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 حنى صالحة..
 طفولة بنكهة بنغازية

ص16

»إنسايت«

فضاء

سجل الدوالر 5.16 دينار، أمس، مقابل 
5.19 دينار الثالثاء، وهو أدنى مستوى 

له منذ 27 سبتمبر الماضي الذي وصل 
فيه إلى 5.12 دينار. كما تراجع اليورو، 

إلى 5.81 دينار ، مقابل 6.31 دينار في 
28 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون هبط 

بنسبة %7.92 أمام الدينار خالل شهر.
وكذلك انخفض الجنيه اإلسترليني 

إلى 6.43 دينار، مقابل 6.96 دينار في 
28 أكتوبر، وبذلك يكون سعر صرف 

اإلسترليني تراجع بنسبة %7 أمام الدينار 
خالل شهر.

تابع عالم الجيوفيزياء الفرنسي، فيليب 
لونيونيه، بنجاح عملية هبوط المسبار 

األميركي »إنسايت«، االثنين، على 
سطح المريخ، حاماًل جهازًا من تصميمه 

مخصصًا لإلنصات لما يجري في باطن 
الكوكب األحمر من اهتزازات.

وكان لونيونيه من بين العلماء والخبراء 
والمهتمين الذين انحبست أنفاسهم في 
الدقائق الحاسمة التي تفصل بين دخول 
المسبار الغالف الجوي للمريخ والهبوط 
على سطحه. بدأ المسبار »إنسايت« في 

إرسال أولى الصور لكوكب المريخ، في 
مهمة تستغرق عامين.

دوالرًا 60

جارة القمر

لبرميل النفط هذا األسبوع، وذلك هبوطًا من 
مستوى 85 دوالرًا في أكتوبر الماضي.

الصدفة وحدها جمعت بين عيد استقالل 
بالدها وعيد ميالدها، ويحسب لها تحقيق 

ما فشلت السياسية في تحقيقه، فقد 
وحدت العرب الذين دائما ما يختلفوا على 

كل شئ وأي شئ، بسحر صوتها 
وعبقريتها الفنية، فلم يحدث 

أن اختلفوا عليها، فكان صوت 
جارة القمر من األشياء النادرة 

التي جمعتهم من »شوارع 
القدس العتيقة«، إلي 

شمس مصر الذهبية، 
ومن مكة إلى المغرب 

واألردن، وعلى سواحل 
تونس، وشواطئ الفرات 

إلى الجزائر وبطوالت 
اليمن، ظلت حاضرة 

في أرجاء الوطن 
بصوتها العذب 

وألحانها المميزة.
أمتعت فيروز 

بصوتها أجياال وأجياال 
من المحيط إلي 

الخليج، وأثرت الشعر 
والموسيقي العربية 

بألحان الرحبانية العابرة 
للحدود، فكل سنة 

وفيروز تصدح بأغانيها 
الموحدة ألمتنا الواهنة.

راديو الوسط

تعديالت »النواب« هل تخرجه من حالة املراوحة السياسية؟

عمالت

كل شيء

هبوط

قريبا في ليبيا
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48 ساعة من 
الصراع تنتهي

بإيقاف الجعفري

املزداوي: استعد 
للمشاركة في »زنقة 
الريح« و »حالة شك«

دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي؟
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دومة: ال بديل عن تسليح شباب الجنوب.. وال مفاوضات لتحرير املختطفني

العاشر  التعديلين  الــنــواب  مجلس  ــدر  أص
والحادي عشر لإلعالن الدستوري، في محاولة 
الخروج من حالة الركود والمراوحة السياسية 
األخيرة،  الفترة  في  أدائه  على  سيطرت  التي 
آخرها  ما جعله عرضة النتقادات عديدة كان 
لسان  على  جاءت  التي  تلك  حدة،  وأكثرها 

المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة.
أن  الليبيون  إزاءهـــا  يأمل  خطوة  وهــي 
تؤسس لمرحلة توافق وإنهاء االنقسام، بينما 
اعتبرها آخرون حاًل ورقيًا يتجاوز عقدة الفشل 
التي استقبلها المجلس خالل الفترة الماضية 
المسؤولية  األممي  المبعوث  حمّله  حين 
الدستوري  واإلطــار  الدستور  إقــرار  تأخر  في 

لالنتخابات المقررة.
قد  يكون  الخطوة  بهذه  النواب  مجلس 
إلى  تؤدي  ربما  جديدة  لمرحلة  عنوانًا  كتب 
تكون  أن  يمكن  كما  التوافق،  معالم  رسم 
التي  السياسية،  األجسام  مزيد  لخلق  سبياًل 
الحادي  التعديل  السيما  األزمة،  تعقيد  تزيد 

عشر المتعلق بالسلطة التنفيذية.
وثيقة  على  العاشر  التعديل  واشتمل 
تضمنت  مواد،  ثالث  على  الدستوري  اإلعالن 
المادة األولى تعديل الفقرة »12« من المادة 
»30« في اإلعالن الدستوري، والثانية شروط 
عليه،  االستفتاء  بعد  الدستور  مشروع  تمرير 

والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.
في  الثالثة  التاريخية  األقاليم  وتتكون 
ومصراتة  سرت  ويشمل  طرابلس،  من  ليبيا 
ويشمل  برقة  والثاني  والزاوية،  وطرابلس 
الكبرى  وبنغازي  األخضر  والجبل  البطنان 
ــاري  أوب ويشمل  ــزان  ف والثالث  وأجــدابــيــا، 
االستفتاء  نتيجة  وتعلن  وغدامس،  وسبها 
على الدستور في كل مركز استفتاء على حدة، 

حسب نتائجها.
وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت 
الصحيحة  األصوات  ثلثي  أغلبية  بـ»نعم«  له 
التصويت  نسبة  تقل  ال  أن  على  للمقترعين 

بكل  المقترعين  من   »50%+1« عن  بنعم 
نتيجة  وتحال  الثالث  الــدوائــر  من  دائــرة 
االستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لصياغة 
دائم  كدستور  عليها  للمصادقة  الدستور 

للبالد ويعتمده مجلس النواب.
موافقة  الدستور  إلقرار  القانون  واشترط 
كل  في  للمقترعين  الصحيحة  األصوات  ثلثي 
دائرة على حدة يوم االستفتاء، على أن تحال 
التأسيسية  للهيئة  مباشرة  االستفتاء  نتيجة 
للبالد  ــم  دائ كدستور  عليها  للمصادقة 

ويعتمده مجلس النواب.
اإلرهابي  الهجوم  أعاد  آخر،  صعيد  وعلى 
تازربو  بواحة  شرطة  مركز  استهدف  الــذي 
إلى  »داعـــش«  تنظيم  ليبيا،  شــرق  جنوب 

هي  عملية  خالل  من  جديد،  من  الواجهة 
األكثر خطورة خالل األشهر األخيرة، خلفت 8 
قتلى من المدنيين وعناصر الشرطة، وإصابة 
الـ20 على  11 آخرين فضاًل عن خطف قرابة 
محمد  المكلف  تازربو  بلدية  عميد  رأسهم 

بوخيراهلل.
وفي أعقاب الهجوم أعلن التنظيم اإلرهابي 
مسؤوليته عن الحادثة، الفتًا إلى أن الهجوم 
لم يكن األول من نوعه، وأن عمليات أفراده 
تشير  جديدة  تهديد  رسالة  في  ستتواصل، 
الستهداف  العودة  التنظيم  محاوالت  إلى 
المدنيين وعناصر الشرطة، السما أّن هجومه 
األخير لم يكن مباغتًا حيث جرى تانفيذه عن 
سيارات  سبع  تضم  مسلحة  مجموعة  طريق 

ذات دفع رباعي.
المنشآت  حرس  رئيس  أكد  السياق،  وفي 
أن  ــزوي،  الـ محبوب  تــازربــو،  فــي  النفطية 
الرغم  وعلى  الصفر،  تحت  الحرس  »إمكانات 
من ذلك تصدى حرس المنشآت النفطية بما 

لديه من أسلحة للهجوم اإلرهابي«.
المختصة  الجهات  جميع  ــزوي  ال وطالب 
والعتاد  واآلليات  باألسلحة  الحرس  بـ»تزويد 
الالزم ليتمكن من حماية المنشآت النفطية، 
تلك  له  تتعرض  قد  إرهابي  هجوم  أي  وصد 

المنشآت« حسب تصريحه إلى قناة ليبيا.
الناطق  قــال  ــداث  األح على  تعليقه  وفــي 
الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد 
ألحد  مداهمة  نفذت  القوات  إن  المسماري، 
اإلرهابي  بالهجوم  شاركوا  الذين  اإلرهابيين 

على مركز الشرطة بتازربو.
عميد  عقد  التأمين  لعمليات  واستكمااًل 
أمنيًا  اجتماعًا  األمين  شعيب  جالو  بلدية 
األمنية  األجــهــزة  كافة  بحضور  موسعًا 
النفطية  المنشآت  حرس  وجهاز  والعسكرية 
حالة  أعقابها  في  أعلن  االستطالع.،  وسرايا 
الطوارئ بالمنطقة، كما ناقش خطة محكمة 
لضبط وحفظ أمن الواحات والحقول النفطية 

المجاورة لها.
انتهى  ليبيا  حول  باليرمو  مؤتمر  وكــان 
لعقد  السعي  في  تتمثل  مبادئ  ثالثة  إلى 
وإطالق   ،2019 ربيع  في  العامة  االنتخابات 
لجنة  وتدشين  الجنوب،  إلنقاذ  وطنية  حملة 

تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.
إلنقاذ  الوطنية  للحملة  اجتماع  أول  وخالل 
الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا 
عاجلة  بصفة  دينار  مليون   100 بتخصيص 
»أهمية  مؤكدًا  الجنوبية،  المنطقة  لدعم 
المؤسسات  لتفعيل  وقــت  بــأســرع  العمل 
في  المناسبة  الخدمات  وتقديم  األمنية، 
مشكلة  ومعالجة  والتعليم  الصحة  مجاالت 
السيولة  وتوفير  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
في  المواطنون  يواجهه  ما  وكافة  النقدية، 

الجنوب الليبي من مصاعب«.

< جلسة سابقة لمجلس النواب                     »أرشيفية«

طبرق، تازربو، القاهرة - الوسط

 بهذه الخطوة يكون »النواب« قد 
كتب عنواناً لمرحلة جديدة ربما 

تؤدي إلى رسم معالم التوافق

هجوم »داعش« على تازربو رسالة 
تهديد جديدة خطيرة من التنظيم 

إلى اجلنوب

منظمات دولية ترفض 
إنزال مهاجرين عالقني 

باملتوسط في ليبيا
طالبت 13 منظمة غير حكومية 
من مالطا وبلدان أخرى باالتحاد 
األوروبي بعدم إنزال 12 مهاجرًا 

أنقذتهم سفينة صيد من مياه البحر 
المتوسط، إلى شمال ليبيا الخميس 
الماضي، في الوقت الذي ال تزال فيه 

سفينة الصيد عالقة في المتوسط، 
بانتظار قرار بشأن موقع إنزال 

المهاجرين على متنها.
ونقلت جريدة »مالطا توداي« 

المالطية عن مجموعة »دونت 
ليت ذيم درون« المؤلفة من عدة 
منظمات غير حكومية، أنها تشعر 
بالقلق للغاية من التقارير بشأن 

المفاوضات الجارية منذ عدة أيام 
بين االتحاد األوروبي وليبيا بشأن 
إمكانية إنزال المهاجرين في ليبيا.

وقالت المجموعة إن »إعادة 
المهاجرين والالجئين المنقذين إلى 
ليبيا قد تعرضهم النتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنسان والقانون األوروبي«، 
الفتة إلى أن القانون البحري الدولي 
يُلزم بإرسال األشخاص الذين يجري 

إنقاذهم من البحر إلى مكان آمن.

انخفاض التضخم بسبب النفط واإلصالح االقتصادي

حقق االقتصاد الليبي نتائج إيجابية نتيجة 
مصحوبًا  الــخــام،  النفط  إنتاج  تحسن 
ببعض اإلجراءات في إطار برنامج اإلصالح 
معدل  انخفاض  في  تمثلت  االقتصادي، 
السوق  في  الدوالر  قيمة  وتدني  التضخم 

الموازية.
وكشف المصرف المركزي عن انخفاض 
معدل التضخم في الربع الثالث من العام 
الوقت  في  متوقعًا   ،9.4% إلــى   2018
خالل  سالب  معدل  إلى  يصل  أن  نفسه 

الربع األخير من العام الجاري.
الكبيرة  القفزة  إلى  المصرف  وأشــار 
عامي  خالل  التضخم  معدل  بلغها  التي 
 25.9% سجل  عندما  و2017،   2016
و%28.5 على التوالي، وذلك بعد االرتفاع 
الملحوظ في بيانات الرقم القياسي العام 

المستهلك. ألسعار 
أرجع  حديثًا،  الــصــادرة  نشرته  وفــي 
المصرف المركزي ذلك االتجاه المتصاعد 
التضخم  ومعدالت  القياسية  األرقام  في 
من  جملة  إلى  الماضيين  العامين  خالل 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  الظروف 
الصراع  بينها  من  البالد،  بها  مرت  التي 
في  انقسام  من  صاحبه  وما  السياسي 
عن  فضاًل  السيادية،  الدولة  مؤسسات 
إلى شبه  أدت  التي  النفطية  الحقول  أزمة 

كرة  اتحاد  أزمة  فيه  تصاعدت  الذي  الوقت  في 
رئيسه  إيقاف  عند  األمــور  لتستقر  الليبي،  القدم 
المشاركة  األندية  واصلت  الجعفري،  جمال  دكتور 
ــدوري  ال أبطال  األفريقية  األنــديــة  بطولتي  في 

والكونفيدرالية تفوقها الملحوظ.
فريق النصر فاز بنتيجة )5/1( على هالل واو بطل 
على  جمعهما  الذي  اللقاء  خالل  السودان،  جنوب 
ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، في 
ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، بأقدام أحمد 
)هدفين( وعبداهلل  المهدي  والمهاجم معتز  الهرام 
بلعم وعزو بنينا، ليحسم بشكل عملي النتيجة قبل 
المقبل،  ديسمبر   6 يوم  إقامته  المقرر  اإلياب،  لقاء 

بملعب مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
مع  ــى،  األول األفريقية  مهمته  في  نجح  النصر 
المدرب فوزي العيساوي، بعد أن قاد نفس المدرب 
منتخب  على   )8/1( ساحق  لفوز  الليبي  المنتخب 

جماهيرها،  ووسط  دارها  عقر  في  سيشل،  جزيرة 
تصفيات  األخيرة من  وقبل  الخامسة  الجولة  ضمن 
األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 

بالكاميرون 2019.
الليبي  للمنتخب  فني  كمدير  العيساوي  ويعمل 
أبوبكر  المالعب  زميل  األول بشكل موقت ويعاونه 
لـ»فرسان  بــاإلنــقــاذ  وصفت  مهمة  فــي  بــانــي، 
عادل  الجزائري  المدرب  هروب  بعد  المتوسط«، 
المريمي  عمر  الوطني  المدرب  وإخفاق  عمروش 
أفريقيا،  أمم  إلى  المتأهل  نيجيريا  أمام  بخسارتين 
ليتم االستقرار على استدعاء العيساوي بالتفاهم مع 
المحليين  المدربين  أبرز  كونه  النصر،  نادي  إدارة 

وصاحب لقب الدوري األخير.
أيضا حقق فريق االتحاد، فوزًا كبيرًا في أول اختبار 
فريق  مضيفه  واكتسح  الموسم،  هذا  له  أفريقي 

»ميراكل دوباند«، بطل جزر القمر بنتيجة ثقيلة.

الخام،  النفط  وتصدير  إلنتاج  تام  توقف 
النصف  بــدايــة  مــع  أســعــاره  وانخفاض 
منه  نتج  ما   ،2014 العام  من  الثاني 
تسجيل عجز مستمر في الميزانية العامة.

زوال  عن  المصرف  حديث  عدم  ورغم 
إلى  أشار  كامل،  بشكل  التضخم  أسباب 
تسجيل  هي  العوامل  من  ــدة  واح أّن 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  فــي  تــراجــع 
 2013( الفترة  خالل  الجارية  باألسعار 
وتصدير  إنتاج  تدني  بسبب   ،)2016 ـ 
مع  المحلية  اإلنتاجية  وضعف  النفط 

المحلي. االستهالك  في  الزيادة 

تمثل  ــع  ــراب ال السبب  أن  ــاف  وأضـ
أمام  الليبي  الدينار  قيمة  تدني  في 
الموازية،  السوق  في  األجنبية  العمالت 
وعــدم  اليقين  عــدم  حالة  واســتــمــرار 
عليه  سيكون  بما  التنبؤ  على  القدرة 
عن  فضاًل  البالد،  في  االقتصادي  الوضع 
سوق  على  التجار  من  قليل  عدد  سيطرة 
توسع حجم  عن  فضاًل  والخدمات،  السلع 
اقتصاد الظل مع تردي األوضاع األمنية، 
السلع  تهريب  حجم  زيادة  إلى  باإلضافة 

المجاورة. الدول  إلى 
8 تفاصيل ص 

تحريك سياسي في طبرق واإلرهاب يضرب في تازربو

طرابلس – الوسط

لغز هبوط الدوالر أمام الدينار ألقل مستوى خالل شهرين

انتصارات للكرة الليبية في بطولتي الدوري والكونفيدرالية



»ريك  المتحركة  الرسوم  فيلم  من  الثاني  الجزء  تصدر 
أظهرت  حسبما  بأميركا،  السينما  دور  إيــرادات  رالــف«،  إت 
حقق  حيث  األول،  أمس  السينما  أستوديوهات  تقديرات 

أداء  في  يشارك  ــذي  ال الفيلم 
أصوات شخصياته كل من جون 
سيلفرمان  وســارة  رايلي  سي 
إيـــرادات  ــوردن،  كـ وجيمس 

بلغت 55,7 مليون دوالر.
الثاني  المركز  في  وحل 
الفيلم  من  الثاني  الجزء 
الرياضي الدرامي »كريد«، 
بطولته  في  يشارك  الذي 
ــل بي  ــك ــاي ــن م ــل مـ كـ
وســيلفســتر  جــوردون 
ــون وتــيــســا  ـــ ــال ــت ـــ ســـ
محققا  ــون،  ــس ــب ــوم ت
 35,3 بلغت  إيــرادات 
وجاء  دوالر،  مـــليون 
الرسوم  فيلم  ثالثا 
»ذا  الــمــتــــــــحــركــة 
ـــــش« الـــذي  ــن جــري
أداء  ــي  ف ــارك  ــش ي
شخصياته  أصــوات 
بنديكت  ــن  م ــل  ك

سبيري  ــا  ــجــي وأن كــومــبــربــاتــش 
ورشيدة جونس، بإيرادات بلغت 30,2 مليون دوالر.

سلسلة  من  الثاني  الجزء  الرابع  المركز  إلى  وتراجع 
أفام »فانتاستيك بيستس«، بإيرادات بلغت 29,7 مليون 
الدرامي )بوهيميان رابسودي( خامسا  الفيلم  دوالر، وحل 

بإيرادات 13,9 مليون دوالر.

تواصـل 02

انضم برومو الفيلم العالمي »The Lion King« لقائمة 
األكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، 
مليون   38 حقق  بعدما  الـــ11  المركز  احتل  حيث 
مشاهدة خال أربع أيام من طرحه عبر القناة الرسمية 

لشركة ديزنى المنتجة.

 24 إعادة لإلنتاج بعد مرور أكثر من  الفيلم  ويعتبر 
عاما على فيلم األنميشن األصلي حيث يتم االستبدال 
فى  طرحه  المقرر  ومن  حقيقة،  أكثر  بمشاهد  فيها 
العرض  المقبل، فى جميع دور   2019 لعام  يوليو   19

السينمائي حول العالم.

»The Lion King« ينضم لقائمة األكثر مشاهدة

ارحم اللي محتاج واللي جايـــع
وازرع الفرحة في قلوب الغيــــــــر

خلك عـادي مهمــا عــال شانــك
 جميلك بادي راها الدنيا مالها ودادي

تتعرض المرأة بصورة يومية إلي العنف سواء الجسدي أو اللفظي، لذلك 
حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام ليصبح 

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأطلق ناشطون على موقع فيسبوك هشتاغ »#التقاليد_والعنف_

ضد_المرأة« للتوعية من خطر العنف والمضاعفات التي تؤدي إلى تدمير 
األسرة وتساهم في انتشار الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع.

#التقاليد_والعنف_ضد_املرأة

تختبر  آب«  »واتس  الفورى  التراسل  خدمة  أن  جديد  تقرير  كشف 
فيديو  مكالمة  ببدء   iOS لمستخدمى  تسمح  جديدة  ميزة  حاليا 
 »WeBetaInfo« الدردشات بشكل مباشر، وذكر موقع جماعية من 
األميركى المتخصص فى األخبار، أن الخدمة بدأت فى اختبار الميزة 
لمستخدمى iOS بالفعل.وفى الوقت الحالى، يحتاج مستخدمو أندرويد 
وiOS أوال إلى بدء مكالمة مع شخص واحد ثم إضافة أعضاء آخرين 
لبدء الدردشة الجماعية، ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريبا لمستخدمى 
iOS، حيث يضيف أحدث إصدار تجريبى من »واتس آب« على نظام 

التشغيل iOS زر »Group Call« جديد فى الدردشات الجماعية.
ويؤدى الضغط على الزر إلى فتح قائمة أعضاء المجموعة، لاختيار 
ال  أنه  إلى  أيضا  التقرير  ويشير  الجماعية،  المكالمة  لبدء  بينها  من 
يمكن تحديد سوى أعضاء المجموعة الذين جرى حفظ أرقامهم فى 
دليل الهاتف، وهذا يعنى أن أعضاء المجموعة الذين ال يتم حفظ 
فى  المشاركة  من  يتمكنوا  لن  الهاتف  عناوين  دفتر  فى  أرقامهم 

مكالمة المجموعة باستخدام الميزة الجديدة.
مشاركين   3 اختيار  للشخص  يمكن  أنه  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
فقط، وبالتالى، يمكن ألربعة أعضاء المشاركة فى مكالمة المجموعة 
إجراء  خيار  المستخدمين  لدى  وسيكون  الميزة،  هذه  باستخدام 
مكالمات صوتية وفيديو، ومن المرجح أن يتوفر التحديث األخير على 

»App Store« فى األسابيع القادمة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

يمكن من الصعب تغيير المفاهيم البالية 
لكن الزم من توعية نساء الغد بحقوقهن 
أتمنى لو كل امرأة تتصرف بجرأة ألنها 

صاحبة حق تحياتي وتقديري

Samira Haddad

العنف هو الي خلى هلبا بنات 
يهربوا يطلعوا من حوش أب 

أوحوش زوج على أمل االستقرار 
والهروب.

Asma Alkopat

على أمل أن تأخذ 
المرأة حقها في 

بالدنا ..وليفهم شبه 
الذكورأن المرأة 

خـلقت لتكون شريكة 
لهم وليست جارية. 

Yonis Abello

كل ماتحدثت مع 
إحداهن أجدها مقتنعة 
اقتناعا تاما أن من حق 
الرجل يأدبها اقتناع 

راسخ بأن المرأة تتربى 
مرتين في حوش بوها و 

ف حوش راجلها. 

Fadwalin Omar

العنف ضد المرأة بكل 
صوره اللفظية والنفسية 
والجسدية والمتوحشة 

من أسوأ األمور إلى 
المجتمع اليتعامل معاها 
على إنها شيء طبيعي 
األب يضرب بنته حد 

اإلغماء واألخ يضرب أخته 
و في مرات االبن يضرب 

أمه.

Dragana Khalil

ميزات جديدة 
لـمجموعات »واتس آب« 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة الرابعةاخلميس
العدد 158 21 من ربيع األول 1440 هــ
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»ريك إت رالف« يتصدر إيرادات »هوليود«

اللغات  لتعليم  كأداة  اإللكترونية  األلعاب  دخلت 
المتحدة،  الواليات  في  كما  فرنسا  في  األجنبية 
لمفاجأة  األلعاب  هذه  من  مدرسون  ويستفيد 

الطاب وتحفيزهم.
ويقول سيمونه برينيي، أستاذ اللغة اإليطالية 
»أحمل  ميزوري،  في  لويس  سانت  جامعة  في 
من  وأطلب  التدريس  قاعة  إلى  اللعب  منصة 
متطوعين ممارسة لعبة أساسينز كريد، ويشارك 
توجيهات  إعطاء  خــال  من  اآلخــرون  الطاب 

باإليطالية«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
المثال  سبيل  على  الطريقة  هذه  له  وتوفر 
األولى  األسابيع  منذ  األمر  صيغة  لشرح  مدخا 
اللعبة  هذه  إلى  تستند  التي  المكثفة  لدروسه 
»يوبيسوفت«.ويوضح  تصميم  من  الشهيرة 
اللعبة  الجامعي وهو من ممارسي هذه  األستاذ 
ومن  كاسيكية،  تعليم  بأساليب  »أبــدأ  أيضا: 
ألعاب  إلى  اللجوء  ثم نتعمق بالدرس من خال 
الفيديو« ويؤكد أن طابه يحصلون على نتائج 

أفضل بنسبة 10 % عند استخدام هذه الوسيلة.
لم ينتظر الشباب إدخال هذه األلعاب لقاعات 
اإلنجليزية،  اللغة  على  يطلعوا  لكي  التدريس 
وتقول لورا غوتيريش المترجمة الفورية ومؤسسة 
أوروبا  »في  اإللكترونية:  لأللعاب  ترجمة  شركة 
حتى  ممارستها  األلعاب  بهذه  الشغوفون  بدأ 
قبل توافر ترجمة لها في لغاتهم«، لكن بالنسبة 

ونسخها  األلعاب  هذه  شعبية  جعلت  لألستاذة 
تدريس  وسيلة  منها  لغات،  عدة  إلى  المترجمة 
الشائعة،  األفام  ومقتطفات  األغاني  غرار  على 
كلغة  الفرنسية  أستاذة  لورانس شمول  وتشدد 
أجنبية والباحثة في اللغات في جامعة ستراسبورغ 
على أن »األلعاب اإللكترونية يمكن أن تحفز أكثر 

من الدرس العادي«.
وتوضح شمول، التي تستعين بألعاب إلكترونية 
تجارية أكثر من البرمجيات المتخصصة بتدريس 
على  يساعد  لأللعاب  الخيالي  »الطابع  اللغات، 

نسيان التوتر الذي يرافق الدراسة، والمهم هنا 
أن الطاب يعتبرونها لعبة وليس تمرينا إضافيا«.

ويؤكد أليكسيس هسر أستاذ الفرنسية كلغة 
أجنبية: »في األلعاب اإللكترونية الخطأ ال يؤدي 
من  المحاولة  على  يحض  بل  التهميش،  إلى 
جديد«، ويعتبر أن على المدرس أن »يعطي من 
نفسه ويؤلف قصة حول هذه التجربة«، ويوضح: 
»على سبيل المثال في لعبة المغامرات )ميست(، 
نأخذ دور مراسلين، وبدال عن القول إننا سنمارس 
هذه اللعبة، نقول سنستكشف هذه الجزيرة. أظن 

أنها تجربة قوية ستسمح لهم بتذكر الكلمات«.
راينهارت  جوناثان  األميركي  الباحث  ويرى 
اللغات  أمر أساسي في تعلم  »التفاعل، وهو  أن 
تجربة  في  محوريا  أمرا  أيضا  يشكل  الجديدة، 
الاعب مثل السعي إلى تحقيق األهداف والحوارات 
في سياقات معينة ووجود أنظمة تقييم«، حسب 

»فرانس برس«.
تطبيق  باسم  الناطق  دالسيمر  سام  ويشير 
أن  إلى  اللغات  بتعليم  المتخصص  »دوولينغو« 
شبيهة  كهذه  تطبيقات  في  المركزية  اآلليات 
بتلك الموجودة في األلعاب اإللكترونية، موضحا: 
»نلعب ونسجل العامات وننفقها من خال اللعب 
من جديد«، ويضيف: »كلما كانت اللعبة صعبة 
كلما تعلمنا أكثر وكلما خسرنا العبين، نحن دائما 

أمام هذا التوازن الخطر«.
التعليمي  الجانب  لهذا  الترويج  أجــل  ومــن 
لأللعاب اإللكترونية عقدت شركة »يوبيسوفت« 
الترفيه شراكة مع  العماقة في مجال  الفرنسية 
محطة »ت في 5 موند« التلفزيونية تشمل طرح 
صفحات تمارين على اللغة الفرنسية على تاميذ 
أجانب انطاقا من مقتطفات من لعبة »أساسينز 
كريد« عبر اإلنترنت، لكن نائبة رئيسة االبتكارات 
بابيرنيك،  ديبورا  »يوبيسوفت«،  في  الجديدة 
المدرسين  مكان  الحلول  إلى  نطمح  »ال  تؤكد: 

بالتأكيد«.

األلعاب اإللكترونية تدخل مجال تدريس اللغات األجنبية

لـ  التنفيذي  المدير  زاكربرغ  مارك  أعلن 
التي تتخبط راهنا في مشاكل جمة  »فيسبوك« 
أنه ال ينوي االستقالة من منصب رئيس مجلس 

إدارة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.
وردا على سؤال عن احتمال تخليه عن رئاسة 
تصريحات  في  زاكربرغ  قال  اإلدارة،  مجلس 
غير  »االحتمال  إن  بيزنيس«  إن  إن  لقناة »سي 

وارد«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وتولى الدفاع عن ثاني كبار المسؤولين في 
على  انتقدت  التي  ساندبرغ  شيريل  الشركة 
واجهت  التي  األخيرة  لألزمات  إدارتها  طريقة 

المجموعة.
هذه  في  فعال  مهم  عنصر  »شيريل  وقال 
لجبهة  كبيرا  مجهودا  تبذل  وهي  الشركة 
التحديات التي تعترضنا«، وأردف »هي شريكتي 
الذي  بالعمل  كثيرا  أعتد  وأنا  أعوام   10 منذ 
في  التعاون  هذا  يستمر  أن  وآمل  معا  أنجزناه 

المقبلة«. العقود 
عدة،  فضائح  في  »فيسبوك«  تتخبط 
في  المزعوم  الروسي  التدخل  تداعيات  أبرزها 
 2016 سنة  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
»كامبريدج  مجموعة  استغالل  وفضيحة 
دون  من  المستخدمين  بيانات  أناليتيكا« 
علمهم ألغراض سياسية، فضال عن ثغرة أمنية 

أدت إلى قرصنة ماليين الحسابات.
مؤخرا  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  واتهمت 
أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بتنظيم 
أن  زاكربرغ  واعتبر  بمنتقديها،  للتشهير  حملة 

المقال »ليس صحيحا بالكامل«.
وأقر »هناك مشاكل كبيرة وأنا ال أقول عكس 
ركزوا  قد  يكونوا  أن  المؤسف  من  لكن  ذلك، 

على هذا األمرفقط«.

زاكربرغ: لن أتخلى 
عن رئاسة »فيسبوك«

عن  »فايبر«  الفورى  التراسل  تطبيق  أعلن 
فى  األولى  هى  تكون  قد  جديدة  ميزة 
ميزة  وفر  حيث  وصفه،  حد  على  العالم، 
أومجتمعات   »Viber Communities«
تطبيق  منه  تجعل  التى  الميزة  فايبر، وهى 
يوفر  الذى  العالم  فى  األول  المراسلة 
مليار   1 من  أكثر  تضم  للدردشة  مساحة 
فى  معا  الرسائل  تبادل  يمكنهم  شخص 

غرفة دردشة واحدة.
 »phonearena« موقع  نشره  لما  ووفقا 
غرفة  فى  المشاركة  صعوبة  رغم  الهندي، 
ما  مليار شخص ومتابعة كل  دردشة تضم 

ما فضل  إذا  موجودة  الميزة  أن  إال  داخلها،  يقال 
شخص استخدامها ألى سبب، كما أعلن فايبر عن 
للسماح  الدخل،  لتحقيق  جديدة  مميزات  توفير 
نمو  خال  أرباح  على  بالحصول  المنتجات  لمالكي 
إنشاء  فايبر  مستخدم  ألى  ويمكن  مجموعاتهم. 
مليار  تضم  جماعية  دردشة  أو   Community
عضو، والتى يمكن استخدامها ألي غرض، بداية 
المناقشات  إلى  ووصوال  المعجبين،  نوادي  من 
فى الموضوعات المختلفة مثل السفر أو الرياضة 
أواأللعاب، وعلى عكس مجموعات Viber العادية، 
ميزات  من  مزيد   Communities لـ  تتوفر 
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التعديل الدستوري.. تحريك للمسار السياسي أم حل ورقي؟
باإلطار  تتعلق  السياسي،  المسار  لتحريك  على خطوة  النواب  أقدم مجلس 
الدستوري لالنتخابات في البالد، حين أقرّ في جلسة عقدها اإلثنين التعديل 
الدستوري العاشر والحادي عشر، وهي خطوة يأمل إزاءها الليبيون أن تؤسس 
لمرحلة توافق وإنهاء االنقسام، بينما اعتبرها آخرون حاًل ورقيًا يتجاوز عقدة الفشل 
التي استقبلها المجلس خالل الفترة الماضية حين حمله المبعوث األممي المسؤولية 

في تأخر إقرار الدستور واإلطار الدستوري لالنتخابات المقررة.
مجلس النواب بهذه الخطوة يكون قد كتب عنوانًا لمرحلة جديدة ربما تؤدي إلى 
رسم معالم التوافق، كما يمكن أن تكون سبياًل لخلق مزيد األجسام السياسية، التي 

تزيد تعقيد األزمة، السيما التعديل الحادي عشر المتعلق بالسلطة التنفيذية.
الدستوري على ثالث مواد، تضمنت  اإلعالن  وثيقة  العاشر على  التعديل  واشتمل 
المادة األولى تعديل الفقرة »12« من المادة »30« في اإلعالن الدستوري، والثانية 
شروط تمرير مشروع الدستور بعد االستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.
الدستوري في  المادة »30« من اإلعالن  الفقرة »12« من  وتفصيليًا جرى تعديل 
نظام  »يعتمد  التالي  النحو  على  نصها  يكون  بحيث  الدستور،  على  االستفتاء  شأن 

الدوائر الثالث في تنفيذ عملية االستفتاء على الدستور«.
وتتكون األقاليم التاريخية الثالثة في ليبيا من طرابلس، ويشمل سرت ومصراتة 
الكبرى  وبنغازي  األخضر  والجبل  البطنان  ويشمل  برقة  والثاني  والزاوية،  وطرابلس 
وأجدابيا، والثالث فزان ويشمل أوباري وسبها وغدامس، وتعلن نتيجة االستفتاء على 

الدستور في كل مركز استفتاء على حدة، حسب نتائجها.
األصوات  ثلثي  أغلبية  بـ»نعم«  له  صوت  إذا  الشعب  ثقة  الدستور  مشروع  وينال 
من   »50%+1« عن  بنعم  التصويت  نسبة  تقل  ال  أن  على  للمقترعين  الصحيحة 
للهيئة  مباشرة  االستفتاء  نتيجة  وتحال  الثالث  الدوائر  من  دائرة  بكل  المقترعين 

التأسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبالد ويعتمده مجلس 
النواب.

إذا لم يحز  الدستور يفقد ثقة الشعب  الثانية فنصت على أن »مشروع  المادة  أما 
على كافة الشروط الواردة في المادة السابقة«، كما نصت المادة الثالثة على العمل 
بالجريدة  وينشر  يخالفه  حكم  كل  ويلغى  صدوره،  تاريخ  من  الدستوري  بالتعديل 

الرسمية.
وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، األولى تتعلق بتضمين االتفاق 
السياسي المعدل في اإلعالن الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة 
الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية لألجسام الصادرة قبل 

التعديل.
وذكرت المادة األولى أن »يضمن االتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم االتفاق عليه 
اإلعالن  إلى  ورئيس حكومة منفصل  ونائبين  رئيس  الرئاسي من  المجلس  بتكوين 
الدستوري«، كما نصت المادة الثانية على العمل »بهذا التعديل الدستوري من تاريخ 
صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وال يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية 

أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في اإلعالن«.
جرى  بعدما  الدستور،  على  التصويت  إشكالية  عالج  النواب  مجلس  يكون  وبهذا 
الدوائر األربع في تنفيذ عملية االستفتاء،  الذي اعتمد نظام  اعتماد قانون االستفتاء 
تتكون من األقاليم التاريخية الثالثة »طرابلس وبرقة وفزان«، باإلضافة إلى الدائرة 

الرابعة لليبيين المقيمين في الخارج.
واشترط القانون إلقرار الدستور موافقة ثلثي األصوات الصحيحة للمقترعين في كل 
دائرة على حدة يوم االستفتاء، على أن تحال نتيجة االستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية 

للمصادقة عليها كدستور دائم للبالد ويعتمده مجلس النواب.

شروط مترير الدستور وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

أروقــة  بين  جــداًل  الدستوري  التعديل  ــار  أث
المجلس وخارجه، بين من يعتبره بابًا للخروج 
من عنق الزجاجة ومن يشكك في قدرته على 
حلحلة األزمة، بل يزيد من األجسام السياسية 
دون  الخطوة  تمر  لم  إذ  األزمة،  أمد  ويطيل 
معارضة داخل المجلس نفسه، حين قال عضو 
يجِر  لم  البرلمان  »إن  دغيم:  زياد  المجلس 
بالنظر  األساس  من  عاشرًا  دستوريًا  تعدياًل 
إلى  وصل  حضروا  الذين  النواب  عدد  أن  إلى 
موافقة  إلى  اإلجراء  يحتاج  بينما  نواب،   104

120 عضوًا«.
»الوسط«  إلى  تصريح  في  دغيم  وأشــار 
لديهم  حضروا  الذين  النواب  أغلب  أن  إلى 
أن  كما   »6 المادة  »تحصين  على  مالحظات 
رئاسة المجلس لم تجِر عملية تصويت، داعيًا 
أو  القائلين بإجراء تعديل دستوري إلى »نشر 

عرض الجلسة على الرأي العام«.
حمودة  طرابلس  عــن  المجلس  عضو 
للتعديل،  المعارضين  فريق  ضمن  سيالة، 
دستوري  تحصين  اسمه  شيء  يوجد  »ال  قال: 
أن  »إما  أنه  إلى  مشيرًا  قانون«،  من  لمادة 
مادة  تكون  أو  قانون  من  جزءًا  المادة  تكون 
دستورية«، وأن »كالهما يجب أن يُجرى وفق 

آليات تصويت معروفة ومحددة«.
وتابع: »من جانب آخر ومن منظور حقوقي 
واشتراط  أقاليم،  إلــى  ليبيا  تقسيم  صــرف 
يخل  إقليم،  كل  في  بالنصف1+  التصويت 
في  المواطنين  بين  المساواة  قواعد  بأبسط 

حقوق المواطنة«.
صياغة  هيئة  عضوة  أيدته  نفسه  األمــر 
قالت:  التي  الزائدي،  زينب  الدستور  مشروع 
العملية  يــزيــد  الــدســتــوري  التعديل  »إن 
ليبيا  تكون  أن  مؤيدة  صعوبة«،  الدستورية 
دائرة واحدة والتصويت بـ»نعم« أو »ال« من 

الشعب.
وقالت الزائدي، في تصريح إلى »الوسط«: 
القانون  يخرج  السنوات،  هذه  كل  مرور  »بعد 
ليضع عائق الثلث المعطل، مما يزيد العملية 
مستحيلة،  شبه  ويجعلها  صعوبة  الدستورية 
متابعة:  المعطل«،  بالثلث  للدستور  نصل  أن 
الليبيين  ينتظر  كبيرًا  تحديًا  هناك  »إن 
ينظمها  دولة  إلى  بليبيا  للوصول  والليبيات 
بها  وما  االنتقالية  المراحل  كل  ينهي  دستور 

من عبث على كل المستويات«.
وعلى جانب آخر قالت عضوة هيئة صياغة 
التصويت  جلسة  إن  الصيد،  رانيا  الدستور، 
لم تتفق مع قواعد اإلعالن الدستوري »لعدم 
صحة اإلجراءات ولعدم توافر النصاب القانوني 
رانيا  وقالت  التعديل«.  لصحة  المطلوب 
كان  إذا  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  الصيد، 
الدستورية،  المواضيع  إشكالية  يحل  اإلجماع 
الدستور كل هذه  استغرقت هيئة صياغة  لما 
إلصدار  الصحيح  النصاب  إلى  للوصول  المدة 

مشروع دستور في جلسة صحيحة موثقة.
عقيلة  المستشار  المجلس،  رئيس  لكن 
عملية  إن  مصور  تسجيل  في  قــال  صالح، 
عبر  جرت  الدستوري  التعديل  على  التصويت 
»يمكن  متابعًا:  صحيحة«،  رسمية  »إجراءات 
األمر  هذا  تعرف  أن  المختصة  الجهات  لكل 
مجلس  عــن  ــادرة  صـ رسمية  بمستندات 

النواب«.
بأن  التعديل  وقدم عقيلة دلياًل على صحة 
نائبًا   118 صوت  نائبًا،   119 بحضور  »انعقد 
السادسة،  المادة  تضمين  على  بالموافقة 
التعديل«،  هذا  على  واحــد  نائب  واعترض 
النواب  منوهًا بأن »النصاب الصحيح لمجلس 
نائبًا،   115 يــســاوي  واحـــد(  )ثلثين+  هــو 

وبالتالي التصويت كان صحيحًا«.
بها  تمر  التي  »الــظــروف  أن  إلــى  ــار  وأش
النواب  مجلس  يتحمل  أن  تقتضي  البالد، 
مسؤولياته«، متابعًا: »أقول للجميع سواء من 
أعضاء مجلس النواب الذين لم يحضروا، وهم 
التعليق على ما جرى في  الحق في  ليس لهم 
الجلسة، يجب عليهم أخذ المعلومات الرسمية 

من الناطق الرسمي أو من مقرر المجلس«.
الفيصل  هو  الليبي  القضاء  »إن  ــال:  وق
ملزمًا  وسيكون  أحد،  تقدم  حال  الطعن  في 
مجلس  عمل  في  التشكيك  ولكن  للجميع. 
النواب أمر غير صحيح يؤدي إلى عدم الثقة«.

ــار وصـــف عــضــو مجلس  ــ اإلط ــي هـــذا  ف
التي  الجلسة  هــذه  لنقي،  أحمد  ــة،  ــدول ال
حين  بـ»التاريخية«،  طبرق  مدينة  في  عقدت 
في  لــه،  تحسب  كبيرة،  »خطوة  أنها  أكــد 

المناسبة  الظروف  وتهيئة  االستقرار  طريق 
الديمقراطية«. لالستحقاقات 

النواب  مجلس  حققه  ما  أن  لنقى  ورأى 
التنفيذية  السلطة  توحيد  نحو  »خطوة مهمة 
بتضمين  وذلــك  الموازية  األجسام  وإنهاء 
تسعة  من  الرئاسي  المجلس  هيكلة  إعــادة 
األقاليم  يمثلون  أعضاء  ثالثة  إلــى  أعضاء 

الثالثة التاريخية في اإلعالن الدستوري«.
البالد  ستمكن  الخطوة  هذه  أن  وأضــاف 
فاعلة  وطنية  وحــدة  حكومة  تشكيل  »مــن 
الجديد«،  الرئاسي  المجلس  عن  منفصلة 
مشيرًا إلى أنه بهذه الخطوة »يصبح المجلس 
حين  إلى  تسييريًا  مجلسًا  الحالي  الرئاسي 
تسليمه السلطة للمجلس الرئاسي الجديد«.

تشكيل  ثم  الرئاسي  المجلس  في  »تعديل 
حكومة وحدة وطنية تمنح الثقة من البرلمان 
الدولة،  األزمة«، أوضح عضو مجلس  وتنتهي 
بتضمين  الالحقة  الخطوات  مكني،  الطاهر 
المعدل،  السياسي  االتفاق  النواب  مجلس 
اليوم  النواب  مجلس  به  قام  ما  »إن  وقــال: 
المؤسسات  توحيد  طريق  في  جيدة  خطوة 

الليبية وإنهاء االنقسام السياسي«.
»الوسط«  إلــى  تصريح  في  مكني  ودعــا 
منصب  تولي  على  القدرة  نفسه  في  يجد  من 
أوراقـــه  تقديم  ــى  إل الــرئــاســي  بالمجلس 
لمجلسي الدولة والنواب، حسب اإلقليم التابع 
التزكية  على  يتحصل  أن  »وعليه  مضيفًا:  له، 

الالزمة، أي %40 من المجلسين«.
المجلس  المعدل من سلطة  االتفاق  ويحد 
النواب،  مجلس  عضو  يوضح  كما  الرئاسي، 
المبروك الخطابي، الذي أضاف في تصريحات 
النواب  مجلس  أن  »الــوســط«،  إلــى  خاصة 
وبعد  العاشر،  الدستوري  التعديل  بإقراره 
الدولة  )مجلسي  المعنية  السلطات  اتفاق 
عمل  يصبح  التعديل،  هــذا  على  والــنــواب( 
بصالحيات  فقط  تسييريا  الرئاسي  المجلس 
وذلك  الدولة،  دواليب  يخص  فيما  محدودة 
من  الثقة  تُمنح  أخــرى  سلطة  تكليف  إلــى 

البرلمان.
عبدالمنعم  النواب،  مجلس  عضو  وشدد 
مهمة  خطوة  تتبعها  أن  ضرورة  على  بالكور، 
تحدد  بحيث  االنتخابية،  التجمعات  إجراء  هي 
وفق  الجديد  الرئاسي  المجلس  أعضاء  أسماء 
طرف  من  العتمادها  عليه،  االتفاق  تم  ما 
المجلسين، ومن ثم البدء الحقيقي في توحيد 

مؤسسات الدولة.
إزاء ما سبق رأت أستاذة العلوم السياسية، 
الدكتورة عبير أمنينة، أن السجال الدائر حول 
يرجع  الدستور  مشروع  على  االستفتاء  قانون 
إلى عدم توافق أعضاء هيئة الدستور، معتبرة 

خالل حديثها إلى »الوسط« الثالثاء أن »مبدأ 
حجرًا  يمثل  فهو  تمامًا،  مرفوض  التحصين 

على رأي اآلخر«.
إلى  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  أن  ورأت 
وفقًا  األقاليم  حقوق  ضمان  إلى  يرجع  ثالث، 
مغالبة،  هناك  تكون  ال  حتى  السكان  لعدد 
مقبول  أمر  »هذا  أن  إلى  لتشير  عادت  لكنها 
لم  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  اختيار  كان  لو 
للمناطق  المتساوي  التمثيل  يكن على أساس 
الجغرافية الثالث لضمان حقوق ومطالب هذه 
الجهات. لكن طالما االختيار كان متساويًا في 
معينة  نسبة  الشتراط  معنى  ال  فإنه  الهيئة 
على مشروع  االستفتاء  عند  إقليم  بكل  خاصة 

الدستور«.
وفي المنتصف بين المؤيدين والمعارضين 
مصباح  سبها  عن  النواب  مجلس  عضو  قال 
االتفاق  يعتمد  ــم  »ل المجلس  إن  دومـــة، 
رغم  الدستوري«  اإلعالن  في  كاماًل  السياسي 
تعديلين  على  مصادقته  المجلس  ــالن  إع
في  الــصــادر  ــالن  اإلع وثيقة  على  جديدين 

أغسطس 2011.
أن  لـ»الوسط«  تصريح  في  دومة  واعتبر 
السياسي  االتفاق  يعتمد  »لم  النواب  مجلس 
جلسة  خالل  الدستوري  اإلعــالن  في  كاماًل« 
السلطة  تعديل  »ضــمــن  لكنه  اإلثــنــيــن، 
التنفيذية في اإلعالن الدستوري«، في تفسير 
جديد إلجراءات المجلس األخيرة التي ال تزال 

مثيرة للجدل.
مجلس  إلجراءات  تفسير«  »أقرب  أن  ورأى 
المادة  من   11 الفقرة  »تعديل  يعني  النواب 
المتعلقة  الدستوري  ــالن  اإلع نص  في   30

جدول  أن  إلى  مشيرًا  التنفيذية«،  بالسلطة 
الرابع  بنده  في  يشتمل  كان  الجلسة  أعمال 
ما  على  بناء  السياسي  االتفاق  »تضمين  على 
أن  إال  والدستورية  التشريعية  اللجنة  تقدمه 

مناقشات الجلسة لم تصل إليه«.
وذكر دومة أن »رئيس مجلس النواب قام 
خالل جلسة اإلثنين بتالوة البندين السابقين 
وتم التصويت، ولم يتم العدد وقيل باإلجماع 
التعديل  هذا  مع  أصوت  لم  أنني  من  بالرغم 
ألنه تطرق للسلطة التنفيذية فقط دون باقي 

االتفاق، ومن ثم علقت الجلسة«.
أن  سبها  عن  النواب  مجلس  عضو  ورأى 
إلى  تهدف  النواب  لمجلس  األخيرة  اإلجراءات 
مشددًا  ــرى«،  أخ ألغــراض  المرحلة  »تجزئة 
متكاملة  »خطة  هناك  تكون  أن  ضرورة  على 
عملية  دعائم  تستبعد  ال  المقبلة  للمرحلة 

التوافق«.
المجلس  لتشكيل  حدد  التصويت،  ووفق 
فقط.  ونائبين  رئيسًا  يتضمن  أن  الرئاسي 
أكتوبر   8 في  ــق  واف الــنــواب  مجلس  وكــان 
الرئاسي  المجلس  هيكلة  إعادة  على  الماضي 
ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس 
المجلس  منفصاًل عن  الوطني  الوفاق  حكومة 
للدولة  األعلى  المجلس  وافق  كما  الرئاسي. 
المادة  تعديل  على  نفسه  الشهر  من   15 في 
الخاصة  التنفيذية  السلطة  مواد  من  الثانية 
من  ليتكون  الرئاسي  المجلس  هيكلة  بإعادة 

رئيس ونائبين.
كما حصن مجلس النواب بتصويته المادة 
تنص  التي  االستفتاء،  قانون  من  السادسة 
مع  دوائر،  ثالث  وفق  االستفتاء  تنظيم  على 
في  »خمسين  على  دائرة  كل  حصول  شرط 
مجلس  عضو  أكده  ما  وهو  واحد«.   + المئة 
قانون  إن  قال  الذي  الزرقاء،  حسن  النواب، 
أقرب  في  المفوضية  إلى  سيرسل  االستفتاء 
ــالن  اإلع ــدل  ع »المجلس  وأضـــاف:  وقـــت. 
الدستوري وحصن المادة السادسة من قانون 
قناة  نقلته  ما  وفق  الطعن«،  من  االستفتاء 

»ليبيا«.
تقع  المقبلة  الخطوة  أن  إلى  الزرقاء  وأشار 
النواب  مجلس  في  الحوار  لجنة  عاتق  على 
لالتفاق على أسماء المجلس الرئاسي الجديد 
جاهزة  األسماء  لتكون  الدولة  مجلس  مع 
حدد  ما  وفق  المقبل،  ديسمبر  منتصف  قبل 
رئيس  من  المجلس  يتكون  أن  تضمين  من 
التضمين  هذا  أن  إلى  مشيرًا  فقط،  ونائبين 

يعتبر نافذًا بشكله المعدل من اآلن.

<  عبداملنعم بالكور

< صالح فحيمة < أحمد لنقي < زياد دغيم

رئيس اللجنة االقتصادية مبجلس الدولة محمد تكالة لـ»الوسط«:

اتفاق على توحيد السلطة التنفيذية 
وآليات لالستقرار السياسي

طرابلس–أحمد الخميسي
األعلى  مجلس  في  االقتصادية  اللجنة  رئيس  قال 
والدولة  النواب  مجلسي  إّن  تكالة،  محمد  للدولة 
البالد  في  التنفيذية  السلطة  توحيد  على  اتفقا 
اعتبره  ما  وهو  جديد،  رئاسي  مجلس  وتشكيل 
خطوة في إطار إجراءات من شأنها تحقيق استقرار 
إلنجاح  يدفع  اقتصادي،  استقرار  ثمة  ومن  سياسي 
على  األعباء  وتخفيف  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 

المواطنيين.
»الوسط«  إلــى  تصريحات  في  تكالة  ــار  وأش
النواب  مجلسي  بين  جرى  الذي  »االتفاق  أّن  إلى 
السياسي  االتفاق  تعديل  بتضمين  يقضي  والدولة 
إلى  الترشح  ثــمّ  ومــن  النواب  مجلس  قبل  من 
رئيس  ترشيح  وخالل  الرئاسي،  المجلس  عضوية 
رئيس  اختيار  سيتم  واألعضاء  الرئاسي  المجلس 
م  تُقدَّ أسبوعين  غضون  في  وطني  وفاق  حكومة 
وفي  الثقة،  على  تحصل  لكي  النواب  مجلس  إلى 
الثقة  إعطاء  يتم  متتاليتين  لمرتين  رفضت  حالة 
للحكومة  الجديد  الرئاسي  المجلس  قبل  من 

المقترحة«.
وحول توحيد المؤسسات االقتصادية أكد تكالة 
موحدة  العليا  والمحكمة  االنتخابات  مفوضية  أن 
منصب  لكنّ  مساعدًا،  عاماًل  اعتبره  ما  وهــو 
المحاسبة  ــوان  ودي المركزي  المصرف  محافظ 
الفساد  مكافحة  وهيئة  ــة  اإلداري الرقابة  وهيئة 
السلطة  توحيد  بعد  توحيدها،  على  العمل  يجرى 
على  والقضاء  العام  اإلنفاق  وتوحيد  التنفيدية 

قبل  من  العامة  الميزانية  خارج  الموازي  الصرف 
 25 أنفقت  والتي  البالد  بشرق  الموقتة  الحكومة 

دينار. مليار 
التعديل  على  األربعاء  النواب  مجلس  وصدق 
العاشر والحادي عشر على نص اإلعالن الدستوري 
قانون  وعــلــى   ،2011 أغسطس  فــي  ــادر  ــص ال
من  المقدم  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 
منذ  الدستور  مشروع  لصياغة  التاسيسية  الهيئة 
2017، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس  يوليو 

بليحق. عبداهلل 
الدستوري  التعديل  بموجب  المجلس  وحصّن 
االستفتاء،  قانون  من  السادسة  المادة  العاشر 
بعد  ونائبين،  رئيس  من  رئاسيًا  مجلسًا  واعتمد 
حيث  البنود،  تلك  على  أجريت  تصويت  عملية 
االستفتاء  تنظيم  على  السادسة  المادة  تنص 
وفق ثالث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على 

خمسين في المئة + واحد.
مؤتمر  انتهاء  عقب  التطورات  تلك  وتأتي 
ثالثة  إلى  الليبية،  األطــراف  جمع  الذي  باليرمو 
العامة  االنتخابات  لعقد  السعي  في  تتمثل  مبادئ 
إلنقاذ  وطنية  حملة  ــالق  وإط  ،2019 ربيع  في 
للمصالحة  لمؤتمر  لجنة تحضير  الجنوب، وتدشين 

الشامل. الوطنية 
خطوة  الدستوري  التعديل  اعتبروا  مراقبون 
الحل  آاليت  دعم  باتجاه  النواب  مجلس  من  أولية 
إلجراء  الساعي  الزمني  بالجدول  واإليفاء  السياسي 

الجامع. الوطني  المؤتمر  االنتخابات عقب عقد 

زينب: » التعديل الدستوري يزيد 
العملية الدستورية صعوبة«، 

وأؤيد أن تكون ليبيا دائرة واحدة 

أحمد لنقي: خطوة مهمة نحو 
توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء 

األجسام الموازية

بالكور: هناك ضرورة إلجراء 
التجمعات االنتخابية، بحيث تحدد 

أسماء أعضاء المجلس الرئاسي

زياد دغيم: أغلب النواب لديهم 
مالحظات على تحصين المادة 6.. 

ولم تجرِ عملية تصويت

املؤيدون: يخرج بالبالد من عنق الزجاجة.. واملعارضون: يطيل أمد األزمة

عن  الصادر  القانون  وثيقة  الخميس  اليوم  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  تسّلمت 
للبالد. الدائم  الدستور  مشروع  على  االستفتاء  بشأن  النواب  مجلس 

المجلس  رئيس  بحضور  المفوضية  مجلس  بديوان  القانون،  وثيقة  استالم  مراسم  وجرت 
 45 القانون  وتضمن  انويري،  فوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول  والنائب  السايح،  عماد 

الدستور. مشروع  على  االستفتاء  عملية  بموجبها  ستجرى  التي  القواعد  تنظم  مادة 
دعائم  إرساء  سبيل  في  خطواته  الليبي  للشعب  »تبارك  إنها  بيان  في  المفوضية  وقالت 
واالستقرار«،  األمن  يسوده  وطن  أجل  من  للمشاركة  الليبيين  كافة  وتدعو  الديمقراطية، 

الدستور. مشروع  على  استفتاء  إجراء  تتبعها  خطوة  الحالي  القرار  أّن  يعني  ما  وهو 
يحصن  بما  عشر،  وحادي  عاشر  دستوري  تعديل  إقرار  من  يومين  بعد  الخطوة  تلك  جاءت 
بعد  ونائبين،  رئيس  من  رئاسيًا  مجلسًا  اعتمد  كما  االستفتاء،  قانون  من  السادسة  المادة 
وفق  االستفتاء  تنظيم  على  السادسة  المادة  وتنص  البنود.  تلك  على  أجريت  تصويت  عملية 

واحد.  + المئة  في  على خمسين  دائرة  كل  مع شرط حصول  دوائر،  ثالث 
اعتبرها  بينما  االنقسام،  وإنهاء  توافق  لمرحلة  الخطوات  تلك  تؤسس  أن  الليبيون  ويأمل 
حين  الماضية  الفترة  خالل  المجلس  استقبلها  التي  الفشل  عقدة  يتجاوز  ورقيًا  حاًل  آخرون 
لالنتخابات  الدستوري  واإلطار  الدستور  إقرار  تأخر  في  المسؤولية  األممي  المبعوث  حمله 

المقررة.
كل  في  للمقترعين  الصحيحة  األصوات  ثلثي  موافقة  الدستور  إلقرار  القانون  واشترط 
التأسيسية  للهيئة  مباشرة  االستفتاء  نتيجة  تحال  أن  على  االستفتاء،  يوم  حدة  على  دائرة 

النواب. مجلس  ويعتمده  للبالد  دائم  كدستور  عليها  للمصادقة 

 املفوضية تتسلم قانون االستفتاء على مشروع الدستور

<  زينب الزائدي 

 القاهرة - الوسط
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رقمًا في  بالخرطوم  الليبي  الجوار  اجتماع  سجل 
الليبية  األزمة  تتداول  التي  االجتماعات  سلسلة 
منذ سنوات، وسط تساؤالت عديدة عن الجديد 
عقده  وهل  االجتماع،  يقدمه  أن  يمكن  الذي 
يأتي  باليرمو  مؤتمر  من  قليلة  أسابيع  بعد 
حلواًل  يطرح  أم  مخرجاته  على  وبناًء  استكمااًل 
أخرى ربما تربك الوضع الحالي؟ أم أن الدولتين 
من  جولة  بدأتا  الليبي  الملف  مع  تفاعاًل  األكثر 
مساعيها  إلنجاح  الليبي  الجوار  مع  التفاعالت 

للحل السياسي واألمني في ليبيا.
مراقبون للملف اعتبروا أن عقد االجتماع في 
يدفع  وإيطاليا،  فرنسا  وبمشاركة  التوقيت  هذا 
مخرجات  تثبيت  الدولتين  محاوالت  اتجاه  في 
دول  موقف  وباليرمو، وضمان  باريس  مؤتمري 
إطار مساعي إلجراء  في  المخرجات  لتلك  الجوار 
تشكيك  رغم   ،2019 ربيع  ليبيا  في  انتخابات 
والمجتمع  المحلية  السلطات  قدرة  في  البعض 

الدولي على الوفاء بهذا التاريخ.
بالنظر  كبيراً  اهتمامًا  يثير  ال  الذي  االجتماع 
الملف  على  تأثيره  حول  الطموحات  تضاؤل  إلى 
السياسي في ليبيا، يناقش، قطعًا، ملفات حيوية 
وتأمين  الشرعية  غير  الهجرة  بقضية  تتعلق 
الحدود، وهي الملفات التي تحظى بأهمية بالغة 
في  السياسية  بالخالفات  المتعلقة  تلك  تضاهي 
الداخل الليبي. ووافقت باريس وبرلين على حضور 
االجتماع الموسع في العاصمة الخرطوم، الخميس، 
بصفة مالحظ رغم الخالفات بين الجانبين بسبب 
اتهام السودان بالتدخل في أفريقيا الوسطى في 
وقت ترمي من خالل اللقاء الوزاري لمبادرة حول 

المصالحة الوطنية.
وزار وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد 
أحمد، ثالث عواصم أوروبية وهي باريس وبرلين 
وقت  إلى  بريطانيا  إلى  زيارته  وأرجأ  وبروكسل، 
الحق، محاواًل إقناعهم بحضور مؤتمر دول الجوار 
الترويج  وكذا   ، بالخرطوم  انعقاده  المقرر  الليبي 
لجهود السودان في تحقيق األمن في المنطقة، 
خاصة السالم بجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وتحدثت أوساط إعالمية فرنسية، الثالثاء، عن 
استبعادها  من  استياءها  لباريس  الخرطوم  نقل 

وقبلها  باليرمو  في  أخيراً  عقدا  مؤتمرين  حضور 
بتدخل  اتهامها  بسبب  ليبيا،  حول  فرنسا  في 
السودان في شؤون أفريقيا الوسطى الداخلية، في 
مقابل امتعاضها من احتضان فرنسا جميع لقاءات 

المعارضة السودانية.
أما فرنسا فتنظر بعين الريبة إلى ما يدور في 
قدمت  تمرد  حركات  دور  بسبب  الليبي  الجنوب 
التوترات  الذي يغذي  السودان وتشاد، األمر  من 

اإلقليمية في المنطقة.
على  الخالفات  هذه  تأثير  مراقبون  ويرجح 
بنتائج  ينتهي  القادم  الجوار  دول  اجتماع  جعل 
مهمة رغم المساعي األفريقية لجعله محطة في 
فقد  الوطنية،  للمصالحة  مؤتمر  لعقد  الترتيب 

البشير،  حسن  عمر  السوداني،  الرئيس  بحث 
االثنين، في الخرطوم، مع مبعوث رئيس مفوضية 
االتحاد األفريقي، الحسن ولمات، الجهود المبذولة 

ودورالسودان  المنطقة،  في  السالم  لتحقيق 
واالتحاد األفريقي في حلحلة األزمة الليبية.

ياسر  السوداني،  الخارجية  وزارة  وكيل  وقال 

تحقيق  سبل  بحث  الثنائي  اللقاء  إن  خضر، 
االتحاد  مفوضية  وجهود  ليبيا،  في  السالم 

األفريقي والخرطوم في هذا الملف.
ومن المقرر وفق مصادر دبلوماسية أفريقية 
طرح  الجوار  دول  خارجية  وزراء  لقاء  يشهد  أن 
المصالحة  حول  األفريقي  االتحاد  من  مبادرة 
الوطنية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
القادمة من دول القارة السمراء، بعدما دافعت 
الهيئة مرارًا على أولوية عقد مؤتمر للمصالحة 
أوصى  ما  مع  بالتزامن  انتخابات،  تنظيم  على 
الوطني  المؤتمر  عقد  من  باليرمو،  مؤتمر  به 

الجامع مطلع العام المقبل.
وزارة  باسم  الناطق  قال  ذاته،  السياق  وفي 

وزير  إن  الصديق،  بابكر  السودانية  الخارجية 
جولته  أنهى  أحمد  محمد  الدرديري  الخارجية 
شملت  أن  بعد  اإلثنين،  أمس  فجر  األوربية، 
أطلعهم  التي  وبروكسل،  وبرلين  باريس 
واإلقليمية  الداخلية  التطورات  على  خاللها 
بدول  االستقرار  بسط  في  السودان  ودور 

الوسطى. وأفريقيا  ليبيا  الجوار، خاصة 
الخارجية  وزارة  وكيل  قال  جانبه،  من 
موقع  إلى  تصريح  في  خضر  ياسر  السودانية 
»سودان تريبيون«، إن زيارة الوزير بعض الدول 
»مسار  في  أوروبا  مع  العالقة  وضعت  األوروبية 
من  عدد  مشاركة  عن  خضر  وكشف  مختلف«. 
الليبي  الجوار  دول  مؤتمر  في  األوروبية  الدول 

المقرر عقده في الخرطوم اليوم الخميس.
نظيره  مع  الدرديري  بحث  برلين  وفي 
اإلقليمية  التطورات  ماس،  كونو  األلماني، 
وجنوب  ليبيا  في  األوضاع  خاصة  الراهنة 
للناطق  وطبقًا  الوسطى.  وأفريقيا  السودان 
»الدرديري  فإن  السودانية  الخارجية  باسم 
التطورات  حول  مفصاًل  شرحًا  لماس  قدم 
ليبيا  في  األوضاع  خاصة  الراهنة  اإلقليمية 
مشيرًا  الوسطى«،  وأفريقيا  السودان  وجنوب 
االستقرار  دعم  في  السودان  جهود  إلى 

اإلقليمي. السالم  واستدامة 
وأشار وزير الخارجية إلى جهود السودان في 
الخرطوم  في  ليبيا  جوار  دول  مؤتمر  استضافة 
جولة  عقد  وكذلك  الجاري  الشهر  نهاية 
مفاوضات بين فرقاء أفريقيا الوسطي في وقت 

يحدد الحقًا في شهر ديسمبر المقبل.
السودانية  الخارجية  باسم  الناطق  وبحسب 
الجانبين تطابقت في ضرورة  نظر  فإن وجهة 
توحيد  وكذلك  اإلقليمي  االستقرار  دعم 

ليبيا. الدولي بشأن  الموقف 
وزير  التقى  لباريس،  أيضًا  زيارته  وخالل 
الخارجية السوداني نظيره الفرنسي جون إيف 
السودانية  اإلعالم  وسائل  ونقلت  لودريان، 
دعوة  بتوجيه  السوداني  وزيرالخارجية  قيام 
الدوري  االجتماع  لحضور  للودريان  رسمية 
عبرت  بعدما  مالحظ،  بصفة  ليبيا  جوار  لدول 
الحدث  الحتضان  استعدادها  عن  الخرطوم 
في  أبابا  بأديس  الفارق  االجتماع  عقد  بعد 

إثيوبيا.

اجتماع الخرطوم يبحث عن دور جديد بحضور أوروبي

دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي؟

لغز الجنوب الليبي في تعاون إسرائيل والتشاد

فرنسا تنظر بعين الريبة إلى ما يدور في 
الجنوب الليبي بسبب دور حركات تمرد 

قدمت من السودان وتشاد

إدريس ديبي يسعى إلى مشاركة إسرائيل في حرب ضد 
تنظيمي القاعدة و»داعش« في أنحاء القارة األفريقية

تضاؤل الطموحات حول تأثير االجتماع على الملف 
السياسي لكنّه يركز على ملفات حيوية تتعلق 
بقضية الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود

القاهرة- الوسط

القاهرة - الوسط

غات - الوسط

مصطفى  صالح  المهندس  اختطاف  على  عام  مرور  ذكرى  أعادت 
والمغيبين  المخطوفين  بملف  التذكير  بنغازي،  مدينة  في  بوقرين 
بعدما  للقضاء،  الملف  هذا  مع  اإليجابي  التعاطي  ضرورة  مع  قسرًا، 
األمني  االنفالت  نتيجة  البالد  في  الخطف  جرائم  معدالت  ارتفعت 

الذي تشهده البالد منذ سبع سنوات.
الكاتب شكري السنكي، وهو أحد المقربين من المهندس صالح 
عن  »فيسبوك«  موقع  على  صفحته  عبر  تحدث  المخطوف،  بوقرين 
مرور عام على عملية اختطاف بوقرين دون معرفة تفاصيل الواقعة، 
والمغيبين  المخطوفين  ملف  تجعل  بـ»أن  الوطنيّة  القوى  داعيًا 

أولوياتها«. يتصدر سلم  قسرًا، 
الذي خطفته جهة مجهولة  والمهندس صالح مصطفى بوقرين، 
بمجلس  سابق  عضو  هو  بنغازي،  بمدينة   2017 نوفمبر   27 في 
في  المغرب  صلى  أن  بعد  وخطف  بنغازي  األهلي  النادي  إدارة 
الكائن  بيته  قاصدًا  وغادرها  فرج،  سيدي  بمنطقة  الكائنة  مزرعته 

بنغازي. بمدينة  الحدائق  منطقة  في  الشرقية  بالفويهات 
»تضع  أن  السياسية  والقوى  األطراف  جميع  السنكي  وطالب 
البرامج التي تجعلها قادرة على مواجهة التطرف والفوضى والجريمة 
والتالحم  »التحاور  إلى  باإلضافة  والقبلي«،  الجهوي  والتعصب 
والتعاون من أجل الحفاظ على الوطن واحدًا موحدًا، وإنهاء األزمة 

الديمقراطية«. الدستورية  المدنية  الدولة  إلى  للوصول 
وفي مارس الماضي التقى عدد من النشطاء وأهالي المخطوفين 
التحقيقات  مكتب  رئيس  طرابلس  العاصمة  في  قسريًا  والمغيبين 

الصور. الصديق  العام  النائب  بمكتب 
وتكليف  العام،  النائب  مكتب  مسؤوليات  بتحمل  الصور  وطالبوا 
المعلومات  وتوفير  القسري  اإلخفاء  بقضية  مكتبه  أعضاء  أحد 

الظاهرة. المغيبين، والسعي إلنهاء هذه  والكشف عن مصير 
الجزائر  بميدان  نفسه  الشهر  في  احتجاجية  وقفة  ونُظمت 
الرئاسي  المجلس  رئيس  األهالي  بعدها  التقوا  طرابلس  بالعاصمة 
أولئك  عن  بالكشف  مطالبهم  تحمل  مذكرة  وسلموه  السراج،  فائز 

أهاليهم. إلى  أجل إطالقهم وعودتهم  المخطوفين والسعي من 
بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  دانت  الماضي،  يوليو  وفي 
من  كبير  لعدد  المتبادل  التعسفي  واالعتقال  الخطف  حاالت  تصاعد 
أساس  »علي  الغربي  بالجبل  والقريات  مزدة  بمناطق  المواطنين 
الهوية االجتماعية، فيما بين قبيلتي المشاشية والزنتان، على مدار 

ما يزيد على شهر«.
السياسي  االتفاق  من   »26« المادة  من  األولى  الفقرة  وتلزم 
الموقعة على االتفاق بجمع معلومات كاملة عن األشخاص  األطراف 
كما  الوطني،  الوفاق  لحكومة  وتقديمها  والمخطوفين،  المفقودين 
بتشكيل  الوطني  الوفاق  حكومة  نفسها  الفقرة  في  االتفاق  يلزم 
رقم  القانون  بأحكام  إعمااًل  المفقودين،  لألشخاص  مستقلة  هيئة 
الحكومة  ممارسة  بدء  من  يومًا   60 خالل  وذلك   2014 لسنة   1

لمهامها، غير أّن الملف ال يزال يبحث عن حلول وانفراجة.

وعود ال ترى النور وغيابات باألشهر

ملف املخطوفني
واملغيبني قسرا »محلك سر«

األزمة دخلت أسبوعها الثالث

500 حالة تسسم في غات
وصل عدد حاالت التسمم في غات إلى 
دخلت  التي  األزمة  خضم  في  حالة   500
األسباب  معرفة  دون  الثالث  أسبوعها 
مدير  وفق  الحاالت،  تلك  وراء  الحقيقة 
العام  غات  بمستشفى  الطبية  الشؤون 
حاالت  إن  قال  الذي  سعيد،  عبدالغني 

التسمم الغذائي بالمنطقة في تزايد.
إلى  تصريح  في  سعيد  وأضاف 
األسبوع  »دخلت  األزمة  أن  »الوسط« 
ومع  تزايد،  في  التسمم  وحاالت  الثالث 
وزارة  من  جديًّا  التواصل  يتم  لم  هذا 
التي  الوطني،  الوفاق  الصحة في حكومة 
األول  األسبوع  من  معها  التواصل  تم 

المنطقة«. وتوضيح كافة ما يحدث في 
عليها  تبدو  التسمم  حاالت  أن  وأوضح 
وبعضها  ومغص  وقيء  »إسهال  أعراض 

مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة، لكن 
حتى اآلن لم تحدد األسباب الحقيقية التي 
عدة  وضعنا  أننا  رغم  التسمم،  وراء  كانت 
احتماالت منها اختالط مياه الشرب باآلبار 

السوداء، والسمونيال واألميبا«.
تظل  هذه  كل  »لكن  قائاًل:  واستدرك 
احتماالت رغم أخذنا عينات دم من بعض 
طرابلس  إلى  إرسالها  بغرض  الحاالت 

تدخلت  السريعة  الرعاية  أن  إال  للتحليل، 
مَن  وهم  عملها  من  هذا  أن  باعتبار 
لألسف  التي  العينات،  تلك  بنقل  تعهدوا 

الزالت موجودة داخل مستشفى غات«.
الفترة  هذه  »خالل  أنه  سعيد  وأكد 
في  وفاة  حالتي  تسجيل  سوى  يتم  لم 
العمر  من  يبلغ  لرضيع  األول  األسبوع 
سنوات  أربع  يبلغ  وطفل  أشهر  ستة 
نتيجة اإلسهال الحاد والقيء«، الفتًا إلى 
الشديد  الذعر  في  تسببت  »األزمة  أن 

األهالي«. بين 
اإلمكانات  ضعف  إلى  سعيد  ولفت 
المختبرات  ومنها  غات،  مستشفى  داخل 
الطبية »ولهذا يتم إحالة البيانات للجهات 
ومعرفة  للتحري  المباشرة  العالقة  ذات 
األسباب« التي أدت إلى التسمم، مبينًا أن 
غات  في  ارتفاعًا  »سجلت  التسمم  حاالت 
المدينة والعوينات، وانخفاضًا في البركت 

وتهاال«.

»التاريخية«  ديبي  إدريس  التشادي  الرئيس  زيارة  أثارت 
إلى إسرائيل، تساؤالت بشأن غز طلبه المساعدة في حربه 
ضد تنظيمات مسلحة بدعوى مكافحة اإلرهاب، خاصة أن 
بينما  ليبيا،  حدود  قرب  متمردين  يقاتل  النظامي  جيشه 

يتمركز مرتزقة منهم بجنوبها.
وقال موقع »ديبكا« العبري االستخباراتي، إن الرئيس 
في  إسرائيل  مشاركة  إلى  يسعى  ديبي  إدريس  التشادي 
القارة  أنحاء  في  و»داعش«  القاعدة  تنظيمي  ضد  حرب 
أيضًا  وفرنسا  المتحدة  الواليات  تشارك  التي  األفريقية، 

فيهما، لكن تساؤاًل حول طرق القيام بالمهمة إذا قبلت.
ألف   250 قوامه  التشادي  الجيش  أن  التقرير  وأضاف 
جندي يقاتل على مستوى ثالث جبهات قرب جنوب ليبيا، 
تنقل  التي  بالنفط،،  غنية  منطقة  في  رئيسي  وبشكل 
التصدير  موانئ  إلى  الليبي  النفط  أنابيب  شبكة  منها 
هجمات  إلى  الليبي  الجيش  وتصدى  المتوسطية.  
في  ليبيا،  في  متواجدين  ومرتزقة  تشاديين  متمردين 
معادية  قوات  عن  سابًقا  التشادي  الرئيس  تحدث  وقت 

لنظامه تنشط داخل األراضي الليبية.
وفي الجبهة الثانية باعتبار تشاد العمود الفقري للقوة 
نيجيريا  من  تتكون  التي  المشتركة  الجنسيات  المتعددة 
محاربة  في  وغيرها  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  وتشاد 
القوات  دعم  يتم  الجبهة،  هذه  على  فإنه  حرام،  بوكو 

التشادية من قبل الجيش األميركي، حسب الموقع ذاته.
معمر القذافي، اتخذ سياسة نشطة مناهضة إلسرائيل، 
وتعاطى مع تشاد على مدى سنين طويلة كساحته الخلفية 

وكمركز لتثبيت توسع ليبيا في أرجاء أفريقيا
كما أن الجيش التشادي هو أيضًا جزء من ائتالف آخر 
الساحل  )قوات  اإلرهابية  التنظيمات  لمكافحة  مخصص 

الخمس(.
في  إسرائيل  تدعم  واشنطن  فإن  »ديبكا«،  وحسب 

تشاد كجزء من حربها ضد المسلحين، ومن ناحية أخرى، 
سيسعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا برؤية ذلك يحدث، 
حيث تساعد إسرائيل بالفعل كينيا في حربها ضد اإلرهاب 

ضد حركة الشباب الصومالية.
والزيارة التاريخية للرئيس ديبي )66 عامًا( الذي يتولى 

حكومة  أن  حقيقة  على  تركز   ،1990 العام  منذ  السلطة 
حملة  في  للمساعدة  استعداد  على  الصهيوني  الكيان 
العسكري  سواء  شكل،  وبأي  أفريقيا  في  »اإلرهاب«  ضد 
أو اللوجستي أو المخابرات، على الجبهات الثالث، بحسب 

التقرير.
ما  إلى  اليوم«  »إسرائيل  جريدة  أشارت  جانبها،  من 
رجوع  في  كبير  بشكل  ساهمت  التي  العوامل  اعتبرته 
تشاد،  بحالة  مذكرة  السوداء،  القارة  إلى  بقوة  إسرائيل 
مشيرة إلى الضغوط التي أعطت ثمارها حتى قبل نشوب 
حرب 1967، وهي النقطة الزمنية التي قررت فيها عديد 
الدول األفريقية قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، 
زاعمة أن »تشاد التي تجاور ليبيا؛ أدت دورًا مركزيًّا في 

إدارة الظهر إلسرائيل«.

نشطة  سياسة  اتخذ  القذافي،  معمر  أن  وذكرت 
سنين  مدى  على  تشاد  مع  وتعاطى  إلسرائيل،  مناهضة 
في  ليبيا  توسع  لتثبيت  وكمركز  الخلفية  كساحته  طويلة 
بين  الداخلية  التوترات  استغالل  ظل  في  أفريقيا،  أرجاء 

الجماعات العرقية والدينية في الدولة.
إضافة  أهلية،  حرب  في  ليبيا  وغرق  القذافي،  سقوط 
إنضاج  في  سببا  السودان  في  للنظام  البطيء  لالعتدال 

الخطوة الهامة لمستقبل عالقات إسرائيل مع أفريقيا
وأكدت الجريدة أن تجديد العالقات الدبلوماسية وضع 
على جدول األعمال قبل عقد من الزمن، لكنه شطب عن 
عربيتين  دولتين  من  الضغوط  بسبب  األعمال  جدول 

مناهضتين إلسرائيل بجوار تشاد؛ هما ليبيا والسودان.
في  ليبيا  وغرق  القذافي،  نظام  سقوط  في  واعتبرت 
حرب أهلية، إضافة لالعتدال البطيء للنظام في السودان 
عالقات  لمستقبل  المهمة  الخطوة  إنضاج  في  سببًا 

إسرائيل مع أفريقيا، بحسب الجريدة.
إلى  األحد،  ديبي،  إدريس  التشادي  الرئيس  ووصل 
بعد  تشادي  لرئيس  نوعها  من  زيارة  أول  في  إسرائيل 
أربعة عقود من قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

تشاد  سيزور  أنه  نتانياهو  بنيامين  أعلن  المقابل  في 
بين  الدبلوماسية  العالقات  استئناف  وسيعلن  قريبًا 
في  مباحثات  بعد  ديبي،  إدريس  الرئيس  مع  البلدين 
التي  المشتركة  »التهديدات  إلى  تطرقت  القدس  مدينة 
بين  التعاون  رقعة  توسيع  بحثا  كما  البلدان  يواجهها 
وحماية  اإلرهاب  ومكافحة  الزراعة  مجاالت  في  البلدين 
الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة 

ومسائل أخرى«.
المباحثات:  عقب  للصحفيين،  تصريح  في  ديبي  وقال 
الرد  الزعيمان  ورفض  التعاون«.  من  جديدا  عهدا  »نبدأ 
إذا كانت محادثاتهما تضمنت صفقات أسلحة.  بشأن ما 
على  »حصلت  تشاد  إن  تشادية  أمنية  مصادر  وتقول 
في  المتمردين  قتال  في  للمساعدة  إسرائيلية  معدات 

شمال البالد«.

زيارات »تاريخية« بعد أربعة عقود من قطع العالقات

لم تحدد األسباب الحقيقية التي 
كانت وراء التسمم وسط ضعف 

اإلمكانات بمستشفى غات

<  إدريس ديبي وبنيامين نتانياهو

<  أحد المصابين يتلقى العالج في مستشفي غات

<  أحد اجتماعات دول جوار ليبيا في الخرطوم

<   العاملون بالمصرف المركزي يحتجون على اختطاف أحد مسؤوليهم 
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الغموض  إلى  بالنظر  التعقيد  دائرة  الوطني  المؤتمر  دخل 
الذي ال يزال يكتنف تفاصيله، كغيره من الملفات التي خضعت 
تحديد  أن  إلى  بالنظر  الماضية،  األشهر  خالل  زمني  لجدول 
تنفيذية  آليات  لها  تتوافر  ال  سياسية  إلجراءات  زمنية  أسقف 

إلنجاحها.
المرتقب لن  الجامع  الوطني  المؤتمر  أن  اعتبروا  مراقبون 
الليبية،  لألزمة  السياسي  الحل  آليات  في  فارقة  عالمة  يكون 
بينما شكك آخرون في القدرة على عقد المؤتمر وفق الجدول 

الزمني المشار إليه في مؤتمر باليرمو األخير بشأن ليبيا.
المؤتمر  إقامة  على  نصت  باليرمو  استنتاجات  أن  ورغم 
رئيس  قرارًا أصدره  فإن  المقبل،  العام  الجامع مطلع  الوطني 
بتسمية  الماضي،  الخميس  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
اللجنة التحضيرية لإلعداد للمؤتمر نص على ضرورة تقديم 
الرئاسي،  المجلس  أعمال  بنتائج  شهرية  تقارير  اللجنة  هذه 
أشهر  أربعة  أقصاها  مدة  خالل  بمهامها  اللجنة  تقوم  كما 
قابلة للتمديد، وهو ما يضع عالمات استفهام بشأن الموعد 

المحدد في باليرمو.
فصاًل  مراقبين،  وفق  المرتقب،  الوطني  المؤتمر  ويعتبر 
التي  السياسية«  بـ»المراوحة  وصفه  يمكن  مما  جديدًا 
إطار  وضع  إلى  بالنظر  سنوات،  منذ  الليبية  األزمة  تعيشها 
دون   ،2019 من  األولى  األسابيع  في  يكون  للملتقى  زمني 
أن يجري الحديث عن معاييره أو أعضائه وغموض آخر حول 

قدرته على حلحلة األزمة السياسية.
األميركية  بوست«  »واشنطن  جريدة  سلطت  جانبها  من 
الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على 
غرار مؤتمر باليرمو الذي انعقد منتصف الشهر الجاري، وهل 
مثل  أزمة  لحل  األفضل  السبيل  هو  الدولية  المؤتمرات  عقد 

تلك التي تشهدها ليبيا منذ سنوات؟
الدولية  المؤسسة  في  الباحث  التقرير  معد  وقال 
للديمقراطية واالنتخابات، زيد العلي، إن مقترح سالمة بعقد 
بغض  جديد  مسار  »رسم  إلى  يهدف  الذي  الوطني  الملتقى 
إدخال  يعني  حاليًا«،  الموجودة  المؤسسات  تريده  عما  النظر 
تعديل جذري على الخطة االنتقالية في ليبيا المعلنة في العام 
الجبهات  2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر على 

المختلفة.
وذكر أن الخطة األصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني 
لكنها  ليبيا،  على مستوى  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  تعقبه 
أصبحت موضع شكوك وتساؤالت بعد أن فشل مجلس النواب 

في إقرار قانون االستفتاء.
آلية  أو  أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر  وقال: »رغم 
قد يضفي بعض  أنه  إال  له،  الزمني  اإلطار  أو  القرارات  اتخاذ 
المبعوث  ويرى  جديدة«.  دستورية  قواعد  لوضع  الشرعية 
األممي أن الملتقى يوفر منصة وصوتًا للشعب الليبي، ما أثار 
الدوائر  سيمثلون  الحدث  هذا  في  المشاركين  بأن  تكهنات 
كونهم  على  يقتصروا  ولن  ليبيا،  في  المختلفة  االجتماعية 

ممثلين للقوى السياسية الرئيسية.
توفر  أنها  إذ  المؤتمرات،  تلك  مثل  تنظيم  أهمية  ورغم 
فرصًا مهمة للنقاش حول مستقبل البالد، إال أن التقرير حذر 

من أنها أيضًا تأتي »محفوفة ببعض المخاطر«.
العربي  الربيع  دول  بعض  بتجارب  الكاتب  واستشهد 
المرحلة  لفشل  األساسية  »السمة  إن  وقال  بالمنطقة، 
الذي فشل  الوطني  الحوار  اليمن كانت مؤتمر  االنتقالية في 
للمشاركة  المختلفة  االجتماعية  للدوائر  منبرًا  يكون  أن  في 
المؤتمر  مناقشات  تعكس  ولم  السياسية،  القوى  جانب  إلى 
التطورات السريعة على األرض، حيث فرضت بعض األطراف 

نفسها بالقوة«.
ولهذا أكد التقرير أن أي مساٍع لفرض قرارات سياسية في 
ليبيا مصيرها الفشل دون دعم القوات التي تسيطر فعليًا على 
األرض، كما أنه أشار إلى استحالة إجراء استفتاء بسبب الوضع 
األمني المتدهور وبسبب غياب التوافق حول القضايا المهمة.

وفي إشارة إلى تأثير الوضع األمني، قال الكاتب: »الوضع 
العام  في  الصومال  الذي شهده  الوضع  يشبه  اآلن  ليبيا  في 
2012، عندها اتفق الصوماليون، إلى جانب المجتمع الدولي، 
للبالد  شرعيًا  سياسيًا  إطارًا  يضع  موقت  دستور  كتابه  على 
ال  سنوات،  ست  بعد  لكن  االنتخابات،  أمام  الطريق  ويمهد 

تزال الدولة ضعيفة دون تغيير سياسي يذكر«.
إلى  أي شيء  وقبل  أواًل  بحاجة  ليبيا  أن  التقرير  معد  ورأى 

وضع  أن  مؤكدًا  الراهنة،  االنتقالية  الحالة  من  نفسها  إخراج 
للدولة  جديدة«  ميالد  شهادة  »كتابة  بمثابة  جديد  دستور 
يستمد  جديدًا  واجتماعيًا  سياسيًا  عقدًا  يمثل  وهو  الحديثة، 

شرعيته من رغبة الشعب الليبي نفسه.
خطوة  جديد  دستور  كتابة  من  االنتهاء  »إن  وقال: 
ووضع  االنتقالي،  الوضع  من  الخروج  أجل  من  حاسمة 
حالة  »في  متابعًا:  جديد«،  مجتمع  لبناء  المطلوبة  األسس 
التوفيق  شأنه  من  دستورية  تسوية  وجود  فإن  ليبيا،  مثل 
وتوفير  الشرعية،  السلطة  حول  طرف  كل  مزاعم  بين 
بناء  عملية  عنده  تبدأ  الذي  األساس  تكون  مشتركة  رؤية 

الدولة«.
لكنه، في الوقت نفسه، أكد أن وضع أسس لبناء الدولة 
وجود  أهمها  الشروط،  من  بمجموعة  اإليفاء  أواًل  يتطلب 
رأس  على  الموجودين  أولئك  وقبول  األمن،  من  أدنى  حد 
العمل معًا، وحل خالفاتهم  إلى  الذين هم بحاجة  السلطة، 

العنف. عبر السياسة وليس من خالل 
ليبيا،  مناطق  معظم  في  األمني  الوضع  تدهور  مع  لكن 
المتاح  الحل  »إن  الكاتب:  قال  الدستور،  وضع  في  والتأخر 
عند  بالشرعية  يحظى  وطني  مؤتمر  إجراء  هو  المتداول 

مختلف الفصائل من أجل إيجاد نقطة بداية جديدة«، لكنه 
اعتبر أنه »بناء على التجارب السابقة، يجب علينا االستعداد 
إلى أن هذا الحل ربما لن يكتب بداية ليبيا الجديدة، لكنه 

قد يكون مجرد خطوة أخرى صوب النهاية«.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتخذ  سبق  ما  إزاء 
عقد  اتجاه  في  خطوة  أول  السراج  فائز  الوطني  الوفاق 
التحضيرية  اللجنة  بتسمية  قرار  بإصدار  الوطني  المؤتمر 
الشويرف،  اللطيف  عبد  الشيخ  برئاسة  للمؤتمر  لإلعداد 
وخبراء  أكاديميين  يمثلون  شخصية   22 وعضوية 

والمناطق. المكونات  بكافة  وطنية  وشخصيات 
أعلنها  التي  اإلجراءات  حزمة  إطار  في  اللجنة  وتأتي 
المجلس الرئاسي مؤخرًا، وتشمل برنامج إصالح االقتصاد، 
الجنوب،  إلنقاذ  الوطنية  والحملة  األمنية  والمنظومة 

النتخابات. واالستعداد  الشاملة،  الوطنية  والمصالحة 
ستتولى  اللجنة  أن  إلى  الرئاسي  للمجلس  بيان  وأشار 
األطراف  مع  الوطني  الصعيد  على  وحوار  مشاورات  إجراء 
كافة  في  المصالحة  في  المنخرطة  األساسية  والهيئات 
تأكيدًا  »يأتي  السراج  قرار  أن  أضاف  كما  الدولة.  أنحاء 
الشمل، وتطلعه بأن تسود في  إليمانه بتوحيد الصف ولم 
والقبول  باآلخر  واالعتراف  التسامح  ثقافة  الليبي  المجتمع 

باالختالف وهو نواة لمشروع وطني شامل«.
تقوم  بأن  القرار  عليه  ما نص  المثير لالستغراب  أن  غير 
المصالحة  ومؤتمر  لمشروع  شاملة  آلية  بوضع  اللجنة 
شهرية  تقارير  »تقديم  إلى  باإلضافة  الشاملة،  الوطنية 
بما  عملها  خطة  واعتماد  الرئاسي،  المجلس  أعمال  بنتائج 
اللجنة  »تقوم  كما  التنظيمية«،  المالية  اإلجراءات  ذلك  في 
للتمديد«،  قابلة  أشهر  أربعة  أقصاها  مدة  خالل  بمهامها 
بعد  أي  العام،  مطلع  المؤتمر  موعد  تحديد  رغم  وذلك 

أسابيع من اآلن.
األمم  بعثة  من  وفد  زار  االستعدادات،  صعيد  وعلى 
لتفقد  وليد  بني  مدينة  الثالثاء،  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
عدد من المؤسسات الخدمية بالمدينة وفاعليتها وإمكانية 

الملتقى. فعاليات  استضافتها 
العام  وليد  بني  مستشفى  زار  األممية  البعثة  وفد 
العلوم  إلى مسرح مدرسة  المرافق الصحية، إضافة  وبعض 
ومسرح  وليد  بني  والتقنية  العلوم  كلية  ومبيت  األساسية 
وليد،  بني  اإللكترونية  التقنية  وكلية  الصناعية  الثانوية 
الملتقى. فعاليات  أن تستضيف  التي يمكن  المنشآت  وهي 

األممي  المبعوث  نائبة  استقبلت  نفسه  السياق  في 
السيدات  ويليامز،  ستيفاني  السياسة  للشؤون  ليبيا  إلى 
اهلل  خلف  وروان  الطبولي  ورضا  النعاس  فيروز  الليبيات 
نبنيها«،  »معًا  منظمة  مبادرات  لمناقشة  الباروني،  وزبيدة 
العملية  في  المرأة  مشاركة  أهمية  على  االتفاق  جرى  حيث 
مكون  المرأة  إن  ويليامز  قالت  فيما  ليبيا،  في  السياسية 

الوطني. الملتقى  في  مهم 
الملتقى  الملتقى قال غسان سالمة: »نعقد  أهداف  وعن 
قرار بشأن  اتخاذ  الليبيون من  يتمكن  أن  أجل  الوطني من 
وآلية  الدستوري  العمل  وإطار  االنتخابات  موعد  تحديد 
وأنه سيرفع »هذه  أخرى«،  ومواضيع  الموارد  توزيع  لحسن 
بدوره  الذي  المتحدة،  األمم  في  األمن  لمجلس  التوصيات 

تنفيذها«. أجل  سيضغط من 

السراج يشكل لجنة لإلعداد للمؤتمر تقدم تقارير »شهرية« عن أعمالها ما يعني أن التاريخ املحدد بداية العام الجاري غير دقيق

الماضي  الليبية الجمعة  إرهاب جديد ضرب األراضي 
في واحة تازربو جنوب شرق ليبيا، بدا شاهدًا جليًا 

على تردي األوضاع األمنية في الجنوب وقصورها في 
تنظيم  عناصر  وبقايا  البشر  تهريب  مافيا  مواجهة 

»داعش«.
الحقيقة أكدتها وقائع هجوم تازربو، حيث  هذه 

7 عناصر من تنظيم »داعش« اإلرهابي  دخل 
بـ7 سيارات ذات دفع رباعي، وسط مدينة تازربو 

واشتبكوا مع أفراد مركز الشرطة، مما أسقط حوالي 
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البلدية محمد بوخيراهلل. آخرين، على رأسهم وكيل 
فالهجوم على مركز شرطة، يوضح حقيقة ضعف 

النائب  الجنوب، بحسب  إمكانات األجهزة األمنية في 
عن مدينة تازربو محمد دومة، الذي أكد أن تنظيم 

المنطقة  اإلرهابي يركز هجماته على  »داعش« 
شاسعة  منطقة  وكونها  الكبيرة  لحدودها  الجنوبية 

التحرك فيها بكل  أي مجموعة  خالية تستطيع 
سهولة.

النائب دومة، قال في حوار إلى »بوابة الوسط«، 
إبراهيم  الموقتة  الداخلية في الحكومة  إن وزير 

بوشناف وصل األربعاء إلى مدينة تازربو بمرافقة 
أنواع األسلحة واآلليات،  قوة أمنية معززة بمختلف 

إلى جانب وفد يضم عددًا من مديري أمن الواحات، 
مشيرًا إلى أنه وجه بتثبيت هذه القوة في المدينة، 

ومطاردة  محيطها،  وتمشيط  تأمينها  على  لتعمل 
خاليا تنظيم »داعش« اإلرهابي التي تهاجم تلك 

الحين واآلخر. الحيوية بها بين  المناطق واألهداف 
وإلى نص الحوار:

• ما آخر تطورات هجوم تازربو اإلرهابي؟
تازربو،  شرطة  مركز  »داعش«،  تنظيم  استهدف 
القيادة  تتبع  قوة  أنهم  اعتبار  على  الماضي،  الجمعة 
الشباب  معهم  التحم  األمر  اكتشاف  وعند  العامة، 
المدينة،  من  االنسحاب  على  أجبروهم  مما  واألهالي، 
إال أن ما عزز الموقف وصول دعم من القوات المسلحة 
أفراد  أحد  على  القبض  إلقاء  من  تمكنت  التي  الليبية، 

. لتنظيم ا
الجنوب  على  هجماته  »داعش«  يركز  لماذا   •

؟ لليبي ا

كبيرة  حدود  ولها  شاسعة،  الجنوبية  المنطقة  ألن 
سهولة. بكل  فيها  التحرك  مجموعة  أي  تستطيع  خالية 
دعمت  التي  الجهة  حول  معلومات  هناك  هل   •

تازربو؟ على  اإلرهابي  »داعش«  هجوم 
من  حول  معلومات  أية  تتوافر  لم  الساعة،  حتى 

الجماعات. هذه  يدعم 
لتحرير  جهة  أي  مع  مفاوضات  جرت  هل   •

؟ فين لمخطو ا
تم  أسلفت  وكما  اآلن،  حتى  مفاوضات  أي  تتم  ال 

عليه. ومتحفظ  »داعش«  عناصر  أحد  على  القبض 
معلوم  وهل  ومواطنين؟  جنود  خطف  مغزى  ما   •

تواجدهم؟ مكان 
للضغط  والمواطنين،  الجنود  خطف  يحاول  التنظيم 
معينة،  مطالب  على  للحصول  المسلحة  القوات  على 

األهالي. ابتزاز  أخرى  جهة  من  يحاول  فيما 
من  الشهداء  ألسر  النواب  مجلس  قدم  ماذا   •

والضباط؟ الجنود 
صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
جراء  عقوبتهم  لينالوا  العدالة  إلى  المتهمين  لتقديم 
رئاسة  كلف  كما  به،  قاموا  الذي  اإلجرامي  عملهم 
بالمستشفيات  الجرحى  بعالج  الصحة  ووزارة  الوزراء 
وعالج  لهم  الالزمة  الصحية  الرعاية  وتقديم  الداخلية 

بالخارج. عالجه  يستوجب  من 

الجرائم  من  النوع  هذا  مواجهة  يمكن  كيف   •
المستقبل؟ في  تكرارها  عدم  لضمان 

الجنوب  مناطق  في  عسكرية  ثكنات  إنشاء  يجب 
وتسليحهم. الشباب  وتدريب 

في  األمن  أجهزة  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ما   •
حاليًا؟ الجنوب 

 )..( بعضها  عن  المناطق  وبُعد  األرض  رقعة  اتساع 
وما ينقص الجنوب هو الدعم العسكري، فأبناء المنطقة 

هم من يدافعون عنها.
خطر  لمواجهة  مجاورة  دول  تعاون  طلبتم  هل   •

المتصاعد؟ »داعش« 
بالتعاون  الجوار  دول  النواب  مجلس  طالب  لقد  نعم، 
األراضي  إلى  اإلرهابية  المجموعات  تسلل  منع  أجل  من 

الليبية.
دول  من  القادمة  الهجمات  مع  ستتعاملون  كيف   •

المستقبل؟ في  مجاورة 
المطلوب،  بالمستوى  ليس  الجوار  دول  مع  التعاون 
فال يوجد تعاون حقيقي مع دول الجوار يرقى إلى مستوى 

مطاردة العناصر »اإلرهابية« سواء »داعش« أو غيرها.
لحساب  تعمل  المرتزقة  من  مجموعات  توجد  هل   •

»داعش« في الجنوب؟
اإلجرامية  العصابات  تعاون  ذلك  على  والدليل  نعم، 
الهاروج  منطقة  في  بوابات  وجود  مع  »داعش«،  مع 

لـ»داعش«. وسط تمركزات 
أخرى  )سرت(  الجنوب  يصبح  أن  تتوقع  هل   •

لـ»داعش«؟
سرت  يكون  سوف  الجنوب  فإن  األمر،  نتدارك  لم  إن 

اإلرهاب. آخر لمعاقل 
الجنوب  تتخذ من  التي  األجنبية  العناصر  ما حجم   •

وما جنسياتها؟ لها،  مقرًا 
لها،  مقرًا  الجنوب  من  تتخذ  التي  األجنبية  العناصر 
جنسيات  من  وهي  اآلن،  حتى  معروفة  غير  أعدادها 

. مختلفة
بين  المشترك  التعاون  يتم  أن  يمكن  هل   •
يتعلق  فيما  خاصة  والوفاق،  الموقتة  الحكومتين 

الجنوب؟ الجريمة في  اإلرهاب ومواجهة  بمكافحة 
تؤيد  كلها  الدولة  مؤسسات  من  الصادرة  البيانات 
مجلس  فدور  اإلرهاب،  ومحاربة  مكافحة  على  وتتفق 
النواب في إصدار ما تحتاجه األجهزة األمنية من قوانين 
إذا  جيدًا  يكون  وسوف  مهامها،  إنجاز  في  تساعدها 

التنفيذية. السلطة  توحدت 

تقرير أميركي: أي مساٍع لفرض قرارات سياسية 
في ليبيا مصيرها الفشل دون دعم القوات التي 

تسيطر فعلياً على األرض

بعثة األمم المتحدة تضع مدينة بني وليد ضمن 
اختياراتها الستضافة فعاليات المؤتمر.. ونائبة 

المبعوث تلتقي ناشطات ليبيات

القاهرة- الوسط

سبها ـ رمضان كرنفودة

مجلس النواب محمد دومة لـ»الوسط«:

ال بديل عن تسليح شباب 
الجنوب.. وال مفاوضات

 لتحرير املختطفني
 »داعش« يخطف الجنود والمواطنين البتزاز 

األهالي والحصول على مطالب من القوات 
المسلحة

 يجب إنشاء ثكنات عسكرية في المنطقة 
وأبناء الجنوب من يدافعون عنها وينقصه 

الدعم العسكري

سبها- الوسط

أعاد الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مركز شرطة بواحة تازربو 
جنوب شرق ليبيا، تنظيم »داعش« إلى الواجهة من جديد، من 
خالل عملية هي األكثر خطورة خالل األشهر األخيرة، خلفت 8 
قتلى من المدنيين وعناصر الشرطة، وإصابة 11 آخرين فضاًل 
عن خطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف 

محمد بوخيراهلل.
وفي أعقاب الهجوم أعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي مسؤولية 
عن الحادثة، الفتًا إلى أن الهجوم لم يكن األول من نوعه، وأن 
عمليات أفراده ستتواصل، في رسالة تهديد جديدة تشير إلى 
محاوالت التنظيم العودة الستهداف المدنيين وعناصر الشرطة، 
السما أّن هجومه األخير لم يكن مباغتًا حيث جرى تانفيذه عن 

طريق مجموعة مسلحة تضم سبع سيارات ذات دفع رباعي.
وفي السياق، أكد رئيس حرس المنشآت النفطية في تازربو، 
محبوب الزوي، أن »إمكانات الحرس تحت الصفر، وعلى الرغم 
من ذلك تصدى حرس المنشآت النفطية بما لديه من أسلحة 

للهجوم اإلرهابي«.
الحرس  بـ»تزويد  المختصة  الجهات  جميع  الزوي  وطالب 
باألسلحة واآلليات والعتاد الالزم ليتمكن من حماية المنشآت 
النفطية، وصد أي هجوم إرهابي قد تتعرض له تلك المنشآت« 

حسب تصريحه إلى قناة ليبيا.
الحكومة  في  الصحة  وزارة  أعلنت  التطورات  تلك  وخالل 
بالجنوب  تازربو  مستشفى  إلى  عاجلة  شحنة  إرسال  الموقتة، 
الشرقي لليبيا لتسهيل سرعة تقديم الخدمة العالجية واإلسعافية 

للمصابين.
وفي خضم األحداث انتقل وصل وزير الداخلية في الحكومة 
الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف إلى بلدية تازربو، على رأس 
ووفد يضم  واآلليات  األسلحة  أنواع  بمختلف  أمنية معززة  قوة 
عددًا من مديري أمن الواحات، لبحث الوضع األمني للبلدية التي 
تعرضت لهجوم إرهابي، خالل األيام الماضية وخلف عددًا من 

القتلى والجرحى فضاًل عن بعض المخطوفين.
وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، في بيان صادر 
عنها األربعاء، إنه وفًقا ألوامر وتعليمات وزير الداخلية، فإن القوة 
وزارة  وحدات  مختلف  من  والمشكلة  بوشناف  للوزير  المرافقة 
أمن  ومديريات  المركزي  لألمن  العامة  اإلدارة  وفروع  الدخلية 
طوق تازربو، سيتم تثبيتها في تلك البلدية لتعمل على تأمينها 

وتمشيط محيطها ومطاردة خاليا تنظيم »داعش«.

وفي تعليقه على األحداث قال الناطق الرسمي باسم القوات 
القوات نفذت مداهمة  إن  المسماري،  أحمد  العميد  المسلحة، 
مركز  على  اإلرهابي  بالهجوم  شاركوا  الذين  اإلرهابيين  ألحد 

الشرطة تازربو.
وبيّن المسماري، خالل حديثه لبرنامج »150 دقيقة« الذي 
بثته قناة »ليبيا«، أنه تم محاصرة إرهابي يرتدي زيًا عسكريًا 
يحمل طابع الجيش، في منطقة النخيل غرب تازربو، وتبين أنه 
ليس من سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن التحقيقات األولية أثبتت 
خالل  المركبات  من  سقطوا  الذين  اإلرهابيين  ضمن  من  أنه 

الهجوم اإلرهابي يوم الجمعة الماضي.
وأضاف المسماري أنه بعد القبض عليه أطلق أهالي المدينة 
العيارات النارية فرحًا بذلك، فظن البعض أن هجومًا إرهابيًا 
أن  إلى  تشير  معلومات  هناك  أن  إلى  الفتًا  حدث،  قد  جديدًا 
تنظيم داعش اإلرهابي سيعاود الهجوم مرة أخرى، ولكن القوات 
المسلحة بالتنسيق مع مديرية أمن تازربو تتابع ذلك، واألمور 

تحت السيطرة، على حد قوله.
بلدية جالو شعيب  التأمين عقد عميد  لعمليات  واستكمااًل 
األمنية  األجهزة  كافة  بحضور  موسعًا  أمنيًا  اجتماعًا  األمين 
والعسكرية وجهاز حرس المنشآت النفطية وسرايا االستطالع.، 
أعلن في أعقابها عن حالة الطوارئ بالمنطقة، كما ناقش خطة 
محكمة لضبط وحفظ أمن الواحات والحقول النفطية المجاورة 

لها.
مناطق  إن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  األمين  شعيب  وقال 
الواحات تقع في نطاق جغرافي واسع، باإلضافة إلى أنها تعاني 
من عدة مشاكل أبرزها الحدود المفتوحة وموقعها وسط الحقول 
مناطق  إلى  االلتفاف  العامة بضرورة  القيادة  النفطية، مطالبًا 
الجنوب الشرقي وما تحتويها من مواقع حيوية من موقع النهر 

الصناعي ومحطة السرير الكهربائية والحقول النفطية.
وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى ثالثة مبادئ تتمثل 
في السعي لعقد االنتخابات العامة في ربيع 2019، وإطالق حملة 
وطنية إلنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة 

الوطنية الشامل.
أصدر  الجنوب،  إلنقاذ  الوطنية  للحملة  اجتماع  أول  وخالل 
دينار  مليون   100 بتخصيص  قرارًا  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، مؤكدًا »أهمية العمل 
الخدمات  وتقديم  األمنية،  المؤسسات  لتفعيل  وقت  بأسرع 
المناسبة في مجاالت الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع 
يواجهه  ما  وكافة  النقدية،  السيولة  وتوفير  الكهربائي،  التيار 

المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب«.

»داعش« يطل من تازربو.. ويهدد بـ »املزيد«
مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين وخطف حوالي 20

<  داعش يتبنى هجوم واحة تازربو في ليبيا

»أرشيفية« < اجتماع سابق للملتقى الوطني الليبي           
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باريس ــ وكاالت

لندن ـ وكاالت

صنعاء ، الرياض ــ وكاالت

ما بين صنعاء والرياض

غريفيث يبحث ترتيبات مفاوضات السالم مع السلطة اليمنية في سباق مع الزمن
أن  المقرر  من  السويد  في  سالم  مفاوضات  من  أيام  قبل 
الدامي  النزاع  إنهاء  على  للعمل  المقبل  الشهر  مطلع  تعقد 
في اليمن أكدت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا لمبعوث 
االمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض التزامها 
هذا  في  الصراع  إلنهاء  المرتقبة  المفاوضات  في  بالمشاركة 

البلد الفقير.
اليمنية  الحكومة  مسؤولي  الرياض  في  غريفيث  والتقى 
المقيمين في السعودية، بعد زيارة إلى صنعاء التقى خاللها 
المدينة  الحديدة،  تفقد  كما  الحوثيين،  من  مسؤولين 
األسابيع  خالل  كبيرا  تصعيدا  شهدت  التي  االستراتيجية 

الماضية.
السعودية  العاصمة  في  لقاءاته  الدولي  المبعوث  وبدأ 
باجتماع مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن 
صالح، وتناول اللقاء »سبل تعزيز فرص السالم وترتيبات أي 
واستعرضا  إلجرائه«،  الداعم  الشرعية  وموقف  قادمة  جولة 
»عددًا من القضايا والمواضيع الهامة المرتبطة بعقد الجولة 
القادمة وتركيزها على جسور بناء الثقة«، بحسب وكالة سبأ 

اليمنية.
للشرعية  الثابت  الموقف  أن  اليمني  الرئيس  نائب  وأكد 
الجمهورية نحو خيار  ربه منصور رئيس  الرئيس عبد  بقيادة 
والتقى  سعودي،  حكومي  مصدر  وبحسب  الدائم.  السالم 
خالد  خارجيته  ووزير  اليمني  الرئيس  السعودية  في  غريفيث 

اليماني.
ودعت األمم المتحدة إلى مفاوضات حول اليمن تعقد في 
تاريخ  يحدد  أن  دون  من  المقبل،  الشهر  مطلع  في  السويد 

معين لها.
سبتمبر  في  بجنيف  سابقة  مفاوضات  جولة  وفشلت 
حصولهم  عدم  بداعي  المتمردون  يشارك  لم  إذ  الماضي، 
على تطمينات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، فيما 
يسيطر التحالف بقيادة السعودية على األجواء. كما منعوا من 
اصطحاب جرحى معهم انطالقا من مطار صنعاء الذي يتحكم 

التحالف العسكري بالحركة فيه.
وعرض غريفيث قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة 
التحالف  باسم  الناطق  قال  السياق،  المقبل. وفي هذا  الشهر 
صحافي  مؤتمر  في  المالكي  تركي  الركن  العقيد  العسكري 
بالرياض إن »الجهود مستمرة بخصوص مفاوضات سالم في 

السويد رغم مساعي الحوثيين عرقلتها«.

هدوء في الحديدة
وتصاعدت الدعوات لعقد محادثات سالم مع اشتداد المعارك 
في الحديدة التي تضم ميناء تمر عبره غالبية السلع التجارية 

والمساعدات الموجّهة إلى ماليين اليمنيين.
الماضي  يونيو  منذ  للحكومة  الموالية  القوات  وتحاول 

استعادة الحُديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2014. 
واشتدّت المعارك في المدينة في بداية نوفمبر.

وتخشى دول كبرى ومنظمات إنسانية واألمم المتحدة أن 
العمل  تعطيل  إلى  وتؤدي  المدينة  ميناء  إلى  المعارك  تصل 
 14 نحو  يواجه  بلد  في  اإلنسانية  األزمة  يفاقم  قد  ما  فيه، 

مليونا من سكانه خطر المجاعة، بحسب األمم المتحدة.
إلى  الهدوء  عودة  مع  للرياض  غريفيث  زيارة  بدء  وتزامن 
متقطعة  اشتباكات  بعد  الحديدة  مدينة  في  القتال  جبهات 
األحد وغارات مكثفة نفذها التحالف بقيادة السعودية الداعم 

للحكومة اليمنية.
واستهدفت الغارات خطوط إمداد المتمردين عند المدخل 
الشمالي لمدينة الحديدة وفي مناطق أخرى تقع إلى جنوبها، 
ووقعت  الموالية.  القوات  في  مسؤولون  ذكر  ما  بحسب 

اشتباكات متقطعة عند أطراف المدينة الشرقية والجنوبية.

وقال مسؤوالن في القوات الموالية للحكومة في الحديدة 
إنه ال معارك اليوم في المدينة المطّلة على البحر األحمر.

وقف  نوفمبر   14 في  للحكومة  الموالية  القوات  وأعلنت 
المساعي  أمام  للمجال  إفساحا  المدينة،  في  التقدم  محاوالت 
السلمية. لكن المعارك المتقطعة تتواصل بين وقت وآخر. ودعا 

غريفيث خالل زيارته المدينة إلى »الحفاظ على السالم« فيها.
وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف دعما للحكومة في 

مارس 2015 نحو عشرة آالف شخص، وفقا لألمم المتحدة.
129 جريمة قتل لنساء

انتهاكات  لرصد  اليمني  التحالف  وثق  متصل  سياق  وفي 
قتل  جريمة   129 رصد«،  »تحالف  اليمن  في  االنسان  حقوق 
الحوثي  جماعة  قصف  جراء  أخريات   122 وإصابة  لنساء، 
واأللغام التي زرعتها، عالوة على اختطاف 23 امرأة، بين يناير 

ويونيو 2018.

العالمي  اليوم  بمناسبة  أصدره  بيان  في  التحالف  ووصف 
النشاط  من  يوم   16 وحملة  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة 
أنواع  بـ»أبشع  الحوثيين  المرأة، ممارسات  العنف ضد  إلنهاء 
الجسدي  والتحرش  التشويه،  تشمل  والتي  االنتهاكات« 
وغيرها،  األمنية  األعمال  في  المرأة  واستغالل  واللفظي 

وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر.
وأكد التحالف أن مسلحي الحوثي انتهكوا بتلك الممارسات 
الوطنية  والقوانين  الدستور  يضمنها  التي  النساء  حقوق 

واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن.
األوضاع  إليه  آلت  لما  أسفه  عن  رصد«  »تحالف  وأعرب 
المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء االنقالب الحوثي 

على السلطة الشرعية للبالد.
العنف  من  مختلفة  أنماطًا  يواجهن  النساء  أن  إلى  وأشار 
والتوعية  الحماية  ومنظمات  الدولة  غياب مؤسسات  في ظل 

المجتمعية.
وقال تحالف رصد إنه يتابع بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات 
في  المحتجات  والنساء  صنعاء  جامعة  وطالبات  المختطفين 
العاصمة من اعتداءات واعتقاالت، وإجراء تحقيقات غير قانونية 
معهن، باإلضافة إلى حمالت التحريض ضد الناشطات ونساء 
واإلنساني،  اإلغاثي  المجال  في  والعامالت  المدني  المجتمع 
حياتهن  تستهدف  ممنهجة  لحمالت  يتعرضن  واللواتي 

وذويهن وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن.

16 تصريحًا للسفن
تصريحًا   16 إصدار  تم  أنه  الشرعية«  »دعم  تحالف  وأعلن 
وطبية  أساسية  مواد  تحمل  اليمن،  لموانئ  متوجهة  لسفن 
جويا  تصريحًا   12 إصدار  تم  أنه  التحالف  وأضاف  ونفطية. 

وأذونات بتوفير الحماية البرية.
تعطيل  تتعمد  الحوثي  جماعة  أن  إلى  التحالف  أشار  فيما 

السفن أثناء تفريغ حموالتها في الحديدة والصليف.
عمل  تجميد  أقرت  قد  اليمن،  في  الحوثي  جماعة  وكانت 
تحت  تزال  ال  التي  المناطق  في  المدني  المجتمع  منظمات 
المجلس  رئيس  رسمية، صادرة من  لوثيقة  سيطرتها، طبقًا 
لحكم  شكلية  انقالبية  حوثية  )أعلى سلطة  األعلى  السياسي 

البالد(.
للحوثينن،  السياسي  المجلس  رئيس  توجيهات  وقضت 
االجتماعية  الشؤون  وزير  إلى  للوثيقة،  المشاط، وفقا  مهدي 
في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو 
تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال 

والمنظمات واالتحادات والجمعيات الخيرية.
من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، علي محسن 
خيارات  مع  بإيجابية  تتعامل  الشرعية  الحكومة  أن  صالح، 
السالم المستند إلى المرجعيات الدولية الثالثة المتمثلة في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار 
إلى  يؤدي  بما   2216 الدولي  األمن  مجلس  وقرار  الوطني 

استعادة الدولة وإنهاء االنقالب.

<  ماركون خالل خطابه حول أهمية االنتقال البيئى في باريس

<  مبعوث االمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

<  تيريزا ماي
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في محاولة الحتواء الغضب الشعبي المتصاعد في شوارع 
الفرنسي  الرئيس  أعرب  الوقود،  ضريبة  ضد  باريس 

المحتجين لمعاناة  تفهمه  الثالثاء  ماكرون  إيمانويل 
التي تشعر  الفرنسية  األسر  تعانيه  ما  يتفهم  إنه  وقال 
بأنها تتحمل وزر زيادة الضرائب على الوقود هذه السنة 
إلى  الصفراء«  »السترات  من  بالمحتجين  دفعت  والتي 
أيام في مختلف  منذ عشرة  تنظيم تظاهرات وقطع طرق 

فرنسا. أنحاء 
مجتمعي  حوار  عن  مطول  خطاب  في  ماكرون،  وقدم 
طفيفًا  تنازاًل  البيئي،  االنتقال  أهمية  لتوضيح  شامل 
لهؤالء، قائال إنه سيقترح آلية لتصحيح الزيادة الضريبية 
النفط  أسعار  ارتفاع  مع  نفسه  الوقت  في  تُفرض  عندما 

العام. العالمي، مثلما حدث في هذا  على المستوى 
لوضع  أشهر  ثالثة  امتداد  على  وطني  حوار  إلى  ودعا 
خريطة طريق لتسريع مسيرة التحول بعيدًا عن استخدام 

الوقود األحفوري والتي قال إنها ال تزال هدفه.
»ما  باريس،  في  اإلليزيه  قصر  في  للمشرعين  وقال 
أن  يجب  ال  أنه  هو  الماضية  القليلة  األيام  من  تعلمته 

الصحيح والضروري«. المسار  نغير مسارنا ألنه 
مرات  ماكرون  كرر  ساعة،  استمرت  التي  كلمته  وفي 
من  اآلالف  مئات  عنه  عبر  الذي  الغضب  فهم  أنه  عدة 
مرتدين  الشوارع  إلى  النزول  عبر  عفوية  بصورة  الناس 
في  السائقون  بها  يحتفظ  التي  الصفراء  السترات 
تعرضوا  حال  في  الطريق  على  رؤيتهم  ليتسنى  سيارتهم 

لحادث أو عطل.
الضرائب  أن  شعروا  الفرنسيين  من  العديد  بأن  وأقر 
الحكومة  عمل  بتسريع  ووعد  فوق«  من  عليهم  »فرضت 
العام. اإلنفاق  العاملة وخفض  األسر  العبء عن  لتخفيف 

أصحاب  كررها  التي  الشكاوى  أكثر  إحدى  وطالت 
مواقف  بأنه  وصفوه  ما  المحتجون  الصفراء«  »السترات 
ألصحاب  المؤيدة  سياساته  وكذلك  »النخبوية«  ماكرون 

.2017 الشركات منذ توليه منصبه في أمايو 
من  العديد  مثل  خبرت  لقد  الفرنسي  الرئيس  وقال 
الذين  الناس  يواجهها  التي  الصعوبات  الفرنسيين 
يضطرون للقيادة لمسافات طويلة ولديهم مشكالت في 
أننا  تمامًا  واثق  أنا  الشهر.  نهاية  في  تغطية مصاريفهم 

إلى حل. نستطيع تحويل هذا الغضب 
ماكرون في خطاب  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأعلن 

فرنسا  أن  إلى  مشيرا  للمناخ،  أعلى  مجلس  إنشاء  الثالثاء 
وأن  المناخي  التغير  مواجهة  في  بالقليل  إال  تقم  لم 

بيئيا. عبئا  سيتحملون  القادمة  األجيال 
إال من  يتم  لن  التغيير  إحداث  أن  على  ماكرون  وشدد 
خالل  به  التعهد  تم  وما  بالمسؤوليات  االلتزام  خالل 
تم  الكربون  ضريبة  أن  إلى  مشيرا  االنتقالية،  الحملة 

2009 و2014 و2015. اعتمادها عام 
وجاء ذلك في كلمة مخصصة للتحول في مجال الطاقة 
يقوم  التي  االحتجاجات  بدء  قبل  مقررة  كانت  فرنسا  في 
والذين  الصفر«  »السترات  اسم  عليهم  يطلق  من  بها 
تحركاتهم  وشهدت  بانتظام.  أسابيع  منذ  يتظاهرون 

القوى األمنية. مواجهات مع 

14 مفاعال نوويا غلق 
الطاقة  سياسة  خطوط  عرضه  خالل  ماكرون  وأعلن 
الطاقة  مستقبل  صلبها  وفي  المقبلة  العشر  للسنوات 
 58 14 مفاعال نوويا من أصل  النووية، أن فرنسا ستغلق 
مفاعاًل تعمل حاليا، بحلول عام 2035، على أن يتم إغالق 

.2030 ما بين أربعة وستة مفاعالت بحلول عام 
من  اثنين  إغالق  عن  سابقًا  أعلن  ما  الخطة  وتشمل 
فرنسا.  شرق  في  فيسينهيم  في  فرنسا  مفاعالت  أقدم 

.2020 وقال ماكرون إن إغالقهما تقرر في صيف 
محطاتها   ،2020 بحلول  ستغلق  فرنسا  أن  وأضاف 
إطار  في  الفحم  من  الكهرباء  إلنتاج  المتبقية  األربعة 

التلوث. مكافحة  جهود 
حوالى  إنتاج  في  النووية  الطاقة  على  فرنسا  وتعتمد 
الحكومة  وتريد  الكهرباء.  من  احتياجاتها  من   72%
 2030 المئة بحلول عام  50 في  إلى  النسبة  خفض هذه 
الطاقة  مصادر  من  المزيد  تطوير  خالل  من   2035 أو 

المتجددة.
إنه سيطلب من مؤسسة كهرباء فرنسا  وقال ماكرون 
المفاعالت  من  المزيد  استخدام  جدوى  دراسة  العمالقة 
المقبل،  الجيل  من  المضغوط  بالماء  العاملة  النووية 
بشأن  يقرر  أن  قبل   2021 عام  حتى  سينتظر  ولكنه 

بنائها. المضي قدمًا في 
أول  بناء  على  حاليًا  فرنسا  كهرباء  شركة  وتعمل 
على ساحل  فالمنفيل  في  المضغوط  بالماء  نووي  مفاعل 

األطلسي في شمال غرب فرنسا.
المفاعل  هذا  وصل  األصل  في  المقرر  من  وكان 
مشكالت  واجه  المشروع  ولكن   2012 عام  في  بالشبكة 

المقررة. الميزانية  وتخطى  فنية 

إعالن آلية لتصحيح الزيادة الضريبية

ماكرون يسعى الحتواء ثورة »السترات الصفراء«

إما المصادقة أو قفزة في المجهول

تيريزا ماي تستجدي البرملان لتأييد اتفاق بريكست

النواب  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  دعت 
االتحاد  الخروج من  اتفاق  على  المصادقة  الى  البريطانيين 
القرار  مشروع  على  التصويت  من  قليلة  أيام  قبل  األوروبي 
المتاح«،  و»الوحيد  ممكن«،  اتفاق  »أفضل  اعتبرته  الذي 

داعية البرلمانيين إلى دعمه باسم المصلحة الوطنية.
وشددت على أن رفض االتفاق سيعني »عود على بدء« ما 
»سيفتح الباب أمام المزيد من االنقسام والشكوك«، وذلك 
واإلعالن  االنسحاب  اتفاق  على  صادقت  أوروبية  قمة  غداة 
صعبة  مفاوضات  إثر  المستقبلية  العالقة  حول  السياسي 

استمرّت 17 شهرًا.
رد  كوربن  جيريمي  المعارض  العمال  حزب  زعيم  لكن 
بقوة معتبرًا أن مشروع االتفاق يشكل »اعتداًء وطنيًا على 
هذا  رفض  إال  المجلس  هذا  أمام  »ليس  وأضاف  النفس«. 
اتفاق  على  البرلمان  تصديق  أن  حين  في  وذلك  االتفاق«، 
بين  العالقة  مستقبل  حول  السياسي  واإلعالن  االنسحاب 

االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، ضروري لتفعيلهما.
البرلمان سيصوت على مشروع  أن  االثنين  ماي  وأعلنت 
مهمة  وتبدو  ديسمبر.   11 في  السياسي  واإلعالن  االتفاق 
في  ضئيلة  أغلبية  إال  تملك  ال  أنها  حيث  جدًا  صعبة  ماي 
البرلمان من عشرة أصوات يؤمنها حليفها الحزب الوحدوي 

األيرلندي الشمالي.
المشروع  ضد  سيصوت  أنه  من  حذر  الحزب  هذا  لكن 
بسبب غضبه على الوضع الخاص لمقاطعة أيرلندا الشمالية 
في االتفاق والناجم عن الرغبة في تفادي العودة إلى الحدود 
أيرلندا  وجمهورية  البريطانية  المقاطعة  هذه  بين  المادية 

العضو في االتحاد األوروبي.
محافًظا  نائبًا   80 نحو  الحزب  هذا  نواب  إلى  ويضاف 
يؤيدون بريكست يقطع تمامًا مع االتحاد األوروبي والنواب 
والنواب  األسكتلندي  القومي  الحزب  أعضاء  األسكتلدنيين 
الديمقراطيين  األحرار  حزب  داخل  ألوروبا  المناهضين 

الصغير.

أن  جونسون  بوريس  السابق  الخارجية  وزير  واعتبر 
ستبقى  التي  المتحدة  للمملكة  و»إهانة«  »كارثة«  االتفاق 

»دولة تابعة« لالتحاد األوروبي.
وأقر وزير الخارجية جيريمي هانت األحد أن تمرير االتفاق 
الكثير  البرلمان سيكون »تحديًا« مضيًفا مع ذلك »أن  في 

من األمور يمكن أن تتغير في األسبوعين القادمين«.
حّذر  األلمانية  »هاندلشبالت«  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
ليدينغتون،  ديفيد  البريطانية  الحكومة  رئاسة  مكتب  وزير 
الرجل الثاني في السلطة التنفيذية في بريطانيا، من مغبّة 
فعل  ردة  رُفض »ستكون  حال  في  إنه  قائاًل  االتفاق  رفض 
الشركات التجارية واألسواق سلبية، وليس هناك ما يضمن 

أننا سنجد سبياًل للخروج من هذا الوضع«.
وارتفعت بورصة لندن بعد مصادقة القمة األوروبية على 

االتفاق الذي يلحظ فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا، تبدأ بعد 
مارس   29 في  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  موعد 
2019، ستبقى العالقة بين الطرفين خاللها تقريبًا على حالها.

قفزة في المجهول
بعد  الصفوف  لرص  حكومتها  اإلثنين  صباح  ماي  وجمعت 

استقالة عدد من الوزراء الرافضين لالتفاق مؤخرًا.
بينها  البريطانية  الصحف  جزء من  دعم  على  ماي  وحصلت 
صحيفة »تايمز« التي اعتبرت أن االتفاق، وإن لم يكن جيدًا 
بالفعل، إال أن رئيسة الوزراء »محقة بقولها إن البديل الوحيد 

هو )الخروج من التكتل( من دون اتفاق أو إلغاء بريكست«.
إلى  البريطانيين  ميْل«  »ديلي  صحيفة  دعت  بدورها 
»اختيار )اتفاق( بريكست الذي توصّلت إليه ماي وإال القفز 

في المجهول«.
المؤيدة  صن«  »ذا  صحيفة  انتقدت  المقابل  في 
لبريكست ما اعتبرته "استسالمًا" أمام االتحاد األوروبي في 
يعكس  ال  االتفاق  أن  تلغراف"  "ديلي  اعتبرت صحيفة  حين 

حقيقة تصويت البريطانيين في استفتاء 2016.

جولة في المملكة
لكن تصويت البرلمان لصالح االتفاق ال ينهي متاعب تيريزا 
ماي. فقد هددت رئيسة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين 
ستسحب  بأنها  قاطع،  بشكل  االتفاق  تعارض  التي  فوستر 

دعمها للحكومة إذا تم تمرير االتفاق.
وستبدأ  مواطنيها.  مع  مباشر  تواصل  ماي حملة  وبدأت 
بدعم  رعاياها  إلقناع  المملكة  في  كبيرة  جولة  الثالثاء 
ا إمكانية إجراء مناظرة تلفزيونية  االتفاق. وهي تدرس أيضًً

مع جيريمي كوربن، بحسب وسائل إعالم بريطانية.
فيها  تدعو  األحد،  نُشرت  األمة«  إلى  »رسالة  وكتبت 
تحقيق  بهدف  لالتفاق  دعمًا  الوطنية  الوحدة  إلى  البالد 
»المصالحة« بعد سنوات من االنقسام بين مؤيدي االتحاد 
األوروبي والمشككين في جدواه، إثر االستفتاء الذي صوّت 
البريطانيون خالله في يونيو 2016 لصالح بريكست بنسبة 

%52 من األصوات.

تقرير أممي »صادم«:

الفقر والجفاف يدفعان األفغان إلى بيع بناتهم

من  أكثر  كانت  الجفاف،  »قبل  وتابعت 
%80 من األسر مديونة بالفعل«، مشيرة 
إلى أن كثيرين ممن كانوا يأملون بسداد 
عن  عجزوا  الحصاد  موعد  في  ديونهم 

ذلك.
اآلن  األطفال  أصبح  »لألسف  وقالت 
هذه  سداد  مقابل  ضمانات«  )بمثابة( 
فتيات  تزويج  تم  أنه  وأوضحت  الديون. 

عمرهن 11 عامًا وحتى أقل.
يعد  األطفال  »تزويج  أّن  إلى  وأشارت 
نوعًا من التقليد االجتماعي المتأصل في 

أفغانستان«، إذ ينخرط ٪35 من السكان 
البالد، وقد تصل  الممارسة عبر  في هذه 

النسبة إلى %80 في بعض األماكن.
سوًءا.  األمور  تزداد  »لألسف  وأردفت 
األطفال  النزاع.  ثمن  يدفعون  األطفال 
ناشطو  واتفق  الجفاف«.  ثمن  يدفعون 
حضروا  الذين  األفغاني  المدني  المجتمع 
زيادة  وجود  على  جنيف  في  االجتماع 

واضحة في »بيع« الفتيات للزواج.
وأّكدت ثرية باكزاد التي ترأس جمعية 
صوت النساء غير الحكومية األفغانية أنّه 

يُجبرون  األفغان  اآلباء  المتحدة  األمم 
بناتهم  »بيع«  على  متزايد  بشكل 
أو  ديونهم  سداد  أجل  من  وتزويجهن 

لمجرد توفير ثمن الطعام.
أوردت األمم المتحدة أن اآلباء األفغان 
يُجبرون بشكل متزايد على »بيع« بناتهم 
أو  ديونهم  سداد  أجل  من  وتزويجهن 
لمجرد توفير ثمن الطعام، بسبب األوضاع 
يفاقمها  التي  أفغانستان  في  البائسة 

الجفاف المدمر.
اللتين  وباغديس  هرات  واليتي  ففي 
أفغانستان،  شرق  في  الجفاف  ضربهما 
للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق  يقدر 
)يونيسف( أّن 161 طفاًل على األقل تتراوح 
»تم  قد  عامًا  و16  شهر  بين  أعمارهم 

بيعهم« خالل أربعة أشهر فقط.
وقالت الناطقة باسم يونيسيف أليسون 
»حالة  إّن  جنيف  في  للصحفيين  باركر 

األطفال مروعة في أفغانستان«.
مؤتمر  في  حديثها  معرض  وفي 
جنيف،  في  عقد  أفغانستان  حول  دولي 
أوضحت باركر أن األطفال الذين شملتهم 
»إما  أكتوبر  إلى  يوليو  بين  تمت  دراسة 
مخطوبون وإما متزوجون وإما تم بيعهم 

ألن آباءهم مديونون«.

للصحفيين  وقالت  للغاية«.  مروع  »أمر 
على هامش المؤتمر إّن »الفتيات اللواتي 
يتم  12عامًا  و   8 بين  أعمارهن  تراوح 
القضايا  لمعالجة  مسنين  لرجال  بيعهن 

االقتصادية ... لعائالتهن«.
وأشارت إلى أن أبا »باع« ابنته البالغة 
سبع سنوات في إطار صفقة زواج، موضحة 

أنه أبلغها أن ليس لديه خيار آخر.
ابنتي.  »أحب  لها  قال  األب  إّن  وقالت 
أعرف ما قمت به. أعاني جراء ذلك. ولكن 
لدّي خمس  ؟  المتاحة  الخيارات  عن  ماذا 
بنات أخريات. قد ال أكرر ذلك إذا قدمت لي 
وأشارت  بناتي«.  إلطعام  الخيارات  بعض 
إلى أن »الناس )في أفغانستان( في حاجة 
خصوصًا  والخدمات،  للمساعدة  ملحة 

الطعام«.
لشؤون  العليا  المفوضية  وذكرت 
أسوأ  أّن  المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين 
موجة جفاف تضرب أفغانستان منذ عقود 
أكثر  البائس  اإلنساني  الوضع  وقد جعلت 

سوًءا.
بابار  المفوضية  باسم  الناطق  وقال 
بالوش إّن الجفاف والنزاع المستمر تسبّبا 
بنزوح أكثر من ربع مليون أفغاني في غرب 

البالد منذ أبريل الفائت.

تصاعدت الدعوات لعقد محادثات سالم مع 
اشتداد المعارك في ميناء الحديدة الذي 
تمر عبره المساعدات لماليين اليمنيين

<   أسوأ موجة جفاف تضرب أفغانستان منذ عقود
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ترامب يصعد التهديد بغلق الحدود

املكسيك تطالب بالتحقيق في استخدام أميركا »أسلحة غير فتاكة« نحو أراضيها
المتحدة  الواليات  بين  الحدودية  األزمة  تصاعدت 
والمكسيك عقب محاولة مئات المهاجرين الثالثاء اجتياز 
الحدود  وأعلن حرس  األميركية،  األراضي  الحدود لدخول 
األميركي أنه أعاد فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا 
المكسيكية وسان دييغو األميركية بعدما أغلقتها لبعض 

الوقت.
للجمارك  الفيدرالية  للوكالة  دييغو  سان  فرع  وقال 
إنّه  تغريدات  سلسلة  في  األميركية  الحدود  وحماية 
السيارات.  عبور  ثم  ومن  المشاة  عبور  استئناف  أواًل  تم 
بين  الحدود  أغلقت  العبور  نقاط  فتح  إعادة  إعالن  وقبل 
وذلك  آخر،  إشعار  حتى  والمشاة  السيارات  أمام  البلدين 
بعيد محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا 

الوسطى، عبورالحدود باتجاه األراضي األميركية.
في  شاركوا  الذين  المهاجرين  من   500 نحو  وقام 
تظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، 
الحدودي،  المعبر  على  الحديدي  الحاجز  إلى  بالتوجه 

وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول األراضي األميركية.
تظاهرة  في  الذين شاركوا  المهاجرين  من  عدد  وقام 
الحديدي  الحاجز  إلى  بالتوجه  الحدود،  جانب  إلى  سلمية 
على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول 
تصدّت  األميركية  األمن  قوات  لكنّ  المتحدة،  الواليات 
مروحيات  كانت  بينما  للدموع،  المسيلة  بالغازات  لهم 
منخفض  علو  على  فوقهم  تحّلق  األميركي  الجيش 

وتخترق أحيانًا المجال الجوي المكسيكي.
العودة  المهاجرين  هؤالء  من  األكبر  القسم  وفضّل 
قّلة  واصلت  حين  في  المكسيكية،  األراضي  داخل  إلى 
حاجزًا  فبلغت  األميركية  األراضي  باتجاه  تقدّمها  منهم 
ثانيًا من األسالك الشائكة يقف خلفها عناصر من حرس 
تقدّم  لوقف  اإلثر  على  تحرّكوا  الذين  األميركي  الحدود 

هؤالء.
فيه  حّذرت  بيانًا  المكسيكية  الداخلية  وزارة  وأصدرت 
من أنّها »ستطرد في الحال األشخاص الذين شاركوا في 

هذه األعمال العنيفة«.
من جهتها قالت بلدية تيخوانا إّن 24 هندوراسيًا و15 
األحد  الحوادث. وعصر  بعد هذه  توقيفهم  تمّ  مكسيكيًا 
مكافحة  قوات  من  وحدات  المكسيكية  السلطات  نشرت 
وكان  تيخوانا.  مدينة  من  استراتيجية  محاور  في  الشغب 
آالف  ستة  بنشر  أمر  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

للدموع  المسيل  الغاز  السلطات األميركية عبوات  أطلقت 
على مهاجرين في المكسيك قرب المعبر الحدودي الذي 
يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن سان دييجو بوالية 
السياج  بعضهم  اخترق  عندما  األمريكية،  كاليفورنيا 

جندي أميركي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين 
من دخول األراضي األميركية.

األيام  خالل  وصلوا  مهاجر  آالف  خمسة  نحو  وكان 
أربعة  نحو  قطعوا  أن  بعد  تيخوانا  إلى  الماضية  القليلة 
والفقر  العنف  آالف كيلومتر خالل نحو شهر، هاربين من 
في هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول إلى األراضي 

األميركية.

تحقيق كامل
قدمت  أنها  بيان  في  المكسيكية  الخارجية  وزارة  وذكرت 
فيها  طالبت  األمريكية  للحكومة  دبلوماسية  مذكرة 
غير  أسلحة  بتوجيه  وصفته  كامل«فيما  »تحقيق  بإجراء 

فتاكة صوب األراضي المكسيكية يوم األحد.
بعدما  الوزارة  عنه  أعلنت  الذي  الرسمي  الطلب  وجاء 

الحدودي لدخول الواليات المتحدة.
أنها  المتحدة  الواليات  في  الحدود  سلطات  وذكرت 
الجانب  على  شخصًا   40 من  أكثر  على  القبض  ألقت 
األميركي من الحدود، وأنها ال تعتقد أن أحدًا تمكن من 

التوغل لمسافة أبعد داخل كاليفورنيا.
مؤتمر  في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وقال 
»اندفع«  إذا  الحدود  سيغلق  إنه  مسيسبي  بوالية 
األميركية  السلطات  وأغلقت  السياج.  صوب  المهاجرون 
خالل  لساعات  ازدحامًا،  البالد  معابر  أكثر  يسيدرو،  سان 

تصاعد األحداث يوم األحد.
كنا  إذا  مغلقة  وسنبقيها  »سنغلقها  ترامب  وقال 
من  طويلة  لفترة  مغلقة  سنبقيها  مشكلة.  سنواجه 

الزمن«.
وواقعة األحد هي األحدث في أزمة تعترض فيها سياسات 

ترامب المتشددة إزاء الهجرة الطريق أمام آالف المهاجرين 
الذين شقوا طريقهم شمااًل عبر المكسيك قادمين من دول 

بأمريكا الوسطى يعصف بها العنف والفقر.
على  إن  ترامب  وقال  تيخوانا.  في  التوتر  ويتصاعد 
الواليات  تبت  أن  إلى  المكسيك  في  االنتظار  المهاجرين 
تحواًل  هذا  ويمثل  منهم.  كل  لجوء  طلبات  في  المتحدة 
كبيرًا في سياسة اللجوء ربما يبقي المهاجرين القادمين 

من أمريكا الوسطى بالمكسيك ألكثر من عام كامل.
يجب  المكسيك  إن  قال  بل  بهذا  ترامب  يكتف  ولم 
من  ومعظمهم  الوسطى،  أميركا  من  القادمين  تعيد  أن 
هندوراس، إلى بالدهم. وكتب على تويتر »يجب أن تعيد 
المكسيك المهاجرين، وكثيرون منهم من عتاة اإلجرام، 
شئتم،  طريقة  بأي  بالحافلة..  بالطائرة..  بالدهم..  إلى 
سنغلق  األمريكية.  المتحدة  الواليات  يدخلوا  لن  لكنهم 
الحدود إغالًقا دائمًا إن لزم األمر. يا أعضاء الكونجرس.. 

مولوا الجدار«.

الغاز المسيل للدموع مخز
وتتفاوض المكسيك مع الواليات المتحدة بشأن خطة 
بحث  خالل  المكسيك  في  المهاجرين  إلبقاء  محتملة 
أندرس  المنتخب  الرئيس  فريق  وقال  لجوئهم.  طلبات 
يوم  العمل  مهام  يتولى  الذي  أوبرادور  لوبيز  مانويل 
المهاجرين.  بشأن  التفاق  التوصل  يتم  لم  إنه  السبت 

لكن مسؤولين لمحوا إلى إمكانية بقائهم بالمكسيك.
نائب  منصب  سيتولى  الذي  إنسيناس  أليخاندرو  وقال 
سيبقون  موضوعيين،  نكون  أن  »يجب  الداخلية  وزير 
حقوق  لهم  المهاجرون  حدث...  مهما  المكسيك  في 

وسنحترمها«.
إزاء  الفعل  رد  عن  أميركية  حكومية  وكاالت  ودافعت 
ما حدث يوم األحد عند معبر سان يسيدرو. وأثارت صور 
للدموع  المسيل  الغاز  من  يفرون  وهم  أطفااًل  تظهر 
والجمعيات  البرلمانيين  بعض  من  حادة  انتقادات 

الخيرية.
لإلغاثة  البريطانية  »أوكسفام«  جماعة  ووصفت 

استخدام الغاز المسيل للدموع بأنه مخز.
السياسات  مستشاري  كبيرة  جاس  فيكي  وقالت 
أطفال  »صور  أوكسفام  في  الوسطى  بأمريكا  الخاصة 
حفاة يختنقون جراء الغاز الذي أطلقته دورية تابعة إلدارة 
بصدمة  تصيبنا  أن  يجب  األميركية  والحدود  الجمارك 
آخرون  ومنتقدون  ديمقراطيون  ووصف  شديدة«. 

استخدام الغاز بأنه رد فعل مبالغ فيه.

واشنطن ــ وكاالت

ترامب: »سنغلقها وسنبقيها مغلقة
إذا كنا سنواجه مشكلة. سنبقيها 
مغلقة لفترة طويلة من الزمن«

موسكو حتقق مع 24 بحارا أوكرانيا
مت احتجازهم ومطالب باإلفراج عنهم

< مواجهات بين المهاجرين والشرطة األميركية باستخدام الغاز المسيل للدموع<  ترامب

قواتها النظامية في النزاع في أوكرانيا.
الناطق  وأعلن  كييف.  على  يقع  اللوم  أن  موسكو  وأصرت 
»الجانب  أن  اإلثنين  بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم 
القانون  القوانين،  مع  تمامًا  يتطابق  بشكل  تصرّف  الروسي 
األمر  أن  إلى  مشيرًا  معًا«،  آن  في  الداخلي  والقانون  الدولي 
يتعلق بـ»انتهاك سفن حربية أجنبية المياه اإلقليمية لروسيا 
األوكرانية  السفن  كانت  عندما  األزمة  واندلعت  االتحادية«. 
البحر  من  آزوف  بحر  إلى  المؤدي  كيرتش  مضيق  في  تمر 

األسود، والذي تستخدمه اوكرانيا وروسيا.
الروسي  الحدود  لحرس  تابعة  سفينة  إن  أوكرانيا  وقالت 
على  النار  أطلقت  ذلك  وبعد  اوكرانية  قطر  سفينة  صدمت 
أغلق  كيرتش  مضيق  أن  وأضافت  حركتها.  وشلت  السفن 
فوق  تحلق  كانت  الروسي  الجيش  طائرات  وأن  نفط  بناقلة 
البحر. وأكد جهاز »اف اس بي« األمني الروسي المشرف على 
قوات الحدود، أن النيران أطلقت وأن السفن احتجزت، متهما 

السفن األوكرانية بـ»انتهاك الحدود الروسية«.
ونشر وزير الداخلية األوكراني تسجيل فيديو على »تويتر« 
عند  القطر  قارب  يظهر  الروسية  السفن  إحدى  من  أنه  يبدو 
باللغة  وإهانات  أوامر  يتخلله  به،  واالصطدام  مطاردته 

الروسية.
بعد  مشابها  تسجيال  الروسية  التلفزيون  وعرضت شبكات 
أوكرانيا إن ستة من  إزالة الصوت ولحظة االصطدام. وقالت 
قال  بينما  خطيرة.  منهم  اثنين  إصابة  وإن  أصيبوا  بحارتها 
جهاز »اف اس بي« أن ثالثة فقط أصيبوا بجروح غير خطيرة 

وتلقوا عالجًا طبيًا.
وذكر مسؤولون روس أن 24 بحارا أوكرانيا محتجزون، وقال 

بيسكوف إنه تم فتح تحقيق جنائي.

أوروبا تؤيد كييف
تويتر  على  توسك  دونالد  األوروبي  المجلس  رئيس  وكتب 
مضيفًا  آزوف«  بحر  في  للقوة  روسيا  استخدام  »أدين 
والسفن  البحارة  تعيد  أن  يجب  الروسية  »السلطات  أن 
سفراء  وعبر  جديد«.  استفزاز  أي  عن  واالمتناع  األوكرانية 

تواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد أن احتجزت 
الروسية سفينتين حربيتين مصفحتين وسفينة أخرى  القوات 
األحد بعد اتهامها بدخول المياه الروسية بشكل غير شرعي 

قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.
الغربيون  وحلفاؤها  أوكرانيا  فيه  طالبت  الذي  الوقت  وفي 
اإلثنين باإلفراج عن السفن األوكرانية الثالثة التي احتجزتها 
القرم،  جزيرة  من شبه  بالقرب  عليها  النار  إطالق  بعد  روسيا 
وأوكرانيا  روسيا  بين  التوسط  إلى  استعدادها  ألمانيا  أبدت 

لتطبيع الوضع حول بحر آزوف.
كما  قصوى،  تأهب  حالة  في  األوكراني  الجيش  ووضع 
الرئيس  من  على طلب  للتصويت  األوكراني  البرلمان  يجتمع 
بترو بوروشينكو، الذي اتهم روسيا ببدء »مرحلة جديدة من 

العدوان، لفرض األحكام العرفية«.
العسكري، وعقد  التصعيد  اتساع  الحادث مخاوف من  وأثار 
خاللها  حذرت  اإلثنين  طارئة  جلسة  الدولي  األمن  مجلس 
»التحركات  روسيا من  هايلي  نيكي  المتحدة  الواليات  سفيرة 

الخارجة عن القانون«.
وتعتبر هذه المواجهة تطورا خطيرا في النزاع الطويل بين 
أوكرانيا وروسيا والمتمردين المدعومين من موسكو في شرق 

اوكرانيا. وقتل أكثر من 10 آالف شخص في هذا النزاع.
وتفرض الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عقوبات حاليًا 
على روسيا بسبب النزاع، وسارعت العواصم األوروبية اإلثنين 

إلى الوقوف وراء كييف.
واتهم حلفاء أوكرانيا الغربيون روسيا باستخدام القوة دون 
إلى  شركاءها  كييف  دعت  بينما  البحرية،  المواجهة  في  مبرر 

فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
الخارجية االوكراني بافلو كليمكين للصحافيين  وقال وزير 
اتحاد  قبل  من  لها  مخطط  عدائية  أعمال  »هذه  كييف  في 
باإلفراج  األمن(  مجلس  )في  سنطالب  أوكرانيا.  ضد  روسيا 

الفوري عن بحارتنا وتحرير سفننا«.

مرحلة جديدة« من النزاع
جديد  مستوى  في  البلدين  بإدخال  روسيا  بوروشنكو  واتهم 
من النزاع. وقال في كلمة متلفزة للشعب »بعد الهجوم على 
السفن العسكرية األوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من 

العدوان«.
والعلنية  المتغطرسة  »المشاركة  أظهر  الحادث  أن  وأضاف 
للوحدات النظامية من الجيش الروسي« في النزاع مع أوكرانيا. 
وقال إن ذلك »يغير الوضع« ألن روسيا نفت في السابق ضلوع 

يقومون  الذين  وهولندا  وبولندا  والسويد  وبريطانيا  فرنسا 
من  »مخاوفهم  عن  مشترك  بيان  في  الصين  في  بجولة 
تصاعد التوتر األخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش«، وحثوا 
المعتقلين  األوكرانيين  البحّارة  سراح  إطالق  على  روسيا 

المحتجزة. السفن  وإعادة 
في  ظاهرًا  »مبررًا  ترى  ال  أنّها  اإلثنين  فرنسا  وأّكدت 

استخدام روسيا القوة« ضد السفن األوكرانية.
ودعا ناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان روسيا إلطالق 
سراح البحارة األوكرانيين الموقوفين وإعادة السفن المحتجزة.
إغالق  أي  إن  ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  وقال 
روسي لبحر أزوف »غير مقبول« مقترحا وساطة فرنسية ألمانية 

لحل األزمة.
ندين  "نحن  البريطانية  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 
أوكرانية  سفن  ثالث  باحتجاز  الروسي  العدائي  العمل 
على  األدلة  من  مزيدا  يوفر  »الحادث  أن  مضيفا  وطواقمها" 

سلوك روسيا المزعزع الستقرار المنطقة«.
ستولتنبرغ  ينس  األطلسي  شمال  حلف  قائد  طالب  كما 
روسيا بإرجاع السفن والبحارة، محذرا موسكو من أن تحركاتها 

ستكون لها تداعيات.
أن  قبل  بوروشنكو  مع  هاتفية  مكالمة  ستولتنبرغ  وأجرى 
يجري مسؤولون من الجانبين محادثات طارئة في مقر الحلف 

في بروكسل.
الستخدام  مبرر  يوجد  »ال  للصحافيين  ستولتنبرغ  وصرح 
القوة العسكرية ضد السفن األوكرانية والبحارة، ولذلك ندعو 
روسيا إلى اإلفراج الفوري عن البحارة والسفن األوكرانية التي 

احتجزتها أمس«.
حيث  كيرتش  مضيق  حول  فترة  منذ  التوترات  وتتصاعد 
القرم  بينها وبين منطقة  برا  يربط  بنت روسيا جسرًا جديدًا 

التي ضمتها روسيا في 2014.
واتهمت كييف موسكو بمنع دخول السفن األوكرانية عبر 
مضيق كيرتش، الذي يعتبر الطريق الوحيد للدخول والخروج 
نشر  األخيرة  األشهر  وفي  األسود.  البحر  إلى  آزوف  بحر  من 
السواحل في  الحربية وسفن خفر  السفن  الجانبان مزيدا من 

المنطقة.
وذكرت مجموعة »يوراسيا« لألبحاث أن الحادث يشير إلى 

تصعيد كبير للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت »ستقف الحكومات الغربية إلى جانب أوكرانيا في 
.. مما يرجح فرضها عقوبات  الحادث  مواجهة روسيا في هذا 

جديدة على موسكو«.
وتجمع المحتجون في العديد من المدن األوكرانية للتنديد 
بروسيا، وتوجه مئات من النشطاء اليمينيين المتطرفين إلى 

البرلمان في كييف، وأشعلوا المفرقعات.

بالرغم من تأكيد االتهامات بحق البريطاني ماثيو هيدجز 
المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس على 
في  ودورها  العسكرية  قدراتها  عن  معلومات  جمع  خلفية 
اليمن أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة عفوًا عنه في 
خطوة تعكس استجابة للضغوط البريطانية بشأن القضية 

المثارة.
اإلثنين  يوم  صدر  الضي  اإلماراتي  العفو  قرار  وعقب 
عبّرت لندن عن »االمتنان« لدولة اإلمارات، التي قالت إن 
خطوة العفو عن الشاب البريطاني )31 عاما( أتت انطالقا 
الدولة  بين  القوية«  والروابط  التاريخية  »العالقات  من 

الخليجية وبريطانيا.
وأشارات وزارة الخارجية اإلماراتية في بيان لها أن عائلة 
االماراتي  الرئيس  إلى  للعفو«  »التماسا  قدّمت  هيدجز 
رسالة  إرسال  خالل  »من  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

شخصية إلى سموه«.
يكون  أن  قرر  االماراتي  الرئيس  ان  الوزارة  وأضافت 
هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر االحد عفوًا بحقهم 
لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنّه سيسمح له بمغادرة 

دولة االمارات »فور اكتمال اإلجراءات الرسمية«.
وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت 
على تويتر »أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم 
موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة اإلمارات العربية 

المتحدة لحل القضية بسرعة«.
وبشأن اتهامات التجسس، قال هانت على إذاعة »بي.

اإلفراج  متوقعًا  حقيقية«،  بأنها  أدلة  أي  نر  »لم  بي.سي« 
عن هيدجز »في وقت قريب بالفعل«. وأضاف أنها »لحظة 
آخرين  بريطانيين  لوجود  مرارة«  من  تخلو  ال  جميلة 

محتجزين »بدون وجه حق« حول العالم.
العفو  ألنباء  سعادتها  عن  هيدجز  زوجة  عبّرت  بدورها 
زوجها آلخر مرة  التي شاهدت  تيخادا،  دانييال  وقالت  عنه. 
يوم الحكم عليه األسبوع الماضي إلذاعة بي.بي.سي »هذا 

النبأ غمرنا بسعادة بالغة«.
وردا على سؤال بشأن تكرار اتهام دولة االمارات لزوجها 
بالتجسس قالت تيخادا »في صميم قلبي أعرف بأنه ليس 
فأنا  عودته،  مقابل  هذا  كان  »إذا  أضافت  لكنها  كذلك«. 

أرحب بالنبأ«.

»أم آي 6«
جاء اإلعالن عن العفو بعدما عرضت على صحافيين بينهم 
إنه  فيها  يقول  هيدجز  مع  لتحقيقات  مصوّرة  تسجيالت 

عنصر في جهاز االستخبارات البريطاني »أم آي 6«.
ورغم قرار العفو، كرّرت أبوظبي اتهام هيدجز بأنه عمل 
على جمع معلومات حساسة »لصالح أحد أجهزة االستخبارات 

األجنبية«. وقال بيان تاله في أبوظبي المسؤول اإلعالمي 
الحكومي جابر اللمكي إن هيدجز قام بأعمال تجسس حول 
القدرات العسكرية واالقتصادية لإلمارات، وبـ»جمع وتحليل 
اإلمارات  دولة  دور  حول  والسياسية  العسكرية  المعلومات 
حيث  باليمن«  الحوثيين  الحرب ضد  في  المتحدة  العربية 
معترف  لحكومة  دعما  عسكريا  تحالفا  السعودية  مع  تقود 

بها.
عن  المعلومات  وتحليل  بـ»جمع  البريطاني  قام  كما 

متخذي القرار بالدولة بما فيهم أفراد من األسر الحاكمة«.
وأوضح »اعترف السيد هيدجز بالعمل على جمع معلومات 
حساسة وسرية عن اإلمارات لصالح أحد أجهزة االستخبارات 
األجنبية، وقد أثبتت األدلة التي عُرضت على المحكمة من 
والتي  هيدجز  للسيد  المسندة  التهم  العامة  النيابة  قبل 
أكدها كذلك اعترافه الصريح بقيامه بالتخابر لصالح دولة 

أجنبية، األمر الذي ال يقبل الجدل بإدانة السيد هيدجز«.
دبي،  مطار  في  مايو  من  الخامس  في  هيدجز  وأوقف 
عن  بحثًا  يجري  وكان  دكتوراه،  طالب  أنه  عائلته  وقالت 
سياسات اإلمارات الخارجية واألمن الداخلي بعد االحتجاجات 
في العالم العربي. وتم اإلفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت 

في 29 اكتوبر دون السماح له بالسفر.

األولوية للعالقات
حكما  الماضي  األربعاء  أبوظبي  في  محكمة  وأصدرت 

بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس.
هيدجز  أن  سابق  وقت  في  اإلماراتية  السلطات  وذكرت 
قدم إلى اإلمارات »تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من 
أسفر  التي  المعلومات  مع  اعترافاته  تطابق  التحقيقات 

عنها فحص األجهزة اإللكترونية الخاصة به«.
للشؤون  االماراتي  الدولة  وزير  قال  ذلك  ورغم 
الخارجية إن خطوة  أنور قرقاش في بيان وزارة  الخارجية 
اإلفراج عن هيدجز »تتيح لنا التركيز على متانة العالقات 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  الثنائية 
البلدين  كال  يجنيها  أن  يمكن  التي  والمنافع  المتحدة 

الدولي عمومًا". والمجتمع 
األولوية  تكون  أن  على  »حرصت  اإلمارات  أن  وأّكد 
التي  المباحثات  خالل  البلدين  بين  الثنائية  للعالقات 
اإلجراءات  في  الشروع  قبل  الخمسة  األشهر  في  جرت 
أصبحت  ولكنها  واضحة  المسألة  هذه  كانت  القضائية، 
تزداد تعقيدًا بال داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة 

اإلمارات«.
المُعتاد  الرئاسي  العفو  مَكرُمة  »أن  قرقاش  وتابع 
تسمح لنا بإغالق هذا الجزء والتركيز على الجوانب اإليجابية 

العديدة لهذه العالقة«.
القضية  أن  اللمكي  تاله  الذي  الرسمي  البيان  في  وجاء 
وسيادتها،  اإلمارات  دولة  أمن  تمس  بجريمة  »تتعلق 

وليست قضية سياسية أو قضية رأي وحقوق إنسان«.

يعمل لصالح »أم آي 6«

عفو إماراتي لـلـ »جاسوس« البريطاني هيدجز
أبو ظبي ــ وكاالت

موسكو ــ وكاالت

مواجهة أوكرانية ــ روسية في »بحر آزوف« تجدد النزاع الطويل 

< البريطاني ماثيو هيدجز

وسط مخاوف من التصعيد العسكري



قال المصرف المركزي إن معدل التضخم في 
الربع الثالث من العام 2018 شهد انخفاضا 
إلى  يصل  أن  متوقعا   ،%9.4 إلى  ملحوظا 
العام  من  الرابع  الربع  خالل  سالب  معدل 
النفط  إنتاج  لتحسن  نتيجة  وذلك  الجاري، 
إطار  في  اإلجراءات  ببعض  مصحوبا  الخام، 

برنامج اإلصالح االقتصادي.
التي  الكبيرة  القفزة  إلى  المصرف  وأشار 
 2016 عامي  خالل  التضخم  معدل  بلغها 
و%28.5   %25.9 سجل  عندما  و2017، 
الملحوظ  االرتفاع  بعد  وذلك  التوالي،  على 
ألسعار  العام  القياسي  الرقم  بيانات  في 

المستهلك.
أرجــع  حديثا،  ــادرة  ــص ال نشرته  ــي  وف
المتصاعد  االتجاه  ذلك  المركزي  المصرف 
في األرقام القياسية ومعدالت التضخم خالل 
الظروف  من  جملة  إلى  الماضيين  العامين 
مرت  التي  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 

بها البالد هي:
من  صاحبه  ومــا  السياسي  الصراع  1ـ 

انقسام في مؤسسات الدولة السيادية.
إلى  أدت  التي  النفطية  الحقول  أزمة  2ـ 
شبه توقف تام إلنتاج وتصدير النفط الخام، 
فضال عن انخفاض أسعاره مع بداية النصف 
الثاني من العام 2014، ما نتج عنه تسجيل 

عجز مستمر في الميزانية العامة.
المحلي  الناتج  في  تراجع  تسجيل  3ـ 
الفترة  خــالل  الجارية  باألسعار  اإلجمالي 
)2013ـ  2016(، بسبب تدني إنتاج وتصدير 
النفط وضعف اإلنتاجية المحلية مع الزيادة 

في االستهالك المحلي.
أمام  الليبي  الدينار  قيمة  تدني  ـ   4

العمالت األجنبية في السوق الموازية.
وعدم  اليقين  عــدم  حالة  استمرار  ـ   5
القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع 
االقتصادي في البالد، فضال عن سيطرة عدد 
قليل من التجار على سوق السلع والخدمات.

تردي  مع  الظل  اقتصاد  حجم  توسع  ـ   6
زيادة حجم  إلى  باإلضافة  األمنية،  األوضاع 

تهريب السلع إلى الدول المجاورة.

المواد الغذائية والمشروبات
أما على مستوى أسعار المستهلك والتضخم 
الرئيسية  األقــســام  حسب  الثالث  للربع 
نشرة  أوضحت  فقد  السلعية،  للمجموعات 
في  التضخم  معدل  أن  المركزي  المصرف 
والمشروبات  الغذائية  الــمــواد  مجموعة 
الربع  خالل   14,4% بنسبة  ارتفع  قد  والتبغ 
الثالث 2018 ، مقارنة بما كانت عليه خالل 

الفترة نفسها من العام 2017.
زيادة  إلى  االرتفاع  هذا  النشرة  وأرجعت 
مستوى أسعار المجموعات الفرعية المكونة، 
ومن ضمنها مجموعة الزيوت والدهون التي 
ارتفعت بنسبة ٪67,6 ومجموعة البروتينات 

الحيوانية، التي زادت بنسبة 20,3%، بينما 
 ،%36,2 بنسبة  الحبوب  مجموعة  ارتفعت 
كما ارتفعت مجموعة األلبان والبيض بنسبة 
بنسبة  والتبغ  السجائر  ومجموعة   ،%10,5
2,6%، باإلضافة إلى ارتفاع المكونات مثل: 
الفواكة والسكريات والشاي والبن والكاكاو.

البقوليات  مثل  سلع  سجلت  حين  في 
األخــرى  الغذائية  والسلع  والمشروبات 
و%6,4،   %2,6  ،%10,5 بنسب  انخفاضا 
والتبغ  الغذائية  المواد  مجموعة  تشكل  إذ 
القياسي  الرقم  36,6% من وزن  ما نسبته 

العام ألسعار المستهلك.

المالبس واألقمشة واألحذية..
تشير البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء 
في  التضخم  معدل  ارتفاع  إلى  والتعداد، 
واألحذية  واألقمشة  المالبس  مجموعة 
 %8,1 بنسبة   2018 الثالث  الربع  خــالل 

من  نفسه  الربع  في  عليه  كان  بما  مقارنة 
نتيجة  االرتفاع  هذا  ويأتي   ،2017 العام 
الرجالية  المالبس  من  كل  أسعار  ارتفاع 
بنسبة 10,4%، والمالبس النسائية بنسبة 
بنسبة  واألحذية   ،5,8% واألقمشة   ،%5,4
10,4%، وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 
7,3% من وزن الرقم القياسي العام ألسعار 

المستهلك.

المسكن ومستلزماته
في  طفيف  ارتفاع  تحقيق  البيانات  وتظهر 
المسكن  مجموعة  فــي  التضخم  معدل 
ومستلزماته بنسبة %0.6 خالل الربع الثالث 
الفترة  في  عليه  كان  بما  مقارنة   ،  2018
نفسها من العام 2017. وأرجعت النشرة هذا 
الصيانة  من  كل  أسعار  زيادة  إلى  االرتفاع 
%3,9، و الوقود واإلضاءة  والتصليح بنسبة 
بنسبة %2,8، ولم يطرأ أي تغير ملحوظ في 

وتشكل  والمياه،  المسكن  مستلزمات  بند 
هذه المجموعة ما نسبته 23,3% من وزن 

الرقم القياسي العام ألسعارالمستهلك.

أثاث المسكن
معدل  ارتفع  المسكن  أثاث  مجموعة  وفي 
بنسبة   2018 الثالث  الربع  خالل  التضخم 
الفترة  خالل  عليه  كان  بما  مقارنة   ،%6,5
نتيجة  ــك  وذل  ،2017 العام  من  نفسها 
المجموعات  أسعار  مستوى  في  الرتــفــاع 
مجموعة  ضمنها  من  المكونة،  الفرعية 
األثاث الخشبي والمعدني التي زادت بنسبة 
بنسبة  المفروشات  ومجموعة   ،%2,7

.%3,9
كما زادت أسعار مجموعة األجهزة المنزلية 
الطهي  أدوات  ومجموعة   %9,7 بنسبة 
مواد  مجموعة  و   %7,6 بنسبة  والمائدة 
أثاث  مجموعة  وتشكل   ،%8,8 التنظيف 

القياسي  الرقم  وزن  من   %5,9 المسكن 
العام ألسعار المستهلك.

العناية الصحية
ارتفاع  إلى  المركزي  المصرف  نشرة  وأشارت 
الصحية  العناية  التضخم في مجموعة  معدل 
 ،  2018 الثالث  الربع  خــالل   %6,1 بنسبة 
الفترة نفسها من  عليه في  بما كان  مقارنة 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  ــك  وذل  ،2017 العام 
 %6,6 بنسبة  الطبية  والمستلزمات  األدوية 
 %5,7 بنسبة  والعالجية  الطبية  والخدمات 
وتشكل هذه المجموعة 4,0% من وزن الرقم 

القياسي العام ألسعار المستهلك.

النقل والمواصالت واالتصاالت
وفي مجموعة النقل والمواصالت واالتصاالت 
ارتفع معدل التضخم بنسبة 5,2% خالل الربع 
الثالث من العام 2018، مقارنة بما كان عليه 
ويأتي   ،2017 العام  من  نفسها  الفترة  في 
هذا االرتفاع نتيجة زيادة أسعار النقل الخاص 
بنسبة %5,9 وأسعار النقل العام بنسبة %0,03، 
وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 11,2% من 

وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.

التعليم والثقافة والتسلية
وتشير البيانات إلى ارتفاع التضخم في مجموعة 
التعليم والثقافة والتسلية بنسبة 3,2% خالل 
الربع الثالث 2018، مقارنة بما كان عليه خالل 
العام 2017، وعللت نشرة  الفترة نفسها من 
المصرف المركزي ذلك بارتفاع أسعار الخدمات 
التعليمية والثقافية بنسبة 3% وخدمات التسلية 
والترفيه بنسبة 3,9%، وتشكل هذه المجموعة 
ما نسبته 6,4%من وزن الرقم القياسي العام 

ألسعار المستهلك.

السلع والخدمات األخرى
فإن  ــرى،  األخ والخدمات  للسلع  بالنسبة  أما 
في  التضخم  ارتفاع معدل  إلى  تشير  البيانات 
 9 بنسبة  األخــرى  والخدمات  السلع  مجموعة 
بالفترة  مقارنة   ،2018 الثالث  الربع  خالل   %
نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع 
أسعار النظافة الشخصية بنسبة 9,8% و السلع 
والخدمات األخرى بنسبة 8,3%، وتشكل هذه 
الرقم  وزن  من   %5,3 نسبته  ما  المجموعة 

القياسي العام ألسعار المستهلك.
يذكر أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك، 
وذلك  المعيشة،  تكلفة  بمؤشر  أيضا  يسمى 
لربط التضخم بالدخول الحقيقية للمستهلكين، 
ويعتمد على مؤشر سعر المستهلك، ليعكس 
التغيرات التي تحدث في أسعار سلة المستهلك.

ولقياس تأثير التضخم على دخل األسرة يتم 
استخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك، الذي 
يعد من أكثر الوسائل استخداما في قياس معدل 
المستهلكين،  لمشتركيات  بالنسبة  التضخم 
وهو تقدير تكاليف شراء مجموعة نموذجية من 
مقارنة  األسر  تشتريها  التي  والخدمات  السلع 

بنفس تكاليفها في السنة السابقة.

اقتصاد

كالم في األرقام

تنتجها البئر )Y - 1( بحقل النافورة 
بعد ربطها بمنظومة إنتاج الحقل هذا 

األسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع 
إلى 3 آالف برميل يوميا.

قالوا
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في  العاملة  التجارية  المصارف  أن  طرابلس  المركزي  المصرف  أعلن 
نوفمبر، شهر  خالل  دينار  مليون   28 تسلمت  الغربي  الجبل 

الوطني  التجاري  المصرف  إن  توضيحي  بيان  في  المصرف  وقال 
الغربي. بالجبل  للمصرف  فروع   5 على  وزعت  دينار  مليون   28 تسلم 

فرع  الوطني  التجاري  المصرف  أن  إلى  المركزي  المصرف  ولفت 
بمنطقة  المصرف  فرع  تسلم  بينما  دينار،  مليون   11 مبلغ  تسلم  غريان 
ماليين   3 بدرج  المصرف  فرع  تسلم  كما  دينار،  ماليين   5 األصابعة 

دينار.
4 ماليين دينار،  الوطني فرع غدامس فقد تسلم  التجاري  أما مصرف 

دينار. ماليين   5 بككلة  المصرف  وفرع 
تسلمت  ترهونة  مصارف  أن  إلى  طرابلس  المركزي  المصرف  وأشار 
المنطقة  دينار، ومصارف  مليون   66 الزاوية  دينار، ومصارف  مليون   30

دينار. مليون   32 أوباري  الجنوبية 

مصارف الجبل الغربي تسلمت 28 مليون دينار 

برميل نفط يوميا

»تخطط أرامكو السعودية 
للتحول إلى شركة مصدرة 
للغاز، وهو ما يحتاج إلى 
استثمارات بنحو 150 مليار 
دوالر على مدى السنوات 
العشر المقبلة«.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي للشركة 

1500
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4003دوالر أميركي
1.5824يورو

1.7859الجنية االسترليني
0.3732الريال السعودي
0.3813درهم إماراتي
0.2014االيوان الصيني

2018 21 نوفمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

انخفاض ملحوظ في معدل التضخم وتوقعات بمعدل سالب في الربع الرابع

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

السنة الرابعة
العدد 158 21 من ربيع األول 1440 هــ
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في العقود األخيرة، أصبح التضخم منخفضا ومستقرا 
للغاية في عديد البلدان، ويبدو أنه قد اختفى تماما، 
أنه  على  السريع  التضخم  إلى  ينظر  كان  حين  في 
الناس  إال أن معظم  االقتصادية األساسية،  المشكلة 
يتحدثون  المتقدمة، ال  البلدان  األقل في  اليوم، على 
لكن  اهتمام.  أي  يعيرونه  وال  الموضوع  هذا  عن 
»التضخم الصامت« ال تزال له آثار خفية على قراراتنا، 

وقد يؤدي إلى الوقوع في عديد األخطاء.
أنحاء  جميع  في  النقدية  السلطات  اتبعت  فقد 
النطاقات  )أو  التضخم  أهداف  تحديد  سياسة  العالم 
بشكل  الصفر  من  أعلى  تكون  التي  المستهدفة( 
كبير، أي أن صناع السياسات يخططون للحصول على 
في  سيئا  تعبيرا  يعتبر  كان  ما  المطرد«.  »التضخم 

الماضي، أصبح يتم إعالنه علنا، مع فرض االعتدال.
التضخم  يستهدف  األوروبـــي  المركزي  فالبنك 
من  وقريب  من،  »أقل  عند   2018 العام  في  السنوي 
والسويد  الجنوبية  وكوريا  واليابان  كندا  وفي   ،»2%

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، فإن هدف 
التضخم للعام 2018 هو 2%.

السنوية  التضخم  أهداف  ترجمة  الجدير  من 
مع  الطويل،  المدى  على  التضخم  إلــى  هــذه 
السنوات  في  يتغير  لن  الهدف  أن  افــتــراض 
سيصل  سنويا   2% بنسبة  التضخم  إن  المقبلة. 
إلى %22 على مدى عقد من الزمن، أو نسبة 81% 
على مدى 30 عاما. هذا سيجعل األرقام المقاسة 
لم  لو  الوقت، حتى  مرور  مع  أكبر  تبدو  بالعملة 

يتغير أي شيء بالفعل.
ستزداد األمور تعقيدا إذا أخذنا بعين االعتبار 
معدل تضخم بنسبة %6. بهذه الوتيرة، سترتفع 
وتقريبا  سنوات  عشر  خالل   79% بنسبة  األسعار 

بنسبة ستة أضعاف خالل 30 عاما.
الحاضر  إلى نوع من تضخيم  السياسات  تؤدي هذه 
إذا سألت شخصا يعيش في  الناس،  في عقول معظم 
يبدو  أن  المحتمل  من  ثمنه،  عن  عاما   30 لمدة  منزل 
المرء  يتذكر  يكن  لم  إذا  للغاية،  منخفضا  الشراء  سعر 
آثار التضخم على جميع األسعار، فقد يبدو أننا نعيش 
الصامت،  التضخم  للغاية. مع  ناجحة  في حقبة جديدة 
السهل  من  يكون  قد 
الحقيقة  أن  نسيان 
نفس  في  تعقيدا.  أقل 
عصر  ــي  فـ الـــوقـــت، 
ــار  ــب الــشــائــعــات واألخ
العالم  يبدو  المزيفة، 
ــوم مــنــفـــــصــال  ــ ــي ــ ال
ــخ. وقــد  ــاري ــت عـــــن ال
إحـساسا  ذلــك  يخلق 
الحقيـــقية.  بالمــخاطر 
وبالنســــبة لمـحافظي 
البنوك المــركزية، فإن 
استهداف التضـــخم له 

تأثيرات أخرى.
المستهدف«  »التضخم  بعنوان  المؤثر  كتابه  في 
للعام 1998، نصح بن برنانكي ومؤلفوه المشاركون 
المستهدف  التضخم  معدل  بإعالن  السياسات  صناع 
ألنه يكشف »نوايا البنك المركزي«، الذي من شأنه أن 

»يقلل من حالة عدم اليقين«.
ويجب أن يكون المعدل المعلن إيجابيا إلى حد كبير، 
الصفر،  االقتراب من معدل  المسؤولون  حاول  إذا  ألنه 
فإن أي خطأ قد يؤدي إلى االنكماش، وهو ما قد »يعرض 

النظام المالي للخطر ويسبب انكماشا اقتصاديا«.
السجالت  على  اإلعــالم  وسائل  تركيز  ويساعد 
بأن شيئا مهما قد حدث  االنطباع  الجديدة في خلق 
بالفعل، الذي يبرر اهتمام القراء أو المشاهدين. لكن 
في بعض األحيان يكون هناك تالعب في السجالت، 
بالقيمة االسمية مع  السجل  خاصة عندما يتم وصف 
وجود تضخم ثابت. ونتيجة لذلك، فإن التشديد على 
التاريخ  احترام  عدم  على  يشجع  أن  يمكن  السجالت 
أوقات  في  نعيشه  الــذي  باالرتباك  الشعور  ويزيد 

مضطربة بشكل غير عادي.
سوق  وضع  للتضخم،  ونتيجة  المثال،  سبيل  على 
العام،  هذا  من  فبراير   5 وفي  جديدا،  سجال  األسهم 
تراجع مؤشر »داو جونز« الصناعي بنسبة %4.6، وهو 
 22.6% بلغ  الذي  القياسي  االنخفاض  بكثير من  أدنى 
في 19 أكتوبر 1987. لكن التقارير اإلعالمية تشير إلى 
5 فبراير هو أكبر انخفاض على اإلطالق  أن انخفاض 
نقطة   1175( المطلقة  القيمة  حيث  من  واحد  ليوم 

حسب مؤشر داو جونز الصناعي(.
إن عرض هذا االنخفاض بطريقة مضللة ليس أمرا 
جيدا، وقد يشجع ذلك على نشر حالة من الذعر. كما 
مع  كبيرا،  تزايدا  المالية  األوراق  سوق  تقلبات  تعرف 

رفع المستوى العام لألسعار.
»قوة«  عن  انطباعات  إلى  النقدي  الوهم  يمتد 
الناتج  لنمو  المرتفع  المستوى  كان  لو  كما  االقتصاد، 
المؤشرات  من  الصاعدة  السوق  أو  اإلجمالي  المحلي 
عن  اإلبــالغ  ويتم  باالقتصاد.  يسمى  ما  صحة  على 
تقليدي  بشكل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أرقــام 
وفق شروط حقيقية )معدلة حسب التضخم(، وأرقام 
أي  عن  اإلبــالغ  أن  غير  الوحدة.  من  خالية  البطالة 
بشكل  تصحيحه  يتم  ال  آخر  رئيسي  اقتصادي  مؤشر 

عام بسبب التضخم.
قد يساهم هدف التضخم من بضع نقاط مئوية في 
تعزيز االستقرار، وربما يحدث ذلك بالفعل. لكن ذلك 
قد يؤدي إلى مفاهيم خاطئة يكون لها تأثير معاكس 

على اتخاذ القرارات.
 *اقتصادي أميركي بارز وأستاذ في جامعة ييل

في عصر الشائعات 
واألخبار المزيفة، 
يبدو العالم اليوم 

منفصالً عن التاريخ. 
وقد يخلق ذلك إحساساً 

بالمخاطر الحقيقية
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روبرت جي. شيلر*

التضخم الصامت 

طرابلس، القاهرة ـ الوسط

للمصرف  االقتصادية  النشرة  بيانات  تحليل  أظهر 
للدينار  الرسمي  السعر  متوسط  أن  الــمــركــزي، 
والفرنك  األميركية  العملة  أمام  تراجع  قد  الليبي 
سعرهما  متوسط  مقابل  الثالث  الربع  في  السويسري 
حققت  حين  في  الجاري،  العام  من  األول  الربع  في 
األوروبية  العملتين  مقابل  صعودا  الليبية  العملة 

نفسها. الفترة  خالل  والبريطانية، 
للربع  والشراء  البيع  أسعار  متوسط  وبمقارنة 
في  ــواردة  الـ األول  الــربــع  فــي  بالسعرين  الثالث 
الدوالر  شراء  سعر  أن  يتضح  االقتصادية،  النشرة 
دينار،   1.3807 إلى   %3.9 بنسبة  زاد  قد  األميركي 
سعر  زاد  كما  األول،  الربع  في  دينار   1.3261 مقابل 
مقابل  دينار   1.3876 إلــى   %4.11 بنسبة  البيع 

نفسها. الفترة  دينار خالل   1.3328
أمــام  صــعــودا  السويسري  الفرنك  حقق  كذلك 
الفرنك  شراء  سعر  متوسط  ارتفع  إذ  الليبية،  العملة 

دينار،   1.4064 إلى  الثالث  الربع  في   %1.39 بنسبة 
البيع  وسعر  األول،  الربع  في  دينار   1.3870 مقابل 
 1.3940 مقابل  دينار   1.4135 إلى   %1.4 بنسبة 

دينار.
العملة  ــرف  ص سعر  متوسط  تــراجــع  حين  فــي 
الربع  في  الليبي  الدينار  مقابل  الموحدة  األوروبية 
 %1.97 بنسبة  اليورو  شراء  سعر  انخفض  إذ  الثالث، 
الربع  في  دينار   1.6344 مقابل  دينار،   1.6022 إلى 
 1.6103 إلــى   %1.96 بنسبة  البيع  وسعر  األول، 

نفسها. الفترة  في  دينار   1.6426 مقابل  دينار 
البريطانية  العملة  صرف  سعر  متوسط  هبط  كما 
االسترليني  الجنيه  شراء  سعر  لينزل  الدينار،  مقابل 
الثالث،  الربع  في  دينار   1.7991 إلى   %3.65 بنسبة 
البيع  وسعر  األول،  الربع  في  دينار   1.8673 مقابل 
 1.8081 إلى  لينخفض   %8.5 بنسبة  االسترليني 

دينار.  1.9767 مقابل  دينار 

التضخم في مجموعة 
المواد الغذائية 
والمشروبات زاد 

14,4% خالل الربع 
الثالث 2018، 

مقارنة بما كانت عليه 
خالل الفترة نفسها من 

العام 2017

تحليل أسعار »املركزي« للربع الثالث: الدينار يرتفع 1.97% مقابل اليورو واالسترليني

سجل 9.4% في الربع الثالث بعد أن كان 28.5% في العام 2017



تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف األسواق 
المالية على نطاق واسع، وصلت نسبة انخفاض أسعار النفط 
هذا  أن  أي  الماضي،  أكتوبر  أوائــل  منذ   30% من  أكثر  إلى 
العام  في  األسعار  تراجع  يوازي  تقريبا  الهبوط خالل شهرين 
 2015 عامي  في  عليه  كانت  مما  انخفاضا  أكثر  لكنه   ،2008

و2014.
قبيل  األربعاء،  أمس  النفط  أسعار  ارتفاع  رغم  ذلك  يأتي 
األسبوع  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  اجتماع 
المقبل، الذي من المتوقع أن يقرر خالله األعضاء شكال ما من 
وفقا  األفق،  في  تلوح  تخمة  لمواجهة  اإلنتاج  خفض  أشكال 
لوكالة »رويترز«. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 
سنتا توازي %0.7 إلى 60.65 دوالر للبرميل. وصعد كذلك خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي مسجال 51.88 دوالر للبرميل 

بعد أن زاد 32 سنتا تمثل 0.6 %.
وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة 
بينهم  المنتجين من خارجها، ومن  اإلنتاج مع بعض  سياسة 

روسيا.
نوفمبر  في  قياسي  مستوى  إلى  إنتاجها  السعودية  وزادت 
االثنين، حيث ضخت  القطاع يوم  لما ذكره مصدر في  ، وفقا 

11.1-11.3 مليون برميل يوميا.
في  جماعي  خفض  أجــل  من  تضغط  ة  السعودية  لكن 
اإلنتاج، وتناقش مقترحا لخفض إنتاج أوبك وحلفائها بما يصل 
إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من 

المباحثات لـ»رويترز« خالل الشهر الجاري.
مجموعة  لزعماء  قمة  أعقاب  في  ــك  أوب اجتماع  ويأتي 
من  واألول  نوفمبر   30 يومي  أيرس  بوينس  في  العشرين 
ديسمبر على رأس جدول أعماله الحرب التجارية بين واشنطن 
معظم  يتوقع  حين  وفي  النفطية.  السياسة  وكذلك  وبكين 
المحللين أن يتمخض اجتماع أوبك عن خفض في اإلنتاج، فإن 

المعنويات في أسواق النفط ال تزال سلبية.
وقال كبير الخبراء االقتصاديين بمجموعة )سي.إم.إي( إريك 
في  يركزون  يزالون  ال  »التجار  بحثية  مذكرة  في   ، نورالند 
خياراتهم على المخاطر النزولية في أعقاب انخفاض نسبته 30 

% في خام غرب تكساس الوسيط األمريكي«.
تباطؤ  يتسبب  أن  من  القلق  العالمية  ــواق  األس ويساور 
المتحدة  الواليات  بين  التجاري  للنزاع  نتيجة  العالمية  التجارة 
الضغط  في  الدوالر  وقوة  الديون  تراكم  عن  فضال  والصين 

على األسواق الناشئة.

في  أوروبــيــة  مسؤولة  فجرتها  جديدة  مفاجأة 
الليبية، فقد نفت  مسألة اإلفراج عن فوائد األصول 
األوروبــي  الخارجي  العمل  خدمة  باسم  الناطقة 
مسؤولية  أي  كوسيانتس،  مايا  بروكسل،  في 
فوائد  عن  اإلفراج  في  األوروبي  لالتحاد  »مباشرة« 
األموال الليبية المجمدة، في وقت ال تزال فيه هذه 

القضية تتفاعل بلجيكيا وأوروبيا.
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  جــددت  حين  في 
أي  اختفاء  أو  أموالها  الستخدام  إســاءة  أي  نفيها 

منها خالل الفترة السابقة لشهر يوليو 2017.
الماضي  الخميس  ــدر  ص بــيــان  فــي  وأشـــارت 
الودائع  فوائد  من  مدفوعات  حول  التساؤل  إلى 
إلى  بلجيكا،  في  يوروكلير  مصرف  لدى  المجمدة 
خرق  بشأن  إفادة  ضمن  للمؤسسة  أخرى  حسابات 
ليبيا،  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  بلجيكا 
لألمم  التابع  الخبراء  لفريق  تقرير  في  وردت  التي 

المتحدة.
»أشار  الخبراء  فريق  تقرير  إن  المؤسسة  وقالت 
الفائدة  بأن  ومفاده  بلجيكا،  به  أخذت  تفسير  إلى 
لحكم  تخضع  ال  للعقوبات  الخاضعة  األصــول  على 
هذا  أن  إلى  الفتة  ذاتها«،  األرصــدة  على  التجميد 
التفسير »يأخذ به االتحاد األوروبي نفسه، كما تأخذ 
وإيطاليا  وألمانيا  المتحدة  المملكة  حكومات  به 
جميعا  هــؤالء  يتبنى  حيث  وغيرها،  ولوكسمبورغ 
الفائدة  أن  اعتبار  على  القائمة  النظر  وجهة  نفس 

على األصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة«.
إن  قالت  كوسيانتس  األوروبية  الناطقة  أن  إال 
من  هو  المتحدة  األمــم  وتوصيات  قــرارات  تنفيذ 
تبعات  بلجيكا  محملة  األعضاء،  الــدول  صالحيات 
على  ردا  وأضافت  يوروكلير،  مصرف  عليه  أقدم  ما 
خدمة  في  القانوني  القسم  موقف  بشأن  ســؤال 
التطورات،  بهذه  األوروبــيــة  الخارجية  العالقات 
بقرار  قائمة  ليبيا  على  المفروضة  العقوبات  إن 
التابعة  العقوبات  لجنة  وأن  المتحدة،  األمم  من 
للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة األموال 

المجمدة. الليبية 
الذي  التبرير  بذلك  األوروبية  الناطقة  وتدحض 
من  »تفسير«  على  اعتمدت  أنها  بلجيكا  رددتــه 
الليبية  األموال  فوائد  عن  لإلفراج  األوروبي  االتحاد 

من مصرف يوركلير.
مارك  البلجيكية  للخزانة  السابق  المدير  وكان 
لإلفراج  أوروبي  رأي  على  اعتمد  إنه  قال  مونباليو 
يقنع  لم  الــذي  األمــر  الليبية،  ــوال  األم فوائد  عن 
يطالبون  يــزالــون  ال  الذين  البلجيكيين  الــنــواب 
رسالة  على  حصولهم  رغــم  محددة  بتوضيحات 
للخزانة  السابق  الــعــام  المدير  وبــرر  رسمية. 
البلجيكية، مارك مونباليو، في رسالة بعث بها إلى 
األموال  فوائد  عن  اإلفراج  البلجيكيين،  البرلمانيين 
الليبية المجمدة نتيجة للعقوبات الدولية منذ العام 

.2012
بشأن  النواب  على  للخزانة،  السابق  المدير  ورد 
مسألة التصرف في فوائد الصناديق الليبية، مؤكدا 

تكن  »لم  الوقت  ذلك  في  البلجيكية  السلطات  أن 
على علم«.

التي   2012 أكتوبر   4 المؤرخة  رسالته  وفــي 
إن  مونباليو،  مارك  قال  يوركلير  لمصرف  وجهها 
ولكن  إداريــا،  تصريحا  ليست  األوروبية  الموافقة 
بالتجميد  تتأثر  ال  الفوائد  أن  تؤكد  توضيح  رسالة 
الذي  المستشار  أن  مونباليو  وأضــاف  التلقائي، 
أكد  الذي  هو  األوروبي  المجلس  في  بلجيكا  يمثل 
وليس  اإللكتروني  بالبريد  الفوائد  عن  اإلفراج  إذن 

بشكل رسمي«.
الليبية  األموال  فوائد  عن  اإلفراج  قرار  إن  وقال 
ألن  فقط،  اإللكتروني  البريد  هــذا  على  يعتمد 
المشورة  على  الحصول  تستطيع  تكن  لم  الخزانة 

القانونية من المفوضية األوروبية، ألسباب أمنية.
مناقضا  ــى  ــ األول لــلــمــرة  مونباليو  ــاف  ــ وأض

»مشاورات  هناك  يكن  لم  أنه  السابقة  تصريحاته 
في  األعضاء  ــرى  األخ ــدول  ال مع  أو  الحكومة  مع 

االتحاد األوروبي«.
سبب  عن  البلجيكي  االشتراكي  الحزب  وتساءل 
من  وقت  أي  وفي  البلجيكية  الخزينة  قيام  عدم 
بينما  ــوال،  األم وجهة  حول  باالستفسار  ــات  األوق
االعتبار كإدارة  تأخذ في  األقل أن  يجب عليها على 
في  موضح  هو  كما  األموال،  غسل  مكافحة  قانون 
تقرير لجنة األمم المتحدة المعنية بالعقوبات، وهو 

ما تنص عليه في القرارات الدولية.
ال  الرسالة  هذه  إن  دالماني  جورج  النائب  وقال 
مدهشة  الرسالة  »هذه  أن  مضيفا  إجابة،  تعطي 
بمفرده،  تصرف  إنه  )مونباليو(  قال  واليوم  للغاية، 
زال  ما  ذلك.  عكس  أسابيع  بضعة  قبل  قال  بينما 
لدينا المزيد من األسئلة اليوم، نحتاج حقا لسماعه 
تخص  أنها  الخزانة  تفهم  أن  يجب  جديد.  من 
التوضيح، والحصول  المصلحة ويجب  جميع أصحاب 

أخيرا على إجابات واضحة ودقيقة«.
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  جددت  ذلك،  إلى 
أي  اختفاء  أو  أموالها  الستخدام  إســاءة  أي  نفيها 
 ،2017 يوليو  لشهر  السابقة  الفترة  خالل  منها 
استخدام  على  دليل  أي  ــود  وج ــدم  »ع مــؤكــدة 

أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة«.
اإلدارة  مجلس  تعيين  »منذ  المؤسسة،  وقالت 
لم   ،2017 يوليو  شهر  فــي  للمؤسسة  الحالي 
أموال  استخدام  إســاءة  حــاالت  من  حالة  أية  تقع 
»أمـــوال  أن  مبينة  اخــتــفــائــهــا«،  أو  المؤسسة 
حساباتها  في  باقية  إمــا  وأرصدتها  المؤسسة 
تستوجبه  ما  منها  استخدم  أنــه  أو  المصرفية 
التي  االستثمار  عمليات  تكاليف  تغطية  متطلبات 
الحسابات،  لكشوفات  وطبقا  المؤسسة،  بها  تقوم 
المقررة  المالية  ــراءات  اإلج مع  تماما  يتفق  وبما 

بالمؤسسة«.
وأشارت إلى »أن فريقا من المختصين بالشؤون 
عمليات  ــرى  أج بالمؤسسة«  والخزينة  المالية 
المحولة«  األمــوال  »مصير  في  ومراجعة«  »فحص 
للمؤسسة  المجمدة  الحسابات  أرصدة  »عوائد  من 
ببلجيكا،  يوروكلير  مصرف  لدى  لالستثمار  الليبية 

إلى حسابات أخرى للمؤسسة«.
هذا  في  أجرته  ــذي  ال التحقيق  أن  وأوضــحــت 
حسابات  على  المحققة  العوائد  مآل  »غطى  الشأن 
السابقة  الفترة  استخدامها خالل  وكيفية  المؤسسة 
عدم  »على  التأكيد  مجددة   ،»2017 يوليو  لشهر 
أو  المؤسسة  أمــوال  الستخدام  إســاءة  أي  وقــوع 
كانت  حيث  الفترة،  تلك  خــالل  منها  أي  اختفاء 
في  مودعة  إما  حينها  وعوائدها  المؤسسة  أموال 
الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما 

يلزم لتمويل تكاليف عملياتها وفقا للقانون«.
الليبية  المؤسسة  ــددت  جـ للشك،  وقطعا 
أي  وجود  »عدم  على  التأكيد  البيان  في  لالستثمار 
جماعات  لتمويل  أرصدتها  استخدام  على  دليل 

مسلحة«.

األكثر  الدولية  العمالت  تواصل هبوط  التوالي  على  الرابع  لليوم 
تداوال في السوق الموازية أمام الدينار الليبي أمس األربعاء، إذ 

انخفض الدوالر األميركي إلى مستوى لم يبلغه منذ شهرين.
دينار   5.19 مقابل  دينار،   5.16 األميركية  العملة  سجلت  فقد 
الثالثاء، بفارق ثالثة قروش، وهو أدنى مستوى له بعد 27 سبتمبر 

الماضي الذي وصل فيه إلى 5.12 دينار.
كما تراجعت العملة األوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى منذ 
سبتمبر الماضي، إذ انخفضت إلى 5.81 دينار أمس، مقابل 5.86 
دينار أول من أمس، بفارق خمسة قروش، ومقابل 6.31 دينار في 
28 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون اليورو قد هبط بنسبة %7.92 

أمام الدينار الليبي خالل شهر فقط.
األربعاء  دينار   6.43 إلى  اإلسترليني  الجنيه  انخفض  وكذلك 
مقابل 6.47 دينار الثالثاء، بفارق أربعة قروش، ومقابل 6.96 دينار 
في 28 أكتوبر الماضي، وبذلك يكون سعر صرف اإلسترليني قد 

تراجع بنسبة 7% أمام الدينار الليبي خالل شهر.
سجلت  إذ  كثيرا،  تتحرك  فلم  التركية  الليرة  إلى  بالنسبة  أما 
السعر  الثالثاء، وهو  0.99 دينار  0.98 دينار أمس، مقابل  الليرة 
نفسه الذي كانت عليه قبل شهر. في حين فقد الدينار التونسي 
نحو 1.4% من قيمته أمام الدينار الليبي خالل شهر، إذ سجلت 
العملة التونسية 1.67 دينار أمس األربعاء، مقابل 1.94 دينار في 

28 أكتوبر الماضي، أي بفارق 27 قرشا.

رئيس  الثالثاء  مجددا  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  انتقد 
االحتياطي الفدرالي الذي اختاره بنفسه، قائال إنه »ليس مسرورا 

على اإلطالق« باختياره جيروم باول.
وأشرف رئيس االحتياطي الفدرالي على زيادة معدالت الفائدة 
ثالث مرات هذا العام، وفي مقابلة مع واشنطن بوست قال ترامب 

إن االحتياطي الفدرالي »مخطئ جدا«.
ويكون  حدسا،  لدي  ألن  خطأ  يرتكبون  »إنهم  الرئيس  وقال 
أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر«، وكان ترامب قد 
اختار باول لترؤس االحتياطي الفدرالي مطلع العام، لكنه هاجمه 
تكرارا لرفعه معدالت الفائدة التي يقول إنها تقوض العمل الذي 

يقوم به لتعزيز االقتصاد األميركي.
االحتياطي  من  دعما  ألقى  وال  صفقات  بإبرام  »أقــوم  وقال 
الفدرالي« الذي يقوم بعمل المصرف المركزي. ومن المتوقع أن 
مجددا  األساسي  الفائدة  معدل  برفع  الفدرالي  االحتياطي  يقوم 
في ديسمبر سعيا لمنع خروج التضخم عن الهدف المحدد بـ%2، 
وسط سوق وظائف قوي ونسبة بطالة من 3,7% هي األدنى منذ 
أهمية  من  آخرون  ومسؤولون  باول  قلل  ما  وكثيرا  عاما.   50
على  تأثير  لها  ليس  إن  ويقولون  لترامب  السياسية  الهجمات 

المداوالت السياسية للمصرف المركزي المستقل.

الدوالر يهبط أمام الدينار 
ألقل مستوى قبل شهرين

ترامب يهاجم رئيس 
»املركزي األميركي« مجدد ا

اقتصاد 09

قال مسؤول بارز في الحكومة اإلسبانية إن مدريد لن توقع خطة »طريق 
الحرير« الصينية الطموحة التي تسعى إلى تحسين الروابط بين آسيا وأوروبا، 

وذلك قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبيغ لمدريد.
في  شي  كشفها  والتي  الــدوالرات  بمليارات  المقدرة  المبادرة  وتهدف 
الحديد  والسكك  الموانئ  من  شبكة  خالل  من  القارتين  ربط  إلى   ،2013
الصناعية، حسب وكالة »فرانس برس«. وتعتزم بكين  والطرق والمناطق 
تطوير شبكة تمر ب65 بلدا تمثل نحو 60% من سكان العالم وثلث إنتاجه 
االقتصادي. وحتى اآلن وقع نحو 70 بلدا مذكرة التفاهم تعبيرا عن اهتمامها 

بالمشروع، وهو ما يرضي الصين التي تسعى إلى توسيع المشروع.
وفي أوروبا وقعت دول مثل بولندا واليونان المشروع الذي أثار حالة من 
النفوذ. وصرح مسؤول في  لبسط  بكين  البالغ كونه يخفي مساعي  القلق 

مكتب رئيس الوزراء األسباني رفض كشف اسمه »لن نوقع المبادرة«.

إسبانيا ترفض خطة »طريق الحرير«
آند  »إرنست  شركة  إن  مطلع  مصدر  قال 
تدقيق  في  المتخصصة  نيهون«  شين  يونج 
معامالت  عن  ــرارا  م استفسرت  الحسابات، 
طالتها مزاعم مخالفات مالية ارتكبها رئيس 
الشركة السابق كارلوس غصن، لكن »نيسان« 

قالت إن هذه المعامالت سليمة.
شين  يونج  ــد  آن »إرنــســت  واستفسرت 
وال  مرات،  عدة  »نيسان«  إدارة  من  نيهون« 
سيما حول العام 2013، بشأن مشتريات منازل 
فاخرة في الخارج الستخدام غصن الشخصي، 
له،  الممنوحة  السهم  قيمة  ارتفاع  وحقوق 

لكنها  األسهم  خيارات  تشبه  حقوق  وهــي 
تصرف نقدا إذا ارتفع السهم إلى سعر معين.

غير أن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
السيارات  صناعة  شركة  أن  »رويترز«  أبلغ 
اليابانية قالت إن المعامالت والتقارير المالية 

سليمة.
ويظهر ذلك أن »نيسان« ومدقق حساباتها 
واضح  تناقض  في  المالية،  المعامالت  ناقشا 
في  المزعوم  التالعب  بأن  نيسان  أعلنته  مع 
بيانات المزايا الممنوحة لغصن كان من تدبير 

غصن نفسه وأحد كبار مساعديه.

السعر بالدوالرنوع الخام

60.42برنت

51.70غرب تكساس

65.63دبي

59.29سلة أوبك

58.51أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 21 نوفمبر 2018

فوائد األموال الليبية املجمدة.. االتحاد األوروبي 
ينفي ومؤسسة االستثمار تتجمل
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مدقق حسابات »نيسان« استفسر عن مدفوعات لغصن

أسعار النفط تهبط 30% خالل شهرين 

لماذا أفرجت بلجيكا عنها؟ وأين ذهبت؟

نائب بلجيكي: مونباليو يقول 
إنه تصرف بمفرده وقال عكس 

ذلك قبل بضعة أسابيع

بعد عمليات المراجعة.. 
»االستثمار« تنفي إساءة استخدام 
أموال المؤسسة أو اختفاء أي منها

الطاقة  استيراد  لمنع  أميركية  ضغوط  وسط 
الصيفية  الشعبية  االحتجاجات  وثقل  اإليرانية، 
على االنقطاع المزمن للكهرباء، يسعى العراق 
ما  بحسب  انتظارها،  طال  إصالحات  إجراء  إلى 

تقول مصادر عدة لوكالة »فرانس برس«.
وزارة  تدرس  جديدة،  حكومة  تشكيل  ومع 
محطات  ترميم  تشمل  عدة،  خيارات  الكهرباء 
وخطوط لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة من 
لتعزيز  الجباية  عملية  وتحسين  أخــرى،  دول 

اإليرادات.
الميغاوات  كمية  توفير  في  بغداد  وتأمل 
الكافية لتغطية االحتياجات بحلول الصيف، حين 
الكهربائي ألكثر  التيار  بانقطاع  الماليين  يتأثر 
من 20 ساعة يوميا. لكن ذلك ال يعني أن الوقت 

مفتوح، فهناك موعد نهائي قبل تأزم األمور.
فلحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق 
التي  العقوبات  من  يوما   45 لمدة  إعفاء  على 
فرضتها الواليات المتحدة في نوفمبر على إيران 

في ملف برنامجها النووي.
وبذلك، تكون مدة الخمسة وأربعين يوما هي 
المهلة الممنوحة لبغداد لوضع خريطة طريق 
الكهرباء  استخدام  على  التام  اعتماده  ليلغي 
إلى  ما يصل  العراق  ويستورد  اإليراني.  والغاز 
من  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليون   28
مباشر  بشكل  يشتري  كما  لمصانعه،  طهران 

1300 ميغاوات من الكهرباء اإليرانية.
خطة  حاليا  الكهرباء  وزارة  حددت  وعليه، 
لالستقالل عن الكهرباء اإليرانية خالل 18 شهرا، 
المتراكمة منذ عقد من  المشاكل  وحل بعض 
الوزارة  باسم  الناطق  يقول  ما  بحسب  الزمن، 

مصعب المدرس لـ»فرانس برس«.
سنقدم  أسبوعين،  »خــالل  المدرس  يقول 
خطتنا إلى األميركيين. الخطة هي لمدة خمس 
الجانب  من  سنويا  تقييمها  وسيتم  سنوات 
األميركي«. ويضيف أنه في حال وجد األميركيون 
يتم  أن  »ممكن  وجدية  متكاملة  الخطة  أن 

تمديد الفترة )45 يوما( إلى سنة أو سنتين. ال 
توجد حلول آنية سريعة«.

من  برميل  مليار   153 على  العراق  يعوم 
غاز  إلى  يحتاج  لكنه  الخام،  النفط  احتياطات 

ووقود أعلى جودة لتشغيل معامل الطاقة.
وباستخدام وقوده إلى جانب الغاز اإليراني، 
يمكن للعراق أن ينتج ما يقارب 16 ألف ميغاوات 
من الكهرباء. وهو أقل بكثير من الحاجة، التي 
تبدأ بنحو 24 ألف ميغاوات، وتصل إلى 30 ألفا 
درجة   50 إلى  الحرارة  وصول  مع  الصيف،  في 

مئوية.
ومعظم هذا النقص تقني، إذ إن العراق حين 
%50 منها  إلى   30 الطاقة، يضيع ما بين  ينقل 
بالبنية التحتية الضعيفة، بحسب معهد الطاقة 

العراقي.
ولكن  الزمن،  عليها  مر  بعضها  أن  ذلــك 
هناك خطوطا وأنابيب ومحطات تعرضت أيضا 
دحرته  الــذي  ــش«  »داع تنظيم  من  لهجمات 

القوات األمنية العراقية نهاية العام 2017.
إعادة تأهيل تلك البنية التحتية، أمر أساسي 

في خطة وزارة الكهرباء.
ويشير المدرس بذلك إلى مذكرتي التفاهم 
اللتين وقعتهما الوزارة مع سيمنز )10 مليارات 
دوالر(،  مليار   15( إلكتريك  وجنرال  دوالر(، 

لتحسين البنية التحتية.
ويمكن لذلك أن يضيف ما يصل إلى 24 ألف 
أن  و»ويمكن  سنوات،  خمس  خالل  ميغاوات 
نصل بذلك إلى 40 ألف ميغاوات«، بحسب الناطق 
نفسه.وطلب وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب 
من شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك خطط مسار 

سريعة لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف.
ولذلك، تبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك 
الجهود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون 
التجارة  ومصرف  إلكتريك،  جنرال  بين  دوالر 
العراقي، وستاندرد تشارترد التي أعلن عنها في 

نهاية نوفمبر.

قطاع الطاقة في العراق يسعى لحلول جذرية
وسط ضغوط العقوبات واالحتجاجات الشعبية

 <  جيروم باول

 <  أشرطة كهرباء مبعثرة من مولد كهرباء في أحد أحياء بغداد.
حوم الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين، أمس، في الوقت 
الذي يظل فيه الدوالر مرتفعا قبيل كلمة لجيروم باول، رئيس 
من  األميركي(،  المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس 

المتوقع أن تقدم دالئل على السياسة النقدية للبنك.
إلى   %0.1 الفورية  المعامالت  في  الذهب  انخفض  فقد 
أدنى  إلى  هبط  أن  بعد  )األونصة(،  لألوقية  دوالر   1213.62
الجلسة  في  دوالر   1211.36 عند  نوفمبر   15 منذ  مستوى 

السابقة.
 1213.20 عند  للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود  واستقرت 
العملة  أداء  يقيس  الذي  الدوالر،  مؤشر  وارتفع  لألوقية.  دوالر 
 13 منذ  مستوياته  ألعلى  رئيسية،  عمالت  سلة  أمام  األميركية 
نوفمبر، وصعد المؤشر في الجلسات الثالث السابقة ليقترب من 

أعلى مستوياته في عام، البالغ 97.69.
مجلس  اجتماع  محضر  على  أيضا  المستثمرون  وسيركز 
االحتياطي االتحادي في نوفمبر، المقرر أن ينشر اليوم الخميس.

في  الفضة  زادت  ــرى،  األخـ النفيسة  المعادن  بين  ومــن 
أن  بعد  لألوقية،  دوالر   14.16 إلى   %0.1 الفورية  المعامالت 
 14.05 عند  أسبوعين  نحو  في  لها  مستوى  أدنى  إلى  هبطت 

دوالر في الجلسة السابقة.

الذهب قرب أدنى مستوى 
في أسبوعني قبيل كلمة باول
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صورة قديمة جدًا: زنقة املقاصبة

صالح الحاراتي

سالم الكبتي

االنتقالي  الزمن  هذا  في  واقعنا  لتوصيف  استخدمت  مفردات  وتكررت  بنا  مرت 
الفوضوي المرتبك، وأظن وليس كل الظن إثمًا أن التمعن فيها أمر له أهميته 
فهناك  والمصطلحات،  األلفاظ  ضبط  وألجل  والمعنى  المقصد  نتفهم  حتى 
تحديد  ومحاولة  تأملها  بنا  يفترض  رنين جذاب،  لها  السياسة  لغة  في  مفردات 
معناها، فربما كانت في حقيقتها لفظًا عابرًا قصد به التعمية والغموض واإلثارة 

دونما داللة حقيقية على أرض الواقع.
السابق،  لم تكن متداولة في  أنها  بعينها أظن  انتشار مفردات  فقد الحظت 
وأخص بالذكر هنا »الثالثية« المتمثلة في »مماحكات« و»مختنقات« و»حلحلة«.

المفردة األولى التي سبقت الحلحلة والمختنقات واستمر ترددها لفترة ليست 
بالقصيرة وتكررت كثيرًا هي »مماحكات«، وأذكر أنني سمعتها للمرة األولى من 
مسؤول حكومي كبير سابق تم اختطافه وأفرج عنه وعند سؤاله عن سبب خطفه 
قال إنها مماحكات سياسية! وأنا حينها استغربت تلك اإلجابة، فالمماحكات لغة 
تنازعا  أي  الخصمان  تماحك  ونازعه  خاصمه،  أي  ماحكه:  ماحك–مماحكة،  تعني 
في  ك  يتمحَّ وبالغ،  المنازعة  في  لجّ  الخصْم  تمحّك  طائل؛  بال  الجدال  وأكثرا 

جداله حتّى يُتعب السّامعين.
واآلن أعتقد هنا أن المسؤول السياسي كان يعنى أن »المماحكة السياسية« 
ال تعني معارضة فعلية. حيث األولى أي المماحكات تعنى بتصيد األخطاء لتقريع 
لتطرح  اإلخفاق  بدراسة  تعنى  المعارضة  أي  الثانية  بينما  وتشويههم  الخصوم 
لفظ  أستخدم  أنا  أصبحت  ولذلك  األهمية،  بالغ  فارق  وهو  والحلول،  المعالجات 

المماحكة كلما حانت اللحظة والحالة المناسبة لذلك.
أما المختنقات فهي: جمع مُختَنَق اسم مكان من اختنقَ

المُخْتَنَقُ: المضِيق؛ مكان ضيِّق جَرَى الماُء في مُختنٍق من األرض.
المختنق، وجود صعوبة في التنفس أو البلع أو الكالم.. والعبرة في ظني أن 
استخدام مفردة مختنقات تعتمد على إن كان الخنق مستمرًا حتى يفقد المختنق 

الحياة أو هو أمر مؤقت.
نأتي مرورًا عابرًا على قاموس اللغة بحثًا عن »حلحََلة« لعالقتها بالمختنقات 

فنجد أنها مصدر الفعل حَلحََل
حلحَل يحلحل، حَْلحََلًة، فهو مُحَْلحِل، والمفعول مُحَْلحَل

هناك  أن  فأظن  اصطالحًا  أما  موضعِه،  عن  وأزاَلــه  حرَّكه  الشيَء:  حَْلحََل 
باتجاه  األمام  إلى  الحركة  بمعنى  إيجابية  الحلحلة  تكون  فقد  للمعنى،  مسارين 
موقع أفضل لحل المشاكل؛ وقد تكون حلحلة سلبية وذلك يشبه حلحلة تمثال 
الغزالة وجامع الشعاب بطرابلس عن موضعهما أو حلحلة سكان المقابر والعبث 

برفاتهم.
منازلهم  وأبعدهم وهجرهم عن  أزالهم  أي  القومَ  وقد تكون بمعنى: حلحل 

كما حدث في عدة مناطق في بالدنا!.
الحلحلة في صورتها السلبية هي عنوان لتلك الطينة من البشر الذين اعتادوا 
النفخ في الهشيم، وهي التي تمتهن االرتزاق والمساومات الرخيصة والذين لم 
نسمع منهم على اإلطالق في يوم من األيام أنها اتخذت موقفًا لصالح الوطن أو 

دافعت عن قضايا وهموم الناس.
أما الحلحلة اإليجابية فهي الدعوة والعمل بكل جدية للبدء في بناء الدولة.

وتوحيد مؤسساتها وحفظ األمن وتقديم الحلول لمشاكل المواطن المزمنة.
حلحلة  إلى  يسعى  إنه  الراهنة  الحالة  مع  تفاعله  عن  تعبيرًا  مسؤول  يقول 
المختنقات، ويقول مسؤول آخر إنه يعمل على حلحلة الصعوبات، ويقول ثالث إن 
هدفه هو حلحلة األزمة وحلحلة المشاكل وحلحلة الجمود السياسي، وتبقى العبرة 

بما يتحقق على أرض الواقع.
لي مالحظة هنا تتعلق بـ»المختنقات« حيث يخالطها عندي حسن الظن، وأن 
اختيار تلك المفردة ربما قصد به أن حالة االنسداد حالة مؤقتة وطارئة وقابلة 
لالنزياح ومن ثم تمضي المسيرة إلى غايتها، والمالحظة األخرى التي تندرج تحت 
حسن الظن أيضًا، وهي تتعلق بالفعل »حلحل« حيث لو تم تفكيكه سنجد بداخله 

لفظ »حل« مكررًا! ربما هو شيء إيجابي لو كان المقصد حقيقيًا.
وإلى حلحلة قادمة إن شاء اهلل.

)كانت لنا فيها إذا غنى المغني ذكريات(
عبدالوهاب البياتي

والزنقة في البركة كانت تلك الضاحية الجميلة في زمن مضى. كانت السيول 
من  بركًا  المطاف  خاتمة  في  لتصير  الموقع  ذلك  في  وتستقر  بعيد  من  تتجمع 

المياه.
المكان منخفض إلى حد ما عما يجاوره تلك األيام ومن هنا جاءت التسمية.. 
البركة. وكان ما يحيط بها فراغ من األرض تتخلله مزارع وأشجار. ليس هناك 

مبانٍ. ليس هناك عمران. ليس هناك شيء آخر.
أخرى.  أزقة  مع  وتتماهى  تلتقي  كانت  الوحيدة.  الزنقة  تكن  لم  والمقاصبة 
هناك  عبدالجليل.  وسيدي  وبوختالة  والعرفية  وبوشعالة  والرملي  عبدالمطلوب 
كانت زنقة المقاصبة.. تلك حيشانها العربية المتالصقة. أبواب بوخوخة وسقف 
وخليل  واحميدة  ومنصور  جبريل  المقاصبة..  بيوت  تلك  والبساطة.  الصنور.. 

وعيت اسحيم.
مع  البوليس  فرقة  في  والموسيقي  اإلذاعة  في  المغني  زايد  بيت سالم  ذلك 
عكوش والمدني وبوشوفة والصيدية ورجب بن غزى وعلى بوشناك معلم األجيال 

ومفتاح الفيتوري الضابط األنيق في حسابات الجيش وبيتنا.. وبيوت أخرى.
كانت الزنقة رائعة تمتلئ بالدفء وتعج بالغادي والرائح في هدوء وبساطة. 
من  أتوا  شباب  به  القديم  والفرن  الكبار..  والشيوخ  والعجائز  والبنات  األطفال 
تلك  الغربة.  أو  بالوحدة  يشعروا  لم  الزنقة.  من  جزءًا  وأضحوا  البعيدة..  فزان 
ورقة  أو  الكاكوية  حبة  المميزة..  والعالمات  الصغيرة  واألقــراص  الخبز  قناني 
حبق. الحبق والعرائش في الغالب كانت قطعة من البيوت وتكتمل صورتها مع 
الرويصات..  إلى  هناك  من  تخرج  المقاصبة.  زنقة  يا  بسيطة  والحياة  المواجن. 
جامع الطرلي والباعة. وتخرج من هنا ليالقيك الجامع القديم.. بوغولة والخلوة 
والفقي مختار وختمة البغدادي.. والفلقة. وبيت المعلم محمد أمين القادم من 
تونس ودكان سي عبداهلل بورويص ثم سي حمد الشحومي، ثم كوشة الضبع 
والقهوة وكريمش وبيت سي حمد عبدالمطلوب والد عبدالحق الورفلي وأشقائه. 
والسوق الجديدة التي بنتها إيطاليا وسط الحي. يصادفك عند مدخله القصاب 
اثنين. األولى للكبار  العبيدي. والمدرسة.. كانتا مدرستين رقم واحد ورقم  فرج 

والثانية للصغار.
علي  األستاذ  والنظار  بالحنين.  الجرس وتشعر  قرع  إلى  تتعلم وتسمع  أجيال 
الشحومي  والصادق  قشقش  مصطفى  والمعلمون:  زواوة.  محمد  ثم  المقصبي 
بن  وفرج  عامر  وعبدالقادر  نتفه  والصديق  حيدر  والصادق  الغرياني  والسنوسي 
ومعسكر  الواسع  والفناء  وغيرهم.  المطماطي..  ومحمد  عباس  ومحمد  دردف 
المدرسة  في  طلبة  منهما.  جزءًا  يكون  ويكاد  المدرستين  يحاذي  وراءه  البركة 
األرض  التي تدق  والطوابير  والخطوات  العسكرية  واإليعازات  الثكنة  وجنود في 
والحليب  الجبن  رائحة  المدرسة.  وإفطار  والموسيقى.  بالطبول  أحيانًا  مصحوبة 
وتوزيع التمر ورش التالميذ بالمطهرات. تغذية مدرسية متكاملة واهتمام أيام 

الجوع والتطلع.
التركي.  الوالي  باشا  طاهر  بيت  كان  اإلسالمي.  الملجأ  مبنى  هناك  وهناك. 
والنزالء الذين يؤويهم في رفق وحنان يدرسون معنا. ال فرق. ال طبقية وال احتقار. 
المجتمع كان يهتم بهذا المرفق أيام كان للعمل الخيري والتطوع قيمة كبيرة 

قبل البترول والفلوس والتغير المجنون. التبرعات والزيارات ولمسات والود.
والحميضة والبراريك والزرادي إلى حيث مقر صحيفة الحقيقة الحقًا. ومعسكر 
اإلنجليز الدقادوستا الذي كان يشهد غارات الرجال الجوعى للظفر بالتموين في 
الليالي الحالكات رغم زخات الرصاص ومطاردة الكالب. والوادي عندما يفيض. 
الصيفي وحالق  البركة  الذي ذهب بسره.. وسينما  الوحيد  الرجل  وسعيد شربة 

فرج الورفلي.
وبيت خديجة الجهمي الذي كان يسكنه ضباط عراقيون يعملون في الجيش 
والكنيسة..  البوليس..  ومركز  بغداد..  ومقهى  غزي..  بن  رجب  ومقهى  الليبي. 
والمتاجر  النموذجية..  والمدرسة  الرئيسي  الشارع  األجانب يقطنون في  وبعض 
النظيفة. كلها تلوح على مد العين.. على مرمى البصر من زنقة المقاصبة وما 
حولها. مجتمع بسيط متجانس.. معالمه جميلة حتى إن وجدت أخطاء.. وكامبو 
صالح وسيدي بوسديرة ومعسكر الريمي.. ورائحة الربيع وأمطار الشتاء.. والحياة 
حتى  جبروت.  ال  تعاٍل.  ال  فوارق.  ال  تمييز.  ال  قبلية.  ال  الناس.  وتقارب  الوادعة 
األزقة عندما سميت بأسماء العائالت لم يكن السبب التعصب.. وإنما األقدمية.. 

لمن قطن أواًل.
يأتي  والزمن  يفنون  والبشر  تتجدد.  أن  لحياة مضت ال يمكن  صورة قديمة 
بالصور الجديدة المختلفة ثم األجيال تتالحق بال توقف. ويا زنقة المقاصبة. ويا 

البركة. كانت لنا أيام.

انتشرت مفردات 
بعينها أظن أنها 
لم تكن متداولة 

في السابق، 
وأخص بالذكر 
هنا »الثالثية« 
املتمثلة في 
»مماحكات« 
و»مختنقات« 

و»حلحلة«.

كانت السيول 
تتجمع من بعيد 
وتستقر في ذلك 

املوقع لتصير في 
خاتمة املطاف 

بركًا من املياه

محمد المغبوب

آمنة القلفاط

الكتابة بحبر السموم

مواجع.. في ذكرى املولد النبوي

كاتهامه  وكذا  كذا  فعل  تمارس  الشخصية  إن  )لكن( 
من  وغيرها  السرقة  أو  السكر  أو  القمار  أو  بالغلمة 
األفعال غير األخالقية حسب العرف السائد في معاصرة 

لفترة ما. الشخصية 
ترأس  لمن  األخطاء  واصطياد  الفخاخ  نصب  وعند 
كتاب  في  يضمنه  ما  كاتب  يتناوله  شعبًا  قاد  أو  دولة 
الكاتب لصًا حين  أو في صفحة من جريدة يكون ذلك 
يسرق جهد الشخصية ومحاوالته في إنجاح فترة حكمه، 
منه  يعتاش  وفير  لمال  إما  ابتزازه  يحاول  ومرتزقًا حين 
في  حضورالشخصية  وهج  من  يقتطفها  لشهرة  وإما 
أنه  هو  به  يوصف  ما  أقل  هنا  فالكاتب  الحالتين،  كلتا 

فاسد في قوله وعمله وما يقوم به.
الكاتب  ينشر  حين  أخالقي  غير  عماًل  تكون  الكتابة 
فضيحة رجل علم له بصمة في الحياة، وهو هنا يهدم 
بقلمه ويغتال عمل الشخص باسم حبره، فهو هنا جزار، 
وفي مكان آخر قطة سيام تتمسح على بالط سيدها، أو 

كلب ينبح غاضبًا وينبح مرحبًا حتى دون أن يهز ذيله.
أن  غير  ولإلعالم،  للصحافة  ميثاق  وضع  تم  لهذا 
تنحيته  عند  من  كثيرة  يحدث ألسباب  ما  دائمًا  تجاوزه 
الترويج  تم  وكما  لنيكسون،  حدث  كما  منصب،  من 
المشير  تناول  عند  الحميد  عبد  برلنتي  حب  لقصة 
النقد  صندوق  لرئاسة  المرشح  مع  المغربية  وقصة 
وتم  القذافي«  »طرائد  بكتاب  القذافي  وحتى  الدولي، 

تقديمه كأن الكاتبة الفرنسية تعيش معه ال تفارقه.
اإلسكندرانية  بالفيلسوفة  الفتك  تم  مثاًل  مصر  في 
سحلها  وتم  تلميذها  مع  العشق  حالة  بذريعة  هيباتيا 
حولها  الكتابات  لكثرة  الشارع،  في  بعربة  عارية  بجرها 
المسيحية،  للديانة  نقدها  بسبب  كان  كله  األمر  فيما 

المصلحة العليا الجامعة لمستقبل وحاضر الوطن.
المتمثلة  الليبية  الهوية  من  جزئية  جمعتنا 
وفرقتنا  السالم،  عليه  النبي  بالمولد  االحتفال  في 
جزئيات أعمق، وجب االلتفاف حولها، لم نلِق بااًل 
لدعوات كثيرة مختلفة للتظاهر من أجل مناهضة 
مثاًل،  المتحدة  لألمم  دعــوة  أو  اعتراض،  قــرار، 

بمطالب توضح ماذا نريد؟
فقدان  فهو  لهذا،  منطقي  تفسير  من  كان  إن 
األعمق  الجزئيات  تلك  في  التوافق  نحو  البوصلة، 
حولها.  التوافق  ووجب  لزم  التي  الليبية،  للهوية 
الخارطة  عليه  نريد  الــذي  الشكل  حول  ُاختلف 
الرؤى  مختلف  تباينت  ليبيا.  لدولة  السياسية 
منها  وكل  الوطن،  ومستقبل  لحاضر  السياسية 
يرى في مشروعه القدرة واألفضلية، بل والصواب 
المطلق. دعم كل فريق مشروعه سلميًا بالدعاية، 
بالسالح  باالستعانة  سلمٍيّ  وغير  األنصار،  وجمع 

والميليشيات واالستقواء باألجنبي وغير ذلك.
ربما اجتمعنا من أجل جزئية االحتفال بالمولد، 
اآلالف  لكن  االحتفال.  حرمت  التي  األصوات  رغم 
األجداد.  نهج  على  السير  قررت  المدن  كل  من 

كزعيم  تاريخية  شخصية  عن  الكاتب  يكتب  حين 
وبعد  حياته  في  جداًل  أثار  الناصر  عبد  مثل  سياسي 
جميل  وكل  طيب  بكل  سيرته  من  ويخلص  مماته، 
والبيئة  بالوقت  يحفها  إخفاقاته  ويــذكــر  صنعه، 
صادقًا  يكون  له  مثلب  كل  عند  األمر  وواقع  والمحيط 
حوله  كتب  ما  لكل  منقحًا  أو  له  معاصرًا  يتناوله،  فيما 
المقدوني  وال يختم سطوره كالذي كتب عن اإلسكندر 
شعبه  ضمير  عين  في  وهو  إمبراطورية  أسس  الذي 
بل  لصديقه،  وزوجًا  مثليًا  كان  أنه  وفذ،  مغوار  بطل 
تدهور  سبب  أن  لسيرته  متتبعًا  عنه  كتب  من  يسهب 

صحة اإلسكندر بسبب فقد صديقه حتى مات.
االنتقاص  يريد  الفعلة  أقر بهذه  أن من  هنا نالحظ 
أنه ال يرى  أو  الناس،  من شخصية اإلسكندرفي نفوس 
حرجًا في ممارسة أفعال اللوطين وهو على عمد يسرد 

ذلك حتى لو أنه ال يصدق األمر.
نهاية  عند  فقط  الشخصية  تشويه  هو  فالهدف 
السطور، كأنه يريد أن يمحو كل ما قام به ذو القرنين 
حسب بعض الصفات له، وقد يكون أن من سرد هذه 
الفعلة هو من كتاب إحدى البالد التي احتلها المقدوني 

بأهلها. ونكل 
النزيه  الكاتب  لدى  العامة  الشخصيات  عن  الكتابة 
هي  واألمانة،  األخالق  حدود  ضمن  منها  المرتزق  غير 
كل  وطرح  خصوصياتها،  عن  العامة  الشخصية  تجريد 
صحيحة  الرواية  كانت  لو  حتى  فيه،  الشك  يمكن  ما 

عليه حذفها حين تلمس المشاعر والضمير القومي.
الكاتب  تجد  للتشويه،  ــرار  اإلصـ سبق  مــع  لكن 
الصفات  يعدد  وهو  حتى  المثالب  عن  يبحث  االنتهازي 
بـ  ذلك  يمحو  ألحدهم  الصالحة  واألعمال  الحميدة 

صلى  الكريم،  رسولنا  بمولد  االحتفال  ذكرى  في 
اهلل عليه وسلم، توافد اآلالف، دون اتفاق بينهم، 
الليبية  المدن  مختلف  في  العامة  الميادين  في 
اتسقت  عارمة  تظاهرات شعبية  في  به،  لالحتفال 
مختلف  من  الجميع  توافق  دعــوة.  سابق  دون 
وغير  السياسية  والتوجهات  والثقافات  األعمار 
تجمعهم  متوحدين  معًا،  التظاهر  على  السياسية 
سيدنا  بمولد  االحتفال  هو  واحــد،  وهــدف  رايــة 

رسول اهلل.
بصوت  معًا،  والصادحة  المحتفلة  الحشود 
الجماعية، جميل  السعادة  جهوري واحد معبٍر عن 
وملهم وحماسي. تشعر بالسعادة لكنها ممزوجة 
تعجز  التي  الفكرية،  الفوضى  بالتساؤل عن سبب 
عن تبني قرار جماعي مشترك يؤيد ويتبنى خططًا 

إصالحية، ريعها وصالحها العام يطال الجميع.
مختلف  على  أزمــات  بعدة  مررنا  الحقيقة  في 
تدخل  سياسية،  وأمنية،  اقتصادية  الجبهات، 
أجنبي وغيرها، ولم يسبق لنا االتفاق بهذا الزخم 
لمعارضة، أو لتوافق ودعم أي منها. جل الجبهات 
مجموعها  في  تشكل  هنا،  بحديثنا  المعنية 

جسدها  قطعوا  أنهم  درجة  إلى  وثنية  إنها  عنها  وقيل 
وأحرقوه ثم ذروه في البحر.

التاريخة  الكتابات  هذه  مثل  فيه  تتكدس  التاريخ 
حكام  من  الخاصة  األعمال  ذات  الشخصيات  حــول 
التركي  الكاتب  نيسين  كعزيز  وكــتــاب،  وفالسفة 
مضغ  تم  كثيرة  واألسماء  العلي،  وناجي  وهمنغواى 
سيرتها على الورق بحبر من سم قاتل، وليس غريبًا أن 
التاريخ وتسكن ذاكرة  الشخصيات عبر  مع ذلك تعيش 

الناس وتعبر من فترة إلى أخرى.
القاطرة تمتد من هناك وتحط هنا ليساهم اإلعالم 
قلم  ماله  رأس  مشبوه  عمل  هكذا  في  اآلن  التقني 
وحقد ينتقل من وسيلة إلى أخرى، فقط ليتقيأ عفونته 

ويشوه كل من حوله.
والحالة هكذا ال غرابة، فيقدح في مسؤول ثم يذهب 
أو  فتات  من  بعضًا  ليمنحه  مكتبه  أعتاب  عند  ليتمسح 
أنه أصاًل قد عمل بطريقة الدفع المسبق وال يرى وجهه 

الصفيق في المرآة.
مازلنا في هذه الدائرة التي ال تكف عن الدوران، فمن 
الشخصيات  يبتزون  آخر نجد كتبة وصحفيين  إلى  وقت 
العامة بنشر ما يعتبرونه فضيحة ويساومون عليها مااًل 
ومنصبًا وهم يدركون أنهم إنما يأكلون لحوم اآلخرين 

وال يتعظون أبدًا.
رحم اهلل كل من هلك بفعل رواية كاذبة، وكل من 
تعرض إلى ابتزاز وهلك كل ساخر من غيره أو تجسس 
بحبر  كتبت  يدان  وشلت  أخاه  اغتاب  أو  وهمز  لمز  أو 

من سم.

تحديد  في  فشلوا  اآلباء  أن  وواضحًا  جليًا  يظهر 
نهجها،  على  األبناء  يسير  جامعة  ليبية  هوية 
تلهم  وواضــحــة،  مترسخة  جامعة  ليبية  هوية 
وتحرك العقول وتشحذ القلوب نحو الصالح العام. 
لمستقبل  نريده  ما  حول  التوافق  نفتقر  نحن 
ينقصنا  إليه.  ونسعى  به  نطالب  وبالتالي  بالدنا، 
االختالل،  يستشعر  الذي  الوطنية،  الهوية  مجس 
فيدعم.  المصلحة  باتجاه  يحس  أو  فيعترض، 
تعدل  تظاهرات  في  اآلالف  يعترض  وبالتالي 

مسارات االعوجاج وتعدله.
هوية  وترسيخ  تأطير  نحو  مستمرة  الحاجة 
على  مستقرة.  بثوابت  محددة  جامعة،  وطنية 
مشروع  هو  الوطني  المشروع  بأن  الوعي  الفرقاء 
بعينه.  فريقًا  يخص  وال  ومستقباًل،  حاضرًا  جامع، 
هواه،  على  الليبية  الحالة  يصبغ  أن  يريد  من  كل 
فهو يدفع نحو إقصائه هو وخروجه من المشهد، 
تمامًا كما سبق محاولة صبغها في األربعين سنة 

النهاية. الماضية، ولفظت في 

الكتابة عن 
الشخصيات 
العامة لدى 

الكاتب النزيه 
غير املرتزق منها 

ضمن حدود 
األخالق واألمانة 

هي تجريد 
الشخصية العامة 
عن خصوصياتها

جمعتنا جزئية 
من الهوية الليبية 

املتمثلة في 
االحتفال باملولد 

النبي عليه 
السالم، وفرقتنا 

جزئيات أعمق 
وجب االلتفاف 

حولها

كفاية األعمى

إزاء  كفايته  إلبـــراز  طريقه  يتوّسل  واألعــمــى 
فيتماهى  حياته،  هدف  تعيق  مجتمعية  مصاعب 
بصيرة  عن  كناية  النار  ســارق  كبرومثيوس  به 

المعرفة.
المفارقة في طه حسين أنه يُنهي ملحمته وهو 
أوردتها  مريرة  بسخرية  الموت  مرض  حُمّى  في 
في  بسخريته  وذّكرتها  عنه  حسين  طه  ســوزان 
أن  يمكن  هل  حماقة؟!  أية  بقوله:  مضَتْ  أيَّاٍم 
شارحة  وتُردف  سفينة؟  قائد  األعمى  من  نجعل 
اللحظة  تلك  في  يستعيد  كان  أنه  المؤكد  »من 
العقبات التي كان يواجهها والرفض الذي جُوِبهَ 
كانوا  الذين  أولئك  من  والشتائم  بل  والهزء  به، 
تجاوز  يتمكنوا من  لمرور زمن طويل حتى  بحاجة 
في  اإلحباط  مرارة  إن  كفايته«.  وإدراك  نقصه، 
األيام  كتابه  سردية  في  للتأمل  تُعيدنا  السخرية 
محيطه  في  تعوّد  أنه  حسين:  طه  يخبرنا  حيث 
بمحضره،  عماه  آفة  ذكر  تجنّب  به  رفقًا  العائلي 
الخارجية  البيئة  األزهــر  الجامع  في  صدمه  وما 
األولى التي اقتحمها: الحدث الفادح في ما يذكره 
يا  »انصرف  أعمى«،  يا  »أقبل  عليه:  نودي  عندما 
دفعه  ما  وهو  أعمى«.  يا  عليك  اهلل  »فتح  أعمى«، 
أن يعمّم وصف العمى االجتماعي على البيئة التي 
ترى العمَى وال ترى األعمى، عندما تعرف اإلنسان 
الفصل األول من كتابه  الالفت وهو ينهي  بآفته. 
راويَا  أمينة  ابنته  إلى  حسين  طه  التفات  »األيام« 
عليمًا مفسرًا جزعها وهي تسمع منه قصة »أوديب 
خرج  وقد  األسطوري  بالملك  مماهيته  الملك« 
يدري كيف يسير،  عينيه ال  فقأ  أن  بعد  من قصره 

وأقبلت ابنته »أنتيجون« فقادته وأرشدته«.
الرسول  في  حسين  طه  كتبه  فيما  أذكــر  ال 
والوعد  السيرة  هامش  على  ككتبه  وصحابته 
الصحابي  إلــى  أشــار  أنــه  ــالم  اإلس ــرآة  وم الحق، 
الكفيف ابن أم مكتوم، منوّهًا بكفايته، التي نوّه 
نرى  بينما  »عبس«.  سورة  بداية  في  القرآن  بها 
المفارقة في تشبيه للحالة في سياق مغاير يرد في 
أحمد  األزهري  الحديث  وعالم  القاضي  عن  رواية 
تكريمًا  فاروق  الملك  أقامه  الذي  الحفل  أن  شاكر 
في  الدكتوراه  بعثة  من  عودته  بعد  حسين  لطه 
فرنسا توافقت مع يوم الجمعة فانبرى خطيب أحد 
تولى  وما  »ما عبس  فقال:  الملك،  مادحًا  الجوامع 
التفاتته  في  حسين  طه  يلمّح  األعمى«.  جاءه  إذ 
بأن  بكفايته،  مفاخرًا  »األيام«  في  البنته  اآلنفة 
تزدريه؟  وال  العين،  تقتحمه  ال  مقبواًل  شكله  صار 
راضية،  حياة  لعائلته  يهيء  أن  استطاع  وكيف 
وكيف استطاع أن يثير في نفوس كثير من الناس 

فاستلهمت  مغاربيًا،  الليبية  المجتمعية  توجّهت 
تأسيس جمعية الكفيف الليبي ببنغازي سنة 1961 
 ،1962 للمكفوفين بطرابلس سنة  النور  وجمعية 
التبرعات،  على  تعيشتا  أهليتان  والجمعيتان 
غيرهم  دون  المكفوفين،  تأهيل  مهمة  وتولتا 
ممن ُأصيبوا في حواسهم لتبوء وظائف في دولة 
والتعليم  والوعظ  كالقضاء  الناشئة:  االستقالل 
الموسيقية،  المكفوفين  فرقة  فتكونت  والفن، 
وقد  الحرفية،  الصناعات  في  الغالبية  وتأهلت 
الدولي  طرابلس  معرض  في  جناح  لهم  خُصّص 
منهم  العديد  وتميّز  اإلنتاجية  كفاءاتهم  لعرض 
الدولة.  بمصالح  الهواتف  سنتراالت  في  بالعمل 
عنه  والمُعبر  به  نهتم  الذي  الثقافي  السياق  في 
الكفيف، االسم  اللهجي تمت موضعة  التداول  في 
إيجابيتين:  استعارتين  في  لألعمى،  المُلّطف 
يسمى  كأن  األعمى،  وصف  تُزيح  التي  البصير 

الفحم بياضًا.
الجهة  إلى  به  يُقطع  كأن  ليُعان  والضرير، 
في  حوائجه  تُقضى  أو  الطريق،  من  المقابلة 

العبادة والشراء.
وليس  كاسٍم  األعمى،  على  ُأطلق  الكفيف  لفظ 
استعارة، كونه األخف وطأة وتحسيسًا بعيب يطال 
عليه  الملقى  الجوهرية لإلنسان  الحاسّة  اإلبصار: 
ِإالَّ  نفسًا  اهللَّ  يُكلِّفُ  »اَل  الوسع  حسب  التكليف 
أن  المجتمعي  المسمي  يحسب  ولم  وُسعها«. 
عبس  سورة  وفي  الكفاية،  في  للعجز  إبانة  الكفّ 
وننزاح  البصر.  نور  فاقدًا  شخصًا  نتميّز  القرآنية 
ناقص  أو  البصيرة،  أعمى  إلى  منه  باالستعارة 
أنه  معتقد  باإلسالم،  علمه  رغم  وهو  كفايتها 
التائق  البصر  كفيف  من  بالعكس  عنه.  مستغن 
لمعرفة تنوير القرآن وتحريره من الجهل المتولد 
المقارنة  صيغة  يتجاوز  اآلية  فسياق  عماه.  عن 
comparative بترتيب األولويات في صيغة اِسم 
من  اآلية  في  فالمخاطب   superlative التفضيل 
وإعراض  وباستغناء  هذا  بإقبال  تام  علم  على  هو 

ذاك، فكان مشغواًل به متصديًا له.
االهتمام  حصيفًا،  داعيًة  كونه  به،  واألحــرى 
أولئك، وهو ما نحدسه في  بهذا األفضل من كل 
األعمى  كفاية  أذهاننا  في  تحضر  عندما  السياق، 
في سورة عبس. فيبرز الكاتب طه حسين مصريًّا 
أهّلته أنوار فرنسا، مميَّز وجداننا الثقافي الحديث، 
الذي،  وهو  البصر،  على  مفضلة  البصيرة  بكفاية 
أغالل  في  المُبكرة  طفولته  منذ  يرسف  كان  وإن 
ويتبوأ  حياته،  يحّقق مشروع  انفك  ما  العماء،  أسر 
مجد العميد لألدب العربي فيكون ملهمًا للمبصر 

في  يثير  وأن  وضغينة،  وحقد  حسد  من  يثير  ما 
نفوس آخرين من رضى عنه وإكرام له وتشجيع؟

وربما لهذا الغرض تُكرّس سوزان طه حسين 
استمرت  مشتركة  لحياة  »معك«  كتابها  سردية 
نحو خمسين عامًا لم تشعر خاللها بفقدان رفيقها 
نعمة البصر. فهو يخاطبها سائاًل عنها من القاهرة 
في رسائل مُبكرة وهي في باريس: »ولكن أنتِ، 
من يسهر عليكِ؟ من يُعنى بكِ؟ لو أنني قربكِ، 
ال لشيء إال لكي أحمل لكِ مؤنس، وأُلبس عنكِ 
داللة  وإلحكام  النعناع!«.  روح  وأعطيك  أمينة، 
وما  أوردناه  فيما  والبصيرة  البصر  بين  المفاضلة 
نقتطفه من سورة عبس القرآنية في السياق ذاته 
استَغنى.«  مَِن  ــا  وَأمَّ اأَلعمى،  جاءهُ  »َأْن  نقرأ: 
ضمير  لها  ألمح  التي  التفضيل  بصيغة  والمواربة 
يسعى  جاَءك  من  ا  »وَأمَّ الغائب  لضمير  المخاطب 
)الثاني(  وما  ى،  يزَّكَّ لعلَّهُ  يُدِريكَ  )األول(  وما 
ى،  َأالَّ يزََّكى« والمحاكمة »فَأنتَ لهُ تصدَّ عليكَ 
ى«. ا من جاَءك، وهو يخشى، فَأنتَ عنهُ تََلهَّ وَأمَّ
»األيام«  كتاب  في  األعمى،  كفاية  تستعيض 
صيغة  إلبرام  الغائب  بضمير  المتكلم  ضمير  عن 
الليل  آية  »فمحونا  القرآن  في  ورد  كما  المباعدة. 
وجعلنا آية النهار مُبصِرة« وبالقلب اللغوي نفسه 
وضع طه حسين بينه وبين العالم الذي تحدّث عنه 
الذي  الغائب  ضمير  بعض  عن  فصلهما  مسافة، 
يحيل  وهو  كلها،  بأحواله  مّلم  عليم  براٍو  ارتبط 
الشخصية  منه  جرّد  وقد  نفسه،  حسين  طه  على 
عالم  ليستردها في  األحداث،  بتلك  لها صلة  التي 
حميم في رسالة لسوزان يخاطبها: »وال بدَّ لي من 
أن أصطنع لنفسي مالمح وجهي«. وهنا نعود إلى 
الرجل األعمى الذي نزلت فيه بداية سورة عبس: 
عبد اهلل بن أم مكتوم صحابي من صحابة رسول 
اهلل وهو ابن خال أم المؤمنين خديجة أولى زوجات 
ير  لم  أنه  مع  الصحبة  لقب  عليه  ُأطلق  وقد  النبي 
النبي لعماه. من كفايات عبداهلل بن أم مكتوم أنه 
رباح. كان بالل  النبي محمد هو وبالل بن  مؤذن 
وفي  والعكس.  لها  يقيم  وهو  مرة  للصالة  يؤذن 
واشربوا  فكلوا  بليل  ينادي  بالاًل  »إن  عنه  حديث 
قد  أم مكتوم«. وكان رسول اهلل  ابن  ينادي  حتى 
استخلفه ثالث عشرة مرة على المدينة في غزواته 
كفايته  أن  إال  شؤونهم.  ويرعى  بالناس  فيصلي 
الكبرى التي ربما ألمح لها القرآن بعلم الغيب أنه: 
خرج إلى القادسية فشهد القتال، وكان معه اللواء 
كفاياته  توجّت  التي  الشهادة  جائزة  فنال  حينئذٍ 

والتي أضمرها الخطاب القرآني مُسبقًا.

 لفظ الكفيف 
ُأطلق على 

األعمى، كاسٍم 
وليس استعارة، 

كونه األخف وطأة 
وتحسيسًا بعيب 

يطال اإلبصار

 الحفل الذي 
أقامه امللك 

فاروق تكريمًا 
لطه حسني بعد 
عودته من بعثة 

الدكتوراه في 
فرنسا توافقت 

مع يوم الجمعة 
فانبرى خطيب 

أحد الجوامع 
مادحًا امللك، 

فقال: »ما عبس 
وما تولى إذ جاءه 

األعمى«

مماحكات وحلحلة!

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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»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
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شمس خلف جبل السكر

الصابري زين على زين

الوحيد  الممثل  كونه  األخير  النرجسي  بوهمه  االحتماء 
لكن  الغبية،  الكائنات  هــذه  وســط  الخالص  للعقل 
الصدمة  عبر  النرجسي  الوهم  هذا  ضرب  ما  سرعان 
خلص  الذي  فرويد  باكتشافات  »السيكولوجية«  الثالثة 
من  محيط  وسط  صغيرة  جزيرة  مجرد  العقل  أن  إلى 

الغرائز وقوى الالوعي التي تحركه.
تعرض  التي  الصدمات  هــذه  أن  شايغان  يعتبر 
الشرقي  العقل  عن  بعيدة  كانت  الغربي  العقل  لها 
هذا  وراء  يقف  الذي  األمر  وهو  خصوصًا،  واإلسالمي 
أنه  غير  التقدم،  لفكرة  واالستعداد  المعرفي  التفاوت 
الرابعة  للصدمة  يتعرض  برمته  العالم  أن  إلى  يذهب 
من  يخدمها  ومــا  المعلومات  بثورة  يحددها  التي 
أقترحُ  كما  الرقمية«  »الصدمة  ــ  كوني  تواصل  تقنية 
تسميتها ــ لكنه يطرح مفارقة غريبة مفادها بأن الكون 
يتحول فعاًل جراء هذه الصدمة إلى قرية إلكترونية، وفي 
كبير  نزوع  إلى  ستؤدي  المعلومات  ثورة  نفسه  الوقت 
المحتواة ألنها ستجد  والهويات  األقليات  استقالل  نحو 

وسيلة للتعبير عن هويتها وعن الرغبة في استقاللها.
تأثير  تحت  والمتخلف،  المتحضر  كله،  العالم  زال  ما 
العقل  في  فعلها  تفعل  التي  الرابعة  الصدمة  هذه 
فهذا  وانفعاالت.  قرارات  من  عنه  يترتب  وما  الكوني 
كل  ببراعة  يجتاح  والخبر  للمعلومة  الخرافي  االنسياب 
تدار  المؤنسة  ظلمتها  في  التي  المعتمة  السرية  زوايا 
الحقوق  مواثيق  وعن  القوانين  عن  الخارجة  األعمال 
وعن إمالءات الضمير، سواء من قبل أنظمة دكتاتورية 
عمليات  عبر  ناقديها  ولتصفية  شعوبها  لقمع  تتفرغ 
العالم  هذا  فيغمرها  سرية،  تكون  أن  المفترض  من 
العمليات  أكثر  لتصبح  الكاشف  بضوئه  الجديد  الرقمي 
حديَث  ودقة  بحرص  المنفذة  التقليدية  االستخباراتية 
من  كانت  سواء  أو  والتندر.  للتفكه  وموضوعًا  األطفال 
دكتاتورياتها  تمارس  التي  الديمقراطية  األنظمة  قبل 
عليها  المختوم  ملفاتها  جميع  حيث  حدودها،  خارج 

فيها:  يشتكون  الصابري  أهالي  دبجها  عريضة  شكل 
دائم،  عزاء  إلى ساحة  الصابري  حولوا  بنغازي  أهل  أن 
في  الموتى  لمصلى  موتاهم  يوم  كل  يجلبون  ألنهم 
لحي  الغربي  المدخل  السور،  فم  يقع عند  الذي  الجامع 
الحي  تخترق  جنازة  في  الميت  يحملون  ثم  الصابري، 

إعبيد. حتى شرقه، حيث جبانة سيدي 
وياسمين ورد  الصابري 

برنامج  من  حلقة  الماضية  األيام  خالل  شاهدت 
آل  من  شخصان  فيها  ُاستضيف  تلفزيونية  محطة  في 
الصابري(،  )إعمار  ألجل  يعمل  ممن  وهما  الصابري 
آل  يقعد  لم  بواكيره،  شاهدت  وما  توقعت  ما  قاال 
غودو  انتظار  في  السور  فم  جامع  تكية  على  الحي 
تحريره شرعوا  في  فكما شاركوا  يأتي،  وال  يأتي  الذي 
أبدع  اإلمكان  في  ألنه  ممكن؛  بما  إعماره  إعادة  في 
أن تشرف  على  مديرة مدرسة  أصرت  ومثاًل  كان،  مما 
بعد  الحي  آل  حولها  وجمعت  مدرستها  صيانة  على 
طلبة  فيها  جمعت  الشعبية  بالمبادرة  الصيانة  إتمام 
من  التمكن  تم  المبادرة  هذه  وبمثل  مدارس.  أربع 
تشع  الروح  عودة  وبدأت  الموت،  من  الحي  استعادة 
في آل الحي بمزيد المبادات دون انتظار لوعود دولة 
قوة  وال  حول  ال  حكومة  وبالتالي  لها  وجود  ال  أصاًل 

. لها
أن  توكد  الصابري  آل  عبر  بنغازي  بهذا  وكأنما 
الكبرى  الحرب  توقف  فعقب  نفسه،  يعيد  التاريخ 
إلعمار  األهلي  المجتمع  بنغازي  أهل  اعتمد  الثانية 
لحكومة  شبح  وال  بعد  دولة  تكن  لم  حيث  بنغازي، 

كتابين  قــرأت  الماضي  القرن  من  التسعينيات  في 
»أوهام  شايغان:  داريــوش  اإليراني  للمفكر  مهمين، 
أنسى  ما  وغالبًا  المبتورة«،  والنفس  و»الشرق  الهوية« 
إلى  تسرب  ما  هو  يبقى  ما  لكن  قرأته،  مما  الكثير 
للرؤية  جديدة  نوافذ  أو  تحليلية  تقنيات  من  الذهن 
التي  الكتب  هذه  مثل  من  منه  نخرج  ما  وهو  والرؤيا، 
فيها  ورد  ما  ننسى  باألحرى  أو  تقريبًا،  ننساها  ما  غالبًا 
مثل  أن  هو  المهم  أن  غير  أفكار،  ومن  معلومات  من 
هذه الكتب الذكية تنقلك إلى حقل آخر من آليات إنتاج 
وبعد  قبل  نفسه  الشخص  تكون  لن  وعادة  المعرفة، 
قراءتها. وما رسخ في ذهني حتى اآلن إعادته المبسطة 
للكون  الجديد  العالم  نظرة  منعطفات  سلسلة  لطرح 
اإلسالمي  عالمنا  ثقافة  التي حدثت بمعزل عن  وللذات 
الذي ظل لقرون بعدها نائمًا في عسل نظرته الجامدة 
لكل عقل  أسراره  الذي يكشف عن  المتغير  العالم  لهذا 

مشرع للشك والمعرفة.
التي  المقلقة  الكبيرة  الصدمات  شايغان  يرصد 
تعرض لها العقل الغربي، وزحزحت الكثير من مسلماته، 
لألفكار  أرضًا خصبة  يكون  ألن  وجذب  بعد شد  ونقلته 
للعالم  جديدة  رؤى  من  عنها  تمخض  وما  التنويرية 

والذات والعالقات بينهما.
تسميات  عبر  طرحها  كما  النقالت،  هــذه  تتمثل 
ثالث  في  القبْلية،  البني  كل  صدعت  مهمة  مفصلية 
صدمة  أو  الكوزمولوجية«  »الصدمة  مقلقة:  صدمات 
األولى  اإلنسان،  نرجسية  ضربت  التي  كوبرنيكوس 
األرض  في  متمثاًل  العالم  مركز  في  يعيش  بكونه 
الثابتة. جراء هذه الصدمة لهذا اإلنسان المتعالي على 
كونه  الثانية  بنرجسيته  الخرساء  الكائنات  من  رفاقه 
مجرد  أنها  عرف  التي  األرض  هذه  فوق  الراقي  الكائن 
ذرة تدور في كون ال متناه، وهو الوهم النرجسي الذي 
أو  اإلنسان،  وأصل  النشوء  عن  بنظريته  داروين  ضربه 
إلى  اإلنسان  لينزاح  البيولوجية«،  »الصدمة  يسمى  ما 

الصابري عمره ما ذل
حي  المدافع،  سكتت  أن  بعد  الماضي،  الشهر  زرتُ 
وعشتُ  ولـــدتُ  حيث  بنغازي،  بمدينة  الصابري 
اإلرهاب،  على  الحرب  نتائج  من  هدم  ما  بيتنا،  وحيث 
محطات  في  لألخبار  متابع  كل  شاهده  شاهدته  وما 
آثار  يشبه  ما  شامل،  ــراب  وخ دمــار  من  التلفزيون 
الكبرى  الحرب  في  والنازية  الفاشية  ضد  الحلفاء  حرب 

بنغازي ألكثر من مرة. احتالل  تبادلوا  الذين  الثانية 
في الصابري سبع عشرة مدرسة ابتدائية وإعدادية 
حتى  فيتعلم  المرء  يولد  بحيث  ومعاهد،  وثانوية 
بقية  به  ويعيش  الحي  بذا  يوظف  ثم  تعليمه  ينهي 
يتبقَ  لم  التعليمية  الصروح  هذه  من  لكن  العمر، 
آثار  من  بيتنا  أصاب  ما  أصابها  والبقية  مدرستين  غير 

الحرب.
المتهالكة  التحتية  بنيته  ضربت  المنكوب  الصابري 
أصاًل، فغرق في بحر من ماء أسود، بعد أن كان يغرقه 
مصدات  الملكي  العهد  ينجز  أن  قبل  األبيض  البحر 
العشرين،  القرن  ستينات  أوائــل  في  مسلح  إسمنت 
والجسر الواصل بينه وشرق المدينة انهار. وقد مشيت 
من  مشاهد  إال  رأيت  فما  وصباي  طفولتي  شوارع  في 
أو  الثانية  الكبرى  الحرب  في  لمدينة  سينمائي  شريط 

األهلية. بيروت عقب حربها  بعضًا من 
سيدي  مقبرة  بين  العمر  جل  عشت  حيث  الصابري، 
حقيقية،  أشباح  كساحة  بدا  اليهود،  ومقبرة  إعبيد 
وليس كما في مقال نشر في نهاية الستينات بجريدة 
على  كتبه  ما  الساخر،  النيهوم  لصادق  »الحقيقة« 

وما  الجميع،  متناول  في  تصبح  للغاية«  »سري  بعبارة 
التالي  اليوم  البهيم ينشر صباح  تفعله في ليل السرية 
عبارة  فإن  وبالتالي  الفاضحة،  الضوء  شاشات  على 
)سري( هي أول ضحايا هذه الثورة الفتاكة بالظالم بكل 

أنواعه.
منظومات  شيدت  منطقتنا  فــي  عتيدة  أنظمة 
الدقة واإلتقان،  استبدادها خالل عقود بطرق غاية في 
الذي  التقليدي  االستبداد  ذاكرة  وفق  شيدتها  لكنها 
كل  محتكرًا  شعوبه  وعزلة  السرية  على  يعتمد  كان 
على  مسيطرًا  الخشن  جلبابه  جيوب  في  المعرفة 
النظام  هذا  استطاع  لذلك  والمعلومة.  والخبر  النشر 
عبر  الشرسة  النظم  يزحزح هذه  أن  الجديد  اإللكتروني 
بورد في معتكفات هذه  الكي  تلعب على  ناعمة  أصابع 
المنطقة التي كانت تمنع التجمعات، دون أن تدري أن 
هؤالء المعتزلين الفرادى خلف الشاشات موجودون في 
العالم  في  التجمعات  صناعة  وبإمكانهم  الزحام،  قلب 
االفتراضي والنزول بها إلى الواقع دون أن تنتبه عيون 
الحراس القدماء التي ما زالت تراقب بحذر حركة الشارع 

الورقية. والمنشورات 
التواصل خصوصًا،  ثورة المعلومات الهائلة، ومواقع 
برمته،  الكوكب  لها  يتعرض  التي  الحقيقية  الثورة  هي 
يأتي  سوف  وما  الثورية،  الظواهر  هذه  نطفة  وهي 
بعدها، التي وُضِعت في رحم العالم المعتم. لم تزحزح 
لكنها  فقط،  الدكتاتورية  النظم  الكونية  الثورة  هذه 
الديمقراطية،  في  الطاعنة  النظم  حتى  تُقلق  أصبحت 
ويكيليكس  موقع  لصاحب  الكوني  االعتقال  هذا  ولعل 
إليه،  يهرب  األرض  هــذه  فــي  مكانًا  يجد  ال  ــذي  ال
كونجرس  أمام  بوك  الفيس  موقع  صاحب  ومحاكمة 
أعتى الديمقراطيات، دليل على هذا التحول الجديد في 
النظرة إلى مستقبل العالم الذي لم تتحمله حتى النظم 

التعبير. الليبرالية المتبجحة بالشفافية وحرية 
شيوخ  أسئلة  عن  مبتسمًا  يجيب  زاكربيغ  مارك  كان 
المعلومات  سرية  قداسة  حول  الساذجة  الكونجرس 
وهو يحدق في أفق خلفهم يشي بعالم جديد، وبقداسة 
منهمك  فالجميع  حدود،  دون  الشفافية  جوهرها  بديلة 
في الفيس بوك والتويتر وغيرهما من منصات التواصل 
من  يشكو  أحد  وال  وبدونها،  بمسؤولية  ومرح،  بغبطة 
السرية  إلى  يحتاجون  زالوا  ما  من  سوى  المواقع  هذه 
التي  القانون،  عن  الخارجة  أعمالهم  لتعتيم  الكاملة 
تشبه حرفة اللصوص الذين ال يستقيم عملهم إال في 

الظالم وعبر الكتمان.
عدنان  د.  المتنور:  للشيخ  جمعة  خطبة  شدتني 
التي يُعرّفها  إبراهيم، يتحدث فيها عن ثقافة األصالة 
عقلي  فيه  يتحرك  الذي  الحرية  هامش  يكون  »أن  بـ 
مؤسس  عن  مثاله  ليضرب  جــدًا«  وسيعًا  ووجداني 
موقع الفيس بوك مارك زوكربيرغ، الذي يسميه »جبل 
األلمانية،  عن  )زوكربيرغ(  للقبه  كترجمة  السكر« 
كنموذج لثقافة األصالة في اختراعه وفي طريقة زواجه 
الــدوالرات.  بمليارات  الخيرية  للجمعيات  تبرعه  وفي 
ويدعو له ولزوجته وذريته بالسعادة في الدنيا واآلخرة. 
إبداع  يُقيّم  حين  العقيدة  جوهر  في  مهم  تحول  وهو 
خالل  ومن  للبشر  خدمات  من  قدمه  ما  وفق  اإلنسان 
هذه  عقل  داعيا  األصالة،  لثقافة  األساسي  المفهوم 
وفق  الكونية  المستجدات  هذه  وفق  للتفكير  األمــة 
الجديد.  فكرهم  أنساق  عليه  يبنون  مختلف  بارادايم 
ومجيبًا:  يبدعون؟«.  العالم  مبدعو  »لماذا  متسائاًل: 
بأن  األصالة  تعريف  معيدًا  بأصالة«.  يتحركون  »ألنهم 
النهر  ماء  مثل  متجددة  أفكارك  تكون  وأن  أنت  تكون 

الدافق وليس مثل ماء النوافير الذي يكرر نفسه.
المبدع  جعل  الذي  هو  باألصالة  الغامر  الشعور  هذا 
مارك يمثل أمام قضاته الخائفين من شدة الضوء ومن 
العري بكل هدوء وثبات وثقة، محدقًا بعينيه الذكيتين 
في عالم قادم ال تراه عيونهم المنطفئة خلف العدسات 
السميكة. عالم جديد من حسن حظه أن هذه الصدمة 

الرابعة ال يمكن وضع السدود أمامها.

أقامت  أنها  درجة  إلى  الشعبية  المبادرات  فوصلت 
فقدوا  مَن  ــواء  وإلي لأليتام  ومالجئ  ليلية  مــدارس 

... وهلم. الكبار والعجزة  ذويهم من 
الفل الصابري عرجون 

الصابري،  بحي  عرف  ما  بنغازي  لمدينة  الشرقي  الحي 
وفقرائها،  عمالها  ليبيا من  ربوع  سكانه مهجرون من 
ولهذا  ولونهم،  دينهم  باختالف  البشر  تعايش  وفيه 
المرزكاوي  فن  ازدهر  وفيه  ليبية،  فنونًا  الحي  احتضن 
ليبيا  أعالم  من  وشخصيات  معرفون  فنانون  فسكنه 
المدينة،  وســط  قــرب  وموقعه   . عــدة  مجاالت  في 
اإلرهاب  مواجهة  في  المدينة  يتصدر  جعله  والميناء 

الحرب. باهًظا في سنوات  ثمنًا  ويدفع 
نعيد  وأن  لبنغازي،  نهوض  كبوة  من  ينهض  وأن 
ما  الشعبي  الحي  لهذا  األهلية  المبادرة  بروح  الحياة 
الفني  وتراثهم  سكانه  بتنوع  المدينة  روح  كما  كان 
المتميز، فإننا نخرج من حالة ما بعد الحرب ومن حال 

الحرب. آثار  المنهكة ومن  الروح 
النيهوم،  صادق  مقال  روح  المقال  بهذا  ُأعيد  وإني 
أو  عليهم  البكاء  وال  الموتى  من  للشكوى  ليس  ولكن 
ليبيا  روح  نستعيد  أن  أجل  من  بل  حدث،  مما  العويل 
التي نهضت عقب حرب كبرى ضروس خاضتها جيوش 
العظمى على أرضها، فنهض شعبها يبني  أوروبا  دول 
ويتعلم وكما لم تكن ثمة دولة لم يلق دعمًا من أحد 
للروح:  وغذاء  للبطن  غذاء  بين  لقمته  اقتسم  ولكن 
وياسمين/  ورد  الصابري  الفل/  عرجون  الصابري 

الصابري عمره ما ذل/ الصابري زين على زين.

يرصد شايغان 
الصدمات الكبيرة 

املقلقة التي 
تعرض لها العقل 
الغربي، وزحزحت 

الكثير من 
مسلماته، ونقلته 

بعد شد وجذب 
ألن يكون أرضًا 
خصبة لألفكار 

التنويرية

 في الصابري سبع 
عشرة مدرسة 

ابتدائية وإعدادية 
وثانوية ومعاهد، 

بحيث يولد املرء 
فيتعلم حتى ينهي 
تعليمه ثم يوظف 

بذا الحي ويعيش 
به بقية العمر

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

موسم الوعي:
 وهو عتاد الثورة

وانتبهنا إلى أننا

محمد عقيلة العمامي

تولد التصوف اإلسالمي عن نزعة الزهد واالنعزال التي انتهجها بعض المسلمين األوائل )=الصحابة( 
إزاء النزاعات على السلطة والفتن واالضطرابات الداخلية، فنأوا بأنفسهم عن معمعان السياسة والشؤون 
العامة. الحقًا أضيف التقشف والتشدد فيه إلى نزعة الزهد هذه وتدخلت عوامل جور الحكام واالختالط 
الزهد وجعلوه مقامات وأقسامًا. وكان من  المتصوفة »فلسفوا  إن  التصوف، حيث  الثقافي في صياغة 
زهدهم لبس الصوف الخشن كما يفعل رهبان النصارى، فسموا من أجل ذلك بالصوفية، وهذه النسبة 

هي الصحيحة، وهي التي تتفق مع اللغة« )1: 390(*
ورغم اعتراض المتصوفة على الظلم والجور، إلى حد أن بعض الحرفيين منهم كانوا يمتنعون عن 
بيع خدماتهم لمن عليه شبهة ظلم، إال أنهم لم ينخرطوا في معارضة سياسية واضحة ومنظمة. فالرؤية 
الحياة وتمتين  التقوى والزهد في ملذات  الفردي من خالل  الصوفية تقوم في جوهرها على الخالص 
العالقة الخاصة باهلل، والتعامل مع العبادات معاملة ذات طابع شخصي ال يرضى عنه الفقهاء التقليديون. 

فالمتصوفة إذن، ال يدعون إلى الخروج )=الثورة( على الحكام وال يرفعون السالح إال في وجه الغزاة.
القاعدة،  هذه  عن  »يخرج«  الخالفة«  سفر  وهو  الحديقة:  »كتاب  صاحب  الغدامسي  الخير  أبا  لكنَّ 

وعليها!.
إن الجرثومة التي يمكن أن تؤدي إلى فعل الخروج، لدى أبي الخير في كتابه هذا هي الظلم. وهو 

يخصص لهذا موسمًا من مواسم حديقته يسميه »موسم الظلم: وهو الحجة«. يقول في مفتتحه:
»وفيه اختلف معاش الناس، وملك ذوو البأس منهم عليهم، فدخل بعضهم في عهد بعض، وأورث 
الداخلون ذراريهم الرق، وألزموهم الغل والقيد، عبدا من ظهر عبد فذلت أجيال من الخلق ال قبل لحق 

بها. وتعاضد المترفون، واتكأ كل عزيز على عزيز، حتى ذهب األعزة باألمر كله« )2: 124(.
ووفق الرؤية التي يرتئيها أبو الخير، الظلم كله يأتي من اإلنسان وليس مقدرًا من اهلل:

»وقال لي: الظلم الذي يتكئ عليَّ فادح.
وقال لي: الظلم الذي يدعيني أبرأ منه أمام الخلق حتى يعود مقطوعًا ال أصل له« )2: 128(.

والظلم، حتى لو كان جزئيًا، فهو شامل:
»وقال لي: الظلم بجهة ظلم لكل جهة

وقال لي: الظلم الذي ينوشك فردًا ينوشك جماعة« )2: 127(
لذا فإن الساكت عن الظلم مشارك فيه:

»وقال لي: من سكت عن الظلم رجعه كترجيع الصدى«.
الحديقة عنوانه »موسم  الظلم بالصبر. وأحد مواسم  البداية، يواجه  في 

الصبر: وهو التربص« يقول في مفتتحه:
وكدت  بعض،  بأس  بعضي  وأذيق  والعويل،  بالجزع  نفسي  »وفيه حدثت 
واقفون**  والجباة  مرهونة،  والضروع  مأجورة،  الــزروع  وكانت  أبــدي،  أن 
بالصبر، وعلى  األمر، ربط على قلبي  المترفون على  إذا غلب  باألبواب، حتى 
بدني بالرجاء. فمشيت في األسواق أشد من أزر حزني، وأنشد الخلق من حال 
وحشتي، فإذا رجال ونساء يتقلبون من الضيم، وعيال وبنات تميز غيظا، وإذا 

الهواء يكاد يسقط على الخلق من ثقله ووحشته« )2: 141(.
وهو يفرق بين الصبر بنية التربص للخروج في الوقت المناسب، والصبر 
الناتج عن التسليم واإلذعان، أي الصبر الذي يعد صمودا، والصبر الذي يعتبر 

استسالما.
»وقال لي: الصبر الذي يكون ثم ال يكون، صبر. والصبر الذي يكون فال 

ينفدُ، هوان.
وقال لي: الصابرون بغير نية الخروج داخلون في حكم الهوان« )2: 144(.

»وقال لي: إن كان صبرك من طين الغضب أخرَجَ زرع الفرج، وإن كان من 
طين التسليم أبان عن المذلة« )2: 144(

فالصبر ليس دائما:
»وقال لي: الصبر وقف الفعل على الوقت، ال وقفه بال وقت« )2: 145(

ويقول:
»وقال لي: الصابر الحق ال يصبر على الظلم ولكن يصبر على وقت الظلم« 

.)145 :2(
وصبر التربص يقترن بالفهم، أي تحديد الوقت المالئم للخروج:

بغيره  ينعقد  الذي  والصبر  صبر،  بالفهم  ينعقد  الذي  الصبر  لي:  »وقال 
هوان.

وقال لي: الصابرون معقودون بعلومهم وأفهامهم« )2: 144(.
يعقد في حديقته موسمًا يسميه  للخروج. وهو  الخير، موسم  أبي  بتعبير  أو  وقت،  بد من  فال  إذن، 

»موسم الخروج: وهو عتبة الخالفة(، يقول في مفتتحه:
الجميل  وتبينت  شيء،  كل  في  الحق  وعرفت  الموازين،  عني  ووضعت  كاملة،  أوزاري  حملت  »وفيه 
المغارب  أهل  إلى  واختلفت  الظالمين.  لوجه  هو  وما  الخلق  لوجه  هو  وما  والشائن،  والحسن  والقبيح، 
الظالمية، والمشارق النورانية، وسلمت على المظلومين من كل ملة، ودعوت ربهم )إني مغلوب فافزع(. 

فذهب عنه اإلمهال وآذنني بالخروج« )2: 204(.
والخروج ال يكون اتفاقيًا أو عشوائيًا، وإنما له شروط واجبة:

»وقال لي: أربع ال يكون خروج إال بهن: النظر الكافي في أمور العباد وعالمته السؤال، ودخول الوقت 
وعالمته الفهم، وانشراح القلب وعالمته المحبة للخلق، وثبات العزم وعالمته العداوة ألهل االستكبار.

اآلذان***  المراجعة، واستباق  النظر وعالمته كفك عن  الخروج: تعطيل  أربع يبطل بهن  لي:  وقال 
وعالمته نقصان الفهم، وتحويل القصد إلى غير المستضعفين، واالستعانة بالظالم على الظالم«.

ال يسمح المجال بمزيد من التوسع. ولقد كان القصد من هذا المقال تبيين البعد السياسي في كتاب 
أبي الخير الغدامسي هذا، ودعوته الواضحة إلى الثورة الجماعية على الظلم، األمر الذي يعد، في حدود 

علمنا، غائبًا عن األدب الصوفي.

الهوامش والمراجع والمصادر
* يشير الرقم األول إلى رقم المرجع أو المصدر أدناه، ويشير الرقم الثاني إلى رقم الصفحة المنقول 

عنها.
اللبنانية ط2،  المصرية  الدار  أبو بكر،  أمين، فجر اإلسالم، تحقيق وتعليق: محمد فتحي  أحمد   -  1

القاهرة 2016.
2 - كتاب الحديقة: وهو سفر الخالفة، متن: الشيخ بلخير الغدامسى. حاشية: أبو الحارث موسى بن 

إبراهيم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2015.
** هكذا في األصل. وحقها النصب )واقفين( ألنها معطوفة على خبري كان قبلها.

*** المقصود هنا اإلذن بالخروج والصدوع به.

للكاتب  تقرأ«  ال  »أمة  عنوانه  مقااًل   2016 فبراير   24 يوم  نشرت  اإللكترونية  الشرق  جريدة  بوابة 
 80 إن  يقول   2003 سنة  اليونسكو  عن  الصادر  البشرية  التنمية  تقرير  أن  فيه  ذكر  قيراط،  محمد 
الحين نفسه يقرأ  40 كتابًا في السنة، وفي  المواطن األوروبي  عربيًا يقرؤون كتابًا واحدًا، فيما يقرأ 

35 كتابًا في السنة! المواطن اإلسرائيلي 
وأصدرت مؤسسة الفكر العربي سنة 2011 تقريرًا مفاده بأن العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويًا، 
6 دقائق في اليوم،  200 ساعة سنويًا. أما الطفل األوروبي فيقرأ بمعدل  فيما يقرأ األوروبي بمعدل 
فيما يقرأ الطفل العربي بمعدل 7 دقائق في السنة. كما تشير دراسات أخرى إلى أن كتابًا واحدًا فقط 

يصدر لكل 12 ألف مواطن عربي، بينما يصدر كتاب واحد لكل 500 إنجليزي، ولكل 900 ألماني!
من  ترجم  ما  بإحصاء  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  قامت  ولقد 
1970 و1980 فتبين لها  المؤلفات األجنبية في المدة الممتدة بين العامين 
في  ترجمت   62% منها  كتابًا،   2840 بلغ  المترجمة  الكتب  عدد  مجموع  أن 
مصر، و%17 في سورية، و %9 في العراق، و%5.4 في لبنان. كما تبين من هذا 
على  تزيد  ال  المترجمة  والتطبيقية  األساسية  العلوم  كتب  نسبة  أن  اإلحصاء 
%14، بينما بلغت نسبة ما ترجم من كتب اآلداب والقصة والفلسفة والعلوم 
االجتماعية ما يزيد على %70، في حين أن ما تترجمه اليونان وحدها يفوق ما 
يترجم في الدول العربية كلها، وأن ما تترجمه إسبانيا سنويًا يفوق ما ترجم 

إلى اللغة العربية من عصر الخليفة المأمون!
هذه وحق اهلل إحصاءات مرعبة.

كنا–بادئ األمر–نؤثر بما كتبنا في الغرب، ثم صار الغرب مؤثرًا ليس فينا 
فقط وإنما في العالم كله، خصوصًا في أولئك الذين ُاصطلح على تسميتهم 
من  مترجمًا  يصلنا  مما  نستفيد  بالتأكيد  نحن  الثالث«.  العالم  بـــ»دول 
إنتاجهم، على األقل لنعرف ما شوهه فينا بحسن أو بسوء نية. ولذلك نحتاج 
بالفعل إلى تقـديم إنتاجنا الفكري واإلبداعي إلـى الغرب، على األقل لتصحيح 

األخطاء، وذلك، بالتأكيد، ال يتحقق إال بالترجمة إلى لغتهم.
ثقافتهم،  بلغتهم من خالل  نقلة  إلى  نحتاج  فكرنا  أو  إبداعنا  ليصل  ولكن 
اللغتين وأيضًا  التي تتقن  القدرات  وهذا ال يتم بصورة صحيحة إال إذا وظفنا 
مجموعة  إلى  تحتاج  المؤثرة  الحقيقية  فالترجمة  اآلخر،  ثقافة  تمامًا  تعرف 
الذين  العربية،  الجذور  ذوي  اآلخر،  عند  المهاجرين،  واألكاديميين  األدباء 
أكبر  بصورة  قادرون  ألنهم  ذلك  قوميتهم«  »لغة  األم  اللغة  يتقنون  مازالوا 
من  تمكنهم  بدرجة  العربية  اللغة  يتقنون  ال  الذين  المهاجرين،  بقية  من 
اآلخر  لغة  يتقنون  الذين  الوقت نفسة من  وأكثر في  األفكار،  الفهم وتوصيل 

اليومية. الحياتية  ولكنه ال يعرف تمامًا ثقافته ومصطلحاته 
إن األديب أو األكاديمي، غالبًا، ما يحمل هم جذوره ومشاكل منفاه، الذي 

في  إبداعه،  فيأتي  مرتين  ويتعذب  مرتين،  ويتألم  مرتين  فيتأمل  اختياريًا،  بالضرورة  يكون  ال  قد 
الغالب، متميزًا ليخدم الثقافتين.. ثقافة الوطن األم، وثقافة الوطن المكتسب.

عنده  صارت  التي  القراءة،  »عادة«  بسبب  »اآلخر«،  عند  رائجة  الكتاب  سوق  أن  من  الرغم  وعلى 
األخرى،  الثقافات  معرفة  على  »اآلخر«  وحرص  والوعي  السكانية،  الكثافة  عن  ناهيك  ثانية،  طبيعة 
ذلك كله مقابل كساد واضح في سوق الكتاب عندنا بسبب التخلف بالدرجة األولى والطفرة الحضارية 
ومتعتها،  القراءة  وقت  سلبته  التي  وقته،  على  تسلطت  التي  والفضائيات  والعولمة،  داهمته،  التي 

وهذا ما تسبب في نتائج اإلحصاءات التي ذكرناها.
ميله  من  أكثر  اآلخر«  لغة  »من  الترجمة  إلى  يميل  العربي  المترجم  أن  إلى  منتبهون  ولعلنا 
للترجمة »إلى لغة اآلخر«، والحقيقة أنني ال أجد تعلياًل لذلك إال لصعوبة الترجمة من لغته األم إلى 
لغة »اآلخر«، التي أعتقد أنها هي التي حالت بينه وبين تلك السوق الرائجة المتطلعة لمعرفة الكثير 

ثقافتنا وتراثنا. عن 

كان من زهدهم 
لبس الصوف 

الخشن كما يفعل 
رهبان النصارى، 
فسموا من أجل 
ذلك بالصوفية، 

وهذه النسبة هي 
الصحيحة، وهي 

التي تتفق مع 
اللغة

- 80 عربيًا 
يقرؤون كتابًا 
واحدًا، فيما 

يقرأ املواطن 
األوروبي 40 

كتابًا في السنة، 
وفي الحني نفسه 

يقرأ املواطن 
اإلسرائيلي 35 

كتابًا في السنة!

عمر أبو القاسم الككلي
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»الحيوانات  ثم   »  1973 سنة  القرود   « رواية 
سنة 1984«. والنيهوم وُلد وتعلم في بنغازي، 
لودفيج  جامعة  في  ثم  جامعتها،  في  ودرس 
موهوب  كاتب  وهو  ميونيخ.  في  ماكسمليان 
لغات،  أربع  يجيد  كان  المقالة،  بليغ، كتب  ناقد 
والفنلندية«،  والفرنسية  واإلنجليزية  »األلمانية 
ويتقن اللغة العبرية واآلرامية. كان أستاذ قسم 
في  هلسنكي  جامعة  في  الشرقية  الدراسات 

.1972-1968
شهرة  ونال  مشهورًا،  كاتبًا  النيهوم  وأصبح 
في  األسبوعية  مقاالته  نشر  بعد  من  واسعة 
جريدة »الحقيقة«، التي كانت تصدر في بنغازي 

خالل الفترة 1970-1961.
مقاالته  بتواصل  الساخر،  األدبي  أسلوبه  إن 
القراء،  من  كثيرًا  قربه  النقدية،  االجتماعية 
قيافته  قلدوا  الشباب  أن  لدرجة  اسمه،  وسطع 
جديدًا.  ًغربيًا  نمطا  تشكل  حينها  كانت  التي 
إنها الشخصية التي ظهر بها النجم السينمائي 
المتمثل في  الذي رحل مبكرًا،  » جيمس دين« 
الدائرية  الرقبة  ذات  والكنزة  الجينز«  »بنطلون 
األزرق. إن ثناية أسلوبه الساخر وقيافته جعلته 
بعد،  ومن  ليبيا.  في  الستينات  لجيل  نجمًا 
فترة  ليستقر  ألمانيا  إلى  ثم  للقاهرة،  مغادرته 
في فنلندا انتقل إلى جنيف، حيث استقر، وعاش 
بها مواصاًل كتاباته إلى القارئ العربي والليبي 
واسعة  كتبه  كانت  وفاته.  حتى  خاصة  بصورة 

االنتشار في ليبيا والعالم العربي بأسره، بعضها 
منع من التداول في بعض األقطار العربية.

بطل روايته »من مكة إلى هنا« صياد سمك 
ليبي فقير أسود البشرة يدعى مسعود الطبال، 
ألداء  مكة  إلى  بالسفر  زوجته  مع  يحلم  الذي 
من  ينتقالن  وزوجته  مسعود  الحج.  فريضة 
وهو  سوسة.  مدينة  ميناء  إلى  بنغازي  مدينة 
السالحف  لصيد  لقاربه  محرك  لشراء  متلهف 
يملك  إيطالي  مستوطن  إلى  ليبيعها  البحرية 
المدينة.  في  اإليطاليين  عديد  يرتاده  مطعمًا 
مسعود،  نشاط  يعارض  المدينة  إمام  ولكن 
مسعود  وأن  مقدسة،  السالحف  أن  مدعيًا 

بنشاطه هذا يتحدى اهلل واألرواح.
زوجة مسعود وسكان المدينة يستمعون إلى 
األمام.  برأي  مقتنع  غير  مسعود  ولكن  اإلمام، 
وعندما غرق الصبي الذي يعمل مع مسعود، فسر 
مسعود،  اهلل.  من  رسالة  بأنها  الحادثة  اإلمام 
إذن، يقاوم القوى الرجعية- المتخلفة- كمقاتل، 

الشخصية  مثل  تمامًا  حياته،  تحسين  محاواًل 
الرئيسية في رواية »إرنست هيمنغواي« العجوز 
والبحر. ويعود مسعود إلى بنغازي مهزومًا تمامًا 
مثل بطل رواية العجوز والبحر، ولكنه يشرع في 
بيع الملح من أجل البقاء. وهو شخصية مأساوية 
تجسد رأيًا في الصراع بين التخلف والرغبة في 

التحديث واتخاذ العلم وسيلة لذلك.

الروائيون الرئيسيون
 ،1942 مواليد  من  الفقيه،  إبراهيم  أحمد 
ليبيا  في  يسمى  ما  إلى  ينتمي  حديث  كاتب 
مجموعة  كانت  كتبه  أول  الستينات«.  »جيل  بـ 
بعنوان   1965 ستة  صدرت  قصيرة،  قصص 
جائزة  بأعلى  حينها  فازت   ،» فيه  ماء  ال  »البحر 
الفنون  هيئة  برعاية  وكانت  الملكي  العهد  في 
التوتر  الفقيه  عمل  يعكس  ليبيا.  في  الجميلة 
تقودها  التي  الجماعية  الريفية  العقلية  بين 
الحياتية  القيم  تلك  مع  عليها،  متعارف  تقاليد 
أكثر  الفقيه  نشر  لقد  المدينة.  في  الفردية 
قصيرة،  قصص  بين  ما  كتابًا  ثالثين  من 
يعد  قد  روايات؛  ومسرحيات، ومقاالت، وخمس 
 2008 سنة  صدرت  عربية،  رواية  أطول  آخرها 
أيضًا  له  وصدرت  الروح«.  »خرائط  وعنوانها 
مدينة  »سأهبك  بعنوان   1991 سنة  ثالثية 
رواية  له  صدرت  نفسها  السنة  وفي  أخرى«، 
»هذه تخوم مملكتي«، وأيضًا في السنة نفسها 
وتحصلت  واحدة«  امرأة  تضيئه  »نفق  رواية 
الكتاب  معرض  في  رواية  أحسن  جائزة  على 
اللغة  إلى  وترجمت   1991 العام  بيروت  في 
قصة  وتروي  الليل«  »حدائق  باسم  اإلنجليزية 
طرابلس.  في  ثم  »مزدة«  قرية  في  طفولته 
والسرد يعكس وجهة نظرته الليبية في الثقافة 
النظام  نظامين:  سيطرة  تحت  والسياسة 
بعد  والجماهيري   ،1969-1951 خالل  الملكي 

العام 1969.
الفقيه األكثر طموحًا وناضجًا، هو  يعد عمل 
ليبي يذهب  ثالثية تقدم خليل اإلمام، كطالب 
إلى جامعة أدنبره في اسكتلندا إلعداد دكتوراه 
على  أطروحته  موضوع  ويستند  األدب.  في 
اإلنجليزي،  األدب  في  العربية  األساطير  تأثير 
وتحديدًا الجنس والعنف في الحكايات الشعبية 

من ألف ليلة وليلة.
الكتاب  أحداث  مكان  اسكتلندا  من  جعل 

وفيه  الثالثية،  من  األول 
من  عالم  إلى  خليل  يقدم 
إيجاد  على  يثابر  حيث  النساء،  خاصة  األجانب، 
طريقة للتعامل مع حضارة، أو بعنى أدق، ثقافة 

جديدة.
ليبيا  إلى  خليل  يعود  الثاني،  الجزء  في 
كان  وهناك،  طرابلس.  جامعة  في  للتدريس 
تمامًا مثلما كحاله في إنجلترا؛ شديد االكتئاب. 
روحية  رحلة  باختالق  مسلم  معالج  فيساعدة 
لكنه  الماضي،  في  فاضلة  مدينة  إلى  صوفية 
يفقد سكون روحه وسعادته، بفتح باب ممنوع 
حيث  طرابلس،  في  نفسه  فيجد  إليه  الولوج 
عبثًا  يحاول  فيما  الليبي،  المجتمع  واقع  يواجه 

العثور على هويته الخاصة.
الغربة  عانت  لنماذج  درامية  ثالثية  هذه 
لبعض  العميقة  والسياسية  االجتماعية 
في  الغرب  في  الليبيين  المثقفين  المتعلمين، 
أمرًا  حينها  وكانت  االستعمار،  بعد  ما  فترة 
ومن  العرب  المثقفين  عديد  أصاب  شائعًا 
الثالث.  العالم  أبناء  تسميتهم  على  ُاصطلح 
خصوصية  مع  الرواية  بطل  يناضل  ذلك،  ومع 
القوى  هيمنة  تشمل  التي  التاريخية،  مجتمعه 
على  النائية  المناطق  في  والقبلية  الريفية 

المراكز الحضرية الضعيفة.
وهذا يختلف عن المجتمعات العربية األخرى 
حيث  ولبنان،  وفلسطين  وسورية  مصر  مثل 
األعيان ومالك األراضي في المدن الكبرى مثل 
الريف.  على  تهيمن  وبيروت  ودمشق  القاهرة 
ليبيا زعيمان  النقيض من ذلك، كان لدى  على 
السنوسي  إدريس  الملك  هما  االستقالل،  بعد 
مناطق  من  جاء  وكالهما  القذافي،  ومعمر 
القوى  قبل  من  مدعومين  كانا  وكالهما  نائية، 
اغتراب  النائية.  بالمناطق  القاطنة  االجتماعية 
مثقف عاش في الغرب، مثل خليل اإلمام، الذي 
الكحول والجنس والموسيقى،  يجد خالصه في 
مع  الثقافي  الصدام  سبب  هو  نحوها  فيهرب 
في  المثقفين  عديد  ألن  االجتماعية،  الطبقة 
العالم الثالث تأتي من خلفيات الطبقة الوسطى 
والقطاعات  الفالحين  من  وبعضها  العليا،  أو 
نحو  السعى  يحاولون  بلدانهم،  في  القبلية 
ثالثية  شديد  باختصار  إنها  والتقدم.  الحداثة 
تعطي  ال  ولكن  التناقضات  هذه  كل  مع  تنفجر 

أي دليل مباشر عن كيفيه عالجها.

معرض

قال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الكويتي محمد الجبري إن معرض الكويت للكتاب 
اجتذب 300 ألف زائر في دورته الثالثة واألربعين 

التي ُاختُتمت السبت الماضي.
و24   14 بين  المعرض  إقامة  موعد  وصادف 
نوفمبر طقس سيئ اجتاح منطقة الخليج وتسبب 
في سقوط غزير لألمطار وسيول، وأعلنت الكويت 
الحكومية  والمؤسسات  بالوزارات  العمل  تعطيل 
يومي 14 و15 نوفمبر بسبب سوء األحوال الجوية، 

وفًقا لوكالة »رويترز«.

حفريات»الكويت للكتاب« يجذب 300 ألف زائر

تتضمن  بوليفيا،  في  بمحجر  مقابر  على  عثر 
حضارة  من  شخص   100 لنحو  بشرية  رفات 
من  أكثر  إلى  تاريخها  يرجع  اإلنكا،  إمبراطورية 

500 عام، بعد 20 كيلومتر فى الباز العاصمة.
وحسب علماء أميركيون، دفن هؤالء البشر مع 
أكثر من 30 وعاء استخدمها اإلنكا إلداء طقوس 
الحجر  من  المنحوته  المقبرة  أن  كما  الموت، 
الجيرى تم بناؤها من قبل شعب pacajes، التى 
غزت مدن اإلنكا فى نهاية القرن الخامس عشر، 

وفق »يلى ميل«.

مقبرة جماعية تعود لعصر اإلنكا

كتب   1966/5/3 بتاريخ   )152( رقم  الحقيقة  جريدة  عدد  في 
حرفة  معقد.  عمل  الكلمات  مع  »التعامل  أن  النيهوم  صادق 
تحت  التراخيص  قسم  سجالت  تدخل  والحظ،  السمعة  سيئة 
خانة الحواة وباعة الماء في حارات السقايين، فالقانون ال يعترف 
بالمهن التي تفتقر إلى الحدود الواضحة. والتعامل مع الكلمات 
مهنة من ذلك النوع. إنها ال تحتاج إلى مؤهالت خاصة، أو مهارة 
إنها  الصغيرة.  والحيل  باالختبارات  قياسها  يمكن  وال  خاصة، 
مجرد ادعاء ال دليل ماديًا عليه سوى تماثيل النحاس الخرساء. 
والمرء يستطيع أن يكون كاتبًا في أي وقت، ويستطيع أن يطلع 
لسانه إلى قسم التراخيص والنقاد وعمال المطبعة حتى يتورم 
من البرد دون أن يستطيع أحد إقناعه بأنه ال يملك الحق ألداء 
هذه المهنة. فالكلمات ميراث الجميع. والصحف أيضًا، وثقافة 
مؤكدًا  المعلومة،  توصيل  في  النيهوم  ويستمر   ،» العصر.. 
أبعد  إلى  الخاصة  موهبته  تجربة  في  الحق  له  مخلوق  كل  أن 

مستوى، فالزحام البد منه.
ثم يبشر بقدوم كاتب صلد القدمين، صاحب القدرة المذهلة 
على معالجة كلماته بالعرق والنار، ويقدم لنا األمثال ويؤكد أن 
كلمات الفاخري »تتوهج أصالة مثل أي عمل فني مرهق يحفره 
الحجر..  في  بأظافره  المرء 
وخليفة الفاخري نحات يحس 

الخلق على الدوام«.
هاتان فقرتان يفصل بينهما 
في  األولى  عقود؛  خمسة  نحو 
الشديد  لألسف  وهي  بداياته، 
مجرد قصاصة ورق بالية، يخيل 
من  مقال  في  قرأتها  أنني  إلى 
أن  أستطيع  ال  ولكنني  مقاالته، 
كتبت  ولكنها  بذلك  أجزم 
بالتأكيد بعد قليل من بعد كارثة زلزال المرج في 1963/2/21. 
أما الفقرة الثانية فقد كتبها ذات ليلة فيما كنا نتسامر في منزلي 
مقاله  في  التي وظفها  وهي  رحيله  أقل من شهرين من  قبل 
النيهوم  بمقالة  االقتناع  أن  أعتقد  وال  الريح«.  »منابت  األخير 
المبكرة يحتاج إلى مقارنة بين فقرتين بينهما نصف قرن من 

الزمن، إليكم الفقرتان:
كل  تجد  أن  المعتاد  من  وظل  مخطئون..  أننا  نعرف  »كنا 
مواطن يشكو لك من تخلف المجتمع، وسوء سلوكه، وبدائيته..
ورداءة تفكيره! كل فرد يقول لك هذا، ولكن ليس ثمة من كان 
يريد أن يصلح شيئًا من ذلك.. أو يحاول على األقل، إذ أن األنانية 
البشعة قد غرزت أنيابها في قلوبنا على نحو قاتل حتى أصبح 
المرء ال يتأثر من أفظع النكبات التي تصيب اآلخرين بقدر ما 

يتأثر ويتألم من أول خدش يصيب سيارته الجديدة.
فمثاًل حين حدث زلزال المرج، وأسكن المتضررين في خيام 
بالية خارج المدينة المنهارة، وتولى أفراد الجيش توزيع المؤن 
إلى  يعودوا  أن  ُأمروا  ثم  أشهر،  طيلة  هناك  المواطنين  على 
ثكناتهم، عندئذٍ عهد باألمر إلى بعض الموظفين في مصلحة 
استثنائية  إذا منحوا مكافأة  إال  لكنهم رفضوا، دون خجل،  ما، 

مقابل ذلك..
هذا حدث منذ سنوات..

األجر  ذوي  من  مدرسين  عدة  يطالب  األيام  هذه  وفي 
يحدث  لم  بينما  بإضراب في سبيل تصنيفهم،  القيام  اليومي 
أو  المتصدعة،  المدارس  أجل  من  قط  قبل  من  أضربوا  أنهم 
تفاهة المناهج.. أو اختناق الفصول بالتالميذ.. أو نقص الكتب 

الدراسية، وتأخر منحها للطلبة، أو أي مطب مماثل!
الخلفي  للغالف  صورة  جعلته  الذي  فهو  الثاني،  النص  أما 
ضمن  وجدت  أني  غير  الريح«،  »منابت  الفاخري  عن  لكتابي 
األوراق النص كما هو، ولكن مضاف إليه بضع كلمات، عمومًا 

النص هو كالتالي:
»الشمس هي الشمس، حتى وإن كان نصيبك منها بضعة 

شعاعات.. مجرد خيوط محملة بذرات الغبار!
النافذة، مثل  إليك عبر  الريح، حتى وإن تسللت  والريح هي 

سارق!
والليل هو الليل..

والخرافات  باألساطير  مملوءًا  جرابًا  يحمل  كائن  مجرد 
والذكريات، وبعض األماني! إنك ال تملك سوى أن تكون ذاتك.. 

أن تكون أنت. أما غير ذلك فباطل.. باطل وحق اهلل!
أريد قلمًا وحزمة ورق. لن تتحصل على ذلك، لحسن الحظ 

فأنت تملك ذاكرة عجيبة، لذا فلن تحتاج إلى األوراق والقلم

يعتبر النقاد الليبيون أن روايته 
»اعترافات إنسان«، التي صدرت سنة 

1961 هي الرواية الليبية األولى

بدايات الرواية الليبية.. »اعترافات إنسان« 
والكتاب الرئيسيون »7/2«

من كتاب أكسفورد »تقاليد الرواية العربية«..

<  أحمد إبراهيم الفقيه

بنني تستعيد 26 عمًلا فنًياأثار

قررت فرنسا إعادة 26 عماًل فنيًا إلى بنين، 
كان الجيش الفرنسي استحوذ عليها العام 
1892، حسب تصريحات الرئيس إيمانويل 

ماكرون.
وأشار قصر اإلليزيه إلى أن ماكرون، الذي 

تعهد العام الماضي درس هذه اإلعادات، 
يقترح أيضًا »جمع مجمل الشركاء األفارقة 
واألوروبيين في باريس في الربع األول من 

2019«، لتحديد إطار »لسياسة تبادل« 
األعمال الفنية، حسب »فرانس برس«.

السابع  الفصل  ترجمة  نشر  »الوسط«  تواصل 
عشر من كتاب جامعة أكسفورد بعنوان »تقاليد 
الفصل  وهو  حسن،  لوائل  العربية«  الرواية 
الدكتور  حرره  الذي  الليبية،  بالرواية  الخاص 
محمد  ويترجمه  إحميدة،  اللطيف  عبد  علي 

عقيلة العمامي.

محمد فريد سيالة - 2008/1927
»اعترافات  روايته  أن  الليبيون  النقاد  يعتبر 
الرواية  1961هي  سنة  صدرت  التي  إنسان«، 
الليبية األولى. والسيد سيالة من مدينة طرابلس، 
من  العلمي  التحصيل  في  األولية  إمكانيته  طور 
بعد حصوله على تعليم مبكر في اللغتين العربية 
واإلنجليزية بالمدارس العربية واإليطالية. وكان 
يجيد اللغتين اإليطالية واإلنجليزية. عمل سيالة 
صحفيًا  أصبح  ثم  و1959،   1945 بين  معلمًا 
وكاتبًا لمقالة، ثم كتب، من بعد االستقالل عددًا 

من البرامج لإلذاعة الليبية.
تلقى  ليبي  روايته حول طبيب  تتمحور حبكة 
زواجه  بعد  من  بالملل  فرنسا، شعر  في  تعليمه 
حب،  على  تأسس  قد  يكن  لم  الذي  التقليدي، 
يرتبط  عندما  والفرق،  التناقض،  يعتصره  ثم 
واحدة  أوروبيتين،  زميلتين  مع  بعالقتين  بوله 
إيطالية واألخرى فرنسية. ويتناول موضوعه من 
خالل اإلفصاح عما يعتمل في داخله، مع صديقه 
سالم، لنستشف من خالل حواراتهما بن السبب 
الذي تعانيه  والتخلف  التعليم  الرئيسي هو عدم 
هذا،  طبيبنا  يعرض  ذلك  ومع  الليبية،  المرأة 
بتناقضات وأنانية في دعوة إلى الحرية والمساواة 
الوقت  في  في  ولكنه  الليبيين،  الجنسين  بين 
نفسه يسيء األوروبي عندما يصنف حريتها بأنها 
يثمن  وبالتالي  للمرأة،  سيئة«  »أخالقها  مجرد 
النظرة التقليدية للمرأة الليبية. إنه كبطل للرواية 
يقبل حريته كذكر، مستمتعًا بالخمر، وبالعالقات 
الجنسية، بينما يحرمها على زوجته وبقية نساء 

مجتمعه باسم التقاليد والدين.

صادق النيهوم »2008-1937«
رواية  اول  تعد  هنا«  إلى  مكة  »من  رواية 
1970، ثم ألحق بها  متماسكة صدرت له سنة 

ترجمة - محمد العمامي

القاهرة - أسماء بن سعيد

وفاة الفنان التشكيلي خالد بن سلمه

طرابلس  مدينة  في  سير  حادث  إثر  الخميس  توفي 
الفوتوغرافي  والمصور  التشكيلي  الفنان  سبها  ابن 

خالد بن سلمه.
بدأ بن سلمه عالقته بالفن من خالل دراسته في 
سن  في  الفن  تشرب  العربي،  الخط  وتقليد  الكتاب 
مبكرة من خالل أستاذه الفنان التشكيلي علي بركة، 
الجماعية  التشكيل  معارض  من  العديد  في  شارك 
تشكيلي  كرسام  والخارج  الداخل  في  والفردية 
ومصور فوتغرافي، كما تم تكريمه 15 مرة منها في 

تونس والمغرب.
يعتبره  الذي  عبيدة  عوض  الليبي  بالفنان  تأثر 

»البورتريه«  فن  في  أما  السحرية،  الواقعية  أستاذ 
من  الصويعي  وفوزي  الرياني  عبدالرزاق  فيعتبر 
الهولندي  الفنان  يعتبر  كما  الفن،  هذا  رواد  أهم 
»رام برانت« هو ملهمه في تجسيد انعكاس الضوء 

والظل.
وقال الفنان الراحل في لقاء سابق نشر في جريدة 
التي ينتمي لها وعن  الفنية  »فسانيا« عن المدرسة 
الفن التجريدي »أنا من أنصار المدرسة الواقعية في 
الفن وأرى لزومًا اغتنام الواقع اإليجابي الذي يرسم 
يعكس  الذي  السلبي  الواقع  ال  الجميلة  الصورة 
الواقعية  يتذوق  واقعي  فمجتمعنا  الحزينة،  الصورة 
المباشرة في الفن سواء كان أدبيًا أو فنيًا، وقلة هم 
ممن يجدون في أنفسهم القدرة على قراءة اللوحات 
كتلك  المعنى  ووراء  األلوان  وراء  إليه من  ترمي  وما 

التي في الدول المتقدمة، وفي الوقت نفسه أجد فن 
المحزن،  واقعنا  عن  للتعبير  األقرب  هو  الكاريكاتير 
بالشكل  رسالته  يوصل  من  ضد  أني  هذا  يعني  وال 
أو  السريالية  المدرسة  أنصار  أحترم  يراه،  الذي 

التجريدية«.
التجريدي  الفن  »تعتبر  أوضح  كما  المدارس  تلك 
تراثه  عن  العربي  المتلقي  تفصل  دخيلة  تجربة 
وواقعه العربي، ويرجع اهتمام الغرب بهذه المدرسة 
البيئة، وحين حاول الفنانون  إذ إنها نشأت في تلك 
ضوابط،  دون  نقلها  تم  التجربة  هذه  نقل  العرب 
الغربية،  الدول  في  كمثيالتها  ترق  لم  نجدها  لذلك 
فلها خصوصية وأماكن وأوقات ومسار زمني، وعلى 
الوطن  في  المتواضعة  المحاوالت  من  والرغم 

العربي، إال أن جمهورها نخبوي متخصص«.

 »نثرات قزحية«

فعاليات  الخميس،  بصبراتة،  المعلمين  بقاعة  اختتمت 
علي  للفنان  قزحية«  »نثرات  التشكيلي  الفني  المعرض 
للفنون  عليه جمعية صبراتة  تشرف  الذي  عبدالسالم،  الطاهر 

العربي. والخّط  التشكيلية 
وجلسات  تشكيلية،  فنية  لوحة   35 المعرض  ويتضمّن 
خالد  الراحل  الفنان  مسيرة  حول  نقاش  وحلقة  وأدبية  فنية 

»وال«. الليبية  األنباء  لوكالة  وفًقا  بن سلمى، 

وتضمّن المعرض أيضًا، تسليط الضوء على رواد الحركة 
وموسيقية،  شعرية  أمسيات  إلى  إضافة  ليبيا،  في  التشكيلية 

للمعرض. مصاحبة  ستكون 
القصة  كتاب  أحد  هو  ميالد  عبدالسالم  علي  الفنان 
أحد  ويعد  والرواية،  الشعري  والمسرح  والشعر  القصيرة 
البرامج  ومعدي  مقدمي  وأبرز  األطفال،  أناشيد  ُكتّاب  أبرز 

اإلذاعية.

مصر تكشف تابوتا أثرّيا لم 
يفتح من قبل.. على الهواء

السبت،  المصرية،  السلطات  كشفت 
تابوت  داخل  جيدة  بحالة  امرأة  مومياء 
كشف  إطار  في  قبل،  من  يفتح  لم  أثري 
يعود  البالد  بجنوب  األقصر  في  جديد 

عمره لثالثة آالف عام.
عثرت  اثنين  بين  من  التابوت  وكان 
هذا  فرنسية  استكشاف  بعثة  عليهما 
وهي  العساسيف،  منطقة  في  الشهر 
وقام  النيل،  من  الغربي  البر  في  جبانة 
بفتح  سابق  وقت  في  أثريون  مسؤولون 
وفًقا  األول،  األثري  التابوت  وفحص 

»رويترز«. لوكالة 
»تم  العناني:  خالد  اآلثار  وزير  وقال 
لنهاية  يعود  األول  تابوتين،  اكتشاف 
الـ18«،  لألسرة  والثاني  الـ17،  األسرة 
القرن  إلى  عشرة  الثامنة  األسرة  وتعود 
فترة  وهي  الميالد  قبل  عشر  الثالث 
أكثر ملوك  أنها ضمت بعضًا من  يعرف 
عنخ  توت  بينهم  من  شهرة  الفراعنة 

آمون ورمسيس الثاني.
تفتح  التي  األولى  المرة  هي  وتلك 
فيها السلطات المصرية تابوتًا لم يفتح 

الدولية،  اإلعالم  وسائل  أمام  قبل  من 
أيضًا  المصرية  السلطات  وكشفت 
على  لمشرف  المنطقة  ذات  في  مقبرة 
فاو-آر-خت- يدعى  التحنيط  مقصورة 

إف.
ملونة  أقنعة  خمسة  المقبرة  وضمت 
ونحو ألف تمثال أثري صغير »أوشبتي«، 
مَن  أنهم  يعتقد  لمَن  تماثيل  وهي 

سيخدمون الميت في الحياة األخرى.
إزاحة  المقبرة  عن  الكشف  وتطلب 
مدى  على  الركام  من  مكعب  متر   300
رسومًا  المقبرة  وضمت  أشهر،  خمسة 
مالكها  تصور  سقفها  على  ملونة 
مومياوات  المقبرة  ضمت  كما  وأسرته، 
لعهد  وتعود  وجماجم  عظمية  وهياكل 
عام،  آالف  أربعة  قبل  الوسطى  الدولة 
لكنها استخدمت مرة أخرى خالل العصر 

المتأخر.
عشرة  من  أكثر  مصر  وأعلنت 
العام  بداية  منذ  أثرية  اكتشافات 
الجاري، وتأمل في أن تساعد في إنعاش 

السياحة.

.. معرض للخط العربي والفنون التشكيلية

 عرض »املركب« يحصد جائزة املهرجان 
املغاربي ملسرح الهواة بتونس

 روسيا ضيف شرف معرض 
الدوحة للكتاب

فاز العرض المسرحي الليبي »المركب« لفرقة أجيال البيضاء، األحد، 
بجائزة أفضل عرض متكامل بالدورة السابعة من المهرجان المغاربي 

لمسرح الهواة بنابل في تونس.
ويحمل المهرجان الذي 
انطلقت فعالياته فى 22 

نوفمبر واختتمت األحد، شعار 
»المسرح والعنف«، وحملت 

هذا الدورة اسم فقيد المسرح 
خلدون األوجلي من ليبيا، 
وفًقا لموقع قناة »نسمة« 

التونسية.
وشهد المهرجان مشاركة 
بلدان تونس وليبيا والجزائر 

والمغرب، وقدمت 5 أعمال 
مسرحية ضمن المسابقة.

وضمت لجنة التحكيم كالًً 
من زهير بن تردايت ونزار 
الكشو من تونس وتوفيق 
الفيتوري من ليبيا وفتحي 

الصحراوي من الجزائر 
وعبدالمجيد شاكير من 

المغرب.
وكرم المهرجان وجوهًا مسرحية من الدول المغاربية، هم: كوثر 

الباردي وعلي الخميري ومنير العرقي من تونس، وسعاد النجار من 
المغرب وأيوب عمريش من الجزائر ومفتاح الفقيه من ليبيا.

مسرحية »المركب« بطولة كل من الفنانة يقين عبدالمجيد والممثل 
الشاب عز الدين الدويلي، وتأليف سالم الصكر، وإخراج شرح عبدالهادي.

تنطلق الخميس الدورة التاسعة والعشرون من معرض الدوحة الدولي 
بشعار »دوحة المعرفة والوجدان«، وبمشاركة 427 دار نشر من 30 

دولة عربية وأجنبية.
ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة في مركز 

الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى الثامن من ديسمبر المقبل، ويقدم 
المعرض لرواده 121 ألًفا و900 عنوان كتاب، وفًقا لوكالة »رويترز«.
ويبلغ عدد الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي يشملها 

برنامج المعرض هذا العام 272 فعالية، من بينها 25 ندوة ثقافية و28 
ورشة متنوعة المجاالت، فضاًل عن األمسيات الشعرية التي يشارك فيها 

شعراء قطريون وعرب.
وتحل روسيا ضيف شرف المعرض هذا العام، في إطار العام الثقافي 

»قطر - روسيا 2018«.
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أستعد للمشاركة في مسلسل »زنقة الريح«.. 
وأجهز فيلمي الجديد »حالة شك«

الفنان رمضان المزداوي كاتب ومخرج وممثل، انتسب إلى فرقة مسرح األنوار في مطلع 
التسعينات، وشارك في العديد من األعمال المسرحية مع الفرق المسرحية بمدينة 

طرابلس، وهو مؤسس فرقة البيت الفني المسرحية بمدينة مزدة.. التقيناه في »الوسط«

حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة : محمد علوش

القاهرة : الوسط

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

السنة الرابعة
العدد 158 21 ربيع األول 1440 هــ

29 نوفمبر 2018 م اخلميس

أحمد مجدي: 

كشف الفنان والمخرج المصري أحمد مجدي اسم مشروع فيلمه الجديد، 
يكتبها ويخرجها  التي  أعماله  ثاني  ليكون  حيث يحمل عنوان »الغراب«، 
النقاد  »أسبوع  مسابقة  ضمن  عرض  والذي  هناك«  أحد  »ال  فيلم  بعد 

الدولي« في مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«.
سيكون  الجديد  الفيلم  أن  »الوسط«  إلى  تصريحاته  في  أحمد  وأكد 
صادمًا للجمهور أكثر من فيلمه األول »ال أحد هناك«، متمنيًا االنتهاء من 

كتابته في مطلع العام الجديد 2019.
جديد  مسلسل  سيناريو  كتابة  على  حاليًا  يعمل  أنه  مجدي  كشف  كما 
إلى  المسلسل تقدم به  إلى أن مشروع  يحمل عنوان »القاهرة«، مشيرًا 
السينمائي«  »القاهرة  مهرجان  هامش  على  تقام  التي   »buzz« ورشة 

ويشاركه في كتابته محمود لطفي وعصام إسماعيل.
ومن ناحية أخرى، قال الفنان الشاب إنه حتى اآلن خارج موسم رمضان 
عقود  على  وقع  والذي  الفخراني،  يحيى  النجم  مسلسل  تأجيل  بعد 

االنضمام له.
وعن فيلمه »ال أحد هناك« وما سببه من صدمة للجمهور، قال مجدي: 
»محاوالت كتابة الفيلم خرجت مني بشكل عشوائي، حتى تشكل الفيلم 
في صورته األخيرة، وكل ما أردت توصيله من خالل الفيلم هو إمكانية 
حدوث المعجزة، وأن تحمل الزرافة دون زواج، واألمر هنا متعلق باألمل«.
القاهرة  في  تعيشان  زرافتين  عن  قصة  حكي  يتضمن  الفيلم 
الذكر خالل  أنثى، يموت  إحداهما ذكر واألخرى  واإلسكندرية، 
أن نكتشف في نهاية  األنثى، قبل  للتزاوج مع  نقله  محاولة 
وهي  »صغيرتها«،  أنجبت  األنثى  »الزرافة«  أن  الفيلم 

تفاصيل تسببت في إرباك الجمهور.
الزرافة كانت فكرة منفصلة في  وأوضح أحمد أن قصة 
سنوات،   10 منذ  قصير  لفيلم  يحضر  كان  حينما  عقله 
وحينما فكر في العمل الحالي، حاول أن يربط بينها وبين 
لشخصيات  مرآة  الزرافة  أن  فوجد  الرئيسة،  العمل  قصة 
قبيح  شيء  كل  وسط  من  أنه  توصيل  حاول  وأنه  الفيلم، 

حولنا يمكن حدوث المعجزة.
صناع  واجهت  التي  الصعوبات  وعن 
الميزانية  كانت  التصوير  في  الفيلم 
توجيه  أحمد  فقرر  المحدودة، 
كل  من  عليه  حصل  الذي  الدعم 
الجرافيك  إلى  الدعم  صناديق 
مثل  الفيلم،  في  ظهر  الذي 

الزرافة والحادثة.
إلى  الشاب  المخرج  وأشار 
أن  الممكن  من  اإلخراج 
التمثيل،  من  قلياًل  يأخذه 
اآلن  يعمل  وأنه  خصوصًا 
أحدهما  مشروعين  على 
في  أنه  موضحًا  يكتبه، 
وبسبب   2014 العام 
فيلم  بتصوير  انشغاله 
ضاعت  هناك«  أحد  »ال 
التمثيل  في  فرصة  منه 
لم يندم عليها، ألنه اعتبر 
الفرصة بمثابة  ضياع هذه 
موهبته  في  االستثمار 
اإلخراج،  وهي  يحبها  التي 
مشاركة  كانت  والنتيجة 
مسابقة  ضمن  الفيلم 
الدولي«  النقاد  »أسبوع 
»القاهرة  لمهرجان  مميزة  بدورة 

السينمائي الدولي«.

مهـرجــان »مزدة« هـو خـطـوة أولـى للســينما الليبية الحــديثــة

ten
Top

انطالقة قوية لفيلم
 »رالف بريكس ذي إنترنت«

إيرادات  إنترنت«  ذي  بريكس  »رالف  المتحركة  الرسوم  فيلم  تصدر 
شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية، منذ األيام األولى 
لعرضه محقًقا ثاني أفضل انطالقة لعمل خالل عطلة عيد الشكر، على 

ما أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
مليون   55,7 رالف«،  إيت  »ريك  لفيلم  تتمة  وهو  العمل  هذا  وحصد 
انطالقة  كأفضل  الثاني  المركز  ليحرز  لعرضه،  األولى  األيام  في  دوالر 
لفيلم خالل هذه العطلة في الواليات المتحدة بعد فيلم رسوم متحركة 
آخر من إنتاج »ديزني» هو »فروزن«، وفق موقع »فاراييتي.كوم«. وقد 

بلغت ميزانية الفيلم 175 مليون دوالر.
 »2 »كريد  هو  آخر  جديد  فيلم  التصنيف  في  الثانية  المرتبة  واحتل 
الثامن من  الجزء  بطولة هذا  ويؤدي  دوالر.  مليون   35,3 بعدما حصد 
وبطبيعة  لوندغرين  ودولف  جوردان  مايكل ب.  »روكي«  أفالم  سلسلة 
يتقدّم  بدأ  الذي  بالبوا  ريكي  الذي يؤدي دور  الحال سيلفستر ستالون 
في السن. ويؤدي مايكل جوردان دور أندونيس كريد الذي يتحدى نجل 

المالكم الذي قتل والده.
وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم »ذي غرينش« للرسوم المتحركة الذي 
دوالر  مليون   30,2 الصاالت  في  عرضه  من  الثالث  األسبوع  في  حصد 

)180,4 مليونًا في المجموع منذ بدء عرضه(.
فيلم  تراجع  الماضي،  األسبوع  الترتيب  صدارة  في  كان  وبعدما 
من  المستوحى  غريندلفالد«  أوف  كرايمز  ذي  بيستس:  »فانتاستيك 
 29,6 حاصدًا  الرابع  المركز  إلى  بوتر  هاري  الشاب  الساحر  مغامرات 

مليون دوالر )117,1 مليونًا في أسبوعين(.
سيرة  حول  رابسودي»  »بوهيميان  فيلم  الخامس  المركز  في  وتاله 
دوالر  مليون   13,9 عائداته  وبلغت  »كوين«.  وفرقته  مركوري  فريدي 

)152 مليونًا في أربعة أسابيع(.
وفيما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - »إنستانت فاميلي« )12,5 مليون دوالر في األسبوع الثاني، 35,7 
مليونًا في المجموع(.

7 - »روبن هود« مع إيرادات قدرها 9,1 ماليين دوالر )14,2 مليونًا 
في المجموع(.

8 - »ويدوز» )8 ماليين دوالر في األسبوع الثاني و25,6 مليونًا في 
المجموع(.

9 - »غرين بوك« )5,4 ماليين دوالر في األسبوع الثاني، 7,8 ماليين 
في المجموع(.

 191 10 - »إيه ستار إز بورن« )3 ماليين دوالر في األسبوع الثامن، 
مليونا في المجموع(.

● حدثنا عن آخر مشاركاتك في العراق؟
الثانية كعضو لجنة تحكيم، فقد  المشاركة هي  هذه 
بمهرجان  فرز ومشاهدة  بلجنة  أن كنت عضوًا  سبق 
العراق،  بدولة  القصيرة«  لألفالم  الدولي  »واسط 
»المخرجة  بمهرجان  تحكيم  لجنة  عضو  أنا  واآلن 
وهذه  أيضًا،  بالعراق  األول  الدولي«  السينمائية 
فرصة  هي  الدولية  بالخبرات  واالحتكاك  التجربة 
مجال  في  الخبرة  واكتساب  لالستفادة  كبيرة 
والفنانين  المخرجين  رفقة عدد من  الدولي  التحكيم 
عمان  وسلطنة  وفلسطين  والعراق  مصر  من  الكبار 

والمغرب.
الرابعة  الدورة  تقام  أن  المتوقع  من  هل   ●

لمهرجان »مزدة« في مدينة أخرى؟
تحمل  والتي  االستضافة  بهذه  سعداء  نحن 
التأكيد  وهي  الفترة،  هذه  في  جدًا  مهمة  رسالة 
في  ما  هو  مزدة  في  ما  وأن  الواحدة،  اللحمة  على 
الجميع  أن  على  ودليل  الليبية،  المدن  وكل  البيضاء 
الخارج،  في  أو  الداخل  في  كان  سواء  اإلرهاب  ينبذ 
ومن  العراق  من  كانت  المشاركة سواء  األفالم  حتى 
العنوان  هذا  عن  تتحدث  جميعها  مصر  ومن  سورية 
لنقول  هنا  وجئنا  اإلرهاب،  ينبذ  فالجميع  الخطير 
هو  مزدة  فمهرجان  ذلك  ومع  واحد،  جسد  ليبيا  إن 
أكبر فقد ينطلق حتى  مهرجان دولي ونحن طموحنا 

المهرجانات  بعض  مع  توأمة  خالل  من  للعالمية 
تعاون  بروتوكوالت  توجد  وحاليًا  األخرى،  الدولية 
مهرجان  وأيضًا  بالسعودية،  »الدمام«  مهرجان  مع 
»نواكشوط  مهرجان  وكذلك  العراق،  في  »واسط« 
الثالثة عشرة. القصير« بموريتانيا في دورته  للفيلم 
السينما  المهرجان يعد نواة النطالق  هل هذا   ●

الحديثة؟ الليبية 

المهرجان،  هذا  خالل  من  نحن  عليه  نعول  ما  هذا 
اكتساب  هو  المهرجانات  هذه  تحققه  ما  أهم  فمن 
أين  نعرف  اآلخرين  أعمال  نشاهد  فعندما  الخبرات، 
وعندما شاهدنا  األعمال،  بين هذه  أنفسنا من  نضع 
نرتقي  أنفسنا  وجدنا  العربية  األعمال  من  كثيرًا 
محليين  فنانين  من  هم  العام  هذا  لجان  للعالمية، 
وفنانون  كتّاب  يتواجد  ربما  القادم  العام  في  ولكن 

لبنات  من  لبنة  هو  المهرجان  وهذا  أخرى،  دول  من 
الليبية. السينما 

ما دور اإلعالم في نشر الثقافة السينمائية؟  ●
السينمائية  الثقافة  إلى  نحتاج  بالفعل  نحن 
التي  السبل  أهم  أحد  هو  اإلعالم  ولعل  وتفعيلها، 
المجتمع،  في  السينمائية  الثقافة  نشر  خاللها  من 
ونقلها  المهرجانات  هذه  مثل  مواكبة  عليه  اإلعالم 
اإلعالم  السينما،  تتناول  التي  بالندوات  واالهتمام 
الصحف  وأيضًا  الفضائي  واإلعالم  اإللكتروني 
في  المساهمة  بإمكانها  القنوات  جميع  والمجالت 
تجربة  لدينا  كانت  فنحن  السينمائية،  الثقافة  نشر 
فيلمين  وأنتجنا  السينمائي  اإلنتاج  في  ناجحة 
المختار«  »عمر  وهما  العالمية  األفالم  أهم  من 

و»الرسالة«.
عن  وحدثنا  فيه  شاركت  قصير  فيلم  أول  ما   ●

وخارجها؟ ليبيا  في  مشاركاتك 
وتم  وإخراجي،  تأليفي  من  »الحلم«  كان  فيلم  أول 
ياسين  بطولة  من  وكان  مزدة،  بمدينة  تصويره 
الفيلم  هذا  في  والجميل  عبدالعزيز،  ومصباح  الفقيه 
أمام  ما  يومًا  منهم  أي  يقف  لم  أفراده  جميع  أن 
األولى  التجربة  هي  هذه  وكانت  خلفها  أو  الكاميرا 

لهم.
ما جديد الفنان رمضان المزداوي ؟   ●

»حالة  بعنوان  قصير  فيلم  إلخراج  حاليًا  أستعد 
شك« والمشاركة في المسلسل الليبي الضخم »زنقة 

الريح« تأليف عبدالرحمن حقيق وإخراج أسامة رزق.

منى هال:

قدمت فتاة الليل ورفضت العيش
في أميركا بسبب الطبقية

سبب  هال  منى  المصرية  الفنانة  كشفت 
الفنية  األعمال  في  المشاركة  عن  غيابها 
المصرية خالل الفترة األخيرة، موضحة أنها 
ألنها  األخيرة  باألعوام  أوروبا  في  تتواجد 
وهي  هناك،  أعمال  في  بالمشاركة  ارتبطت 
ملتزمة بتعاقدها ومواعيد التصوير التي يتم 

تحديدها على مدار عام كامل.
وأوضحت في تصريحات إلى »الوسط« بعد 
مهرجان  في  خارجي«  »ليل  فيلمها  مشاركة 
»القاهرة السينمائي الدولي«، أنها إذا جاءها 
مواعيدها  مع  ومناسب  مصر  في  جيد  عمل 

ستوافق على تقديمه.
الماضية  الفترة  أنها عاشت خالل  وأضافت 
األمر  وهذا  المتحدة،  والواليات  أوروبا  بين 
مصري  نصفها  ألن  لها  بالنسبة  طبيعي 
من  فبالتالي  نمساوي،  اآلخر  والنصف 
اللذين  البلدين  بين  أعيش  أن  الطبيعي 
خارجها  أو  مصر  في  ووجودها  لهما،  أنتمي 
بالتمثيل  سواء  المختلفة  بمشاريعها  يرتبط 

هنا أو في الخارج.
وأكدت سعيها لتكون فنانة عالمية وبالتالي 
بالخارج،  فرص  عن  تبحث  أن  الطبيعي  من 
سينمائية  بأعمال  التمثيل  في  شاركت  حيث 
ودرامية ومسرحية في هوليوود على مدار 3 
سنوات، مشددة على أن بحثها عن األعمال 
بانتظام جعلها  يتم تصويرها  والتي  الجيدة 
تبتعد وتركز في العمل بأوروبا، خصوصًا مع 
وجود ارتباطات مسرحية لديها. وأكدت منى 
بتقديم  التمثيل هو مهنتها، فهي تقوم  أن 
تقمصها،  وليس  الكاميرا  أمام  الشخصية 
يتقمص  وعندما  مميت.  التقمص  ألن 

يموت  أن  الممكن  من  شخصية  الممثل 
بسببها. وهذا األمر حدث بالفعل، فال توجد 
سبب  وعن  عليها.  تؤثر  أن  يمكن  شخصية 
رفضها االستمرار في أميركا رغم عملها في 
الرهيب،  الطبقي  »التفاوت  قالت  هوليود، 
فقيرًا  أو  للغاية  ثريًا  تكون  أن  إما  فهناك 
أقرر  جعلتني  االزدواجية  وهذه  أيضًا،  للغاية 
عدم االستمرار في المعيشة هناك، فالطريق 
من محطة المترو إلى منزلي وسط هوليود 
الوقت  في  بالمشردين،  مليئًا  كان  تقريبًا 
في  بينما  الفاخرة.  األبراج  فيه  تشاهد  الذي 
النمسا ابن صديقتي في مدرسته يجلس مع 
مع  العاملين  أحد  وابن  القمامة  جامع  ابن 
المالبس  يرتدون  وجميعهم  الوزراء  رئيس 
نفسها. في أوروبا هناك تساٍو بين الجميع«.

بمشاركة  سعادتها  عن  هال  وأعربت 
الدولية  المسابقة  فيلمها »ليل خارجي« في 
الدولي«  السينمائي  »القاهرة  لمهرجان 
مشيرة   ،40 الرقم  تحمل  مميزة  دورة  وفي 
فتاة  شخصية  العمل  في  جسدت  أنها  إلى 
السائد في  الليل »توتو« بشكل مختلف عن 
الماضية،  األعوام  خالل  المصرية  السينما 
وأنوثتها  نفسها  تحترم  ظهرت  حيث 
طوال  لها  ملك  جسدها  أن  على  وتعاملت 

الوقت.
كريم  بطولة  من  خارجي«  »ليل  فيلم 
قاسم ومنى هال وشريف الدسوقي، وضيوف 
وصبري  عابد  وعمرو  بسمة  الفيلم  شرف 
عبدالمنعم وعلي قاسم وأحمد مجدي وأحمد 
مالك، من تأليف شريف األلفي وإخراج أحمد 

عبداهلل السيد.

روما ــ مريم الغزاوي

رسالتي في »ماما َاي« وصلت

حصدت األغنية الجديدة للفنان الليبي الشاب زكريا شوشان والملقب 
بـ»زيكو« 250 ألف مشاهدة على منصة »يوتيوب«.

ويتحدث هذا العمل بعنوان »ماما َاي« عن الغربة ويتناول قضية اإلنسان 
المغترب بين شوقه للوطن وبين معاناة الهجرة.

وفي تصريح إلى »الوسط« قال: »بالنسبة لهذا العمل الفني والذي 
صدر قبل أسبوعين تقريبًا باسم )ماما َاي( أنا سعيد جدًا ألن رسالتي 
في هذه األغنية وصلت عبر مواقع التواصل االجتماعي والحمدهلل، هذه 
أغنية  األغنية تتكلم عن األم كرمز للوطن وللحب واإلنسانية.. وهي 

.»soultrap
 Call« وأوضح أن من أعماله القادمة خالل هذا الشهر أغنية عنوانها
of Duty« تنتمي إلى لون الراب الشبابي، وتتناول في مضمومنها فكرة 
مقارنة واقعية للحياة األوروببة والحياة في ليبيا، واألغنية تعكس الفرق 
في  العربي  للشباب  الثقافي  التعايش  قضية  وتعالج  الثقافات  مابين 

المهجر.
وتابع: »وللعام 2019 بدأت تصوير فيديو كليب جديد ألغنية جديدة 
عنوانها )كل شيء كان رائعًا( يحاكي هذا العمل الماضي ويطرح قضية 

هويتنا، ما بين أصالة الماضي ومرارة الواقع«.
في  غني  عشرة،  الثالثة  بعمر  وهو  مبكرًا  الفني  مشواره  زيكو  بدأ 
ليبيا وبعدها هاجر في 2014 إلى ألمانيا ليبدأ مشواره ويواصل رحتله 
أغنيته  2017 غنى بطريقة وأسلوب جديد  في تحقيق طموحه، وفي 
على  مشاهدة  ألف   200 من  أكثر  حققت  والتي   ،»Angela Merkel«

»يوتيوب« وأكثر من 500 ألف مشاهدة على »فيسبوك«.
وإضافة إلى الغناء، قدم المغني الليبي فيلمًا غنائيًا قصيرًا بعنوان 

»لغز«، يتناول فيه قضية األقليات والفقر والجهل والعنصرية.

أعضاء لجان تحكيم »القاهرة السينمائي«: املهرجان هو األهم في املنطقة

سينما  مسابقة  تحكيم  لجان  أعضاء  استعرض 
التحكيم  ولجنة  والفيبرسي  النقاد  وأسبوع  الغد 
الدولية بمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« 

أهم مالمح المسابقات واألفالم المعروضة بها.
مسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  الحديث  وبدأ 
واألستاذة  المبرمجة  من  المُشكلة  الغد  سينما 
والمخرج  هان  دي  كاثي  األلمانية  الجامعية 
موساوي،  كريم  الجزائري  السيناريو  وكاتب 

والممثلة المصرية ياسمين رئيس.
الصحفيين،  وبدأت كاثي دي هان حديثها مع 
رئيس  حفظي،  محمد  السيناريست  بشكر 
وفريقه  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 

على الجهد المبذول في المهرجان، كما أشادت 
سينما  برنامج  مدير  محسن  أندرو  الناقد  بدور 
في  المشاركة  لألفالم  الجيدة  واختياراته  الغد 
بمهرجان  وجودها  أن  وأوضحت  المسابقة، 
دولي عمره أكثر من 40 عامًا وبلجنة تحكيم أحد 
مسابقاته مسؤولية صعبة، كونه كرنفااًل يحظى 

باهتمام صناع السينما في العالم كله.
كأعضاء  انتباههم  يجذب  الذي  األمر  وعن 
الفيلم  منح  يقررون  ويجعلهم  تحكيم  لجنة 
جائزة؟ قالت دي هان إن المهمة صعبة، إال أن 
سواء  التحكيم  لجان  ألعضاء  المتنوعة  الخبرات 
في  تساعد  البرمجة  أو  اإلخراج  أو  التمثيل  في 
اختيار الفيلم الفائز. كما أجاب موساوي أنه دائمًا 
ينتظر من الفيلم أن يفاجئه ويقدم شيئًا جديدًا 

ومختلفًا.

وبعد ذلك تحدث أعضاء لجنة تحكيم مسابقة 
أسبوع النقاد، والتي تضم أحمد الحسني مدير 
إيمي  األميركية  والناقدة  تطوان،  مهرجان 
المصري  والسيناريست  والمخرج  نيكلسون، 
الذي  بالمجهود  وأشادوا  حمّاد،  محمد 
السينمائي  »القاهرة  مهرجان  رئيس  بذله 
بهذا  المهرجان  ليظهر  وفريقه  الدولي« 
الشكل المشرف، كما عبروا عن استمتاعهم 
بالمهرجان وفعالياته المختلفة عن الدورات 

السابقة.
لجنة  وعضو  الناقد  الحسني  أحمد  وأشاد 
والجيدة  الدقيقة  باالختيارات  تحكيم، 
لألفالم المشاركة في المسابقة، موضحًا أن 
هناك تحواًل وروحًا شبابية ملحوظة في هذه 

الدورة.

زيكو: 

»ال أحد هناك« يبشر حدوث 
معجزة ولكن األمل موجود

<  الفنان رمضان المزداوي مع محرر »الوسط«

العروية  عبدالمنعم  الفنان  استقبل 
في منزله ببنغازي وفدًا من الفنانين، 

الذين نظموا زيارة له عقب عودته من 
تونس بعد إجراء عملية جراحية.
وقال الفنان سالم عيسى نقيب 

الفنانين السابق، خالل زيارته 
السبت: »العروية ناشط معروف في 
مدينة بنغازي له عديد المناشط في 

جل القطاعات، منها الفن واإلعالم 
السباحة والكشاف  واإلسعاف وتعليم 
وكذلك مع الهالل األحمر التطوعي، 
ومعروف لكل أبناء مدينة بنغازي«. 

وتابع: »هذه الزيارة ال لشيء إال لنقول 
له شكرًا لكل ما قدمته وستقدمه 

لبنغازي«.
وشمل وفد الفنانين المخرج علي 
المصراتي، والفنان صالح األبيض 

وميلود العمروني وكريمان جبر وسلوى 
المقصبي ونجاة عطية ومحمود 

عبدالهادي وعيسى سالم عيسى وأحمد 
الرياني ومحمود عبدالهادي، وعددًا 

والمثقفين. اإلعالميين  من 
وقدم درعًا خاصة شكرًا لكل ما قدمه 
الفنانة  العروية للمجتمع، وكذلك أهدت 

سلوى المقصبي إليه باقة ورد.
وتعرض العروية إلى وعكة صحية 
سافر إثرها إلى تونس، وقد يضطر 

للعودة إليها خالل بضعة أيام مقبلة.

 وفد من الفنانني يزور 
عبداملنعم العروية في بنغازي

بنغازي - مريم العجيلي

<  تظاهرة حب للفنان عبدالمنعم العروية

رمضان المزداوي:

<  جانب من أعضاء لجان التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي



في
املرمى

األهلي طرابلس 
يجدد جهازه الفني 

كشف رئيس مكتب الشباب والرياضة ببلدية زوارة، رياض بن 
عريبي، أسماء اللجنة التسييرية الموقتة لنادي الجزيرة التي 
ستكون لها مهام محددة لمدة 90 يوما، وقد ضمت اللجنة 

التسييرية كال من موسى القندوز رئيسا، وأحمد اليازيدي نائبا، 
وظريف العطوشي مسؤوال ماليا، وفرحات كوثارة مسؤوال قانونيا، 

واألعضاء صبحي أبوجليدة وصبحي جرافة وأزم الدنباوي وعالء 
المنصوري وعدنان أبوالشواشي.

دعا نائب رئيس جمعية الرياضيين القدامى بمصراتة، الطيب أميمة، ◆
إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم، 

يتم فيها تسمية لجنة موقتة بالتوافق بين الجميع لتسيير اللعبة 
لفترة حتى انتخابات جديدة، بعد الوصول لطريق مسدود بين رئيس 

االتحاد الموقوف حاليا جمال الجعفري وأعضاء مجلس إدارته، من 
جانب واألندية المقاطعة له من جانب آخر.

◆

مع  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  تعاقدت 
مصطفى  المصري،  المرمى  حراس  مدرب 
كمال، لإلشراف على تدريبات حراس األهلي 
خليفة  كمال  ليكون  »الزعيم«  طرابلس 
مؤخرا،  رحل  الــذي  نصر  حسن  لمواطنه 
المصري  نادي  في  للعمل  اعتذاره  مقدما 

البورسعيدي.
األهلي  لفريق  الفني  المدير  وحافظ 
طرابلس، المصري إيهاب جالل، على مقعد 
وصديقه  لمواطنه  المرمى  حراس  تدريب 
معه  العمل  له  الذي سبق  كمال  مصطفى 
األخير  قضى  أن  بعد  المقاصة  نادي  في 
لكنه  المصري،  األهلي  بالنادي  عمل  فترة 
األهلي  نادي  رحل مؤخرا، وكشفت صفحة 
طرابلس أنه تم االتفاق بين اإلدارة والمدير 
الفني على مدة التعاقد مع مصطفى كمال 

أو قيمة العقد.

األهلي  فريق  يواصل  أخــرى  جهة  من 
طرابلس تدريباته بمصر، استعدادا للدور 
الثاني من منافسات كأس االتحاد األفريقي 
الليبي  الــدوري  وكذلك  »الكونفيدرالية« 
جالل  إيهاب  المدرب  قياده  تحت  الممتاز 
بعد أن فاز بكأس بطولة الدوري التنشيطي 

الخميس الماضي.
باالتحاد  المسابقات  لجنة  أجلت  كما 
األهلي  فريق  مباراة  القدم  لكرة  الليبي 
األول  األســبــوع  في  والخمس  طرابلس 
أن  مــقــررا  ــان  وك الممتاز،  ــدوري  الـ مــن 
إلى  لتتأجل  المقبل  السبت  المباراة  تقام 
بسبب  المقبل،  ديسمبر  شهر  من  السابع 
معسكر  في  طرابلس  األهلي  فريق  تواجد 
الليبي  للدوري  استعدادا  بمصر؛  خارجي 
األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  ومنافسات 

»الكونفدرالية«.
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● جانب من تدريبات األهلي طرابلس في القاهرة

اقترب نجم المنتخب الليبي األول لكرة 
القدم أحمد بن علي، المحترف بصفوف نادي 
»كروتوني« اإليطالي، من العودة إلى المالعب، 
بعد أن قطع 60 يوما من العالج، ويواصل 
التأهيل من اإلصابة التي لحقت به مؤخرا 
في مباراة منتخب بالده أمام نيجيريا ضمن 
الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الخامسة 
المؤهلة إلى نهائيات األمم األفريقية المقبلة 
»الكاميرون 2019«، حيث تعرض بن 
علي لكسر في مشط القدم اليسرى 
وفقا للتشخيص الذي أجراه الطاقم 
الطبي المعالج له في ناديه اإليطالي، 
األمر الذي يستلزم وضعه تحت اإلشراف 
الطبي لفترة ما بين 60 و90 يوما ليخسر 
النادي اإليطالي جهود بن علي بعد أن 
كان عنصرا أساسيا بفريقه ومنتخب 
بالده، حيث سجل الهدف الثاني 
لـ»فرسان المتوسط« قبل الخسارة 
أمام »النسور الخضر« النيجيرية 
)2/3(، ليغيب المهاجم المميز عن 
أول مباراة للمدرب الجديد فوزي 
العيساوي خالل الفوز األخير على 
سيشل )8/1( قبل أن تنتعش 
أمال »الفرسان« نحو فرصة 
التأهل إلى األمم 
األفريقية حال الفوز 
على جنوب إفريقيا 
في مارس المقبل.

على الرغم من تأزم الموقف داخل منظومة 
ليست  فترة  منذ  الليبية،  القدم  كــرة 
بالقصيرة، إال أن الحلول جاءت سريعة 
بعد  ساعة،   48 وخالل  متوقعة،  وغير 
الرئيس الحتواء  الثالث  الطرف  تدخل 
أشد  يتوقع  يكن  فلم  الــمــوقــف، 
المتفائلين، تدخل المكتب التنفيذي 
الحسم  بهذا  الكرة  اتحاد  لمنظومة 
والقوة، ومن ثم اتخاذ قرار مصيري 
االتحاد  رئيس  عن  الثقة  بحجب 
دكتور جمال الجعفري، أثناء غيابه 
وتواجده خارج البالد وتحديدا في 
المكتب  فعاليات  لحضور  المغرب، 
الذي  أفريقيا  شمال  التحاد  التنفيذي 
الصدام  ترأس مجلسه مؤخرا، حيث وصل 
واألخير  الجعفري  لوجود  المعارضة  األندية  بين 
ضرورة  بشأن  صريحا  ناديا   14 طلب  وبات  منتهاه، 
لبدء  كشرط  المنظومة،  رأس  عن  الجعفري  رحيل 
العام  الدوري  الجديد من مسابقة  الموسم  منافسات 

الممتاز رقم )46( لموسم 2019/2018.
القدم  كرة  اتحاد  المقاطعة  األندية  أزمة  ودخلت 
الموقف  لتصعيد  بإعالنها  جديدا  منعرجا  الليبي 
مالية  مخالفات  في  العام  للنائب  شكاوى  وتقديم 
وإدارية خطيرة قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم، كما علمت جريدة »الوسط« أن ملف 
شركة الرائد للمالبس الرياضية أحد الملفات التي بها 
مخالفات وتجاوزات مالية مع ملفات أخرى مهمة، كما 
يأتي هذا مع تمسك األندية بطلبها الخاص بمقاطعة 
القدم جمال  اتحاد كرة  رئيس  رحيل  لحين  المسابقة 
وصول  بعد  وجوده  في  الدوري  لعب  وعدم  الجعفري 
األندية إلى 14 ناديا مقاطعا االتحاد من أندية الدوري 
الممتاز، كما أن هناك تجاوزات للنظام األساسي وهو 
الكرة  وصول  إلى  يشير  مما  األندية  عليه  أكدت  ما 
االتحاد جمال  الليبية لمنعرج حاسم مع إصرار رئيس 
الجعفري علي البقاء وعدم التنحي إال من خالل الجمعية 

العمومية.
تحركا سريعا وعاجال، سبقته  الماضي  السبت  شهد 

اتصاالت واجتماعات غير رسمية بين أندية المنطقتين 
الشرقية والغربية، خالل الـ48 ساعة، مما أسفر عن ظهور 
القرار الجريء بحجب الثقة عن الجعفري، خالل اجتماع 
المكتب التنفيذي السبت، بهدف نزع فتيل األزمة، كما 
تم تكليف النائب األول التحاد كرة القدم الليبي، الحكم 
الدولي السابق، عبدالحكيم الشلماني، برئاسة االتحاد 
العام، بدال عن الجعفري، الصادر بحقه قرار من المكتب 
الثقة عنه، أثناء تواجده في المغرب،  التنفيذي بحجب 
بصفته رئيس المكتب التنفيذي التحاد شمال أفريقيا، 
إال أن المكتب التنفيذي التحاد كرة القدم الليبي أعلن 
قراره، وتبعه إصدار بيان توضيحي بشأن األزمة، بعد 
القدم  كرة  ااتحاد  المقاطعة  األندية  أزمة  دخلت  أن 
الليبي مرحلة التهديد، وهو ما ظهر في ضربة بداية 
الدوري بغياب الشط عن مباراة االفتتاح أمام االتحاد، 
األمر الذي استشعر معه مسؤولو الكرة الليبية بالخطر، 
تعرض  ثم  ومن  بموقفها،  المقاطعة  األندية  لتمسك 
المسابقة الكبرى األم الدوري العام لضرر نظرا لطول 
مدتها، واالنسحاب في البداية سيعطي إنذارا من جانب 
الموقعين بتصعيد الموقف مع كل أسبوع، األمر الذي 
والخروج  جلسة  لعقد  التنفيذي  المكتب  أعضاء  دفع 

بالقرار الصعب.
من جانبه، أعلن الجعفري، عدم صمته، وأعلن 

لالنعقاد  العمومية  الجمعية  المغرب دعوة  من 
ديسمبر  شهر  من  الثامن  في  سرت  بمدينة 
المقبل؛ لمناقشة سحب الثقة من عدمه، في 
كرة  التحاد  التنفيذي  المكتب  تمسك  حين 
القدم الليبي بقراره الخاص بحجب الثقة عن 
الجعفري، واستند أعضاء المكتب التنفيذي في 
قرارهم إلى وجود تجاوزات للنظام األساسي، 

وهو ما أكدته وكشفته مرارا وتكرارا األندية 
نفسها، ليتم رفض مقترح الجعفري بعرض بقائه 

أو رحيله بقرار من الجمعية العمومية التي يدعو 
نائبه  عنه وتولي  الثقة  بنفسه، مفضلين حجب  لها 
بحث  لحين  رسمي  بشكل  المهام  الشلماني  األول 
القرار  أن  خصوصا  القانونية،  الناحية  من  الموقف 
التصدي  بهدف  استثناء،  دون  الجميع  بتصويت  جاء 
لدى  للشكوى  حتما  سيلجأ  الذي  الجعفري  لتجاوزات 

االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، بدعوى أنه الرئيس 
الشرعي التحاد الكرة في بالده.

القدم  كرة  التحاد  السابق  العام  األمين  دعا  لذا 

لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب  السابق  والعضو  الليبي 
إبالغ  ضرورة  إلى  أبوشويشة،  عبدالمجيد  األفريقي، 
االجتماع  بموعد  الفيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
السبت  الليبي  لالتحاد  العمومية  للجمعية  الطارئ 
المقبل، بعد إيقاف رئيس االتحاد جمال الجعفري من 
إدارية  مخالفات  بسبب  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  قبل 
أندية،  عدة  مع  صراع  في  ودخوله  األساسي  للنظام 
عام  بعد  بالقرار  وانفراده  الحلول  بكل  قبوله  وعدم 
وتسعة أشهر من انتخابه حسبما جاء على لسان نائبه 
األول عبدالحكيم الشلماني في المؤتمر الصحفي، وقال 
إن  »الوسط«  جريدة  إلى  تصريحات  في  أبوشويشة 
االتحاد الدولي سيرسل مندوبا لمراقبة االجتماع، وهو 
سياق إداري متبع ومعروف حتى ال تقع الكرة الليبية في 
مشاكل مع االتحاد الدولي، وخوفا من أي عواقب ألن 

الجعفري لن يقبل بسهولة ما حدث.
وألقى عبدالحكيم الشلماني، الرئيس الموقت لالتحاد 
العمومية  الجمعية  اجتماع  حتى  القدم،  لكرة  الليبي 
التنفيذي، وجاء  المجلس  بيان  اللعبة،  المقبلة التحاد 
وفقا للمادة 35 فقرة 5 بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 
فورا، وتولي نائب الرئيس األول مهام الرئيس، ووفقا 
لما ينص عليه النظام األساسي، ومباشرة التواصل 
جمال  االتحاد  رئيس  أن  خصوصا  األندية،  مع 
الجعفري متواجد خارج البالد وتحديدا المغرب، 
شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  رئيس  كونه 
المسابقة  ويأتي هذا نظرا النطالق  أفريقيا، 
اللجان  الكبرى، الدوري، مع تفعيل عمل كل 
للحوار  قنوات  وفتح  استثناء،  دون  باالتحاد، 
واالستماع لكل اآلراء من األندية والمهتمين 

والخبراء واإلعالميين في مجال كرة القدم.
إدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد  الشلماني 
االتحاد الليبي لكرة القدم عقدوا مؤتمرا صحفيا 
أجبرت  التي  النقاط  من  للعديد  خالله  تطرق 
االتحاد  رئيس  عن  الثقة  لحجب  التنفيذي  المكتب 
جمال الجعفري، وقال الشلماني خالل المؤتمر: »قررنا 
إلى  موقتا  الجعفري  الكرة جمال  اتحاد  رئيس  إيقاف 
اجتماعات  بعد  العمومية  للجمعية  اجتماع  عقد  حين 
النظر  وجهات  تقريب  أجل  من  يومين  من  ألكثر 
وإيجاد حلول وسطية، ولكن التعنت وعدم الوصول إلى 
القوانين  يخترق  بذلك  وهو  الرئيس،  السبب  هو  حل 
وحول  منه«،  موقفه  حسم  التنفيذي  المكتب  ولكن 

في  العمومية  للجمعية  اجتماع  لعقد  الجعفري  دعوة 
قال  سرت  بمدينة  المقبل  ديسمبر  شهر  من  الثامن 
الشلماني: »ال يحق للرئيس الموقوف الدعوة الجتماع 
الجمعية العمومية، أوال ألنه موقوف، وثانيا ألنه البد 
من موافقة 6 أعضاء من المكتب التنفيذي، كما وجدنا 
العديد من المشاكل اإلدارية والمخالفات، ويجب اآلن 
الليبي  بالمنتخب  واالهتمام  الداخلي  البيت  ترتيب 
الحجب  المحلية، وأن قرار  الدوري وبالفرق  وبانطالق 
العمل  يتم  سوف  وأنه  األساسي،  للنظام  وفقا  جاء 
على  وتوزيعها  إصدارها  وسيتم  الجديدة،  بالالئحة 

األندية وفقا لعضو المكتب التنفيذي«.
النظام األساسي  الجعفري وقع على  وأكمل: »جمال 
الذي اعتمد في عهد الطشاني دون التحقق منه، وهذا 
يعد مخالفة ارتكبها الجعفري، وسوف تتم طباعة وتوزيع 
النظام األساسي المعتمد في مدينة البيضاء على جميع 
األندية وفقا للتعديالت التي طلبتها األندية في اجتماع 

الجمعية العمومية بمدينة البيضاء«.
األول  النائب  الشلماني  عبدالحكيم  أن  إلى  يشار 
رئيس  عن  عوضا  المهام  يتولى  الكرة  اتحاد  لرئيس 
االتحاد كما تنص عليه القوانين حتى اجتماع الجمعية 
العمومية، والتي قال عنها الشلماني ستكون في أقرب 
وقت ممكن، وبتوليه المسؤولية يكون الحكم الدولي 
السابق عبدالحكيم الشلماني ثالث من يباشر مهامه 
كرئيس موقت لالتحاد الليبي لكرة القدم خلفا للجعفري 
بعد كل من الحكم الدولي الراحل بدر الدين المحجوب 
الذي تولى رئاسة االتحاد الليبي العام 1979، والحكم 
الدولي الراحل إبراهيم الجمل الذي قاد وترأس االتحاد 

الليبي لكرة القدم العام 2012.
الرياضيين  جمعية  رئيس  نائب  دعــا  جانبه  من 
جلسة  عقد  إلى  أميمة،  الطيب  بمصراتة،  القدامى 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  للجمعية  طارئة 
الجميع  بين  بالتوافق  موقتة  لجنة  تسمية  فيها  يتم 
بعد  جديدة،  انتخابات  حتى  لفترة  اللعبة  لتسيير 
الوصول لطريق مسدود بين رئيس االتحاد الموقوف 
حاليا جمال الجعفري وأعضاء مجلس إدارته من جانب 
واألندية المقاطعة له من جانب آخر، وقال أميمة في 
تصريحات إلى جريدة »الوسط«: »استمرار الجدل لن 
ينفع أحدا، واإلصالح لن يكون إال عبر تغيير شامل لكل 
اتحاد اللعبة، هذه الخيبات ستنعكس سلبا على الكرة 

الليبية عموما، وتحديدا المنتخب«.

المكتب التنفيذي يتدخل لوقف األزمة المتفاقمة بين األندية الـ 14 المعارضة ورئيس اتحاد الكرة

48 ساعة من الصراع الثالثي تنتهي بإيقاف الجعفري

الجمعية العمومية 
في سرت آخر 

حلول االستناد إلى 
الشرعية وأبوشويشة 

يحذر من عدم 
إخطار الفيفا 

القاهرة ــ الوسط

العربي والسري وبيك في دائرة الضوء

هيكل جديد التحاد الدراجات 

كأس  بطولة  لقب  حامل  االتحاد،  بنادي  األول  الكرة  فريق  حقق 
ليبيا، فوزا كبيرا في أول اختبار أفريقي له هذا الموسم، واكتسح 
ثقيلة  بنتيجة  القمر  جزر  بطل  دوباند«،  »ميراكل  فريق  مضيفه 
من  الـ64  دور  ذهاب  ضمن  جمعهما،  الذي  اللقاء  خالل   ،»0-8«
بطولة الكونفيدرالية، وتصدر مهاجم الفريق الدولي محمد زعبيه 
جميعا  جاءت  أهداف  الثمانية  بين  من  رباعية  بتسجيل  المشهد، 
المسالتي  الثانية سالم  الرباعية  أحرز  بينما  الثاني،  الشوط  في 
الصبو  والمعتصم  العباسي  العاطي  وعبد  الشادي  وربيع 
دور  إلى  التأهل  »العميد«  االتحاد  فريق  عمليا  ليضمن 

الـ32، بعد أداء مباراة اإلياب.
الليبية  الكرة  فيها  تلتقي  التي  األولى  المرة  تعد 
صعيد  على  القمر  جزر  من  طرف  مع  لوجه  وجها 
االتحاد  فريق  ويعد  األفريقية،  األندية  بطوالت 
في  ومشاركة  حضورا  الليبية  األندية  فرق  أكثر 
الفريق  وهو  مشاركة،   22 برصيد  القارة  مالعب 
العام  الليبية  المشاركة  شريط  قص  ــذي  ال
نصف  الدور  إلى  وصل  الذي  والوحيد   ،1967
عودته  ليسجل  الثالث  البطوالت  في  النهائي 
سريعا بقيادة المدرب الجزائري عبدالحق بن 

شيخة.
الثاني  الشوط  في  امتلك  شيخة  بن 
العبوه  ليحرز  »مــيــراكــل«  فريق  شفرة 
ثمانية أهداف دفعة واحدة، ليكشر أبناء 
الكرة  وأنياب  أنيابهم  عن  »العميد« 
فريق  سبق  أن  بعد  عموما،  الليبية 
أمس  كبير  بفوز  النصر  مواطنه  االتحاد 
بطل  واو  هــالل  على   »5-1« الثالثاء 
الـ64  دور  ذهاب  في  السودان  جنوب 
بدوري أبطال أفريقيا، ومن قبلهما فوز 
في   »1-8« على سيشل  الليبي  المنتخب 

تصفيات أفريقيا.
المزج  على  وحرص  المثالية  بتشكيلته  المواجهة  دخل  االتحاد 
محترف  ثنائي  تواجد  جانب  إلى  والشباب،  الخبرة  عنصري  بين 
قادم من مالعب الغابون، وسط أمال في استعادة مكانته واعادة 

ذكريات المالعب األفريقية من جديد.

االتحاد »يفترس« ميراكل بثمانية 
نظيفة في »الكونفيدرالية« شهد دوري كرة القدم المصغرة 

مباراتين بملعب الجالء بطبرق انتهيتا 
بفوز الشباب على هالل طبرق بخمسة 

أهداف لثالثة، وفوز المحلة على المختار 
بهدفين لهدف، ويشارك في دوري كرة 
القدم المصغرة هذا الموسم 75 فريقاً، 

موزعة على ست مناطق، ومن النتائج 
المسجلة هذا األسبوع أيضاً تعادل 

النضال مع العبور أم الجرسان »2-2«.
وفاز القصر من فرسطاء على الباروني 

جادو »4-2«، والوحدة الرحيبات على 
طمزين »1-0«، والنصر بالزنتان على 

يفرن »2-1«، وتحدي طبقة على النضال 
بالقريات »8-1«، واالزدهار بالقلعة على 

الوحدة بالويفات »7-0«، ومسيرة بئر 
الغنم على ككلة »2-1«، بينما تعادل 

الوحدة بالزنتان مع النجم الرابطي 
بهدف لمثله، وتجدد الموعد بمباراتين، 

دارنس والصقور على ملعب المعهد 
الصناعي درنة، واتحاد الفتايح مع الصفاء 

على أرضية ملعب عين مارس بدرنة.

أرقام في دوري 
اتحاداته الكرة المصغرة  تشكيل  للدراجات،  الليبي  االتحاد  أعــاد 

تكليف  رأسها فرع طرابلس، وتم  الفرعية، وجاء على 
وأمينه  الشيباني،  نبيل  ونائبه  رئاسته  البكاي  طارق 
أندير،  محمد  الصندوق  وأمين  أبوربيع  محمد  العام 
وعضوية المختار الكمع وجابر الجابري وفاتح المرابط.

أبواجواري  محمد  برئاسة  فجاء  بنغازي  فرع  أما 
ونائبه أحمد العرفي، واألمين العام إبراهيم المغربي، 
محمد  وعضوية  رحــومــة،  فائز  الصندوق  وأمــيــن 
وفرع  سالم،  ووائــل  أبوقطعة  ومصطفى  الغرياني 
السائح،  المالطي ونائبه عادل  الغربية برئاسة شكري 
الصندوق  وأمين  المالطي،  رمضان  العام  واألمين 
والنويري  الغاوي  محمد  وعضوية  الجحاوي،  أبومدين 

خير وجمال حسين.
بطرابلس  للدراجات  الفرعي  االتحاد  رئيس  وكشف 
جريدة  إلــى  خاصة  تصريحات  في  البكاي،  ــارق  ط
بمقر  عقد  الفرعي  لالتحاد  اجتماعا  أن  »الوسط«، 
من  الملفات  عديد  وسط  الرياضية  بالمدينة  االتحاد 
للموسم  الفرعي  االتحاد  نشاط  تقرير  مناقشة  بينها، 
تشكيل  استعراض  تم  كما   ،2018  /2017 الماضي 
التي  والعراقيل  والصعوبات  الجديد  الفرعي  االتحاد 
وبرنامج  عليها  التغلب  وكيفية  الفرعي  االتحاد  تواجه 
والميزانية   2019  /2018 الجديد  الرياضي  الموسم 

المقترحة.

جمال  الكرة  اتحاد  رئيس  بين  الليبي  الكرة  اتحاد  أزمــة  تتزايد 
واألندية  جهة،  من  إدارته  ومجلس  موقوفًا  أصبح  الذي  الجعفري، 
العمومية  الجمعية  عقد  انتظار  في  أخــرى  جهة  من  له  المقاطعة 
خاصة  االتحاد،  ورئيس  الحالي  اإلدارة  مجلس  وضع  في  والنظر 
ُأعيد  المتأزم  الوضع  هذا  ومع  عام،  رأي  قضية  أصبحت  القضية  أن 
حالة  في  الكرة  اتحاد  لترأس  جديدة  قديمة  أسماء  طرح  جديد  من 
وعبد  العربي،  صالح  المطروحة  األسماء  ومن  جديدة،  انتخابات 
الليبية  الكرة  نجوم  وأحد  السابق  الكرة  اتحاد  رئيس  السري  الرؤوف 
مستمر  توافق  عليها  التي  الشخصيات  إحدى  بيك  واألمين  سابقًا، 

وهي أسماء تطرح بين الحين واآلخر من عديد الشخصيات.
صالح العربي الرئيس السابق التحاد الكرة مرتين والرئيس الحالي 

لجمعية الوفاء للرياضيين القدامى ظل صامتًا مع هذه 
وإن  إجابة صريحة،  إعطاء  بعدم  واكتفى  المطالبات 

كان قال في وقت سابق إنه غير راغب إطالقًا في 
دخول أي انتخابات.

الرئاسة  العربي  صالح  بتولي  المطالبات  مع 
الشخصية  صفحته  عبر  األخير  نشر  جديد  من 
مع  ــة  األزم ذروة  في  له  صــورة  »فيسبوك« 
وحنان  سعادة  مصدر  أنهم  وكتب  أحــفــاده، 

ومحبة وأنه يقضي معهم أمتع األوقات، وكأنها 
وأن  به  يدفع  بمن  معني  غير  أنه  واضحة  رسالة 

حياته الخاصة لم تعد ملكًا له.

● الطيب

● الجعفري

● زعبيه

● بن علي



خـرج رئيـس اتحـاد كـرة القـدم الليبـي الموقت 
فـي  قويـة  بتصريحـات  الشـلماني  عبدالحكيـم 
الرئيـس  عـن  الثقـة  بحجـب  التحـرك  أعقـاب 
المنتخـب جمـال الجعفـري وكشـف عبـر حـواره 
»مياديـن«  برنامـج  مـع  المطـول  التليفزيونـي 
بقنـاة »ليبيـا روحهـا الوطـن« عـن العديـد من 
التنفيـذي  المكتـب  المهمـة فـي عمـل  النقـاط 
خـال المرحلـة المقبلـة حتـى اجتمـاع الجمعيـة 

قريبـا. العموميـة 
وقـال الشـلماني فـي حـواره »ليبيـا أكبـر من 
صامتيـن  وكنـا  الشـلماني،  ومـن  الجعفـري، 
مـن أجـل ليبيـا فقـط خـال الفتـرة الماضيـة، 
فأنـا لـم أكـن نائبـا مطيعـا، بـل كنـت فـي أول 
وثانـي اجتمـاع معارضـا لبرامـج االتحـاد العـام، 
االجتماعـات،  محاضـر  فـي  مسـجل  هـذا  وكل 
بشـدة  عارضتهـا  التـي  القضايـا  مـن  وهنـاك 
عرفـت لوسـائل اإلعـام، فالعمـل كان ومـا زال 
للجنـة  النـور مـن جانبـي، فأيـام رئاسـتي  فـي 
رؤسـاء  بعـض  ضـد  بقـوة  تحدثـت  التحكيـم 
األنديـة الذيـن قامـوا بتهديـدات عبـر الهاتف، 
مـن  الحـكام  بعـض  التهديـدات  شـملت  كمـا 

شـخصية«. ألغـراض  إرهابهـم  أجـل 
وأضـاف »كنـا صامتيـن مـن أجـل ليبيـا، فلـم 
نكن نريد أن نفتعل المشـاكل مثل السياسيين، 
لكن عندمـا وصلـت األمـور إلـى التهديـد بوقف 
العـام  الـدوري  مسـابقة  المعارضـة  األنديـة 
الممتـاز، تحدثنا مـع الجعفـري، وكنـا نوافق على 
تفاقـم  نـرد  لـم  ألننـا  سـابقا،  الرئيـس  قـرارات 
األزمـات القائمـة بالفعـل في ظـل الظـروف التي 
تعيشـها ليبيـا، ولكـن المشـاكل تطـورت األمـر 
الـذي جعـل المكتـب التنفيـذي بالكامـل يتدخـل 
تحـرك  التنفيـذي  فالمكتـب  ليبيـا،  أجـل  مـن 
سـابقا، وحـاول عن طريـق اللجـان فـي المنطقة 
وجدنـا  لكـن  والجنوبيـة،  والغربيـة  الشـرقية 

تمامـا«. أمامنـا  مسـدودة  الطـرق 
التليفزيونـي  حديثـه  الشـلماني  وأكمـل 
موقتـا،  وإيقافـه  الجعفـري،  »أحتـرم  قائـا 
كثيـرا،  السـابق  فـي  بعضنـا  مـع  عملنـا  ونحـن 
لكـن مصلحـة ليبيـا األهـم فـي الوقـت الحالـي، 
عليهـم  وأرد  بالخيانـة،  يتهمنـا  مـن  وهنـاك 
بـأن موقفنـا كان من أجـل ليبيـا وحدهـا، وآخر 

تواصل مباشـر مـع الجعفـري كان ليـل الجمعة، 
السـبت مـن أجـل حلحلـة جميـع  اجتمـاع  قبـل 
أخـذ  فكـرة  رفـض  الجعفـري  لكـن  المشـاكل, 
قصيـرة،  إجـازة  وطلـب  طويلـة،  لمـدة  إجـازة 
ونحـن رفضنا هـذا مـن أجـل المصلحـة العامة، 
ويؤكـد  المسـألة،  هـذه  فـي  واضـح  فالقانـون 
علـى حـق أعضـاء المكتـب التنفيـذي إيقـاف أي 
عضـو من ضمـن 11 بمـن فيهـم الرئيـس، إذا 
انتهـك النظـام األساسـي عـن قصـد أو بشـكل 
متكرر، وهـذا موجـود فـي المـادة 36 فقـرة 1، 
ومـا فعلنـاه تطبيـق لنصـوص القانـون بإيقاف 
الجعفري، وليـس حجب الثقـة عنه وفـق النظام 

األساسـي«.
وأردف »قرار اإليقاف جاء اسـتنادا إلـى انفراد 
الجعفـري بالقـرار خـال الفتـرة الماضيـة، فضا 
عـن وجـود مخالفـات للوائح علـى رأسـها الئحة 
ووزع  الجعفـري  عليـه  وقـع  الـذي  المسـابقات 
لـذا تـم  علـى األنديـة بطريقـة غيـر صحيحـة، 
التوقيـع علـى قـرار إيقافـه مـن جانـب 9 أعضاء 
مـن أصـل عشـرة أعضـاء، صوتـوا جميعـا علـى 
مـن  العاشـر  العضـو  وحتـى  الجعفـري  إيقـاف 
مصراتـة صـوت بعـد ذلـك، ليكـون التصويـت 
تكـن  لـم  ربمـا  خطـوة  فـي  باإلجمـاع  والقـرار 
مسـبوقة أو متوقعة بهذا الشـكل السريع، لكن 

األزمـة كانـت تسـتحق كل هـذا وأكثـر«.
الجمعيـة  النعقـاد  الجعفـري  دعـوة  وعـن 

الشـلماني »ال يحـق للجعفـري  العموميـة، قـال 
الدعـوة النعقـاد جمعيـة عموميـة ألنـه موقوف 
 6 موافقـة  علـى  تحصلـه  لضـرورة  باإلضافـة 
مـن أعضـاء المكتـب التنفيـذي أو41 ناديـا من 
طـي  بضـرورة  أطالـب  لـذا  ذلـك،  إتمـام  أجـل 
صفحـة الجعفـري وتركه لاتحـاد الدولـي )فيفا( 
واألفريقـي )كاف( علـى أن نلتفـت ألمـور أخـرى 
وعـودة  الداخلـي  البيـت  ترتيـب  بينهـا  مـن 
أن  المفـروض  مـن  والـذي  الـدوري  بدايـة 
وواجهـة  مظـــهرنا  ألنــه  بســــرعة،  ينطلـق 

ألن  اللــيبية،  الكــرة 
مخجـا  أصــبح  الوضـع 
الدولـــي  أمام االتحــاد 
والعــــــربي  والــــكاف 
والـــــدول المـــجاورة 
ســــــتدخل  التـــــي 
فــي مرحــلة اإليـــاب 
مســــابقتها،  مـــــن 
عاجــــــزون  ونحــــن 
شـــارة  إطـــاق  عـن 

البدايـة، كما البد مـن االهتمام بمنتخـب ليبيا، 
فهو فوق كل شـيء، خصوصـا بعد عـودة أمل 
المقبلـة  إلـى بطولـة األمـم األفريقيـة  التأهـل 
الفـوز علـى جنـوب  بالكاميـرون 2019، شـرط 
تصفيـات  مـن  المتبقـي  اللقـاء  فـي  أفريقيـا 
المجموعة الخامسـة المنتظر إقامته في تونس 
هنـاك  أن  كمـا  المقبـل،  مـارس  شـهر  خـال 
بعـض األشـياء البـد وأن تترتـب بسـرعة مـن 
بينهـا مراسـلتنا لاتحاديـن الدولـي واألفريقي 
بخصـوص انعقـاد الجمعيـة العموميـة، ووفـق 
النظـام األساسـي يتـم االنعقـاد مـن شـهرين 
جميـع  مـع  وتواصلنـا  أشـهر،  ثاثـة  وحتـى 
أجـل  مـن  أنديـة مصراتـة  فيهـا  بمـا  األنديـة 
االنطاقـة الصحيحـة للـدوري الليبي رقـم )46( 
لفـرق  اآلن  عـذر  وال   ،2019/2018 لموسـم 
انطـاق  فـي  الجعفـري  إيقـاف  بعـد  الـدوري، 
الوطنـي  للمنتخـب  برنامـج  وإعـداد  الـدوري, 
لديـه  الـذي  الشـاطئية  القـدم  كـرة  ومنتخـب 
شـرم  بمدينـة  مصـر  فـي  أفريقيـة  مشـاركة 

السـرعة«. وجـه  وعلـى  قريبـا  الشـيخ 
واختتـم الشـلماني حديثـه قائـا »أنـا حاليـا 
وال  أفريقيـا،  شـمال  اتحـاد  تـرأس  يهمنـي  ال 
ترتيـب  الـذي يهمنـي هـو  الفيفـا،  الـكاف، وال 
لـذا أطالـب موظفـي االتحـاد  الداخلـي،  البيـت 
والعـــمل  شـــخص،  حـــول  االلتفـاف  بعـدم 
بقـوة مـن أجـل ليبيـا، وما تـم فـي األمس 
القريـب البـد وأن يغلـق ملفـه تمامـا، 
فـي  ليـس  الخافـات  اسـتمرار  ألن 
تلـك  خـال  االتحـاد  عمـل  صالـح 
أن  بعـد  خصوصـا  المرحلـة، 
اللجـان  كل  فـي  الثقـة  جددنـا 
يتـم  حتـى  باالتحـاد،  السـابقة 
العمل علـى وتيـرة أسـرع حاليا، 
ونطلـب كذلك مـن األخـوة في 
االجتماعـي  التواصـل  صفحـات 
ليبيـا  أجـل  مـن  يتحدثـوا  بـأن 
الفتـن  عـن  واالبتعـاد  فقـط، 
فـي هـــذه المرحـــلة، وعندمـا 
أعجـــز عـــن تنـــفيذ مهــامي 
الجــــــميع،  أمـــــام  سـأخرج 
المنصـب،  وأتـرك  وسـأعلن 
فأنا مسـتعد للمـوت من أجل 

الحـق«. وألجـل  ليبيـا 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

كان البد من التدخل الفوري والعاجل إلنقاذ مسابقة الدوري الممتاز بعد أن وصل الصدام مع األندية المعارضة لطريق مسدود 
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيني ومستعد للموت من أجل ليبيا

طرابلس - الصديق قواس 

القانون واضح ويحفظ حق أعضاء 
المكتب التنفيذي بإيقاف أي عضو 

من ضمن الـ 11 بمن فيهم الرئيس 
إذا انتهك النظام األساسي عن 

قصد أو بشكل متكرر وهذا موجود 
في المادة 36 فقرة 1

أحترم جمال وسبق وعملنا 
كثيرا من قبل مع بعض لكن 

مصلحة البالد أهم مني 
ومنه وما حدث ليس خيانة 

أو غدرا كما يردد البعض

نجح النصر في مهمته األفريقية األولى، فبعد 
أن قاد المنتخب الليبي األول لكرة القدم لفوز 
ساحق )1/8( على منتخب جزيرة سيشل، في 
الجولة  جماهيرها، ضمن  ووسط  دارها  عقر 
الخامسة وقبل األخيرة من تصفيات المجموعة 
األفريقية  ــم  األم نحو  المؤهلة  الخامسة 
فوزي  الفني  المدير  عاد   ،2019 بالكاميرون 
وقت  خال  اإلنجاز،  نفس  لتكرار  العيساوي 
الدوري  بطل  النصر،  ناديه  مع  لكن  قصير، 
الليبي عن الموسم الماضي، أمس الثاثاء، في 

ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.
واو  هال  على   )1/5( بنتيجة  النصر  وفاز 
الذي  اللقاء  خال  الــســودان،  جنوب  بطل 
جمعهما على ملعب بتروسبورت بالعاصمة 
الهرام  أحمد  بأقدام  القاهرة،  المصرية 
والمهاجم معتز المهدي )هدفين( وعبداهلل 
عملي  بشكل  ليحسم  بنينا،  ــزو  وع بلعم 
النتيجة قبل لقاء اإلياب، المقرر إقامته يوم 6 
ديسمبر المقبل، بملعب مدينة جوبا عاصمة 

دولة جنوب السودان.

للمنتخب  فني  كمدير  العيساوي  ويعمل 
زميل  ويعاونه  موقت  بشكل  األول  الليبي 
وصفت  مهمة  في  باني،  أبوبكر  الماعب 
هروب  بعد  المتوسط«،  لـ»فرسان  باإلنقاذ 
وإخفاق  عمروش  عادل  الجزائري  المدرب 
بخسارتين  المريمي  عمر  الوطني  المدرب 
أمام نيجيريا المتأهل إلى أمم أفريقيا، ليتم 
االستقرار على استدعاء العيساوي بالتفاهم 
مع إدارة نادي النصر، كونه أبرز المدربين 

المحليين وصاحب لقب الدوري األخير.
فرصة  تبعه  سيشل  على  العيساوي  فوز 
في  اآلخــر  الجانب  على  تعادل  بعد  أخــرى 
نفس الجولة منتخب نيجيريا وجنوب أفريقيا 
البطاقة  وتبقى  التأهل  عن  األخير  ليتعطل 
وجنوب  ليبيا  منتخبي  بين  معلقة  الثانية 
أفريقيا، المقرر لقاؤهما في مواجهة فاصلة 
ومصيرية بتونس خال شهر مارس المقبل، 
نحو  نيجيريا  سيصاحب  منهما  الفائز  كون 
لتنتهي بشكل رسمي بعد مباراة  البطولة، 

جنوب أفريقيا مهمة العيساوي.

الثامن  الذي يسجل ظهوره  النصر  فريق 
 1985 العام  الثالثة  كانت مشاركته  أفريقيا 
قبل  الدور  بلغ  حين  الخطى،  وواثقة  ثابتة 
النهائي من بطولة كأس الكؤوس، وأكمل 
الفريق تحضيراته بمعسكره بالقاهرة بقيادة 
مدربه فوزي العيساوي الذي دخل المغامرة 
نجح  أن  بعد  كمدرب  له  الثانية  األفريقية 
باتنة  شباب  فريق  إقصاء  في   2011 العام 
الشبان  الاعبين  من  جيل  برفقة  الجزائري 
الدولية ألول مرة  التجربة  الذين يخوضون 
باستثناء مدافعه حسين صالح، وهو الاعب 
الوحيد الذي ظهر مع الفريق في آخر مواجهة 
له قبل خمس سنوات أمام الجيش المغربي، 
كما تواجد الثنائي النيجيري المحترف وكأن 
ويتذكر  يستعيد  أن  بهما  يريد  الفريق 
ذكرياته مع رفيقي األمس البارعين ايفوسا 
للفريق  اإلضافة  قدما  اللذين  وقودوين 
في المواسم الماضية، ليراهن ممثل الكرة 
أسوار  داخــل  صنعوا  شباب  على  المحلية 

النادي العريق.

منتخب بناء األجسام جاهز إلفريقية الجزائرخماسية تؤمن النصر وتؤكد جدارة العيساوي أفريقيا

43 حكما دوليا في رفع األثقال
لرفع  الليبي  لالتحاد  العام  األمين  أكــد 
أن  الجين،  ســوف  عبدالمنعم  ــقــال،  األث
اعتمد خمسة  األثقال  لرفع  الدولي  االتحاد 
نوفمبر  من  اعتبارا  دوليين  حكاما  ليبيين 
والصافي  هيالن  ــوري  ن ــم:  وه ــجــاري،  ال
وعبدالرحمن  أبوشعالة  وعبداهلل  احميده 
لدى  ليصبح  حشاد،  ومصطفى  المجبري 
رفع  رياضة  43 حكما دوليا في  ليبيا حاليا 

األثقال.
المنافسات، اختتمت بنادي  وعلى صعيد 
لألثقال  ليبيا  بطولة  بمصراتة  السويحلي 

الماضي،  أكتوبر  في  وكبار«،  »ناشئين 
التتويج  من  السويحلي  رباعو  وتمكن 
 193 برصيد  الناشئين  وذهبية  بكأس 
الفضية  الميدالية  الشرطة  ونال  نقطة، 
قــرقــارش  نــجــوم  ــوج  وتـ نقطة،  بــــ187 
كما  نقطة،  بـ135  البرونزية  بالميدالية 
وذهبية  بكأس  العسكري  االتــحــاد  تــوج 
السويحلي  ــال  ون نقطة،  بــــ195  الكبار 
وتوج  نقطة،  ـــ187  ب الفضية  الميدالية 
بـــ177  البرونزية  بالميدالية  الشرطة 
أحمد  السويحلي  ــاع  ربـ وتـــوج  نقطة، 

ــة بــجــائــزة أفــضــل ريــاضــي في  ــب ــوزري أب
الطبال  معراج  الشرطة  ورباع  الناشئين، 

بجائزة أفضل العب في الكبار.
مشاركة  شهدت  البطولة  أن  إلى  يشار 
ونجوم  أبوسليم  أندية  مثلوا  رباعا   61
وتحدي  والسويحلي  والشرطة  قرقارش 
واالتــحــاد  والجهاد  والشموع  مصراتة 
والظهرة  أبديري  ووسعاية  المصراتي 
بنغازي  والـــوحـــدة  ــتــصــدي  وال ــة  ــات وزن
والتحدي  واألخــضــر  العسكري  واالتــحــاد 

بنغازي.

أسامة  الرياضية،  والقوانين  اللوائح  في  والمختص  السويحلي  بنادي  السابق  اإلداري  قال 
سميو، إن عقد الجمعية العمومية التحاد الكرة مطلب كل األطراف، وإن حجب الثقة لو تم 
عن رئيس االتحاد يجب أن يكون على كل مجلس إدارة االتحاد، وقال سميو في تصريحات 
العمومية،  الجمعية  لمتابعة  األفريقي  االتحاد  مراقب من  »أتوقع حضور  »الوسط«:  لجريدة 

وأدعو كذلك إلى أنه في حالة وجود انتخابات جديدة أن تكون بإشراف قضائي محلي«.
وكان  القرار،  قبل صدور  الصحفي  المؤتمر  في  تم  االتحاد  رئيس  إيقاف  »إعان  وأضاف: 
االتحاد  رئيس  بين  فالعاقة  القانونية،  قوته  الموضوع  إلعطاء  قرار  هناك  يكون  أن  يجب 

ومجلس إدارته انتهت من كل النواحي، وهذا ما يدعو النتخابات جديدة«.
أن  إال  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  الليبية،  القدم  كرة  منظومة  داخل  الموقف  ويتأزم 
قرار  اتخاذ  ثم  ومن  التنفيذي،  المكتب  تدخل  بعد  متوقعة،  وغير  سريعة  جاءت  الحلول 
مصيري بحجب الثقة عن رئيس االتحاد، الدكتور جمال الجعفري، أثناء غيابه وتواجده خارج 
الذي  أفريقيا  شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  فعاليات  لحضور  المغرب،  في  وتحديدا  الباد 
الجعفري عن رأس  ناديا صريحا بشأن ضرورة رحيل   14 ترأس مجلسه مؤخرا، وبات طلب 
رقم  الممتاز  العام  الدوري  مسابقة  من  الجديد  الموسم  منافسات  لبدء  كشرط  المنظومة، 

)46( لموسم 2019/2018.
الثامن  في  بمدينة سرت  لانعقاد  العمومية  الجمعية  دعوة  المغرب  من  الجعفري  وأعلن 
المكتب  تمسك  حين  في  عدمه،  من  الثقة  سحب  لمناقشة  المقبل؛  ديسمبر  شهر  من 
التنفيذي التحاد كرة القدم الليبي بقراره الخاص بحجب الثقة عن الجعفري، واستند أعضاء 
المكتب التنفيذي في قرارهم إلى وجود تجاوزات للنظام األساسي، وهو ما أكدته وكشفته 
بقرار من  أو رحيله  بقائه  الجعفري بعرض  ليتم رفض مقترح  األندية نفسها،  مرارا وتكرارا 

الجمعية العمومية.

ثغرة قانونية تهدد إدارة اتحاد الكرة الطائرة تعلن أجندة الكأس واالتحاد العربي يعلن ثقته في المصراتي

اختار االتحاد العربي للكرة الطائرة الدكتور عياد المصراتي 
لرئاسة اللجنة الفنية للبطولة العربية للسيدات التي ستقام 
في مصر خالل يناير المقبل باعتباره عضوا فاعال في اللجنة 
الفنية منذ سنوات، وقال المصراتي في تصريحات إلى جريدة 
»الوسط«: »البطوالت العربية في اللعبة أصبحت أكثر أهمية 
من ذي قبل، فباإلضافة لكونها تجمعا عربيا مهما وتشهد 
تطورا في المستوى الفني فهي ذات جدوى من عدة جوانب«.

وأضاف »أتمنى مشاركة المنتخب الليبي للسيدات الغائب 
عدم  بسبب  العربية  األحــداث  هذه  عن  طويلة  مدة  منذ 
وكان  النسائية«،  الطائرة  للكرة  قوي  فعلي  نشاط  وجود 
عياد المصراتي ترأس االتحاد الليبي للعبة لعدة سنوات في 

مطلع التسعينات.
على جانب آخر، تشهد بطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة 
االتحاد والتصدي،  تنافسا قويا، حيث شهدت مباراة  رجال 
اإلثنين، بقاعة طرابلس الكبرى، ضمن الدوري الليبي للكرة 
الطائرة ندية وإثارة وتشويقا، وتواصلت لخمسة أشواط، 
حيث تقدم االتحاد بنتيجة الشوطين األول والثاني )25/ 16، 
25/ 16(، بينما الشوطان الثالث والرابع فكان التفوق فيهما 
للتصدي )25/ 23، 25/ 19(، وحسم التصدي الشوط الخامس 
لصالحه أيضا بنتيجة )15/13( ليتفوق بنتيجة المباراة ويضيف 

نقطتين لرصيده الذي وصل إلى 14 وصار االتحاد برصيد 
10 نقاط.

أيضا فاز المروج على األولمبي بنتيجة )3/2(، والسويحلي 
على التحدي )3/0(، والنصر على أساريا )3/0(، كما استضاف 
السابع  األسبوع  ضمن  الجزيرة  فريق  المصراتي  االتحاد 

بالمجموعة الثانية بقاعة مصراتة.
في  المسابقات  بلجنة  مصدر  كشف  نفسه،  الوقت  في 
تفاصيل  »الوسط«  لجريدة  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد 
مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018/ 2019، لتنطلق 
غدا الجمعة خمس مباريات، ففي المجموعة األولى ستقام 
مباراتان بمجمع بنغازي الهالل يلتقي النصر، واألهلي بنغازي 
يتبارى مع البراق، وفي المجموعة الثانية تقام بقاعة مصراتة 
مباراتان، السويحلي يلتقي الهدى واالتحاد المصراتي يواجه 
الكبرى  بالقاعة  سيلتقي  الثالثة  المجموعة  وفي  التصدي، 

بطرابلس أساريا باألهلي طرابلس.
ويشهد السبت المقبل مباراة بين المروج، والفائز من 
مباراة النصر والهالل، والفائز منهما يلتقي اإلثنين الفائز 
من مباراة األهلي بنغازي والبراق، كما يشهد اإلثنين المقبل 
أيضا مواجهة بين االتحاد والفائز من مباراة األهلي طرابلس 
وأساريا، وتقام مسابقة الكأس بنظام خروج المهزوم من 
مباراة واحدة وأبطال المجموعات الثالث يتأهلون للنهائيات 

على مستوى ليبيا.

طرابلس–محمد ترفاس
طرابلس– صالح بلعيد

عيد،  أحمد  األجسام،  لكمال  الليبي  لاتحاد  العام  األمين  كشف 
التجربة  عن  النقاب  »الوسط«  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في 
المقرر إقامتها، بصالة األكاديمية األولمبية بطرابلس، ويشارك 
الذي  األجسام  لبناء  ليبيا  منتخب  الختيار  رياضيا،   22 فيها 
المقبل،  ديسمبر  خال  بالجزائر  أفريقيا  بطولة  في  سيشارك 
وحسين  الغويل  خالد  من  مكونة  لجنة  االختيار  على  وتشرف 

شبيط وعبدالخالق خير وصاح الجمل وأحمد العماري.
أبوعجيلة  والعالمي  الليبي  البطل  حقق  أن  بعد  هذا  يأتي 
أبوراس إنجازا جديدا على مستوى العالم في لعبة بناء األجسام، 
األبطال  بطل  وذهبية  فئته  في  العالم  ذهبية  على  بحصوله 
بين  منافسات شهدت قوة وندية  يأتي هذا خال  رومانيا،  من 
أبطال العالم الذين شاركوا في البطولة قبل أن يحسمها البطل 

العالمي بالذهبية.
أبوراس يسجل في كل مشاركة دولية له حضورا متميزا، حيث 
ميداليتين  بتحقيق  أوروبا  بطولة  في  األول  الترتيب  على  حصل 
في  مباشر  أولمبيا  مستر  بطولة  إلى  احتراف  وكرت  ذهبيتين 
االحتراف،  بكارت  ليتوج  كب«  »دايموند  العالمية  روما  بطولة 
وسط  نفسها  الفئة  في  ليبيا  تاريخ  في  كارت  ثاني  يعد  والذي 
إشادة الحكام والحضور بمستوى البطل العالمي، وكذلك بطولة 
القائد  من  والعديد  والجزائر  األردن  وبطولة  المتوسط  البحر 

الذهبية والفضية.

● الشلقاني
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قدمت اجتماعات دول الجوار لحل األزمة الليبية؟

المستفيد من استمرار عقدها؟

يعلن المشاركون عن أجنداتهم المتباينة؟

يمكن للخارجية الليبية استثمارها؟

محصلة االجتماعات السابقة ؟

دول الجوار الليبيتحرص تلك الدول على اللقاء بانتظام دون نتائج؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

كيــــف

أيــــــن

لمـــاذا

 كل شيء
 حنى صالحة.. طفولة بنكهة بنغازية

 انطباعات شخصية جدًا

جمعة بوكليب

وكانت  البيضاء«  بـ»المدينة  قديمًا  العرب  الرحالة  كتب  وصفتها 
محوطة بسور بسبعة أبواب عتيقة يدخل منها القادمون إليها راجلين 
جالل  من  تطل  محبطين.  أو  آملين  عابرين،  أو  مقيمين  أوراكبين، 
سراياها الحمراء ومن علو أهلة مآذنها على بحر أشاع قراصنته الرعب 

زمنًا في القلوب.
مرور  مع  تغيرت  الدنيا  مدن  من  كغيرها  مدينة  طرابلس  لكن 
وتكاثر  الجهات  كل  في  سرطانيًا  وتمددت  بياضها  وتالشى  الوقت 
السبعة  أبوابها  الزمن  وابتلع  وتغيروا،  السور  خارج  وانتشروا  أهلها 
ابتلع من أسبارها وبساتينها ونخيلها وزيتونها وكرمها وأحال  ما  مع 
اإلهمال والهجران سورها ومدينتها القديمة إلى أطالل وخرائب، لكن 
بحرها ظل بعمق صمت زرقته شاهد عيان على ما تركه الزمن من آثار 

والغزاة من جراح وآالم عبر مختلف العصور.
كلما جئتها من حين لحين زائرًا وجدتها تزداد غرقًا في وحل فوضى 
تزايد  عن  الناجمة  المرور  بحركة  وأزقتها  وشوارعها  طرقاتها  ازدحام 
أعداد السيارت بشكل مأهول وما تحدثه من اختناق ال يطاق، مضافًا 
قواعد  احترامهم  وعدم  الجنسين  من  السائقين  صبر  انعدام  إليه 
أرصفة  أن  بحقيقة  مباالتهم  عدم  وأيضًا  الضوئية  واإلشارات  المرور 
وقوف  محطات  لتكون  ال  الناس  ووُجدت الستخدام  الشوارع صممت 
شوارع  في  اليومية  واختناقاتها  المرورية  األزمة  تفاقم  للسيارات. 
العاصمة وما تسببه من كوارث وفق اإلحصاءات الرسمية هو جزء من 

أزمة عامة تشمل أغلبية المدن الليبية.
بين  مقارنة  أعقد  أجدني  بها  وتبرمي  ضيقي  شدة  من  أحيانًا 
سرًا  أذيع  وال  السياسية،  والعملية  المرورية  الحركة  في  االنسدادين 
األزمة  في  االنسداد  حل  بأن  اقتناعًا  أزداد  مرة  كل  في  إنني  قلت  إذا 
في  االنسداد  حل  من  الوقت  بمرور  منه  أيسر  يكون  ربما  السياسية 

أزمة حركة المرور!
مازالت،  وجدتها  طوياًل  ليس  غياب  بعد  وصلتها  حين  المرة  هذه 
حتى بعد ثماني سنوات على تخلصها من ربقة استبداد عسكري دام 
وأوضاع  صعبة،  معيشية  أوضاع  رهينة  زمنية،  عقود  أربعة  من  أكثر 
نتيجة جهود  قلياًل  أفضل  ثقافية  وأوضاع  تراوح في مكانها،  سياسية 
إن  باألسى  تشعرني  مدينة  طرابلس  لكن  وأهلية،  فردية  ومبادرات 
لم يكن الغضب ألنها مدينة يستيقظ فيها البشر صباحًا وال يجدون 
مكتباتها  مقرات  من  العديد  وأن  قهوتهم،  مع  يقرأونها  صحفًا 
مقرات  مثل  مثلها  تجارية  مخازن  إلى  تحولت  أو  تمامًا  اختفت  العامة 
على  والنسيان  اإلهمال  غبار  وتراكم  المسرحية  والفرق  السينما  دور 

حدائقها وأشجارها.
عليها  االتفاق  تم  التي  االقتصادية  التدابير  اسم  عليه  أطلق  ما 
توقع  ما  تؤتِ  لم  المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين  مؤخرًا 
قذى  لمناظر  مصدرًا  السيولة  نقص  أزمة  ومازالت  انفراج  من  منها 
طوابير  في  المواطنين  وتزاحم  اصطفاف  استمرار  في  ممثلة  للعين 
عليه  أطلق  وما  الزمن.  تجاوزها  بطرق  وتدار  منهكة  مصارف  أمام 
في  تغييرات شكلية  إال  األمر  حقيقة  في  ليس  األمنية  الترتيبات  اسم 
أن  هي  مواجهتها  من  مفر  ال  التي  الحقيقة  وأن  واألسماء  العناوين 
الجماعات المسلحة مازالت تطبق بأيادٍ من حديد على األوضاع وتعيق 

مسار أي عملية سياسية غايتها وضع حد لمعاناة البالد والعباد.
سلفية  دينية  جماعات  فرضته  حظر  من  سنوات  وعقب  العام،  هذا 
رأيت  النبي، محمد صلوات اهلل عليه،  بالمولد  ومسلحة على االحتفال 
سماءها صباح المولد ترتفع مزدهية على إيقاعات مهرجان عظيم من 
وتلون  الغيطة  أنغام  تموجات  تقوده  والنقرة  والزّل  والباز  الدفوف، 
النوبة فأحسست وكأن روحًا قديمة قد حطت فجأة بعدغياب  ضربات 

على قلب مدينة فقدت لسنوات طمأنينة وسالمًا كانا اليفارقانها.
لكن هذه البهجة قصيرة جدًا، والروح التي أحسستها تغمر المدينة 
عليه  كانت  ما  إلى  التالي  اليوم  في  األمور  لتعود  اختفت  ما  سرعان 
من تذمر وشكوى وضجيج اختناقات المرور، األمر الذي يجعل األسئلة 
تطل بأكثر من عالمة استفهام وأكثر من عالمة تعجب على ما حدث 

وما زال يحدث.

ننـوي إعادة عمل السفارة داخل 
ليبيا، كما نتطلع الستكمال المشاريع 
المتوقفة، وطرح استثمارات مشتركة

السفير الصيني لدى ليبيا
 »لي زيغو«

 »بدأنا عهدًا جديدًا من التعاون 
مع إسرائيل وبحثنا قضايا مكافحة 

اإلرهاب وحماية الحدود«

الرئيس التشادي
 إدريس ديبي

 »مسيرة المصالحة الليبية
 ال تزال طويلة«.

وزير الخارجية اإليطالي
 إينزو موافيرو ميالنيزي

أقوالهم

كانت محوطة 
بسور بسبعة 
أبواب عتيقة 
يدخل منها 

القادمون إليها 
راجلني أوراكبني، 

مقيمني أو 
عابرين، آملني أو 

محبطني

هذه البهجة 
قصيرة جدًا 
والروح التي 

أحسستها تغمر 
املدينة سرعان 
ما اختفت لتعود 
األمور في اليوم 

التالي إلى ما كانت 
عليه من تذمر 

وشكوى وضجيج

 لغز اختفاء ياسمني صبري

لتوأد  البعيدة  الصحراء  رحم  من  القادمة  العجوز  تلك 
الهجرة  تعرف  لم  قديمًا  غريبة،  المتوسط  على شاطئ 
بمسمى  القسري  التهجير  عرف  ولكن  الشرعية  غير 

الرقيق.
تلتهم يومها بين فتات الساعات المسرعة نحو أواخر 
رزق  مصدر  إلى  تحولت  التي  بالحكايات  المتخم  العمر 
في عمر تبدده برفقة الوحدة المقيتة، تلك الزنجية التي 
كانت كل بيوت الحي بيتًا لها، وكان بيتها الذي عاثت 
الفوضى في كل زواياه، تستمتع الحيوانات األليفة فيه 
تناديك  أن  أن تدخل عليها بعد  المطلقة، فما  بالحرية 
هي  والدجاجات  الخراف  هذه  بأن  شعور  ينتابك  حتى 

أصحاب البيت وليست هي.
كان بيتها يمثل لي في الطفولة قمة المتعة وكانت 
تغدق علي بهدايا جميلة تزعج أمي كلما رجعت بها فقد 
التي أحملها منها تمنح  الكتاكيت أو »العتوقة«،  كانت 

أعماقي سعادة مفرطة.
ويبتلع  المدينة  على  الغروب  لون  يندلق  أن  وما 
بيتنا في  إلى  تأتي حني صالحة  الشمس، حتى  الظالم 

يضفي  حضورها  فكان  القارسة،  الشتوية  الليالي  تلك 
وأشاكس  بعكازها  أتعلق  الممتع..  الدفء  المكان  على 
وال  أرجوحة  إلى  ألحولها  ثيابها  في  واتشبث  حدبها 
الذي  العكاز  ذاك  غير  بقدومها  فرحتي  من  يخلصها 
تهش به غنماتها ولها فيه مآرب أخرى عل من أهمها 

ما أناله منه.
في  تكدست  قصصًا  تسرد  أن  صالحة  حنى  تعودت 
طيات عمرها الذي مضى، وكانت هي تمارس طقوسها 
اليومية في طريقة إخراجها للقصة غير متناقصة بكل 

تأثيراتها وكأنك تشاهد أبطالها ال بل تصافحهم.
القصبايا«  أذكرك حنى صالحة في »سبع صبايا في 
للدفاع  اخضيري  أخيهن  استما  التي  السبع  النساء  تلك 
عنهن وأذكرك في »خرافة امبسيسي« و»عمتي الغولة« 
تخدمينهم  كنت  الذين  أسيادك  قصص  في  وأذكرك 

وكيف كانوا قساة وكيف مر هذا العمر.
لم يكن لديها أوالد، غير أن أبناء الحي كلهم أوالدها 
في  يمر  صوتها  يزال  وال  لها...  كانت  المطارح  وكل 

مسامعي يذكرني بتلك األيام التي أفلت ولن تعود.

بدون سابق انذار، اختفت حسابات 
النجمة المصرية، ياسمين صبري، من 

مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 
»إنستاغرام« و»تويتر«، ما أثار 

متابعيها. فضول جمهور 
ودشنت يامسين حسابها على 

5 سنوات ودائمًا  »إنستاغرام« قبل 
ما تنشر عليه صورها ومقاطع 

مصورة، والتي تجد تفاعال كبيرا 
متابعيها. من 

وحسب تقارير إعالمية 
مصرية، فإن ياسمين لم 

تغلق حساباتها فقط 
وانما هاتفها أيضا كما 
التواصل  ألغت 

تطبيق  عبر 
»الواتس آب«، 

الغموض  ليزداد 
حولها فى 

الماضية،  الساعات 
إال أن أحد المواقع 
المصرية ذكر أن 
المصرية  النجمة 

سافرت الى كوريا 
الجنوبية دون 

معرفة سبب 
الزيارة.

المصادر  وأضافت 
أن ياسمين 

للمرة  تخوض 
األولى تجربة 

المطلقة  البطولة 
تليفزيوني  فى مسلسل 

يعرض فى رمضان، بعد 
تعاقدها مع شركة سينرجى، 

لتعود به إلى الدراما 
بعد غيابها في رمضان 

الماضى.

البيت خطر
على النساء

نصف النساء المقتوالت 
في العالم في العام 2017 

قتلهنّ أزواجهنّ أو أفراد من 
عائالتهنّ، مما يجعل من البيت 

»المكان األخطر على النساء«، 
حسب دراسة حديثة.

ونشرت هذه الدراسة، أعدّتها 
األمم المتحدة، لمناسبة 

اليوم العالمي لمكافحة العنف 
ضد النساء، وأحصى فيها 

مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة 87 ألف 
جريمة قتل لنساء في العالم 
في العام 2017، وتبيّن أن 

50 ألًفا من هذه الجرائم )أي 
%58( ارتكبها أزواج أو أفراد من 
العائلة.. وجاء في التقرير »هذا 
يعني أن ست نساء يقتلن كّل 
ساعة على يد قريب منهن«، 

حسب »فرانس برس«.

»إنسايت« يهبط 
على املريخ

ربما يكون سبعة »7« هو رقم 
الحظ للبشر على المريخ، فبعد 

سبع سنوات من التحضير وسبعة 
أشهر من السفر في الفضاء 

وسبع دقائق من القلق خالل 
نزول المركبة، هبط المسبار 

»إنسايت« التابع لوكالة الفضاء 
األميركية على الكوكب األحمر، 
االثنين.. واستقبل المهندسون 

والعلماء في وكالة »ناسا« 
نبأ هبوط المسبار على سطح 

الكوكب في قاعة التحكم 
بالمهمة، بالتصفيق والقفز 

فرحًا، حسب »فرانس برس«.
وبعد دقائق معدودة أرسل 
»إنسايت« أول صورة التقطها 

على سطح المريخ، وهي غير 
واضحة بسبب الغبار الذي أثارته 

عملية الهبوط على األرجح.

 تونس تقف على المسافة نفسها 
من كل الليبيين، ويتمثل دورها في 

محاولة التوفيق بين الفرقاء 

وزير الخارجية التونسي
 خميس الجهيناوي
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