضيفة 

بأيّ  اتّفاق  لن يحصل  االستفتاء.  في  الشعب 
ثمن«.

كبيرة  جهودًا  بريطانيا  تبذل  أيام  ومنذ 
من أجل التوصّل التفاق ينّظم خروجها من 
قادة  يتمّكن  أن  أمل  على  األوروبي  االتحاد 
التكتل من المصادقة على هذا االتّفاق خالل 

قمة أوروبية في نهاية نوفمبر الجاري.
وما لم يحصل ذلك، من شأن انتظار عقد قمة 

أواسط ديسمبر أن يقّلص المهلة الزمنية لماي 
من أجل تمرير االتفاق في مجلس العموم المنقسم 

حيال المسألة، قبل دخول بريكست حيّز التنفيذ في 29 
مارس 2019.

مفتوحة  الحدود  إبقاء  كيفية  عند  عالقة  تزال  ال  المفاوضات  لكنّ 
بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية 

إيرلندا العضو في االتحاد األوروبي.
ويحتجّ المشّككون بالوحدة األوروبية في حزب المحافظين الذي 
تقوده ماي على طريقة إدارتها لملف بريكست، ويعربون عن خشيتهم 
من أن تضطرّ بسبب ضيق الوقت إلى تقديم تنازالت في المفاوضات.
ثروتي  أو  شخصي  حول  بريكست  محادثات  تدور  »ال  ماي  وقالت 
الشخصية، إنها تتناول المصلحة الوطنية وهذا يعني اتّخاذ ما اعتبره 

قرارات صحيحة وليس قرارات سهلة«.
وشدّدت رئيسة الوزراء البريطانية على أّن »الغالبية الساحقة من 
وأنا  بريكست  تنفيذ  في  قدمًا  نمضي  أن  تريدنا  البريطاني  الشعب 

مصمّمة على أن أحّقق لهم ذلك«.
وإذ أشارت إلى الوعود التي ُقطعت في استفتاء 2016 قالت ماي إّن 
أيّ اتفاق يجب أن يضمن »استعادة بريطانيا سلطتها على قوانينها 
وحدودها وأموالها«.  وأضافت أّن بريكست يجب أن يسمح لبريطانيا 

بعقد اتفاقات تجارية مستقّلة، وحماية الوظائف وأمن بريطانيا ووحدة 
واسكتلندا  إنكلترا  أقاليم هي  أربعة  المؤّلفة من  المتّحدة  المملكة 

وويلز وإيرلندا الشمالية.

بارنييه: لم يتم التوصل التفاق بعد
حول  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  بارنييه،  ميشال  أعلن  بدوره 
بريكست، اإلثنين لوزراء الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل أنه »لم 
يتم التوصل بعد« إلى اتفاق حول بريكست رغم »جهود مكثفة« تبذل 

بهذا الشأن.
وقال مجلس االتحاد األوروبي في بيان إن »ميشال بارنييه أوضح 
أن جهود تفاوض مكثفة ال تزال متواصلة غير أنه لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بعد«، بعدما تحدثت تكهنات كثيرة منذ بضعة أيام عن فرص 

التوصل إلى اتفاق سريعا.
وتابع البيان المقتضب الذي صدر في ختام اجتماع 
مع وزراء االتحاد الـ27 المكلفين الشؤون األوروبية، 
موضع  تزال  ال  األساسية  المسائل  »بعض  أن 
نقاش وفي طليعتها تسوية تحول دون قيام 
حدود فعلية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية«. 
ويتوقع االوروبيون مقترحا جديدا واضحا من 

لندن.
أن  بريطاني  حكومي  مصدر  وذكر 
المباحثات يجب أن تصل إلى نتيجة بحلول 
من  يصبح  لكي  الحالي  اإلسبوع  نهاية 
حول  الحالي  الشهر  خالل  قمة  عقد  الممكن 

اإلتفاق النهائي لبريكست.

جونسون يحذر من »االستسالم التام«
واإلثنين، انتقد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون 
تلغراف«  لبريسكت، مجددا ماي بشدة في صحيفة »دايلي  المؤيد 
الى  وزراءها  التام« ودعا  بأنها »على شفير االستسالم  إياها  متهما 
استقال شقيقه جو جونسون وهو من مؤيدي  والجمعة،  العصيان. 
البقاء في اإلتحاد، من منصبه كوزير دولة لشؤون النقل احتجاجا على 
االتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه واصفا إياه ب»الخطأ الكبير«. ودعا 

إلى استفتاء جديد حول بريكست وهو أمر تستبعده ماي.
وكان االتحاد يأمل في المصادقة على اتفاق خالل قمة مقررة في 
الملف  في  تقدم  أي  غياب  في  رأى  لكنه  الماضي،  أكتوبر  منتصف 

اإليرلندي، أن األمر بحاجة إلى مزيد من الوقت.
إن  بيان  في  كوفني  سايمون  اإليرلندي  الخارجية  وزير  وقال 
»المفاوضات في مرحلة حاسمة جدا وحساسة. من الضروري التفكير 

بوضوح مع أهداف للتوصل إلى اتفاق مرض«.
ولم يدِل بارنييه بتصريحات صحافية صباح اإلثنين في بروكسل. 
إضافة إلى عرض سير المفاوضات أمام الوزراء ال27، التقى كوفني 

على انفراد.

واشنطن ــ وكاالت

لندن ــ وكاالت

رغم حضوره االحتفال المئوي بالحرب العالمية األولى في باريس

ترامب يشن هجوما حادا على ماكرون القتراح جيش أوروبي موحد

شن الرئيس االميركي دونالد ترامب الثالثاء هجوما عنيفا 
إيمانويل  اقتراح  منتقدا مرة جديدة  الفرنسي  على حليفه 
ماكرون إنشاء جيش أوروبي في مواجهة روسيا والصين، 
وحتى الواليات المتحدة، وذلك بعد يومين من عودته من 
المئوية النتهاء  الذكرى  احتفاالت  باريس حيث شارك في 

الحرب العالمية االولى.
وفي سلسلة من التغريدات الهجومية على تويتر انتقد 
اتهامه  أوروبي، وجدد  ماكرون إلنشاء جيش  ترامب دعم 
ما  ينفقون  ال  بأنهم  األوروبيين  المتحدة  الواليات  حلفاء 
إزالة  أنه  يعتقدون  المراقبون  وكان  الدفاع.  على  يكفي 
الخالف بين الرجلين بعد لقائهما في باريس على هامش 

االحتفاالت بمرور مائة عام على الحرب العالمية األولى.
جيش  إنشاء  يقترح  ماكرون  »إيمانويل  ترامب،  وقال 
خاص لحماية أوروبا من الواليات المتحدة والصين وروسيا. 
العالميتين  الحربين  في  بألمانيا  يتعلق  كان  األمر  لكن 

االولى والثانية. كيف كان ذلك بالنسبة لفرنسا؟«.
وأضاف »لقد بدأوا بتعلم األلمانية في باريس قبل أن 
االحتالل  إلى  يبدو  كما  مشيرا  المتحدة«  الواليات  تصل 
تسديد  إلى  ودعا  الثانية.  العالمية  الحرب  خالل  االلماني 

المدفوعات لحلف شمال األطلسي.
المستشارة  تجاه  خاصا  ودا  أظهر  قد  ماكرون  وكان 
باريس،  احتفاالت  حضرت  التي  ميركل  انجيال  األلمانية 
في  المشاركة  أثناء  األيدي  متشابكا  وهما  االثنان  وظهر 
إحدى الفعاليات، وهو ما يبدو أنه أغضب الرئيس األميركي 
الذي شابت عالقته مع ميركل التوتر منذ أن أطلق حملته 

اإلنتخابية للوصول للبيت األبيض.
للواليات  التقليدي  الحليف  على  الهجوم  هذا  وجاء 
عشرات  إلى  ترامب  انضمام  من  يومين  بعد  المتحدة، 
القادة العالميين في باريس لالحتفال بمرور مئة عام على 

انتهاء الحرب العالمية األولى.
إلى  ترامب  انتقل  الدفاع،  بشأن  ماكرون  انتقاد  وبعد 
أن  »المشكلة هي  أخرى  تغريدة  في  وقال  انتقاد شعبيته 
إيمانويل ماكرون يعاني من هامش شعبية ضعيف جدا في 

فرنسا، %26 ومعدل بطالة يقارب ال10%«.
في  آخر«  موضوع  إلى  ينتقل  أن  يحاول  »أنه  وأضاف 
وتابع  األوروبي.  الجيش  عن  ماكرون  حديث  إلى  إشارة 
»بالمناسبة ال يوجد بلد قومي أكثر من فرنسا، فهم شعب 

يعتز بنفسه، ويحق له ذلك«.
عظيمة  فرنسا  »اجعل  ترامب  كتب  أخرى  تغريدة  وفي 
االنتخابية  حملته  خالل  الشهير  شعاره  مستعيدا  مجددا« 

»فلنجعل أميركا عظيمة مجددا«.

النبيذ  الحمائية على  وانتقد ترامب ما وصفه بالرسوم 
الفرنسي وقال إنها »ليست عادلة ويجب أن تتغير«.

فرنسا تتجاهل الرد
ورفضت الرئاسة الفرنسية الثالثاء التعليق على الفور على 
سلسلة تغريدات ترامب. إال أن مستشارا للرئيس الفرنسي 

قال إن هذه التغريدات موجهة لألميركيين.
وأضاف أن التغريدات »كتبت لألميركيين وإال لما كتبت 
باإلنكليزية .. وليس من شأننا التعليق على محتوى موجه 
لمواطنيه« مضيفا أن العالقات بين ماكرون وترامب »لم 

تكن دائما سهلة، ولكنها مستمرة«.
ترامب  كأن  بدا  رئاستهما  من  األولى  األيام  وفي 
وماكرون يتقاسمان عالقة خاصة تتميز ب»المودة«. حتى 
أن الرئيس االميركي أزال بعضا من قشرة الرأس عن سترة 
ماكرون على التلفزيون العام خالل زيارة الرئيس الفرنسي 
الرسمية للعاصمة األميركية، وقال »يجب أن نجعله كامال. 

إنه كامل«.
ماكرون  أغضب  أن  بعد  تدهورت  العالقة  هذه  أن  إال 
ترامب بقوله إن أوروبا تحتاج إلى جيشها الخاص وإدراجه 
الواليات المتحدة من بين الدول التي تشكل تهديدا على 

أمن المعلوماتية األوروبية إلى جانب روسيا والصين.

كتب  إذ  هجومية  بلهجة  لباريس  زيارته  ترامب  وبدأ 
على تويتر بعد وصوله أن دعوة ماكرون إلى إنشاء »جيش 

أوروبي حقيقي« هي »مهينة«.
وفي مقابلة سجلت السبت مع شبكة »سي إن إن« عقب 
محادثات مع ترامب، قال ماكرون إن الزعيمين تحدثا عما 
الزعيمين  أن  ماكرون  وأضاف  فهم.  سوء  إنه  مكتبه  قال 
اتفقا على أنه يجب أن يكون هناك »تقاسم أفضل للعبء 
أن  أوروبا  على  أن  يعني  بما  األطلسي«  شمال  حلف  في 

تكون أقل اعتمادًا على االنفاق األميركي على الدفاع.
أكون  أن  »أريد  إن«،  إن  ل»سي  قال  ماكرون  أن  إال 
األوروبية  الدول  زيادة  هو  أراه  أن  أريد  ال  ما  جدا،  صريحا 
لميزانياتها الدفاعية من أجل شراء أسلحة أميركية أو مواد 

أخرى تأتي من صناعتكم«.
بشأن  الجدل  كذلك  فرنسا  إلى  الرئيس  رحلة  وطبع 
الذين قتلوا  الجنود األميركيين  زيارة ترامب لمقبرة  إلغاء 
أعاقت  التي  األمطار  بسبب  األولى  العالمية  الحرب  في 

مروحيته، وهو القرار الذي لقي انتقادات واسعة.
ودافع ترامب عن نفسه وقال في تغريدة »لقد اقترحت 
رفض«،  السرية  الخدمة  جهاز  ولكن  بالسيارة،  السفر 
مقبرة  في  التالي  اليوم  في  خطابًا  ألقى  أنه  إلى  مشيرا 
أميركية أخرى في ضواحي باريس »تحت األمطار الغزيرة«.

<    حرائق هائلة تجتاح عدة مدن في والية كاليفورنيا 

<   تيريزا ماي
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الحوثيون يزرعون األلغام في مداخل الميناء

هدوء حذر في الحديدة إثر وساطة بريطانية ومساع لعقد جولة مفاوضات في السويد

في  حثيثة  دبلوماسية  جهود  أسهمت 
تراجع المعارك العنيفة في اليمن حيث قبل 
التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة 
للمتمردين  السماح  لندن،  اليمنية، بحسب 
بإجالء  إيران  من  المدعومين  الحوثيين 
قد  محتملة  سالم  مفاوضات  قبل  جرحى 

تعقد في السويد هذا الشهر.
في  البريطانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
اآلن  ستسمح  التحالف  »قوات  أن  بيان 
طبي  إجالء  على  باإلشراف  المتحدة  لألمم 
لحوثيين، يصل عددهم إلى خمسين مقاتال 
سلسلة  قبل  عمان  سلطنة  إلى  مصابا، 
السويد ستعقد  محادثات سالم جديدة في 

في وقت الحق هذا الشهر«.
الخارجية  لوزير  زيارة  غداة  اإلعالن  وجاء 
السعودية  إلى  هانت  جيريمي  البريطاني 
قيادة  في  الشريكتين  الدولتين  واإلمارات، 
الموالية  للقوات  الداعم  العسكري  التحالف 
وكانت  المتمردين.  مواجهة  في  للحكومة 
أسباب  أحد  الخارج  إلى  جرحى  نقل  قضية 
في  جنيف  في  سالم  محادثات  عقد  فشل 

سبتمبر الماضي.
أن  البريطانية  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
وفق  الجرحى  نقل  على  التحالف  موافقة 
»تقدما  شكلت  المعتمدة«،  »الشروط 
الثقة  إجراءات  سياق  »في  وتندرج  كبيرا«، 
في  سياسية  مباحثات  بدء  شأنها  من  التي 

السويد بحلول نهاية نوفمبر«.
الخارجية  وزيرة  قالت  ستوكهولم  وفي 
إن  الثالثاء  والستروم  مارغو  السويدية 
األطراف  »الستضافة  مستعدة  بالدها 

)المتنازعة( حال جهوزهم«.
مساعد  لوكوك  مارك  دعا  جهته  من 
للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
النار  إلطالق  وقف  إلى  الثالثاء  اإلنسانية 
حول مدينة الحديدة اليمنية. وقال في بيان 
إلطالق  وقف  التزام  األطراف  من  »أطلب 
البنى  جميع  وحول  داخل  وخصوصا  النار، 
)إلدخال(  الضرورية  والمنشآت  التحتية 

المساعدات والواردات التجارية«.
االشتباكات  من  أسبوعين  نحو  وبعد 
شوارع  لحرب  أقرب  كانت  التي  العنيفة 

المطّلة  الحديدة  مدينة  وجنوب  شرق  في 
شخص   600 نحو  لقي  األحمر،  البحر  على 
مصرعهم غالبيتهم من المتمردين. ولكن 

أحياء المدينة بدت هادئة أمس األربعاء.
بقيادة  التحالف  اتهموا  الحوثيين  لكن 
جوية  ضربات  بشن  الثالثاء  مساء  الرياض 
في  مدنيين  تسعة  مقتل  عن  أسفرت 
يتعامل  إنه  التحالف  وقال  الحديدة.  شرق 
على  مؤكدا  المعلومات  هذه  مع  »بجدية« 
أنه  المالكي  تركي  باسمه  المتحدث  لسان 

سيتم إجراء تحقيق.

يعمل« »الميناء 
في  موّظفين  ثالثة  أفاد  أخرى،  ناحية  من 
المتمردين  أن  اليمني  الحديدة  ميناء 
وضع  الثالثاء  مساء  بدأوا  الحوثيين 
وقال  الحيوي.  الميناء  مداخل  قرب  ألغام 
الصحافة  لوكالة  الثالثة  الموظفون 
عدم  مشترطين  االربعاء  أمس  الفرنسية 
وضعت  األلغام  إن  هوياتهم  عن  الكشف 
شمال  في  الواقع  للميناء  مدخلين  قرب 

المدينة، وفي محاذاة سياج يحيط به.

سوى  يتبق  »لم  الموظفين  أحد  وذكر 
وهي  الميناء  إلى  وحيدة  دخول  بوابة 
شارع  إلى  المؤدية  الرئيسية  البوابة 
الرئيسي(  الساحلي  الخط  )عند  ميناء 

الشاحنات«. منها  تدخل  والتي 
التحالف  قوات  قصفت  واإلثنين، 
الميناء  مداخل  أحد  عند  صغيرا  مبنى 
أفادت  ما  حسب  المدينة،  شمال  في 
قصف  أول  ذلك  وكان  متطابقة.  مصادر 
االستراتيجي  الميناء  هذا  استهدف 
االنسانية  المساعدة  إليصال  خصوصا 
المدينة  على  الحملة  اشتداد  منذ  وذلك 

نوفمبر. من  األول  في 
غالبية  الحديدة  ميناء  عبر  وتمر 
التي  الغذائية  والمواد  المساعدات 
بلد  في  السكان  ماليين  عليها  يعتمد 
مليون   27( سكانه  نصفه  نحو  يواجه 
لألمم  وفقا  المجاعة،  خطر  نسمة( 
التحالف  الحوثيون  واتهم  المتحدة. 
مدخل  استهدفتا  جويتين  غارتين  بشن 

لميناء. ا
باسم  السعودي  المتحدث  وقال 

المالكي  تركي  الركن  العقيد  التحالف 
وأّكد  الحادثة.  في  سيدّقق  التحالف  إن 
الدين  شرف  يحيى  الميناء  مدير  نائب 
»تعرضّت  الرئيسية  الميناء  بوابة  أن 
تسير  األمور  لكن   )...( جوية  لغارات 
وتحدّث  الميناء«.  في  طبيعي  بشكل 
حراس  ثالثة من  إصابة  الدين عن  شرف 
المتمردين  لسيطرة  الخاضع  الميناء 

الهجوم. في  الحوثيين، 
في  آخرين  موظفين  أربعة  لكن 
هوياتهم  كشف  عدم  اشترطوا  الميناء 
في  قياديا  إن  قالوا  المالحقة،  من  خوفا 
حراسه  من  وثالثة  المتمردين  صفوف 
المبنى  أصاب  الذي  القصف  في  قتلوا 
أن  ذكروا  كما  واحدة.  غرفة  من  المؤلف 
وثالثة  الحوثيين  صفوف  في  آخر  قياديا 

الهجوم. في  أيضا  أصيبوا  حراسه  من 
المتّحدة  لالمم  العام  األمين  وكان 
مع  مقابلة  في  حّذر  غوتيريش  أنطونيو 
إذاعة »فرانس انتر« اإلثنين من أنه »إذا 
فقد  الحديدة،  في  للميناء  تدمير  حصل 

بالتأكيد«. كارثي  وضع  إلى  ذلك  يؤدي 

هدوء نسبي
المدينة  جنوب  في  مقيمة  امرأة  وقالت 
»توقفت  اسمها  استخدام  عدم  مفضّلة 
أمس.  مساء  بداية  في  العنيفة  االشتباكات 
نار  إطالق  أصوات  سمعنا  الليل،  وخالل 
مستقرّة  تبدو  األوضاع  لكن  محدودة، 
اليوم«. وتابعت »ال توجد أصوات انفجارات 

كما كنا نسمع يوميا منذ اسبوعين«.
حدة  تراجع  إلى  إضافي  مؤشر  وفي 
الموالية  والقوات  الحوثيين  بين  المعارك 
أي  الثالثاء  المتمردون  يعلن  لم  للحكومة، 
عبر  الحديدة  مدينة  في  عسكرية  أعمال 
لكن  باسمهم.  المتحدثة  اإلعالم  وسائل 
مؤتمر  في  قال  المتمردين  باسم  متحدّثا 
القوات  حاولت  إذا  إنه  صنعاء  في  صحافي 
وسط  نحو  التقدم  للحكومة  الموالية 
الحديدة »فنحن جاهزون وحاضرون ولدينا 
جاهزون  »نحن  وأضاف  معدّة«.  خطط 

لحرب مدن«.
األيام  في  المعارك  اشتداد  وقع  وعلى 
في  شوارع  حرب  إلى  وتحوّلها  االخيرة، 
الجهود  تكثفت  المدينة،  شرق  سكني  حي 
الدبلوماسية الغربية في أبوظبي والرياض، 
في  النار  إطالق  لوقف  الدعوات  وكذلك 
وأجرى  العربية.  الجزيرة  شبه  دول  أفقر 
محادثات  هانت  جيريمي  البريطاني  الوزير 
بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  مع 
اجتمع  ثم  اإلثنين،  الرياض  في  العزيز  عبد 
زايد  بن  محمد  الشيخ  أبوظبي  عهد  بولي 
إلى  يعود  أن  قبل  اإلماراتية،  العاصمة  في 
األمير  السعودي  العهد  ولي  للقاء  المملكة 
محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب 
وزير الدفاع. والتقى هانت في الرياض أيضا 
صالح،  محسن  علي  اليمني  الرئيس  نائب 
حسب ما ذكر المسؤول اليمني على حسابه 

على تويتر.
لألمن  األبيض  البيت  مستشار  قام  كما 
أبوظبي  إلى  بزيارة  بولتون  جون  القومي 
وبحث  زايد  بن  الشيخ محمد  التقى خاللها 
دعوة  من  يوم  بعد  المنطقة،  ملفات  معه 
إلى  بومبيو  مارك  األميركي  الخارجية  وزير 
هاتفي  اتصال  في  النار  وقف إلطالق  إعالن 
وزير  واجتمع  السعودي.  العهد  ولي  مع 
الرياض  في  اليماني  خالد  اليمني  الخارجية 

مع الوسيط الدولي مارتن غريفتثس.

غزة - وكاالت

صنعا ء ــ وكاالت

جهود الوساطة المصرية دفعت الطرفين لقبول الهدنة

عملية غزة الفاشلة تقسم حكومة االحتالل وتؤدي الستقالة ليبرمان
الفاشلة  االستخباراتية  العملية  آثار  سريعا  تداعت 
التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في غزة مطلع 
األسبوع، وما تالها من عمليات عسكرية هي األعنف 
فلسطينيا   14 الستشهاد  أدت   2014 العام  منذ 
برتبة  إسرائيلي  ضابط  ومقتل  سكنية  مبان  وتدمير 
االحتالل  جيش  دفاع  وزير  بإعالن  وذلك  مقدم، 
أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه بحجة اعتراضه 
وقف  قبول  نتانياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  قرار  على 

إلطالق النار مع حركة المقاومة اإلسالمية، حماس.
وأكد القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، 
أن استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة، والعجز في 
زهري في  أبو  الفلسطينية. وشدد  المقاومة  مواجهة 
استقالة  أن  »تويتر«  موقع  في  حسابه  على  تغريدة 
التي نجحت بصمودها  لغزة  انتصار سياسي  ليبرمان 

في إحداث هزة سياسية في ساحة االحتالل.
وكان وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي، ليبرمان، قد 
أعلن أمس في مؤتمر صحفي استقالته من منصبه، 
نحو  والذهاب  لحماس  نتانياهو  بخضوع  ذلك  مبررًا 
تسوية معها بناء على وساطة مصرية. وزعم ليبرمان 
أن الرد اإلسرائيلي على إطالق 500 قذيفة صاروخية 
ومدينة  القريبة  المستوطنات  نحو  غزة  قطاع  من 
عسقالن في أعقاب العملية اإلسرائيلية االستخباراتية 

الفاشلة مساء األحد لم يكن مناسبًا.
بالدرجة  علينا  »كان  الصحفي  مؤتمره  في  وقال 
فهي  غزة(  )قطاع  الجنوب  مسألة  ننهي  أن  األولى 
على  ينعكس  أبديناه  الذي  والخنوع  تسبق كل شيء 

الجبهات األخرى«.
في  خرجوا  المستوطنين  مئات  أن  إلى  يشار 
مساء  غزة  قطاع  غالف  مستوطنات  في  مظاهرات 
الموافقة  على  احتجاجًا  األربعاء  أمس  وصباح  الثالثاء 
نتنياهو  حكومة  أن  معتبرين  النار  إطالق  وقف  على 

رضخت للمقاومة الفلسطينية.
بالتحول  اإلسرائيلية  الحكومة  إسرائيليون  واتهم 
ما  حيث  تديرها  وأنها  حماس،  حركة  بيد  لعبة  إلى 
شاءت، حيث تقرر حماس وقت فتح النار وساعة وقف 

النار وال تملك الحكومة اإلسرائيلية سوى االستجابة.
قام بها سكان  التي  العفوية  التظاهرات  وأظهرت 
مستوطنات غالف قطاع غزة تغيرًا في المزاج الداخلي 
لدى سكان الغالف. ففي الوقت الذي كان يطالب فيه 
قبل  القطاع  في  المقاومة  مع  بتسوية  المستوطنون 
المتظاهرون  رفع  األخيرة،  العسكرية  العمليات  موجة 
غزة  بضرب  تطالب  وشعارات  الفتات  األربعاء  أمس 

حتى النهاية.
وجاء على لسان متظاهرين من الغالف بأن نتنياهو 
في  الجميل  له  سيردون  وأنهم  الغالف  بسكان  غدر 

صناديق االقتراع.
نشرت  فقد  اإلسرائيلي،  الحزبي  الصعيد  على  أما 
فيه  قالت  أمس  تقريرًا  احرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
نتنياهو  يد  في  دمى  إلى  تحولوا  الحكومة  وزراء  إن 
لسبع  استمرت  والتي  الثالثاء  الوزارة  جلسة  خالل 
االكتراث  دون  القرار  عليهم  أملى  حيث  ساعات 

بمداخالتهم.
ما  على  للحفاظ  متوقعة  ليبرمان  استقالة  وكانت 
الدعوة  نتانياهو  قرر  حال  في  شعبية  من  له  تبقى 
السخط  من  حالة  تسود  كما  مبكرة.  النتخابات 
)الليكود(  حزب  من  الكنيست  أعضاء  بين  الداخلي 
الحزب،  أعضاء  أحد  زعم  حيث  نتنياهو  يرأسه  الذي 
أورن حزان، أن »قرار وقف النار ال يمثل الليكود وأنه 

يمنح روحا معنوية عالية لحركة حماس«.

مغامرة كبيرة
تحمل  نتنياهو  على  الصعب  من  أنه  محللون  ويرى 
هكذا ضغوطات وبخاصة إذا ما تعلق األمر بالجمهور 
في  كبيرة  مغامرة  على  يقدم  قد  وأنه  انتخبه  الذي 

القطاع لرد االعتبار ولكن بشكل مباغت هذه المرة.
أن  كتب  فقد  العبري  »مفزاك«  موقع  أما 
اإلسرائيليين منشغلون بسؤال ملح، وهو لماذا قررت 
الذهاب  النار وعدم  الحكومة اإلسرائيلية وقف إطالق 
 24 460 صاروخا خالل  إلى حرب شاملة بعد سقوط 

ساعة ومقتل شخص وإصابة العشرات.
األمن  لجهاز  السابق  الرئيس  عن  الموقع  ونقل 
جرى  الذي  القرار  أن  كوهين  يورام  )الشاباك(  العام 
اتخاذه بقبول وقف إطالق النار بناء على وساطة مصر 
جاء لصالح القيادة اإلسرائيلية »ألن هكذا حروب لن 
ستصل  أين  إلى  أحد  يعرف  وال  بالضرورة  تخدمها 

الساحة  على  األخيرة  التطورات  االعتبار  في  األخذ  مع 
العربية وما رافقها من فتح المزيد من الدول العربية 
النوع  هذا  من  حربًا  أن  وأضاف  إلسرائيل«.  أبوابها 

»ستعيد خلط األوراق«.
دولة  لمؤسس  تكريم  حفل  في  نتانياهو  وقال 
اسرائيل ديفيد بن غوريون »في أوقات الطوارئ عند 
للجمهور  يمكن  ال  لألمن،  الحاسمة  القرارات  اتخاذ 
يجب  التي  االعتبارات  على  مطلعا  دائما  يكون  أن 
إخفاؤها عن العدو«. وزعم نتانياهو الذي وضع مصيره 
لوقف  أعداؤنا  توسل  »لقد  المحك،  على  السياسي 

إطالق النار وكانوا يعرفون جيدا السبب«.

الفلسطينيون يحتفلون
القطاع، خرج  األربعاء مدن  الهدوء أمس  وبينما ساد 
أنه  رأوا  بما  لالحتفال  للشوارع  الفلسطينيين  آالف 
على  وإجبارهم  االحتالل  قوات  مواجهة  في  انتصار 

القبول بوقف إطالق النار.
وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت 
بجهود  إسرائيل  مع  النار  إلطالق  وقفا  الثالثاء  مساء 
األيام  في  للمواجهات  خطير  تصعيد  بعد  مصرية 
المحاصر  القطاع  بين  حرب  باندالع  هدد  الماضية 

والدولة العبرية.
بيانا  حماس،  حركة  وبينها  الفصائل  وأصدرت 
مشتركا قالت فيه إن »جهودا مصرية مقدرة أسفرت 
والعدو  المقاومة  بين  النار  إطالق  وقف  تثبيت  عن 
الصهيوني، وإن المقاومة ستلتزم بهذا اإلعالن طالما 

التزم به العدو الصهيوني«.
أن  االتفاق  على  اطلع  دبلوماسي  مصدر  وقال 
اسرائيل وحماس التزمتا العودة »إلى مضمون اتفاق 
2014« لكنه أوضح أن الوضع ال يزال »هشا جدا« وقد 

ينفجر »مجددا«.
وكانت مصر توسطت في هدنات لوقف إطالق النار 
في عمليات تصعيد سابقة، بينما سعى مبعوث األمم 
إلى  نيكوالي مالدينوف  الشرق األوسط  المتحدة في 
في  الجانبين  بين  األمد  طويلة  هدنة  إلى  التوصل 
سابقا  التصعيد  مالدينوف  ووصف  األخيرة.  األسابيع 
بأنه »خطير للغاية« وكتب على تويتر »يجب أن يظهر 

الجميع ضبط النفس«.
مساء  اإلسرائيلية  الداخلية  الجبهة  قيادة  وأعلنت 
البقاء  على  المفروضة  القيود  جميع  رفع  عن  الثالثاء، 
في مناطق مفتوحة وأعلنت بلدية بئر السبع ومجلس 
الدراسة في المدارس  أشكول اإلقليمي عن استئناف 
اليوم  األربعاء  وأعيد  العالي.  التعليم  ومؤسسات 

تشغيل القطار بين مدن الجنوب والمدن االسرائيلية 
االخرى.

منطقة  لسكان  األربعاء  صباح  احتجاجات  وجرت 
اإلسرائيلية  السكنية  التجمعات  في  وخاصة  الجنوب 
المتظاهرين  من  العشرات  وأغلق  غزة«  »غالف  في 
قطاع  جنوب  سالم  أبو  كرم  لمعبر  المؤدي  الطريق 
من  للقطاع.  البضائع  شاحنات  وصول  وعرقلوا  غزة، 
أمام  العشرات  بمشاركة  تظاهرة  تجري  آخر،  جانب 

الكنيست لمطالبة نتانياهو باالستقالة .

خسائر فادحة
اإلثنين  يومي  غزة  في  فلسطينيين  سبعة  وقتل 
اإلسرائيلية  الضربات  استهدفت  فيما  والثالثاء، 
اندالع  إلى  وأدت  مبان  ودمرت  فلسطينيين  مقاتلين 

ألسنة اللهب وتصاعد أعمدة الدخان.
قناة  مقر  تدميرها  تم  التي  المباني  بين  ومن 
لمواد  بثها  بزعم  حماس  لحركة  التابعة  »األقصى« 
تحريضية واستخدامها لتوجيه مقاتلي حركة حماس. 
كما استهدفت الغارات اإلسرائيلية فندقا يضم مكاتب 
جيش  وقال  غزة.  مدينة  وسط  في  األمن  ألجهزة 

االحتالل إنه ضرب نحو 160 هدفا في قطاع غزة.
من  بالقرب  يعيش  الذي  المزين  أيمن  أبو  وقال 
زلزال.  مثل  كان  حدث  »ما  المدمر،  التلفزيون  مبنى 
لم يعد هناك بقالة أو صيدلية، أو مكتب أو جدران«. 
من  هم  غزة  في  القتلى  من  األقل  على  وخمسة 
المختلفة.  المسلحة  للجماعات  المفترضين  العناصر 

الفلسطيني،  القطاع  في  بجروح  شخصا   26 وأصيب 
بحسب وزارة الصحة في غزة.

قوات  قامت  أن  بعد  األحد  العنف  دوامة  واندلعت 
غزة  قطاع  داخل  فاشلة  بعملية  خاصة  إسرائيلية 
دفعت حماس إلى االنتقام. وأدى االشتباك الذي نتج 
مقاتلين  سبعة  مقتل  إلى  العملية  عن  الكشف  عن 
في  محلي  عسكري  قائد  بينهم  من  فلسطينيين 
ووصف  المستوى  رفيع  إسرائيلي  وضابط  حماس، 

بأنه خبير في زرع أجهزة التصنت.
الصواريخ  بإطالق  الفلسطينيون  المقاتلون  ورد 
التي  للدبابات  المضادة  والصواريخ  الهاون  وقذائف 
إسرائيليين  جنودا  إن  حماس  قالت  حافلة  أصابت 
بجروح  إسرائيلي  جندي  وأصيب  يستخدمونها. 

الهجوم. في  بالغة 
 100 من  أكثر  الجوية  الدفاعات  واعترضت 
معظم  سقطت  بينما  غزة،  قطاع  من  صاروخ 
بعضها  وأصاب  خالء،  مناطق  في  األخرى  الصواريخ 

المدنية. المباني  من  وغيرها  منازل 

الهدنة جهود  إحباط 
إطالق  لوقف  السريع  إسرائيل  قبول  في  وبدا 
غزة  من  انهمر  الذي  الصواريخ  سيل  رغم  النار 
الجهود  إحباط  في  يرغب  يكن  لم  نتانياهو  أن 
حركة  مع  التفاق  للتوصل  والقطرية  المصرية 
بنقل  لقطر  السماح  أقر  قد  نتانياهو  وكان  حماس. 
دفع  أجل  من  غزة  قطاع  إلى  الدوالرات  ماليين 
السماح  وكذلك  القطاع،  في  الموظفين  رواتب 
في  الكهرباء  نقص  لتخفيف  الوقود  بإدخال 
االحتجاجات  تهدئة  إلى  االتفاقات  وأدت  القطاع. 
أشهر  بعد  وغزة  اسرائيل  بين  الحدود  طول  على 

الدموية. االضطرابات  من 
غزة  بين  الفاصلة  الحدود  إلى  األنظار  وستتجه 
ينظم  أن  المتوقع  من  حيث  الجمعة  غدا  وإسرائيل 
المتواصلة  األسبوعية  مظاهراتهم  الفلسطينيون 
العودة  »مسيرة  يافطة  تحت  الماضي  مارس  منذ 
عودة  بحق  تمسكهم  تؤكد  والتي  الكبرى« 
طردوا  التي  أراضيهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين 
الحصار  إنهاء  وكذلك   ،1948 العام  منذ  منها 
أكثر  منذ  والممتد  القطاع  على  الخانق  اإلسرائيلي 
العنف  االحتالل  جيش  واستخدم  سنوات.  عشر  من 
السلميين  المتظاهرين  مع  التعامل  في  المفرط 
 234 الستشهاد  أدى  ما  وهو  الفلسطينيين 

ونساء. أطفال  بينهم  فلسطينيا، 

 <    فلسطيني يتفقد آثار الدمار الذي ألحقه قصف جيش االحتالل بقطاع غزة 

 <   صورة من األرشيف لميناء الحديدة 

 <  أفيغدور ليبرمان 

تونس ــ وكاالت

حركة النهضة تقدم طوق النجاة

 

ودعمته  الشاهد  يوسف  الوزراء  رئيس  التونسية  اإلسالمية  النهضة  حركة  أنقذت 
بالتصديق على تعديل وزاري تقدّم به منذ أسبوع وأثار انتقادات واسعة وسط أزمة سياسية 

تمرّ بها البالد.
وصوّت نواب البرلمان في وقت متأخر مساء اإلثنين على الوزراء الـ13المقترحين، كّل 
وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم باألغلبية المطلقة )أكثر من نصف عدد 

نواب البرلمان البالغ 217 نائبًا(.
واألسبوع الماضي قدّم الشاهد تعدياًل وزاريًا واسعًا ومنتظرًا، دخل بموجبه 13 وزيرًا 
جديدًا إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.

وخالل جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إّن أولويات عمله من خالل 
التعديل المقترح، تتمّثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم لمواجهة »القصف 

العشوائي السياسي« الذي يتعرّض له.
وأكد الشاهد أنّه يرغب في »تدعيم تحسن مؤشرات النمو واالستثمار)...( وخلق مواطن 

شغل« )فرص عمل( وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019.
واعتبر رئيس الحكومة التونسي أّن حكومته تعرّضت إلى »قصف سياسي عشوائي« 
و»ضجيج« ساهما في »إرباك العمل الحكومي« قبل عام من موعد االنتخابات المقررة نهاية 

.2019
وقال »الكّل يتحدّث عن أزمة سياسية )...( وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من 

الطبقة السياسية«.
وتابع »طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت 
النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من 

الضبابية )...( ولهذا قمت بالتعديل الوزاري«.
وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه »نداء 
لحكومته  آخرين  داعمين  عن  للبحث  دفعه  ما  واالستقالة  للتنحي  دعاه  الذي  تونس« 
والحصول على ثقة البرلمان. وكان دعم نواب حركة النهضة للشاهد في البرلمان بمثابة 
طوق نجاة في وقت واجه فيه انتقادات حادة من نواب حزبه، ومن الرئيس الباجي قائد 

السبسي الذي رفض إقرار التشكيل الوزاري الجديد قبل موافقة البرلمان.
االنتخابات في موعدها  اليد إلنجاز  اليد في  الوزراء على ضرورة »وضع  رئيس  وشدّد 

المقرر ولكي تكون حرة وشفافة".
وقدّم الشاهد األسبوع الفائت تعديال وزاريا شمل 13 وزيرا بدون المساس بحقيبتي 

الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
الصراع  أن  مراقبون  فيها  رأى  إشارة  في  الوزاري  التعديل  الجمهورية  رئاسة  ورفضت 

السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد االنتخابات في 2019.
البالد  في  الوضع  هشاشة  من  ويزيد  المراقبين  السياسي  االستقرار  انعدام  ويقلق 
وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، 

األمر الذي يزيد من االحتجاجات االجتماعية منذ 2011.

البرملان التونسي يصادق على تعديل 
وزاري للشاهد أثار انتقادات واسعة

عقدة نواب »ُسنة 8 آذار«

سعد الحريري يتهم »حزب الله« 
بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت ـ وكاالت

اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حزب اهلل بعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان، 
بعد فشل جهود بذلها على مدى أكثر من خمسة أشهر لتأليفها، داعيًا الكتل السياسية كافة 

إلى تحمل مسؤولياتها.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي عقده في دارته في وسط بيروت الثالثاء »من المؤسف 

جدًا أن يضع حزب اهلل نفسه في موقع المسؤولية عن عرقلة الحكومة«.
وأضاف »اصطدم تأليف الحكومة بحاجز كبير، البعض يحب أن يسميه +حاجز نواب سُنة 
8 آذار+ وأنا أراه أكبر من ذلك ),..( وال أستطيع أن أرى فيه إال قرارًا من قيادة حزب اهلل بتعليق 

تأليف الحكومة«.
ويشترط حزب اهلل تمثيل ستة نواب سنّة ال يتمتعون بحيثية شعبية كبيرة، مقربين منه 
ومعارضين للحريري، بوزير في الحكومة، األمر الذي يرفض الحريري أن يتم من ضمن حصته 

الوزارية.
وأكد األمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل في كلمة ألقاها السبت أنه لن يسير بأي 

تشكيلة حكومية ما لم تتضمن تمثيل النواب السنّة في الحكومة.
وقال نصر اهلل، »حيث إن هؤالء النواب اإلخوة يطالبون بحقهم وبتمثيلهم، وحيث إن من 
حقهم علينا أن نقف إلى جانبهم بما يمثلون ومن يمثلون، نحن وقفنا معهم ويسمع كل 
اللبنانيين كلهم وسنبقى معهم وسنبقى معهم سنة وسنتين وألف سنة وإلى قيام الساعة«.
واتهم الحريري الحزب بتحويله مسألة تمثيل هؤالء إلى »حصان طروادة لعرقلة تأليف 
الحكومة«. وأضاف »قمت بما يتوجب علي والحكومة جاهزة )...( ليتفضل الجميع ويتحمل 

مسؤوليته لمصلحة البلد«.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الحريري، الذي يعد الزعيم السني األبرز في البالد، 
األولى منذ تسع سنوات.  مايو وكانت  برلمانية جرت في  انتخابات  بعد  الحكومة  تشكيل 
وانتهت االنتخابات بتراجع عدد نواب كتلة الحريري للمرة األولى منذ العام 2005. وأعاد 

البعض تدني شعبيته إلى التسويات والتنازالت السياسية التي قام بها.
وواجه الحريري خالل األشهر األخيرة صعوبات كبيرة ناتجة بشكل أساسي من خالفات 
حادة بين األطراف السياسية، وال سيما المسيحيين منهم على تقاسم الحصص الوزارية. 

وبعد حلها، اصطدم بمطلب تمثيل النواب السنة المعارضين له.
وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، ال يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق 
القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف 

واألحزاب.
ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري العام 2009 إلى 
خمسة أشهر لتأليف حكومته، مقابل عشرة أشهر لرئيس الوزراء السابق تمام سالم بين 

العامين 2013 و2014.
ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من تدهور الوضع االقتصادي المتردي أساسًا 
في البالد. ومن شأن اإلسراع في والدة الحكومة أن يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على 
منح وقروض بمليارات الدوالرات تعهد بها المجتمع الدولي دعمًا القتصاده المتهالك في 

مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل الماضي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الصرف  ماكينات  من  الكثير  من  النقد  نفد 
في  الخرطوم  السودانية  العاصمة  في  اآللي 
الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتفادي انهيار 
اقتصادي من خالل خفض حاد في قيمة العملة 

وإجراءات تقشف عاجلة.
ارتفع  ــرز«،  ــت »روي لوكالة  تقرير  وحسب 
التضخم،  بسبب  النقدية  السيولة  على  الطلب 
وسياسة  المصرفي،  النظام  في  الثقة  وضعف 
النقدي  المعروض  تقييد  في  المركزي  البنك 
أزمة  إلى  هذا  أدى  السوداني.  الجنيه  لحماية 
في السيولة تفاقمت في العشرة أيام الماضية 

انتظارا لتسليمات جديدة من أوراق النقد.
النقدية بعد شهر من  السيولة  أزمة  وتأتي 
إلى  بالتراجع  المحلية  للعملة  السلطات  سماح 
وإعالنها  جنيها   29 من  للدوالر  جنيه   47.5

إجراءات لتقليص اإلنفاق.
)42 عاما(، وهو موظف  وقال أحمد عبد اهلل 
أجد  حتى  آخر  إلى  مكان  من  »أتنقل  حكومي، 
صرافا به أموال، ألن عددا كبيرا من الماكينات 
للحصول  هكذا  نعاني  لماذا  أموال...  به  ليس 
على أموالنا؟«، ويعاني السودان من شح العملة 
األجنبية منذ أن فقد ثالثة أرباع إنتاجه النفطي 
حينما انفصل الجنوب في عام 2011. ولم يفلح 
رفع عقوبات أميركية استمرت عشرين عاما في 

أكتوبر 2017، في إحياء األمل في التعافي.
حدود  وتقييد  المرتفع،  التضخم  ــع  ودف
السودان  اقتصاد  العملة،  ــة  وأزم السحب، 
بالفعل إلى السقوط في براثن أزمة صعبة قبل 

الشح األخير في السيولة.
واتخذ الرئيس السوداني عمر البشير سلسلة 
في  االقتصادية  األزمة  لمعالجة  اإلجراءات  من 
األسابيع الماضية، وغير محافظ البنك المركزي 
الجديد نظام تحديد سعر صرف العملة، وأعلن 
اقتصادي  إصالح  خطة  الجديد  الوزراء  رئيس 

تستغرق 15 شهرا.
ارتفاع األسعار

رغم هدوء الشوارع بعد احتجاجات نادرة عمت 
وقت  في  الخبز  أسعار  وحفزتها  البالد  أرجــاء 
مزيدا  األسعار  شهدت  العام،  هذا  من  سابق 
الشهر  العملة  قيمة  خفض  منذ  الزيادات  من 

الماضي، وهو ما أثار االستياء من جديد.
على  المفاجئ  التفتيش  حمالت  وأظهرت 
مدى  على  أنه  السوق  في  والبائعين  التجار 
الشهر الماضي، ارتفعت تكلفة الكيلوجرام من 
الطحين )الدقيق( 20 %، ولحوم األبقار 30 في 

%. وبلغ التضخم ما يزيد   50 المئة، والبطاطا 
أعلى  من  واحد  وهو  سبتمبر،  في   %  68 عن 

المعدالت في العالم.
الحكومة  زادت  الحالي،  الشهر  مطلع  وفي 
األثر  الحتواء  منها  محاولة  في  الطحين  دعم 
رئيس  قال  أسبوع،  وقبل  الخبز.  على  الناتج 
الوزراء في تغريدة إنه اجتمع مع محافظ البنك 
الصرف  ماكينات  مشكلة  لمعالجة  المركزي 
أوراق  إمــدادات  حول  تطمينات  وتلقى  اآللي 

النقد.
بالخرطوم  تجاري  بنك  في  مسؤوال  لكن 
المركزي لم يضخ كميات كافية  البنك  إن  قال 
سيولة  أزمة  أثار  ما  وهو  العملة،  من  جديدة 
أمام  طويلة  طوابير  اصطفاف  في  وتسبب 
بوزارة  مصدر  وقال  اآللــي،  الصرف  ماكينات 
المالية إن السودان استورد شحنة واحدة من 
ومن  الماضي،  الشهر  الجديدة  النقد  أوراق 
المنتظر وصول ثالث شحنات أخرى قريبا. ولم 

يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.
الشهر  قيمته  خفض  مــن  الــرغــم  وعلى 
يواجه  السوداني  الجنيه  ــزال  ي ال  الماضي، 

ضغوطا، بينما تتسع الفجوة بين سعر الصرف 
الرسمي والسعر في السوق السوداء. فقد بلغ 
52 جنيها في المعامالت النقدية  سعر الدوالر 
بالسوق السوداء، وبلغ 58 جنيها في التعامالت 

بشيكات مصرفية.
وقال تاجر عملة في السوق السوداء »نتوقع 
لشح  السوق  في  الدوالر  سعر  ارتفاع  استمرار 
بسعر  »التعامل  وأضاف  األجنبية«،  العمالت 
الشيك أصبح تجارة رائجة مع أزمة السيولة من 

النقد السوداني في البنوك والصرافات«.
وتحدد لجنة من بنوك وشركات صرافة منذ 
للعملة  الرسمي  الصرف  سعر  الماضي  الشهر 
 46.95 إلى  الجنيه  سعر  اللجنة  ورفعت  يوميا، 
جنيه مقابل الدوالر بعد أيام من خفض قيمته، 
لكنها سرعان ما أعادته إلى 47.5 جنيه للدوالر.

وقال محمد الجاك األستاذ بجامعة الخرطوم 
السوق  في  السعر  هو  الحقيقي  الصرف  »سعر 

الموازية«، مضيفا
»يجب أن تعمل آلية سعر الصرف بناء على 
العرض والطلب حتى تتوصل إلى سعر حقيقي 

وواقعي يتماشى مع التحرير االقتصادي«.

تونس تتوقع 9 ماليني 
سائح في 2019

نواب جزائريون يطالبون 
بوقف طبع النقود

توقعت الحكومة التونسية أن يزور البالد نحو 9 ماليين 
سائح للمرة األولى العام المقبل فيما تتعافى صناعة السياحة 

في أعقاب هجوم على منتجع ساحلي عام 2015.
وزار تونس نحو 6.2 مليون سائح في األشهر التسعة 

األولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.9 بالمئة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تعاف من آثار هجوم 

2015، حسب وكالة »رويترز«، وذكر رئيس الوزراء التونسي 
يوسف الشاهد أن بالده تتوقع أن يصل عدد السياح إلى 
ثمانية ماليين في 2018. وأضاف للبرلمان أنه يأمل أن 
يستمر التعافي وأن يزور تونس تسعة ماليين سائح في 

.2019
وبدأت شركات السياحة األوروبية الكبرى العودة إلى 

تونس بعد أن تجنبت تنظيم رحالت إليها لثالث سنوات في 
أعقاب الهجوم على شاطئ في سوسة والذي قتل فيه 39 
سائحا وهجوم آخر على متحف باردو الوطني في العاصمة 

التونسية أودى بحياة شخصين.
وزاد عدد السياح في 2017 بنسبة 23 % مقارنة بالعام 
السابق عليه ليصل إلى سبعة ماليين، إذ امتألت الفنادق 
بالسياح الروس والجزائريين لكن شركات السياحة تقول 

إنهم ينفقون أقل مما ينفقه السياح األوروبيون.

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني )البرلمان( 
بالجزائر العاصمة بعدم طبع النقود او ما يمسى بالتمويل غير 

التقليدي للتصدي لتراجع اسعار النفط.
وحسب وسائل إعالم جزائرية، اعتبر النائب دقموس 

دقموسي )جبهة الجزائر الجديدة( أن استمرار االعتماد على 
مداخيل المحروقات يدل على عجز الحكومة في إحداث انطالق 

حقيقي لالقتصاد الوطني، والتي وجدت في اللجوء إلى 
التمويل غير التقليدي حال سهال .

واقترح النائب سي ميمون سماعيل )حركة مجتمع السلم( 
توفير اآلليات والقوانين التي من شأنها تحسين مناخ االعمال 

بالجزائر وتساهم بذلك في ابراز اقتصاد متنوع يرتكز على 
شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على حد السواء.

كما دعا النائب إلى إجراء تطهير مالي في مؤسسات الدولة 
دون اللجوء إلى البنك المركزي وتفادي التمويل غير التقليدي، 

ملحا على ضرورة التحكم في التضخم وكذا عصرنة قطاع 
الضرائب ال سيما على المستوى المحلي )البلديات(.

الوطنـي  التجـاري  المصـرف  أمـام  مـن 
بالظهـرة وسـط العاصمـة طرابلـس، بـدأ 
سـيولة  المواطنيـن  منـح  فـي  المصـرف 
ألـف وخمسـة  بيـن  يصـل  بسـقف  نقديـة 
للعمـالء،  قليلـة  طوابيـر  فـي  دينـار  آالف 
األخـرى  التجاريـة  بالمصـارف  أسـوة 
غيـر  خطـوة  فـي  وذلـك  بطرابلـس، 
متعـارف عليهـا مـن قبـل، حسـب مـا قـال 
أحـد العمـالء، ويدعـى أحمـد صالـح الذي 
البحـري. طرابلـس  بمينـاء  موظفـا  يعمـل 

وعـن أسـباب توافـر السـيولة النقديـة، 
بمصـرف  مسـؤول  مصـدر  أوضـح 
أن  الوسـط«  لـ»بوابـة  الجمهوريـة 
المصـرف  بفـروع  الموجـودة  السـيولة 
المركـزي،  المصـرف  مصدرهـا  ليـس 
شـركات  إيداعـات  عـن  ناتجـة  لكنهـا 
الحكوميـة  والمطاحـن  االتصـاالت 

. هـا غير و
إلـى سـبب  لكـن المصـدر نفسـه أشـار 
مسـلحة  مجموعـات  ممارسـة  وهـو  آخـر، 
أموالهـا  إليـداع  الشـركات  علـى  الضغـط 
بهـا  االحتفـاظ  عـن  بـدال  المصـارف،  فـي 
السـيولة  هـذه  أن  مؤكـدا  خزائنهـا،  فـي 
الناجمـة عـن اإليداعـات شـملت طرابلـس 
المصـارف  فـروع  مـن  غيرهـا  دون 
تلـك  قيـام  عـن  وتحـدث  التجاريـة. 
متابعـة  بترتيبـات  المسـلحة  المجموعـات 
توزيعهـا  علـى  واإلشـراف  األمـوال  هـذه 

التجاريـة«. المصـارف  فـي 
كان مصـرف الجمهوريـة طمـأن زبائنه 

بعـدم وجـود  الماضـي  األسـبوع 
النقديـة،  السـيولة  فـي  عجـز 
لـدى  السـيولة  كفايـة  مؤكـدا 
اي  اسـتالم  عـدم  رغـم  فروعـه 
مصـرف  قبـل  مـن  مخصصـات 
وأوضحـت  المركـزي،  ليبيـا 
بالمصـرف  مسـؤولة  مصـادر 
فـي  المتوفـرة  السـيولة  أن 
تـوزع  والتـي  الحالـي  الوقـت 
مصدرهـا  المواطنيـن  علـي 

االعتمـادات التـي تـم فتحهـا امـام التجـار 
االعمـال. ورجـال 

بالفـروع  السـيولة  »توفـر  وأرجـع 
واختالفهـا مـن فـرع آلخر الـي السياسـات 
المتبعـة مـن قبـل ادارات الفـروع ونوعية 
وقـال  لزبائنهـم«.  المقدمـة  التسـهيالت 

مبالـغ  ايـداع  عنـد  »تسـعي  الفـروع  إن 
الشـباك  فتـح  الـي  دينـار  المليـون  تفـوق 
المبالـغ  كانـت  ان  حـال  وفـي  نقـدا 
المليـون  الفـرع ال تتجـاوز  لـدى  المودعـة 
اآللـي  الصـراف  اآلت  عبـر  توزيعهـا  يتـم 

التوزيـع«. لعدالـة  ضمانـا 

من جهتـه، رحـب رجـل االعمـال الليبي 
االنفـراج  »قـرب  اعتبـره  بمـا  بـي  حسـني 
الكامـل و الـال مشـروط لتوفر السـيولة و 
و  الكبـرى  بالمـدن  للجميـع  سـقف  بـدون 
أن هـذا »االنفـراج  بالبيـع«، ورأى  بعدهـا 
سـيمتد خـالل مـا ال يزيـد عـن شـهر إلـى 

كامـل القـرى بالمناطـق الداخليـة«. وذكر 
حسـني بـي أن مـا نعيشـه اآلن مـن رفـع 
دينـار   5000 يتعـدى  مـا  إلـى  السـقف 
نتـاج  الكبـرى  بالمـدن  المصـارف  بأغلـب 
سـعر  تغييـر  مصـدره  منتظـر  و  طبيعـي 
الصـرف ممـا كان عليـه مـن سـعر وهمـي 

كان  و  خاللـه  مـن  الشـعب  يسـرق  و 
. للـدوالر  دينـار   1.300

ليبييـن  ناشـطين  صفحـات  وكانـت 
علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي تداولت 
كتائـب  قائـد  التاجـوري،  لهيثـم  صـورا 
شـخصيا  يشـرف  وهـو  طرابلـس«،  »ثـوار 
أمـام  المواطنيـن  طوابيـر  تنظيـم  علـى 
البنـوك، حتـى سـاعات متأخرة مـن الليل، 
علـى  المصـارف  موظفـي  أجبـر  أن  بعـد 
الرسـمي. الـدوام  سـاعات  خـارج  العمـل 

يشـار إلـى أن ديـوان المحاسـبة حـذر، 
عبـر تقريـره السـنوي العـام الماضـي، من 
القطـاع  خـارج  المـوازي  الصـرف  ظاهـرة 
حكوميـة،  شـركات  لسـت  المصرفـي 
النقديـة  السـيولة  أزمـة  بـأن  منوهـا 
بالمصـارف التجاريـة تسـببت فـي ظاهـرة 
الجهـات  ترفـض  إذ  المـوازي،  الصـرف 
متحصالتهـا  إيـداع  مـدة  منـذ  العامـة 
بالمصـارف،  حسـاباتها  فـي  النقديـة 
بصكـوك  تسـتبدلها  ذلـك  عـن  وبـدال 
النقـدي. اإليـداع  عـن  عوضـا  مصرفيـة 

األمـر  إن  المحاسـبة  ديـوان  وقـال 
السـيولة،  أزمـة  تفاقـم  فـي  تسـبب 
المؤسسـات  هـذه  تعريـض  عـن  فضـال 
بالنقـد،  االحتفـاظ  عبـر  للمخاطـرة 
أن يكـون مغطـى بوثيقـة  وتداولـه دون 

. ميـن تأ
المفاجـئ  الجـرد  نتائـج  وأظهـرت 
العامـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  لخزائـن 
يتـم  األمـوال  مـن  كبيـر  حجـم  وجـود 
وبحسـب  المصـارف،  خـارج  تداولهـا 
السـيولة  حجـم  بلـغ  فقـد  التقريـر 
القطـاع  خـارج  المتداولـة 
المصرفـي فـي ليبيـا 35.4 مليـار 
تعـود  مليـارا   18 منهـا  دينـار، 
إلى فتـرة حكـم النظام السـابق.

الوفـاق  حكومـة  واتخـذت 
إصالحيـا  إجـراء  الوطنـي، 
عندمـا  الماضـي  سـبتمبر  فـي 
معامـالت  علـى  رسـوما  فرضـت 
تلـك  أعـادت  إذ  األجنبـي،  النقـد 
الدينـار  سـعر  تقييـم  الخطـوة 
المعامـالت  الـدوالر فـي مثـل هـذه  أمـام 
بالسـعر  مقارنـة  دينـار   3.9 نحـو  إلـى 
الرسـمي الـذي كان يبلـغ نحـو 1.4 دينـار 
للـدوالر، ممـا تسـبب فـي انخفـاض سـعر 
5.11 دينار  الـدوالر، اليـوم اإلثنيـن، إلـى 

الموازيـة. السـوق  فـي 

اقتصاد

كالم في األرقام

تكلفة مشروع نفطي بحري تنفذه شركة 
»توتال« الفرنسية في أنغوال.

قالوا
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العمالت  أسعار  هبوط  مع  كبيرة،  أسبوعية  مكاسب  الليبي  الدينار  حقق 
الدولية األكثر تداوال في السوق الموازية، فقد مني الدوالر واليورو والجنيه 
على   %6.7  %8.1 و   %5.6 إلى  نسبته  وصلت  كبير،  بتراجع  االسترليني 
اليوم نفسه في  األربعاء، مع أسعار  التوالي، حسب مقارنات أسعار أمس 
األسبوع الماضي، فقد نزل الدوالر األميركي بنسبة 5.6% إلى 5.28 دينار 

أمس، مقابل 5.58 دينار األسبوع الماضي، بفارق 30 قرشا خالل أسبوع.
وكذلك اليورو الذي كان األعلى هبوطا بتراجعه 8.1% إلى 5.88 دينار، 

مقابل 6.38 دينار خالل األسبوع نفسه.
حاجز  ليكسر   %6.7 بنسبة  الدينار  أمام  االسترليني  الجنيه  هبط  كما 

السبعة دينارات إلى 6.67 دينار، مقابل 7.15 دينار قبل أسبوع.
أما الليرة التركية والدينار التونسي فقد انخفضا بنسبتى 7.6 و 9.7% على 
التوالي، إذ نزلت الليرة إلى 0.96 دينار مقابل 1.04 دينار، بفارق 8 قروش، 

فيما سجل الدينار التونسي 1.75 دينار مقابل 1.94 دينار، بفارق 19 قرشا.

مكاسب أسبوعية للدينار أمام العمالت الدولية

مليار دوالر

»إن العراق يعمل صوب 
الحفاظ على احتياطات من 
الحبوب تكفي لمدة ثالثة 
أشهر، وسيرسل وفدا 
لروسيا في ديسمبر لبحث 
إمكانية استيراد القمح«.

 محمد هاشم العاني
وزير التجارة العراقي
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3983دوالر أميركي
1.5795يورو

1.8175الجنية االسترليني
0.3727الريال السعودي
0.3807درهم إماراتي
0.2012االيوان الصيني

2018 14 نوفمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

طرابلس–أحمد الخميسي

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

السنة الثالثة
العدد 156 7 من ربيع األول 1440 هــ

15 نوفمبر 2018 م اخلميس

ماكينات الصرف اآللي »خاوية« في الخرطوم
الحكومة تحاول تفادي انهيار اقتصادي

ماذا وراء انتعاش السيولة في مصارف طرابلس؟

بنغازي  في  الرئيسية  الشوارع  بعض  في  مروري  عند 
فــروع  على  طوابير  ــد  أج الماضية،  ــام  األيـ ــالل  خ
المصارف، فظننت أن السيولة قد أتت مرة أخرى على 
الزحام  هذا  عن  سألت  عندما  ولكنني  عادتها،  غير 
يتقدمون  الناس  هؤالء  إن  لي  قيل  المصارف  أمام 
آالف  العشرة  عالوة  على  الحصول  لغرض  بطلباتهم 
وهم  األسر،  أرباب  عالوة  عن  يسأل  والبعض  دوالر، 
أسعار  حــول  اآلراء  يتبادلون  أدوارهـــم  انتظار  في 
المستقبل  وفــي  اآلن  الــســوداء  السوق  في  ــدوالر  ال

القريب.
عن  يتناقشون  الناس  من  كثيرا  أن  أرى  الحقيقة 
السهرية  أو  المتجر  في  أو  الخبزة  طابور  الدوالر»في 
في  سيرتفع  هــل  ويــتــســاءلــون  إلـــخ«   ... لمتوفى 
المصرف  ويفعل  فعل  وماذا  ينخفض؟  أم  المستقبل 
وأحيانا يحدث خالف  الخاص،  رأيه  له  المركزي؟ وكل 

بالسعر  التنبؤ  على  يتفقون  وال  المتحاورين  بين 
خالل األسبوع المقبل.

األخرى  المجتمعات  هل  وأتساءل:  نفسي  أسأل 
بالدوالر والسوق  الدرجة نفسها من االهتمام  على 
نحن  أم   .. تــرى؟  يا  األسعار  واتجاهات  الــســوداء 
بهذا  نهتم  األخرى  الشعوب  باقي  دون  من  فقط 

الموضوع؟
ال أظن أن هناك شعبا يضاهينا في هذا االهتمام 

، ولكني أتساءل مرة أخرى: من فعل بنا ذلك؟
منها  المتقدمة  األخــرى،  البلدان  في  الحكومات 
اإلنتاج  زيـــادة  على  شعوبها  تحث  والمتأخرة، 
إجراءات  لتسهيل  السبل  كافة  وتتخذ  واإلنتاجية، 
زيادة اإلنتاج وحمايته لدرجة أن الحكومة األميركية 
نظيراتها  منافسة  من  منتجاتها  اآلن  تحمي  مثال 

التجارة  منظمة  مــبــادئ  بذلك  مخالفة  الصينية، 
العالمية.

يشغالن  مركزي،  ومصرف  حكومة  ليبيا،  في  نحن 
السوق  وجود  ويرسخون  وبيعا،  شراء  بالدوالر  الناس 
السلع،  في  الموازية  والسوق  ــدوالر  ال في  السوداء 
بينما  اقتصادي،  إصالح  ذلك  بأن  الناس  ويوهمون 
ــراق  ــروض إغـ ــف ــم ال
الـــســـوق الــلــيــبــيــة 
والبضائع  بالسلع 
الرسمي  وبــالــســعــر 
ضريبة  فــرض  دون 
أو رسوم، وأنا متأكد 
المصرف  ــدرة  ق من 
ذلك  على  المركزي 
اإلجـــراءات  بــدال عن 
الحالية وتبديد المال 

العام.
فإن  ولــو تم ذلــك 
ستنخفض  األســعــار 
 50% ــن  مـ ــر  ــث ــأك ب
اآلن  عليه  هــي  عما 
القوة  تعاد  وبذلك 
للدينار  الــشــرائــيــة 
ــظ عــلــى  ــ ــاف ــ ــح ــ ون

استقرار االقتصاد الليبي.
ومن  التضخم؟  يــحــدث  كيف  اآلن،  والــســؤال 

المستفيد؟
يحدث التضخم إما بسبب عدم التوازن بين العرض 
العرض  على  الطلب  بزيادة  يكون  قد  وهذا  والطلب 
إذا حدث ذلك وهذا  اإلنتاج.  ارتفاع تكاليف  أو بسبب 
السوق وحدوث ظاهرة  السلع في  ارتفاع أسعار  يعني 

التضخم.
لألسعار  العام  المستوى  ارتــفــاع  أي  والتضخم، 
أعداد  تخسر  فيما  المجتمع  أفراد  بعض  منه  يستفيد 
األمــوال  أصحاب  هم  المستفيد  أن  أي  منه،  كبيرة 
مثل  أجــور،  أو  مرتبات  من  دخولهم  تأتي  ال  الذين 
الحرف  وأصحاب  والشركات  المصانع  وأصحاب  التجار 
ألنهم هم من يرفع األسعار فترتفع دخولهم مباشرة. 
األجور  أصحاب  فهم  التضخم  من  المتضررون  أما 
االسمية  ومرتباتهم  أجورهم  إن  حيث  والمرتبات، 

تبقى ثابتة.
هكذا تقول النظرية االقتصادية المدعومة والمبنية 
الظاهرة  هذه  المجتمعات،  تعيشه  الذي  الواقع  على 
ينتج عنها سوء توزيع في الدخل بين شرائح المجتمع، 
البلدان  كل  في  االقتصادية  السلطات  تحارب  ولذلك 

المتقدمة التضخم بجميع الوسائل المتاحة لها.
 6 منذ  مستمرا  ــازال  وم التضخم،  حدث  ليبيا  في 
المصرف  أو  الحكومة  والتــزال  اآلن،  وإلــى  سنوات 
ــراءات  اإلجـ اتــخــاذ  أو  لذلك  التنبه  دون  المركزي 
حفظ  الحكومة  على  يجب  ذلــك  وعلى  المناسبة، 
مستخدمي  بتعويض  المجتمع  في  االجتماعي  التوازن 
عن  لألسعار  العام  المستوى  ارتفاع  عن  الحكومة 
طريق رفع مرتباتهم االسمية بالمعدل الذي يمكنهم 
مطالبة  النقابات  وعلى  األسعار،  ارتفاع  مقابلة  من 

القطاع الخاص بتعويض العاملين به.
اإلجراءات  باتخاذ  المركزي مطالب  المصرف  أن  كما 
لألسعار،  العام  المستوى  باستقرار  الكفيلة  النقدية 
التصدي  السابق  في  المركزي  المصرف  استطاع  وقد 
لهذه الظاهرة خالل العقد األول من هذا القرن عندما 
الليبي  االقتصاد  في  التضخم  معدل  خفض  استطاع 
إلى ما دون %3.. فهل يستطيع فعل ذلك مرة أخرى 

وتخليص الناس من نار التضخم؟!

 أستاذ اقتصاد بجامعة بنغازي* 

الحكومة والمصرف 
المركزي، يشغالن 

الناس بالدوالر شراء 
وبيعا، ويرسخون 

وجود السوق السوداء 
ويوهمون الناس بأن 

ذلك إصالح اقتصادي

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

عطية الفيتوري *

عن الدوالر والتضخم

حسني بي: االنفراج سيمتد خالل ما ال يزيد عن شهر إلى كامل القرى بالمناطق الداخلية

مصدر مصرفي: السيولة من إيداعات شركات االتصاالت والمطاحن وليس »المركزي«

 < مواطنون سودانيون خارج ماكينة صرف آلي في الخرطوم في 8 نوفمبر 2018. )رويترز(

 < ابتسامة الفرحة علي وجه سيدة وابنتها عقب تسلمها السيولة النقدية من أحد فروع مصارف العاصمة طرابلس



رأس  مجمع  إلى  األسبوع  مطلع  زيارته  في 
الوطنية  المؤسسة  وفــد  رأس  على  النــوف، 
في  أمله  عن  اهلل  صنع  مصطفى  عبر  للنفط، 
النفطي  النــوف  رأس  ميناء  تشغيل  ــادة  إعـ
التجاري بعد توفير القاطرات البحرية المطلوبة، 

ليساهم في تنمية المنطقة الوسطى.
في  بالمباشرة  اإلذن  اهلل  صنع  وأعــطــى 
بأن  متعهدا  الموقع،  تشغيل  إعادة  خطة  تنفيذ 
الميزانيات  كل  وتوفر  بقوة،  المؤسسة  تدعمها 
اإلثيلين  مصنع  زار  اهلل  صنع  وكان  المطلوبة. 
الطبي  والــمــركــز  التحكم  وغــرف  وملحقاته 

ومحطة اإلطفاء واألرصفة البحرية بالميناء.
المؤسسة  التقى فيها وفد  التي  الزيارة  وهي 
دورا  لعبوا  الذين  المنطقة،  ومشايخ  حكماء 
كادت  التي  الصعاب  كل  تذليل  أجل  من  كبيرا 
تهدف خطة  المنشأة، حيث  تشغيل  تحول دون 
الحياة  وعودة  المنطقة،  ازدهار  إلى  المؤسسة 
على  القائم  المحلي  االقتصاد  وتحفيز  فيها 

صناعة البولي إثيلين.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ــه  ووج
والتنمية  والــســامــة  لألمن  العامة  اإلدارة 
البلدي  المجلس  مع  بالتنسيق  المستدامة 
التنمية  ــج  ــرام ب ــي  ف للمساهمة  الــســدرة 
للمنطقة  االجتماعية  والمسؤولية  المستدامة 

لها  ما يخصص  المؤسسة ووفق  إمكانات  وفق 
من ميزانيات.

اجتماعا موسعا مع  بعد ذلك  اهلل  وعقد صنع 
الشرقية  للمناطق  النفطية  المنشآت  حرس  آمر 
بحضور  المغربي  حمد  ناجي  اللواء  والوسطى 
خطة  واستعرض  الجهاز،  ضباط  مــن  عــدد 

الضباط  به  يقوم  الذي  البارز  والــدور  الجهاز، 
للعاملين  الــازمــة  الحماية  توفير  أجــل  مــن 
إدارة  مجلس  وتــوجــه  النفطية،  والمنشآت 
المنشآت  حــرس  آمــر  إلــى  بالشكر  المؤسسة 
اللواء  المنطقة الوسطى والشرقية،  النفطية في 
الذود  في  الحرس  جهود  على  المغربي،  ناجي 

عن المنشآت خال أزمة خليج سرت.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  ناقشت  ذلك  إلى 
وإنتاج  الستكشاف  ليبيا«  »زالف  وشــركــة   ،
لتوطين  المطروحة  الدراسات  والغاز،  النفط 
اجتماع  الجنوب، وذلك في  مصفاة كولمبي في 
»زالف  لشركة  اإلدارة  لجنة  رئــيــس  عــقــده 
الماضي  األحــد  رجــب،  خليفة  الدكتور  ليبيا« 
النفطية  الصناعات  ــإدارة  بـ المختصين  مــع 
دراسة  المكلفين  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 

توطين المصفاة.
أكدوا  المجتمعين  إن  النفط  مؤسسة  وقالت 
الجنوب  أهمية االستقرار األمني، وطالبوا أهالي 
وضمان  زالف،  وشركة  المؤسسة  مع  بالتعاون 
ذلك  ألهمية  بالمنطقة؛  األمني  الوضع  استقرار 
المهم،  المشروع  هذا  تنفيذ  عملية  تسهيل  في 
الليبي  الجنوب  على  هائلة  بفوائد  سيعود  الذي 

فور إتمامه.
كانت  التي  كولمبي  مصفاة  أن  إلى  يشار 
توطينها  ــررت  ق للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ومملوكة  سويسرا  في  متواجدة  الجنوب،  في 

لشركة »تام أويل سويسرا«.

جديدة  استراتيجيات  لوضع  مــحــاوالت  وســط 
جــاءت  الــنــفــط،  أســعــار  فــي  الــتــراجــع  لمواجهة 
»أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  تحذيرات 
في   2019 فــي  النفطي  المعروض  تخمة  مــن 
معروض  وتنامي  العالمي  االقتصاد  تباطؤ  ظل 
المتوقع  من  أسرع  بوتيرة  المنافسين  المنتجين 
السياسة  فــي  كامل  لتحول  الــمــبــررات  مقدمة 
المنظمة  اجتماع  خــال  اإلنــتــاج  خفض  صــوب 
األميركية  العقوبات  تحل  لم  فيما  القادم،  الشهر 
الدولي  النقد  صندوق  إطاق  دون  طهران  على 
تنامي  من  بدفع   ، النفط  أسعار  بتراجع  توقعاته 
المتحدة،  الــواليــات  في  الصخرى  النفط  إنتاج 
والدول األعضاء في اتفاق أوبك وشركائها، مشيرا 

إلى »الشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط«.
قيمتها  من   %  20 نحو  النفط  أسعار  وخسرت 
بسبب  مؤخرا،  ارتفاعها  بعد  الماضي  الشهر  خال 
التأثير  على  والمؤشرات  العرض  في  الفائض 
على  فرضت  التي  االميركية  للعقوبات  المحدود 
تراجع  من  لديها  قلق  بواعث  ظل  إيــران.وفــي 
مجددا  أوبك  تتحدث  اإلمــدادات،  وزيادة  األسعار 
زيادته،  من  فحسب  أشهر  بعد  اإلنتاج  عن خفض 
مجموعة  فــي  المحللة  بيرش  كايلين  وقــالــت 
التراجع  إن  يونيت«  اينتليجنس  »ايكونوميست 
عن  خصوصا  نــاجــم  النفط  أســعــار  فــي  األخــيــر 
مستوردة  دولة  أكبر  الصين  في  الطلب  انخفاض 
للذهب األسود، بسبب تباطؤ النمو الذي تشهده.

ديسمبر  من  السادس  في  مقرر  اجتماع  وقبل 
قالت   ،2019 في  اإلنتاج  سياسة  على  لاتفاق 
لنمو   2019 توقعات  »إن  شهري  تقرير  في  أوبك 
تتجاوز  أعلى  أحجام  إلى  تشير  أوبك  غير  معروض 
إلى  يفضي  مما  النفط،  على  العالمي  الطلب  نمو 
وصول  رغم  السوق،  في  المعروض  فائض  اتساع 
أن  إلى  منوهة  حاليا«،  التوازن  إلى  النفط  سوق 
الفترة  العالمي في  االقتصاد  نمو  توقعات  »خفض 
يؤكدان  الصلة  ذات  التيقن  عدم  وأوجه  األخيرة 
والماحظ  النفطي  الطلب  على  المتصاعد  الضغط 

في األشهر األخيرة«.
العالمي  »الطلب  ارتفاع  أوبك  منظمة  وتوقعت 
العام  يوميا  برميل  مليون   1.29 إلى  النفط  على 
عما  يوميا  برميل  ــف  أل  70 بانخفاض  الــقــادم 
توقعته الشهر الماضي وفي خفض هو الرابع على 
»المعروض  أن  وأوضحت  لتكهناتها«.  التوالي 
يوميا  برميل  مليون   2.23 سيرتفع  خارجها  من 
تقديرها  يوميا عن  برميل  ألف   120 يزيد  ما  وهو 

السابق«.
النقد  تــقــديــرات صــنــدوق  ــك مــع  وتــزامــن ذل
»آفــاق  عنوان  حمل  ــذي  ال تقريره  في  الــدولــي، 
األوســط  الــشــرق  لمنطقة  اإلقليمي  االقــتــصــاد 
الفوري  التأثير  أن  رأت  التي  أفريقيا«،  وشمال 
التمويل  ــاع  أوضـ تشديد  لمخاطر  والمباشر 
التجارة  وتوترات  الفائدة،  أسعار  رفع  أى  العالمية، 
الشرق  منطقة  على  محدودا  سيكون  العالمية، 
عليها  تفرض  قد  لكنها  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
ضغوطا بمرور الوقت من خال اآلثار السلبية على 
الشركاء التجاريين وانخفاض الثقة باألسواق. ومع 
والتقلبات في أسعارها،  النفط  عدم استقرار سوق 
للدول  النمو  »آفــاق  أن  من  النقد  صندوق  حذر 
حيال  الكبيرة  بالشكوك  تتأثر  للنفط  المصدرة 

مسار أسعار النفط في المستقبل«.

كانت  القلق،  ــى  إل تدعو  تــقــديــرات  ووســط 
بتبني  الماضي  األحد  النفط  منتجي  كبار  مطالبة 
في  تعديات  على  قائمة  جديدة«  »استراتيجيات 
بين  السوق  ــوازن  ت اختال  مع  للتعامل  اإلنتاج 
وفي  المتدني.  والطلب  حاليا  المرتفع  العرض 
ختام اجتماع في أبو ظبي عقدته البلدان األعضاء 
ودول  )اوبك(  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  في 
بيان  صــدر  الــكــارتــل،  ــارج  خ مــن  نفطية  ــرى  أخ
الذهب  سعر  انخفاض  فيه  كان  وقت  في  مشترك 
األسود يثير الخشية من حصول انهيار في األسعار 

مشابه لما حصل عام 2014.
عدة  وقال  مشتركا،  قرارا  االجتماع  يتخذ  ولم 
الجلسة  قبل  التوصيات  إصــدار  ينبغي  إنه  وزراء 
ديسمبر  من  الخامس  في  المقررة  ألوبك  العامة 
المجتمعين  عن  صادر  بيان  قال  فيما  فيينا،  في 
أنه بحلول  للنفط وإذ الحظت  المنتجة  الدول  »إن 
الطلب  من  أكبر  اإلنتاج  نمو  سيكون   2019 عام 
اإلنتاج  لتعديل  »خيارات  ستدرس  فإنها  العالمي، 
التوازن  لتحقيق  جديدة  استراتيجيات  تتطلب  قد 

في السوق«.
ويحذر المحللون في بنك »كوميرتس« من أنه 
نواياهم  على  البرهنة  في  المنتجون  »فشل  إذا 
بأن يعكسوا مسار االرتفاع األخير في اإلنتاج، فإن 
أسعار النفط يمكن أن تسجل مزيدا من التراجع«.

وزير  لسان  وعلى  السعودية،  العربية  المملكة 
الفالح استبقت االجتماع باإلعان عن  الطاقة خالد 

برميل  ألف  بـ500  ديسمبر  في  »خفض صادراتها 
التوافق  »غياب  إلى  مشيرة  بنوفمبر«،  مقارنة 
الخام  إنتاج  لخفض  الرئيسية  المنتجة  الدول  بين 
أنها  روسيا  أكدت  حين  في  المتبادل«.  باالتفاق 
اإلنتاج،  من  للحد  جديدة  اتفاقية  أي  ستلتزم 
نوفاك  ألكسندر  الطاقة  وزير  لسان  على  وجددت 
ديسمبر  في  المبرمة  االتفاقات  بتنفيذ  التزامها 
»إذا  قائلة   ،2018 يونيو  وفي  فيينا  في   2016
األسواق  لحركة  تبعا  متخذة  قــرارات  هناك  كانت 

عندئذ، ستعمل روسيا بالطبع بالتنسيق مع الدول 
األخرى بحيث يكون السوق متوازنا ومستقرا«.

األميركية  العقوبات  أن  تبين  أخرى،  جهة  من 
العرض  بخفض  تهدد  كانت  والتي  إيــران،  على 
مما  قسوة  أقــل  أتــت  األســعــار،  ــادة  وزي العالمي 
قامت  األميركية،  للعقوبات  وتحسبا  متوقعا.  كان 
ثاث  أكبر  من  اثنتان  وهما  والسعودية،  روسيا 
االتفاق  بتعديل  العالم،  في  للنفط  منتجة  دول 
حول الحد من اإلنتاج لتتمكنا من استخراج كميات 
النفطية  الصادرات  خفض  عن  والتعويض  أكبر 

اإليرانية.
منظمة  دول  تطبق   ،2016 ديسمبر  ومنذ 
منتجة  أخرى  ودول  السعودية،  وأكبرها  »أوبك« 
اإلنتاج.  لخفض  اتفاقا  الكارتل،  خارج  من  للنفط 
مايين   9,9 من  إنتاجها  زادت  الرياض  وكانت 
 10,7 إلــى  مايو،  في  يوميا  النفط  من  برميل 
وزير  ذكــر  حسبما  أكتوبر،  في  برميل  مايين 

الطاقة السعودي.
المحلل في »فوريكس. وحسب فؤاد رزاق زادة 
احترام  إلى  للعودة  ــرورة  »ض هناك  فإن  كــوم« 
إعفاء  واشنطن  قرار  بعد   ،»100% بنسبة  االتفاق 
تبعات  من  اإليراني  للنفط  مستوردة  دول  ثماني 
بينما  تراجع  في  »األسعار  أن  وأوضح  العقوبات. 
وروسيا  السعودية  مثل  المنتجين  كبار  إنتاج 
متجاوزا  ارتفاعه،  يواصل  المتحدة  والــواليــات 

كميات البراميل اإليرانية« التي خسرتها السوق.

اقتصاد 09

النفط تراجعها أمس األربعاء بعدما انخفضت 7% في  واصلت أسعار 
الجلسة السابقة، حيث أدت زيادة المعروض وشبح انحدار الطلب إلى 
عزوف المستثمرين، ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 43 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 55.26 دوالر للبرميل مقارنة مع 

التسوية السابقة، حسب وكالة »رويترز«.
وتراجع برنت في العقود اآلجلة 36 سنتا أو 0.6% إلى 65.11 دوالر 
للبرميل، وفقد النفط الخام أكثر من ربع قيمته منذ مطلع أكتوبر في 
أسواق  2014.وتواجه  في  األسعار  انهيار  منذ  االنخفاضات  أكبر  أحد 
النفط ضغوطا من زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة األميركية الثالثاء، أن يسجل اإلنتاج 
قياسيا  مستوى  الصخري  للنفط  رئيسة  أحواض  سبعة  من  األميركي 

مرتفعا عند 7.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وفقا لـ»رويترز«.

النفط يتراجع مع زيادة املعروض
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع 

إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات 
إلى  إضافة  ومشتقاته،  الخام 
المحصلة  واإلتاوات  الضرائب 
 1,66 إلى  االمتياز،  من عقود 
مليار دوالر، منوهة إلى ارتفاع 
اإلنتاج بنحو 93 مليون دوالر 
أميركي بنسبة %5.6+ مقارنة 

بشهر أغسطس الماضي.
في  النفط،  مؤسسة  وقالت 

بيان صادر أمس األربعاء، إن عمليات 

ونقله  الليبي  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
األنابيب  عبر خط  أساسا  تتم 
السوق  لتزويد  الساحلي، 
على  بمتطلباتها،  المحلية 

أن يتم تصدير الباقي.
»دأبــت  أنها  وأكــدت 
على نشر إيرادات مبيعات 
بصفة  والـــغـــاز  الــنــفــط 
على  منها  حرصا  شهرية، 
الشفافية  مــبــدأ  تكريس 
وتعزيز ثقة الشعب، حيث ينبغي 

وكل  بأكمله  العام  القطاع  يرتكز  أن 
الشفافية،  على  الحكومية  اإلدارات 
لــإيــرادات  الــعــادل  التوزيع  لضمان 
النفطية في جميع أرجاء البالد«، بحسب 

البيان.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى 
المجال  في  الشفافية  مبدأ  »تكريس 
الرئيس  العنصر  باعتباره  االقتصادي، 
المستقبل،  في  ليبيا  استقرار  لضمان 
سياسية  تسوية  أي  ــى  إل وللتوصل 

دائمة«.

السعر بالدوالرنوع الخام

66.18برنت

55.74غرب تكساس

69.81دبي

69.82سلة أوبك

66.76أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 14 نوفمبر 2018

املغرب: 50 مليار درهم مدفوعات 
املحمول بحلول 2030

وكالة الطاقة: السيارات الكهربائية 
تقلص الطلب العاملي على النفط

قالت مسؤولة في بنك المغرب المركزي إن المغرب يتوقع 
أن يصل حجم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في البالد إلى 
50 مليار درهم )5.3 مليار دوالر( في العام بحلول 2023 مع 
المحمول  الهاتف  عبر  مدفوعات  خدمة  لتدشين  االستعداد 

بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أسماء بناني مديرة المدفوعات المالية في البنك 
الجديدة  الخدمة  إن  بالرباط  صحفي  مؤتمر  خالل  المركزي 
في  المستخدمة  النقدية  السيولة  حجم  تقليص  إلى  تهدف 

المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.
ويبلغ معدل تغلغل الهواتف الذكية في المغرب 130 بالمئة، 
مما يعني أن عدد مشتركي المحمول أكبر من تعداد السكان. 
لكن 56 % فقط من المغاربة البالغين كان لديهم حسابات 

مصرفية بنهاية 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ستسمح  المحمول  عبر  الدفع  خدمة  أن  إلــى  وأشـــارت 
لألشخاص بتحويل األموال وسداد الفواتير ودفع قيمة السلع 

والخدمات بشكل فوري باستخدام الهواتف المحمولة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تقلص السيارات الكهربائية 
وتقنيات الوقود األكثر ترشيدا لالستهالك طلب وسائل النقل 
على النفط بحلول 2040 بأكثر مما كان متوقعا في السابق، 
لكن العالم قد يظل يواجه أزمة إمدادات في غياب االستثمار 

الكافي في اإلنتاج الجديد
وذكرت الوكالة، التي مقرها باريس، في توقعاتها العالمية 
للطاقة للعام 2018 أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 
ذروته قبل 2040، ويقول التصور الرئيسي لوكالة الطاقة إن 
الطلب سينمو بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا 
حتى 2025 ثم يستقر عند وتيرة أكثر ثباتا قدرها 250 ألف 
برميل يوميا حتى 2040 حيث سيبلغ ذروته عند 106.3 مليون 

برميل يوميا، حسب وكالة »رويترز«.
وقالت »وفقا لتصور السياسات الجديدة، الطلب في 2040 
خضع لتعديل بالزيادة بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة 
مع توقعات العام الماضي ألسباب على رأسها نمو أسرع في 
المدى القريب وتغييرات في سياسات ترشيد استهالك الوقود 

في الواليات المتحدة«.
300 مليون سيارة  الدولية أن نحو  الطاقة  وتعتقد وكالة 
كهربائية ستسير على الطرقات بحلول 2040، دون تغيير عن 
تقديرها قبل عام. لكنها تتوقع حاليا أن تخفض تلك السيارات 
الطلب بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من فقد 2.5 

مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة للوكالة.
نمو  كبح  في  أهمية  أكثر  الكفاءة  »معايير  الوكالة  وقالت 
الطلب على النفط: التحسينات في كفاءة أسطول السيارات غير 
الكهربائية ستمحو ما يزيد على تسعة ماليين برميل يوميا 

من الطلب على النفط في 2040«.

 5.9% نما  للصين  الصناعي  اإلنتاج  أن  رسمية  بيانات  كشفت 
على أساس سنوي في أكتوبر، بينما زادت استثمارات األصول 
ليفوق  العام  من  األولــى  العشرة  الشهور  في   %5.7 الثابتة 
كالهما التوقعات. لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من المتوقع 

الشهر الماضي.
وتوقع محللون استطلعت »رويترز« آراءهم تراجع نمو إنتاج 

الصناعات التحويلية إلى 5.7% من 5.8% في سبتمبر.
وكان من المتوقع تسارع نمو االستثمار على نحو طفيف إلى 
5.5 % في الشهور العشرة األولى من 5.4 % في الفترة بين 
يناير وسبتمبر، وزادت استثمارات القطاع الخاص في األصول 
في   %8.7 زيادة  وأكتوبر مقارنة مع  يناير  8.8 %بين  الثابتة 
الخاص  العام، ويشكل االستتثمار  األولى من  الثالثة  الفصول 

نحو 60% من إجمالي االستثمارات في الصين.
عام.  قبل  عنها  أكتوبر  في   %8.6 التجزئة  مبيعات  وزادت 
وتوقع المحللون زيادتها 9.1% وهو ما يقل عن مستوى نمو 

سبتمبر البالغ 9.2 %.
من  بمزيد  األميركية  الجمركية  الرسوم  تنذر  حين  وفي 
صناع  حول  بالفعل،  المتباطئ  الصين  اقتصاد  على  الضغوط 
إجراءات  األخيرة صوب  األشهر  في  تركيزهم  بكين  في  القرار 
لتحفيز النمو شملت زيادة اإلنفاق على البنية التحتية وخفض 
الضرائب والرسوم، لكن المحللين يقولون إن األمر سيستغرق 

وقتا قبل أن يبدأ االقتصاد في التوازن.

واشنطن ـ وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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5.6 % معدل ارتفاع إيرادات النفط فى سبتمبر

راس النوف، طرابلس ـ الوسط

خطة المؤسسة تحفيز االقتصاد المحلي 
القائم على صناعة البولي إثيلين

بنك »كوميرتس«: أسعار الخام إلى 
مزيد من التراجع إذا فشل المنتجون 

في البرهنة على نواياهم

»أوبك« تتوقع انخفاض الطلب 
العالمي على النفط 70 ألف برميل 

يوميا عما توقعته الشهر الماضي

»أوبك« تحذر من »التخمة النفطية« وصندوق النقد يطرح »الشكوك« 

إعادة تشغيل ميناء رأس النوف بعد توفير القاطرات البحرية
مؤسسة النفط تناقش دراسات توطين مصفاة كولمبي في الجنوب

 < سفينة تابعة لمجموعة توتال الفرنسية الستخراج النفط وتخزينه في المحيط األطلسي قبالة سواحل أنغوال. )أ.ف.ب(

اإلنتاج الصناعي واالستثمار 
يفوقان التوقعات في الصني

الخام يخسر 20% خالل الشهر الماضي

 < مصطفى صنع اهلل خالل زيارته مجمع رأس النوف السبت الماضي.
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اقتصاد القاع

صالح الحاراتي

أحمد بن موسى

هناك منحى درجنا وتعودنا الذهاب إليه هروبًا من تحمّل مسؤولياتنا، 
محيطها  التي  المفرغة  لدائرتنا  المتكررة  بعودتنا  يتعلق  الدرب  وذلك 
بعدها  يبقى  بينما  ديني،  برداء  مغلفة  خضوع  بمقولة  تاريخيًا  متشبع 
ألي  التوصيف  كل  بها  نختصر  التي  العبارة  إنها  حاله،  شيءعلى  كل 

إخفاق:
»اهلل غالب«.

في  مهم  مكون  ألنها  التأمل،  تستحق  مفردة  هذه  غالب«  »اهلل 
والجسدي  العقلي  الكسل  انتشار  في  ساهمت  وحياتنا،  تفكيرنا  نمط 
عن القيام بمواجهة صعاب الحياة بدل االستسالم والركون إلى الغيب 

تخاذلنا. وتحميله عبء 
بالعجز  الشعور  عند  مجتمعنا  في  بكثافة  يستخدم  اللفظ  هذا 
عقول  عن  يصدر  رأي  حقيقته  في  وهو  الحلول،  وانعدام  الحيلة  وقلة 
ونلقي  واقعه،  تغيير  في  ومسؤوليته  اإلنسان  دور  تحديد  عن  تتغافل 
الذي  النفاق  من  بالرغم  كاهلنا،  عن  ظاهرة  اتكالية  في  بالمسؤولية 
أراد  يومًا  الشعب  »إذا  وتردد  تتغنى  وهي  به  البعض  أصوات  تتعالى 
األفواه  القدر«، والتي يتم ترديدها وتلوكها  الحياة فالبد أن يستجيب 
إلى  نعود  ما  سريعًا  إذ  المقصد.  وجوهر  للمعنى  حقيقي  غياب  في 
القيام  عن  وتقاعسنا  عجزنا  من  هروبًا  غالب«  »اهلل  مقولة  استدعاء 

بدورنا.
والسؤال: لماذا؟ وما أصل«اهلل غالب«هذه؟

التعميمية  الشعارات  استخدام  في  عادتنا  على  جــري  هو  هل 
والفضفاضة دون تفاصيل!

وهل  بذلك،  ــرار  اإلق دون  بالجبرية  أعماقنا  في  اإليمان  هو  هل 
اإلرادة  مقابل  في  بالمطلق  اإلنسانية  اإلرادة  غياب  تعني  غالب«  »اهلل 

اإللهية!؟
..؟  اإليمان  لوازم  من  باعتبارها  العقول  في  راسخة  مسألة  هي  هل 
وهل نحن في حاجة حقيقية لمن يقول لنا إن بعض ذلك المتوهم بأنه 
مقدس)الجبرية( ليس بحقيقي وأن كثيرًا من النصوص تستحق قراءة 
أرادها  سعة  إلى  نعبر  حتى  جديدة  ومفاهيم  معاني  لنا  تكشف  جديدة 

المخلوق!؟ الخالق وضيقها 
فى ظني أن«اهلل غالب هذه« تعني وقوف اإلنسان في مكانه بانتظار 
ينتظر  الذي  مثل  يستقبله  وإنما  يبدله  أو  يغيره  ال  نحوه  قادم  هو  ما 

السماء أن تمطر ذهبًا وفضة!!
لها،  ومستسلم  التبريرية  غالب«  »اهلل  بفكرة  ممتليء  وموروثنا 
هو  صحته  على  تعارفنا  أعماقنا  في  غائر  أمر  هناك  مختصرة  وبعبارة 
أن  هو  والواجب  الحقيقة  بينما  ــخ«  ........إل الجبين  ع  »المكتوب  أن 

اإلنسان مسؤول عن تغيير واقعه.
وصف  فقد  والقدرة،  بالغلبة  اهلل  وصف  به  قصد  متى  غالب«  »اهلل 
فهو  التقصير  عند  لنفسه  االحتجاج  به  قصد  إن  أما  أهله،  هو  بما  اهلل 

من االحتجاج بالقدر، والقدر إنما يحتج به على المصائب ال المعائب.
قبل أن ننتهي من كتابة هذه السطور وفى اتصال مع صديق عزيز 
كمجتمع  ومثالبنا  مشاكلنا  على  جولة  وبعد  العام  الحال  عن  تحدثنا 
ناشيء وما نعانيه من نماذج بشرية تحتاج للكثير حتى تتغير ما تحتويه 

العقول من ثقافة سائدة؛ قلت وقال في نفس واحد »اهلل غالب«.

األعمال  أداء  مؤشر  عن  السنوي  تقريره  الماضي  األسبوع  الدولي  البنك  نشر 
Doing Business Index، وهو مؤشر سنوي يقيس به البنك بعض التشريعات 
والسياسات واإلجراءات التي تسهّل )أو تصعّب( على المقيمين بكل دولة افتتاح 
تنفيذ  فرض  ائتمانيةـ  تسهيالت  على  الحصول  بهم،  خاصة  أعمال  أو  شركات 
العقود، التبادل التجاري عبر الحدود، إلخ .. وهو األمر الذي يؤثر بشكل مباشر في 
البطالة والدخل  المحلي، معدالت  الناتج اإلجمالي  البلد،  االقتصادية في  الحركة 
العام، القدرة على االبتكار، اتساع الهوة بين األغنياء والفقراء وغيرها من العوامل 

التي يمكن من خاللها قياس التقدم أو التأخر االقتصادي لدولة ما.
تربعت ليبيا -كما هو متوقع- في ذيل القائمة في الترتيب 185 من أصل 190 
دولة، ولوال وجود دول مثل اليمن والصومال وفنزويال لكنا في القاع .. لكن ستر 
اهلل باٍق.. النظر إلى تفاصيل التقرير فإنه يمكن إرجاع هذا التصنيف البائس إلى 

سببين رئيسيين:
إنشاء  وتكلفة  كإجراءات  تقريبًا،  شيء  كل  في  فيه  المبالغ  التعقيد  هو  األول 
تنفيذ  فرض  التصدير(،  )وخاصة  الحدود  عبر  التجارة  الضرائب،  دفع  الشركات، 
ببعض  القيام  استحالة  إلى  باإلضافة  وغيرها،  اإلفــالس،  مشكلة  حل  العقود، 
اإلجراءات األخرى كتسجيل العقارات، أو الحصول على تسهيالت ائتمانية وقروض 
االقتصادية  السياسات  من  عقود  إلى  الحال  بطبيعة  يرجع  التعقيد  هذا  تجارية. 
المتخبطةـ والتي أدت بشكل كبير إلى تقزيم القطاع الخاص عبر خلق بيئة معادية 
ترى فيه كائنًا طفيليًا يجب محاربته، أو على األقل ال يتوجب مساعدته وتسهيل 

عمله.
المعلومات  وندرة  الشفافية  وانعدام  الوضوح  عدم  إلى  يعود  الثاني  السبب 
الشركات  وإنشاء  باألعمال  القيام  يتطلبها  التي  اإلجراءات  معظم  عن  المتوافرة 
القطاع  لعمل  والمسهل  المنظم  دورها  الدولة  ممارسة  عدم  وكذلك  التجارية، 

الخاص، كإصدار تصاريح البناء أو التسجيل العقاري.
إن ما يحضر إلى الذهن عند االطالع على تفاصيل التقرير هي هذه الجوقة التي 
تعزف منذ عدة أشهر عن حزمة إجراءات سميت جزافًا باإلصالحات االقتصادية )رغم 
أهميتها(، وكيف لم تتعرض لعائق واحد من العوائق التي تقف كالجبال أمام قطاع 

خاص مصاب بشلل رباعي.
تستهدف  شاملة  عشرية  تنموية  بخطة  يبدأ  حقيقي  اقتصادي  إصالح  أي  إن 
معدالت نمو طموحة وتركز بشكل أساسي على تنويع االقتصاد عبر تشجيع ودعم 
القطاع الخاص خاصة في القطاعات غير النفطية، وتقلص من الدور التجاري الذي 
تلعبه الدولة عبر آالف الشركات التي تملكها وتديرها في كل القطاعات، ابتداًء من 
االتصاالت والمصارف، مرورًا بالطيران والخدمات، ووصواًل إلى المواشي والترفيه!

إن اإلصالح االقتصادي الحقيقي لن يحدث دون تغييرات جوهرية تبدأ بإنهاء 
هذا العبث المتمثل في االنقسام السياسي والمؤسساتي، وخفض فاتورة مرتبات 
القطاع  وإصالح  العامة،  الشركات  وخصخصة  بأشكاله،  والدعم  العام  القطاع 
الحرية االقتصادية  التي ترفع من سقف  التشريعات  المصرفي، وإقرار حزمة من 
النقدية،  السياسات  رسم  في  دوره  المركزي  للبنك  وتعيد  المالي  القطاع  وتحرر 
الفكرية،  الملكية  وحماية  القانون  سيادة  وتفرض  الخاص،  القطاع  وتشجع 
ومكافحة الفساد وإقرار مبادئ الشفافية، وغيرها من اإلجراءات التي تسمح بنمو 

اقتصادي فعلي ومستدام.
تعاقبت على ليبيا منذ الثورة 11 حكومة وجسم تشريعي مختلف، لم يقدم أي 
منها أي مبادرة جدية لرفع سقف الحريات االقتصادية وفتح الطريق أمام القطاع 
الخاص ليبدع وينتج ويقدم بدياًل للمنتجات والخدمات التي تستوردها ليبيا من 
الخارج، بل انحصر تفكير هذه الحكومات والمجالس التشريعية في تحقيق مكاسب 
بدائية  أموال بطرق  العامة من  الخزينة  إلى  ما يصل  توزيع  عبر  عاجلة  سياسية 

بائسة زادت في تأصيل عادات الكسل واالتكال واالستهتار.
من المثير لالهتمام في التقرير أن أربعة من أكثر عشر دول تحسنًا في مؤشر 
أداء األعمال العام الماضي هي دول تعاني من اضطرابات سياسية أو أعمال عنف 
ليبيا، كما تضم هذه  العاج، توغو( تمام كما تعاني  )أفغانستان، جيبوتي، ساحل 
القائمة دولة رواندا التي نهضت كالعنقاء من رماد الحرب األهلية الطاحنة التي 
أودت بحياة ما يقارب من مليون شخص، لتصبح اليوم أحد أسرع االقتصادات نموًا 

في العالم وإحدى المحطات األفريقية البارزة في قطاعي االستثمار والتكنولوجيا.
سياساتها  تغيير  ليبيا  على  يجب  جــدًا.  تأخر  قد  الوقت  إن  القول  خالصة 
االقتصادية اآلن، وإال سيأتي يوم ونرى مجاعة تضاهي مجاعات اليمن والصومال 

وفنزويال .. فهم معنا في نفس القائمة.

هذا اللفظ 
يستخدم بكثافة 

في مجتمعنا عند 
الشعور بالعجز 

وقلة الحيلة 
وانعدام الحلول، 

ورأي يصدر عن 
عقول تتغافل 

عن تحديد 
دور اإلنسان 

ومسؤوليته في 
تغيير واقعه

معدالت البطالة 
والدخل العام، 

القدرة على 
االبتكار، اتساع 

الهوة بني األغنياء 
والفقراء وغيرها 

من العوامل التي 
يمكن من خاللها 

قياس التقدم أو 
التأخر االقتصادي 

لدولة

ضو المنصوري عون

ملتقى بالــيــرمـــو والرقص على صفيح ســاخن

روما  بين  االستراتيجية  للعالقات  تجسيدًا 
به  تقوم  الذى  الدور  مواجهة  في  وواشنطن 
فرنسا في الجنوب الليبي انطالقًا من تأثيرها 
السابقة. المباشر على سياسات مستعمراتها 

ضربة  توجيه  الفرنسيون  الساسة  اختار 
استباقية قبل انعقاد المؤتمر بدعوة األطراف 
مدينة  من  ومدنيين  عسكريين  من  الفاعلة 
واحد من  أسبوع  قبل  باريس  لزيارة  مصراتة 
تاريخ انعقاد ملتقى باليرمو، كما تزامنت هذه 
حفتر  خليفة  المشير  بها  قام  بزيارة  الدعوة 
المشهد  في  دوره  إلثبات  سعيًا  روسيا  إلى 
روسي  دعٍم  على  وللحصول  الليبي  السياسي 
ترتيب  إعادة  في  فاعلين  فرنسي كمشاركين 
السياسية  العملية  إلدارة  التحرك  أوليات 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  وتشجيع 
القيود  من  للتخلص  دستورية،  قاعدة  بدون 
أقرته  الذي  الدستور  مشروع  اشترطها  التي 
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
اشتراط  األخص  وعلى   ، 29/7/2017م  في 
وضرورة  الدولة،  لرئيس  الليبية  الجنسية 
االستقالة من الوظيفة العسكرية قبل التقدم 

القادمة. للترشح في االنتخابات 
ملتقى  إلفشال  نصبت  التي  الفخاخ  هذه 
المنظمين  حسبان  في  تكن  لم  باليرمو 
اللقاء  شطرنج  طــاولــة  على  اإليطاليين 
ليس  أنه  للشك  مجااًل  اليدع  بما  وأظهروا 
الرقيقة  الفرنسية  األنامل  مجاراة  بإمكانهم 
في إحداث تنقالت ستكون موجعة لهم. حيث 
عدد  يكون  أن  للمنظمين  األجدى  من  كان 
مقدمة  في  الدستور  هيئة صياغة  أعضاء  من 
سيكون  الصعب  الحوار  أن  ذلك  المدعوين. 
حول مفهوم قاعدة دستورية، وهو ما فرغت 
مشروعًا  وقدمت  منتخبة  وهي  الهيئة  منه 
جميع  في  بأغلبية  للسلطة  السلمي  لالنتقال 
على  المشروع  هذا  وحاز   ، االنتخابية  الدوائر 
التي  الطعون  جميع  يرفض  قضائي  تأييد 

رفعت بشأنه.
بعثة  معها  تتفاعل  لم  المعطيات،  هذه 
ــم الــمــتــحــدة الــتــي راوغـــت األجــســام  األمـ
بمعارضة  تشبثت  التي  مجتمعة  السياسية 
هذا االنتقال من خالل تجميد مجلس النواب 
بقية  حماس  عدم  وكذلك  االستفتاء  لقانون 
إنهاًء  األجسام إلجرائه ألنه يحمل في طياته 
لهذه األجسام وفقًا لمسار ديمقراطي يعرض 
على الشعب الليبي صاحب الكلمة وحدهُ في 

القائمة  لألوضاع  تصور  تقديم  أضحى 
لحاالت  نظرًا  الصعوبة،  غاية  في  ليبيا  في 
شخوص  جميع  بين  المستمرة  االشتباك 
المشهد السياسي، كما صار التدخل الخارجي 
مرحلة  بــذلــك  ليتعدى  وفعليًا  ملموسًا 
المعتمدة  السياسية  أوالقراءات  التكهنات 
التى  الموجهة  اإلعالم  وسائل  ماتبثه  على 
استمرار  في  مصلحة  لها  دولية  قوى  تديرها 
أي  إحراز  دون  حالها،  على  ليبيا  في  األوضاع 
قابلة  األقل  أوعلى  مستقرة  بيئة  لخلق  تقدم 

لالستقرار في وقت قريب.
باليرمو  في  سيعقد  الذى  المؤتمر  ولعل 
اإلفصاح  تم  التي  للدعوات  وفقًا  اإليطالية 
اقتسام  إلعــادة  ملتقى  كونه  اليعدو  عنها 
لالعبين  الــمــدرب  ــراه  أج وتغييرًا  األدوار، 
ووقتًا  ليبيا،  في  السياسي  المشهد  على 
يعد  لم  بعد.  تنتهِ  لم  مباراة  في  مقتطعًا 
والمصري  واإلماراتي  القطري  الــدور  خافيًا 
الرئيسيين  والمتنافسين  والروسي  والتركي 
في  األخيرة  نجحت  حيث  وإيطاليا،  فرنسا 
اجتماع  في  تخّلق  ــذي  ال الجنين  إجهاض 
تقديم  على  اإليطاليين  قدرة  إلثبات  باريس، 
على  معتمدين  الليبية  للحالة  جذرية  حلول 
المجتمع  المعرفي بطبيعة مكونات  تراكمهم 

وعسكريًا. وسياسيًا  اجتماعيًا  الليبي 
ذلك،  على  قدرتهم  اإليطاليون  أثبت  وقد 
وأضحىٰ مؤتمر باليرمو محور اهتمام وسائل 

اإلعالم على اختالف مشاربها وتوجهاتها.
دفن  فــي  باليرمو  ملتقى  سينجح  هــل 
مصداقية  إلثبات  باريس  ملتقى  مخرجات 
أن  األولــى.  الوهلة  من  ليظهر  له  الداعين 
الملتقى  انعقاد  قبل  زرعــت  التي  الكمائن 
اإليطاليين  حصول  أمام  عثرة  حجر  ستكون 
القضية  ملف  لمعالجة  تؤهلهم  أسبقية  على 
باألطراف  التصاقًا  األكثر  باعتبارهم  الليبية، 
صحة  ورغــم  الليبي،  المشهد  في  الفاعلة 
على  قدرتهم  أثبتوا  الفرنسيين  أن  إال  ذلك 
بحسن  اتسم  باريس  في  سابق  لقاء  تنظيم 
التنظيم ونجاعة اختيار المشاركين فيه ودقة 
المنظمون  افتقده  ما  وهو  الدعوات،  مواعيد 
إخفاقه  بــوادر  الحت  الذى  باليرمو  لملتقى 
ــراف  مــن خــالل رســائــل الــدعــوات إلــى األط
بعثة  من  البارد  التفاعل  وكذلك  المشاركة، 
نائبة  موقف  استثنينا  ما  إذا  المتحدة،  األمم 
وليامز(  )ستيفاني  السيدة  األممي  المبعوث 

إقراره أورفضه، وهو الخيار الذى ال يملك أحد 
بأي  تجاوزه  أوالدولي  المحلي  المستوى  على 

حال من األحوال.
ليبيا  فــي  السياسية  العملية  نجاح  إن 
في  المبتدئين  مــن  لكل  الــوضــوح  ظاهر 
المسار  لهذا  المعرقلين  أن  كما  السياسة 
في  المشاركة  الدول  تستقبلهم  الذين  هم 
مشاهد  في  األحمر  البساط  على  روما  ملتقى 
يطمحون  الذين  الليبين  إلرادة  مستفزة 
الفعال  بــدوره  الدولي  المجتمع  يقوم  بأن 
التي دُمرت جميع  ليبيا  إلى  إلعادة االستقرار 

وطائراتهم. أساطيلهم  بفعل  مقدراتها 
باليرمو  مؤتمر  في  المشاركين  على  إن 
برئيسها  المتحدة  األمم  بعثة  األخص  وعلى 
المسار  احــتــرام  بــأن  يــدركــوا  أن  ونائبته 
الديمقراطي واالستفتاء على مشروع الدستور 
أجواء  في  إلجرائه  المناسبة  الظروف  وتهيئة 
للدخول  غيره  دون  الوحيد  هوالطريق  آمنة 
لمرحلة االستقرار الدائم، وأن جميع األجسام 
المؤتمر  ــذا  ه فــي  المشاركة  السياسية 
النواب  فمجلس  الدستورية،  للشرعية  فاقدة 
الدستوري  لإلعالن  بالمخالفة  لنفسه  مدد 
وأن  الصخيرات  التفاق  نتاج  الدولة  ومجلس 
المسار  على  تخوفات  من  يبدونه  ما  كل 
عن  دفاعًا  كونه  عن  اليخرج  الديمقراطي 
التي اغتصبوها بمساعدة المجتمع  المكاسب 
إرادة  عن  بدياًل  تكون  أن  اليمكن  الدولى 
تأسيسية  هيئة  اختار  الذي  الليبي  الشعب 
هذه  وأنجزت  المباشر،  الحر  العام  باالنتخاب 
وموضوعية،  شفافية  بكل  مهمتها  الهيئة 
ما  قبول  يقرر  من  هو  وحــده  الشعب  وأن 

انتهت إليه أورفضه.
الشعب  إلرادة  المناصرون  سيتمكن  فهل 
لطموح  المناوئين  قلعة  دك  من  الليبي 
الساخنة،  الشطرنج  رقعة  على  الليبين 
على  االستفتاء  دعم  إلى  المشاركون  ويتجه 
المناسبة  الظروف  تهيئة  الدستور  مشروع 
قائمة  على  يعرقلونه  الذين  ووضع  إلجرائه، 
نزع  إلى  جديًا  واالتجاه  الدولية،  العقوبات 
وفقًا  وإدماجها  المسلحة  المجموعات  سالح 
الليبية.  للحالة  المشابهة  الدولية  للتجارب 
وفًقا  الليبية  الدولة  لقيام  للمعارضين  أن  أم 

ألسس ديمقراطية قول آخر.

أضحى تقديم 
تصور لألوضاع 

القائمة في 
ليبيا في غاية 

الصعوبة، نظرًا 
لحاالت االشتباك 

املستمرة بني 
جميع شخوص 

املشهد 
السياسي

 هذه الفخاخ التي 
نصبت إلفشال 

ملتقى باليرمو لم 
تكن في حسبان 

املنظمني 
اإليطاليني على 
طاولة شطرنج 

اللقاء

حـزب الزعامة

تتألف  أن  األممي  اإلجراء  فكان   1952 سنة  يناير 
بين  وبالتساوي  بالتعيين  التأسيسية  الجمعية 
نفسه  السياق  وفي  الثالت.  العسكرية  الواليات 
لالنتخابات  ــداد  اإلع في  الشروع  أيضًا  استعجل 
 19 يوم  موعدها  تحدّد  التي  البالد،  في  العامة 

.1952 عام  فبراير 
الوطني  المؤتمر  حزب  بدأ  أن  المفارقات:  أولى 
بالتهجم  االنتخابية  حملته  وزعيمه  الطرابلسي 
جمعيته  تألفت  الـــذي  ــادي  ــح االت الــنــظــام  على 
الواليات  بين  وبالتساوي  بالتعيين  التأسيسية 
السكانية  طرابلس  ألغلبية  مراعاة  دون  الثالث 
نخبتها  وتــبــلــور  ســكــانــهــا،  وتــحــضــر  ومــواردهــا 
ومؤيد،  رافض  بين  تصدّعه  وبسبب  السياسية. 
بجناح  يخفق  الطرابلسي  الوطني  المؤتمر  كان 
مخلصة  بقيت  التي  الشعب  جماهير  يضم  واحــد 
أصحاب  ضــم  ــذي  ال الجناح  أمــا  الــزعــامــة.  لحزب 
السامين  والموظفين  ــان  ــي األع مــن  المصالح 
وقد  التجار،  وكبار  المنتدبة،  البريطانية  باإلدارة 
جناحهم  فكان  البالد  مفتي  رئاسة  تحت  انفصلوا 
للحكومة  ــة  ــ اإلداري الــتــوجــيــهــات  حــســب  بخفق 
المدعومة  الثالث  الواليات  لحكومات  الفيدرالية 

وبريطانيا. الملك  من 
في  دخل  المؤتمر  حزب  أن  الثانية  المفارقة 
ألحزاب  منافسًا  ليس  االنتخابية  الحملة  الحقيقة 
لحكومة  سياسيا  غريمًا  بل  موجودة،  فعليًا  تعد  لم 
 ، وحيدًا صار  الذي  الحزب  نفوذها  اخترق  متنفذة 
وبالرغم  إزاءها.  زعامته  في  ومتوحدًا  ومصدوعًا، 
كل  على  الحكومة  نافس  المؤتمر  حزب  أن  من 
إال  والثالثين  الخمسة  طرابلس  مقاعد  من  مقعد 
فازت  المنتصر  محمود  ترأسها  التي  الحكومة  أن 
المجلس  مقاعد  بين  من  مقعدًا  وأربعين  بأربعة 
بأكثر  المؤتمر  حزب  يظفر  ولم   ، مقعدَا  55 وعددها 
 1952 فبراير   21 ـ   20 وفي  مقاعد،  سبعة  من 
الحكومة،  واتهمت  طرابلس  المظاهرات  عمت 
وألقي  االنتخابات.  بتزوير  بائنة،  دالئــل  بــدون 
ونفي  الشعبية  القيادات  من  عدد  على  القبض 
المملكة  إلى  سعوديًا  مواطنًا  كونه  الحزب  زعيم 
لمليكها  مستشارًا  سابقًا  عمل  حيث  السعودية 

. سس لمؤ ا
شخصية  في  سياسة  أحــزاب  بال  برقة  اختصار 
الطرابلسية  األحزاب  واختصار  السنوسي،  األمير 
انشقاق  بعد  والــذي  الوطني،  المؤتمر  حزب  في 
التي  زعامته،  في  اختصر  عنه،  السياسية  طبقته 
يعد  لم  المنفى،  إلى  إبعادها  تم  حكومي  بإجراء 
فكان  ملكوت.  واالنتخابات  للسياسة  ليبيا  في 
من  تفريغها  بــعــد  األحـــزاب  حــل  قـــرار  ضمنيًا 
في  الممكنة  الديمقراطية  بإجهاض  مضمونها، 

له. دستورية  المهمة  صوري  برلمان 
باألحزاب،  عليه  توضع  ما  إلغاء  تناول  ماتم  كثيرًا 
باالستقالل،  مؤقتة  بأنها  إليها  النظر  دون 
نفي  بحادثة  شطبها  بل  بزعاماتها،  وبشخصنتها 
الذي  االجتماعي  الواقع  إغفال  وتم  الزعامة،  حزب 
طبقة  عليه  وتهيمن  المادية  الــظــروف  تسوده 

على  المنتدبة  الدولة  بريطانيا  ليبرالية  أطرّت 
إقليمي  في  المجتمعي  الحراك   1942 عام  ليبيا 
بل  االســتــقــالل.  لمنح  ذريــعــة  وبــرقــة  طــرابــلــس 
مشكلة  من  السابقة  اإليطالية  المستعمرة  أمنت 
بتأهيل  مستتب  فاألمن  العدم،  من  الدولة  تأسيس 
والجيش  الليبي،  البوليس  فيالق  اإلنجليز  الضباط 
وطنية  بعقيدة   1953 أواخــر تأسيسه  في  سيشرع 
الراغبين  بقبول  الدفاع  وزارة  عنها  أعلنت  سلسة 
الجيش  فى  ضباًطا  ليكونوا  الثالث،  بالواليات 
أشهر   6 األولي  الدفعة   1954 بتدريبهم  والبدء 
بباب   1955 والثانية  الغربية  الزاوية  بمدرسة 
لم  أن  األمرين  في  وساعد  بطرابلس،  قرقارش 
اإليطالي  االحتالل  بانتهاء  سلطة  فجوة  تحدث 
ــيــمــي،  واألقــال المجتمعي  بــاالنــقــســام  تــســمــح 
مــواردهــا،  لشُح  فيها،  مطموع  غير  البالد  وأن 
بعضها  مازال  التي  الجوار  بلدان  من  وغيرمهددة 

بريطانيًا. عليها  الموصى  ومصر  مستعمرًا 
بغرض  الجغبوب  واحة  استعادة  مسألة  طرحت 
نفوذها  لدعم  ليبيا  استقالل  في  لها  دور  حُسبان 
القوات  أن  واألهم  الوليدة.  العربية  الجامعة  في 
ؤ  التجرِّ األرض  على  الموجودة  األجنبية  العسكرية 
لم  أنه  واألهم  فيها.  أوالتفكير  المحاولة  على  أحدًا 
الغض.  االستقالل  دولة  إدارة  في  مشكلة  توجد 
مُدّقق  وجبائي  مالي  نظام  يمثله  موجود  فاآلساس 
بتأجير  االتفاقيات  استجدتها  التي  الموارد  أنعشته 

وآميركا. لبريطانيا  عسكرية  لقواعد  أراٍض 
الصحة  القطاعين:  فــي  الــخــدمــات  نظام  أمــا 
طول  على  مــوجــودة  المتينة  الــمــاديــة  قاعدته 
أيضًا  والتعليم  االستعماري،  العهد  من  البالد 
المتبنية  المتحدة  األمم  مع  باتفاقيات  دُعما  وقد 
ومنظماتها  مؤسساتها  عبر  ليبيا  الســتــقــالل 
واليونسكو  واألغذية  الصحة،  كمنظمات  العالمية 
األميركية،  للمساعدات  الرابعة  والنقطة  التعليمية 
لكل  بعدالة  خاللها  من  تقدم  كانت  والخدمات 

. لليبيين ا
الذي  الجديد  الشئ  كانت  الدستورية  العملية 
أن  ينبغي  كان  افتراضيًا  البالد،  استقالل  اشترعه 
على  تُجرى  وأن  الليبيين،  بإرادة  الدستور  يُكتب 
تعددية  على  مؤسسة  نزيهة،  حرة  انتخابات  ضوئه، 
معترف  معارضة  تقودها  مقننة،  وسياسية  حزبية، 
االستقالل  دولة  به  نالت  الذي  الدستور  أن  إال  بها. 
اإلمارة  شرعن  الدولي  المجتمع  أمام  مشروعيتها 
امتصاصها  بعد  نــقــاش  محل  ليست  كحقيقة 
الحكومة  وأظهر  برقة،  إقليم  في  العفوية  للسياسة 
تعُد  لم  التي  الطرابلسية  األحزاب  أمام  االتحادية 
لسياسة  مديرة  االستقالل  تحقق  بعد  أهداًفا  لها 
البرلمان  تُرك  بينما  والخارجية.  الداخلية  الدولة 

االنتخابات. مفاجآت  إزاء  الغامض  لمصيره 
األحزاب  أحبط  الذي  الداعي  كان  االستعجال  إن 
للجمعية  انتخابات  الجراء  هدفها  تحقيق  من  بدءًا 
ضيق  والحجة  الليبي،  الدستور  لوضع  التأسيسية 
الجمعية  طرف  من  االستقالل  موعد  وتحديد  الوقت 
أول  أقــصــاه  موعد  فــي  المتحدة  لألمم  العامة 

صعود  عبر  المتنفذة،  »الكولوغلية«  األعــيــان 
التجارة  في  ليس  كفاءته  أظهر  الذي  الثاني،  جيلها 

الدولة. إدارة  في  أيضًا  بل  العائلي  موروثه 
الشعبي  الدين  تكون  أن  السنوسية  نجحت  فقد 
إقطاعيات  في  تتوغل  أن  بل  وأريافها،  برقة  لبدو 
الكولوغلية  الطبقة  بينما  الــبــدويــة،  الجنوب 
بنغازي  في  وامتدادها  الطرابلسية  ـ  المصراتية 
المحاصصة  في  نصيبها  لنيل  مهيأة  كانت  ودرنة، 
عميدها  يعد  لم  التي  المنتصر  عائلة  في  ممثلة 
المعلن  لوالئه  االستقالل  وحزبه  المنتصر  سالم 
البريطانيون  فأوصى  بزعامتها.  جديرًا  إليطاليا 
عمه  حزب  في  منضٍو  غير  كان  الــذي  أخيه  بابن 
حكومة  في  اإلنجليز  مع  عمل  والــذي  االستقالل، 
التحرير  هيئة  في  فاعاًل  وكان  االنتدابية  طرابلس 
أن  قبل  السعداوي  لها  أسس  التي  الطرابلسية 

المؤتمر. حزب  يتأسس 
باإلمارة  ارتضت  الجديدة  الكولوغلية  أن  كما 
حكومتها.  وهــي  مملكتها  تكون  أن  السنوسية 
الليبي  االستقالل  ثالثي  إجــمــاع  نتفهم  وبــهــذا 
على  المحرّرة  وبريطانيا  األعيان  وطبقة  الملك 
واألحــزاب  والــحــزب  المؤتمر  حــزب  زعيم  إخــراج 
السياسية  الحياة  من  إهابه  في  اختصرها  التي 
معركة  حماسها  استنفدت  التي  وجماهيره  فرضخ 
احتياجاتها  تلبي  دولة  أمامها  ووجدت  االستقالل 
ــرى  األخ هــي  الشحيحة  ــوارد  ــم وال باإلمكانيات 
هندسوا  الذين  البريطانيون  لــإلخــراج.  رضخت 
إيطاليا  نفوذ  إبعاد  يريدون  كانوا  اإلخــراج  لهذا 
سالم  وزعــيــمــه  االســتــقــالل  ــزب  ح عبر  المتبقي 
ورائه  ومن  السعداوي  إبعاد  ويريدون  المنتصر، 
وإرضاء  العربية،  الجامعة  وتأثير  عزام  عبدالرحمن 
محمود  بتثبيت  طرابلس  ـ  مصراتة  قولوغلية 
في  لالنخراط  مؤهل  جديد  لجيل  ممثاًل  المنتصر 

البريطانية. الترتيبات 
وكفاءته  بشخصه  دخل  الــذي  السعداوي  خرج 
يحكمها  التي  السياسة  في  الكافية  غير  السياسة 
تتثبت  بينما  والقبلين  الجهوي  االجتماعي  الثقل 
الخلف  من  الالعب  فكان  إدريــس  الملك  شرعية 
التي  البرقاوية  بين  المنافسة  تــوازن  إحكام  في 
للسنوسية  الموالين  القبائل  مشائخ  بعض  رأسها 
أبناؤه  بعد  وفيما  الملكية  الخاصة  ناظر  بــإدارة 
محمود  في  ممثلة  الطرابلسية  ـ  المصراتية  وبين 
بالعوائل  مجتمعيًا  المتشابكة  وعائلته  المنتصر 
المصلحة  ــي  ف تــصــب  والــنــتــائــج  الــطــرابــلــســيــة. 
للديمقراطية  المحلية  المضادات  أما  البريطانية. 
توفرت  مدنية  لدولة  المنتجة  الحزبية  والتعددية 
النفطي  الريع  بظهور  وتأكدت  ليبيا  في  شروطها 
بالقومجيات  استبدالها  فيتم  الستينات.  بداية 
الخلف،  في  تتفاعل  التي  الواهمة  والعروبيات 
عام   1969 سبتمبر  في  المشؤوم  بوجهها  لتظهر 
كل  الجديد  االستعمار  عبره  ورث  حيث  االنقالب 

. القديم  االستعمار  مصالح 

لم تحدث 
فجوة سلطة 

بانتهاء االحتالل 
اإليطالي تسمح 

باالنقسام 
املجتمعي 

واألقاليمي، 
وأن البالد غير 
مطموع فيها، 
لُشح مواردها، 

وغيرمهددة من 
بلدان الجوار

نجحت السنوسية 
أن تكون الدين 

الشعبي لبدو 
برقة وأريافها، 
بل أن تتوغل 

في إقطاعيات 
الجنوب البدوية

الله غالب

نورالدين خليفة
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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نظرية الحظوظ

قرٌن من حرٍب كبرى لم تنتِه بعد!

وأيها لن يعبر، وهي النظرية الصادمة لليقين الذي 
»الوضعية  مدرسة  مؤيدي  الريبة  أنصار  بها  ضرب 

المنطقية« في مقتل.
سنوات   10 بعد  كالسيكيًا  أصبح  الذي  إينشتاين، 
إلى  رسالة  بعث  النسبية،  النظرية  اكتشافه  من 
قائاًل جملته  العبث،  فيها على هذا  هايزنبرغ، محتجًا 
الشهيرة: »اهلل ال يلعب بالنرد« ورد عليه هايزنبرغ، 
صاحب مبدأ »الالتيقن« الذي تلقفته الفلسفة، قائاًل 

بهدوء: »ال تقل هلل ماذا يجب أن يفعل«.
الماضي،  القرن  بداية  العظيم،  الجدل  هذا  ألهم 
وأفضى  العميقة،  الجوهرية  تحوالته  كله  القرن 
بالعقل اإلنساني إلى التوق إلى صيغة حضارة تقنية 
العرب  أعني  نحن،  وكنا  الوتيرة،  وسريعة  مختلفة 
بأساليب  ندرس،  التوق،  هذا  عن  بمعزل  افتراضيًا، 
العليا،  دراساتنا  وحتى  وجامعاتنا  مدارسنا  في  رديئة 
المختصون  الطالب  يخرج  التي  الفيزياء  مناهج  أسوأ 
بالنظرية  دراية  أية  دون  دراستها  من  سنين  بعد 
ضرباتها  وجهت  التي  الكم  ميكانيكا  أو  النسبية، 
يقول  السليم.  والمنطق  البداهة  لحس  المتتالية 
لفيزياء  الروحي  واألب  الدنماركي  والفيزيائي  العالم 
ولم  الكم  نظرية  قرأ  شخص  »أي  بور:  نيلز  الكم: 
الفلسفة  بينما  يفهمها«.  لم  فهو  الدهشة  تصبه 
أو  العربية  المجتمعات  بعض  في  محرمة  مازالت 
للجامعات  يجلب  أكاديمي  ترف  مجرد  أو  مهملة 
من  اعتمادًا  أو  اعترافًا  السوق  تغازل  التي  المحلية 

الجامعات الدولية الكبرى.
ونستسلم  والصدف،  الحظ  نلعن  مازلنا  لذلك 
مزود  اإلنساني  العقل  أن  رغــم  والــقــدر،  للقضاء 
األقدار  هذه  إدارة  يستطيع  تجعله  التي  بالطاقات 
بين  والفارق  نسبي،  بشكل  ولو  مصيره  وتوجيه 
إلى  يذهبون  كانوا  من  بين  كالفارق  النموذجين 

وعليه ظهرت جائزة نوبل يمنحونها لمن شاءوا فيما 
تنافسوا  األوروبيين  ألن  وأولى  كبرى  والحرب  شاءوا.. 
وقد  مذهلة،  بوسائل  العالم  على  السيطرة  أجل  من 
الغاية  فيه  الذي  إنجيل عصرهم  لهم  ميكافيلي  نحت 
تبرر الوسيلة، ومن هذا اإلنجيل تجسدت روح اإلمبريالية 
األوروبية فاألمريكية الشمالية. وهكذا من نافلة القول 
إنه منذ الحرب الكبرى األولى وأوروبا ومن بعد التحقت 
ما  العالم  على  تسيطر  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ثالثة  أو  باردة  أو  ثانية  كبرى  حرب  كل  ومنه  بلقنته، 
كنترول  تحت  باتت  الصغيرة  الحروب  وكل  متصورة 
الدول الكبرى صنيعة الحروب الكبرى األولى فربيبتها 

الثانية.
ما  األوروأمريكي  الوليد  قابلة  األولى  الكبرى  الحرب 
سيطر على مقدرات الكون بعد السيطرة على العالم، 
تسميتها  أطلق  التي  النجوم  حرب  للتوضيح  فقط 
الرئيس األمريكي الممثل ريغان هي مؤشر للسيطرة 
على الكون التي عالمتها الكلبة اليكة السوفياتية، أما 
حربها  في  أوروبــا  خاضتها  فقد  العالم  على  السيطرة 
األول،  للمسار  توكيد  الثانية  وتابعتها  األولى  الكبرى 
في  بحار  دولة  تكون  أن  ألمانيا  حاولت  الحربين  ففي 
تنافس حربي وهي البالد الداخلية، وفي الحربين نجحت 

إمبريالية البحار بريطانيا ثم ورثتها صنيعتها أمريكا.
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يحتفلون اليوم في باريس بقرن على نهاية الحرب 
أمريكا  ملحقها  مع  وأوروبا  منذها  التي  األولى  الكبرى 
نهاية  عن  بضراوة  يحتفلون  العالم،  على  تهيمن 
زادت  ما  العالم  على  سيطرتهم  وبدء  األولى  حربهم 
ولم تنته بعد، يحتفل سادة العالم ومعهم رؤساء لدول 

توحد  ألنها  أحببتها،  اإلحصاء  مادة  درست  عندما 
كبير  هامش  وبها  والرقم،  اللغة  والعلم،  الخيال 
والحدس،  والتخمين  واالحتماالت  واالنحراف  للخطأ 
النتائج،  بعض  من  يقينها  عن  تتخلى  أن  دون 
وفك  اللعب  متعة  تخلو من  ال  كانت  ذلك  وفوق كل 
أحس  كنت  الوعي  مزيد  ومع  التنبؤ،  وحس  األلغاز 
الشغف  هذا  بكل  تليق  ال  بـ»اإلحصاء«  تسميتها  أن 
الطرف  اللغة  إلى  يحيلنا  جانب  وهو  به،  المحتشدة 

األكثر تعقيدًا لمقوالت الوعي والتغاير.
الهنود والفرس اخترعوا لعبة الشطرنج التي تعني 
وبعيد  قريب  وتخطيط  وكد،  وتعب  جد  »الحياة  أن 
المدى، وحساب كل خطوة وحركة بدقة«، واخترعوا 
تلعب  »الحياة عبث ولهو،  أن  تعني  التي  الزهر  لعبة 
كبيرًا«.  دورًا  الطالع  وحسن  والحظ  المصادفة  فيها 
واألبيض  واألسود  الشهر،  أيام  عدد  حجرًا  الثالثون 
القضاء  فهما  النرد  فصا  وأما  والنهار،  الليل  هما 
بجسارة  المجازف  اإلنساني  العقل  أن  غير  والقدر. 
التحكم  محاولة  وفي  للحظ،  نظريات  وضع  في  فّكر 
الرياضي في حتميات القضاء، متجاوزًا يقين ديكارت 

الرياضي، ونيوتن الميكانيكي، ونسبية إينشتاين.
في  عميقًا  هايزنبرغ،  الفتي،  الفيزياء  عالم  ذهب 
في  نظريته  عبر  ونزواته  الكوني  الغموض  نظريات 
على  تنطبق  النسبية،  بعكس  التي،  الكم  ميكانيكا 
على  قائم  علم  وهو  الصغر  في  المتناهية  األجسام 
طاقته  إلكترونًا  أن  فلو  أساسي،  بشكل  االحتماالت 
محددة،  صفاته  الطاقة  من  بحاجز  اصطدم  محددة 
اإللكترون  كان  إن  تخبرك  ال  الكم  ميكانيكا  فإن 
الحاجز  سيعبر  بأنه  تخبرك  بل  ال،  أم  الحاجز  سيعبر 
 100 أطلقت  لو  بمعنى،   .)30%( معينة  باحتمالية 
دون  فقط   30 منها  سيعبر  الحاجز  على  إلكترون 
سيعبر  بالضبط  اإللكترونات  أي  معرفة  نستطيع  أن 
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ال تصدق ما تسمع وأحيانًا ال تصدق ما ترى، فاألخبار 
ُاخترعت كي توصل لك رسالة ما، بالتحديد في عصر 
ثمة  ليس  ولهذا  باهظة،  تكاليفها  التي  الصحافة 
تكون  أن  الثمن  هلل،  صدقة  بضاعته  يبيعك  درويش 
متلقيًا لرسالته واألفضل أن تصدقها، وأن تكون كشعراء 

القرآن الكريم الذين في كل واد يهيمون.
ألجل أن تبرر الحروب اخترعت األكاذيب الكبرى التي 
جعله  اإلعالمي  مهمة  من  الدراويش  إال  يصدقها  ال 
إعالميي  الغابرة  األزمنة  في  الشعراء  كان  وقد  كذلك، 
عصرهم، صدق أو ال تصدق أن حرب البسوس ما دامت 
ألربعين حواًل سببها جرح ضرع ناقة امرأة ضيفة، وعليه 
فالحرب األوروبية الكبرى األولى سببها اغتيال ولي عهد 
في بالد البلقان التي منها تم تخريج اصطالح البلقنة. 
العرش  عن  يتنازل  الراديو،  عصر  ففي  ذلك  على  وزد 
التي ال تغرب عنها الشمس، عند  ملك، لإلمبراطورية 
بزوغ الحرب األوروبية الكبرى الثانية، ألن الملك عشق 

امرأة من الشعب ومن بالد أخر.
صدق أو ال تصدق هو شعار الحروب في كل زمان وفي 

كل مكان.
الدول  لصناعة  الكبرى  البشرية  الصناعة  الحروب 
واإلمبراطوريات تقوم ألجل عيون امرأة عمشاء!، هذه 
لك  يُراد  ما  ترى  أن  الميديا  عصر  في  اإلعالم  مهمة 
الحرب  وهي  عالمية،  حرب  األوروبية  فالحرب  ترى،  أن 
ثانية، ولكن  أيضًا حربًا  العالمية األولى ألنهم خاضوا 
الحقيقة الكبرى التي تقريبًا ال جدال فيها، أن البشرية 
األوروبيون  ليسيطر  الكبرى  الحروب  تعرف  مرة  ألول 
على مصير العالم، واخترعوا سبل دمار لم يتخيلها بشر، 

وبين  األوبئة،  تتفشى  حين  المشعوذين  أو  المعابد 
يكتشفوا  كي  للمختبرات  يذهبوا  أن  ــرروا  ق من 
من  كثير  على  تقضي  أن  استطاعت  التي  اللقاحات 

هذه األوبئة.
لعبة  من  أكثر  الزهر  لعبة  تستهوينا  مازالت 
المصادفة  أو  القضاء  نعمل على وضع  لم  الشطرنج، 
الفلسفي.  والتفكير  العلمية  المسألة  أتــون  في 
في  الجديد  العالم  عند  »القضاء«  مقولة  كانت  لقد 
الغرب مقولة عظيمة متالزمة مع العقل والفكر أمام 
فيما بعد  الفلسفة  الدنيا وعبثيتها، وكانت  عشوائية 
تتقدم مع عمل البشر ومع رغبتهم في السيطرة على 
المصادفات واألعراض والطوارئ لتبرز فكرة الضرورة 

العلمية والخوض بها في أكثر الحقول استكانة.
وحده  يوميًا  النرد  يلعب  ميريه«  »دو  كان  عندما 
ويقارن،  ويحصي  ويجمع  النتائج،  ويسجل  طاولة  بال 
أسئلته  بعض  »باسكال«  صديقه  إلى  يكتب  ثم 
إجاباته  خالل  من  يؤسس  األخير  هذا  كان  ونتائجه، 
لعلم االحتماالت. لقد أسس باسكال اللغوي، األديب، 
ضد  ــال  رواي حليف  الرياضي،  العالم،  الفيلسوف، 
اليسوعيين، أسس علم الزهر )نظرية الحظوظ( معه 

وقبله غاليليو وآخرون.. وهكذا يقوم علم كبير.
تمت  التي  والستاتسطيقا،  االحتماالت  حساب  إنه 
تجمد  ترجمة  وهــي  اإلحــصــاء،  علم  إلــى  ترجمتها 
وتفرغه  إدارية  إجرائية  داللة  في  العلم  هذا  مفهوم 
واألقرب  ديناميكيته،  ومن  الحدسية  طاقته  كل  من 
فمنطق  الحالة«،  »علم  هو  المعنى  لهذا  ترجمة 
العلم  كان  والكتلة.  الجامد  الشيء  فكرة  ضد  الحالة 
بالمنطق  يتعامل  أي ظاهرة عن فضوله،  يستبعد  ال 
ولم  الحظوظ،  نظرية  أو  النشوء  نظرية  مع  نفسه 
تتوقف هذه الفتوحات العلمية عند إلهامها للفلسفة، 
نفسها،  المتداولة  اللغة  تغيير  في  أسهمت  لكنها 
في  بيت  ربة  حتى  تمارسها  علم  لغة  إلى  وحولتها 
وسياقاتها  توكيدها  أدوات  من  وخففت  المطبخ، 
الجزمية، بمعنى آخر، جعلتها لغة مفتوحة للحوار من 

خالل بنيتها نفسها.
صيغته  سوسير  دو  قــال  القرن  هــذا  ــل  أوائ في 
الشهيرة: »اللغة ليست جوهرًا أو ماهية أو مادة، بل 
هي بنية حسب األلسنية، اللغة هي حالة لغوية، وهي 
اللغة حالة وليست معطى جامدًا، يجعلها مع  بنية«. 
المعرفة،  إنتاج  على  قادرة  غير  طقوسية  لغة  الوقت 
بل وأحيانًا عاجزة عن ترجمتها بأمانة. ومن أين لنا 
علم  ندخل  لم  إذا  الجديدة  المنطقة  هذه  ندخل  أن 
الوطن،  مثل:  مفردات،  إن  الشكل؟.  ومقولة  الكالم 
إلخ،   ... الديمقراطية  والحرية،  الجماهير،  الشعب، 
وهي  والجوهر،  والمادة  الكتلة  مفاهيم  لدينا  تأخذ 
مفردات مستوردة ومترجمة، لكنها مثل اإلحصاء لم 

تتحول إلى حالة وحركة ومغايرة.
ونحن، بعيدًا عن كل هذا العناء، مازلنا نلعب طاولة 
والنهار، العنين  الليل  وتعاقب  للقدر  الزهر خاضعين 
المعطلة، محيلين  اقترفناه بعقولنا  ما  الحظ في كل 
حتى  ومعتبرين  الحظ،  سوء  إلى  الفشل  تلو  الفشل 
وقدرًا  قضاًء  بأيدينا  أجريناها  النتخابات  سيئة  نتائج 
الخيارات  له، رغم كل حرية  إال أن نستسلم  ال نملك 
التي  المعجزة  هذه  ورغــم  لإلنسان،  وُهبت  التي 
نحملها فوق أكتافنا، الدماغ، الذي تركيبته وإمكاناته 
مكان  كل  وفي  البشر،  كل  عند  نفسها  هي  الكامنة 
تمرينه  على  القدرة  مدى  في  الفرق  ويكمن  وزمان، 
صنوفه،  بكل  العلم  تمارين  عبر  وتحفيزه  وتنشيطه 
والفلسفة  الرياضيات،  مثل  ذهنية  رياضات  وعبر 
كفضاء يستطيع الدماغ بها أن يقوي عضالته ويأتي 
يتدرب  حين  الجسد  يفعل  مثلما  البهلوانية  بألعابه 

ويتمرن بطريقة مدروسة.

دواًل  فأمست  حدودها  ووضعوا  وخرطوها  استعمروها 
برؤساء فلكلور يشاركون السادة الكبار احتفالهم.

الذي نعيش، وجه قبوله  التعيس  العالم  هكذا هذا 
حرب كبرى اندلعت في أوروبا لمقتل أمير شاب!، واآلن 
قرن مضى عن تلكم الكبرى فهل حقًا خرج العالم ولم 
يعد، الحرب الكبرى الثانية تفجرت بعيد عقدين، ومن 
ولد في نهاية األولى التهمته الثانية، وعمره عقدان من 
الزمان األوروبي زمن الحروب الكبرى التي تحولت بقدرة 

قادر لحرب باردة فحرب ضد اإلرهاب.
أمير  اغتيال  قالدتها  ما  العالم  على  أوروبا  سيطرة 
األول  بقرنها  يحتفلون  وحين  الثمن  باهظة  شاب 
يخوضون حروبًا بدعوى اإلرهاب والهجرة وما توافر من 
مسميات، لهذا أوروبا –ومولودها أمريكا فرانكشتاين 
العصر- عالقة في حربها الكبرى األولى، ولم يُجّدِها 
التي  المسألة  أن  يُجّدِها  ولم  نفعًا،  للسالم  نوبل 
تؤرقها المسألة اليهودية حولتها إلى المسألة الشرقية 
المزمنة، فطرد مواطن من وطنه بمزاعم عودة اليهودي 
التائه إلى وكره إسرائيل ما لم تُجّدِها نفعًا في تخطي 
الحرب الكبرى، فقط زحزحة المسألة وعّل حربها الكبرى 
نواتج  من  هي  اإلرهــاب  ضد  الحرب  تدعى  ما  الحالية 
الكبرى األولى، أول ما جعلت المسألة اليهودية تطفو 
كطفح على جلد أوروبا، من كانت تخوض الحرب الكبرى 
األولى للسيطرة على مقدرات العالم لتصنع حضارتها ما 
توجت في الحرب الكبرى الثانية بتاج نووي ودولة دينية.
احتفال اليوم يعلق الجرس في رقبة التاريخ: أن الحرب 
الكبرى األولى لم تنته بعد رغم مرور قرن: 2018/1918.
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يقول مثل هندي: »ما يرضعه العجل هو ما كانت قد أكلته البقرة!«. 
هذا يعني أن ماضي البقرة هو ما يحدد حاضر العجل ويكون بنيانه.

الجيني  الوليد  إال  ما هو  والحاضر  الحاضر  في  ماثل  فالماضي  إذن، 
صعيد  الجماعي.  الصعيد  أو  الفردي  الصعيد  على  سواء  للماضي.. 

األشخاص فرادى أو صعيد الشعوب.
ففي التاريخ الطبيعي، حدد عصر الجفاف العظيم وضع ليبيا الطبيعي 
والبشري الحالي. الحضور الفينيقي في غرب ليبيا واإلغريقي في شرقها 
أسهم  اآلن  بليبيا  المعروفة  البسيطة  كامل  على  الرومان  ثم سيطرة 
في صياغة الوضع الليبي الحالي، ثم قدوم العرب المسلمين واإلسبان 

والعثمانيين مازالت آثاره حاضرة في الوضع الراهن لهذا القطر.
لليبيا  اإليطالي  الغزو  هو  لمصيره  تحديدًا  األكثر  العامل  لكن 
عودة  ثم  المجاورة،  البلدان  إلى  للنزوح  سكانها  من  اآلالف  واضطرار 
سنة  المستقلة  الليبية  الدولة  إعالن  بعد  الوطن  أرض  إلى  غالبيتهم 
يضطروا  لم  الذين  الليبيون  تحقيرية  بنية  يسميهم  الذين   1952

ألسباب مختلفة إلى النزوح »عائدون«.
 »Yesterday البيتلز المشهورة عنوانها »األمس  في أغنية لفرقة 
يرد: »باألمس، بدا كما لو أن كل متاعبي بعدت جدًا. اآلن تبدو كما لو 

أنها عادت لتقيم هنا«.
Yesterday, all my troubles seemed so far away

»Now it looks as though they're here to stay
عادة ما يقسم الزمن إلى ماٍض وحاضر ومستقبل. والحقيقة أنه ال 

يوجد فعليًا سوى زمن واحد: هو الحاضر )المضارع(.
فما نسميه الزمن الماضي هو »حاضر« عشناه وخلفناه وراءنا. لكنه 
تأتي  ما  لحظة  مجرد  هو  الحاضر  وهذا  نعيشه.  الذي  حاضرنا  يشكل 
لتصبح وراءنا. تتالشى. أما المستقبل فهو زمن وهمي ال وجود واقعيًا 

له.
 Tomorrow never« !يوجد تعبير إنجليزي يقول: الغد ال يأتي أبدًا
يأتي  حين  المستقبل  اليوم.  سيصبح  يأتي  حين  الغد  ألن   »comes
األفق  خط  مثل  المستقبل  خلفنا.  يمضي  والحاضر  الحاضر  سيصبح 

دائمًا يظل محافظًا على نفس المسافة منا.
ليصير  خلفنا.  ويمضي  ليتجاوزنا  نحونا  متدفقًا  يأتي  الزمن  فتيار 

وراءنا. هذا يعني أننا نسير عكس اتجاه الزمن.
لكن هذا الزمن الذي استدبرنا واستبرناه يترك لنا ميراثًا.

والسير  التاريخ  كتابة  أهمية  تصدر  الميراث  هذا  نتاج  كوننا  من 
الذاتية والمذكرت واليوميات.

في  وهو  الهواء،  في  الكرابيج  قرقعة  هي  دناءة  الضوضاء  أنواع  أشد  »إن 
أحد  في  وقع  إذا  حقًا  الجحيم  أعمال  من  عمل  وهو  يغتفر،  ال  إجرام  نظري، 
تجعل  بأنها  أدينها  إني  المدينة.  في  الصوت  تجلجل  التي  الضيقة  الشوارع 
إن  هادئ.  فكر  لكل  النهاية  تضع  وأنها  المحال.  من  ضربًا  الوادعة  الحياة 
مجرد السماح بقرقعة الكرابيج، هو -في رأيي- دليل واضح على أن الطبيعة 
شبه  أو  فكرة  -له  إنسان  يستطيع  فال  والتفكير،  العقل  إلى  تفتقر  البشرية 
الحاد  الصوت  من  يصيبه  الذي  األلم  شعور  يتجنب  أن  رأسه-  في  فكرة 
وتقتل  التأمل،  خيوط  وتمزق  المخ،  تشل  التي  القرقعة،  لهذه  المفاجئ 

األفكار«.
 )-1860  1788 شوبنهار  )آرثــر  مقال  استعراض  في  نستمر  أن  وقبل 
الكاتب اإلنجليزي الذي انتظر ثالثين عامًا، قبل أن يبدأ الناس في االعتراف 
من  »الضوضاء«،  مقال  ويعد  جيد.  ككاتب  يستحقها  التي  بالمكانة  له 
مقاالته الشهيرة، وهو ليس طوياًل كطول مقاالت ذلك الزمن، وتعد مقالته 
النقاد أن مقالة »النساء«  هذه هجائية ومتصلة بشكل قوي بالحياة. ويعتبر 

أيضًا من مقاالته المشهورة، وكذلك مقالة أخرى عن »االنتحار«.
وللمفكرين  كافة  للناس  إزعاج  من  تسببه  وما  الضوضاء  عن  المقالة 
أتفق  ال  أنني  ومع  الهدوء،  إلى  الكاتب  قال  مثلما  يحتاجون  ألنهم  خاصة 
صادق  أن  مثاًل  أعرف  فأنا  للكاتب،  خصوصًا  الهدوء،  إلى  يحتاج  التفكير  أن 
حائاًل  تقف  وال  تزعجه  ال  الضوضاء  أن  مرة  ذات  منه  سمعت  مثلما  النيهوم 

أكثر تركيزًا. بالعكس تجعله  أفكاره، بل  دون تسلسل 
-يعني:  العربات  حوذي  سياط  لقرقعة  تناوله  هو  انتباهي  لفت  ما  ولكن 
العربيات والكراريس والكاروات والكاليصات- وهي لمن لم يعاصرها أسماء 
وكانت  والبغال–  والحمير  -الخيل  البهائم  تجرها  كانت  التي  النقل  وسائل 
تجوب  التي  والركوب  النقل  وسائل  هي  الماضي  القرن  ستينات  أواخر  حتى 
خصوصًا  األسرة،  لنقل  كانت  )العربية(  المثال؛  سبيل  على  بنغازي  شوارع 
فبعجلتين  )الكروسة(  أما  عجالت،  بأربع  نقل  وسيلة  هو  والكارو  السيدات، 
القوم،  علية  تنقل  وسيلة  فهو  )الكاليس(  أما  بغل،  أو  حمار  يجرها  وغالبًا 
البنات  وهو بعجلتين وغالبًا ما يكون مزركشًا وأنيقًا ويقوده حصان. وكانت 
الوسائل  هذه  أسماء  مستخدمات  ثالثتهن  بين  الحبل  نط  لعبة  يمارسن 
يرددنها بتناغم يذكره كل من عاصر تلك الحقبة: » كارو.. كاليس.. عربية« 

الحبل. النط فوق  ويتناوبن 
األطفال  سوى  أحدًا  تزعج  ال  البهيمة  يحث  الذي  السوط  فرقعة  كانت 
الذين يتخذون ما يربط العجلتين الخلفيتين مجلسًا لهم. إما للهو أو لنقلة 
مجانية، وغالبًا ما ينبه بقية األطفال الحوذي: »اللي وراك!«، فيفرقع السوط 
الثالثة  مرة أو اثنتين معلنًا أنه عرف أن أحدًا يجلس في الخلف. أما الفرقعة 

فغالبًا ما تصل الصبي أو مكان جلوسه.
أو  )المصوال  تسمى  وطويلة  للغاية،  رفيعة  أجزاء  إلى  مقطعة  جلد  قطعة 
أمر  لم تطع  أو  تقاعست،  إن  البهيمة  لتنبيه  الفرقعة  الماصولة( وهي تصدر 
لسعة  وأن  التنبيه  تعي  التي  البهيمة،  جسد  الكرباج  يصل  عندها  االلتفاف، 

بالطفل! بالك  السوط مؤلمة، فما 
وكثيرون  بالسكان  واختلطوا  بنغازي،  إلى  الوافدون  كثر  الثمانينات  في 
شلة  المالحة  بنادي  يوم  ذات  كنا  جد.  عن  أبًا  ليبيون  أنهم  ادعوا  منهم 
ادعاء  لمعرفة  السبيل  أن  الورفلي،  عبدالحق  فاقترح  الظاهرة،  هذه  تناولنا 
الوافدين هو أن تبرز لهم )الماصولة( ويسألوا عن اسمها ومهمتها. فليس 
لم  أو  اسمها،  يعرف  ال  الماضي  القرن  وستينات  خمسينات  من  طفل  هناك 

لسعتها! يجرب 
البريطاني شوبنهارو شكوى  للكاتب  أقرأ  الطويل  العمر  بعد هذا  أنا  وها 
فرقعة  إزعاج  والتاسع عشر، من  الثامن  القرنين  بين  ما  في سنة هي  كتبها 
الكرباج، ويصف لنا كيف أن )ماصولة( سوط عربة واحدة تزعج شارعًا كاماًل، 
أستطيع  ال  أني  فالحق  )المنفعة(  لمذهب  الواجب  االحترام  كل  »ومع  يقول: 
فضالت  أو  الحصى  من  عربة  حمل  ينقل  لرجل  الحق  يمنح  كيف  أرى  أن 
على  وهي  النور  تر  لم  التي  األفكار  يقتل  لكي  آخر،  إلى  مكان  من  الحيوان 
عليهم  يقطع  الذين  الناس  عدد  وهو  رأس،  آالف  عشرة  من  االنبثاق  وشك 
المدينة.  في  عربته  فيها  يسوق  ساعة  ظرف  في  اآلخر  بعد  واحدًا  تفكيرهم 
إن الطرق ونباح الكالب وصياح األطفال هي أشياء فظيعة على السمع، ولكن 
الوجود  في  الوحيدة  فمهمتها  الكرباج،  قرقعة  هو  لألفكار  الحقيقي  القاتل 

الهادئ«. للتفكير  هي أن تفسد عليك لحظة 
األيام، أسبوعًا  لو فقط أمضى، هذه  أدري ماذا سيقول )شوبنهارو(  أنا ال 
ولكن  كرباج  فرقعة  فيها  يسمع  أحد  يعد  لم  التي  القاهرة  في  ــدًا  واح
الكبيرة،  النقل  لمركبات  األساس  في  هي  أبواق  من  متكاملة  سيمفونية 
قرقعة كرباج  ويتهم  يتجرأ  الصياح. وكيف  إلى  األقرب  الواقع  وأغان هي في 
عرائض  كتبة  عدد  الواقع  في  هم  رأس«  آالف  »عشرة  أفكار  بقطع  لطيف! 

اليومية كافة؟! الحال فقط، فما بالك بعدد ومكانة كتَّاب صحف مصر 
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واسقطوا ذلك في أساطيرهم والعقوبات التي وقعت لمن 
خالفوا الناموس وأهانوا أو تهاونوا في حماية المياه .

الرواية:  في  األخرى  المحورية  الشخصيات  ومن 
كبير  احترام  وله  المرابطين  ساللة  من  وهو  الدرويش: 
الشخصية  الرواية  في  ل  وشكَّ الصحراوي  المجتمع  في 
اآلخرون  يراه  ال  ما  ترى  كانت  والتي  الطيبة  الرؤيوية 
الصحراويين  ينبه  الذي  وهو  باألحداث  يتنبأ  الذي  وهو 
واللصوص  الثروة  عن  الباحثين  الدجالين  الدراويش  إلى 
لسانه  وعلى  األسرار  تأتيه  الذي  وهو  والقتلة،  والزناديق 
والموحية.  العميقة  الصوفية  لغتها  تقول  الرواية  كانت 
شخصية الدرويش شخصية ملتبسة في الرواية فهو يقوم 
العرافة  وِبمدية  نفسه  بإخصاء  الرواية  من  مشهد  في 
الجنة، من  أجداده من  أخرجت  التي  األفعى  ليتخلص من 

»واو«، وهو من القالئل الذين نجوا من الشتات بعد دمار 
القبيلة على يد المجوس وأبناء آوى والجن، ونجا معه زعيم 
القبيلة الحكيم الذي كان منفيًا بعد سيطرة شيخ الطريقة 
أحبَّها  التي  المرأة  ونجت  السلطة،  على  الدجال  القادرية 
الدرويش تفاوت والعراف المجوسي »إيدكران«، ربما يشير 
المجتمع الصحراوي،  زالت فاعلة في  التي ما  العناصر  الى 
»تفاوت«  من  وهروبه  نفسه  الدرويش  إخصاء  ولكن 
القبيلة  نسل  الشتات، إلعادة  بعد  الباقية  الوحيدة  المرأة 
من االنقراض وتكليفه للزعيم بهذه المهمة يضع أمامنا 
سؤااًل كبيرًا حول عالقة العرب المسلمين المستقبلية مع 
السيطرة  تحت  انضوت  التي  األخرى  والشعوب  الطوارق 

العربية اإلسالمية في مراحل مختلفة من التاريخ.
فاعلة في مجتمع  والعرافات: وهي شخصيات  العرافون 
القرآن  من  الكرسي  آية  يقرأ  كان  وبعضها  الطوارق 
الصعبة  المواقف  في  المجوسية  التعاويذ  وبعض  الكريم 
مع  اإلسالم  تزامن  على  يُدلل  مما  نفسه  الوقت  وفي 
المطلقة  الدينية  السيطرة  فرضه  وعدم  األخرى  الديانات 
بين  شرس  تعايشٌ  هناك  كان  وشعبها.  الصحراء  على 
فترات  مع  والعرافات  والعرافين  والمسلمين  الدرويش 
تصالح وقبول باآلخر من كال الطرفين. الزعيم: وهو زعيم 
القبيلة الحكيم والمحافظ على ناموسها والذي يغرف من 
األجداد  ناموس  وهو  »آنهي«  المقدس  الصحراء  كتاب 
والصحراء وحكمتهم المتوارثة والذي ضاع عبر التاريخ في 
إشارة أخرى الى البحث عن الهوية والشخصية الصحراوية 

صدرت عن جامعة أوستن األميركية بتكساس، وبدعم من 
لـ»ملحمة«  اإلنجليزية  الترجمة  األميركي،  الوطني  الوقف 

المجوس، للروائي الليبي إبراهيم الكوني.
هذا  إليها  ترجم  التي  اللغات  آخر  اإلصدار  هذا  ويعد 
العمل، بعد أن تُرجم إلى األلمانية منذ ثمانية عشرعامًا، 

وإلى الفرنسية منذ أربعة عشرعامًا.
 1990 في  األولى  بجزئين،  صدرت  المجوس  ورواية 
عن  الملحمي  األسطوري  الفكر  من   1991 في  والثانية 
الوجود،  معنى  عن  أسئلة  تطرح  الصحراء،  في  الحياة 
والحضارة،  والسلطة،  والمصير،  اإلنسانية،  والمغامرة 

مستخدمة عالم الطوارق بمثابة مادة قصصية تخيلية.
المدينة  إقامة  محاولة  حول  الرواية  أحداث  وتدور 
الضائع،  للفردوس  المعادلة  السعادة  مدينة  األرضية 
من  مندام  للبشر  األكبر  الجد  أخرجت  التى  الخطيئة  لكن 

الفردوس إلى عالم الشقاء األرضي ما تزال تالحق نسله.
سرّ  الصحراويين،  رفيق  »الموت  الرواية:  أجواء  ومن 
الحياة  الى  إنّه نزل  أنه ال يخاف الموت. يقال  الصحراويّ 
أوّل نفس  وأخذ  الهواء  استنشق  وعندما  الموت،  بصحبة 
الى  يدخل  أن  ورفض  الموت  توّقف  األنف،  فتحتي  من 
الجوف. قال لإلنسان: أنا افضّل أن أمكث هنا وأنتظر. حفر 
الضريح  هذا  في  العليا،  والشفة  األنف  فتحتي  بين  مأوى 

يرقد الموت«.
الصحراويين  بين  الكبير  الوجودي  الصراع  ويحتدم 
انتصب  الذي  الكبير  والوحش  والقاسية  الجافة  وبيئتهم 
كبطٍل رئيسٍيّ للرواية »القِبلي« وهو الريح الرملية العاتية 
الماء واآلبار التي عليها تقوم  التي تُدمر كلَّ شيٍء وأوله 

حياة الصحراء والصحراويين، حسب »المعرفة«.
والتحديات  لألحداث  أساسي  كمحرك  القِبلي  ويبرزُ 
لوقف  انجازها  الصحراء  أهل  يحاول  التي  والبطوالت 
ووجودهم  مياههم  وابتالع  ابتالعهم  عن  الوحش  هذا 
ويقومون باختراع ادوات لمواجهته ووقف محاصرته لهم 
بأساليب مبتكرة من خالل إخفاء آبارهم وحمايتها ووضع 
خرائط لها واعتبار أي إهانة لهذه اآلبار كفرًا بشريعتهم 
على  معاركهم  قامت  وقد  والصحراء.  اهلل  عليها  ويعاقب 
عليه  السيطرة  من  األعداء  ومنع  الكنز  هذا  على  الحفاظ 

التي ضاعت.
مقاطعها  وبعض  عالية  شعرية  لغة  ذات  والرواية 
المقاطع  بعض  ففي  الكبرى  المالحم  الى مستوى  ترتقي 
وترى  وقسوتها  وعطشها  ورملها  الصحراء بصهدها  ترى 

القِبليّ وحشًا يتحرك أمامك بكل تفاصيله .
ومن القضايا الفلسفية التي عالجتها الرواية من خالل 
المصارعة والحرب التي دارت بين الزعيم المنفي من شيخ 
الطريقة القادرية وبين »بوبو« أحد أتباع الطريق القادرية، 
والتي  أوالهما  والحكم  للسلطة  رؤيتين  بين  الصراع  وهو 
اهلل  أمام  سواسية  الناس  كلَّ  ترى  والتي  الزعيم  مثَّلها 
والطبيعة والتاريخ والسلطة ومن حقِّهم أن يكونوا أحرارًا 
ل نتيجة  في حياتهم وقراراتهم ومستقبلهم وعليهم تَحمُّ
هذه الحرية والرؤية الثانية التي مثَّلها بوبو ممثل الشرع 
والطريقة القادرية والذي يرى الناس قطيعًا وغير مؤهلين 
يتوهوا  كيال  قراراتهم  مسؤولية  ل  وتحمُّ الحقيقة  لتلقي 
فهم بائسون وبحاجة الى راعٍ  يقود خُطاهم بشكل مباشر 

ويومي.
له  دراسة  في  محمد  محمد  مصطفى  الباحث  ويقول 
لهذا  أنموذجًا  المجوس  رواية  »اخترت  الخرطوم:  بجامعة 
مستوفيةٍ  دراسةٍ  قبل  من  تُدرس  لم  إنها  حيث  األدب 
لكل عناصرها الروائية... أمّا الخاتمة فقد وقفت فيها على 
له  الكوني  أن  البحث منها  إليها  التي توصل  النتائج  أهم 
خصوصياته وميزاته في الكتابة الروائية، حيث كشف عن 
من  والحيوان  واإلنسان  والصحراء  اإلنسان  بين  العالقة 
خالل مجتمع الطوارق الذي تدور أحداث الرواية فيه، كذلك 
استعان الكوني باألسطورة فمزج بين الحقيقي والخيالي، 
واهتم الكوني بجميع العناصر الروائية )الشخصية، الزمن، 
المكان، السرد( وإن كان ذلك بنسب متفاوتة. وقد القت 
أعماله  أن بعض  وعالميًا حتى  عربيًا  إقبااًل  الكوني  أعمال 

تُرجمت إلى لغات أخرى«.
عام  ولد  ليبي،  وروائي  كاتب  هو  الكوني  وإبراهيم 
على  وحصل  بموسكو  الثانوية  دراسته  وأنهى   ،1948
والنقدية  األدبيّة  العلوم  قي  الماجستير  ثم  الليسانس 
لغات  يجيد  أنه  كما  بموسكو،  لألدب  غوركي  معهد  من 
عديدة وله الكثير من المؤلفات، فيما يقوم عمله األدبي 
معظم  وتدور  الصحراء  عالم  على  أساسي  بشكل  الروائي 
بالطبيعة  اإلنسان  التي تربط  العالقة  رواياته على جوهر 

الصحراوية وموجوداتها.

كتاب

أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندري 
بابيس أنه اقترح على الكاتب ميالن 

كونديرا الحاصل على الجنسية 
الفرنسية أن يستعيد جنسيته 

التشيكية، التي جرده منها النظام 
الشيوعي.

وقال بابيس الذي يشارك في 
باريس بالذكرى المئوية النتهاء 

الحرب العالمية األولى لوكالة األنباء 
التشيكية: »سي تي كاي«، »يستحق 

بالتأكيد أن يستعيد جنسيته«.
ويبلغ الكاتب اليوم 89 عامًا، وانتقل 

إلى فرنسا في العام 1975.

معرضإعادة الجنسية إلى كونديرا

يستضيف متحف ويتني في نيويورك 
حتى 31 مارس معرضًا يعكس نظرة 

أوسع وأكثر عمقا عن أعمال أندي 
وارهول بعد أكثر من ثالثة عقود على 
وفاته، في حدث موجه لجمهور متجدد 

لهذا الفنان الطليعي.
وبعد 32 عامًا على وفاته، تجرؤ 

قلة من الناس على تناول موضوع 
وارهول بعدما كان محور مئات 

من المعارض الكبيرة،لكن متحف 
ويتني المتخصص بالفن األميركي 

الحديث والمعاصر في نيويورك قرر 
أن يخوض هذا الغمار تحت إشراف 

أمينته دونا دي سالفو.

مزاداتعالم أندي وارهول

أطلقت نيويورك، األحد، موسمًا جديدًا للمزادات تسعى من خالله إلشباع 
النهم العالمي بالفنون مع مجموعات كبرى يعود أبرزها لديفيد هوكني 
وإدوارد هوبر. ويقول أدريان ميير وهو أحد رؤساء قسم الفن االنطباعي 
والمعاصر في دار كريستيز: »إن مزادًا في مايو درَّ إيرادات قدرها 832 
مليون دوالر، أي ضعف الرقم القياسي السابق، وأثبت أن السوق عميقة 

بما يكفي الستيعاب كمية كبيرة من األعمال المطروحة في الوقت عينه«.

موسم جديد في نيويورك

 اختتام »دواية« لفن 
الحروفيات في نسخته الثالثة

يختتم الخميس معرض »دواية« لفن الحروفيات 
في نسخته الثالثة، الذي تنظمه مؤسسة »دواية 

للفنون« ضمن مشروع 
»بريكنغ دي آيس« 

أو»كسر الجليد«، بدار 
حسن الفقيه للفنون 

بمدينة طرابلس.
حضر االفتتاح، األحد، 

عدد من الفنانين 
ومحبي فن الحروفيات، 
والسفير األلماني لدى 

ليبيا أوليفر أوفتشا 
الذي ألقى كلمة تناول فيها عالقته مع الخط 

العربي وهذا النوع من الفنون، كما قدم الفنان 
محمد الخروبي كلمة حول المشاركين بالمعرض 

وأوضح فيها مدى اهتمام كل منهم في تقديم 
صيغ جمالية جديدة للحروف.

يشارك في المعرض كل من الفنانين أحمد 
البارودي وأشرف سويسي وتقوى أبوبرنوسة 

ورضوان الزناتي وعدنان معيتيق ومحمد بن 
األمين ومحمد الخروبي، وتميزت هذه النسخة من 
المعرض بمشاركة لوحات الفنان التونسي، الحائز 

على جوائز دولية، عمر الجمني.

هذه رسالة بعثها من القاهرة إلى صديقة سالم الزغيد، 
السيد  أبهجت  الرسالة  أن  سوى  أضيف  ما  لدي  وليس 
سالم الزغيد كثيرًا، لدرجة أنه احتفظ بها في إطار فخيم، 
امتنان  عن  بالفعل  عبرت  الصادقة  كلماتها  أن  والحقيقة 

الفاخري لمهمة كلفه بها فأنجرها على خير وجه، الرسالة:
أخي سالم..

أحملها  حتى  جهدي  كل  أفرغ  وأنا  الكلمات...  تسعى 
يأتون  الرجال  بعض  بك،  واعتزازي  وحنيني،  إعزازي،  مدى 
للحياة.. ويمضون مثل ظل!! وهناك آخرون يحرثون القلب، 
ويغمرونه بالبذار الخير.. والبهجة، وال يملك المرء سوى أن 

يحفر ذكراهم، وعيونهم الودودة في قاع صدره.
وأنت –يا صديقي العزيز- أحد هؤالء الرجال الجيدين.

مرموق أنت.. ومتوائم مع كل شيء! منظم ومنتظم أنت 
مع اإلنسان والزمان والمكان...

نفسي  أحث  وكنت 
لك  أكتب  بأن  دائمًا 
أخشى  كنت  ولكنني 
الكلمات  تستطيع  أال  باتصال 

أن تسمو إليك!
مطلقًا  أنسى  لن  إنني 
وقوفك بجانبي، أنت والعزيزة 
فاجأني ذلك  أن  )كريس( منذ 
)الفاكس( المثير، وما استتبعه 
االتصاالت،  عديد  من 

والرحيل، والتكلفة. لقد كنت ممتلئًا حزنًا وعجزًا..
األمر هينًا ويسيرًا  ثابر ألن يكون  قد  الكبير  قلبك  لكن 

إلى حد مذهل!
فماذا تستطيع الكلمات البلهاء أن تقول إزاء ذلك؟

فقرًا  أكثر  أحيانًا  لي  تبدو  ولكنها  الوحيدة  ثروتي  إنها 
حين أوفدها لمن أحب!!

أخي يا صديقي..
إنك..  التحسس؛  في  تشرع  العمر،  بك  يتقادم  حين 
في  ما  إعياء  يالزمك  أن  خاشيًا  باتصال  أطرافك  تتحسس 
عجوز  رجل  مثل  الذكريات  جراب  تفتح  ثم  جسدك.  أنحاء 
يجلس وحيدًا على أحد المقاعد في الحديقة العامة أو على 
من  كل  قلبك  بأصابع  التحسس  في  وتبدأ  النهر،  ضفة 

حولك في حياتك المديدة، ومدى ثرائك بكنز اآلخرين!
عندئذ يدرك المرء مدى غناه الحقيقي، أو فقره عندئذ، 
وخيبة  الحسرة  أو  واالبتهاج  بالرضا  عامرًا  يكون  أن  إمّا 

األمل!
أخي سالم..

أكاد أراك من مقعدي على ضفة النهر، أراك وابتسامتك 
التحايا والدعابات وجناح مودتك  نتبادل  تمأل صدرك فيما 
لك  فهنيئًا  األحباب.  كل  على  ينسدل  لكي  األبعاد  يطوي 
األعزاء،  أسرتك  بأفراد  )كريس(  بالعزيزة  الكبير،  بقلبك 
المزهرة  بمحبتك  لي  وهنيئًا  الدفء..  العامرة  بصداقاتك 

أبدًا.. وألف سلة من سالمي إليك.
أخوك خليفة

رواية »المجوس« صدرت بجزئين، 
األول في 1990 والثاني في 1991 

من الفكر األسطوري الملحمي عن 
الحياة في الصحراء

 قصص مجهولة
 لنجيب محفوظ

أونيس يناقش قضايا 
النشر مع سعدون

عُثر على مجموعة قصص قصيرة للكاتب المصري الراحل 
والحاصل على جائزة »نوبل« فى األدب، نجيب محفوظ، في 

صندوق يضم أوراًقا بمنزل ابنته أم كلثوم.
وكان الكاتب والصحفي محمد شعير، عثر على 50 قصة 

مكتوبة بخط اليد في منزل أم كلثوم، مرفقة بمجموعة من 
المالحظات إلعداد المجموعة للنشر العام 1994، ووجد شعير 
األوراق عندما قدمت له أم كلثوم صندوًقا من أوراق محفوظ 

أثناء عمله على كتاب عن مخطوطات الكاتب الراحل، وقال إنه 
شعر أنه »أمام كنز«، وفًقا لجريدة »ذا غارديان« البريطانية.

18 قصة ضمن هذه القصص لم تنشر من قبل، ومن 
المقرر أن تنشر القصص الجديدة باللغة اإلنجليزية في الخريف 

المقبل، وباللغة العربية فى 11 ديسمبر بالتزامن مع عيد 
ميالد محفوظ عن دار الساقي، التى صرح ناطق باسمها »نحن 
متحمسون لتقديم هذه القصص للقراء باللغة اإلنجليزية، هذا 

االكتشاف الذي ال يقدر بثمن هو خبر رائع لمحبي واحد من 
الروائيين المحبوبين في العالم«.

وعن العام الذي يرجح بأن محفوظ كتب فيه هذه القصص 
قالت الساقي »العام 1994 كان صعبًا للغاية لمحفوظ، كان 

في ذلك الحين 82 عامًا، يعيش تحت حماية الشرطة بعد 
تهديدات بالقتل، إال أنه تعرض للطعن في رقبته خارج منزله 

في القاهرة على يد متطرف إسالمي«.

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، 
حسن أونيس، االثنين، مكتبة دار »الرواد« للنشر والطباعة 

والتوزيع  بمدينة طرابلس.
استقبل أونيس مدير الدار سالم سعدون، واطلع خالل زيارته 

على عناوين مختلفة موجهة للطفل واألسرة، وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للهيئة.

وأشاد أونيس بالدار ودورها في نشر الكتاب الليبي، وما 
تحتويه المكتبة من عناوين، وناقش رئيس الهيئة عديد 

القضايا الخاصة بعملية النشر فى ليبيا، وكيفية دعم المشاركة 
الليبية بمعارض الكتاب العربية والدولية، والتصدي لعمليات 
تزوير الكتب والتعدي على حقوق الناشر، وما تواجهه صناعة 

النشر من صعوبات فى ليبيا.

<  نجيب محفوظ

»مجوس« إبراهيم الكوني 
يتحدثون اإلنجليزية

بعد األلمانية والفرنسية..

القاهرة ــ نهلة العربي
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القاهرة : محمد علوش
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Top
»ذا غرينش« 

يتصدر شباك التذاكر األميركية

تصدر فيلم »ذا غرينش« إيرادات شباك التذاكر في األسبوع األول لعرضه في صاالت 
السينما األميركية الشمالية بعدما حصد 66 مليون دوالر على ما أظهرت أرقام موقتة 

لشركة »إكزيبتر ريليشنز« المتخصصة.
وأعار الممثل بينيديكت كمبرباتش للكائن األخضر الفظ الذي ابتكره تيودور سوس 
كريسماس«،  ستول  غرينش  ذي  »هاو  لألطفال  كتابه  في  سوس«  »دكتور  غيسل 

صوته، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
ونال  الماضي،  األسبوع  متصدر  رابسودي«  »بوهيميان  فيلم  الثاني  المركز  واحتل 
 31 قدرها  إيرادات  »كوين«،  وفرقته  مركوري  فريدي  سيرة  يروي  الذي  العمل  هذا 

مليون دوالر )100 مليون في أسبوعين(.
وأعقبه في المرتبة الثالثة عمل جديد هو فيلم الرعب »أوفرلورد« الذي يروي اكتشاف 
مظليين أميركيين في فرنسا المحتلة خالل الحرب العالمية الثانية مختبرًا تجري فيه 

تجارب مخيفة، ونال هذا الفيلم في أسبوعه األول إيرادات قدرها 10 ماليين دوالر.
أما المركز الرابع فكان لفيلم »ذي ناتكراكر أند ذي فور ريلمز« من إنتاج ديزني 

الذي حصد عائدات بقيمة 9,5 مليون دوالر )35 مليونًا في أسبوعين(.
وحل خامسًا فيلم »ذي غيرل إن ذي سبايدرز ويب« مع كلير فوي التي تجسد دور 
ليزبيث سالندر في هذا الفيلم الجديد من عالم »ميلينيوم«، ونال الفيلم 8 ماليين 

دوالر في األسبوع األول لعرضه.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - »ايه ستار إز بورن« مع ثمانية ماليين دوالر في األسبوع السادس للعرض 
)178 مليونًا في المجموع(.

 24( للعرض  الثاني  األسبوع  6,5 مليون دوالر في  7 - »نوباديز فول« مع 
مليونًا في المجموع(.

8 - »فينوم« مع 4,8 مليون دوالر )206 ماليين دوالر 
في ستة أسابيع(.

9 - »هالوين« مع 3,8 مليون دوالر )157 مليونًا في 
أربعة أسابيع(.

 26,7( دوالر  مليوني  مع  غيف«  يو  هايت  »ذي   -  10
مليونًا في ستة أسابيع(.
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الظروف الصعبة التي تعانيها وزارة اإلعالم والثقافة 
في الوقت الراهن.

هذا  خالل  من  تأكيدها  تريد  التي  الكلمة  ما   ●
الجهد والذهاب نحو توطين هذه المهرجانات في 

البيضاء؟
الجمال  ومدينة  الفن  مدينة  هي  البيضاء 

وأرى  الليبيين،  المبدعين  كل  والحاضنة 
من  ضيوفنا  كل  عيون  في  الحب  هذا 
العرب  الفنانين  وحتى  المبدعين، 
قبل  وأيضًا  وسحرها  الجغرافي  لموقعها 
كل ذلك لكرم وأصالة وشهامة وطيبة 
واألمان،  باألمن  ولتمتعها  أهلها 
احتضان  على  قادرة  البيضاء  ومدينة 
فقط  ليس  المسرحية  المهرجانات 
والدولية،  العربية  ولكن  الليبية 
وأتمنى أن يكون لدينا في البيضاء 
فيه  وحديث  شامل  ثقافي  مُركب 
ومجهز  كبير  ومسرح  مرسم 
التي  الالزمة  الوسائل  بكل 
يحتاجها الفنان لكي يقدم شيئًا 

حقيقيًا ينافس به اآلخرين، وفيه 
لالجتماعات  قاعات  أيضًا 
دور  وأيضًا  والمحاضرات 
وصاالت  السينمائي  للعرض 
المعارض  إلقامة  مجهزة 

الفنية وبأساليب حديثة وكذلك 
الفني  مكان مخصص لألرشيف 

للمدينة،  والحضاري  والتاريخي 
بمكتبة  المُركب  هذا  تزويد  ويتم 

واإللكترونية  الورقية  الكتب  تضم  كبيرة 
واإلعالمي  والكاتب  الفنان  تخدم  التي 

وكذلك طالب الجامعات.

قدم  كبير  فنان  هو  المهدي،  الدين  عز  المخرج 
العديد من األعمال المسرحية والدرامية، وشارك في 
العديد من المهرجانات في ليبيا وخارجها ونال العديد 
زمن،  منذ  والتجديد  التجريب  استهواه  الجوائز،  من 
المهرجان  تأسيس  في  ساهم  بأن  التفرد  هذا  وتوج 
التجريبي وتوطينه في مدينة البيضاء، كما ساهم في 
تأسيس مهرجان »مزدة للفيلم القصير«.. التقيناه في 
»الوسط« للحديث عن الدورات المقبلة من الفعاليات 

العديدة التي يشرف عليها.
● كيف ترى خروج مهرجان »مزدة الدولي للسينما« 

بعد نجاحك في تأسيس مونديال »المونو دراما«؟
سعدت جدًا بالكوكبة من الفنانين الذين جاءوا من 
الليبية لمشاركتنا في مهرجان مزدة،  المدن  مختلف 
أكبر  التوقيت هو  البيضاء وفي هذا  إقامته في  ولعل 

دليل على أن ليبيا واحدة وستظل دائمًا 
على  هلل  والحمد  والجمال،  الفن  دولة 
النجاحات التي تتحقق والتي تسهم في 
إثراء المشهد الفني في ليبيا، وبالنسبة 
لمونديال »المونو دراما« ستكون هناك 

تونسية  فرق  عدة  من   2019 العام  في  مشاركات 
وجزائرية ومصرية خالل الدورة الثانية.

●  ما الذي يحتاجه مسرح الغد لتكون مشاركته في 
المونديال بالصورة األفضل؟

المبدعين،  أمام  أبوابه  يفتح  ما  دائمًا  الغد  مسرح 
فنحن نكون في قمة السعادة عندما نسمع وقع أقدام 
إلى صيانة،  يحتاج  الغد  الركح.. مسرح  الفنانين على 
في  الفنان  بها  يتنفس  التي  الرئة  بمثابة  هو  واآلن 
ورعاية،  اهتمام  إلى  تحتاج  الرئة  وهذه  البيضاء، 
المسرح يحتاج إلى تأثيث جيد وإضاءة متطورة، وأوجه 
النداء إلى محبي المسرح أينما كانوا عليهم إنقاذ هذا 

الغد  والعمل على صيانته وتطويره، فمسرح  المكان 
يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة.

تمت  التي  العربية  الفرق  ماذا عن عدم حضور   ●
دعوتها في النسخة األولى من المونديال المغاربي 

لـ»المونو دراما«؟
القادم أفضل ونتغلب على مشاكل  أن يكون  نأمل 
بها  نمر  التي  الصعبة  المعادلة  نحقق  الطيران حتى 
اآلن، وأن يكون هناك سالسة في اإلجراءات، وأصبح 
الفرق  قبل  الصعوبة من  نوع من  فيه  الدعوة  تلبية 
وغيرها  الفرق  هذه  اهلل  بإذن  المشاركة،  تنوي  التي 
القادمة  نسخته  في  المونديال  في  مشاركة  ستكون 

والتي سنعلن عن انطالقتها في الفترة المقبلة.
● ماذا عن مهرجان المسرح التجريبي؟

في  طيبًا  نجاحًا  حقق  التجريبي  المسرح  مهرجان 
متكاماًل  الرابعة  الدورة  ملف  ولدي  الثالث،  الدورات 
الثقافة  وزارة  دعم  يتم  أن  فقط  نأمل  وجاهزًا، 
وأتوجه  مناسبة،  ميزانية  وتخصيص  واإلعالم 
بالدعوة لرجال األعمال بأن يتجهوا لالستثمار الفني 
الفني  االنتاج  إلى  واالتجاه  الفنية  المهرجانات  ودعم 
بالرغم من أن المردود المادي بالنسبة لهم سيكون 
الفنية  الحركة  دعم  في  سيسهمون  ولكنهم  ضعيفًا 
ومثل هذه المشاريع سيكون لها الدور المهم في ظل 

حوار: عبدالرحمن سالمة

عز الدين المهدي:

توقيت خروج مهرجان »مزدة للفيلم القصير« دليل على وحدة ليبيا

غادة عبدالرازق من ضمن املكرمني
»The Award« في الدورة الثانية لـ

 The« عقد المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان
Award« )ذا أوورد( مساء اإلثنين، داخل فندق »ماريوت مينا هاوس« بميدان الرماية، 

22 نوفمبر الجاري. المقرر لها يوم 
وأعلن رئيس المهرجان، المنتج اللبناني حنا لولو، تكريم عدد من الفنانين المصريين 

والعرب منهم غادة عبدالرازق وأمير كرارة والشاعر نادر عبداهلل والملحن وليد سعد 
والموزع عادل عايش والنجم الكبير أحمد عدوية والفنان هشام سليم.

ومن لبنان الفنانون رامي عياش ووائل جسار وعبير نعمة والموزع جان ماري رياشي 
والشاعر والملحن سليم عساف، باإلضافة إلى المطربة الكويتية شمس، والتونسية 

والمغربية دنيا بطمة. لطيفة 
ووجه المنتج اللبناني الشكر لمصر قيادة وشعبًا، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، مؤكدًا أن اللبنانين دائمًا ما يعتبرون مصر بمثابة أختهم الكبرى، كما وجه 
التنفيذي للمهرجان. المدير  إلى نبيل السويسي،  التحية 

ومن جانبه، أعرب الشاعر نزار فرنسيس عن سعادته بتواجده في مصر، 
موجهًا التحية والشكر للمنتج حنا لولو على اختياره له وثقته الكبيرة التي 

فيه. وضعها 
وأرجع نزار سبب اختيار مصر لتكون مكان انعقاد الدورة الثانية من 

المهرجان إلى أنها دائمًا وأبدًا ما كانت الحاضنة لكل المواهب 
الفنية سواء من لبنان أو من كل الوطن العربي، كما أن الدورة 

مهداة إلى روح الفنان الراحل الكبير جميل راتب، الذي ترك 
بصمة كبيرة في قلوب كل محبيه من المحيط إلى 

الخليج.
وأكد فرنسيس على أن مصر هي عنوان 

النجاح الفني، متمنيًا أن تكون الدورة الثانية 
بنفس نجاح الدورة األولى التي ُأقيمت في 

بيروت.
وأشار الملحن وسام األمير إلى أنه يعتبر 

سفره إلى مصر بمثابة التحرك من بلده 
إلى بلده، معربًا عن تشرفه بتكريم عدد 

من الفنانين المصريين والعرب خالل 
للمهرجان. الثانية  الدورة 

واختصرت اإلعالمية هالة المر حبها 
لمصر من خالل استعارتها لمقطع »لك 

حبي وفؤادي« من النشيد الوطني، 
مؤكدة أن مصر هي أساس الفن 

ومصدره.
وتمنى اإلعالمي آشي 

مدير  حدشيتي، 
إذاعة »سترايك« 

أن يخرج الحفل 
شامخًا مثل 

شموخ األهرامات 
التي يقام 

بجوارها.

عمرو سعد: أقدم في »بركة« دراما تشويقية 
تشبهنا.. وأركز على السينما الفترة املقبلة

يعود الفنان المصري عمرو سعد خالل أيام لتصوير 
تم  الذي  وهو  »بركة«،  الجديد  مسلسله  مشاهد 
تصريحات  في  كاشفًا  الماضي،  رمضان  من  تأجيله 
لهذا  الحقيقية  األسباب  عن  »الوسط«  إلى  خاصة 
الشركة  وبرأي  بركة  »مسلسل  قائاًل:  التأجيل 
في  أنتجتها  التي  األعمال  أكبر  من  هو  المنتجة 
السنوات األخيرة، وكل األخبار التي نشرت حول عدم 
قدرتهم على تسويقه هو عار تمامًا من الصحة، وما 
كان  أيام  بـ6  رمضان  قبل  المسلسل  أن  هو  حدث 
ومعنى  يومًا،   28 االنتهاء من تصويره  على  يتبقى 
كان  العمل  أن  ذلك 
تصويره  سيتواصل 
من   29 يوم  حتى 
رمضان،  شهر 
الذي  األمر  وهو 
نرفضه تمامًا 
منا  رغبة 
إنتاج  في 

عمل 

متكامل من حيث الصورة وجودتها«. وأضاف »هذا 
القرار ورغم أنني كنت ضده، إال أن ما حدث له فوائد 
عدة، منها عودة الخطة اإلنتاجية كما هي، حيث من 
المقرر لنا السفر لتصوير بعض المشاهد، وعمليات 
بشكل  تمت  تصويرها  تم  التي  للحلقات  المونتاج 
يليق  مسلساًل  سيرى  والجمهور  واحترافي،  متأنٍ 

بعمل تم إنتاجه في عام كامل«.
آخر  موسم  في  المسلسل  عرض  خبر  عمرو  ونفى 
أن »بركة« سيعرض في  بعيدًا عن رمضان، مؤكدًا 
رمضان وبقرار من الشركة المنتجة، واألمر بالنسبة 
له واحد، سواء عرض في رمضان أو خارجه، ألن الحال 
تبدل وأصبح هناك نجوم عدة تقدمهم األعمال التي 

تعرض في المواسم الموازية.
وأكد سعد أن تركيزه في الفترة المقبلة منصب على 
السينما، كما أكد أن فكرة المواسم ال تعنيه وأن ما 
أن  المقرر  من  التي  الشخصية  هو  عمل  يحركه ألي 
يقدمها فيه، مشيرًا إلى أنه يجب على صناع الدراما 
اآلن أن يفكروا في الوسائط األخرى مثل »نتفليكس« 

وغيرها كي نستطيع مواكبة ما يحدث حولنا.
وعن شخصية »بركة« قال عمرو إنه شاب صعيدي 
تربى في القاهرة وسط مجموعة من الصعايدة والده 
هو كبيرهم، والمسلسل هذه المرة يقدم من خالله 
دراما تشويقية بطريقة مصرية وليست أميركية، أي 
أن العمل عبارة عن دراما تشويقية ملتهبة مع تقديم 
شخصيات إنسانية تشبه الناس وتكون قريبة منهم.

فيلم  لتقديم  يستعد  أنه  المصري  الفنان  وكشف 
كوميدي في الفترة المقبلة، بعد أن اقترب للكوميديا 
بشكل تدريجي من خالل أعماله السابقة مثل »شارع 
الكوميدية،  المشاهد  بعض  قدم  حيث  عبدالعزيز«، 
فضة«  ولد  »يونس  في  الشيء  بعض  وزادت 
أي  أن  الحظ  أنه  إلى  مشيرًا  و»موالنا«، 
مشاكل من الممكن أن نتخطاها بالضحك، 
نتقبلها  أن  الممكن  من  رسالة  وأي 

بالضحك.
وحول فيلمه األخير »كارما« واألزمة التي 
اندلعت بينه وبين مخرجه خالد يوسف، أشار 
عمرو إلى نقده خالد ليس فنيًا أو شخصيًا، ولكنه 
يعيب عليه طريقة الدعاية التي صاحبت الفيلم، 
عرضه،  وقت  أذيع  الذي  التريلر  إلى  باإلضافة 
للجمهور  الطارد  اإلعالن  بمثابة  كان  والذي 
وليس جاذبًا، كما أكد أن الفيلم لم يفشل 
جنيه،  10 ماليين  يحصد  أن  استطاع  بل 
ولكنه رقم لم يصل إلى سقف طموحاتهم 
األسماء  وكذلك  الفيلم،  مستوى  بسبب 

التي تتصدر بطولته.
وأعلن عمرو أنه يعمل حاليًا على االستعداد 
لتصوير فيلمين، واحد منهما كوميدي، والثاني 
وسيكشف  عيسى،  إلبراهيم  رواية  عن  »الفهد«  هو 

تفاصيلهما في الموعد المناسب.

فاز فيلم »فتوى« التونسي حول سعي رجل لفهم 
»التانيت  بجائزة  التشدد،  طريق  نجله  سلوك 
مكافآت  أهم  الطويل،  الروائي  للفيلم  الذهبي« 
مساء  ُاختتمت  التي  السينمائية«،  قرطاج  »أيام 

السبت في تونس.
وُأقيم هذا المهرجان الشعبي المكرس لألفالم 
أيام  قبل  ُارتكب  اعتداء  رغم  واألفريقية  العربية 
في  الرئيسية  الجادة  على  انطالقه  على  قليلة 
التاسعة  دورته  في  وجذب  التونسية.  العاصمة 
والعشرين كثيرًا من التونسيين منذ الثالث من 

نوفمبر.
وشارك حضور كبير في الحفل الختامي للدورة 
بقيم  »تحتفي  أنها  على  المنظمون  شدد  التي 
انتشر  فيما  الحياة«،  وحب  واالنفتاح  التسامح 
عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة 

لضمان األمن.
وفاز الممثل التونسي أحمد الحفيان الذي يقوم 

بدور األب في الفيلم، بجائزة أفضل ممثل.

للفيلم  الفضي«  »التانيت  جائزة  ومنحت 
للمصري  الدين«  »يوم  إلى  الطويل  الروائي 
الفيلم  هذا  وكان  شوقي.  بكر  أبو  النمساوي 
في  الذهبية«  »السعفة  بجائزة  للفوز  مرشحًا 

مهرجان »كان« 2018.

لجود  الحرب«  »مسافرو  السوري  الفيلم  ونال 
الفئة  في  البرونزي«  »التانيت  جائزة  سعيد 

نفسها.
أما »التانيت الذهبي« ألفضل »وثائقي« فكان 
من نصيب الفيلم المصري »أمل« للمخرج محمد 
ويعطي هذا  والممنوع عرضه في مصر.  صيام، 
العام  ثورة  في  مكانتها  المصرية  للمرأة  الفيلم 

2011 من خالل مراهقة ناشطة.
أفضل  جائزة  موكاسيا  سامنتا  الكينية  ونالت 
فيلم  في  دورها  عن  المهرجان  في  ممثلة 

»رفيقي« )كينيا(.
قرطاج  لـ»أيام  الرسمية  المسابقة  وضمت 
العرب  للمخرجين  المكرسة   2018 السينمائية« 
وثائقيًا  فيلمًا   11 بينها  فيلمًا من   44 واألفارقة 
أكثر  المهرجان عرض  و13 فيلمًا روائيًا. وتخلل 

من 200 فيلم من العالم بأسره.
وُافتتحت دورة هذه السنة بفيلم »بال موطن« 

للمخرجة المغربية نرجس نجار.

في دورة تحتفي بقيم التسامح واالنفتاح

»فتوى« يفوز بجائزة »التانيت الذهبي« في »أيام قرطاج السينمائية«
بوبي واين.. مغن معارض ضد سياسات رئيس أوغندا

معارضي  بين  األبرز  الشخصية  أصبح  الذي  واين،  بوبي  األوغندي  المغني  أحيا 
الرئيس يويري موسيفيني، أول حفلة له منذ أشهر طويلة حضرها آالف المعجبين 

المتحمسين السبت على ضفة بحيرة فيكتوريا.
وتجمعت حشود كبيرة ارتدت األحمر تذكيراً بقبعة المغني الحمراء على شاطئ واين 

الخاص في ضاحية كمباال، وفق »فرانس برس«.
هذه أول حفلة للمغني الذي استحال في األشهر األخيرة أحد كبار منتقدي رئيس 

البالد منذ انتخابه نائبًا في يونيو 2017.
وأصبح المغني البالغ 36 عامًا الناطق باسم الشباب األوغندي الفقير في غالبية 
المدن، الذي ال يعتبر أن نظام الرئيس موسيفيني )74 عامًا( الحاكم منذ 1986، 
يمثله. واعتلى واين المسرح معتمرًا قبعته الحمراء وسط تصفيق حار من المعجبين 

بحضور سياسيين من المعارضة.
ووجه المغني الملقب بـ»السيد رئيس الغيتو« من قبل محبيه، رسالة تهدئة حيال 

الشرطة التي اتهمها سابقًا بالحؤول دون تمكنه من إحياء الحفالت.
وقال: »أشكر الشرطة األوغندية على سهرها على أمننا وعدم وقف ما نقوم به كما 

تفعل دائمًا. نحن مسالمون ونريد أن يسمع صوتنا«.
أي  قيام  منع  احترام  على  للسهر  بكثافة  والجيش  الشرطة  من  عناصر  وانتشر 
مسيرة أو أية دعاية سياسية الطابع. وقال الناطق باسم الشرطة في كمباال لوك، 
أوويسيغيره، »الهدف من الحفلة هو إطالق ألبوم موسيقي والترفيه فقط وال يشكل 
تجمعًا سياسيًا بتاتًا«. وعاد بوبي واين إلى أوغندا في سبتمبر وهو يخضع لمراقبة 

لصيقة من الشرطة بعدما أمضى ثالثة أسابيع في الواليات المتحدة لتلقي العالج.
واتهم الشرطة بضربه وتعذيبه، نهاية أغسطس، بعد توجيه تهمة الخيانة إليه 
إثر رمي موكب موسيفيني بالحجارة على هامش انتخابات نيابية فرعية في أروا قبل 

<  بوبي واينأيام قليلة. إال أن الشرطة تنفي أن تكون أقدمت على ذلك.

<  المخرج محمد محمود

<  محرر »الوسط« مع عز الدين المهدي



من  بــدايــة  الليبية  األنــديــة  ــرق  ف تتأهب 
غمار  لخوض  الــجــاري  نوفمبر  شهر  ــر  أواخ
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  منافسات 
الجديد  الموسم  في  الكونفيدرالية  وبطولة 
الموسم  هذا  المحلية  الفرق  ستسجل  حيث 
تاريخ  الثالثة في  للمرة  رباعيا جماعيا  ظهورا 
تحظى  حيث  الليبية  األندية  فرق  مشاركات 
لسفراء  مقاعد  أربعة  بعدد  التمثيل  بشرف 
وقد  الكبير  األفريقي  المعترك  في  يمثلونها 
مواجهات  في  األربعة  الفرق  القرعة  أوقعت 
بالتأهل  للتفاؤل  يدعو  مما  نسبيا  سهلة 
ودافعا  حافزا  لتمثل  الثاني  للدور  الجماعي 

للمضي قدما نحو مراحل متقدمة.
النصر

الــدوري  بطولة  من  األخيرة  النسخة  بطل 
في  األبــطــال  دوري  قرعة  أوقعته  الليبي 
جنوب  بطل  جــوبــا  ــال  ه فــريــق  مواجهة 
األول  الذهاب  لقاء  سيدور  حيث  السودان 
لقاء  سيدور  بينما  النصر  نــادى  ضيافة  في 
الــســودان  جــنــوب  ممثل  بملعب  ــودة  ــع ال
أفريقي  ظهور  أخر  في  النصر  فريق  وكــان 
في  نجح  قد   2013 العام  بالكونفيدرالية  له 
السوداني  الوطني  الخرطوم  فريق  إقصاء 
دون  سلبيا  بتونس  ذهــابــا  تعادله  عقب 
الخرطوم  بالعاصمة  إيابا  ــوزه  وف ــداف  أه
ليقصي  سعد  أحمد  الاعب  ــرزه  أح بهدف 
إلى  حسابه  على  ويتأهل  السوداني  الفريق 
فيسجل  جوبا  هال  فريق  أما  الثاني  الــدور 
حيث  تاريخه  في  األولى  األفريقية  مشاركته 
انسحب من المشاركة العام الماضي ألسباب 
وفى  التونسي  قردان  بن  اتحاد  أمام  مالية 
سياقي  الثاني  الدور  إلى  النصر  تأهل  حال 
الغيني  المتأهل من مباراتي حوريا كوناكري 

وباراك يانغ الليبيري.
العام  إلى  النصر  فريق  مشاركات  تعود 
1979حيث مثل الكرة الليبية ألول مرة وغادر 
أن  غير  الجزائري  بلكور  شباب  أمام  السباق 
أبرز مشاركات فريق النصر كانت العام 1985 
الدور  إلى  الوصول  في  الفريق  نجح  حين 

لفريق  أخر ظهور  يعود  بينما  النهائي  نصف 
الــدور  من  غــادر  حين   2013 العام  النصر 
المغربي  الملكي  الجيش  فريق  أمام  الثاني 
وتعادله  بهدف  بالمغرب  ذهابا  بعد خسارته 

إيابا ببنغازي بهدف لهدف.
األهلي بنغازي

إفريقيا  أبطال  دوري  في  الثاني  الممثل 
نيو  فريق  مواجهة  في  القرعة  أوقعته  فقد 
لقاء  سيدور  حيث  موريتانيا  بطل  زيبيو 
نواكشوط  العاصمة  بملعب  األول  الذهاب 
حال  وفى  بمصر  العودة  لقاء  سيدور  بينما 
الثاني  الدور  إلى  بنغازي  األهلي  فريق  تأهل 
ليونس  لقاء  من  المتأهل  الفريق  فسيواجه 
صن  وفريق  االستوائية  غينيا  من  ريانوس 
داونز الجنوب إفريقى وتعود أولى مشاركات 
العام  إلى  األفريقية  بنغازي  األهلي  فريق 
فريق  أمام  المنافسات  حينها  وغادر   1971

أبــرز  كــانــت  حين  فــي  التونسي  الــتــرجــي 
المشاركة  هي  األفريقية  األهلي  مشاركات 
الوصول  في  نجح  حين   2014 العام  األخيرة 
أبطال  دوري  من  المجموعتين  دور  إلــى 
لقب  حامل  الموريتاني  الفريق  أما  إفريقيا 

الـــدوري  مسابقة  مــن  الماضي  الموسم 
في  ونجح   1999 العام  تأسس  فقد  المحلي 
بالكونفدرالية  الماضي  العام  له  ظهور  أخر 
من  األيفواري  سبور  أفريكا  فريق  اقصاء  في 
من  المنافسات  غــادر  أنه  غير  األول  ــدور  ال
الدور الثاني حين اصطدم بقوة فريق الرجاء 
الحالية  المشاركة  وتعد  المغربي  البيضاوي 
الموريتاني  الفريق  تاريخ  في  الثالثة  هي 
انجويا  الكاميروني  المدرب  يقوده  الــذى 
بأزهى  الموريتانية  القدم  كرة  وتمر  موريل 
الموريتاني  المنتخب  يتصدر  حيث  فتراتها 
للكاميرون  المؤهلة  تصفيات  في  مجموعته 
تضم  التي  المجموعة  وهــى   )2019 )كــان 
وأنغوال  بوركينافاسو  منتخبات  جانبها  إلى 

وبوتسوانا.
االتحاد

بطولة  فــي  الليبية  للكرة  األول  الممثل 

التمهيدي  الــدور  في  ويواجه  الكونفدرالية 
القمر  جزر  بطل  ندرانى  دوبا  ميراكل  فريق 
الكرة  فيها  تلتقى  التي  األولــى  المرة  وهى 
فرق  صعيد  على  القمر  جــزر  بكرة  الليبية 
وحيد  لقاء  كان هناك  أن  بينما سبق  األندية 
األول  الليبي  المنتخب  مستوى  على  رسميا 
من  القمر  جزر  منتخب  اقصاء  في  نجح  الذى 
تصفيات الكان 2012 بعد فوز المنتخب ذهابا 
بهدف  ايابا  وتعادله  لصفر  ــداف  أه بثاثة 
لهدف وفى حال تأهل االتحاد إلى الدور الثاني 
سياقى أحد ممثلي الكرة المغربية إما فريق 

نهضة بركان أو الوداد الفاسى.
األهلي طرابلس

القرعة  اعفته  أن  بعد  الــراحــة  ــى  إل يخلد 
بعد  التمهيدي  الــدور  مباريات  خوض  من 
أخرها  كان  والتي  األخيرة  الناجحة  مشاركاته 
أبطال  دوري  من  النهائي  ربع  الدور  بلوغه 
الدور  في  طرابلس  األهلي  وسيلتقى  إفريقيا 
لقاء  من  والمتأهل  الفائز  الفريق  مع  الثاني 
نجم دواال الكاميروني وفيتال ممثل بورندى.

األهلي طرابلس في  نجح   2017 يوليو  وفي 
الزمالك  مضيفه  على  بهدفين  التعادل  فرض 
الفريق  لينتزع  مــرات  خمس  البطل  المصري 
دوري  في  الثمانية  لدور  التأهل  بطاقة  الليبي 
لينهي  حسابه  على  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال 
بالمجموعة  الثالث  المركز  في  الزمالك  مشوار 
فوزا  حقق  أن  بعد  نقاط  ست  برصيد  الثانية 
اتحاد  تصدر  بينما  مباريات  ست  في  ــدا  واح
سحق  ــذي  ال المجموعة  الجزائري  العاصمة 
كابس يونايتد بطل زيمبابوي برباعية نظيفة 
الترتيب برصيد 11 نقطة يليه أهلي  وجاء في 
طرابلس بتسع نقاط في المركز الثاني ليتأهل 
على حساب بطل مصر الذي لم ينجح في اللعب 
العرب  برج  بإستاد  ألف مشجع   20 أمام حوالي 
على مشارف مدينة اإلسكندرية الساحلية وكان 
وأن  طرابلس  األهلي  على  للفوز  حاجة  في 
كابس  أمام  الهزيمة  العاصمة  اتحاد  يتجنب 
وبدا  الثمانية  لدور  التأهل  أجل  من  يونايتد 
األهلي  يفرض  أن  قبل  الصحيح  الطريق  في 
ويضربا  اللقاء  مجريات  على  ايقاعه  طرابلس 
موعد مع النجم الساحلي التونسي الذي اخفق 

في تجاوزه لتنتهي مغامرة »الزعيم« البارزة.

في
املرمى

الجهاد بطال 
لسوبر املصغرة

أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، الهادي 
سويطي، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أن 

مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق بعد مباراة ليبيا 
وسيشيل، في إطار اإلعداد واتخاذ خطوات حاسمة نحو 

بدء مسابقة الدوري الممتاز، أما مباراة السوبر بين النصر 
بطل الدوري واالتحاد بطل الكأس فستقام بعد مرحلة 

ذهاب مسابقة الدوري.

كشف مصدر باللجنة األولمبية الليبية تحركات اللجنة ◆
المكلفة إعادة النظر في الميزانيات المقدمة من االتحادات 

الرياضية للعام 2019، وأعلن أن سلسلة اجتماعات 
عقدت مع االتحادات واللجان الفنية كافة وتم االتفاق 

على تقليص الميزانية المقترحة من 73 مليونا إلى 24 
مليون دينار شاملة تغطية النشاط الداخلي والمشاركات 

الخارجية.

◆

كرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  أصــدرت 
القدم المصغرة، قرارا اعتبرت فيه فريق 
في  الجهاد  أمام  مباراته  خاسرا  التحدي 
النسحابه   ،»2/0« بنتيجة  السوبر  كأس 
من  المتبقي  الزمن  استكمال  ــدم  وع
بطال  الجهاد  فريق  واعتبار  المباراة، 
المصغرة  القدم  لكرة  الليبي  للسوبر 
للموسم الرياضي 2017/ 2018 ومعاقبة 
نادي التحدي بغرامة مالية قدرها 1500 
العب  أيضا  طالت  العقوبات  ــار.  ديــن
لمباراة  باإليقاف  نشير  محمد  التحدي 
مسعود  رمضان  الالعب  ومعاقبة  واحدة 

مباراتين متتاليتين.

العام  االتحاد  حدد  سابق  وقت  وفي 
 16« الجمعة  غدا  المصغرة  القدم  لكرة 
نوفمبر« موعدا النطالق الموسم الجديد، 
الممتازة  الــكــأس  ــاراة  ــب م إقــامــة  بعد 
بطل  التحدي  جمعت  التي  »الــســوبــر« 
بملعب  بالكأس  المتوج  والجهاد  الدوري 
الكاشيو بمصراتة، وكان اتحاد كرة القدم 
المصغرة ألغى العقوبات كافة التي صدرت 

الموسم الماضي على األندية والالعبين.
المنتخب  احتل  الدولي  الصعيد  وعلى 
 13 المرتبة  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي 
مسجال  نقطة،   23824 برصيد  عالميا 
بذلك تطورا مهما بعد أن سجل المنتخب 
مشاركة ناجحة في مونديال العالم للعبة 
المرتبة  ــال  ون بتونس  الماضي  العام 

الرابعة في كأس أمم أفريقيا.
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للمرة الثانية خالل 60 يوما يغيب مهاجم 
االتحاد محمد زعبيه عن صفوف المنتخب 
الوطني الليبي األول لكرة القدم، الذي 
يستعد في عاصمة سيشل »فيكتوريا« 
لمواجهة منتخبها السبت المقبل ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من تصفيات 
المجموعة الخامسة المؤهلة نحو أمم 
كأس أفريقيا المقبلة بالكاميرون )كان 
2019(، حيث جاء الغياب هذه المرة 
لإلصابة.

وكان الغياب األول في عهد المدرب 
البلجيكي عادل عمروش، لكن زعبيه 
عاد لصفوف الفريق الوطني في المباراة 
األخيرة أمام نيجيريا وسجل هدفا في لقاء 
العودة، لكن »فرسان المتوسط« خسروا 
ذهابا وإيابا على يد المدرب عمر المريمي 
الذي رحل قبل أن يتولى فوزي العيساوي 
المهمة مؤخرا، وكان يعول على زعبيه في 
قيادة الهجوم، إال أن اإلصابة وقفت حائال 
أمام االستعانة بقدراته.

ويواصل المنتخب الوطني التدريبات في 
عاصمة جزيرة سيشل فكتوريا، بعد أن 
وصلت بعثة »فرسان المتوسط«، األربعاء، 
عبر رحلة طيران طويلة وشاقة امتدت إلى 
10 ساعات، عبر دبي، حيث حرص الجهاز 
الفني بقيادة فوزي العيساوي على السفر 
قبل ثالثة أيام من المباراة المرتقبة

مالعب 14
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

60
● نهائي بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة

● مباراة بين األهلي طرابلس والشط

● مباراة بين االتحاد والسويحلي

● سويطي

ممثلو الكرة الليبية يخوضون جولة جديدة في دوري األبطال والكونفيدرالية
النصر يواجه بطل جنوب السودان.. واألهلي بنغازي يلتقى نيو زيبيو الموريتانى

طرابلس–محمد ترفاس

األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق  أزمــة  انتهت 
بنغازي موقتا بعد أن علمت جريدة »الوسط« من 
معسكر  داخل  العاصفة  هدوء  الخاصة،  مصادرها 
القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  حاليا  المقام  الفريق 
حيث مر فريق »المشوار الطويل« بعديد األزمات 
الجهاز  النادي رحيل  تكلف  التي كادت  والمشاكل 

الفني الجديد بقيادة المصري محمد عودة.
ودارت مشاكل فريق األهلي بنغازي في اإلطارين 
اإلداري والمادي، حيث رفض الاعبون النزول إلى 
ملعب التدريب عدة مرات في بنغازي، وتكرر األمر 
على  حصولهم  عدم  بسبب  القاهرة  معسكر  في 
الماضي،  يونيو  شهر  منذ  المالية  مستحقاتهم 
األمر الذي سبب أزمات للمدير الفني الجديد، الذي 
أندية  من  جادة  عروضا  نفسه  الوقت  في  تلقى 
مصرية كان على رأسها نادي بتروجت، ثم االتحاد 

السكندري بالدوري الممتاز.
دخول  عن  فبدال  بقوة  المشهد  تصدرت  األزمات 
الاعبين  مع  تعارف  حالة  في  المصري  المدرب 
واألفريقي  المحلي  للموسم  لاستعداد  تمهيدا 

الجديد، تفرغ لحل مشاكل الاعبين اإلدارية قبل 
وسط،  حلول  إلى  الفني  الجهاز  أعضاء  يصل  أن 
بعد أن حضر رئيس النادي خالد السعيطي الحتواء 

الموقف المتأزم في القاهرة.

وعلمت جريدة »الوسط« من مصادرها أن عودة 
الرحيل  رافضا  بتروجت،  نــادي  إدارة  إلى  اعتذر 
فريق  يستعد  حيث  الحساس،  التوقيت  هذا  في 
»المشوار الطويل« للموسم الجديد بقوة وتمسك 
بالعمل مع  المصري طلعت محرم  عودة ومعاونه 
إدارة  مع  كلمته  احترام  مفضا  بنغازي،  األهلي 
النادي شرط التحرك لحل مشاكل الاعبين المالية 
في ظل مرور خزينة نادي األهلي بنغازي بتعثرات 

مالية.
ويواصل الجهاز الفني لفريق األهلي بنغازي دراسة 
فريق نيو زيبيو الموريتاني بعد أن جمع له عدة 
فيديوهات، حيث ينتظر أن يواجهه في دور الـ64 
بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد يوم 28 
نوفمبر الجاري في موريتانيا، وينوي الجهاز الفني 
إلى  السفر  لحين  القاهرة  معسكر  في  االستمرار 
مباريات  عدة  على  االتفاق  جرى  حيث  موريتانيا، 
يوم  المصري  الحدود  حرس  أمام  أبرزها  ودية 
الجمعة المقبل، ثم في اليوم التالي السبت يواجه 

الزمالك استعدادا لضربة البداية األفريقية.

»العميد« يكتفي بالوديات ويعسكر لبطل جزر القمر

بنغازي–زين العابدين بركان

طرابلس–الصديق قواس

املدرب النظري عمروش 
يكشف الخفايا 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في تصريح تلفزيوني لعضو المكتب التنفيذي 
إن  قال  الكزة  يونس  الليبي  الكرة  التحاد 
الذي درب  الجزائري عادل عمروش  »المدرب 
أشهر  لعدة  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب 
اللعبة  اتحاد  مع  مشاكل  بعد  موقعه  وغادر 
معه  التعاقد  وتم  مقنعا  مدربا  يكن  لم  أنه 
وهو  المالية«  االتحاد  إمكانية  قلة  بسبب 
تصريح مثيروغريب ونفس الكام قاله رئيس 

اتحاد الكرة جمال الجعفري قبل شهر تقريبا.
تتم  كيف  نفسه  يــفــرض  الـــذي  ــؤال  ــس وال
منتخب  لقيادة  مغمور  بمدرب  المجازفة 
وأن  وسبق  ــكــروي  ال حضورها  لها  دولــة 
عشرات  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  درب 
مستوى  كبارعلي  مدربون  ومنهم  المدربين 
بياردو  كارلوس  األرجنتيني  مثل  العالم 
والبرازيلى  بيا  والمجري  سكوليو  واإليطالي 
خافيير  واإلســبــانــى  مارينهو  فرانسيسكو 
وغيرهم  باكيتا  ماركوس  والبرازيلي  كلمنتى 
من األسماء هذا عدا األسماء المحلية المميزة 

التي تولت تدريب المنتخب.
حسب  نظري  بمدرب  المجازفة  يجوز  فهل 
تصريح سابق لرئيس اتحاد الكرة وهل يجوز 
مدرب  مع  التعاقد  يجعل  المادي  السبب  أن 
الغريب فى  المنتخب..  غير مؤهل فى تدريب 
هللوا  من  أول  كانوا  له  المنتقدين  أن  األمر 
للمنتخب  المناسب  المدرب  إنه  وقالوا  له 
المنتخب  أعــضــاء  بعض  أن  حتى  الليبي 
يقبلون  وال  النقد  من  يتبرأون  كانوا  وإدارته 
وبعد  عمروش  للمدرب  ماحظة  أي  توجيه 
مقنع  وغير  نظري  مدرب  إلى  تحول  شهرين 

وليس فى مستوى المنتخب الليبي.
العارفين  ولكن  عبث  وأي  هذا  تناقض  اي 
كانوا  الليبية  الــكــرة  فــى  األمـــور  ببواطن 
يعرفون هذا السيناريو سلفا ألنه فى األساس 
التعاقد معه كان خطأ وهو تعاقد مبهم وفيه 
اتحاد  أعضاء  بعض  علم  دون  وتــم  خفايا 
يتم كشف  ولم  مؤتمر صحفي  وبدون  الكرة 
تفاصيل العقد حيث إنه فى جميع دول العالم 
المدرب  تقديم  ويتم  صحفي  مؤتمر  يعقد 

للوسط الرياضي.
المثير كذلك أن المنتخب الليبي دربه أربعة 
مدربين فى سنة واحدة فى سابقة لم تحصل 
سابقا إال فى عهد االتحاد الحالي وهى تعكس 

حالة التخبط الكروي واالنفراد بالقرار.

اكتفى الجهاز الفني لفريق الكرة األول بنادي االتحاد »العميد« بإقامة 
والتي  الماضية  الزمنية  الفترة  خال  أجراها  التي  الودية  المباريات 
كان آخرها فوزه على فريق السويحلي بهدف سالم المساتي )روما( 
الوحيد في المباراة على أن يدخل الفريق في معسكر خارجي بتونس 
خال أيام قبل التحول إلى جزر القمر إلجراء أولى مبارياته في كأس 
الكونفيدرالية مع فريق ميركل دي بندران بطل جزر القمر بدور الـ64.

ووضعت قرعة الكونفيدرالية فريق االتحاد »العميد« في مواجهة 
ميركل دي بندران من جزر القمر في الدور التمهيدي الرابع والستين 
بعد دوري  بالقارة  الكبرى  البطوالت  ثاني  تعد  التي  المسابقة  من 
األبطال حيث يشارك معه أيضا األهلي طرابلس على أن يمثل البلد 
في  الليبي  الدوري  بطل  والنصر  بنغازي  األهلي  األبطال  دوري  في 

النسخة األخيرة رقم )45(.
وستقام مباراة الذهاب في دولة جزر القمر وستكون مباراة اإلياب 
بأحد ماعب دولة تونس على أن تكون محسوبة على ملعب االتحاد 
نظرا لقرار سابق صادر من االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( بحق 
األندية والمنتخبات الليبية باللعب خارج ليبيا، وفي حالة تأهل االتحاد 
الوداد  الفائز من مواجهة  والثاثين مع  الثاني  الدور  سيتقابل في 
على  الذهاب  مباراة  وستكون  المغربيين  البركان  ونهضة  الفاسي 
أرض الخصم أيضا ليتجه ممثل الكرة الليبية إلى الجار المغاربي حال 

تخطي عقبه بطل جزر القمر.
الجديد  األفريقي  للموسم  باالستعداد  فنيا  جهازا  االتحاد  يقود 
واالستعداد أيضا للمسابقة المحلية الكبرى للدوري الليبي الممتاز 
المنتظر أن تحمل رقم )46( لموسم 2019/2018 بعد أن شهدت 
قبل  مرة  أكثر من  االنطاق  أجلت  تعثرات وخافات  عدة  البطولة 
باتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  لسان  على  الكرة  اتحاد  يعلن  أن 
كرة القدم الهادي سويطي الذي أكد في تصريح خاص إلى جريدة 
ليبيا  مباراة  بعد  ستنطلق  الممتاز  الدوري  مسابقة  أن  »الوسط« 
وسيشيل في إطار اإلعداد واتخاذ خطوات حاسمة نحو بدء مسابقة 

الدوري الممتاز.
وعن مباراة الكأس الممتازة والمعروفة باسم السوبر بين النصر 
بطل الدوري واالتحاد بطل الكأس فقال سويطي إنها ستقام بعد 
مرحلة ذهاب مسابقة الدوري وفي أغلب األحيان بين الدوريين بعد 
أن بات الهدف األكبر حاليا انطاق مسابقة الدوري الممتاز بعد أن 
مرت بداية مسابقة الدوري الممتاز الليبي بعدة أزمات وتعثرات وسط 

خافات بين بعض األندية واتحاد الكرة برئاسة جمال الجعفري.

بداية مطمئنة لرباعي أفريقيا

االتحاد يقابل بطل جزر 
القمر.. واألهلي طرابلس 

يترقب المتأهل من ممثلي 
الكرة في بورندي والكاميرون

الليبي  ــدوري  ال مسابقة  تشهد  أن  ينتظر 
الجديد  نسختها  في  القدم  لكرة  الممتاز 
انطالقها  المقرر   2019/2018 لموسم   )46(
سيشل  أمام  الوطني  المنتخب  مباراة  عقب 
األمم  نحو  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  في 
بالكاميرون يوم 17 نوفمبر الجاري توافد عدد 
أنديتهم  فنيا  يقودوا  العرب  المدربين  من 
أمام نظرائهم من المدربين المحليين الذين 
أن  ينتظر  حيث  األجانب  ضعف  عددهم  بلغ 
يتوافر 16 مدربا محليا مقابل 8 مدربين عرب 
المدرب األوروبي أومن هو من  بينما يغيب 

خارج القارة السمراء.

يتواجد بالمجموعة األولى 7 مدربين محليين 
و5 أجانب على رأسهم فوزي العيساوي المدير 
الفني بنادي النصر بطل وحامل لقب النسخة 
الممتاز  العام  الــدوري  مسابقة  من  األخيرة 
ومحمد  التحدي  في  السنفاز  أحمد  بجانب 
إسماعيل في خليج سرت ومحمد البرعصي في 
الجبل  أبوشاح في شباب  المهدي  و  دارنس 
وميكائيل مسعود في األنوار )مؤقت( ومحمد 
الككلي في الهالل والمصري محمد عودة في 
الصحابي  محمد  والجزائري  بنغازي  األهلي 
في  العرفاوي  منصف  والتونسي  األخضر  في 
التعاون  في  الذيب  والتونسي عمر  الصداقة 

والجزائري مجدي الكردي في نجوم أجدابيا.
مدربين   9 يتواجد  الثانية  المجموعة  وفي 
في  اشتيوي  عادل  وهم:  أجانب  و3  محليين 
األولمبي وجمال خميس في المدينة وجالل 
وعبدالمجيد  المصراتي  االتحاد  في  الدامجة 
في  المرجيني  وعلى  المحلة  في  الرمالي 
السويحلي وحبيب الغابري في أبوسليم وعماد 
في  نصرت  ومــروان  الخمس  في  الدهماني 
الشط وصبري قشوط في الوحدة والمصري 
والجزائري  األهلي طرابلس  إيهاب جالل في 
والتونسي  االتحاد  في  شيخه  بن  عبدالحق 

أنيس العيساوي في رفيق.

16محليا و8 عرب في سماء مدربي الدوري الممتاز

بطل موريتانيا يفرض الهدوء على األهلي بنغازي

● خالد السعيطي

● زعبيه
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● مباراة منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا بتصفيات األمم

عني على فيكتوريا 
وأخرى على ديربان

الحدث
زين العابدين

بركان

لن يكون لفوز منتخبنا الوطني على سيشل في 
في  يرافقه  لم  ما  معنى  »فيكتوريا«  العاصمة 
تعثر وسقوط  والتوقيت ويصاحبه  الوقت  نفس 
أفريقيا  جنوب  الثانية  البطاقة  على  لمنافسنا 
التي ننتظر ونترقب أن تذيقها النسور النيجيرية 
من نفس الكأس الذى جرعتنا إياه ذهابا وإيابا 

لتضعنا في هذا الموقف والمأزق الصعب.
في  لينيت  ملعب  إلى  تــارة  سترحل  عيوننا 
كل  في  ستفتش  أخرى  وعين  سليمان  روشي 
في  ديربان  بموقعة  يدور  عما  لتطمئن  مكان 
فبأقدامنا  بامتياز  الدقيقة  الحسابات  مباراة 
وبــأقــدام الــنــســور مــعــا ســيــعــود إلــيــنــا أمــل 
وبعدها  األفريقي  الحلم  وتحقيق  المنافسة 
الترشح  ورقة  على  الحاسمة  المعركة  فلتكن 
ملعبنا  على  األوالد  وبين  بيننا  واألخيرة  الثانية 

بتونس.
المرة  هذه  لها  وتقدم  ترجل  اإلنقاذ  قمة 
زميله  برفقة  العيساوي  الجميل  الزمن  ثنائي 
لرابع  عاجلة  وطنية  مهمة  في  باني  أبوبكر 
وهما  التصفيات  فــي  لمنتخبنا  فنى  جــهــاز 
هذه  وتجاوز  تخطي  في  خاللها  من  يطمحان 

العقبة والمرور من عنق الزجاجة.
الجديد  الثنائي  وخيارات  اختيارات  تختلف  لن 
السفر  وحقيبة  قائمة  تحمل  ولم  كثيرا  القديم 
فضال  حيث  كبيرة  تحويرات  أي  سيشل  إلــى 
التي  التوليفة  الثقة في نفس  االعتماد وتجديد 
فهل  األخــيــرة..  التصفيات  مواجهات  خاضت 
الجاري  نوفمبر  17 من شهر  تاريخ  لنا  سيحمل 
وديربان  فيكتوريا  العاصمة  من  سارة  أخبارا 

ليكون يوما من أيام كرة القدم الليبية ..؟.
دفعة  الــســعــيــدة  األخـــبـــار  ستأتينا  ــل  ه
التأهل  في  حظوظنا  لتتعزز  فــرادى  ال  واحــدة 
سجل  لفتح  ونعود  اإلخفاقات  صفحة  ونــودع 
بها  لنجدد  طويال  عنا  غابت  التي  االنتصارات 
وبطاقة  السفر  تذكرة  على  المنافسة  في  األمل 
الكاميرون  الصعود األخيرة لإلقالع نحو مالعب 
هل  االمــتــحــان  مــوعــد  يحين  وحــيــن   2019
أم  الكان  مالعب  في  بالدي  يا  اسمك  سنكتب 

سنردد جميعا بحسرة كان يا ما كان ...؟.

يواصل المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم 
فكتوريا،  سيشل  جزيرة  عاصمة  في  التدريبات 
المتوسط«،  »فــرســان  بعثة  وصلت  أن  بعد 
األربعاء، عبر رحلة طيران طويلة وشاقة امتدت 
الجهاز  دبي، حيث حرص  عبر  10 ساعات،  إلى 
قبل  السفر  على  العيساوي  فوزي  بقيادة  الفني 
ثالثة أيام من المباراة المرتقبة، بين المنتخب 
السبت  إقامته  المقرر  الوطني ومنتخب سيشل، 
الخامسة  الجولة  منافسات  ضمن  المقبل، 
لتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو األمم بالكاميرون 

)كان 2019(.
المهمة  المباراة  يدخل  الوطني  المنتخب 
للفوز  ملحة  حاجة  وفي  نقاط،  أربع  ورصيده 
بنتيجة المباراة، واالعتماد أيضا على نتيجة مباراة 
نيجيريا وجنوب أفريقيا، التي ستقام في التوقيت 
الكان،  إلى  للتأهل  خطوة  يضمن  حتى  نفسه، 
التصفيات  افتتاح  في  ليبيا  منتخب  وفاز  وسبق 
الفني  المدير  عهد  في  بخماسية  سيشل  على 
الوطني األسبق جالل الدامجة، قبل أن تطرأ عدة 
تغييرات على الجهاز الفني، لينتهي األمر بتنصيب 
»فرسان  لقيادة  المهمة  في  العيساوي  فوزي 

المتوسط«.
خالد  الشاب  الوطني  المنتخب  العب  والتحق 
بمطار دبي،  عالقا  أن ظل  بعد  بزمالئه  مجدي 
االلتحاق  في  لتأخره  المنتخب  مع  يسافر  ولم 
إلى  المنتخب  دبي وسفر  بمطار  اإلقالع  بصالة 
سيشل دونه، وحاول الالعب البحث بنفسه اللحاق 
بالفريق الوطني، رغم افتقاده التأشيرة واألموال 
ليتأزم  للسفر،  جديدة  تذكرة  يشتري  حتى  معا 
موقفه، لكن األزمة انتهت بتدخل من مسؤولي 
السفارة باإلمارات، ليلتحق مع زميله عبداهلل بلعم 

ببعثة المنتخب الليبي في سيشل.
وسافرت البعثة دون القوة الضاربة لـ»فرسان 
المتوسط«، بعد أن تأكد رسميا غياب كل من 
التاجوري  وإسماعيل  منير  زعبية ومحمد  محمد 
مباراة  عن  الورفلي  وسند  علي  بن  وأحمد 
تعويض  يتم  أن  دون  سيشل،  أمام  المنتخب 
الغيابات بصورة جيدة عدا تعويض سند الورفلي 
واحد  وسط  مهاجم  وإضافة  إشطيبة  بأسامة 
فقط للقائمة عبداهلل بلعم، لتضم بعثة المنتخب 
صفوف  اكتملت  حيث  فقط،  العبا   18 الوطني 
الفريق بوصول الالعبين المحترفين في البرتغال 
والبحرين معتصم المصراتي ومحمد صولة إلى 

مطار دبي.
بين  العناق  صــورة  القت  ــه،  ذات الوقت  في 
العيساوي  فوزي  الليبي  للمنتخب  الفني  المدير 
ومساعده أبوبكر باني صدى كبيرا على صفحات 
إلى  السفر  قبل  المختلفة  االجتماعي  التواصل 
تونس إلقامة معسكر إعداد استعدادا لمواجهة 
لتعكس عالقة  اإلفريقية  التصفيات  في  سيشل 
وجاءا  واحدا  جيال  يمثالن  االثنين  كون  حميمة 

من أجل مهمة واحدة لإلنقاذ، وجمعت العالقة 
بين العيساوي وباني قرابة الخمسة عشر عاما في 
المنتخب الليبي من النصف الثاني في السبعينات 
وحتى مطلع التسعينات كالعبين مميزين وهما 
واحد  تدريبي  كطاقم  المنتخب  يجمعهما  اآلن 
وفي مهمة صعبة للترشح لنهائيات أمم أفريقيا 
بالكاميرون 2019 حيث أشاد عديد اإلعالميين 
روح  عكست  التي  الصورة  بهذه  والمدربين 

المحبة والتجانس بين االثنين.
ولم يكد يتغير الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
الليبي، عبر استقدام المدير الفني الفائز ببطولة 
فوزي  »النصر«،  مع  األخير  المحلي  الـــدوري 
العيساوي، ومعاونه أبوبكر باني، بدال عن عمر 
المريمي، حتى قفزت األسئلة بشأن معرفة مصير 
المقبلة،  المرحلة  خالل  المتوسط«،  »فرسان 
التي وصفها الكثيرون من المتابعين بالشائكة، 
وسبق وصرح العيساوي لجريدة »الوسط«، بعد 
ساعات من إعالن تكليفه المسؤولية، بأن خطته 

وطموحاته خالل الفترة المقبلة لها أهداف، قائال: 
الكرة  داخل  القائم  والمشهد  الوقت،  »ضيق 
الليبية، لم يكونا يسمحان بأي اعتذار، وأنا سعيد 
المتبادل  الثقة، في إطار االحترام  عموما بهذه 
األمر  أن  وأعتقد  المنظومة،  أطراف  جميع  بين 

سيلقى ترحابا، كونها مهمة وطنية وفي خدمة 
منتخب البالد، وهو ما دفعني للموافقة الفورية«.

على  الظروف  تساعدنا  أن  »أتمنى  وأضــاف: 
تخطي المرحلة الصعبة المقبلة، فحدودي تتوقف 
عند مباراتي سيشل وجنوب أفريقيا، بالجولتين 
تصفيات  من  والسادسة،  الخامسة  األخيرتين، 
 ،2019 بالكاميرون  األمم  إلى  المؤهلة  أفريقيا 
بهدف إتاحة الفرصة كاملة أمام اتحاد الكرة إذا 
التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، في الوقت  أراد 
نفسه نأخذ جميعا المباريات المقبلة بجدية كاملة، 
حدوث  في  أمال  جدا،  مهمة  سيشل  فمواجهة 
مفاجأة بتصفيات المجموعة الخامسة، رغم ابتعاد 
منتخب ليبيا عن قمة المجموعة التي احتلتها في 
أمام  وإيابا  ذهابا  الخسارة  أن  إال  جولتين،  أول 

نيجيريا أثرت بالسلب على مجريات األمور«.
وردا على سؤال، بشأن ما يتردد عن محاباة 
بعض الالعبين على حساب اآلخر، قال العيساوي: 
»بالتأكيد المصلحة واحدة، وتهم الجميع داخل 

ألن  للجميع،  النظر  وسيتم  الليبي،  المنتخب 
الفني وكذلك  الجهاز  الكرة وهدف  اتحاد  هدف 
أفضل  على  الرهان  سيتم  لذا  النجاح،  الالعبين 
من  يضمه  لما  محظوظ  الجيل  وهذا  العناصر، 
عناصر محترفة، ربما لم تتوافر في أوقات سابقة 

من قبل«.
»التكليف  قال:  المعاون،  الفني  الجهاز  وعن 
الصادر في البداية يشمل فوزي العيساوي وأبوبكر 
باني، بغض النظر عن مسميات المناصب، فنحن 
هناك  أن  وأعتقد  واحــد،  وجيل  ملعب،  زمــالء 
تحويرات قريبة على صعيد الجهاز اإلداري، لكن 
في العموم أيا كانت األسماء، فأتمنى أن يكون 
للنهوض  وانسجام  تفاهم  العناصر  جميع  بين 
بالمهمة الموكلة إلينا جميعا، وسنبذل قصارى 
جهدنا، من أجل إسعاد الشعب الليبي، وسنفرض 
أسلوبنا بداية من مباراة سيشل التي أراها فاصلة 
في المشوار، المهم أن نحقق األفضل، وأن نخدم 

أنفسنا قبل االنتظار لنتائج اآلخرين«.

»الفرسان« أمام سيشل دون القوة الضاربة 
المنتخب يدخل المواجهة للفوز أمال في تعثر جنوب أفريقيا أمام نيجيريا وغياب النجوم أزمة 

طرابلس–الصديق قواس

التونسي  المدرب  مع  التحدث  على  »الوسط«  جريدة  حرصت 
نبيل الطرابلسي المساعد لأللماني جيرنوت روهر المدير الفني 
قبل مواجهات  الهاتف،  عبر  القدم  لكرة  األول  نيجيريا  لمنتخب 
السبت المصيرية للمنتخبات في تصفيات أفريقيا، قائال »منتخب 
نيجيريا جاهز لمواجهة مستضيفه جنوب أفريقيا بملعب ديربان، 
ونحن ننظر بأهمية كبيرة لهذه المباراة المهمة التي نعتبرها 

بعد  يحسم  لم  الخضر  النسور  منتخب  كون  حاسمة، 
في  بات  وأنه  المقبل،  الكاميرون  لكان  تأهله 

رسميا،  ترشحه  لتأكيد  واحدة  لنقطة  حاجة 
لكننا سنلعب المباراة من أجل حصد نقاط 

الفوز الثالث، ولن نلعب ألجل التعادل 
كمنتخب  بالتأهل  أحقيتنا  لضمان 

التي  للكان  والعودة  متصدر، 
خالل  النسور  عنها  غــابــت 
وتحديدا  الماضية،  النسخ 
منذ تتويجها بكان 2013«.

السبت  »مباراة  وأضاف 
الجهاز  يعتبرها  المرتقبة 

في  المباريات  أهم  من  الفني 
لمسيرة  تتويج  وهى  التصفيات، 

الماضية  الفترة  طــوال  المنتخب 
قبل  ستريحه  ألنها  المنافسات  من 

سيتحول  لذا  الختام،  من  واحــدة  جولة 
الفريق على متن طائرة خاصة مريحة، اليوم 

الخميس، بعد أن استنجد بكل محترفيه لهذه 
الموقعة المهمة، وصفوف الفريق تعتبر مكتملة 
والتي  المؤثرة،  غير  الغيابات  بعض  باستثناء 
حيث  المناسبة،  والحلول  البدائل  لها  جهزنا 
سيغيب بداعي اإلصابة حارس المرمى فرانسيس 

اوزوهو، وهداف الفريق والتصفيات ايغالو، لكننا وجدنا الحلول، 
وعوضنا هذا الغياب بإضافة عناصر مهمة قادرة على التعويض، 
واالعتماد عليها في هذه المواجهة، ومن بينهم نجم فياريال 
ساكسيس،  االنجليزي  فولفورد  ونجم  شكورو،  اإلسباني 
البلجيكي  الدوري  في  المحترف  المهاجم  تواجد  إلى  باإلضافة 
فيكتور اشامي، ونتطلع لرد اعتبارنا أمام المنتخب الذي خسرنا 
أمامه ذهابا على ملعبنا، ليس ألنه كان األفضل، بل ألنه استفاد 
من الظروف التي واجهتنا، بسبب بعض التقصير، واألزمة التي 
تأكيد  تأجيل  نريد  وال  وقتها،  النيجيري  االتحاد  بها  يمر  كان 
تأهلنا إلى الجولة األخيرة التي سنستقبل فيها منتخب سيشيل«.
واختتم الطرابلسي تصريحاته الصحفية قائال »أتمنى الفوز 
للمنتخب الليبي الذى سيخوض مباراته المهمة في نفس 
التوقيت والجولة، مساء السبت المقبل، أمام مستضيفه 
إلى  النيجيري  المنتخب  يرافق  وأن  سيشل،  منتخب 
الليبي  فالمنتخب  المقبلة،  الكاميرون  نهائيات 
وهذه  الموقف  هذا  في  يكون  أن  يستحق  ال 
في  بالتواجد  جدير  وهو  الصعبة،  الوضعية 
مغبة  من  أحــذر  لذا  المقبلة،  الكان  نسخة 
وعليه  سيشيل،  منتخب  واستسهال  التهاون 
لكسب  الكافي  الوقت  منحه  وعدم  مباغتته 
الثقة، خاصة وأن المنتخب الليبي سيلعب بخيار 
الفوز فقط، وسيواجه بعض الظروف الصعبة، من 
بينها أرضية الملعب الصناعية غير الجيدة، ودرجة 
الحراة المرتفعة، وأخيرا أنصح الجهاز الفني للمنتخب 
والحلول  الثابتة  الكرات  سالح  على  باالعتماد  الليبي 
الفردية التي يتفوق فيها الالعب الليبي كثيرا خاصة أن 
منتخب سيشيل ليس بذلك المنتخب العنيف، وليس لديه ما 
يخسره وباإلمكان استدراجه، وعلى المنتخب الليبي أن يستفيد 
من المفاجأة التي فجرها سيشيل في الجولة الماضية، حين فرض 
التعادل السلبي على ضيفه جنوب أفريقيا الذي وجد صعوبة كبيرة 
في الوصول إلى الشباك رغم سيطرته في أغلب أوقات المباراة«.

تعهد نيجيري على إزاحة جنوب أفريقيا 
بنغازي–زين العابدين بركان

تشارك ليبيا في البطولة العربية للرماية 
في قطر بوفد تشرف عليه الهيئة العامة 
رفض  بعد  وذلــك  والرياضة،  للشباب 
البطولة  في  المشاركة  الليبي  االتحاد 
قطر  موقف  على  احتجاجا  شهر  منذ 
السياسي من األزمة وتدخلها في الشأن 
الليبي حسب البيان السابق من االتحاد، 
األولمبية  اللجنة  رئيس  الذي دعا  األمر 
على  للكتابة  الــزروق،  جمال  الليبية، 
فيه  انتقد  منشورا  الشخصية  صفحته 
قريش  عادل  الرماية  اتحاد  رئيس  قرار 

من البطولة وإعالنه عدم المشاركة.
دعت  بيانا  الرياضة  هيئة  وأصدرت 
فيه إلى عدم إقحام السياسة بالرياضة، 
ليجد الموضوع تفاعال كبيرا على صفحات 
التواصل االجتماعي، كما يترأس الوفد 

بهيئة  المسؤولين  أحد  عمران  سالم 
الوفاق  حكومة  في  والرياضة  الشباب 
الوطني، ويبلغ عدد الوفد ثمانية عشر 
فردا، حيث سافر الوفد إلى قطر الثالثاء.

االتحاد  رئيس  نفى  سابق  وقت  في 
تردد،  ما  قريش  عادل  للرماية  الليبي 
مليونا  قــدره  إمــاراتــي،  عــرض  بشأن 
يورو، نظير عدم المشاركة في البطولة 
وقال  قطر،  في  إقامتها  المقرر  العربية 
قريش في تصريحات خاصة إلى جريدة 
»الوسط«: »ما حدث أزمة كبيرة، بطلها 
رئيس اللجنة األولمبية الليبية، الدكتور 
جمال الزروق، الذي انجرف وراء خطاب 
الشخصية  صفحته  على  ليخرج  مــزور، 
أو  سند  دون  حــاد،  ببيان  والرسمية 

علم«.

العيساوي يرفض التغيير 
ويراهن على نفس الوجوه 

ومجدي وبلعم ينضمان 
لمعسكر فيكتوريا

األفريقية  األندية  بطولتي  منافسات  ستشهد 
لكرة القدم في نسخة الموسم الكروي الجديد 
عودة جماعية مرتقبة ألربعة فرق محلية لتمثيل 
الكرة الليبية وهى فرق النصر واألهلي بنغازي 
في دوري أبطال أفريقيا وفريق االتحاد واألهلي 
طرابلس في بطولة الكونفيدرالية وهى المرة 
الثالثة في تاريخ مشاركات الفرق المحلية التي 
قص فريق االتحاد شريط افتتاحها العام 1967 
حيث تعود فيها الفرق الليبية بصورة جماعية 
ودفعة واحدة لتخوض هذا المعترك األفريقي.

شهد موسم 2009/2008 أول ظهور ألربعة 
فرق ليبية وهى فرق االتحاد واألهلي طرابلس 
تجددت  ثم  ســرت  وخليج  بنغازي  واألهلي 
المشاركة في الموسم الذى يليه العام 2010 
فرق  وهى  فرق  بأربعة  تواليا  الثاني  للموسم 
طرابلس  واألهلي  واالتحاد  بنغازي  األهلي 
والترسانة وبعد مشاركات عدة اقتصر تمثيلها 
الليبية  الكرة  استعادت  فقط  فريقين  على 
المواسم  في  فقدتها  التي  األربعة  مقاعدها 
الماضية على أمل الحفاظ على أستمرارها خالل 

هذا الحضور الجماعي.
األربعة  والسفراء  األفريقي  ــدرب  ال رفــاق 

المشاركات  خالل  بصمات  لهم  كان  الكبرى 
الذى  النصر  ففريق  القريب  باألمس  السابقة 
دام  غياب  بعد  األفريقية  الواجهة  إلى  يعود 
خمسة أعوام سبق له أن وصل إلى الدور نصف 
العام  إفريقيا  كؤس  كأس  لبطولة  النهائى 
1985 واألهلي بنغازي نجح في أخر ظهور له 
في الوصول لدور المجموعتين بدوري األبطال 
قبل أربعة أعوام حيث نجح وقتها في التأهل 
على حساب األهلي المصري وإقصائه بأداء قوي 

ومقنع.
الدور  بلغ  الذى  الوحيد  الفريق  هو  االتحاد 
األفريقية  األندية  بطوالت  في  النهائي  نصف 
الثالثة واألهلي طرابلس كان أول فريق ليبي 
لمحطة  يصل  إفريقيا  شمال  دول  بين  ومن 
المباراة النهائية العام 1984 في بطولة كأس 
الكؤس فيما وصل الموسم الماضي إلى الدور 
ربع النهائي بعد أن عبر عقبة الزمالك المصري 
ومجد  عبور  بوابة  المصري  األهلي  ليصبح 
األهلي بنغازي في نسخة دوري أبطال أفريقيا 
العام 2014 مع المدرب المصري طارق العشري 
وكذلك الزمالك بوابة العبور لألهلي طرابلس 

بنفس البطولة العام 2017.

هيئة الشباب والرياضة تصطدم بالواقع األهلي والزمالك تميمة مجد األهليين في دوري األبطال

منتخب الرماية في البطولة العربية 

منذ شهر، ومع تكليف بشير القنطري 
برئاسة »العامة للشباب والرياضة«، 
هذا  بعد  الرياضي  الوسط  تفاءل 
التكليف، لدرجة أن سقف الطموحات 
عجاف  سنوات  بعد  ارتفع  واألماني 
لكن  الليبية،  الــريــاضــة  عاشتها 
صعب  ــع  ــواق ب ــدم  ــط اص الجميع 
بالهموم  المثقلة  الرياضة  تشهده 
والمشاكل، من بنية تحتية متهالكة 
منظمة  لتشريعات  واضح  غياب  إلى 
لتنقيح  الحاجة  عن  فضال  للمجال، 
المرحلة  مع  يتالءم  جديد  رياضي 
وصوال لعدم وجود دعم مالي كاف 

للمؤسسات الرياضية.
الصراع  حالة  على  القضاء  األهم 
واألندية  االتحادات  بين  المستمر 
األبطال  صناعة  مشاريع  وغياب 
اللجنة  بين  تناغم  ــود  وج ــدم  وع
األولمبية الليبية وبعض مكوناتها، 

وغياب  الشباب  مشاكل  وكذلك 
برامج واضحة لهم، هذا عدا مشاكل 
والجماهير  األندية  بين  التعصب 
والــصــراعــات  والــتــوتــر  الرياضية 

الرياضية.
الرياضي  الوسط  أن  المشكلة 
رفع سقف الطموحات كون الدكتور 
بشير القنطري رئيس الهيئة الجديد 
سابقا  ومسؤوال  مقبولة  شخصية 
في  وخبيرا  طرابلس  في  للرياضة 
ولكن  والشبابي،  الرياضي  المجال 
ــالم والــطــمــوحــات قد  ــ هـــذه األح
في ظل  جدا  بواقع صعب  تصطدم 
غياب ثقافة رياضية ووعي مطوب.. 
أفسده  ما  القنطري  يصلح  فهل 
الدهر وهل هو العطار الذي سيصلح 
الفترة  عنه  تجيب  الــحــال؟..ســؤال 

المقبلة.
المجلس  كلف  سابق  وقت  وفي 
الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني 
محمد  أبوعجيلة  بشير  الدكتور 
للهيئة  رئيسا  عاما(   55( القنطري 

وقوبل  والرياضة  للشباب  العامة 
الرياضي  الوسط  بارتياح  تكليفه 
والترقب  االنتظار  من  فترة  بعد 
زياد  سلفه  قضاها  سنوات   3 بعد 
قريرة رئيسا للهيئة، ويعد القنطري 
ومتوافقا  معروفة  رياضية  شخصية 
أكاديمي وحاصل  عليها، وهو رجل 
البدنية  التربية  في  الدكتوراه  على 
من الجامعات المصرية قبل خمسة 
كلية  في  أستاذ  وهــو  عاما،  عشر 

التربية البدنية بجامعة طرابلس.
مؤتمرات  عــدة  رئاسة  وتولى 
تولى  أن  وسبق  رياضية  علمية 
الرياضة  مسؤول  منصب  لسنوات 
في طرابلس لقرابة ثماني سنوات، 
قفزة  بأحدث  اهتمامه  عنه  وعرف 
عندما ساهم  المدينة  في  للرياضة 
مالعب  عشرة  من  أكثر  إنشاء  في 
في  واالهتمام  الخماسية،  للكرة 
في  بالناشئين  الخاصة  المدارس 
كل األلعاب وبناء مرافق فيما يتعلق 

بمراكز رعاية الشباب.

● ايغالو

كشف مصدر باالتحاد الليبي لكرة اليد لجريدة 
»الوسط« اعتذار المدرب التونسي السيد العياري 

رسميا عن تولي مهمة اإلشراف على المنتخبات 
الليبية لكرة اليد، وأضاف المصدر أن االتحاد 

العام سيفتح قنوات التواصل مع عدد من 
المدربين المعروفين لبحث إمكانية التعاقد مع 

أحدهم لتولي المهمة.
منتخبات اليد الليبية ينتظرها أكثر من 

استحقاق خارجي، من بينها مشاركة منتخب 
مواليد 2002 في بطولة البحر المتوسط التي 

تستضيفها مدينة بورسعيد المصرية في فبراير 
2019، وبطولة العرب مواليد 2000 بالرياض في 

أبريل 2019، وبطولة أفريقيا للكبار 2020.

كشف مصدر بلجنة مسابقات االتحاد الليبي 
للكرة الطائرة لجريدة »الوسط« أجواء مباراة 

األهلي بنغازي واألفريقي زليتن ضمن األسبوع 
الخامس للدوري الممتاز، وأكد المصدر أن 

المباراة، المقرر إقامتها السبت المقبل بمجمع 
بنغازي في تمام الساعة الثانية ظهرا، ستقام 

دون حضور الجماهير بسبب معاقبة فريق 
األهلي بنغازي من اللعب أمام جماهيره 

لمباراتين متتاليتين.
األهلي بنغازي في رصيده ست نقاط من 
أربع مباريات، واألفريقي برصيد أربع نقاط.

وفي وقت سابق شهد الدوري الليبي للكرة 
الطائرة مباراتين، أقيمت األولى بقاعة زوارة، 

حيث تفوق فريق الجزيرة على ضيفه صقور 
العاللقة بثالثة أشواط دون مقابل، جاءت 

نتائجها )25/ 14، 25/ 23، 25/ 18(.
وبالمجمع الرياضي في بنغازي فاز األهلي 
بنغازي على الهالل بثالثة أشواط دون رد 
كانت نتائجها )25/ 20، 25/ 15، 25/ 15( 

ليرتفع رصيد الجزيرة إلى تسع نقاط من أربع 
مباريات، وبقي صقور العاللقة بنقاطه الخمس 

السابقة وصار األهلي بنغازي بـ 6 نقاط من 
أربع مباريات وبقي الهالل بنقطته الوحيدة.

العياري يعتذر لليد 

طائرة األهلي بنغازي 
واألفريقي دون جماهير

طرابلس–صالح بلعيد
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حقق؟

يعتقد أنه كسب منه؟

تحدد جداول زمنية لتنفيذ مخرجات هذه المؤتمرات؟

حقق اختراقا، يتجاوز اجتماع باريس؟

سمى ما صدر عنه »استنتاجات« وليس»بيان ختامي«؟

مؤتمر باليرمويجعل منظمو مثل هذه المؤتمرات مخرجاتها قابلة للتنفيذ؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء
 نهر الليثون.. 

هنا تتطهر األرواح

في انتظار كسر جدار الصمت

جمعة بوكليب

حب  عالقة  تكن  لم  االجتماعي  التواصل  بوسائل  الشخصية  عالقتي 
ببطء:  النمو  في  تدرجت  لكنها  البعض،  لدى  هي  كما  نظرة  أول  من 
وثانيًا  الحديثة  بالتقنية  جهل  عن  ناشئ  خوف  من  بشيء  أواًل  اتسمت 
اكتسبوه من تجاربهم في  أمثالي  السن  به كبار  بشيء من حذر يتسم 

وجديد. غريب  هو  ما  مع  التعامل 
وانكمش  فشيئًا  شيئًا  العالقة  توثقت  الوقت  مرور  مع  وبالتأكيد 
ينشر  ما  مع  التعامل  في  حذري  لكن  فترة،  بعد  التقنية  من  الخوف 
مضغ،  دون  نيئة  أكلتها  مقالب  عدة  بعد  تزايد  أخبار  من  ويبث  ويذاع 
اختيار  هي  المفيدة  الدروس  هذه  أول  مفيدة.  دروسًا  منها  وتعلمت 
طيبة  بسمعة  تحظى  إعالمية  لجهات  مواقع  أو  ألشخاص  صفحات 

وبمصداقية.
ألني  مضطرًا  التوضيحية  المقدمة  بهذه  مقالتي  أبدأ  أن  اخترت 
الليبية في مصارف  باألموال  التالعب  االهتمام قضية  بكثير من  تابعت 
عليه  اطلعت  ما  على  بناء  فيها  شخصي  برأي  أدلي  أن  وأردت  بلجيكية 
وتعليقات  إعالمية  تقارير  من  االجتماعي  التواصل  وصفحات  مواقع  في 

مصداقيتها. وثبتت  بها  أثق  صحفية  مصادر  من  وآراء 
التواصل  مواقع  بحر  مياه  على  يطفو  والغمز  اللمز  موج  بدأ  حينما 
من  بقرار  المجمدة  الليبية  األمــوال  في  التالعب  بشأن  االجتماعي 
موقوتة  كقنبلة  انفجر  فجأة  ثم  بلجيكية،  مصارف  في  المتحدة  األمم 
الليبية  المصرفية  الجهات  ضد  وصريح  واضــح  اتهام  شكل  على 
األموال  تلك  واستخدامها  األموال  هذه  ومراقبة  رصد  على  المؤتمنة 
سارعت  الليبية،  الساحة  في  أطراف  لصالح  أسلحة  شراء  تمويل  في 
مؤسسة االستثمار مشكورة بإصدار بيان كذبت فيه ما يروج من أخبار 
أموالنا  أن  الليبيين  لنا نحن  الصحة، ومؤكدة  عارية من  بأنها  وصفتها 

أمينة. أيادٍ  وفي  مصونة  بلجيكا  مصارف  في  المجمدة 
تكون  أن  تتجاوز  ال  األموال  تلك  على  التعدي  حكاية  أن  يعني  هذا 
كدجاج  يوميًا  إلينا  تصل  التي  المفبركة  الحكايات  من  أخرى  حكاية 
ألغراض  االجتماعي  التواصل  مواقع وصفحات  بعض  من  مفرخ صناعيًا 
له  المعنية  الجهة  بتصدي  المتوقعة  نهايته  األمر  ووصل  سياسية، 
صفة  ذي  مهني  شخص  قبل  من  وموّقع  معلوم  بتاريخ  بيانًا  وإصدارها 

رسمي. بختم  ومختوم  ومسؤول  اعتبارية 
بسرعة  كلية  الملف  هذا  غلق  المتابعين  نحن  فينا  المفترض 
وكأنها  طفوها  بعناد  واصلت  الحكاية  لكن  أخرى.  بأمور  واالنشغال 
لنا في جزء  أبانت  أن  بعد  تفاصيلها  انتباهنا عن  منا عدم صرف  تطلب 
ولكن  المجمدة  لألموال  يتعرض  لم  المقصود  التالعب  أن  منها  آخر 

يطالها. ال  األممي  التجميد  قرار  أن  اتضح  والتي  األموال  تلك  لفوائد 
وبرلمانا  بلجيكا–حكومة  غرقت  الحقيقة  هــذه  اتضاح  بمجرد 
التصريحات  خالله  تطايرت  سياسي  جــدل  دوامـــة  وإعــالمــا–فــي 
مشكلة  القضية  وكأن  االتهامات  وتبودلت  المضادة  والتصريحات 
أحد  في  زعبية  بشير  الصحفي  متعجبًا  علق  كما  داخلية،  بلجيكية 
المعنية  الليبية  الجهات  التجاء  من  ومنزعجًا  الفيسبوكية،  تدويناته 

جدار من صمت مطبق. وراء  بعيدًا  لالنزواء 
يتولى  ومن  األموال  تلك  على  المؤتمنة  المالية  الليبية  فالمؤسسة 
بعد  حرفيًا،  التزمت  قانونيًا  األول  والمسؤول  عليها  واإلشراف  إدارتها 
»السكوت  أن  يؤكد  الذي  المثل  بتطبيق  الذكر،  سالف  البيان  إصدارها 
المالي  اإلشراف  في  المعتادة  شؤونها  لتصريف  وعادت  ذهب«،  من 
األجنبية،  الخارجية  المصارف  في  الليبية  األموال  استثمار  تطوير  على 
وليس  تأسست  تحديدًا  الغرض  لهذا  ويعنيها وهي  يهمها  ما  ألن هذا 

آخر!. لغرض 
ويبدو أن الذهب الذي يأتي به التزام السكوت شديد اإلغراء بدليل 
نواب  وبمجلس  وبحكومتين  مركزيين  بمصرفين  بلد  في  نعيش  أننا 
اللحظة -وبعد  أي جهة منها حتى هذه  وبمجلس دولة ولم يصدر عن 
بيان  األمــوال-  تلك  فوائد  في  بالتصرف  رسميًا  بلجيكا  اعترفت  أن 
والتدابير  حدث  مما  موقفهم  للناس  يوضح  نأمة  حتى  أو  تصريح  أو 
فعله  يمكن  ما  أو  المتورطين  ضد  رسميًا  اتخاذها  الممكن  من  التي 
مستقباًل  يمكن  كيف  ذلك  استحالة  حالة  وفي  األموال،  تلك  السترداد 

...إلخ. أجنبية  مصارف  في  المجمدة  الليبية  األموال  حماية 
مكلفة  رسمية  ليبية  مالية  جهة  أن  هو  القضية  هذه  في  المؤسف 
التزام صمت  بحماية تلك األموال متورطة عن سبق إصرار وترصد في 
وخيمة  نتائج  له  تكون  قد  مالي  تالعب  قضية  في  اآلن  حد  إلى  مريب 
المسؤولين  تصريحات  تفند  موثقة  بأدلة  تتقدم  أن  دون  قانونيًا 
تورطها  عــدم  على  أخــرى  جهة  من  وتؤكد  جهة  من  البلجيكيين 
للقوانين  مخالفة  أعمال  بأي  القيام  في  ليبية  حكومية  مالية  كمؤسسة 

بها. والعاملين  مسؤوليها  لسمعة  تسيء  أو  مصداقيتها  تفقدها  قد 
أو تفسير؟ إجابة  أو  رد  فهل من 

»تحقيق االستقرار في ليبيا مستحيل 
إذا كانت رفاهية البعض ثمنها معاناة 
اآلخرين، حتى وإن كان يفصل بينهم 

جدران حدودية أو
 مياه البحر المتوسط«.

رئيس الحكومة الروسي
 دميتري ميدفيديف

مصر تقف على مسافة واحدة بين 
جميع الليبيين، حيث يستند موقفها 
إلى اعتبارات حماية األمن القومي 

واالستقرار في البلدين«.

الرئيس المصري
 عبدالفتاح السيسي

الحل في ليبيا يتطلب تقاربًا بين 
الليبيين، وهم مطالبون بتجاوز 
خالفاتهم والقبول بتعدديتهم 

السياسية واأليديولوجية«.

رئيس الحكومة الجزائري
 أحمد أويحيى

»المشير خليفة حفتر يعلم ما 
الخطة األممية، وقد عبر عن دعمه 

لها والتزامه بالعملية السياسية 
والملتقى الوطني«.

المبعوث األممي في ليبيا 
غسان سالمة

في مدينة بنغازي في منطقة )بوعطني( يوجد نهر وهو عبارة عن كهف ضخم 
تحت سطح األرض، بينما عند القاع على بعد 50 مترًا توجد بحيرة جوفية ساكنة 
يمتد منها نهر ال نهاية له.. إنه نهر الليثون، أو)الجخ الكبير(، وأسطوريًا يسمى 

نهر النسيان.. فقبل قرون وقرون، اعتقد اإلغريق أن األرواح البد أن تمر من هذا 
النهر لتتطهر وتنسى آالمها، وأن من يشرب منه ينسى كل شيء مؤلم مر به في 

حياته، ويمكن الهبوط إلى الكهف عبر سلم حجري وتحيط به البساتين.
ويرجح البعض أن البساتين التي تحيط به هي بقايا حدائق هسبريدس 

»حديقة التفاح الذهبي« التي أهداها »كي« للمؤلهة هيرا لمناسبة زواجها من 
زيوس كبير اآللهة، ويقال إن هذه البحيرة كانت تحرسها الحسناوات الثالث 

والتنين )الآلدوت(، ويقال في األساطير أيضًا إن هرقل صارع الشيطان في هذا 
النهر. ويعد هذا الكهف من المعالم المهملة تمامًا سياحيًا وعلميًا في مجاالت 

الدراسات واآلثار.
> خديجة العمامي 

أقوالهم

أنها تزوجت ثالث مرات، ونفت  أنغام  النجمة  كشفت 
النجم أحمد عز سريًا  زواجها من مواطنها  أن يكون 

يشاع. كما 
في  كان  زواجهما  إن  المصرية  المطربة  وقالت 
العلن وإن كل أقاربها وأصدقائها كانوا يعلمون به، 
وأنه  واإلعالم،  للجمهور  إعالنه  عدم  فضلت  لكنها 
من  سبب  ألي  سرًا  الزواج  إلى  يدعوها  ما  يوجد  ال 

األسباب.
مع  لقائها  خالل  أنغام،  وجهت  أخرى،  جهة  من 

»تخاريف«  برنامجها  في  الكيالني  وفاء  اإلعالمية 
كل  إلى  رسالة   »mbc« فضائية  على  المذاع 

من أصالة وشيرين وعمرو دياب.
رسالتها:  في  أنغام  قالت  وألصالة 

خلقها  التي  ــوات  األص أهــم  من  ــتِ  »أن
وقالت  بصوتك«،  تهتمي  أن  وعليكِ  اهلل، 
تهتمي  أن  »أرجو  عبدالوهاب:  لشيرين 

رغم  العفوية  عن  تكفي  وأن  بنفسك، 
يجب  ولكن  فيك،  مــا  أجمل  أنها 

المناسب«.  المكان  في  وضعها 
المصرية  الــمــطــربــة  ــت  ــه ووج
قائلة:  ــاب  ديـ لــعــمــرو  نصيحة 
بريقك  فأنت لك  أنت  »استمر كما 

الرائع«.

رسائل أنغام لنجوم الفن

 سترة ملك البوب 
بـ298 ألف دوالر

أعلن مسؤولون بيع سترة سوداء شهيرة 
ارتداها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون 
خالل أولى جوالته الغنائية المنفردة بسعر 

298 ألف دوالر، أي أكثر ثالث مرات من 
السعر الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة 

نيويورك. وإلى جانب سترة جاكسون، 
تضمن المزاد مقتنيات ألساطير في عالم 

الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون لينون.
وكانت دار جوليان للمزادات قد حددت 

السعر المطلوب 100 ألف دوالر لبيع السترة 
التي ارتداها جاكسون خالل جولة غنائية 

عالمية أللبومه الشهير »باد« استمرت من 
العام 1987 حتى العام 1989، ويحمل ظهر 
السترة توقيعًا ال يمحى بخط يد جاكسون.

وتعد السترة أحد أبرز األزياء التي ارتداها 
المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية 

ذات اللونين األحمر واألسود التي ارتداها 
في فيديو أغنيته »ثريلر« وبيعت في مزاد 

العام 2011 بسعر 1.8 مليون دوالر.
وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر 
مقتنيات المشاهير المطلوبة منذ وفاته 

المفاجئة العام 2009 في لوس انجليس، 
وهو في عمر الخمسين إثر جرعة زائدة من 

عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على 
النوم.

 ياباني يتزوج 
هولوغرام«

أكيهيكو  والدة  رفضت 
الوحيد  ابنها  كوندو دعوة 

لحضور حفل زفافه في 
الحالي،  الشهر  طوكيو خالل 
غير أن قرارها ليس مفاجًئا 
إذ إن العروس ليست سوى 
مطورة  افتراضية  شخصية 

التجسيمي  التصوير  بتقنية 
الرجل  ويقول  »هولوغرام«.. 

35 عامًا الذي أطلق  البالغ 
االفتراضية اسم  على زوجته 

هاتسونه ميكو إن »هذا 
األمر لم يكن مدعاة لالحتفال 
ولم يحضر  لوالدته«.  بالنسبة 

أي من أقارب كوندو حفل 
زفافه، غير أن هذا األمر لم 

إنفاق مبلغ مليوني  يثنه عن 
ين )17600 دوالر( إلحياء 

المناسبة في قاعة  هذه 
للحفالت في طوكيو. وحضر 

40 مدعوًا مراسم  نحو 
وميكو  أكيهيكو  بين  الزفاف 

التي كانت حاضرة على شكل 
قطة. بحجم  مجسم 

مع مرور الوقت 
توثقت العالقة 

شيئًا فشيئًا 
وانكمش الخوف 
من التقنية بعد 

فترة، لكن حذري 
في التعامل مع ما 
ينشر ويذاع ويبث 

من أخبار تزايد 
بعد عدة مقالب 

أكلتها نيئة دون 
مضغ

املؤسف في هذه 
القضية هو أن 

جهة مالية ليبية 
رسمية مكلفة 

بحماية تلك 
األموال متورطة 

عن سبق إصرار 
وترصد في التزام 

صمت مريب
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