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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

غات الساحرة.. صورة »ليبيا«
ص 16

خالفات

فضاء

نجحت الصين في إطالق أول صاروخ 
فضائي حامل لألقمار الصناعية من منصة 
بحرية؛ وذلك عبر سفينة في البحر األصفر 

الصيني. وذكرت شبكة تلفزيون الصين 
الدولية )سي جي تي إن( أن عملية إطالق 

الصاروخ الحامل »لونش مارش11-« 
تمت في وقت مبكر من صباح األربعاء 5 

يونيو، من منصة بحرية في البحر األصفر، 
فيما حمل الصاروخ أقمارًا لالختبارات 
الفنية، و5 أقمار لالستخدام التجاري. 

جاءت عملية اإلطالق الناجحة بعد اجتياز 
الصاروخ الحامل لألقمار الصناعية 6 
اختبارات على مدار األشهر الماضية.

لم يبد بنك »جولدمان ساكس« 
األميركى تفاؤًل بشأن تسوية الخالفات 

بين روسيا والسعودية حول إطار تمديد 
اتفاق إنتاجهما إلى النصف الثاني من 
العام الحالي، مفسرة ذلك بما وصفته 

بحالة عدم اليقين بشأن أساسيات 
العرض والطلب على النفط، إذ يشير 

رئيس قسم أبحاث السلع فى »جولدمان 
ساكس« جيفري كوري إلى أن نمو 

الطلب الحالي لن يدعم الخروج من 
اتفاقية خفض اإلنتاج ول يكفى أيضًا 

لتعزيز المزيد من التخفيضات.

مليار 72.2
جنيه مصري

قيمة تحويالت قناة السويس للخزانة 
العامة بالعام المالي 2018 / 2019.

»مايعادل 4.3 مليار دولر أميركي تقريبًا«

نفط

كل شيء

صاروخ 

قريبا في ليبيا
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»قلبك وين«.. 
أغنية ليبية بلحن 

عاملي عن
الحب والحرب

14

12

أعمال تطوير قطاع النفط تتحدى أصوات القذائف

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته

جونسون
ترتفع أسهم وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون في بورصة 
الترشيحات لرئاسة الوزراء خلفًا 

للمستقيلة تريزا ماي.
لكن سرًا خفيًا أهدى الصحفي ذا 
األصول الشركسية والمولود 

في نيويورك، مباركة 
الرئيس األميركي 

دونالد ترامب لدخول 
»10 دواننغ ستريت«، 
ووصفه بأنه سيكون 

رئيسًا ممتازًا.
التحقيقات 

والمالحقات القضائية 
هي أبرز ما يجمع 
ترامب وجونسون، 

فاألخير يخضع للمحاكمة 
بتهمة »الكذب وتضليل 

الرأي العام« حول نتائج 
»بريكست« العام 2016، 

بينما خضع األول لتحقيقات 
بشأن دعم روسيا لحملته 

النتخابية!
فهل يكون الكذب والتضليل 

عنوان المرحلة المقبلة في عمر 
كبار السياسيين في العالم؟

فشل دولي في وقف تدفق السالح إلى ليبيا
البشرية  الخسائر  فــاتــورة  ارتــفــاع  تواصل  مع 
أسفرت  والتي  العاصمة طرابلس،  لحرب  والمادية 
عن  الماضي  إبريل  من  الرابع  في  اندالعها  منذ 
ووسط  اآلالف،  وإصابة  األشخاص  مئات  مقتل 
على  جديد  واقع  وفرض  التحشيد  مظاهر  تصاعد 
مجلس  منتظرة–بقي  تكون  أخرى–ربما  محاور 
منذ  مواقفه  رافقت  التي  التوقعات  دون  األمــن 
وهو   ،2420 رقم  بقراره  واكتفى  األزمــة  انــدالع 
تمديد لقراره السابق بالخصوص، ما أثار انتقادات 

متابعين ومحللين.
وجاء القرار فيما تجاوزت حرب العاصمة شهرها 
سفن  لتفتيش  األعضاء  الــدول  وفوضت  الثاني، 
يعتقد أنها تنتهك حظر توريد األسلحة في أعالي 
البحار قبالة السواحل مع تساؤالت المراقبين حول 
ما إذا كان هذا القرار قابًل للتنفيذ على األرض أم 
أنه »رفع ملم« عن المنظومة األممية أما مشهد 
الحرب  أمــد  يطيل  ما  ليبيا،  إلــى  السلح  تدفق 
اتساع  من  وتخوفهم  الليبيين،  معاناة  ويضاعف 
 11 ترك  القرار  وأن  البلد، سيما  في  الحرب  رقعة 
األمم  إلى  تقرير  لتقديم  زمني  كمدى  آخر،  شهرًا 
علوة  األسلحة،  بحظر  االلتزام  بشأن  المتحدة 
على افتقاد هذا القرار آلليات تضمن تطبيقه على 

األرض.
والفر  الكر  لمعارك  البشرية  الخسائر  وتسجل 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  قوات  بين 
لقي  إذ  كبيرًا،  تصاعدًا  الوفاق  حكومة  وقــوات 
آخرون،   3547 وأصيب  مصرعهم  شخصًا   653
بينهم 126 مدنيًا، منذ اندالع االشتباكات بالقرب 
الصحة  منظمة  )حسب  طرابلس  العاصمة  من 
لقصف  معيتيقة  مطار  تعرض  حين  في  العالمية(، 
بالطيران الحربي مرتين خلل 24 ساعة الماضية.

رغم ذلك، اكتفى مجلس األمن بتجديد تفويض 
تنتهك  أنها  يعتقد  سفن  لتفتيش  األعضاء  الدول 
حظر توريد األسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل 
توريد  لحظر  الصارم  التنفيذ  »ضرورة  وأكد  ليبيا، 
بالخصوص  قراره  مدد  بعدما  ليبيا«  إلى  األسلحة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وطالب  واحد،  لعام 
11 شهرًا،  في غضون  تنفيذه  تقرير عن  بتقديم 
أسفهم  عن  المجلس  أعضاء  من  عدد  عبّر  فيما 

لتدفق أسلحة إلى ليبيا منذ شهرين.
طرحته  الذي  القرار  إن  يقولون  مراقبين  لكن 

باإلجماع  األمن  مجلس  أعضاء  واعتمده  بريطانيا 
لتحسين  إضافية  إجــراءات  »فــرض  يتضمن  لم 
عدة  ترحيب  من  بالرغم  الحظر«  تطبيق  ظروف 
الهادفة  األوروبية  »صوفيا«  عملية  بمسار  دول 
وأحد  النفط  وتهريب  األسلحة  تجارة  مكافحة  إلى 
أبقى   ،2011 عام  ومنذ  القرار.  بتنفيذ  المعنيين 
ليبيا  إلــى  األسلحة  توريد  حظر  على  المجلس 
وتصديرها منها لمنع انتشار األسلحة في المنطقة، 
ودعم  المدنيين،  ضد  العنف  منع  في  واإلسهام 
صوفيا  عملية  لكن  ليبيا،  في  السياسي  االنتقال 
على  بشدة  نفسها  طرحت  المتوسط  البحر  في 
اعتبرت  إذ  الماضي،  اإلثنين  األمن  مجلس  جلسة 
المتحدة  األمم  لدى  الفرنسي  المندوب  مساعدة 
آن غغان أنّها »تحتفظ بدور بارز الستقرار ليبي«، 
مشيرة إلى أن »طبيعة )العملية( الردعية تحدّ من 
تدفقها  من  وتقلل  األسلحة  حظر  قرار  انتهاكات 

المتواصل عبر البحر«.
وأضافت غغان »إذا كان قد جرى تعليق )استخدام( 
األدوات البحرية للعملية موقتًا، فإنّها أعادت توجيه 
خلل  من  التفويض  لتنفيذ  نشطة  وظلت  عملها 

ومن  الليبيين  السواحل  خفر  تدريب  على  عملها 
خلل أدواتها الجوية الهادفة إلى جمع المعلومات 
والبيانات الضرورية لحفظ حظر األسلحة«. وبدأت 
عملية »صوفيا« عام 2015 بهدف مكافحة شبكات 
نهاية مارس  المهاجرين، وجرى تمديدها  تهريب 
لستة أشهر، حتى 30 سبتمبر 2019. وتخلل ذلك 
تعليق العملية »مو قتًا« بسبب رفض إيطاليا التي 
من  البحر  في  أنقِذوا  لمهاجرين  السماح  تقودها 

النزول في مرافئها .
األممي  المبعوث  يواصل  األثناء  هذه  وفي 
دولي  تحشيد  محاولة  في  جهوده  سلمة  غسان 
العملية  أطراف  وإعادة  في طرابلس  القتال  لوقف 
زيارته  وبعد  المفاوضات،  طاولة  إلى  السياسية 
التقى  الماضي،  األسبوع  روسيا  إلى  الرسمية 
ليبيا  في  اإليطالي  السفير  من  كل  مع  سلمة 
جوزيبي بوتشينو ووزير الخارجية بحكومة الوفاق 
السياسيين  من  ــد  ووف سيالة  الطاهر  محمد 
الذين  األوروبيين  واإلعلميين  واألكاديميين 
المبعوث  لكن  شخصية،  بصفة  ليبيا  ــزورون  ي
مجلس  حسم  عدم  من  إحباطه  يخف  لم  األممي 

األمن لقرار وقف إطلق النار، وقال في تصريحات 
مجلس  وخصوصًا  المتحدة  األمــم  ملفتة»إن 
األمن عندما تكون مجرد صدى للنزاعات الداخلية 
الدولي  الموقف  على  وبالتالي  صدقية،  أي  تفقد 
األمن  ومبدأ  األمن  مجلس  صدقية  على  حفاًظا 
في  المتحدة  لألمم  اإليجابي  ــدور  وال الجماعي 
األمن واالستقرار، العودة إلى دور المعالج« لهذه 
إلى  هب  ذلك  كل  أمام  سلمة  إن  بل  األزمــات، 
ليبيا  إلى  الحديث عن حظر توريد األسلحة  وصف 

السمجة«!. بـ»النكتة 
الموقف  يزال  ما  الدولي  الموقف  صعيد  وعلى 
المتابعين  من  واسعة  تساؤالت  محل  األميركي 
التي  الشهيرة  المكالمة  خبر  منذ  الليبي،  للشأن 
حفتر،  والمشير  ترامب  الرئيس  بين  عنها  أعلن 
التقارير  األبيض  البيت  في  رفيع  مسؤول  نفى  إذ 
سيستقبل  ترامب  أن  عن  تحدثت  التي  اإلعلمية 
الجاري  الشهر  واشنطن  في  حفتر  خليفة  المشير 
بناء على دعوة من الرئيس األميركي، بعد تداول 

بعض وسائل اإلعلم اإلشارة إلى هذه الزيارة.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  زار  المقابل  في 
أن  هناك  أعلن من  حيث  واشنطن،  معيتيق  أحمد 
الوقت  داعيًا في  أكدت دعمها حكومته،  واشنطن 
نفسه أميركا إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف 
دعمهم حفتر، وإلى »استخدام نفوذها لعزل حفتر 
الذي تدعمه دول عربية حليفة للواليات المتحدة«، 
دعمًا  المتحدة  الواليات  من  نطلب  »ال  مضيًفا: 
ماليًا أو عسكريًا. ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة 

دبلوماسية محددة«.
الخارجية  وزير  نائب  يستبعد  لم  روسيا  وفي 
الروسي، ميخائيل بوغدانوف، حدوث اتصاالت مع 
المشير خليفة حفتر، في رد على سؤال حول احتمال 
إلى موسكو، قائًل: »كل شيء ممكن،  زيارة حفتر 

طبعًا كل شيء ممكن«.
أطراف  بين  الدولية  المراوحات  استمرار  ومع 
إصدار  عن  األمن  مجلس  وعجز  الداخلي،  الصراع 
التساؤل  يبقى  الليبيين،  دماء  يحقن  حاسم  قرار 
قائمًا حول المدى الزمني الذي ستستغرقه الحرب 
في العاصمة طرابلس، واحتماالت اتساعها لتصبح 
األممي  المبعوث  وبينهم  الكثيرون،  يتخوّف  كما 
االنقسام  أما  واسعة«،  أهلية  »حربًا  غسان سلمة 
المستمر في مجلس األمن، وعدم ظهور مؤشرات 

عملية لتوحيد موقف القوى الدولية المؤثرة.
تفاصيل ص 3

»أرشيفية« < جانب من معارك العاصمة طرابلس       

الهجرة تفاقم مخاوف إيطاليا من األوضاع في ليبيا
القاهرة – الوسط

مواعيد ومالعب 
مباريات كأس األمم 

األفريقية 2019

نيويورك، طرابلس، القاهرة- الوسط

مراقبون: قرار مجلس األمن لم يتضمن 
»فرض إجراءات« إضافية لتحسين 

ظروف تطبيق الحظر

الموقف األميركي محل تساؤالت 
واسعة ، منذ خبر المكالمة الشهيرة 

بين ترامب وحفتر

ارتفعت وتيرة المخاوف اإليطالية من ملف 
الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، على خلفية 
الرابع  منذ  طرابلس  العاصمة  في  الحرب 

من أبريل الماضي.
اإليطالية  فوليو«  »إل  جريدة  وتوقعت 
أن تطال »تداعيات الحرب في ليبيا إيطاليا 
المهاجرين  ملف  في  خصوصًا  قرب«،  عن 
غير الشرعيين. وفي محاولة للسيطرة على 
اإليطالية  الخارجية  وزارة  أعلنت  األزمــة، 
للطفولة  المتحدة  ــم  األم منظمة  منح 
)اليونيسيف( مليوني يورو، لصالح صندوق 
الُقـصّر  حماية  بهدف  أفريقيا،  ــم  دع
طريق  عن  وكذلك  ليبيا،  في  المهاجرين 
منطقة  فــي  الصحية  الــظــروف  تحسين 

طرابلس.
والتعاون  الخارجية  وزيــر  ــرار  إق ورغــم 
إينزو موافيرو ميلنيزي،  الدولي اإليطالي، 
تدفقات  في  زيادة  أية  هناك  ليست  بأنه 
قال  أنــه  إال  ليبيا،  من  القادمة  الهجرة 
من  عاليًا  حذرنا  مستوى  نُبقي  »نحن 
اإليطالي  الــوزيــر  ــد  وأك الناحية«.  هــذه 
المنتدى  هــامــش  على  تصريحات  فــي 

الدبلوماسي لجامعة لويس في روما، أمس 
الثلثاء، أن »ليبيا تبقى عنصر اهتمام كبير 
بالنسبة لنا، وحقيقة فإن هناك حربًا قائمة 
تأثيرها  بسبب  أكان  سواء  كثيرًا،  تقلقنا 
التي  القضايا  على  أم  الليبي،  الشعب  على 

يمكن أن تمسنا عن كثب، كالهجرة«.
في المقابل، كان تحذير رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، في وقت سابق، من 
قائًل  ليبيا،  في  الحرب  استمرار  عواقب 
السيطرة  الممكن  من  يكون  »لــن  إنــه 
إضافة  إيطاليا  إلى  المهاجرين  تدفق  على 

»دعمًا  متوقعًا  اإلرهاب«،  خطر  زيادة  إلى 
ملموسًا من إيطاليا«.

بثتها  مقابلة  فــي  ــراج،  ــس ال وشـــدد 
على  اإليطالية،  نيوز24«  »سكاي  قناة 
حل  يوجد  ال  سياسي،  الوحيد  »الحل  أن 
للمؤتمر  جاهزًا  شيء  كل  كان  عسكري، 
الحل  من  قريبين  كنا  الجامع،  الوطني 
حفتر،  هاجمنا  لكن  األممية،  الوساطة  عبر 
حكومتنا  شرعية  هاجم  طرابلس،  هاجم 
بحسب  سياسي«،  حل  إيجاد  وإمكانية 

وكالة »آكي« اإليطالية.

إنذار قبل  الكارثة: سرت على أعتاب موجة »عطش«

لم تعق الظروف اإلنسانية الصعبة التي مرت بها مدينة غات نتيجة السيول دون 
تسجيل لقطات إنسانية معبرة وسط مشاهد الغرق والموت التي اجتاحت المدينة 
منذ حوالي أسبوعين.  ففي أوج جهود اإلنقاذ التي تقوم بها فرق تابعة للهلل 
األحمر الليبي أصّر أحد السكان أن يخرج ماعزه معه، ألن هذا كل ما يملكه في 
حياته، وهو األمر الذي لقي استجابة الفريق المكلف باإلنقاذ.. و ربما عاد الطقس 

إلى طبيعته في مدينة غات، لكن األحوال بها لم ترجع إلى سابق عهدها
 فمازال هناك الكثير لفعله، فالمئات الذين نزحوا من المدينة هربًا من السيول 
التي  إلى منازلهم،  العودة  الماضي، لم يتمكنوا من  4 يونيو  التي ضربتها منذ 

تضررت كثيرًا.
 كما فقدوا الكثير من أمتعتهم وممتلكاتهم خلل تلك األيام العصيبة. المدينة 
التي كانت قبلة للسياحة قبل ذلك، تجاهد اليوم لتستعيد رونقها، وتصبح مناسبة 
لسكانها مجددًا، فرغم الحديث المسئولين عن عودة االتصاالت والكهرباء إلى 

»غات«، إال أن الكثير من النازحين داخل المدينة يشتكون من غياب الخدمات.
كما يطالبون بتعويض عن األضرار التي لحقتهم، وتعهد المجلس البلدي غات 
باالستجابة لهم، واأليام المقبلة كفيلة بأن تكشف ما إذا سيفي المجلس بتعهده، 

أم تذهب تصريحات أدراج الرياح؟
التي فاجأت المسئولين والمواطنين على السواء، لم تكن غير  كارثة السيول 
حملت  ناصر،  شوقي  الليبي  للباحث  دراسة  هناك  إن  فالحقيقة  للجميع،  متوقعة 
تحذيرات واضحة من حدوثها، وكي ال تتكرر مجددًا، طالب ناصر بعدة إجراءات 

وتفاصيل صرح بها وأكثر في حواره إلى »الوسط«.
تفاصيل ص 4

علم ليبيا يرفرف غد ا 
في افتتاح أفريقية 
األلعاب الشاطئية
تنطلق، غدا الجمعة، منافسات 

دورة األلعاب األفريقية الشاطئية، 
التي تستضيف نسختها األولى 
مدينة سال بجمهورية الرأس 

األخضر، بداية من 14 وحتى 23 
يونيو الجاري.

وتشارك ليبيا ببعثة مكونة من 
ستة لعبين يمثلون أربع ألعاب 

في الدورة، وهي: »التجديف« 
و»السباحة« و»الكايت بوردنج« 

و»وكرة القدم الستعراضية«.
يشار إلى أن الهيئة العامة 

للشباب والرياضة، أنقذت 
المشاركة الليبية في الدورة، 

وتكفلت بكامل تكاليف البعثة، 
من أجل مشاركة في حدث دولي 

سيرفع فيه العلم الليبي.
ويترأس البعثة هالل دبنون، 

وإداري البعثة عمر سميع مندوب 
هيئة الشباب والرياضة إضافة إلى 

طبيب البعثة عصام الدناع.

قوارب اإلنسانية  ال تستثني »املاعز« في غات

<  شبيبة الهالل األحمر خالل عمليات االنقاذ جراء السيول التي تعرضت لها غات 

سالمة ينتقد عجز التعامل مع حرب العاصمة



لم يعد ممكنا أن تجد في أي ملصق دعائي لفيلم خاليا من أيقونات شبكات التواصل االجتماعي، حيث 
أصبح البحث عن األفالم الجديدة ومواعيد عرضها عبر فيسبوك أو تويتر، وإذا بحثت عن فيلم، ولم 

تجده، ستشعر فورا بالشك في أن هذا الفيلم له وجود أصال.
هذا هو الوضع الحالي لصناعة السينما مع شبكات التواصل االجتماعي التي صارت ال تقل أهمية عن 
وجود موقع إلكتروني رسمي لألفالم، وصار التسويق عبر اإلنترنت »Digital Marketing« جزءا أساسيا 
في جميع الحمالت التسويقية لألفالم والممثلين أنفسهم. األمر الذي أثر بالتأكيد في صناعة السينما 
في هوليوود، وفي طرق الدعاية وأساليبها، لكن هل يمكن أن يصبح أثر شبكات التواصل االجتماعي 

قويا للدرجة التي تؤثر في مضمون أفالم 
تأثير  يصل  أن  يمكن  هل  السينما..؟ 
شبكات التواصل االجتماعي إلى إنجاح 

فيلم فاشل مثال ..؟.
وعناصر  ثابتة  خــطــوات  هناك 
ــة فــي جــمــيــع الــحــمــالت  أســاســي
مهما  باألفالم  الخاصة  التسويقية 
 ،»Blockbuster« أفــالمــا  تكن 
ميزانية  ذات  عــاديــة  ــا  ــالم أوأف
متوسطة، أوحتى أفالما بميزانية 
صغيرة أومستقلة. فبعد تصوير 
الفيلم واالنتهاء منه تبدأ عملية 
التسويق والدعاية له بداية من 

 »Trailer«ـــ وال الدعائي،  البوستر 
أن  فيه  يشترط  ــذي  ال التسويقي 

يتضمن نبذة عن الفيلم دون حرق األحداث.
ولعل  الفيلم،  الرغبة في مشاهدة  إلى  الجمهور  تدفع  عناصر تشويقية 

الـــ»Trailer« وحده يمكن تطبيق نظرية ترويجية معروفة من خالله، وتسمى نظرية 
»AIDA« التي تعني »Attention, Interest, Desire, Action«. فالهدف من عرض اإلعالن 
الخاص بالفيلم هو جذب االنتباه )الخطوة األولى( من الجمهور، ثم خلق االهتمام بما 
يشاهده )الخطوة الثانية(، ثم خلق الرغبة في مشاهدة ما هو أكثر من مجرد الدقائق 
التي شاهدها في اإلعالن )الخطوة الثالثة(، وأخيرا الفعل )الخطوة الرابعة(، وهي حجز 

التذكرة ودفع المال والذهاب لدور العرض.
كل هذه الخطوات تتمثل في مشاهد تشويقية أكشن لمحبي األكشن، أواستخدام 
نجوم الفيلم المرغوبين ذوي الجماهيرية العالية، أواستخدام مشاهد مثيرة جنسيا، أو 

حتى استخدام مناظر طبيعية ذات جودة عالية، فيكون العنصر الجذاب في المنتج هو 
.»Unique Selling proposition« اإلبهار البصري مثال

تواصـل 02

يالعين خليناهم اكفاهم ع اهلل هو اردود اكفاهم
من يوما عرفناهم هضا لون انياهم

ال عاد ندنوهم وال يدنونا
صيور الغوالي نادمين ايجونا

النشطاء هاشتاغ »#ضجيج_الفيس_بوك« تعبيرا عن  أطلق عدد من 
موقع  صفحات  عبر  المتداولة  واألخبار  المعلومات  تثيره  الذي  الجدل 
مع  الليبية  الصفحات  رواد  تفاعل  حيث  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 

الهاشتاغ مسجلين تعليقاتهم ومواقفهم. 

#ضجيج_الفيس_بوك

الفيديو،  أللعاب  الفرنسية  »يوبيسوفت«  مجموعة  كشفت 
اإلثنين، خدمة اشتراكات ولعبة مستوحاة من المستجدات 
العالمية تدور أحداثها المتخيلة في لندن ما بعد »بريكست«، 

وهي تظهر مدينة محكومة بالديكتاتورية والمتشددين.
 3 من  اعتبارا  ستتوافر  التي   »+ »يوبالي  خدمة  ومع 
بالواليات  الشهر  في  دوالرا   14.99 مقابل  في  سبتمبر 
المتحدة وأوروبا، سيتمكن العبو الفيديو من التمتع بألعاب 
ألعابهم  وتحميل  الكمبيوتر  أجهزة  من  »يوبيسوفت« 
المفضلة، بحسب ما أوضحت نائبة رئيس المجموعة، برندا 
باناغروسي، عشية انطالق المعرض السنوي لأللعاب »إي 3« 

في لوس أنجليس، وفق »فرانس برس«.
وانضمت المجموعة تاليا إلى مجموعات كبرى أخرى في 
القطاع خاضت مجال االشتراكات، من بينها »مايكروسوفت«.
كذلك ستكون »يوبيبالي +« متوافرة اعتبارا من 2020 
عبر منصة »ستاديا« للبث التدفقي التابعة لـ»غوغل«، التي 
باإلنترنت.  متصل  جهاز  أي  بواسطة  مباشرة  اللعب  تتيح 
الخاصة  التجارب  فــي  شــاركــت  »يوبيسوفت«  وكــانــت 
بـ»ستاديا«. وتشكل اشتراكات الخدمات والبث التدفقي أبرز 

االتجاهات الرائجة حاليا في قطاع ألعاب الفيديو.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

بوجود الفيسبوك 
تتفاقم المشكالت فقد 

ينشر الشخص في 
لحظة غضب أمرا يصعب 
التراجع عنه، فيشعر بكبر 

حجم المشكلة. 

Hani Mohammed
في اختالف األصدقاء 
شماتة األعداء، وفي 
اختالف اإلخوة فرصة 

المتربصين، وفي اختالف 
أصحاب الحق فرصة 

للمبطلين.

Yousef Azzaby

أعتقد أن نشر بعض 
المعلومات الشخصية 

من شأنها اإلضرار بهم 
وبأصدقائهم، ومساعدة 

الغرباء في تحديد 
أماكنهم، واستخدامها 

للتالعب بهم.

Ayiei Nyang

لكي تتجنب أضرار الفيسبوك عليك 
تجنب الماسنجر تماما، حذف جميع 
الجروبات التي تساعد علي التشاؤم 

واالكتئاب وحذف جميع األشخاص اللي 
إنت مبتحبهمش.

فاتن محمد سعده

أضرار ومنافع الفيسبوك تتوقف إلى حد 
كبير علي شخصية االنسان فالتافه من 
األساس قد تجعله وسائل التواصل أكثر 

تفاهة..

Hisham Ben Sasi

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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لعبة فيديو تظهر مدينة محكومة 
بالديكتاتورية واملتشددين

»أمازون« تتربع على عرش التجارة اإللكترونية

كلمة1000

< رغم حرب العاصمة إال أن هؤالء المواطنين قرروا االحتفال بعيد الفطر المبارك في سباق زوارق أمام قلعة السرايا في طرابلس.  )الصورة من أ.ف.ب(

تسبب الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في حالة ارتباك 
إلدارة »»ناسا««، بعد تغريدة له جاء فيها أنه يتعين على 
وكالة الفضاء األميركية التوقف عن التحدث عن العودة 
إعادة  إلى  تهدف  »ناسا«  أن  المعلن  ومن  القمر.  إلى 
الرحالت المأهولة إلى القمر بحلول العام 2024، غير أن 
تغريدة الجمعة ربما تعني بعض التأجيل، على األقل وفق 

»فرانس برس«.
وجاءت هذه التغريدة فيما كان ترامب عائدا من زيارة 
ألوروبا في الطائرة الرئاسية الخاصة »إير فورس وان«، 
وكتب فيها: »نظرا إلى كل األموال التي ننفقها، على ناسا 
أن تتوقف عن التحدث عن الذهاب إلى القمر، فعلنا هذا 

األمر قبل 50 عاما«.
وأضاف: »يجب أن نركز على أمور أكبر بكثير من التي 
نقوم بها، بما في ذلك المريخ )الذي يشكل القمر جزءا 

منه(، الدفاع والعلوم!«.
وما زال قصد ترامب الدقيق غير مؤكد، لكنه ربما كان 
يحض »ناسا« على التركيز أكثر على الرحالت إلى المريخ، 
مع كون القمر مجرد نقطة انطالق. وكان نائب الرئيس 
القمر  إلى  للعودة  أبريل، خططا  أعلن، في  بينس  مايك 

بحلول العام 2024.
قامت  التي  »ناسا«،  قالت  اإللكتروني،  موقعها  وعلى 
العامين  بين  القمر  إلى  مأهولة  »أبولو«  مهمات  بست 

1969 و1972، إن »استكشاف القمر والمريخ متداخل«.
وأوضحت »يوفر القمر فرصة الختبار األدوات والمعدات 
الجديدة، التي يمكن استخدامها على المريخ، بما في ذلك 
الموائل البشرية والتقنيات التي يمكن أن تساعدنا في 

بناء مواقع مستدامة ذاتيا بعيدا عن األرض«.

تغريدة ترامب تربك 
حسابات »ناسا والقمر«

التجارة  مجال  في  العمالقة  األميركية  »أمازون«  مجموعة  تخطت 
اإللكترونية مجموعتي »غوغل« و»آبل« متصدرة ترتيب أقوى العالمات 

التجارية العالمية، وفق تصنيف أعدته شركة »كانتار«.
عززت  »براندز«،  بعنوان  الصادر  السنوي  التصنيف  هذا  وبحسب 
المجموعة التي أسسها جيف بيزوس قيمة ماركتها بنسبة %52 لتصل 

إلى 315 مليار دوالر.
وأشارت شركة »كانتار« ومالكتها مجموعة »دبليو بي بي« البريطانية 
العمالقة في مجال العالقات العامة، الثالثاء في بيان إلى أن »أمازون« 
عززت قيمة ماركتها عن طريق »عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة 
للمستهلك وقدرة في التقدم على منافسيها من خالل تقديم نظام بيئي 

غني بالمنتجات والخدمات«.
وتقدمت »أمازون« من المرتبة الثالثة إلى األولى منتزعة الصدارة من 
»غوغل« التي انتقلت إلى المركز الثالث مع قيمة مقدرة بـ309 مليارات 

دوالر. واحتلت »آبل« المركز الثاني في هذا التصنيف مع قيمة مقدرة 
بـ309,5 مليارات دوالر.

وفي المراتب الالحقة في التصنيف، حلت مجموعة »مايكروسوفت« 
وخدمة »فيزا« للدفع وشبكة »فيسبوك« ومجموعة »علي بابا« الصينية 

للتجارة اإللكترونية.
وأشار معدو الدراسة التي تشمل أبرز مئة عالمة تجارية في العالم، إلى 
أن التصنيف يلحظ األهمية الكبيرة لشركات التكنولوجيا والمال والتوزيع، 

وهي مجاالت تفيد بدرجة كبيرة من نمو النشاطات اإللكترونية.
سلسلة  هي  التجارية  العالمات  أبرز  القطاعات،  هذه  وخارج 
»ماكدونالدز« لمطاعم الوجبات السريعة التي حلت تاسعة في التصنيف.

ومن بين العالمات التجارية الوافدة حديثا إلى هذا الترتيب شركات 
تكنولوجيا أميركية بينها »ديل تكنولوجيز« وأخرى صينية مثل »شاومي«.

التي  اآلسيوية  التجارية  العالمات  نفوذ  تصاعد  إلى  الدراسة  ولفتت 
تحتل 23 منها مواقع في هذا التصنيف، بينها 15 ماركة صينية.

كذلك، كان لمجموعات فرنسية حصة في هذا الترتيب، مع عالمات 
 )22( فويتون«  »لوي  أبرزها  الفاخرة  المنتجات  في  متخصصة  تجارية 

و«شانيل« )31( و«إيرميس« )37( وأيضا »لوريال« )43(.
بيانات  إلى  استنادا  للبحوث  »كانتار«  شركة  التصنيف  هذا  أعدت 
تجارية جمعت من 3,7 ماليين مستهلك وهي تتناول أكثر من 166 

ألف عالمة تجارية.

أصبح متجر »آب ستور« محط انتقادات من كل 
حدب وصوب، رغم ما أحدثه من ثورة في مجال 

التكنولوجيا مع هاتف »آي فون«.
وتعد هذه االنتقادات بمثابة نكسة للمجموعة 
األميركية التي تؤكد في كل مناسبة حرصها على 
حماية الحياة الخاصة ونيتها تعزيز خدماتها، بما 
فيها متجرها اإللكتروني. وهي تستعد الستعراض 
السنوي  المؤتمر  في  اإلثنين،  استراتيجيتها، 
وفق  )كاليفورنيا(،  خوسيه  سان  في  للمطورين 

»فرانس برس«.
حال  في  تنقل،  تطبيقات  المطورون  ويصمم 
ستور«،  »آب  متجرها  إلى  »آبل«،  عليها  وافقت 
لمستخدمي  يمكن  الذي  الوحيد  الموقع  وهو 
هواتف »آي فون« وأجهزة »آي باد« أن يحملوا 
هذا  البعض  يصف  لذا  البرمجيات،  هذه  عبره 

المتجر باالحتكاري.
و»وول  بوست«  »واشنطن  جريدتا  وكشفت 
من  عددا  أن  األسبوع  هذا  جورنال«  ستريت 
التطبيقات المعروضة عبر »آب ستور«، بما فيها 
بأدوات تعقب  برمجيات موجهة لألطفال، مزود 

)تراكر(.
ال  قد  التي  الصغيرة،  األدوات  هذه  وتقوم 
بوتيرة  المستخدم  أنشطة  بتحليل  االنتباه  تثير 

فائقة السرعة أحيانا وإرسال البيانات المعنية إلى 
شركات تعنى بتحليل المعطيات وبالتسويق، من 
دون إعالم المستخدم بوضوح بماهية األمر في 
أحيان كثيرة. وتساعد هذه النماذج على تحسين 

التطبيق مثال أو إرسال إعالنات مستهدفة.
تعلن  قد  جورنال«،  ستريت  »وول  وبحسب 

انتشار  من  الحد  نيتها  اإلثنين،  »آبل«، 
التطبيقات  في  »تراكر«  برمجيات 

الموجهة لألطفال.
صحيح أن هذه األدوات عملة 

التطبيقات،  مجال  في  سائدة 
مثل  بيانات  إرسال  أن  إال 
أوالموقع  اإللكتروني  البريد 
ثالثة  جهات  إلى  الجغرافي 
تصميم  من  جهاز  عبر 

»آبل« قد يتعارض مع الشعار 
رفعته  الذي  األخير  الترويجي 

عبر  يحدث  »ما  ومفاده  المجموعة 
هاتف آي فون يبقى في هاتف آي فون«.

هذا  »آبل«  فتحت  الجدل،  لتفاقم  وتفاديا 
األسبوع صفحة جديدة على موقعها اإللكتروني 

مخصصة للترويج لمتجر »آب ستور«.
ستور  آب  »أنشأنا  الصفحة  هذه  في  وجاء 

ونحن نضع هدفين نصب أعيننا: أوال أن يكون 
يتيح  أن  وثانيا  الزبائن  بثقة  يحظى  آمنا  موقعا 

للمطورين فرصة قيمة )للكسب المادي(«.
من  يتحقق  الذي  األميركي  العمالق  وأكد 
100 ألف تطبيق في األسبوع ويعتمد نحو 60 % 
منها »هذا متجرنا ونحن نتحمل مسؤوليته«. أما 
النسبة المتبقية من التطبيقات، فهي ترفض 
بسبب »أعطال برمجية« أو»مخاوف 
للحياة  محتمل  انتهاك  من 

الخاصة«.
وتؤكد »آبل« بشكل عام 
الشخصية  البيانات  كل  أن 
أجهزتها،  على  المطروحة 
رقمية  بصمات  من 
على  للتعرف  ومؤشرات 
ضمن  تبقى  مثال،  الوجوه 
جهات  إلى  تنقل  وال  خدماتها 
في  استخدامها  عند  حتى  ثالثة 

تطبيقات مطورة في الشركة.
وفيما يخص أدوات التعقب، تلقي المجموعة 
بالالئمة على المطورين، حسب وكالة »فرانس 

برس«.
آبل  »تسأل  المجموعة  باسم  ناطقة  وقالت 

بالسرية  المتعلقة  سياستهم  نشر  المطورين 
والبيانات  الخدمات  يخص  فيما  وضوح  بكل 
التي تنتجها التطبيقات من جهتها، وهي تنتظر 

موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات«.
وردا على اتهامات االحتكار، تشدد المجموعة 
على أنها تترك للمطورين حرية االختيار ما بين 
»آب ستور« ومتاجر منافسة، وعلى رأسها »بالي 

ستور« من »غوغل«، لعرض منتجاتهم.
عن  االستغناء  البعض  يستصعب  قد  لكن 
زبون  مليار  يزوره  الذي  اإللكتروني  المتجر  هذا 
حول العالم. في مايو، أجازت المحكمة العليا في 
»آبل«  مقاضاة  للمستخدمين  المتحدة  الواليات 

على طريقة إدارتها متجر »آب ستور«.
»سبوتيفاي«  مجموعة  قدمت  مارس،  وفي 
البث  مجال  في  عالميا  األولى  السويدية، 
المفوضية  إلى  شكوى  التدفقي،  الموسيقي 
هيمنتها  باستغالل  »آبل«  فيها  تتهم  األوروبية 

على سوق الموسيقى عبر اإلنترنت.
األميركية  المجموعة  »سبوتيفاي«  وتتهم 
بفرض  إس«،  أو  »آي  تشغيل  لنظام  المالكة 
إتاوات نسبتها %30 على خدمات الموسيقى عبر 
اإلنترنت التي تعرضها في متجرها، ما يرفع كلفة 

االشتراك على المستخدمين.

هل يصمد متجر »آب ستور« أمام العاصفة ..؟

هوليوود وتأثير وسائل التواصل االجتماعي
البيجو أغنية »مبروك  الفنان الشاب حسن  طرح 
المبارك على موقع  الفطر  عيدك« بمناسبة عيد 

»يوتيوب«. األشهر  الفيديو 
أغنية »مبروك عيدك« سبق وأن قدمها الفنان 

الغنائي محمد مخلوف  الشاعر  محمد مختار من كلمات 
التوزيع  بينما وضع  العالم،  الموسيقار يوسف  وألحان 

الفنان معتز سالمة. الجديد 

يذكر أن الفنان حسن البيجو قدم العديد من 
الفنانين بتوزيع جديد مثل »ريح  لكبار  الليبية  األغاني 

للفنان  للفنان سيد بومدين و»نورعيون«  العون« 
للفنان محمد  الوفا«  علي الشعالية و»طيرين في عش 

صدقي و»مع ريح الهوى والشوق« للفنان خليفة 
الجليل عبد  للفنان عبد  الزليتني و»دمعك غير زايد« 

القادر.

الفنان حسن البيجو يطرح أغنية »مبروك عيدك« 
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النفط هو صمغ ليبيا.. والتقسيم يحولها إلى مجتمع ريفي
»التاميز« البريطانية تتحدث عن مخاطر الصراع عن النفط

<قوات تابعة لحكومة الوفاق تطلق النار على مواقع للجيش الوطني على طريق المطار جنوب طرابلس )أ. ف. ب.(

مع تواصل ارتفاع فاتورة الخسائر البشرية 
والمادية لحرب العاصمة طرابلس، والتي 
أسفرت منذ اندالعها في الرابع من إبريل 
الماضي عن مقتل مئات األشخاص وإصابة اآلالف، 

ووسط تصاعد مظاهر التحشيد وفرض واقع 
جديد على محاور أخرى–ربما تكون منتظرة–بقي 
مجلس األمن دون التوقعات التي رافقت مواقفه 

منذ اندالع األزمة واكتفى بقراره رقم 2420، وهو 
تمديد لقراره السابق بالخصوص، ما أثار انتقادات 

متابعين ومحللين.
وجاء القرار فيما تجاوزت حرب العاصمة شهرها 

الثاني، وفوض الدول األعضاء لتفتيش سفن 
يعتقد أنها تنتهك حظر توريد األسلحة في أعالي 

البحار قبالة السواحل، مع تساؤالت المراقبين 
حول ما إذا كان هذا القرار قابال للتنفيذ على 

األرض أم أنه »رفع مالم« عن المنظومة األممية 
أمام مشهد تدفق السالح إلى ليبيا، ما يطيل أمد 

الحرب ويضاعف معاناة الليبيين، وتخوفهم من 
اتساع رقعة الحرب في البالد، سيما وأن القرار 
ترك 11 شهرا آخر، كمدى زمني لتقديم تقرير 

إلى األمم المتحدة بشأن االلتزام بحظر األسلحة، 
عالوة على افتقاد هذا القرار آلليات تضمن تطبيقه 

على األرض.

قرار مجلس األمن دون آليات واضحة

»2420«.. تجديد حظر السالح بحرًا وتمديد األزمة الليبية برًا
والفر  الكر  لمعارك  البشرية  الخسائر  وتسجل 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  قــوات  بين 
 653 إذ لقي  الوفاق تصاعدا كبيرا،  وقوات حكومة 
بينهم  آخرون،   3547 وأصيب  مصرعهم  شخصًا 
بالقرب  االشتباكات  ــدالع  ان منذ  مدنيًا،   126
الصحة  منظمة  )حسب  طرابلس  العاصمة  من 
لقصف  معيتيقة  مطار  تعرض  حين  في  العالمية(، 
بالطيران الحربي مرتين خالل 24 ساعة الماضية.

رغم ذلك، اكتفى مجلس األمن بتجديد تفويض 
تنتهك  أنها  يعتقد  سفن  لتفتيش  األعضاء  الدول 
حظر توريد األسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل 
توريد  لحظر  الصارم  التنفيذ  »ضرورة  وأكد  ليبيا، 
بالخصوص  قراره  مدد  بعدما  ليبيا«  إلى  األسلحة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وطالب  واحد،  لعام 
شهرًا،   11 غضون  في  تنفيذه  عن  تقرير  بتقديم 
أسفهم  عن  المجلس  أعضاء  من  عدد  عبّر  فيما 
لتدفق أسلحة إلى ليبيا منذ شهرين. لكن مراقبين 
واعتمده  بريطانيا  طرحته  الذي  القرار  إن  يقولون 
»فرض  يتضمن  لم  باإلجماع  األمن  أعضاء مجلس 
الحظر«  تطبيق  ظروف  لتحسين  إضافية  إجراءات 
عملية  بمسار  دول  ــدة  ع ترحيب  مــن  بالرغم 
تجارة  مكافحة  إلى  الهادفة  األوروبية  »صوفيا« 
بتنفيذ  المعنيين  وأحد  النفط  وتهريب  األسلحة 

القرار.
حظر  على  المجلس  أبقى   ،2011 العام  ومنذ 
لمنع  منها؛  وتصديرها  ليبيا  إلى  األسلحة  توريد 
منع  في  واإلسهام  المنطقة،  في  األسلحة  انتشار 
العنف ضد المدنيين، ودعم االنتقال السياسي في 
المتوسط  البحر  في  »صوفيا«  عملية  لكن  ليبيا، 
األمن  مجلس  جلسة  على  بشدة  نفسها  طرحت 
المندوب  مساعدة  اعتبرت  إذ  الماضي،  اإلثنين 
أنها  غغان،  آن  المتحدة،  األمــم   لدى  الفرنسي 
إلى  مشيرة  ليبي«،  الستقرار  بارز  بدور  »تحتفظ 
انتهاكات  من  تحد  الردعية  )العملية(  »طبيعة  أن 
المتواصل  تدفقها  من  وتقلل  األسلحة،  حظر  قرار 

البحر«. عبر 
تعليق  جــرى  قــد  كــان  »إذا  غــغــان:  وأضــافــت 
موقتًا،  للعملية  البحرية  األدوات  )استخدام( 
لتنفيذ  نشطة  وظلت  عملها  توجيه  أعادت  فإنها 
خفر  تدريب  على  عملها  خــالل  من  التفويض 
الجوية  أدواتها  خالل  ومن  الليبيين،  السواحل 
الضرورية  والبيانات  المعلومات  جمع  إلى  الهادفة 

»صوفيا«  عملية  وبدأت  األسلحة«.  حظر  لحفظ 
تهريب  شبكات  مكافحة  بهدف   2015 العام 
لستة  مارس  نهاية  تمديدها  وجرى  المهاجرين، 
ذلك  وتخلل   .2019 سبتمبر   30 حتى  أشهر، 
تعليق العملية »موقتًا« بسبب رفض إيطاليا، التي 
من  البحر  في  ُأنقذوا  لمهاجرين  السماح  تقودها، 

النزول في مرافئها .

المبعوث  جهود  تستمر  ــواٍز،  م صعيد  وعلى 
القتال  لوقف  دولي  لحشد  سالمة؛  غسان  األممي، 
السياسية  العملية  أطــراف  وإعــادة  طرابلس  في 
الرسمية  زيارته  وبعد  المفاوضات،  طاولة  إلى 
من  كاًل  سالمة  التقى  الماضي،  األسبوع  روسيا 
السفير اإليطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، ووزير 
سيالة  الطاهر  محمد  الوفاق  بحكومة  الخارجية 

واإلعالميين  واألكاديميين  السياسيين  من  ووفد 
األوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

من  إحباطه  يخفِ  لم  األممي  المبعوث  لكن 
النار،  إطالق  وقف  لقرار  األمن  مجلس  حسم  عدم 
»إن  أممي،  لمبعوث  نادرة  تصريحات  في  وقال، 
عندما  األمــن  مجلس  خصوصًا  المتحدة،  األمــم 
أي  تفقد  الداخلية  للنزاعات  صدى  مجرد  تكون 

صدقية، وبالتالي على الموقف الدولي، حفاظًا على 
صدقية مجلس األمن ومبدأ األمن الجماعي والدور 
واالستقرار،  األمن  في  المتحدة  لألمم  اإليجابي 

العودة إلى دور المعالج« لهذه األزمات.
في هذه األثناء، ال يزال الموقف األميركي محل 
الليبي،  للشأن  المتابعين  من  واسعة  تساؤالت 
التقارير  األبيض  البيت  في  رفيع  مسؤول  نفى  إذ 

دونالد  الرئيس  أن  عن  تحدثت  التي  اإلعالمية 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  سيستقبل  ترامب 
الشهر  واشنطن  في  حفتر  خليفة  المشير  الليبية 
األميركي«،  الرئيس  من  دعوة  على  بناًء  الجاري 
الموقف  حــول  الشكوك  بسحب  ألقى  مــا  وهــو 
نحو  مال  الذي  العسكرية،  العملية  من  األميركي 

كفة حفتر عقب مكالمة ترامب قبل شهرين.
موقف  بشأن  االستفهام  عالمات  وتراكمت 
زيارة  خالل  القتال  أطراف  من  األميركية  اإلدارة 
معيتيق،  أحمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب 
دعمها  أكــدت  واشنطن  أن  وإعالنه  واشنطن، 
إلى  أميركا  نفسه  الوقت  في  داعــيــًا  حكومته، 
حفتر،  دعمهم  لوقف  العرب  حلفائها  على  الضغط 
معيتيق  دعا  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  ولم 
الذي  حفتر  لعزل  نفوذها  »استخدام  إلى  واشنطن 
المتحدة«،  للواليات  حليفة  عربية  دول  تدعمه 
دعمًا  المتحدة  الواليات  من  نطلب  »ال  مضيفًا: 
إليه هو مساعدة  بحاجة  ما نحن  أو عسكريًا.  ماليًا 

محددة«. دبلوماسية 
استعادت  التطور،  هذا  من  واحــد  يوم  وبعد 
مع  األزمة،  خالل  الخافت  دورها  من  بعضًا  روسيا 
ميخائيل  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  تصريحات 
التي لم يستبعد فيها حدوث اتصاالت  بوغدانوف، 
خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام  القائد  مع 
حفتر  زيارة  احتمال  حول  سؤال  على  وردًا  حفتر، 
طبعًا  ممكن.  شيء  »كل  بوغدانوف:  قال  موسكو، 

كل شيء ممكن«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  التقى  حفتر  كان 
الماضي؛  مايو  في  باريس  العاصمة  في  ماكرون 
التابعة  القوات  لبحث تطورات الهجوم الذي تشنه 
وطالب  طرابلس.  العاصمة  على  العامة  للقيادة 
»وقف  إلى  التوصل  بضرورة  حينها  حفتر  ماكرون 
أن األخير  إال  أقرب وقت ممكن«،  النار في  إلطالق 
وقف  إلقرار  بعد  تكتمل«  لم  »الشروط  بأن  أبلغه 
إطالق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه 
السياسي  الحوار  استئناف  »الضروري  من  سيكون 

للخروج من األزمة«، بحسب بيان لـ»اإلليزيه«.
أطراف  بين  الدولية  المراوحات  استمرار  ومع 
إصدار  عن  األمن  مجلس  وعجز  الداخلي،  الصراع 
التساؤل  يبقى  الليبيين،  دماء  يحقن  حاسم  قرار 
أطراف  الذي ستستغرقه  الزمني  المدى  قائمًا حول 
الـ11  مهلة  وهل  المتبادل،  االستنزاف  في  القتال 
شهرًا للتقرير األممي بشأن حظر التسلح هي توقع 
يستعيد  مهلة  أم  الحرب  لهذه  الزمني  بالمدى 

معها أي من األطراف التفوق الميداني؟!

تساؤالت عن املوقف األميركي في ظل استمرار انقسام املوقف الدولي
تحركات سالمة الدولية ترافقت مع تحذيرات من تآكل مصداقية األمم املتحدة

طرابس، نيويورك، القاهرة–الوسط

القاهرة–الوسط
من  العالمية  االقتصادية  األوساط  مخاوف  تتراكم 
مخاطر امتداد الحرب التي تشهدها تخوم العاصمة 
السياق  هذا  وفي  أبريل،  من  الرابع  منذ  طرابلس 
لمراسلها  البريطانية  الـ»تايمز«  جريدة  تقرير  جاء 
للحرب تشمل  فتح جبهة جديدة  في طرابلس عن 
عن  بداًل  ودعاية،  ضغط  وحمالت  إعالميًا،  تضلياًل 
استخدام قوة السالح. ويبدو أن عملية السيطرة على 
العاصمة تفلت من يد قوات القيادة العامة بقيادة 
المشير خليفة حفتر، حسب التقرير الذي قال »ال تزال 
قوات حفتر عالقة في النواحي الجنوبية من العاصمة، 
ولهذا قرر أن ينقل المعركة إلى حقول النفط والثروة 

النفطية«، على حد وصف الجريدة البريطانية.

الصمغ الذي يجمع البلد
رئيس  تحذير  على  الضوء  الـ»تايمز«  وسلطت 
للنفط مصطفى صنع اهلل، من  الوطنية  المؤسسة 
أنه »لو تم تقسيم القطاع النفطي فإن ليبيا ستدمر«، 
ونقل مراسل الـ»تايمز«، أنتوني لويد، عن صنع اهلل 
يجمع  الذي  »الصمغ  بأنها  المؤسسة  لدور  وصفه 
البلد، وعلينا القتال من أجل بلدنا ووحدته، ولو تمزق 
البلد فإنه سيتحول إلى مجتمع ريفي وليس لبلدين، 
صنع  وعي  إلى  مشيرًا  بالكامل«،  مقسمًا  وسيصبح 
اهلل »للرهانات والقتال على 1.2 مليون برميل نفط 

تنتجه البالد يوميًا«.
النفط  مؤسسة  تحزب  عدم  إلى  التقرير  ولفت 
إلى أي طرف، وتمتعها بحماية قرارات مجلس األمن 
الدولي، وتتم الرقابة عليها بشكل دقيق، وهي الجهة 

النفط  لتصدير  الصالحية  ذات  البلد  في  الوحيدة 
الخام وتوزيع عائداته.

وحققت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات بلغت 
قيمتها 6.27 مليار دوالر خالل األشهر األربعة األولى 
من العام الجاري، وتمثل هذه اإليرادات إجمال الدخل 
العام للمؤسسة من النفط الخام والغاز والمكثفات 
والمنتجات النفطية والبتروكيماويات. وحسب بيانات 
صادرة عن مؤسسة النفط األحد، فقد ارتفع الدخل 
العام للمؤسسة الوطنية للنفط لشهر أبريل بنسبة 
16.8 % مقابل ما حققته في يناير من العام الجاري، 
إذ زاد دخل المؤسسة بقيمة 270.56 مليون دوالر، 
مليار   1.602 مقابل  دوالر  مليار   1.87 إلى  ليصل 

دوالر.

كسر احتكار المؤسسة
القيادة  قوات  سيطرة  إلى  الـ»تايمز«  وأشــارت 
العامة بقيادة حفتر على »معظم المنشآت النفطية 
ليبيا  داخل  في  حفتر  حلفاء  دفع  بشكل  البالد  في 
للدعوة لكسر احتكار مؤسسة النفط، والسيطرة على 
الخاضعة  المناطق  في  الخام  النفط  تصدير  عملية 
لهم«، منوهة إلى أن »صنع اهلل والمحللين الدوليين 
حذروا من سيناريو كهذا، ما يحول الحرب األهلية إلى 
نوع جديد من النزاع، يتمثل بالحرب على النفط«، 
النزاع  أمد  فإن  االحتكار  هذا  كسر  تم  »لو  وأنــه 
سيطول، وستنقسم البالد أكثر. سيستخدمون المال 

لتغذية الحرب«.
مؤسسة  أعدته  تقييم  عن  الـ»تايمز«  ونقلت 
عن  الناجمة  الخطيرة  السيناريوهات  حول  النفط 
النزاع سيتصاعد، ويتوقف  ليبيا، قوله: »إن  تشرذم 

إنتاج النفط، ما سيترك آثاره على البالد التي تشكل 
الثروة النفطية 95 % من صادراتها«. ويقول مراسلها 
في طرابلس إن مخاوف كسر احتكار مؤسسة النفط 
دونالد  األميركي  الرئيس  اتصال  بعد  زادت  الليبية 
لمناقشة  أبريل؛   15 في  حفتر  المشير  مع  ترامب 
إلى  مشيرًا  ليبيا،  لمستقبل  المشتركة«  »الرؤية 
الهجوم  أيام من   10 بعد  ترامب جاءت  أن مكالمة 
على العاصمة. وتضيف الجريدة أن »مكالمة ترامب 
الذين  إدارتــه،  في  المسؤولين  تصريحات  أضعفت 
عبروا عن دعم الحكومة الشرعية في طرابلس، وأدت 
إلى فشل مشروع قرار في مجلس األمن دعا إلى وقف 
فوري إلطالق النار«. ويورد التقرير نقاًل عن الباحث 
المتخصص في الشؤون الليبية في معهد الدراسات 
»إن  قوله:  إيتون،  تيم  هاوس«  »تشاتام  الدولية 
روسيا وقفت أمام قرار وقف إطالق النار، وقدم القرار 
إطالق  وقف  تدعم  لم  اإلدارة  بأن  صورة  األميركي 
النار أيضًا، فيما أصر الفرنسيون على لغة تحمل حفتر 
الدعم  انهيار  أن  إلى  الباحث  ويشير  المسؤولية«. 
المفاجئ لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها تزامن 
مع جهود حفتر والحكومة الموقتة لبيع النفط الخام 
مخفض.  وبسعر  الوطنية  المؤسسة  سيطرة  خارج 
وينقل التقرير عن صنع اهلل قوله: »لقد وقعوا عقودًا 
مع شركات موجودة في دبي باإلمارات ومصر لبيع 
السعر  من  وأقل  للبرميل،  دوالرًا   55 بسعر  النفط 

المعترف به«.

حملة تشويه
في  اهلل  وصنع  المؤسسة  نجاح  إلى  لويد  وأشار 
في  المستمر  النزاع  رغم  الخام  النفط  إنتاج  »زيادة 

المناطق  في  تشويه  لحملة  تعرض  لكنه  البالد، 
التابعة لحفتر، ووُصف باإلرهابي، واتهمته حكومة 
يستغل  بأنه  الماضية  الشهر  في  الموازية  طبرق 
موارد النفط لشراء السالح، وهي تهمة ال أساس لها 
من الصحة«. ووفقًا للجريدة البريطانية، يضيف صنع 
اهلل، أن »مؤسسة النفط غير منتمية ألي حزب، وهي 
البلد«، وأضاف: »إن هذه االتهامات  الحارس لنفط 
جزء من حملة تضليل ضخمة تقوم بها مؤسسات 

موازية وتستخدَم باعتبارها أداة لتقسيم البالد«.
وبحسب تقرير الـ»تايمز«، فإن حفتر، وبعد شهر 
من مكالمة ترامب معه، »بحث عن خدمات شركة 
هيوستن،  ومقرها  سلويوشنز«،  غفرمنت  »ليندن 
مشيرًا  استراتيجية«،  استشارية  خدمات  لتقديم 
لقاء  دوالر  مليوني  على  ستحصل  »الشركة  أن  إلى 

خدماتها على مدى 13 شهرًا.
بين،  الشركة ستيفن  رئيس  عن  الكاتب  وينقل 
قوله في بيان، إنه من خالل توقيع العقد مع حفتر 

»أدركت أننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ«.
وقالت الجريدة: »إن عملية عسكرة وحملة ضغط 
تمت في مناطق النفط، بعدما سيطرت قوات )حفتر( 
على قاعدة جوية في ميناء السدرة النفطي، وتعرض 
عمال النفط لحملة استفزاز من قوات حفتر، فيما تم 
اعتقال رئيس اتحاد عمال النفط سعد الفاخري لمدة 

ثالثة أسابيع قرب بنغازي«.
ونقلت عن صنع اهلل قوله: »إن هناك حاجة لتحذير 
مضيفًا:  األفق«،  في  تلوح  التي  الكارثة  من  العالم 
الوضع  إلدراك  الناس  بين  الوعي  ننشر  أن  »علينا 
الذي نواجهه... ولدى ليبيا أربع مناطق إلنتاج النفط، 

وكلها عرضة للفوضى«. <  حقل الفيل النفطي
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الوسط ـ ابتسام اغفير

»الوسط« تحاور صاحب الدراسة التي تنبأت بـ»كارثة غات«

د. شوقي ناصر حذر من الكارثة ويطالب بقنوات لصرف مياه األمطار

مدينة  السيول  ضربت  حين  صدمة  في  كانوا  الكل 
لهذه  فكيف  السواء،  على  ومواطنون  مسؤولون  غات، 
تصبح  أن  الرمال،  تغطيها  التي  الصحراوية  المدينة 
نقرأ  وكأننا  المياه،  تحت  مغمورة  وضحاها  ليلة  بين 
الكبير،  للكاتب  الحجر«  »نزيف  رواية  من  مقتطفات 
بين  شيقة  قصة  فيها  لنا  يحكي  التي  الكوني،  إبراهيم 
بأن  نبوءته  سطر  وفيها  الميتافيزيقا،  وعالم  الواقع 

السيول يمكن أن تجتاح الصحراء أيضًا.
دراسة  فهناك  الوحيدة،  تكن  لم  الكوني  نبوءة  لكن 
إلى  لتظهر  كانت  وما  السيول،  هذه  من  حذرت  علمية 
عبر  منها  مقتطفات  شاركوا  الليبيين  أن  لوال  النور 
هيئة  لعضو  الدراسة  هذه  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بجامعة  أوباري  التربية  كلية  في  والمحاضر  التدريس 
المتخصص  وهو  ناصر،  شحدة  شوقي  الدكتور  سبها، 
واالستشعار  األرض(  شكل  )علم  الجيومورفولوجيا  في 

الجغرافية. المعلومات  ونظم  بعد  عن 
الدكتوراه  أطروحة  في  الكارثة  من  حذر  ناصر 
تنزوفت  وادي  منخفض  »جيومورفولوجية  بعنوان 
المعلومات  باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

الجغرافية«، كما ألقى قبل 4 سنوات محاضرة في الكلية 
التي  السيول  مخاطر  إلى  خاللها  لفت  األطروحة،  بشأن 
والمناطق  غات  من  واسعة  أجزاء  تجتاح  أن  يمكن 

لها. المجاورة 
اكتشف  الذي  ناصر،  مع  حوارًا  أجرت  »الوسط« 

العمرانية  المراكز  أن  حديثة،  تقنيات  باستخدام 
األحياء  السيول، ال سيما  مجاري  في  تقع  بالمدينة 

الحوار... الحديثة، وإلى نص 
● لماذا اخترت غات تحديدًا لدراستك؟

وكذلك  تقريبًا،  الوادي  قاع  في  المدينة  تقع 
قرى إيسين وتهاال، وهي معرضة لخطر السيول 
التي  آزجر«،  نا  »تاسيلي  مرتفعات  المنحدرة من 
يزيد على  بارتفاع  الجزائر  داخل  الغرب  إلى  تمتد 

1800م.
لتلك  إعدادك  عن  أكثر  حدثنا   ●

الدراسة؟
الدراسات  أجريت 
ثالث  على  الميدانية 
 2008 بين  مراحل 
مواقع  وحددت  و2015، 
باستخدام  الظاهرات 
وقياس   ،»GPS« تقنية 

والخوانق  كاألودية  الجيومورفولوجية  الظاهرات 
ومجاري  الحوض  حدود  إلى  وتوصلت  وغيرها،  والكثبان 
عبر  الفضائية،  المرئيات  تحليل  باستخدام  األودية 

متطورة. حاسوبية  برامج 
وتضمنت الدراسة خريطة توضح المواقع األكثر 
وبلدتي  غات  أجزاء من  للسيول، وهي  عرضة 
تهاال وإيسين، والالفت أن المرئيات تظهر 
بعيد  مرتفع  على  بنيت  القديمة  غات  أن 
القدماء  أن  يعني  ما  الوادي،  قاع  عن 
بنوا  ولذا  السيول،  بخطر  يعلمون  كانوا 
نستلهم  فمتى  آمن،  مكان  في  المدينة 

الحكمة منهم؟!
● وماذا عن المدن المجاورة لـ»غات« 

التي تقع قرب الحدود الجزائرية؟
المدن،  لتلك  البيئي  بالوضع  اهتممت 
للحدود  عابر  أمر  وهو 
وادي  فحوض  بطبيعته، 
داخل  يمتد  تنزوفت 

ليبيا والجزائر.
● متى كانت آخر 
فيها  اجتاحت  مرة 
السيول المدينة؟

لكن   ،1966 العام  مماثلة  لسيول  تعرضت  »غات« 
بدرجة  السيول  لجريان  تقريبًا  سنويًا  تتعرض  المنطقة 

أقل مما حدث حاليًا.
● هل يمكن التنبؤ بتوقيت حدوث السيول القوية؟

بسبب  السيول؛  لعودة  الزمنية  المدة  تحديد  يصعب 
األودية  على  الجريان  قياس  محطات  وجود  انعدام 
أوصينا  ما  وهذا  الجبال،  في  المطري  القياس  ومحطات 

بإنشائه.
وما اقتراحك بشأن تفادي تكرار تلك األزمة؟  ●

مئات  كلفت  كاملة  ومنشآت  أحياء  إزالة  يمكن  ال 
التحسب  يمكن  لكن  المليارات،  وربما  الماليين 
البلدي  المجلس  على  نقترحها  إجراءات  بعدة  للمستقبل 
في  البناء  عن  التوقف  وهي:  المنطقة  وأهالي  غات 
تحدد  دراسة  البلدية  تجري  أن  على  فورًا،  المنخفضات 
وتضع  بالسيول،  المهددة  والمناطق  المواقع  أخفض 
ذلك،  في  للمشاركة  ومستعد  عليها،  واضحة  إشارات 
في  البناء  تصاريح  إصدار  عن  البلدية  تتوقف  أن  ويجب 
مغطاة  أو  مكشوفة  قنوات  إنشاء  ويجب  المناطق،  تلك 
المناطق  خارج  إلى  األمطار  مياه  لصرف  الشوارع  في 
وإزالة  األودية  مجاري  وتهيئة  وتنظيف  السكنية، 
أسفل  المياه  لصرف  قنوات  وتشييد  عنها،  التعديات 

األودية. التقائها بمجاري  الطرقات في مناطق 

في »نزيف الحجر«..الكوني تنبأ بسيول تجتاح 
الصحراء.. وناصر نبه إلى الخطر قبل 4 أعوام

غات تعرضت لسيول مماثلة العام 
1966.. والقدماء كانوا أكثر حكمة

نقص اإلمكانات وراء صعوبة تحديد
 وقت تحول األمطار إلى سيول جارفة

النازحين  مراكز  أحد  إلى  دخل  »الوسط«  مراسل 
أوضاعهم  ليرصد  أبوبكر،  بنت  أسماء  بمدرسة 
وينقل شكواهم للمسؤولين؛ حتى يستكمل األهالي 
العيش  من  تمكنهم  التي  األساسية  احتياجاتهم 
الكريم لفترة محدودة ثم يعودون إلى بيوتهم بعد 
أن ترجع األمور في غات إلى طبيعتها.. وقفت منى 
إبراهيم محمد، إحدى النازحات، لتعد الطعام داخل 
منزلها  غرق  لحظة  تزال  ال  بينما  المخيم ألطفالها، 
ترك  على  أجبرنا  »السيل  قائلة:  ذهنها  في  حاضرة 

البيوت قبل أن ينقذونا وينقلونا إلى هذا المخيم«.
وأكدت منى أنها ربما وجدت األمان في المخيم 
صعبة  الحياة  هنا  لكن  السيول،  مياه  عن  بعيدًا 
فصول  أو  خيام  داخل  شخص   700 نحو  وسط 
الطعام  طهي  من  أنفسهم  ويخدمون  مدرسة، 
آدمية  غير  الحياة  يجعل  ما  وغيره؛  النظافة  وأعمال 
عدم  ظل  في  خاصة  جدًا  سيئ  »الوضع  قائلة: 
بعد  مالبس،  نجد  ال  حتى  وخدمات،  كهرباء  وجود 
ومواد  شيء،  كل  المياه  وأغرقت  خلفنا  تركناها  أن 

اإلغاثة ال تصل إلينا بشكل مستمر وكافٍ«.
عصيبة،  ليلة  سعيد،  محمد  سالم  عاش  فيما 
منطقة  في  منزله  إلى  بغزارة  المياه  دخلت  عندما 
حي البنت الليبية، وسارع إلى إنقاذ زوجته وأطفاله، 
وأخرجهم من البيت منطلًقا إلى الشارع، ليجد المياه 
الناس، وأشار سعيد  قد وصلت إلى منتصف أجساد 
مع  ساعدوه  األحمر  الهالل  وشباب  األهالي  أن  إلى 
النازحين في الوصول إلى المدرسة، منوهًا إلى أن 
الوضع سيء للغاية، وطالب اللجان المشرفة بتوفير 
تعبيره،  وفق  عادل«،  بـ»شكل  للعائالت  الخدمات 
تتأخر  قد  منازلهم  إلى  العودة  ألن  األطفال؛  خاصة 
تأثير  وينتهي  األرض  جفاف  عملية  تكتمل  حتى 

السيول.

مشكالت أمام النازحين
بدوره لم ينكر حسين سعيد الخير، المشرف بمركز 
إيواء مدرسة أسماء بنت أبي بكر، وجود أزمة داخل 
المخيم، مشيرًا إلى أن المسؤولين يحاولون تقديم 
الخدمة قدر المستطاع، لكنهم يعانون في المقابل 
المياه  من عدة مشكالت أهمها »النظافة وانقطاع 
في  خصوصًا  إرباًكا  سبب  ما  الكهربائي  والتيار 
دورات المياه؛ مع الخوف من أن يؤدي ذلك الوضع 

إلى انتشار األمراض«.
لحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  تأكيد  ورغم 
الوفاق، فاضي منصور الشافعي، التي كانت موجودة 
في غات، تقديم الدعم ألهالي المنطقة منذ بداية 
شكوى  صدق  أكد  المركز  مشرف  أن  إال  األزمة، 
بشكل  المخيم  تصل  لم  المساعدات  بأن  األهالي 
التي يتحدث  اإلغاثة  قائاًل: »المخيم ال تصله  كامل 
عنها المسؤولون إال بنسبة %30 فقط، ونفتقر إلى 
الطعام  وجبات  حتى  واألغطية،  واألفرشة  الخيام 
الجاف  التموين  إلى  وأيضًا هناك حاجة  بها نقص، 

وأطقم الطهي ومحركات الكهرباء«.
األمر  شخص،   700 نحو  المخيم  في  »يعيش 
األمراض  تفشي  من  الحذر  يستوجب  الذي 
حنيني،  جميلة  بدأت  الجملة  بهذه  والتلوث« 
بمخيم  الميدانية  العيادة  على  المشرفات  إحدى 
مدرسة أسماء بنت أبي بكر حديثها، وأشارت إلى 
ارتفاع  من  النازحين  بين  مختلفة  حاالت  »وجود 
عالج  يحاولون  أنهم  مؤكدة  واإلسهال،  الحرارة 
من  سريعًا،  أدوية  من  لديهم  بما  الحاالت  هذه 
ال  ولألسف  ألنه  الموجود،  التمريض  كادر  خالل 

المخيم«. يوجد طبيب مقيم داخل 

توزيع المساعدات يتم عشوائيًا
»جميع  أن  صالح:  قوماني  غات،  بلدية  عميد  أكد 
المدني  المجتمع  اإلغاثة جاءت من مؤسسات  مواد 
أن  إلى  مشيرًا  الجنوب«،  أهالي  وخاصة  وأفراد 
البلدية شكلت لجنة أزمة منذ اللحظة األولى لبداية 
معنا  وتواصلت  استغاثة  نداء  ووجهت  الكارثة 
لم  لكن  إغاثة  رحالت  تسيير  وتم  الوفاق  حكومة 
المفترض  تكن بالشكل المطلوب قائاًل: »كان من 
أن يكون هناك جسر جوي يوميًا لكن لم يتم ذلك«.

اإلغاثة  مواد  فإن عدم وصول  قوماني،  وبحسب 
المعتمدة  التواصل مع لجنة األزمة  جاء نتيجة عدم 
بعض  إلى  تصل  فالمساعدات  غات،  بلدية  من 
التوزيع،  الذين ليس لهم عالقة بعملية  األشخاص 
من  يزيد  ما  وهذا  عشوائي  بشكل  توزيعها  ويتم 
مواد  الجهات  ترسل  أن  ضرورة  وأكد  األزمة،  حجم 
المختصة  اللجنة  مع  والتواصل  بالتنسيق  إغاثة 

والمكلفة من بلدية غات.
يعرفون  ال  المخيم،  في  تجمعوا  الذين  »األهالي 
ستكون«،  نهاية  أي  وإلى  األزمة  هذه  تنتهي  متى 
شعبيات  من  نازح  مختار،  أحمد  عبداهلل  قال  هكذا 
كل  أتلفت  السيل  »مياه  وأكمل:  الصينية،  الشركة 
ومالبس  كهربائية  معدات  من  البيوت  في  شيء 
وأثاث ولم يعد هناك شيء يصلح، وال نعرف إلى متى 
جفاف  بعد  سنتصرف  وكيف  الحال،  هذا  سيستمر 

الماء، وكيف سنقطن في البيوت من جديد؟«.

أطفال النازحين
داخل  أنشطة  الليبي  األحمر  الهالل  رجال  نظم 
مخيم للنازحين من فيضان السيول؛ إلدخال البهجة 
والسرور على قلوب األطفال، الذين قضوا فترة عيد 
الفعاليات  تلك  شملت  منازلهم،  عن  بعيدًا  الفطر 
مسابقات رياضية وثقافية، وشهدت مشاركة كبيرة 
الصعبة  الظروف  عنهم  خفف  ما  وهو  األطفال،  من 
التي يعانون منها، بعد أن تكبدت مدينتهم خسائر 

بشرية ومادية غير مسبوقة.
األزمة توحد الليبيين

هناك  أن  إال  المخيم،  وسط  الحياة  صعوبة  رغم 
خاصة  المواطن  معدن  أظهرت  إيجابية  مالحظة 
اختالف  رغم  الليبيين  وحدت  التي  األزمة  وقت  في 
حسن  يقول  كما  األحيان،  بعض  في  توجههم 
الكوني، رئيس المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق 
الغوث من  الليبيين وجاءها  ليبيا: »غات وحدت  في 
وشمااًل  وجنوبًا  وغربًا،  شرًقا  ليبيا  في  مكان  كل 
بل  تفرقة،  دون  الجميع  إلى  ننظر  غات  في  ونحن 

ليبيين فقط تجمعنا بلد واحد«.
جهود  استقطاب  في  سببًا  كانت  األزمة  أيضًا 
الطرفان  سارع  إذ  والموقتة،  الوفاق  حكومتي 
اإلغاثة  ومواد  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  إلى 
إعادة  أجل  من  إجراءات  اتخذتا  كما  المدينة،  إلى 
تأهيل البنية التحتية في غات، لتقطع أولى خطوات 
المناطق  في  كهرباء  مولدات  تركيب  فتم  التعافي، 
غات،  واستقبلت  االتصاالت،  عادت  كما  المتضررة، 
القيادة  من  جويًا  جسرًا  الماضية،  األيام  خالل 
مواد  خالله  نقلت  الليبية،  المسلحة  للقوات  العامة 
إغاثة وأغذية وأدوية ومولدات كهربائية، كما نقلت 
الرعاية  على  للحصول  جوًا؛  والمرضى  المُصابين 
العامة  القيادة  إعالم  مكتب  وقال  الالزمة،  الطبية 
إن  »فيسبوك«  على  صفحته  عبر  المسلحة  للقوات 
تسيير الجسر الجوي جاء »انطالقًا من واجبنا الوطني 
واإلنساني واستجابة لنداءات أهالينا في مدينة غات 

وضواحيها وبتكليف مباشر من القائد العام«.
ونقلت الخطوط الجوية اإلفريقية، خمسة أطنان 
من المواد اإلغاثية إلى »غات« بالتعاون مع »الهالل 
الدولية،  »اليونيسيف«  ومنظمة  الليبي  األحمر« 
وأرسلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
ومياه  وبطانيات  ومراتب  عائلية  خيام  الالجئين، 
شمسية  ومصابيح  مطبخ  وأدوات  للشرب  صالحة 
وفق  أسرة،   400 لـ  ومالبس  بالستيكية  وأغطية 

لألمم  السامية  المفوضية  باسم  الناطق  تصريح 
المتحدة لشؤون الالجئين تشارلي ياكسلي بمؤتمر 

صحفي في جنيف )الجمعة 7 يونيو(.
الحكومة  من  المشكلة  األزمة  لجنة  وأعلنت 
الموقتة لمتابعة أوضاع غات وتهالة والبركت، صباح 
مجموعة  تركيب  الجاري،  يونيو  من  العاشر  اإلثنين 
على  ومحركات  مختلفة،  بقوى  كهرباء  مولدات 
اآلبار، ومحطات تصريف مياه المجاري، في المناطق 
اإلعالمي  المكتب  وأكد  السيول،  من  تضررت  التي 
للمجلس البلدي غات، عودة االتصاالت إلى المدينة 
بعد أعمال الصيانة التي نفذتها شركة هاتف ليبيا. 
مطار  إلى  إغاثة  شحنة  الوفاق،  حكومة  أرسلت  كما 
لمستشفى  مخصصة  طبية  مواد  عن  عبارة  غات، 
التجهيزات  بعض  إلى  إضافة  العام،  المدينة 
بالتزامن  الصحي،  والصرف  المياه  بشركة  الخاصة 
األمنية  الفرقة  أوفدتها  مساعدات  وصلت  معها 
المركزي، وقافلة  التابعة لألمن  الدعم  األولى بقوة 

مساعدات من شركة »مليتة« للنفط.
ويحتاج سكان غات )نحو 30 ألف نسمة( إلى دعم 
إنساني، وهناك حاجة ماسة للمأوى والغذاء والمواد 
قليلة  والمساعدات  اإلغاثة  مواد  وتظل  األساسية، 
مقارنة بما تعرضت له المنطقة نتيجة السيول التي 

غمرت مساحة طولية تقدر بـ 160 كيلومترًا.

أزمة بيئية
الليبية  غات  مدينة  في  األزمة  لجنة  رئيس  نبّه 
مدينة  تضرب  قد  بيئية  أزمة  إلى  الكبش،  الطاهر 
واختالطها  األمطار  مياه  ركود  عن  »ناتجة  غات، 
إلى  إضافة  والنفايات،  النافقة  الحيوانات  بجثث 
الصحي،  الصرف  اآلبار مع مياه  اختالط مياه بعض 
وانتشار بعض األمراض مثل اإلسهال المزمن لدى 
آبار  »إغالق  إلى  مشيرًا  خاص«،  بشكل  األطفال 
عديدة بعد تلوثها، واضطرار السكان إلى استعمال 

آبار أخرى غير كافية«، وفق الوكالة األلمانية.

بن  أحميد  الدكتور  المفوض  الصحة  وزير  وأكد 
األدوية  جميع  توفير  على  عملت  الوزارة  أن  عمر، 
»األزمة  أن  الجميع  غات، وطمأن  لمدينة  الضرورية 
التي وقعت بغات ستمر على خير، والمدينة ستكون 
والحكومة  الوزارة  بتضافر جهود  كانت  ممّا  أفضل 
والمنظمات  المدني  المجتمع  ومؤسسات  جهة  من 

األهلية من جهة أخرى«.
فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض أنه 
»بناًء على قرار لجنة األزمة وصحة طوارئ المجتمع 
فريق  بتشكيل  األمراض  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
طبي لتقييم الوضع الصحي والوبائي بمدينة غات، 
 11 الثالثاء  صباح  توجه  الوطني  المركز  فريق  فإن 

يونيو الجاري، إلى مدينة غات«.

جهود متواصلة لعودة الحياة إلى طبيعتها
الوضع في غات بدأ في التحسن، بعد توقف السيل 
وانحسار المياه بنسبة كبيرة، وفتحت بعض المحال 
واالتصاالت  الكهربائي  التيار  عودة  بعد  أبوابها، 
الهاتفية، وتتواصل جهود استعادة الحياة الطبيعية، 
خاصة في المناطق األكثر تضررًا من السيول، مثل 
حي الشعبيات الصينية، بسبب أن منازله لم تكتمل 
ولعدم  فبراير«،  »ثورة  اندالع  نتيجة  سنوات  منذ 
صحي،  صرف  وال  نوافد  وال  أبواب  على  احتوائها 
منزاًل،   14 السيل  جرف  البركت  منطقة  في  وأيضًا 
وكذلك في منطقة القروظ، وانطلقت فرق الصيانة 
بشركة المياه والصرف الصحي بمدينة غات، لشفط 
والمستنقعات  والبرك  المنازل  في  المتراكمة  المياه 
بموقع  صفحتها  عبر  الشركة  وذكرت  بالشوارع، 
صيانة  فرقة  أن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
الصيانة  فرقة  بدعم  غات  خدمات  لمكتب  تابعة 
شفط  حملة  بدأت  أوباري  خدمات  لمكتب  التابعة 
باقي  إلى  الثانوية  بحي  الصحة  عمارات  من  المياه 
مياه  طرد  محطة  »زُودت  أنه  وأضافت  األحياء. 
الصرف الصحي بحي القلعة بمولد كهربي، ومحرك 

مجرور لتشغيل مضخة ودعمها بمحرك مجرور للحد 
الصرف  مجمعات  غمرت  التي  السيول  مياه  من 
الصرف  مياه  المواطن من  معاناة  وتخفيف  الصحي 

داخل المنازل«.
التيار  إعادة  في  للكهرباء  العامة  الشركة  وبدأت 
تدريجيًا إلى مناطق المدينة، مشيرة إلى أن ارتفاع 
منسوب المياه في مناطق المدينة يحول دون إعادة 
السؤال  ليبقى  بالكامل؛  المدينة  مناطق  إلى  التيار 
إجابة  بال  المخيمات  في  النازحون  يطرحه  الذي 

محددة إلى اآلن »متى العودة إلى بيوتنا ..؟«.

سبب السيول
على  غزيرة  أمطار  لهطول  نتيجة  السيول  تحدث 
لكونها  سواء  االمتصاص،  وضعيفة  منحدرة  أسطح 
امتصاص  لضعف  ونظرًا  التربة؛  جافة  أو  صخرية 
لألسفل  المياه  تندفع  وانحداره،  للمياه،  السطح 
مكتسبة سرعة إضافية، وتتجمع تلك المياه الجارية 
رئيسيًا  واحدًا  تيارًا  لتشكل  مختلفة  مناطق  من 
بناًء  السيل  وحجم  قوة  وتختلف  تيارات،  أوعدة 
وكمية  السطح،  مالءمة  أهمها  عوامل،  عدة  على 
وزمن  الكمية  بين  العالقة  )وهي  وشدتها  األمطار 
الهطول نفسه(، وتتراوح السيول ما بين الضعيفة، 

والمتوسطة، والقوية.

نبذة تاريخية عن غات
غات مدينة أثرية تبعد عن العاصمة طرابلس 1400 
كيلو متر، توجد فيها قلعة قديمة أصلها تركي، كما 
الجنوبية،  الجهة  من  طاسيلي  جبال  سلسلة  توجد 
هذه  وتحتوي  كيلومتر،   100 قرابة  عنها  وتبعد 
لنحو  ترجع  التي  األثرية  النقوش  أقدم  على  الجبال 
أكبر  من  المنطقة  وتعد  الميالد،  قبل  سنة  آالف   7
للقوافل  طريًقا  المدينة  وكانت  الطبيعية،  المتاحف 
التجارية قديمًا، وتوجد أيضًا سلسلة جبال أكاكوس 
وتمتد  الشرقية،  الجهة  من  بالمدينة  تحيط  التي 
الجنوبية،  الجهة  إلى  الشمالية  الجهة  من  أيضًا 
وفيها أقدم المعالم األثرية والسياحية التي يزورها 

السياح من مختلف أنحاء العالم.
منهم  والبعض  الطوارق،  من  غات  سكان  أغلب 
نُطًقا  األمازيغيّة  اللغة  ويتحدثون  األمازيغ،  من 
وكتابة باستخدام حروف التيفيناغ أو الحروف الليبية 
القديمة، أما الجزء الباقي فيتحدثون اللغة العربية، 
الهوسا  بلغة  يتكلمون  المدينة  سكان  من  وأقليّة 
)من أصول جاءت من النيجر ونيجيريا(. وعرفت غات 
المسافر وتؤمن  الغوث أي »تغيث  بهذا االسم من 
له الماء والزاد«، وهناك سبب آخر للتسمية – بحسب 
يدعى  صالح  لولي  نسبة  أنه  المدينة–وهو  أهالي 

غوث وال يزال قبره في غات القديمة.

من هم الطوارق؟
الليبي،  االجتماعي  النسيج  من  جزء  الطوارق 
اختُلف  لكن  والتبو،  واألمازيغ  العرب  جانب  إلى 
قبائل  إلى  نسبهم  يرجع  من  منهم  أصولهم،  في 
يقول  بينما  خلدون،  ابن  مثل  األمازيغية،  صنهاجة 
الذين  الليبيين  »الجرمنتيين«  أحفاد  إنهم  آخرون 
سكنوا الصحراء الكبرى، ويطلق على الطوارق أحيانًا 
جلودهم  الصطباغ  نظرًا  األزرق«،  »الشعب  اسم 
على  درجوا  الذي  التقليدي  للباس  الزرقاء  بالصبغة 
ليبيا  طوارق  موطن  الكبرى  الصحراء  تعد  ارتدائه. 
في  ليبيا  داخل  تجمعهم  مناطق  وتتركز  األصلي، 
وجبال  وغات  غدامس  واحات  حول  الغربي،  الجنوب 

أكاكوس.

يعيش أكثر من 2500 نازح في مدينة غات )على 
مشارف الحدود الليبية–الجزائرية(، مأساة كبيرة، منذ 

4 يونيو الجاري، وتقطعت السبل باألهالي للوصول إلى 
بر آمن، بسبب السيول التي ضربت المدينة، وأغرقت 

أحياًء سكنية، قبل يوم واحد من حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، 
لتعيش المدينة أسوأ أعيادها، وتسببت في أربع حاالت وفاة، وبات 

24 شخصًا في عداد المفقودين، إضافة إلى العديد من الخسائر 
البشرية والمادية، وانقطاع الكهرباء واالتصاالت عن المنطقة، 

واضطر المتضررون إلى النزوح ألماكن آمنة ومراكز إيواء )أغلبها 
مدارس(، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأعلن المجلس الرئاسي أن »مدينة غات منكوبة«، وخصص 10 
ماليين دينار لمعالجة األوضاع في المنطقة، ووجه الوزارات إلى 

»اتخاذ جميع التدابير للتعامل مع األوضاع بما يضمن تقديم الدعم 
اإلداري واألمني والصحي، واالجتماعي على نحو عاجل واستثنائي«، 

داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية، كما أعلن تشكيل لجنة طوارئ 
ومتابعة بالتعاون مع الهالل األحمر الليبي. فيما استغاث المجلس 

البلدي غات، بالليبيين والمنظمات المحلية والدولية لتقديم 
المساعدة العاجلة لألهالي بعد أن غطت السيول نحو %70 من 

مناطق غات والبركت والفويت، وتسببت في تدمير وانهيار العديد 
من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق.

قصة مدينة منكوبة أهلها يعانون ضعف الخدمات داخل مراكز اإليواء

أكثر من 2500 نازح تقطعت بهم السبل.. واألزمة توحد الليبيني

غات

<  الهالل األحمر الليبي يتابع حالة النازحين<   جانب من حياة النازحين دخل أحد مراكز اإليواء



محليات 05

سرت على أعتاب
موجة »عطش«

وثائق مسربة تكشف حلم روسيا بدور في ليبيا 
يضغط على النفوذ األميركي - الغربي في أفريقيا

الروسي  النفوذ  سطوة  إلعادة  محاولة  في 
وثائق مسربة عن  اإلفريقية كشفت  القارة  على 
الدولة  من  عدد  في  للتواجد  موسكو  طموحات 
األفريقية أهمها ليبيا، بعدما جاءت ضمن قائمة 
معها«،  العمل  »ينصح  إفريقية  دولة   13 تضم 
الواليات  على  للضغط  الروسية  الجهود  ضمن 
السابقة  االستعمارية  الدول  وبعض  المتحدة 

لموازنة القوى بالمنطقة.
معارض  روسي  أبحاث  مركز  سربها  وثائق 
البريطانية،  غارديان«  »ذا  جريدة  ونشرتها 
كشفت عن التغلغل الروسي في القارة اإلفريقية 
استراتيجية  وخطط  إجراءات  عدة  خالل  من 
الجندي  عن  وكشفت  عالية،  بدقة  تنفيذها  يتم 
الروسي المكلف بلعب دور الرجل الخفي في هذه 

الخطة.
القتحام  الروسية  الحملة  إن  قالت  الوثائق 
األعمال  رجل  وراءها  يقف  اإلفريقية  القارة 
الذي يلقب بطباخ  الروسي، يفغيني بريغوجين، 
»أحد  منه،  والمقرب  بوتين  فالديمير  الرئيس 
أهداف التوسع األفريقي يتمثل في الضغط على 
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومنع ثورات 

مؤيدة للدول الغربية«.
اإلفريقية  القارة  في  الروسي  الطموح  وبات 
وضوحا،  أكثر  ليبيا  دولة  عبر  بشمالها  وخاصة 
التي  األنظمة  مع  عالقات  على  يقوم  والذي 
تحكم هذه الدول، أو من خالل صفقات عسكرية 
قادة  »تحضير  خالل  من  حتى  أو  واقتصادية 

لحكم هذه البالد«، حسب تقرير »ذا غارديان«.
تعتبر  روسيا  أن  إلى  الوثائق  تشير  وبينما 
نخطط  »دوال  ومالي  االستوائية  وغينيا  أوغندا 
دولتان  وإثيوبيا  ليبيا  فإن  معها«،  للعمل 
تعزيز  إلى  مشيرة  ممكن«،  فيهما  »التعاون 
الكرملين من عملياته مؤخرًا في ليبيا كما كان 
قد وجه دعوة للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش 
الدفاع  وزير  للقاء  الماضي،  نوفمبر  في  الليبي 
الروسي سيرغي شويغو، وهو اللقاء الذي حضره 
بريغوجين،  يفغيني  الروسي  األعمال  رجل  أيضا 
ساحات  إلى  الكرملين  مطبخ  من  تخرج  الذي 
وصفات  مقدمًا  سوريا،  ثم  أوكرانيا  في  الحرب 
عسكرية إلى »طبق« الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين.
وتكشف الوثائق أساليب روسيا في التقرب من 
ليبيا في ظل أجواء الحرب المتواصلة منذ سنوات، 
حيث تعمل موسكو وفق تدابير لتحقيق استقرار 
واالستعداد  »حفتر«،  مع  والتعاون  الليبي  الوضع 
االقتصادية  الصفقات  وعقد  القادمة  لالنتخابات 

دون أن تشير إلى أي دعم عسكري مقدم.

والدول  روسيا  بين  العالقات  وصنفت 
أعالها  درجات،  خمس  من  سلم  على  اإلفريقية 
لديسمبر  تعود  خريطة  تشير  إذ  خمسة،  الرقم 
أفريقيا  جمهورية  مع  العالقات  أن  إلى   2018
الوسطى والسودان ومدغشقر تصنف في الدرجة 
الخامسة، بينما منحت أربع درجات للعالقات مع 
جنوب  وتأتي  أفريقيا،  وجنوب  وزيمبابوي  ليبيا 
تشاد  تكون  فيما  الثالثة،  الدرجة  عن  السودان 
عن  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وزامبيا 

الدرجة اثنان.
وحسب الخريطة، فقد كشفت عن عدة درجات 
األفريقية،  والحكومات  روسيا  بين  التعاون  من 
واالقتصادية  السياسية  الروابط  وتشمل 
والمشاريع  الشرطة،  وتدريب  والعسكرية، 

اإلعالمية واإلنسانية، و»التنافس مع فرنسا«.

»طباخ بوتين« همزة الوصل
ومعلوم أن المحقق األميركي الخاص في التدخل 
الروسي المحتمل باالنتخابات األميركية، روبرت 
مولر، اتهم بريغوجين بقيادة مصنع المتصيدين 
المتمركز في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، 
والذي خاض حملة شرسة على وسائل التواصل 
سباق  خالل  ترامب  دونالد  لدعم  االجتماعي 
ذلك  عن  فضال   ،2016 عام  األميركية  الرئاسة 

التي  الروسية  واغنر«  ميليشيا  أو  »جيش  فإن 
برجل  مرتبطة  وسورية  أوكرانيا  في  تقاتل 

األعمال نفسه.
صحيفة  ذكرت  الماضي،  نوفمبر  أوائل  وفي 
رجل  أن  المستقلة،  الروسية  غازيتا«  »نوفاي 
المحادثات  في  حاضرا  كان  بريغوجين  األعمال 
الجيش  وقائد  الدفاع سيرجي شويغو  وزير  بين 

الوطني المشير خليفة حفتر.
الطموح  مدى  عن  أيضا  الوثائق  وتكشف 
لجعلها  موسكو  تسعى  إذ  أفريقيا،  في  الروسي 
هذه  تنسيق  ويتم  استراتيجي،  قدم  موطئ 
الدفاع  وزارتي  في  األنشطة من خالل موظفين 

والخارجية الروسيتين.
ويفسر مراقبون مدى الطموح الروسي بالقارة 
إعالنها عن نية عقد أول قمة روسية أفريقية في 
األسود،  البحر  على  سوتشي  منتجع  في  أكتوبر 
والرئيس  »بوتين«  الجلسات  سيترأس  حيث 
 50 وبحضور  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري، 

رئيسًا أفريقيًا.
»العالم  عنوان  تحت  أخرى  وثائق  وحسب 
فقد   ،2018 مارس  في  والمؤرخة  األفريقي«، 
األفريقية،  الذاتية  الهوية  تطوير  نيتها  أبدت 
األفارقة  عن  بيانات  قاعدة  بجمع  وأوصت 
والتي  وأوروبا،  المتحدة  الواليات  في  المقيمين 

قد تستخدم لتشكيل قادة مستقبليين و»عمالء 
خلق  في  النهائي  الهدف  ويكمن  نفوذ«،  ذوي 
»سلسلة من الممثلين ذوي الوالء عبر األراضي 

األفريقية«.

ازدواجية المعايير
منظمات  إعداد  عملية  أكثر  معايير  تشمل  كما 
الدول  في  موسكو  بها  تتحكم  حكومية  غير 
محلية،  اجتماعات  بتنظيم  وتقوم  األفريقية 
إضافة إلى اقتراح بناء قواعد روسية عسكرية في 

عدد من الدول األفريقية المقربة.
المتحدة  الواليات  تولي  وقت  في  ذلك  يأتي 
اهتماما كبيرا لتنامي نشاط روسيا في ليبيا فقد 
اتهمت موسكو في أكثر من مناسبة بازدواجية 
المعايير، نظرا ألن األخيرة تدعم عالنية عملية 
الوقت  في  لكنها  المتحدة،  األمم  في  التسوية 

نفسه تقدم الدعم للمشير خليفة حفتر.
في  األمريكية  العسكرية  القيادة  قائد  وقال 
أفريقيا توماس والدهاوسر، في مارس الماضي، 
إن نجاح »حفتر« سيتيح لروسيا اكتساب موطئ 
ومن  ليبيا،  في  الرئيسية  المناطق  في  لها  قدم 
شأنه أن يسمح لموسكو بتجديد العقود المبرمة 
إنتاج  مجال  في  القذافي  معمر  العقيد  منذ عهد 

النفط واألسلحة.

المائي  الشح  تعاني من  أن سرت  علي حافظ، 
الشرعية  غير  الوصالت  انتشار  إلى  منوهًا   ،
للجهاز،  التابعة  الزراعية  التسعة  بالمشاريع 
ببلديات  مرورًا  بشر،  بلدية  وحتى  سرت  من 

والنوفلية والسدرة وهراوة وسرت. أجدابيا 
انخفاضًا  سببت  التعديات  أن  حافظ  وأوضح 
كبيرًا في منسوب المياه في خزان القرضابية في 
سرت، حيث أصبح يحوي 500 ألف متر مكعب من 
المياه فقط، وال يكفي احتياجات أهالي المدينة، 
من  مكعب  متر  ألف   45 نحو  يستهلكون  الذين 

المياه يوميًا عبر خزان سرت النهائي.
االجتماعي  التواصل  وسائل  وتداولت 
القرضابية،  خزان  تصدع  عن  الماضي  الشهر 
المعداني نفي صحة  البلدية مختار  لكن عميد 
الصحيحة  بـ»غير  إياها  واصًفا  األنباء،  هذه 

وتفصيال«. جملة 
وتعاني المدينة خالل الشهور الماضية من 

مخربين  أن  سرت  في  للمياه  العامة  بالشركة 
مجهولين اعتدوا على مسارات خزانات المياه. 
وأوضح المصدر أن خارجين عن القانون فتحوا 
علم  دون  المدينة  فى شوارع  المياه  صمامات 
بسرت.  للمياه  العامة  الشركة  خدمات  مكتب 
سببت  التخريبية  األعمال  هذه  أن  إلى  ونوه 

بالشوارع. المياه  إهدارًا في 
العام،  هذا  األول  الحادث  هو  هذا  يكن  لم 
وإدارة  تنفيذ  جهاز  أعلن  الماضي  يناير  ففي 
خارجة  »مجموعات  أن  الصناعي  النهر  مشروع 
مياه  خط  على  باعتداء  قامت  القانون«  عن 
إلى  أدى  ما  )القرضابية–السدادة(،  منظومة 

120 صمام تفريغ هواء«. »تخريب وسرقة 
عسكرية  قوة  ألقت  الماضي،  مايو  وفي 
شخصًا  عشرين  على  القبض  بسرت  مشتركة 
الواقعة شرق سرت قاموا  المزارع  من أصحاب 
من  بالمزارع  شرعية  غير  وصالت  بتركيب 

الصناعي،  النهر  مياه  خط  مسارات  فتحات 
جهدًا  تحتاج  االعتداءات  هذه  أن  يبدو  لكن 

أكبر، وفق مراقبين. أمنيًا 
الرسمية  الجهات  تحاول  مواٍز،  صعيد  على 
سرت  بلدية  عقدت  حيث  المشكلة،  مواجهة 
لبحث  الماضي  اإلثنين  يوم  طارًئا  اجتماعًا 
منذ  وضواحيها  بالمدينة  المياه  شح  مشكلة 
الرئيسي،  أجدابيا  خزان  عبر  أسابيع  ثالثة 
مديرية  تبدأ  أن  اتفاق  إلى  التوصل  وجرى 
األمن بسرت إقفال صمامات المياه بالمشاريع 
الزراعية التي يبلغ عددها تسعة مشاريع شرق 

المياه«. سرت لكي تتم تعبئة خزانات 
الماضي بحث عميد  العام  وفي سبتمبر من 
الهيئة  ورئيس  المعداني  مختار  سرت  بلدية 
ناجي  المهندس  المائية  للموارد  العامة 
بمدينة  للمياه  تحلية  محطة  إنشاء  السيد 
المصدر  هو  الصناعي  النهر  أن  مؤكدًا  سرت، 

حذر مسؤولون من أزمة عطش محتملة قد 
تضرب مدينة سرت بسبب تعديات المواطنين 
وتوصيل  سرت،  شرق  الزراعية  المشاريع  على 
المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية، حتى 
أكثر  منذ  فارًغا  الرئيسي  أجدابيا  خزان  أصبح 

من عشرين يومًا.
النهر  مياه  استثمار  جهاز  مدير  ويطالب 
المهندس  الوسطى،  بالمنطقة  الصناعي 
مصطفى الشاوش في تصريح إلى »الوسط«، 
بأهمية  المزارعين  لتوعية  حمالت  بتنظيم 
بها،  العبث  وعدم  عليها،  والمحافظة  المياه، 

الخاص. بالقطاع  استغاللها  وعدم 
المدير  مساعد  أكد  السياق،  نفس  وفي 
المهندس  بالجهاز،  سرت  لموقع  التنفيذي 

النهر  هو  سرت  في  للمياه  والوحيد  الرئيسي 
تعّطل  حال  في  أنه  إلى  ولفت  الصناعي، 
ستتعرض  المدينة  فإن  النهر  مياه  إمدادت 

ألزمة مياه.
النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  لكن 
بيان  في  وحث  عاجل،  بحل  طالب  الصناعي 
العالقة  ذات  الجهات  تحرك  »ضرورة  على 
بعض  اعتداءات  من  للحدِّ  سرت  بمدينة 
لمدينة  المغذي  المياه  خط  على  المواطنين 
سرت والمناطق المجاوره لها مطالبًا بضرورة 
وتقنين  المائية  بالمخصصات  االلتزام 

الزراعية«. المشاريع  في  االستهالك 
مرحلة  من  معاناة  تعيش  سرت  تزال  وال 
خلفه  وما  عليهم  مرت  التي  داعش  احتالل 
على  كارثية  نتائج  من  اإلرهابي  التنظيم  هذا 
وعدم  بيوتهم  تدمير  بعد  خصوصًا  حياتهم، 

إليها. العودة  قدرتهم على 

طوابير السيارات تعود
إلى بني وليد بعد اختفاء الوقود

وسط  المة  بن  حمد  الحاج  قضاها  ساعات   5
مسعود  وقود  محطة  أمام  المواطنين  طابور 
سيارته  يزود  أن  أمل  على  وليد،  بني  مدينة  في 
التي  الوقود  فأزمة  جدوى.  دون  لكن  بالوقود 
خالل  تفاقمت  شهور،  منذ  الوليد  بني  منها  تعاني 
حول  السيارات  تكدست  حيث  األخيرة،  األسابيع 
تكثر  االنتظار،  ساعات  طول  ومع  الوقود،  محطات 
ظل  في  المواطنين،  بين  والمشاجرات  المشاحنات 

التنظيم. غياب 
إنه  »الوسط«،  إلى  حديثه  في  المة،  بن  يقول 
الوقود،  محطة  أمام  الصباح  منذ  يوم  كل  يتواجد 
على أمل انفراجة األزمة، لكن الوضع يبقى على ما 
المشهد،  عن  الشرطة  غياب  من  شاكيًا  عليه،  هو 

وعدم احترام كبار السن.
تمامًا،  األمل  سويد  بن  محمد  فقد  حين  في 
وأصبح  وليد،  بني  في  المحطات  طوابير  فهجر 
ال  حيث  بالوقود،  للتزود  زليتن  مدينة  إلى  يذهب 
تلك  من  مدينته  تعاني  أن  مستغربًا  هناك،  زحام 

األزمة، على عكس زليتن أومصراتة أوتاورغاء.
المبروك،  عبدالسالم  يجد  ال  حمد،  الحاج  ومثل 
سائق حافلة، حاًل سوى أن يقف منتظرًا الفرج، كي 
يتمكن من إيصال الطالبات إلى الجامعة، متسائاًل: 

»أين المجلس البلدي من هذه األزمة؟«.
بقطاع  الموظف  يقول  واألزمات«،  الهم  »اعتدنا 

ذكر  الذي  الفقهي،  يونس  المدينة،  في  التعليم 
المحطة  عاملو  أخبره  حينما  كثيرًا،  أغضبه  موقًفا 
لساعات،  الطابور  في  انتظر  بعدما  نفد،  الوقود  أن 
أصبحا  المالية  والسيولة  الوقود  »نقص  معقبًا: 

علينا«. معتادين  أمرين 
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة متابعة الوقود 
حاتم  وليد،  بني  البلدي  للمجلس  التابعة  والغاز 
المدينة  استقبال  رغم  األزمة  استمرار  التويجر، 
استمرار  ومع  كافية،  غير  أنها  إال  الوقود،  شحنات 
وزيادة  طرابلس،  العاصمة  في  المواجهات 

أكثر. الوضع  إلى بني وليد، يتعقد  النازحين منها 
زيادة  الوقود  تزويد  شركات  التويجر،  وناشد 
يذهبون  األهالي  أن  إلى  مشيرًا  وليد،  بني  حصة 
بالوقود،  سيارتهم  لتعبئة  المجاورة  المدن  إلى 
الفتًا إلى أن قرار النائب العام األخير إغالق محطات 

الوقود، فاقم من األزمة.
النائب  بمكتب  التحقيقات  قسم  رئيس  أن  يذكر 
فبراير  قرارًا في شهر  الصور، أصدر  الصديق  العام 
أصحاب  حسابات  وتجميد  وإحضار  بضبط  الماضي 
األحمر،  بالشمع  وإغالقها  وليد  ببني  محطات   5

ومشتقاتها. بالمحروقات  تزويدها  ووقف 
بني  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  تأثر  جهته  من 
تقديم  عن  عاجزًا  أصبح  حيث  الوقود،  بأزمة  وليد 
معظم  توقف  بعد  لألهالي،  المناسبة  الخدمات 
لجنة  إلى  مناشدة  ليوجه  العمل،  عن  سياراته 
لحل  وليد  بني  البلدي  للمجلس  التابعة  الوقود 

مشكلة.

بني وليد - الصغير الحداد

الوسط: عبد الرحمن أميني
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كلمة السر .. »طباخ بوتين« 

النهر الصناعي يطالب بتحرك 
عاجل في مواجهة االعتداءات

سرت  ــ الوسط: محمود الصالحي

المواطنين  بعض  »تركيب  بسبب  المياه،  شح 
التغذية  خطوط  على  شرعية  غير  وصالت 
للشركة  سابق  بيان  بحسب  الرئيسية«، 
المدينة،  في  الصحي  والصرف  للمياه  العامة 
كما تعرضت ألزمة حادة في 26 مايو الماضي، 
خزان  من  المائية  اإلمدادات  »قفل  تم  حين 

الرئيسي«، قبل أن تعود مجددًا. أجدابيا 
فني  مصدر  أعلن  الماضي،  واألسبوع 

إنذار قبل الكارثة: 
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أنقرة تتمسك بشراء »إس-400« الروسية رغم تحذيرات الكونغرس واإلدارة األميركية
أنقرة، واشنطن ــ وكاالت

النواب  مجلس  قرار  إن  الثالثاء،  تركيا،  قالت 
األميركي، الذي ينتقدها بسبب شراء أنظمة دفاعية 
يمثل  عليها،  عقوبات  فرض  على  ويحث  روسية 

تهديدًا غير مقبول.
في  العضوين  الدولتين  بين  العالقات  وتوترت 
حلف شمال األطلسي على عدة جبهات بما في ذلك 
الروسية  الجوي  الدفاع  أنظمة  لشراء  أنقرة  خطط 
»إس400-«، واحتجاز موظفين يعملون بالقنصلية 
المتضاربة  واالستراتيجية  تركيا،  في  األميركية 

بشأن سورية وإيران.
مساعدي  أحد  أوشاكوف،  يوري  قال  بدوره، 
تعتزم  روسيا  إن  الثالثاء،  للصحفيين،  الكرملين، 
للدفاع  »إس400-«  منظومة  تركيا  تسليم 
بفرض  المواجهة  وتهدد  يوليو.  في  الصاروخي 
االقتصاد  تضر  أن  شأنها  من  أميركية  عقوبات 
تساؤالت  وتثير  بالفعل،  بالركود  المصاب  التركي 

حول دور تركيا في منظمة حلف شمال األطلسي.
النواب،  مجلس  في  القرار  على  الموافقة  وتمت 
عنوان  تحت  مايو  في  القرار  وطرح  اإلثنين،  يوم 
»إبداء القلق بشأن التحالف بين الواليات المتحدة 
وتركيا«. ويحث القرار تركيا على إلغاء شراء أنظمة 
إذا  عليها  عقوبات  فرض  إلى  ويدعو  »إس400-« 
قبلت تسلمها في يوليو، وفقًا لما أعلنته موسكو. 
الدفاعي  التحالف  الصفقة ستقوض  إن  القرار  وقال 

عبر األطلسي الذي تقوده الواليات المتحدة.
التركية  الخارجية  وزارة  قالت  ذلك،  على  وردًا 
في بيان إن سياستها الخارجية ونظامها القضائي 
و»ال  »جائرة«  مزاعم  خالل  من  لإلساءة  يتعرضان 
أساس لها« في القرار. وأضافت: »من غير المقبول 
المتبادلة  الثقة  زيادة  إلى  تؤدي  ال  قرارات  اتخاذ 
والعقوبات  التهديدات  لغة  على  اإلبقاء  ومواصلة 
مصطنعة  مهالت  وتحديد  األعمال  جدول  على 

مختلفة«.

توقف برنامج تدريبي
وتواجه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لحظة 
دقيقة في عالقاتها مع الغرب وروسيا التي تربطها 
بها عالقات وثيقة في مجال الطاقة وتتعاون معها 
المجاورة.  سورية  في  األزمة  يخص  فيما  أيضًا 
ودول  تركيا  على  أيضًا  المتحدة  الواليات  وتضغط 

صادرات  تعطيل  ذلك  في  بما  إيران،  لعزل  أخرى 
النفط.

تدريب  إن  اإلثنين،  أميركيون،  مسؤولون  وقال 
طراز  من  مقاتلة  طائرات  على  األتراك  الطيارين 
»إف35-« توقف بشكل أسرع من المتوقع في قاعدة 
جوية في والية أريزونا، حيث انتهت مشاركة أنقرة 

بسبب الخالف الدائر حول أنظمة »إس400-«.
تركيا على  إن حصول  المتحدة  الواليات  وتقول 
»إس400-«  الروسية  الجوية  الدفاعات  أنظمة 
يشكل تهديدًا لطائرات الشبح المقاتلة »إف35-«، 
وتخطط  مارتن«  »لوكهيد  شركة  تنتجها  التي 
تركيا أيضًا لشرائها. وقال إليوت إنغل، رئيس لجنة 

األميركي،  النواب  مجلس  في  الخارجية  الشؤون 
الشؤون  في  األمر  هذا  نرى  ما  »نادرًا  اإلثنين 
الخارجية، لكن هذه قضية أسود وأبيض. ال يوجد 
الصفقة  إردوغان  السيد  يلغي  أن  إما  وسط.  حل 
أو ال يفعل«. وأضاف: »ال يوجد مستقبل  الروسية، 
إف35-  وطائرات  روسية  أسلحة  تركيا  تمتلك  ألن 

عن  النظر  وبغض  ثالث«  خيار  يوجد  ال  األميركية. 
ستمضي  تركيا  أن  يبدو  األميركية،  التحذيرات 
إردوغان  أنظمة »إس400-«. وقال  قدمًا في شراء 
لتركيا  بالنسبة  وارد«  »غير  إنه  الماضي  األسبوع 

التراجع عن اتفاقها مع موسكو.

خطاب وزير الدفاع األميركي
وتقول الواليات المتحدة إن وقف التدريب بقاعدة 
وزير  قول  من  أيام  بضعة  بعد  يجيء  الجوية  لوك 
الدفاع األميركي باإلنابة، باتريك شاناهان، لنظيره 
الموجودين  األتراك  الطيارين  بإمكان  إن  التركي 
حتى  بها  يبقوا  أن  المتحدة  الواليات  في  بالفعل 
وقتًا  يتيح  أن  ذلك  شأن  من  وكان  يوليو.  نهاية 
لمزيد التدريب وأيضًا لتركيا كي تعيد التفكير في 

خططها.
الناطق  آندروز  مايك  كولونيل  اللفتنانت  وقال 
باسم وزارة الدفاع األميركية، الـ»بنتاغون«، »الوزارة 
لوك  قاعدة  في  األتراك  الطيارين  بأن  علم  على 
تغيير  يحدث  لم  »ما  وأضاف:  يحلقوا«.  لن  الجوية 
كثب  عن  العمل  فسنواصل  التركية،  السياسة  في 
مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركته في برنامج 

المقاتالت إف35-«.
وصرح مسؤول أميركي ثانٍ لـ»رويترز«، شريطة 
قرر  لوك  قاعدة  في  قائدًا  بأن  اسمه،  ذكر  عدم 
األتراك  الطيارين  تدريب  وقف  الماضي  األسبوع 
بالسالمة.  تتعلق  مخاوف  بسبب  الصيانة  وطواقم 
من  مستمرة  جوانب  هناك  إن  المسؤول  وقال 
إجلين  قاعدة  في  التركية  الصيانة  طواقم  تدريب 
الجوية في فلوريدا. ويقول خبراء إنه إذا حدث وتم 
الـ»إف35-«  مقاتالت  برنامج  من  تركيا  استبعاد 
فسيكون هذا واحدًا من أكبر الشقاقات في العالقة 
وقال  الحديث.  التاريخ  في  المتحدة  الواليات  مع 
مايو،   22 في  أكار،  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير 
إن عسكريين أتراكًا يتلقون تدريبًا في روسيا على 
قد  روسًا  عسكريين  وإن  الـ»إس400-«  استخدام 

يذهبون إلى تركيا.

الوزراء  رئيسة  خالفة  على  السباق  اإلثنين  انطلق 
البريطانية تيريزا ماي مع مهاجمة العديد من المرشحين 
بوريس  السابق  الخارجية  وزير  حظا،  األوفر  منافسهم 
واعتراف  »بريكست«  بشأن  تصريحاته  لجهة  جونسون، 

مرشح آخر بانه تعاطى الكوكايين.
الترشيحات  باب  اغالق  لدى  المحافظين  حزب  واعلن 
على  يتنافسون  وامرأتين  رجال  ثمانية  ان  اإلثنين  عصر 
رئاسة الحزب بعد استقالة تيريزا ماي، مشيرا الى انسحاب 
المرشح سام غيماه. وترؤس الحزب يعني تلقائيا ترؤس 
الحكومة، الن هذا المنصب يعود إلى الحزب الذي يتمتع 

بأغلبية برلمانية كافية ليتمكن من الحكم.
خروج  إنجاز  الجديد  الوزراء  رئيس  مهمة  وستكون 
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، وهذا ما لم تنجح 
 29 في  محددا  كان  الذي  الموعد  في  تحقيقه  في  ماي 
مارس، واضطرت إلى ارجائه إلى 31 أكتوبر. وبدأ العديد 
من المرشحين حملتهم بمهاجمة استراتيجية جونسون 

في ملف بريكست.
الطابع  هانت  جيريمي  الخارجية  وزير  أحدهم  واكد 
المعروف  جونسون  مواجهة  في  لترشحه  »الجدي« 

بارتكاب االخطاء.
الرافضة  الدفاع  وزيرة  بدعم  حظي  الذي  هانت  وقال 
ل»بريكست«، بيني مورداونت، إن الزعيم الجديد لحزب 
فن  وليس  التفاوض  »فن  يتقن  ان  عليه  المحافظين 

الخطاب الفارغ من أي مضمون«.
بدوره، اعتبر دومينيك راب الوزير السابق ل»بريكست« 
االوروبي  االتحاد  من  الخروج  عن  المدافعين  اشد  واحد 

»لن نحقق بريكست بثرثرات«.
مايكل  البيئة  وزير  ايضا  عليه  يراهن  الجدي  والترشح 
بانه  أقر  حين  المحك  على  باتت  صدقيته  لكن  غوف. 
تعاطى الكوكايين مع تأكيده علنا انه ضد استخدام هذا 
لدى  القضية  هذه  عن  باالسئلة  أمطر  وبعدما  المخدر. 
»الخطأ«  لهذا  »أسفه«  عن  غوف  اعرب  حملته،  اطالق 

مؤكدا انه ال يزال يؤمن بحظوظه قائال »انا هنا الفوز«.
وهدد جونسون نهاية االسبوع في مقابلة مع صحيفة 

»صانداي تايمز«، بعدم دفع فاتورة بريكست، وهو مبلغ 
يقدر بما بين أربعين و45 مليار يورو، إذا لم يوافق االتحاد 

األوروبي على شروط أفضل لبلده.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أوساط  وردت 
احترام  عدم  هو  الدفع،  موجبات  تنفيذ  »عدم  أن  األحد 
ديونها  سداد  عن  للتخلف  الموازي  الدولية  لاللتزامات 

السيادية، مع عواقب نعرفها«.
للبريطانيين  الضرائب  بخفض  أيضًا  جونسون  ويعد 
الذين يجنون أكثر من 50 ألف جنيه )56 ألف يورو(، في 
يورو(  مليار   10,8( جنيه  مليار  ب،9,6  كلفته  تقدر  إجراء 
سنويًا وسيتم تمويله بشكل جزئي من مدخرات الحكومة 
ما  حسب  اتفاق،  دون  من  »بريكست«  حصول  الحتمال 

ذكرت صحيفة »التلغراف« اإلثنين.
على  وبالعمل  األوروبي  االتحاد  مع  بالتشدد  وبوعده 
توحيد بلده، يقدم جونسون نفسه على أنه الرجل الوحيد 
التصدي  عبر  للمحافظين  كامل  انهيار  منع  على  القادر 

لخصمين كبيرين هما حزب »بريكست« الرابح األكبر في 
معارض  حزب  أكبر  العمال،  وحزب  األوروبية،  االنتخابات 

في بريطانيا.
وحزب المحافظين يواجه في الواقع صعوبة كبيرة. فقد 
الخامس  في  يوغوف  معهد  أجراه  للرأي  استطالع  كشف 
المرتبة  في  جاء  الذي  الحزب  أن  يونيو،  من  والسادس 
الخامسة في االنتخابات األوروبية، وهي نتيجة مهينة، لن 
يتجاوز في حال جرت انتخابات تشريعية، المرتبة الرابعة 

ولن يحصل على أكثر من 18 بالمئة من األصوات.
أو عدم قدرة رئيسه  الحزب مرتبطا بقدرة  وبات بقاء 
على تنفيذ »بريكست« بعد ثالث سنوات على االستفتاء 
بالمئة من   52 الذي صوت   2016 يونيو  الذي جرى في 

البريطانيين فيه على الخروج من االتحاد األوروبي.

إعادة التفاوض
وقال استاذ السياسة في جامعة ماري كوين في لندن، تيم 

بيل، إن »بوريس جونسون قادر على الفوز في االنتخابات 
ألنه يعرض على أعضاء الحزب ما يريدونه )...( بريكست 
بال اتفاق«. وأضاف أن »نجاحه في ذلك هو قضية أخرى«.
وفي عطلة نهاية األسبوع، أكد هانت أنه »واثق تماما 
من أنه إذا تبنينا األسلوب الصحيح في هذا الشأن، فإن 
األوروبيين سيكونون مستعدين للتفاوض«، مستندا في 
ذلك إلى حديث يقول إنه أجراه مع المستشارة األلمانية 

أنغيال ميركل.
من  الخروج  اتفاق  تغير  لن  أنها  ال27  الدول  وكررت 
بين  نوفمبر  إليه في  التوصل  تم  الذي  األوروبي  االتحاد 
لندن والمفوضية ورفضه النواب البريطانيون ثالث مرات.
وسيجري النواب المحافظون سلسلة عمليات تصويت 
إلى  اآلخر،  تلو  الواحد  المرشحين  خاللها  يستبعدون 
حزب  أعضاء  على  يكون  وعندها  اثنان.  منهم  يبقى  أن 
ألف ناشط، اختيار   160 الذين يبلغ عددهم  المحافظين 
الفائز الذي سيتولى مهامه رسميا على رأس الحكومة قبل 
المرحلة االنتقالية حتى  نهاية يوليو، على أن تقود ماي 

ذلك التاريخ.

اإلتحاد األوروبي متمسك بموقفه
الثالثاء  األوروبية  المفوضية  باسم  متحدث  وأعلن 
اتفاق  مضمون  على  يؤثر  لن  لماي  خلف  اختيار  أن 
»بريكست« الذي أبرمته لندن مع االتحاد األوروبي. وقال 
مارغاريتيس سخيناس معلقا على تهديد جونسون بعدم 
أي  اتخاذ  عن  »سنمتنع  أنه  »بريكست«،  فاتورة  تسديد 
موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين«.

معايير  يغير  لن  جديد  وزراء  رئيس  »انتخاب  وأضاف 
الخروج  معاهدة  إلى  إشارة  في  الطاولة«  على  طرح  ما 
وتابع  األوروبي.  االتحاد  مع  ماي  حكومة  أبرمتها  التي 
بنجاح  بشأنه  التفاوض  تم  الطاولة  على  »المطروح 
في  األعضاء  الدول  عليه  ووافقت  المفوضية  قبل  من 

االتحاد«.
الجمعة  استقالت  التي  ماي  لخالفة  مرشحون  ويؤكد 
من رئاستها حزب المحافظين، أنهم يريدون إعادة فتح 
األوروبي  االتحاد  ويؤكد  األوروبيين.  مع  المفاوضات 
اتفاق  مناقشة  إلعادة  داعي  ال  أن  أشهر  منذ  جهته  من 

»بريكست«.

ثمانية رجال وامرأتان في حلبة المنافسة

جونسون األوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا يهدد بعدم دفع فاتورة »بريكست«

وزير العدل الحالي شارك في المؤامرة

تسريبات تفيد ببراءة لوال تهز البرازيل 
وتهدد الرئيس بولسونارو

عن  اإلفراج  طلب  في  النظر  ستعيد  أنها  البرازيل  في  العليا  المحكمة  أعلنت 
الرئيس السابق لوال دا سيلفا بعد ظهور معطيات كشفها موقع »ذي إنترسبت« 
للتحقيقات االستقصائية تثير شكوكا بشأن تهم الفساد التي تم توجيهها إلى 
لوال، وتتهم عددا من المسؤولين بتنظيم »خداع ممنهج« و»باالفتقار للحس 

المهني« إلقصاء لوال من السابق الرئاسي في 2018.
وكان محامو دا سيلفا قد استأنفوا قرار محكمة يرفض اإلفراج عنه. وجرى 
التصويت  وقف  قبل  العليا،  المحكمة  رافضين ضمن  على صوتين  االستئناف 

بطلب من القاضي، جيلمار منديس.
وكشف موقع ذي إنترسبت للتحقيقات االستقصائية األحد عن اتهامات خطيرة 
باالنحياز السياسي، وذلك إثر اطالعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي 
تم تبادلها خصوصا على تطبيق »تلغرام« بين المدعين العامين والقاضي مورو 
الذي كان مكلفا بقضية الفساد التي تورط بها لوال. وقال الموقع إنّه حصل 

عليها من »مصدر لم يكشف اسمه«.
عاما،   73 البالغ   )2010-2003( األسبق  الرئيس  ينفذ   ،2018 أبريل  ومنذ 
حكما بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر التهامه بالحصول على رشوة من 
شركة مقاوالت، عبارة عن شقة من ثالث طبقات في منتجع في والية ساو باولو، 

في مقابل عقود مع مجموعة »بتروبراس« النفطية التابعة إلى الدولة.
وقالت صحف محلية إن القاضي منديس سيقرر دراسة طلب استئناف جديد 
من قبل محامي رئيس الدولة األسبق. ويثير هذا الطلب شكوكا في نزاهة القاضي 
السابق سيرجيو مورو الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة االبتدائية عام 

2017، وعينه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيرًا للعدل في يناير.
وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أن المسؤولين المتهمين بتنظيم 
»خداع ممنهج« وبـ»افتقار الحس المهني«، تآمروا لمنع ترشح لوال دا سيلفا إلى 
االنتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطالعات الرأي تظهره متقدمًا 

بفارق كبير على بولسونارو.
يتعرض  وأنه  االتهامات  من  بريء  أنه  مرارًا  الالتيني  اليسار  أيقونة  وكرر 

لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجددًا.

قضية »الغسل السريع«
وهز التحقيق الذي نشره موقع »ذي انترسبت« المشهد السياسي في البرازيل، 
وكتب  بولسونارو.  الحالي،  للرئيس  خطيرا  تهديدا  تمثل  انها  مراقبون  وقال 
األحد  غرينوالد،  غلين  األميركي  الصحافي  تأسيسه  في  شارك  الذي  الموقع، 
»بعدما أكدوا لفترة طويلة أن الدوافع غير سياسية وسببها هو مكافحة الفساد 
فقط، تآمر المدعون في قضية »الغسل السريع« فيما بينهم حول وسائل منع 

عودة لوال وحزبه العمالي إلى السلطة«.
وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فستثير شكوكا في عدم االنحياز الضروري 
والمفترض للقاضي مورو الذي قدم على ما يبدو معلومات ونصائح إلى المدعين 

ضد لوال الذي صدر حكم عليه في 2017.
جدية  »شكوك  لديهم  كانت  أنفسهم  المدعين  أن  أخرى  رسائل  وتكشف 
كرشوى،  على شقة  الحصول  قضية  في  لوال«  تدين  كافية  أدلة  وجود  بشأن 
وأرسلوه إلى السجن في نهاية المطاف ليمضي ثمانية أعوام وعشرة أشهر بعد 

تخفيف عقوبته مؤخرا.
الترشح  من  حينذاك،  حظا  األوفر  المرشح  كان  الذي  لوال  إدانة  ومنعت 
لالنتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي. ولم يكف عن تأكيد براءته 
وأنه ضحية مؤامرة سياسية تهدف إلى منعه من الترشح لوالية رئاسية ثالثة 

جديدة، بعدما شغل المنصب لواليتين من 2003 إلى 2010.
حداد،  فرناندو  الرئاسية،  لالنتخابات  لوال  حزب  مرشح  طالب  جهته،  من 
بتحقيق معمق حول ما يمكن أن يصبح »أكبر فضيحة مؤسساتية في تاريخ 
الجمهورية«. وقال حداد الذي هزم في االنتخابات أمام بولسونارو إنه إذا كانت 
محاكمات  وإلغاء  كثيرين  سجن  »فيجب  صحيحة"،  انترسبت«  »ذي  معلومات 

وكشف مهزلة أمام العالم«.

»أخرجت من سياقها«
وفي رد سريع على نشر هذه المعلومات، قال المسؤولون عن التحقيق في قضية 
تتهمهم  التي  االتهامات  مواجهة  في  »مطمئنون«  إنهم  السريع«،  »الغسل 
بالعمل خارج إطار القانون، معبرين عن أسفهم لوقوعهم »ضحايا عمل إجرامي 
الخاصة  والحياة  النيابة  ضد  الخطورة  بالغة  نشاطات  مارس  قرصان  به  قام 

ألعضائها وأمنهم«.
عن  المسؤول   )...( المصدر  كشف  لعدم  »أسف  فقد  مورو،  القاضي  أما 
القرصنة اإلجرامية للهواتف النقالة للمدعين« وألن الموقع »لم يتصل )به( قبل 
نشر المعلومات وهذا ما يخالف قواعد الصحافة«. وأضاف أن الرسائل التي تم 

الحصول عليها بشكل غير قانوني »أخرجت من سياقها«.

بيونغ يانغ تدعو واشنطن للتخلي عن »سياستها العدائية«

الجمود سيد املوقف بعد عام من أول قمة بني ترامب وكيم

كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  صافح  عندما 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أون  جونغ 
أمام عدسات كاميرات العالم في سنغافورة قبل 
عام في قمة تمت إحاطتها بكثير من الصخب 
تغيير  بإحداث  تعهدا  بـ»التاريخية«،  ووصفها 
وتحقيق تقدم. لكنهما اليوم عالقان في سجال 
في  الثاني  اجتماعهما  فشل  بعد  دبلوماسي 

هانوي.
في  قمة  أول  جرت  حيث  سنغافورة،  وفي 
وزعيم  أميركي في منصبه  رئيس  بين  التاريخ 
كيم  وقع   ،2018 يونيو   12 في  شمالي  كوري 
األسلحة  نزع  عن  يتحدث  مبهم  اتفاق  على 

النووية وصفه ترامب بـ»االختراق التاريخي«.
لكن اجتماعًا ثانيًا جرى في فيتنام في فبراير 
انتهى بشكل مفاجئ دون عقد غداء العمل الذي 
االتفاق  في  الطرفان  فشل  بعدما  مقررًا،  كان 
على ما ستكون بيونغ يانغ مستعدة للتخلي عنه 
إلى  المحادثات  ووصلت  العقوبات.  رفع  مقابل 

طريق مسدود منذ ذلك الوقت.
في  »كوكمين«  جامعة  في  األستاذ  وقال 
بعد  »مباشرة  إنه  النكوف،  أندريه  سول، 
عارمة  موجة  لدينا  كانت  سنغافورة،  قمة 
وشبه  الواقعية  غير  المتفائلة  التوقعات  من 
الفكاهية«. وأضاف: »ومن ثم، ما كان واضحًا 
الكوريون  يتخلى  لن  وضوحًا،  أكثر  وبات 

الشماليون عن األسلحة النووية«.
النووية  االختبارات  انتهاء  كيم  وأعلن 
العام  المدى  الصواريخ بعيدة  وعمليات إطالق 
الماضي في ظل التقارب السريع، مفسحًا المجال 

لعقد اجتماع سنغافورة.
واشنطن  يانغ  بيونغ  اتهمت  هانوي،  ومنذ 
نهاية  حتى  ومنحتها  نية«،  بـ»سوء  بالتصرف 

العام لتغيير نهجها.
الشمالية  كوريا  أطلقت  الماضي،  والشهر 
نوفمبر  منذ  مرة  ألول  المدى  قصيرة  صواريخ 

.2017

وقال هاري كزيانيس، من »مركز المصلحة 
روح  بأنه  يبدو  كان  مما  »انتقلنا  الوطنية«، 
من  اآلن  واضح  مسار  إلى  والتفاؤل  األمل  من 

الضبابية«.

إزاحة بولتون وبومبيو
ويقول المسؤولون األميركيون، في جلساتهم 
كوريا  مع  مباشر  اتصال  يوجد  ال  إنه  الخاصة، 
خيبة  عن  وأعربوا  هانوي،  قمة  منذ  الشمالية 

أملهم المتزايدة جراء صمت بيونغ يانغ.
لوسائل  الشمالية  كوريا  لجأت  بدورها، 
إعالمها الرسمية فطالبت بإزاحة اثنين من كبار 
بومبيو،  مايك  الخارجية  وزير  ترامب،  معاوني 
ومستشار األمن القومي جون بولتون، وحذرت 
واشنطن  تغير  لم  حال  في  من »مسار جديد« 

أسلوبها.
في  الرسمية  اإلعالم  وسائل  وجهت  كما 
كوريا الشمالية نداًء للواليات المتحدة، الثالثاء، 
بيونغ  تجاه  العدائية«  »بالتخلي عن سياستها 
يانغ، وإال ربما أصبحت االتفاقات المبرمة خالل 
اجتماع قمة عقده زعيما البلدين في سنغافورة 

قبل عام »حبرًا على ورق«.
السياسة  »إن  الكورية:  األنباء  وكالة  وقالت 
أبدًا  المتغطرسة والفردية لن تنجح  األميركية 
مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي 

تقدر السيادة«.
أربع  من  مشتركًا  بيانًا  أن  التقرير  في  وجاء 
نقاط وقعه ترامب وكيم في 12 يونيو من العام 
عالقة  إقامة  صوب  بالعمل  ويتعهد  الماضي، 
جديدة »معرض لخطر أن يصبح حبرًا على ورق 

ألن الواليات المتحدة تتجاهل تنفيذه«.
وأضاف: »اآلن حان أوان أن تتخلى الواليات 
المتحدة عن سياستها العدائية تجاه جمهورية 

كوريا الشعبية الديمقراطية«.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-

إن، عبر اإلثنين عن اعتقاده بأن المحادثات بين 
الشمالية  كوريا  بين  والمناقشات  الكوريتين، 
وصرح  قريبًا.  ستستأنف  المتحدة  والواليات 
خالل زيارة دولة إلى فنلندا بأن محادثات تجرى 

لعقد قمة ثالثة بين كوريا الشمالية والواليات 
المتحدة »وال أعتقد أن الوضع يستدعي ترتيبًا 

من قبل دولة ثالثة«.
يتطلع  إنه  الماضي،  األسبوع  ترامب،  وقال 
وصرحت  المناسب.  الوقت  في  كيم  للقاء 
وزارة  باسم  الناطقة  أورتاجوس،  مورجان 
الخارجية األميركية، اإلثنين، بأن ترامب ووزير 
مجموعة  قمة  سيحضران  بومبيو،  خارجيته، 
سيزوران  ثم  الشهر  هذا  باليابان  العشرين 
الجهود  وتنسيق  مون،  للقاء  الجنوبية  كوريا 
لنزع سالح كوريا الشمالية النووي بشكل نهائي 

يمكن التحقق منه.

نهجان متناقضان
بنهجين  هانوي  إلى  الزعيمان  وتوجه 
متناقضين تمامًا، إذ طالبت الواليات المتحدة 
باتفاق على أساس »الكل مقابل الكل«، بينما 
»خطوة  تسير  عملية  إلى  يانغ  بيونغ  سعت 

مسؤولية  البعض  بعضهما  وحمال  بخطوة«. 
الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وذكرت واشنطن أن بيونغ يانغ طالبت برفع 
ألسلحتها،  جزئي  نزع  مقابل  العقوبات  جميع 
بينما أصرت كوريا الشمالية على أن ما طالبت 
إغالق  مقابل  اإلجراءات  بعض  تخفيف  هو  به 
جميع المنشآت النووية في مجمع »يونغبيون«.

المصلحة  »مركز  من  كزيانيس  وقال 
الوطنية«: »إن الجمود الحالي سيستمر إلى ما 
ال نهاية، ما لم يتعامل الطرفان مع السبب الذي 

أدى إلى ذلك منذ البداية«.
في  المتحدة  الواليات  طالبت  هانوي،  وفي 
األساس »باستسالم عسكري ودبلوماسي غير 
كزيانيس  بحسب  يانغ،  بيونغ  من  مسبوق« 
الذي أشار إلى أنه لم يكن على كوريا الشمالية 
مقابل  إيذاًء«  األكثر  »العقوبات  رفع  تتوقع  أن 

فقط إغالق منشأة »يونغبيون«.
وأفاد تقرير صادر عن مجموعة »يورآسيا«، 

الجمود  أمد  سيطيالن  الزعيمين  بأن  الثالثاء، 
الخروج  من  )بينهما(  التواصل  »لمنع  الحالي 
احتمال  وجود  إلى  مشيرًا  مساره«،  عن  تمامًا 

ضئيل بعقد قمة ثالثة هذا العام.

دوامة من االستفزازات
اقترحوا  إنهم  واشنطن  في  مسؤولون  ويقول 
مع  عمل  ورش  مستوى  على  محادثات  إجراء 
بيونغ يانغ، لكنهم ال يخططون لعقد قمة أخرى 

قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق.
يقول  الذي  األميركي،  الرئيس  يبدو  وبينما 
على  األمور  ببقاء  مرتاحًا  مستعجل«  »غير  إنه 
في  اآلن  الكرة  أن  إلى  محللون  يشير  حالها، 
ملعب كوريا الشمالية حتى ولو أن بيونغ يانغ 

تصر على غير ذلك.
اختبارات  بشأن  المخاوف  ترامب  وتجاهل 
كوريا الشمالية الصاروخية األخيرة، مؤكدًا ثقته 
لربما يسعى  بأنه »شخص  الذي وصفه  بكيم 

للفت األنظار«.
توقعت  مفروضة،  العقوبات  تزال  ال  وبينما 
على  الضغوط  تتفاقم  أن  المتحدة  الواليات 
كوريا الشمالية لتقديم تنازالت، بحسب المحلل 
غو  السياسية«  للدراسات  آسان  »معهد  لدى 
ميونغ-هيون. لكن غو حذر من أن بيونغ يانغ 
تتجه على ما يبدو »نحو دوامتها التقليدية من 

االستفزازات«.
جامعة  في  األستاذ  النكوف،  وقال 
الصواريخ  إطالق  عمليات  إن  »كوكمين«، 
ترامب  لدونالد  ودي  »تذكير  مجرد  كانت 
تزال  ال  وبأنها  موجودة  الشمالية  كوريا  بأن 
مستعدة للتحدث«، مضيًفا أن بيونغ يانغ كانت 
»واضحة« بشأن استئناف التجارب النووية ما لم 

توافق الواليات المتحدة على شروطها.
المتقلبان  الزعيمان  استأنف  ولو  حتى  لكن 
أنه  النكوف  أوضح  ثالثة،  لمرة  المحادثات 
أي  التفاوض على  الصعب جدًا«  سيكون »من 
على  األميركيون  يوافق  »لم  وأضاف:  اتفاق. 
بينما لن يعيش  نوويًا،  كوريا شمالية مسلحة 

الكوريون الشماليون دون أسلحة نووية«.

سول ــ وكاالت

لندن ــ وكاالت
ريو دي جانيرو ــ وكاالت

<   منظومة دفاع اس ــ400 الروسية تسبب أزمة غير مسبوقة في العالقات التركية-األميركية 

<  ساجد جاويد ومايكل غوف وجيريمي هانت  وبوريس جونسون أبرز المتنافسين لخالفة ماي

<   متظاهرون يرفعون صورًا مكتوًبا عليها »الحرية للوال« 

<   الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 

بعد وقف الـ »بنتاغون« تدريب الطيارين األتراك
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الحوثيون يتعهدون بمزيد من »المفاجآت«

الرياض تهدد بإجراءات »رادعة وصارمة« بعد استهداف مطار أبها بصاروخ  »كروز«
تعهدت  اليمن،  في  للحرب  خطير  تصعيد  في 
المملكة السعودية أمس األربعاء بإجراءات »رادعة 
جنسيات  من  مدنيًا   26 إصابة  بعد  وصارمة«، 
أطلقه  »مقذوف«  انفجار  في  بجروح  مختلفة 

الحوثيون على مطار أبها جنوب غرب المملكة.
السلطات  الهجوم بعد يومين من إعالن  وجاء 
أطلقتا  طيار  بدون  طائرتين  إسقاط  السعودية 
من اليمن، باتجاه مدينة خميس مشيط. ويهدد 
إليران  يمتد  قد  عسكري  بتصعيد  الهجوم  هذا 
بينما  الحوثيين،  بدعم  الرياض  تتهمها  التي 
تحاول األمم المتحدة إعادة إطالق جهود السالم 

المتعثرة.
وأعلن الحوثيون في وقت سابق أنهم هاجموا 
المسيرة  قناة  وأشارت  عابر.  بصاروخ  المطار 
جماعة  أن  الحوثيون  يديرها  التي  الفضائية 
الحوثي شنت هجومًا ب»صاروخ كروز« على مطار 
كيلومتر شمالي   200 نحو  بعد  الدولي على  أبها 
الحدود مع اليمن ويخدم رحالت محلية وإقليمية، 

وأكدوا أن الصاروخ أصاب »الهدف بدقة«.
دعم  »تحالف  باسم  المتحدث  قال  بينما 
الشرعية في اليمن« العقيد الركن تركي المالكي 
تعمل  واألمنية  العسكرية  »الجهات  أن  بيان  في 
استخدامه  تم  الذي  المقذوف  نوع  تحديد  على 
بالهجوم اإلرهابي«. وأضاف أن »استهداف مطار 
على  اإلرهابية  الميليشيا  هذه  حصول  يثبت  أبها 
اإليراني  النظام  واستمرار  جديدة،  نوعية  أسلحة 

بدعم وممارسة اإلرهاب العابر للحدود«.
ثالث  المصابين  بين  فمن  المالكي،  وبحسب 
إلى  نساء هن سعودية وهندية ويمنية باإلضافة 
طفلين سعوديين اثنين، وتم نقل 8 حاالت لتلقي 
السعودي أن  البيان  المستشفى. وأكد  العالج في 
المطار  الوصول في  »المقذوف« سقط في صالة 
المسافرين  آالف  يوميًا  خالله  من  »يمر  الذي 
جنسيات  من  ومقيمين  مواطنين  من  المدنيين 

مختلفة«.
أبها في وقت  لمطار  اإللكتروني  الموقع  وأشار 
قبل  األربعاء  صباح  طائرات  عدة  تأخر  إلى  سابق 
الطبيعي.  وضعها  إلى  الطيران  حركة  عودة 
أن  السعودية  المدني  الطيران  هيئة  وأعلنت 
الحركة الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل 

طبيعي اآلن.
وأعتبر التحالف أن إعالن المتمردين استهداف 
كاملة  ومسؤولية  صريحًا  اعترافًا  »يمثل  المطار 
مؤكدًا  والمدنيين«  المدنية  األعيان  باستهداف 
وبحسب  حرب«.  »جريمة  إلى  يرقى  قد  ذلك  أن 
المتمردين  حصول  يثبت  الهجوم  فإن  المالكي 
واستمرار  جديدة،  نوعية  أسلحة  »على  اليمنيين 
العابر  لإلرهاب  وممارسته  بدعم  اإليراني  النظام 

للحدود«.

الدفاع عن النفس
»إجراءات  باتخاذ  ستقوم  أنها  الرياض  وتعهدت 
المليشيا  هذه  لردع  وآنية،  عاجلة  صارمة، 
العناصر  محاسبة  »ستتم  أنه  وأكدت  اإلرهابية« 

لهذا  والتنفيذ  التخطيط  المسؤولة عن  اإلرهابية 
الهجوم اإلرهابي«.

اليمنيين  المتمردين  باسم  المتحدث  وأكد 
على  حسابه  على  تغريدة  في  السالم  عبد  محمد 
على  والحصار  العدوان  »استمرار  أن  تويتر  موقع 
اليمن للعام الخامس وإغالق مطار صنعاء ورفض 
على  ذلك  يحتم  السلمي  والخيار  السياسي  الحل 

شعبنا اليمني الدفاع عن نفسه«.
الحوثي  جماعة  باسم  عسكري  متحدث  وهدد 
في  مطار  أي  ستستهدف  الجماعة  بأن  الثالثاء 
ستكشف  المقبلة  األيام  أن  إلى  مشيرًا  المملكة، 

عن مفاجآت كبيرة.
األسابيع  في  اليمنيون  المتمردون  وكّثف 
طيار  دون  من  بطائرات  هجماتهم  األخيرة 

القوات  أسقطت  اإلثنين،  ومساء  المملكة.  ضد 
السعودية طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن 
المتمردون  وكان  مشيط.  خميس  مدينة  على 
أنهم  باسمهم  الناطقة  المسيرة  قناة  عبر  ذكروا 
بالقرب من  الجوية  الملك خالد  قاعدة  استهدفوا 

خميس مشيط.
الحوثيون  المتمردون  شنّ  الماضي،  والشهر 
هجومًا على محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي 
في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار، 
ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه. وقبلها بيومين، 
تعرّضت أربع سفن )ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة 
ألضرار  إماراتيّة(  شحن  وسفينة  نرويجيّة  نفط 
في »عمليّات تخريبيّة« قبالة إمارة الفجيرة خارج 
أبوظبي.  بحسب  الماضي،  الشهر  هرمز  مضيق 
وبينما اتهمت الواليات المتحدة إيران بالمسؤولية 
اكتفت  اإلمارات  فإن  النفط،  ناقالت  مهاجمة  عن 
الهجوم،  وراء  تقف  ها  تسمِّ لم  دولة  إن  بالقول 

وذلك في مذكرة سلمتها لألمم المتحدة.

جهود أممية
بين  حربًا   2014 العام  منذ  اليمن  ويشهد 
للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثيين  المتمردين 
المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 
مارس 2015 مع تدخل السعودية لمساندة هادي 
اإلمارات  دولة  يضم  عسكري  تحالف  رأس  على 
تتلقى  التي  العربية  الدول  من  محدودًا  وعددًا 
عشرات  بمقتل  النزاع  وتسبّب  سعوديًا.  دعمًا 
المدنيين،  بينهم عدد كبير من  آالف األشخاص، 

بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
فيما  يمني،  نازح  ماليين   3,3 هناك  يزال  وال 
ثلثي  من  أكثر  أي  شخص،  مليون   24 يحتاج 
السكان، الى مساعدة، بحسب األمم المتحدة التي 
تصف األزمة اإلنسانية في اليمن بأنها األسوأ في 

العالم حاليًا.
إطالق  إعادة  إلى  المتحدة  األمم  وتسعى 
وقت  في  الرياض  إلى  وأوفدت  السالم،  محادثات 
سابق هذا األسبوع مساعدة أمينها العام للشؤون 
السياسية، روزماري ديكارلو، لمناقشة الوضع في 
اليمن، في زيارة تأتي بعد االنتقادات الحادّة التي 
وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى 

المبعوث األممي إلى بالده، مارتين جريفيث.
وكان هادي اتهم غريفيث باالنحياز للمتمرّدين 
األمين  إلى  أرسلها  رسالة  في  وذلك  الحوثيين، 
 22 في  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
قوات  انسحاب  اجراءات  ترتيب  بعد  وذلك  مايو 
ترض  لم  بطريقة  الحديدة  ميناء  من  حوثية 

حكومة عدن.
وكانت األمم المتحدة قد أعلنت في 14 مايو أن 
والصليف  الحديدة  انسحبوا من موانئ  الحوثيين 
اتفاقات  في  األولى  للخطوة  تنفيذًا  عيسى  ورأس 
الجهود  في  اختراقًا  شكلت  التي  ستوكهولم 
لكن  اليمن.  في  الحرب  إلنهاء  الرامية  األممية 
القوات الموالية لهادي قالت إّن ما جرى »خدعة« 
الموانئ  على  يسيطرون  زالوا  ما  المتمردين  وإن 
الموالين  السواحل  خفر  لقوات  سلموها  ألنهم 

لهم.

<  مطار أبها السعودي الذي تعرض لقصف بصاروخ أطلقه الحوثيون

الرياض ــ وكاالت

الخرطوم  – وكاالت

طهران – وكاالت

مزيد من االعتقاالت في صفوف رجال األعمال

طالب الجزائر يتظاهرون للمطالبة بتنحي بن صالح رغم تأجيل االنتخابات

 عودة بطيئة لمظاهر الحياة في الخرطوم

إثيوبيا تعلن استئناف املفاوضات »قريبا«
بني املجلس العسكري وقادة االحتجاج في السودان

»ساموراي في إيران«

أمس  طهران  إلى  آبي  شينزو  الياباني  الوزراء  رئيس  وصل 
األربعاء في مهمة دبلوماسية حساسة يأمل خاللها العمل على 
رئيسها  بعث  التي  المتحدة  والواليات  إيران  بين  التوتر  خفض 
اإلعالن  بين  ما  طهران  إلى  متناقضة  برسائل  ترامب  دونالد 
والتلويح  إيرانيين،  مسؤولين  ولقاء  للتفاوض  استعداده  عن 
باإلجراءات العسكرية وإرسال المزيد من القوات األميركية إلى 

الشرق األوسط.
الجمهورية  يزور  ياباني  حكومة  رئيس  أول  آبي  ويعتبر 

اإلسالمية منذ الثورة التي أسقطت الشاه في عام 1979.
للجمهورية  اللدود  العدو  لواشنطن،  أساسي  حليف  واليابان 
االسالمية، وتقيم عالقات جيدة تقليديًا مع طهران. والتقى آبي 
عزز  ما  وهو  لليابان،  أسبوعين  قبل  بها  قام  زيارة  في  بترامب 
من التقارير الخاصة بقيام طوكيو بدور الوساطة بين واشنطن 

وطهران.
وقال آبي في مؤتمر صحفي قبل مغادرته طوكيو »وسط قلق 
عليه  يتركز  الذي  األوسط  الشرق  في  المتصاعد  التوتر  بسبب 
اهتمام المجتمع الدولي، تأمل اليابان أن تفعل ما بوسعها من 

أجل السالم واالستقرار في المنطقة«.
والتقي آبي أمس الرئيس اإليراني حسن روحاني، ومن المقرر 
علي  اهلل  آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد  يلتقي  أن 
خامنئي اليوم الخميس. وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله 

بـ»تبادل صريح لوجهات النظر« مع الرجلين.
المتحدة  الواليات  بين  توتر  يسود  فيما  آبي  زيارة  وتأتي 
وإيران. وانسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب بشكل أحادي 
النووي  البرنامج  حول  الدولي  االتفاق  من   2018 عام  الجانب 
اإليراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، ما أدى إلى 

إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وبطارية  حربية  وسفينة  طائرات  حاملة  واشنطن  وأرسلت 
صواريخ باتريوت وقاذفات بي52- إلى منطقة الخليج ومارست 
ضغوًطا على حلفاء مثل اليابان لكي يوقفوا شراء النفط اإليراني.

»ساموراي في طهران«
وترامب  آبي  أن  اليابانية  الحكومة  باسم  المتحدث  وأعلن 
بحثا هاتفيًا الثالثاء »الوضع في إيران«، ضمن سلسلة مواضيع 
أخرى. مع ذلك ، قال العديد من المسؤولين اليابانيين إن آبي 
من  لرسالة  أوحاماًل  طلبات  قائمة  مع  طهران  إلى  ذاهبًا  ليس 

واشنطن.
أن  على  صحفي  مؤتمر  في  الثالثاء  ياباني  مسؤول  وشدد 
والواليات  إيران  بين  »التوسط  أجل  من  فقط  إيران  يزور  آبي 
المتحدة«، مضيفًا أن »الهدف من الزيارة هو العمل على خفض 

التوتر«.
باسم  متحدث  وهو  ربيعي  علي  قال  اإليراني،  الجانب  من 
التقليدية  العالقة  إطار  »في  تدخل  آبي  زيارة  إن  الحكومة 
بشكل  اليابان  إلى  طهران  وتنظر  البلدين«.  بين  والقديمة 
عن  التخلي  بدون  نفسه  تطوير  من  تمكن  بلد  كونها  إيجابي 

تقاليده ومع الحفاظ على هوية ثقافية قوية.

في  الدول  بين  العالقات  مستشار  يرى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الهادئ«،  والمحيط  آسيا  منطقة  لدراسات  يوكوسوكا  »مجلس 
مايكل بوساك، أن »اليابان ال تملك البصمات التاريخية أوالدينية 
المماثلة لوسطاء آخرين محتملين)...( وأثبتت رغبتها في اعتماد 

توجه خاص فيما يتعلق بسياستها في الشرق األوسط«.
أقوى  موقع  في  آبي  العوامل تضع  »تلك  أن  بوساك  وأضاف 
للتوجه بالحديث إلى آية اهلل خامنئي، وتعني أن الخيارات التي 
الحكومة  في  للمتشددين  مخرجًا  تؤمن  قد  اليابان  تطرحها 
اإليرانية بدون مخاطر أن يظهروا وكأنهم يقبلون حلواًل غربية«.

وكان الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال 
الثالثاء، »األمر مهم جدًا بالنسبة لنا أن ندعو إيران، على أعلى 
المستويات وكقوة إقليمية كبرى إلى العمل على خفض التوتر 
وااللتزام باالتفاق النووي ولعب دور بناء في استقرار المنطقة«.

مع ذلك يرى بعض المعلقين في إيران أن آبي مكلف بنقل 
الخارجية  وزير  نائب  وأعلن  وواشنطن.  طهران  بين  رسائل 
أن  اإليرانية  لصحيفة شرق  بور  رحيم  ابراهيم  السابق  اإليراني 
إذا  ويوجد  لليابان،  ترامب  زيارة  بعد  مباشرة  تأتي  آبي  »زيارة 

مصلحة لألميركيين باستخدام هذه القناة«.
وتحت عنوان »ساموراي في طهران«، نشرت صحيفة »سازن 
بلباس  آلبي  رسمًا  األربعاء  أمس  اإليرانية  اإلصالحية  ديغي« 
»كابتن  الخارق  البطل  بدرع  مسلحًا  التقليدي،  الساموراي 

أميركا«.
التوتر  بخفض  آبي  به  يتمتع  الذي  المناورة  هامش  ويبدو 
محدودًا، وهو يستغل هذه الزيارة أيضًا من أجل مصالح بالده. 
تستورد  اليابان  كانت  األميركية،  العقوبات  فرض  إعادة  وقبل 
نحو 5 بالمئة من النفط الخام من إيران، وهي تعاني جراء ارتفاع 

أسعار النفط.
دور  للعب  نادرة  فرصة  آلبي  ثانية  جهة  من  الزيارة  وتمنح 
مهم على الساحة الدولية، بعد خيبات أمل متتالية لليابان في 

هذا المجال.
الدوحة  أن  اإلثنين  أعلن  قد  القطري  الخارجية  وزير  وكان 
وعدة دول أخرى تحاول القيام بدور الوساطة لتهدئة التوتر بين 
واشنطن وطهران، ومنها العراق واليابان. وتتمتع الدول الثالث 
بعالقات جيدة مع الطرفين، وهو ما قد يسمح لهم بنقل األفكار 

والمقترحات المتبادلة.

طبيعتها  إلى  األربعاء  تعود  الحياة  بدأت 
تواجد  يزال  ال  حيث  الخرطوم  في  ببطء 
الحركة  إعالن  غداة  كثيًفا  األمنية  القوات 
الذي  المدني  العصيان  تجميد  االحتجاجية 
المجلس  على  الضغط  إلبقاء  أطلقته 

العسكري االنتقالي الحاكم في البالد.
في  تام  شبه  شلل  من  أيام  ثالثة  وبعد 
العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة األثيوبية 
مساء الثالثاء أن المجلس العسكري وحركة 
إلى  السلطة  بنقل  تطالب  التي  االحتجاج 
الى  »قريبًا«  العودة  على  وافقا  المدنيين، 

طاولة المفاوضات.
وكان قد تم اإلعالن عن وقف المحادثات 
عدم  بسبب  مايو   20 في  الطرفين  بين 
هيئة  تشكيلة  حول  توافق  إلى  التوصل 
انتقالية تدير البالد على مدى ثالث سنوات. 
قوات  قيام  بعد  صعوبة  الموقف  وازداد 
الدعم السريع التابعة لنائب رئيس المجلس 
بحميدتي،  الشهير  دقلو  محمد  العسكري، 
في 3 يونيو بفض االعتصام المتواصل أمام 
مقر القيادة العامة للقوات المسلحة منذ 6 
أبريل، ما أدى لمقتل 118 مواطنًا سودانيًا، 

وانتشال بعض الجثث من نهر النيل.
عدة  أحياء  إلى  أمس  الحركة  وعادت 
حافالت  وانتظرت  السودانية  العاصمة  في 
المعتادة  توقفها  محطات  عند  الركاب 
وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها. لكن 
بقي  العاصمة  في  الرئيسي  الذهب  سوق 
فضلوا  السكان  بعض  أن  يبدو  فيما  مغلًقا 
الكثيف  االنتشار  بسبب  منازلهم  في  البقاء 

لقوات األمن في مختلف أحياء المدينة.
شركة  في  الموظفة  بشير  سمر  وقالت 
خاصة، »أالزم منزلي ألنني قلقة من وجود 
القوات األمنية في الشوارع وهي مسلحة«. 
في  البقاء  فضلوا  إنهم  سكان  عدة  وقال 
للعمل  يعد  لم  اإلنترنت  ألن  منازلهم 
شبه  انقطاع  بعد  العاصمة  في  بالكامل 
في  العمل  يجعل  ما  االثنين،  مساء  كامل 

المكاتب أكثر تعقيدًا.
عطلة  الخاصة  الشركات  بعض  ومددت 
وكانت  األسبوع  نهاية  حتى  الفطر  عيد 

»قوى إعالن الحرية والتغيير« قالت في بيان 
اعتبارًا  المدني  العصيان  تعليق  قررت  إنها 
من مساء الثالثاء »على أن يعود شعبنا إلى 

العمل اعتبارًا من صباح األربعاء«.
من جانب آخر، أدان مجلس األمن الدولي 
األخيرة  العنف  أحداث  بشدة  الثالثاء  مساء 
في السودان، موجهًا الدعوة إلى المجلس 
االحتجاج  حركة  وقادة  الحاكم  العسكري 

للعمل معًا من أجل إيجاد حل لألزمة.

الوسيط اإلثيوبي
وكشف الوسيط اإلثيوبي، المبعوث الخاص 
عن  درير،  محمود  السفير  الوزراء،  لرئيس 
العسكري  المجلس  بين  التفاق  التوصل 
والتغيير،  الحرية  إعالن  وقوى  االنتقالي 
الستئناف التفاوض بينهما قريبًا، وأوضح أن 
الجانبين أكدا عدم التراجع عمّا تم التوصل 
بشأن  التفاوض  ومواصلة  سابقًا،  إليه 

المجلس السيادي.
بالسفارة  صحفي  مؤتمر  في  درير  وقال 
اإلثيوبية أمس، إن رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
الخارجية  وزارة  مستشار  عين  أحمد،  آبي 
مبعوثًا للسودان، وباشر مهامه بلقاء رئيس 
أول  الفريق  االنتقالي  العسكري  المجلس 

ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وقادة 
المجلس، بجانب مُمثلي »الحرية والتغيير«، 

وشخصيات سياسية بارزة وقادة أحزاب.
العسكري  المجلس  أن  درير،  وأعلن 
عن  التراجع  عدم  أكدا  التغيير«  و»قوى 
والتشريعي،  الوزراء  مجلسي  بشأن  االتفاق 
وأنه يتم استئناف التفاوض من حيث توقف 
وقال  السيادي.  المجلس  حول  والنقاش 
التفاوض  سيتم  السيادي  المجلس  »بشأن 
حوله بنية حسنة وبذات الروح التي بادر بها 

رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد«.
و»قوى  المجلس  اتفاق  درير،  وأكد 
التغيير«، على عدم التصعيد وإصدار البيانات 
على  حفاظًا  المختلفة،  لألطراف  يسيئ  بما 
عدم التقهقر والتراجع عن المبادرة اإلثيوبية، 
وقال إن المجلس وافق على بناء الثقة بين 
األطراف بإطالق المعتقلين السياسيين، وفي 
المقابل أبدت »قوى التغيير« رغبتها ووافقت 

بتعليق العصيان المدني.
مرتقبة  زيارات  عدة  عن  درير،  وأعلن 
لرئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد للسودان 
خالل الفترة المقبلة، لدفع مسيرة التفاوض 
تسعى  الوساطة  أن  وأكد  الطرفين،  بين 
لتجنب جميع األطراف التصعيد واالتهامات 

الجانبين  تُعيد  خطوات  وأي  المتبادلة، 
أن  كاملة  ثقة  على  »نحن  وقال  للوراء، 
السودان سيتجاوز هذه المرحلة الحرجة من 

تاريخه الحديث«.

تشكيل مجلس السيادة
وقال عضو المجلس العسكري، الفريق أول 
على  مصر  المجلس  إن  الخالق،  عبد  صالح 
ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من 
الجيش وليس من المدنيين، مشيرًا إلى أن 

األوضاع األمنية في البالد تقتضي ذلك.
وألمح عبد الخالق في مقابلة مع »بي بي 
سي عربي« إلى إمكانية قبول المناصفة في 
أن  مؤكدًا  السيادة،  مجلس  أعضاء  نسب 
المجلس ملتزم باالتفاق الذي تم إبرامه مع 
تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

المعارضة  اعتصام  فض  وبخصوص 
قيادات  أن  عبدالخالق  الخرطوم، كشف  في 
عسكرية عمدت إلى فض االعتصام بالقوة 
دون علم المجلس العسكري. وأشار إلى أن 
المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود 
وأبدى  االعتصام.  فض  في  شاركوا  الذين 
في  دوليين  خبراء  مشاركة  على  موافقة 

التحقيق في مالبسات الحادث.
مستعد  العسكري  المجلس  أن  وأردف 
الحرية  »قوى  مع  التفاوض  إلى  للعودة 
شروط  دون  ومن  وقت  أي  في  والتغيير« 
عودة  فور  ستعود  اإلنترنت  خدمة  وأن 
اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس  وكان  المفاوضات. 
للتوسط  زيارته  اقترح خالل  قد  أحمد،  آبي 
تأسيس  الماضي،  األسبوع  الطرفين  بين 
مجلس انتقالي مكون من 15 عضوًا، منهم 
ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، 

لقيادة البالد خالل المرحلة االنتقالية.
أحد  عن  لألنباء  رويترز  وكالة  ونقلت 
قوله  والتغيير«  الحرية  قوى  »تحالف  قادة 
أسماء  ثمانية  ترشيح  تعتزم  المعارضة  إن 
سترشح  كما  االنتقالي،  المجلس  لعضوية 
وأضاف  الحكومة.  لرئاسة  بارزًا  اقتصاديًا 
أنها تعتزم ترشيح عبد اهلل حمدوك، األمين 
التنفيذي السابق للجنة االقتصادية ألفريقيا 
التابعة لألمم المتحدة، رئيسًا للوزراء، وأنها 
في  أعضاء  لثمانية  ترشيحها  أيضًا  ستعلن 

مجلس السيادة، من بينهم ثالث نساء.
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الجزائر – وكاالت

ثالثاء،  يوم  كل  كما  الجامعيين  واألساتذة  الطالب  آالف  تظاهر 
اليه  الذي دعا  الحوار  الجزائرية، ضد المشاركة في  العاصمة  في 
بالتنحي  إياه  مطالبين  صالح،  بن  القادر  عبد  االنتقالي  الرئيس 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  خلفه  الذي  النظام  رموز  كل  ورحيل 

بوتفليقة.
وكان الشعار األساسي في مسيرة الطالب الحاشدة عبر شوارع 
رئيسًا«،  ليس  صالح  بن  العصابة،  مع  حوار  »ال  العاصمة  وسط 
عبد  االنتقالي  الرئيس  أطلقه  الذي  الحوار  على عرض  ردًا  وذلك 
إلى  التوصل  أجل  من  الخميس،  خطاب  في  صالح  بن  القادر 

»توافق« لتنظيم االنتخابات الرئاسية.
كما رفض الطالب في تظاهرتهم السادسة عشرة منذ بداية 
الحركة االحتجاجية في 22 فبراير، بقاء بن صالح في الرئاسة بعد 
الفترة االنتقالية المحددة في الدستور بتسعين يومًا، التي تنتهي 
انتخابات  تنظيم  ألغى  الدستوري  المجلس  وكان  يوليو.   9 في 
الرابع من يوليو، على أن يبقى الرئيس االنتقالي في الحكم حتى 
الجديد  الموعد  المنتخب، علمًا بأن  الرئيس  إلى  تسليم السلطة 

لالنتخابات لم يتم تحديده بعد.
مع  الحقوق، »نحن  كلية  الطالبة في  عبدالعالي،  وقالت سارة 
الحوار، لكن ليس مع بن صالح. يجب أن يقود الحوار شخصيات 
نزيهة تتمتع بالمصداقية«. كذلك رفض أيوب، الطالب في كلية 
العلوم االسالمية، »أي حوار« مع بن صالح أو »رئيس الوزراء نور 

الدين بدوي اللذين شاركا في تزوير االنتخابات سابقًا«.
وتعتبر الحركة االحتجاجية أن إصرار رموز النظام على اإلسراع 
لشفافيتها  ضمانات  أية  تقديم  دون  انتخابات  تنظيم  في 
االنتشار  وبسبب  السلطة.  في  للبقاء  سعيًا  إال  ليس  ونزاهتها، 
الكثيف لقوات الشرطة في ساحة البريد المركزي التي تعد ملتقى 

المتظاهرين.
واضطر الطالب للتجمع على بعد 1.5 كلم في ساحة الشهداء 

تحت  الرئيسية  الشوارع  عبر  الطالب  سار  ثم  السفلى،  بالقصبة 
مراقبة رجال األمن قبل أن تنتهي التظاهرة دون تسجيل حوادث.
سيدي  محكمة  أمام  المرور  من  خاصة  الشرطة  ومنعتهم 
الماضية،  األسابيع  في  فعلوا  كما  رمضان،  عبان  بشارع  إمحمد 
مسؤولين  بمحاكمة  مطالبة  شعارات  لترديد  يتوقفون  حيث 

سابقين.
وفي نهاية تظاهرتهم ردد الطالب شعار »ماراناش حابسين 
كل  يرحل  حتى  نتوقف  لن  بمعنى:  السراقين«  يروحو  حتى 
اللصوص. كما جددوا المطالبة أيضًا برحيل رئيس أركان الجيش 
تنحي  منذ  الدولة  في  القوي  الرجل  صالح  قايد  أحمد  الفريق 

بوتفليقة.

رجال أعمال في السجن
القضاء  فتح  أبريل،   2 في  االستقالة  إلى  بوتفليقة  دفع  أن  ومنذ 
تحقيقات عديدة ضد مسؤولين سياسيين ورجال أعمال استفادوا 
من صفقات عمومية. واستجوبت النيابة خالل األيام األخيرة 56 
شخصًا في إطار قضايا فساد، المتهم الرئيسي فيها رجل األعمال 

محيي الدين طحكوت، المقرب من بوتفليقة.
ومن بين هؤالء تم توجيه تهم بالفساد وتبييض األموال بحق 
موظفًا   38 جانب  إلى  وأخويه،  وابنه  منهم طحكوت  45 شخصًا 
الوزارية و3 عمال من  العمومية والمصالح  لدى مختلف اإلدارات 
شركاته. أما ملفات 11 وزيرًا وواليًا سابقًا، منهم واحد ال يزال في 

منصبه، فتم تحويلها إلى المحكمة العليا المخولة بمحاكمتهم.
وُأوقف طحكوت، رجل األعمال الذي بدأ حياته كتاجر صغير قبل 
أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، 
»مجموعة  إدارة  في  يشاركونه  عائلته  أفراد  من  ثالثة  برفقة 
طحكوت«. وتملك المجموعة أيضًا إحدى أبرز الشركات التي تبيع 

السيارات في الجزائر من عدة عالمات تجارية شهيرة.
وابنه  طحكوت  الدين  محيي  »إن  بورايو:  خالد  محاميه  وقال 
واثنين من أشقائه ُاحتجزوا صباح اإلثنين. تتعلق التهم بالفساد 
تحيل  االتهام  لوائح  أن  المحامي  وأوضح  األموال«.  وتبييض 

الفساد«  مكافحة  قوانين  ومن  الجزائي  القانون  »من  مواد  على 
بأكملها  عائلة  وحرموا  عامل،   14600 يعاقبون  »إنهم  مضيفًا: 

من كبيرها ومجموعة اقتصادية من مسؤوليها«.
طحكوت  إلى  االستماع  العاصمة،  الجزائر  في  القضاء،  وبدأ 
أحمد  السابق  الوزراء  رئيس  أيضًا  وحضر  األحد،  منه  والقريبين 
الجامعية  للخدمات  الوطني  الديوان  في  ومسؤولون  أويحيى، 
وفي وزارتي النقل والصناعة، وأيضًا في الوكالة الوطنية لتطوير 

االستثمار، وفق وكالة األنباء الجزائرية.
أمام »محكمة سيدي إمحمد  الوكالة إن طحكوت مثل  وقالت 
المستحقة  غير  باالستفادة  تتعلق  قضايا  في  العاصمة  بالجزائر 
السابق  العاصمة  ووالي  أويحيى  »إن  وأضافت:  امتيازات«.  من 
تتسرب  »لم  فيما  المحكمة«،  أمام  أيضًا(  )مثال  زوخ  القادر  عبد 
من المحكمة أية معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، 

كمشتبه فيهما أو كشاهدين«.
وكانت النيابة العامة استجوبت، منتصف مايو، أحمد أويحيى 
ومسؤولين آخرين في قضية »فساد«، المتهم الرئيسي فيها هو 
علي حداد، رجل األعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز 
مارس،   31 في  توقيفه  منذ  الحبس  رهن  والموجود  بوتفليقة 
وحداد  التونسية.  الحدود  عبر  الجزائر  مغادرة  يحاول  كان  بينما 
من  وكانا  ضخمة،  حكومية  صفقات  من  استفادا  طحكوت  كما 
أبرز الممولين للحمالت االنتخابية طوال عشرين سنة من حكم 

بوتفليقة، خصوصًا في انتخابات 2014.
عائلة  من  أخوة  ثالثة  بحبس  القضاء  أمر  أبريل  نهاية  وفي 
لمجموعة  والمالكة  بوتفليقة،  من  أيضًا  المقربين  كونيناف 
»كو جي سي« المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية 
عقود  من  سنوات  منذ  تستفيد  التي  العامة،  واألشغال  والبناء 

صفقات حكومية مهمة.
المحاكمات  حملة  من  الهدف  يكون  أن  مراقبون  ويخشى 
ودها،  لكسب  االحتجاجية  للحركة  »قرابين«  تقديم  واالعتقاالت 
وفي الوقت نفسه »اجتثاث« رموز النظام السابق في إطار صراع 

بين العصب داخل السلطة.

جهود يابانية لخفض التوتر بني طهران وواشنطن

<   شينزو آبي

<   قوات الدعم السريع تنتشر بكثافة في شوارع الخرطوم 

<     طالب يرتدون العلم الجزائري خالل تظاهرة في وسط العاصمة 



اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة ماركة شركة »أمازون« األميركية 

التصنيف السنوي لـ »براندز«

مليار دوالر

قالوا

08

المدير  مع  كاجمان،  عبدالسالم  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  بالمجلس  النائب  بحث 
التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة للشركة، 

والقيام بأعمال الصيانة السنوية للمحطات الكهربائية.
البلديات  مختلف  مع  التنسيق  ضرورة  الوزراء،  رئاسة  بديوان  عقد  الذي  اللقاء،  وناقش 
التواصل  إدارة  عن  صادر  بيان  بحسب  المدن،  بين  األحمال  طرح  ساعات  من  للتقليل 

واإلعالم برئاسة مجلس الوزراء.
الجنوب،  في  المراقبة  أبراج  عمل  الستئناف  التعاقد  تناول،  اللقاء  أن  إلى  البيان  وأشار 
المنطقة  في  الكهربائية  الشبكة  عمل  تذبذب  إلى  تخريبية،  ألسباب  سقوطها  أدى  والذي 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  مع  التواصل  على  اللقاء  خالل  االتفاق  جرى  أنه  وأكد  الجنوبية. 
بدورها  لتقوم  تشكيلها  إلعادة  للكهرباء،  العامة  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  لعقد 

على الوجه المطلوب.

»الرئاسي« يبحث استئناف العمل 
بمشاريع الكهرباء املتوقفة

»يجب أن تظل قيود اإلنتاج 
قائمة أو تمديدها لنهاية العام 
على األقل، نظرا لمخزونات 
النفط الحالية«. 

سهيل المزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

315
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3929دوالر أميركي
1.5795يورو

1.7729الجنية االسترليني
0.3714الريال السعودي
0.3792درهم إماراتي
0.2013االيوان الصيني

2019 12 يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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والقرى  المدن  في  الوقود  وانقطاع  نقص  أزمات  تتكرر 
الطرف  لهذا  االتهامات  وتوجيه  األسباب  وتتعدد  الليبية، 
أو ذاك في ظروف بالغة التعقيد. نظام التوزيع والتسويق 
في  قديم  نظام  المختلفة  الوقود  ألنواع  الوطني  المحلي 
تحديثه  وتم  اليوم  عاما   50 تقريبا  إنشائه  على  مر  ليبيا 
السبعينات  فترة  في  أغلبها  معينة  فترات  في  خاللها 
أغلب  في  مطبق  وهــو  معروف  النظام  والثمانينات. 
للمؤسسة  تتبع  عامة  شركة  على  ويعتمد  النامية  الدول 
الوطني  التكرير  حواصل  من  وتتزود  الحكومية  البترولية 
أو باالستيراد من الخارج للمنتجات التي يكون استهالكها 
تأسيس  تم  ليبيا  في  المحلية.  التكرير  قدرات  من  أكبر 
السبعينات  بداية  في  النفط  لتسويق  البريقة  شركة 
شل  شركة  تديرها  كانت  بسيطة  توزيع  شبكة  لتخلف 
آجيب  شركة  من  محدودة  مساهمة  جانب  إلى  للنفط 
إلى  اإليطالية. عموما كان االستهالك محدودا ولم يحتج 
للتزويد واإلمداد حيث كانت هناك مصفاة  شبكة معقدة 
نفطية بسيطة في ميناء مرسى البريقة تتبع لشركة أسو 
األميركية وخزانات صغيرة في كل من طرابلس وبنغازي 
فقد  بالتجزئة  التوزيع  ناحية  ومن  شل.  شركة  تملكهما 
على  أو  الرئيسية  المدن  في  توزيع  محطات  هناك  كانت 
في  المدن  بين  تربط  التي  الرئيسية  الطرق  جوانب 
ذات  أغلبها  األخرى  الرئيسية  والطرق  الساحلي  الطريق 

حجم صغير.
تطور نظام التوزيع مع النمو االقتصادي السريع للدولة 

في  كبيرة  تخزينية  مستودعات  بإنشاء  كبير  بشكل 
مدن متعددة في ليبيا إضافة إلى عدد من المحطات 
إدارة وتشغيال.  البريقة  التي تملكتها شركة  الحديثة 
والحقيقة تقال إن شركة البريقة لتسويق النفط لعبت 
دورا فعاال في تغطية االحتياجات المتنامية من الوقود 
اليوم.  إلى  تأسيسها  منذ  وعرضها  البالد  طول  على 
الحكومي  الدعم  على  يقوم  توزيع  لنظام  لزاما  كان 

منح شركة البريقة احتكارا مطلقا على التوزيع.
كبر حجم السوق وتنوع الطلب على أنواع الوقود 
عن  واحــدة  محتكرة  شركة  عجز  إلى  يقود  بالطبع 
ناحية  ومن  الوقت  ناحية  من  السوق  حاجيات  تلبية 
إلى  الماضي  العقد  منتصف  في  قاد  هذا  النوعية. 
إنشاء أربع شركات خاصة أو مختلطة متخصصة في 
البريقة  شركة  عمل  وقصر  بالتجزئة  الوقود  توزيع 

أعلم  بالجملة.  والتوزيع  التخزين  عمليات  إدارة  على 
نجاحه  ومدى  التوجه  هذا  حول  شديدا  جدال  هناك  بأن 
كثيرة  آراء  مع  وأتفق  التوزيع  نظام  تطوير  في  وفاعليته 
حول هذا الموضوع. عموما أتفق من ناحية أن منع شركة 
وكذلك  كان خطأ  المحطات  وتشغيل  امتالك  من  البريقة 
وأمالك  إمكانيات  على  الجديدة  الشركات  اعتماد  فإن 
الكامل  البريقة  شركة 
الناحية  فــي  خصوصا 
المالية كان خطأ كذلك. 
ولكن الشركات الجديدة 
ــوق  ــس الـــيـــوم فـــي ال
فاعلية  أثبت  وبعضها 
من  بــد  ال  العمل.  فــي 
هامش  أن  هنا  التشديد 
الجعل  لنظم  وفقا  الربح 
مع  خصوصا  جدا  ضيق 
التكلفة  وتصاعد  تزايد 
النقل  تكلفة  خصوصا 

وثبات سعر البيع.
ــى كــل  ــ ــة إلـ ــ ــاف ــ إض
الوقود  وتهريب  سرقة  مشكلة  تفاقم  فإن  الظروف  هذه 
الوقود  توزيع  عاظم من مشاكل  ليبيا  غرب  في  خصوصا 
الهياكل  كــل  فأصبحت  الــســيــارات.  بنزين  وخصوصا 
الموجودة عاجزة تماما على مجاراة هذا التخريب العمدي 
وتصبح  فشيئا  شيئا  يتهاوى  أنه  يبدو  لنظام  والمستمر 

إدارته أصعب مع مرور كل يوم.
آخــرون،  بها  يمر  لم  مشاكلنا  أن  لنا  يتصور  أحيانا 
التجربة  لهذه  بالنسبة  لها.  مثيل  وال  فريدة  ظروفنا  وأن 
تجربة »نسخ  إنها  أقول  أكاد  الوقود  تزويد  أزمات  وأعني 
النفط  المصدرة  األفريقية  الدولة  نيجيريا  من  لصق«   –
في  يتمحور  المشكلة  جوهر  أوبك.  منظمة  في  والعضو 
نظريات  بعكس  الوقود.  تخزين  نظام  على  السيطرة 
التهريب  بعمليات  الوقود  نقص  ــات  أزم تربط  كثيرة 
النفط،  توزيع  شركات  فشل  حتى  أو  الحكومي  الدعم  أو 
فإن تفسيري العملي هو اختالل نظام التخزين من ناحية 
سعات  وتعاظم  البريقة  شركة  تخزين  سعات  تقلص 

التخزين غير الرسمية.
البريقة  شركة  تمتلكها  التي  الرسمية  التخزين  سعة 
النفط يفترض أن تكون سعة استراتيجية قادرة  لتسويق 
منخفضة  منافسة  بتكلفة  األسواق  إلى  الوقود  توفير  على 
جدا لمدة شهر على األقل حتى تمنع من تشكيل وإنشاء 
ألنواع  الموازي  التخزين  على  يعتمد  مــواز  وقــود  سوق 
عملية  الوقود  تخزين  عملية  أن  بالطبع  المختلفة.  الوقود 
يكتنفها مخاطر عديدة تمنع المستثمرين )غير الرسميين( 
الربح  هامش  كان  ما  إذا  موازية  تخزينية  سعات  بناء  من 

ضيقا.
الوقود  نقص  أزمات  بتكرار  يتزايد  هنا  الربح  هامش 
السياسية  االضطرابات  نتيجة  نيجيريا  في  حدث  ما  وهو 
بناء  على  المستثمرين  من  الكثير  شجع  مما  والمناطقية 
يكون  عندما  فقط  تستعمل  السيطرة  خــارج  خــزانــات 
الوطنية  الشركة  قدرة  عدم  وبسبب  تزويد.  أزمة  هناك 
لثبوت  نظرا  التخزينية  السعة  تكبير  عمليات  تمويل  على 
فإن  لالستثمار  المحفز  الربح  هامش  وانخفاض  السعر 
المستثمرين الخارجيين يبنون سعات تخزينية تسحب من 
الوفرة ليتم بيعها بأسعار أكبر  الرخيص في وقت  الوقود 

سواء محليا أو دوليا بالتهريب.
هي  واحدة  طريقا  هناك  فإن  النيجيري  المصير  لتالفي 
أقرب  في  ليبيا  غرب  في  المركزية  التخزين  سعة  زيادة 
في  وسريعا  متكررا  تزايدا  سنواجه  وأال  ممكنة  فرصة 

أزمات نقص الوقود.
للخبرة  وفقا  شخصية  آراء  المقال  هذا  في  أوردتــه  ما 
وكلي ثقة بأن الخبراء في شركة البريقة وشركات التوزيع 

والمؤسسة قادرون على حل هذ األزمات بكفاءة عالية.

* خبير نفطي ليبي 
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أزمات توزيع الوقود: 
دروس من تجربة نيجيريا

أكاد أقول إن أزمات 
تزويد الوقود في 
ليبيا هي تجربة 
»نسخ – لصق«

من نيجيريا

العملة  أداء  على  واألمنية  السياسية  األوضاع  انعكست 
فقد  اآلن،  وحتى  فبراير   17 ثورة  اندالع  منذ  الوطنية 
مقابل  تصاعديا  مسارا  للدوالر  الرسمي  السعر  أخذ 
 ،2019 مارس  نهاية  وحتى   2011 العام  منذ  الدينار 
مقابل  دينار   1.3964 إلــى   %10.5 بنسبة  ليرتفع 
النشرة  لبيانات  قراءة  أظهرته  ما  وفق  دينار،   1.2628

االقتصادية الصادرة حديثا عن المصرف المركزي.
بمسار  اتسم  البريطانية  العملة  أداء  أن  ــم  ورغ
سعر  ليرتفع   ،2014 وحتى   2011 العام  منذ  تصاعدي 
بيع الجنيه اإلسترليني بنسبة 6.6% من 1.9523 دينار 
الفترة، إال أن اإلسترليني  2.0819 دينار خالل تلك  إلى 
التي  السياسية  التطورات  نزوليا على عكس  أخذ مسارا 
 2.0696 إلى  ليتراجع   ،2014 العام  منذ  ليبيا  شهدتها 
دينار في العام التالي، ثم إلى 1.7698 دينار في العام 
العام  في  دينار   1.7690 إلى  تراجعه  ليواصل   ،2016

2018، حسب بيانات النشرة االقتصادية للربع األول.
في  األوروبية  للعملة  الرسمي  السعر  تذبذب  كذلك 
إلى   2011 العام  في  دينار   1.6323 من  هابط  مسار 
1.6180 دينار في العام 2014، وإلى 1.5114 دينار في 
 ،2017 العام  في   1.6321 إلى  ارتفع  ثم   ،2016 العام 

ليعاود الهبوط إلى 1.5937 دينار.
تذبذب  فقد  األميركية  العملة  ألداء  وبالنسبة 
بالتطورات  متأثرا  الدينار  أمام  وهبوطا  صعودا  أداؤها 
 ،2011 فبراير  منذ  ليبيا  شهدتها  التي  السياسية 
وتأثيراتها على حجم إنتاج وتصدير النفط، إذ نزل سعر 
في  دينار   1.2596 إلى  دينار   1.2628 من  الدوالر  بيع 

العام 2012.
إلى  انخفاضه  للدوالر  الرسمي  السعر  واصــل  ثم 
بنسبة  االرتفاع  ليعاود   ،2013 العام  1.2566 دينار في 
عام  وهو   ،2014 العام  في  دينار   1.3379 إلى   %  6.4
دينار   1.3963 إلى  وصوال  السياسي،  االنقسام  بداية 
 ،2016 العام  في  دينار   1.4451 و  التالي،  العام  في 

ليقفز سعر الدوالر بنسبة 15 % خالل ثالث سنوات.
المالي  ــالح  اإلص إجـــراءات  أدت   2018 العام  وفــي 
األجنبي  النقد  مبيعات  على  رســوم  بفرض  والنقدي، 
سعر  هبوط  إلى  الــدوالر  من  األفــراد  مخصصات  ورفع 
دينار   1.3825 إلى  ثم  دينار،   1.3945 الــدوالر  صرف 
في فبراير 2019 مقابل 1.4451 دينار أعلى سعر سجله 

الدوالر قبل عامين.
وانعكست اإلجراءات االقتصادية التي أقرها المجلس 
صرف  سعر  ليستعيد  الموازية،  السوق  على  الرئاسي 
 4.40 إلى  الدوالر  توازنه، وينخفض سعر صرف  الدينار 
في  دينارات   10 مقابل  تقديرات(،  آخر  )حسب  دينار 

أبريل من العام الماضي.
على  سجلته  الذي  النقدي  التذبذب  محللون  ويرجع 
– الدينار  قيمة  تأثر  إلى  األخيرة  العشرة  األعوام  مدار 

في  واألمنية  السياسية  باألوضاع  وهبوطا–  صعودا 

البالد منذ اندالع الثورة وتراجع إنتاج النفط الذي يمثل 
%93 من اإليرادات العامة لتمويل الميزانية، ومع ارتفاع 
وتيرة االحتجاجات طرأت زيادة هائلة على جانب اإلنفاق 

العام في الميزانية العامة لتمويل المرتبات.
الماضية  السبع  السنوات  خالل  موازنة  أكبر  وبلغت 
 16 2013، وأقلها نحو  العام  65 مليار دينار خالل  نحو 
معدل  سجلت  فيما   ،2011 للعام  المسجلة  دينار  مليار 
التقشف،  سياسات  بسبب   ،2015 منذ  انخفاضا  اإلنفاق 

التي فرضها المصرف المركزي.
الذي  المالي،  العجز  إجمالي  بلغ  نفسه،  الوقت  في 
سجلته ليبيا خالل السنوات السبع الماضية، 69.4 مليار 
دينار )51 مليار دوالر(، تمت تغطيته من احتياطي النقد 

األجنبي، وفق تقديرات المصرف المركزي.
بسبب  كبيرة  بانتكاسة  النفطية  اإليــرادات  وأصيبت 
 ،2013 العام  منتصف  منذ  النفط  وحقول  موانئ  إغالق 
ألف   400 من  أقل  إلى  النفطية  الصادرات  انخفضت  إذ 

سنة  يوميا  برميل  مليون   1.7 مقابل  يوميا  برميل 
منذ  العالمية  النفط  أسعار  تهاوي  إلى  إضافة   ،2010

يونيو 2014.
االقتصادية  اإلصــالحــات  ورغــم  نفسه،  الوقت  في 
الماضي  العام  الوطني  الوفاق  حكومة  نفذتها  التي 
أن  إال  الدينار،  صرف  أسعار  تسجله  الذي  واالستقرار 
الباحث الليبي في الشؤون االقتصادية كمال المنصوري 
عمل  توحيد  عدم  »شينخوا«:  الصين  أنباء  لوكالة  قال 
المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء ال يقل أهمية 

عن عدم نجاعة اإلصالحات االقتصادية األخيرة.
إلى  المركزي  المصرف  انقسم   2014 العام  وفــي 
مصرفين مركزيين، األول في طرابلس يرأسه الصديق 
إليه  وتذهب  الــدولــي  المجتمع  به  ويعترف  الكبير، 
البالد،  شرقي  البيضاء  في  والثاني  النفط،  إيــرادات 
ويصفه المجتمع الدولي بـ»المصرف المركزي الموازي« 

رافضا االعتراف به.

رسميًا.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدوالر في 8 سنوات
 أسعار »المركزي« للعمالت منذ 2011 وحتى 2019

القاهرة–الوسط

اإلسترليني أخذ مسارا نزوليا 
عكس التطورات السياسية

منذ العام 2014

اإلصالح المالي أجبر الدوالر 
على التراجع في السوقين 

الرسمية والموازية

انتعاش التجارة الصينية رغم املواجهة مع ترامب
محللون اعتبروها »ظاهرة استباقية« من قبل الشركات في بكين

< سفن شحن في ميناء تشينغداو الصيني

صعيد  على  متانة  أكثر  آداء  الصيني  االقتصاد  تسجل 
التي  األرقام  في  واضحا  بدا  ما  وهو  الخارجية،  التجارة 
الحرب  رغــم  ــك  وذل الماضي،  مايو  شهر  في  سجلها 

التجارية التي تخوضها بكين مع الواليات المتحدة.
الصين  صادرات  استأنفت  متوقعا،  يكن  لم  وبشكل 
ارتفاعها في مايو على الرغم من رسوم جمركية إضافية 
الواليات  إلى  المصدرة  الصينية  المنتجات  على  فرضت 

المتحدة، وفق »وكالة فرانس برس«
 %3.9 ناقص  من  بكثير  أكبر  الجديد  ــفــاع  واالرت
توقعها خبراء استطلعت وكالة »بلومبرغ« لألخبار المالية 

آراءهم، وبعد تراجع بلغ 2.7% في أبريل.
يدين  الذي  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
الصين  مع  التجاري  الميزان  في  الفائض  باستمرار 
جمركية  رسوما  الماضي  العام  فرض  بكين،  لمصلحة 

عقابية على العديد من المنتجات الصينية.
ومع تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن 
إلى   %10 من  الجمركية  الرسوم  هذه  رفع  مايو  في 
مليار دوالر. وردت  مئتي  بقيمة  25% على سلع صينية 
جمركية  رسوما  يونيو  من  األول  في  ففرضت  الصين 
إضافية جديدة على أكثر من خمسة آالف سلعة أميركية 

تبلغ قيمتها السنوية ستين مليار دوالر.
من  تيليان  مارسيل  المحلل  قلل  األجــواء  هذه  وفي 
زيــادة  أهمية  من  إيكونوميكس«  »كابيتال  مكتب 
الدولة اآلسيوية  اقتصاد  التي تعد من أسس  الصادرات 
العالمي  الطلب  ضعف  »إن  وقال:  مايو.  في  العمالقة، 
)الصادرات(  أنها  إلى  يشيران  التجارية  الحرب  وتصاعد 
في  سجل  أول  تراجع  بعد  قريبا«  هبوطها  ستستأنف 

أبريل.

انخفاض الواردات
وهذا األمر وارد، إذ أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الــواردات  كل  على  إضافية  رسوم  بفرض  حاليا  يهدد 

الصينية تقريبا.
أنه  الماضي  الخميس  أعلن  تهدئة،  مؤشر  في  لكن 
 28 التي ستعقد في  العشرين  سيقرر بعد قمة مجموعة 
و29 يونيو في أوساكا باليابان، إن كان سينفذ تهديده 
المقبلين،  األسبوعين  خالل  قراري  »سأتخذ  وقال:  هذا. 

على األرجح بعد )اجتماع( مجموعة العشرين مباشرة«.
وقال الخبير االقتصادي تينغ لو من مصرف »نومورا« 

خصوصا  مرتبط  ــخــارج  ال فــي  المبيعات  ارتــفــاع  إن 
التي  الصينية  الشركات  قبل  من  استباقية«  »بظاهرة 
المتحدة  الواليات  إلى  كبيرة  بكميات  بالتصدير  قامت 
السلع  على  جديدة  إضافية  جمركية  رسوم  دخول  قبل 

الصينية حيز التنفيذ.
وعلى كل حال، تؤثر أجواء الغموض والتوتر هذه على 
الطلب الداخلي في الصين. ففي الفترة نفسها، تراجعت 
الواردات ) -8.5%( مقابل زيادة نسبتها 4% في الشهر 

السابق، حسبما أعلنت اإلدارة العامة للجمارك.
الماضي  األسبوع  حذر  الدولي  النقد  صندوق  وكان 
من العواقب السيئة لحرب تجارية على االقتصاد وخفض 
السنة  هذه  الصين  في  للنمو  تقديراته  طفيف  بشكل 
واشنطن،  على  ردهــا  وفــي   .)%6.2 إلــى   %6.3 )مــن 
الذين  األميركيين  الــمــزارعــيــن  الصين  استهدفت 
ويشكلون  الصين،  سوق  على  كبير  حد  إلى  يعتمدون 

قاعدة انتخابية مهمة لترامب.

سالح المعادن النادرة
واردات  تراجعت  كبيرا،  رمزيا  طابعا  يرتدي  تطور  وفي 
وتتزامن  ــام(.  ع مــدى  على   %24-( مايو  في  الصويا 
التجارية مع نزاع تقني. فقد أدرجت واشنطن  المواجهة 
العمالقة  الصينية  االتصاالت  مجموعة  الماضي  الشهر 
للشركات  الئحة  على  التجسس،  بشبهة  ــواوي«،  »هـ

الممنوعة من الحصول على تكنولوجيا أميركية.
تحتاج  التي  لـ»هواوي«،  جدا  قاسية  الضربة  واعتبرت 
إلى شرائح إلكترونية أميركية وتعتمد على تطبيقات مثل 
»الئحة  بإصدار  بكين  وردت  النقالة.  لهواتفها  »غوغل« 

سوداء« للشركات األجنبية غير الجديرة بالثقة.
يمكن  أنها  إلــى  الصينية  الحكومة  ألمحت  وأخيرا 
إليها  تحتاج  التي  النادرة«  »المعادن  تصدير  توقف  أن 
وفي  التكنولوجيا.  قطاعات  لعدد من  األميركية  الصناعة 
مايو 2019، تراجعت صادرات الصين من هذه المعادن 

بنسبة 16%، عما كانت عليه في أبريل.
وقالت بيتي وانغ من مركز »إيه إن زد« إنه »ال يمكن 

أن نستبعد أن ذلك يندرج« في إطار إجراءات الرد.
بأن  أخيرا  الجديدة  الصينية  األرقـــام  هــذه  وتفيد 
ارتفاعا  سجل  العالم  في  اقتصاد  لثاني  التجاري  الفائض 
 41.65 بلغ  وقد  الذي سبقه.  الشهر  عن  مايو  في  كبيرا 

مليار دوالر مقابل 13.8 مليار دوالر في أبريل.

< مواطنون  في أحد المصارف الليبية
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أعلن المصرف المركزي تراجع معدل التضخم العام في ليبيا إلى نسبة 
بتراجع  الماضي -%1.2  العام  األخير من  الربع  في  بلغ  بينما   %1.6-

قدره %0.4.
النقدية  العملة  ارتفاع  المركزي  للمصرف  االقتصادية  النشرة  وأظهرت 
 35,244 الجاري  العام  من  األول  الربع  في  الجمهور  لدى  المتداولة 
العام  مع  بالمقارنة  دينار  مليون   500 تفوق  بزيادة  دينار  مليار 
المصرفي  القطاع  خارج  المتداولة  العملة  فيه  بلغت  التي  الماضي 

34,732 مليار دينار.
مليار   72,292 التجارية  المصارف  لدى  الطلب  تحت  الودائع  وسجلت 
الودائع  كانت  بعدما  دينار  مليار   1.8 من  أكثر  قدره  بانخفاض  دينار 

تبلغ مع آخر العام الماضي 74.179 مليار دينار.

تراجع معدل التضخم إلى نسبة %1.6
العامة  للتعبئة  المصري  المركزي  الجهاز  قال 
ألســعــار  الــســنــوي  التضخم  إن  واإلحـــصـــاء 
في   %14.1 إلــى  زاد  بالمدن  المستهلكين 
مايو من 13% في أبريل وذلك بعد أن شهد 

تراجعات خالل شهري مارس وأبريل.
وتيرة  زادت  السابق،  الشهر  مع  ومقارنة 
ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 
أبريل، حسب  في   %0.5 مايو من  1.1% في 

وكالة »رويترز«.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث 
من  أعلى  »األرقام  فاروس  االستثمار  بنك  في 

أو سنوي... أساس شهري  على  المتوقع سواء 
األطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في 

زيادة أرقام التضخم«.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر 
زيادات متواصلة خالل السنوات األخيرة وهو ما 
دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع 
الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق 

في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
معدل  إن  المصري  المركزي  البنك  وقــال 
التضخم األساسي تراجع إلى 7.8% على أساس 
سنوي في مايو من 8.1% في أبريل. وال يتضمن 

التضخم األساسي سلعا مثل الفاكهة الخضراوات 
بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وأظهر تقرير 
الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 
 %3.6 والدواجن  واللحوم   %18.1 ”بنسبة 

واألسماك والمأكوالت البحرية %1.2«.
أسعار  الحكومة  رفعت  الماضي،  العام  وفي 
األنفاق  مترو  وتذاكر  والمياه  البترولية  المواد 
وعددا من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل 
الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خالل 
مع  التفاقها  وفقا  تموز  ويوليو  حزيران  يونيو 

صندوق النقد الدولي.

مصر: التضخم يعاود االرتفاع في مايو
السعر بالدوالرنوع الخام

60.93برنت

51.91غرب تكساس

59.52دبي

63.01سلة أوبك

58.70أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 12 يونيو 2019

حافظ احتياطي الذهب الليبي على المركز الرابع من بين أكبر 
احتياطيات عربية للمعدن النفيس في العام 2019، إذ بلغ 116.6 

طن وفق بيانات صادرة عن المجلس العالمي للذهب.
وبقي االحتياطي الليبي عند مستوياته التي سجلها على مدار 8 
أعوام والبالغة 116.6 طن، بعد أن فقد 28 طنا في أعقاب اندالع 
ثورة 17 فبراير، متخليا عن المستوى الذي سجله في العام 2010 

والبالغ 143.8 طنا، حسب بيانات سابقة للمجلس.
، وبعد شهر واحد من مقتل   2011 العام  وفي سبتمبر من 
العقيد معمر القذافي، أعلن محافظ المصرف المركزي )وقتذاك( 
قاسم عزوز أن النظام السابق باع 28 طنا ذهبا بقيمة 1,7 مليار 
السيولة  على  والحصول  الرواتب  لدفع  محليين  تجار  إلى  دينار 
في طرابلس خصوصا. في المقابل، حافظت احتياطيات المملكة 
العربية السعودية على صدارتها عربيا بواقع 323.1 طن، فيما 
حلت لبنان في المركز الثاني بواقع 286.8 طن، وجاءت الجزائر في 

المرتبة الثالثة برصيد احتياطي يقدر بـ173.6 طن.
وجاءت اإلمارات في المرتبة األخيرة بين الدول التي تمتلك 
العالمي  أكبر احتياطيات ذهب برصيد 7.5 طن، وفق المجلس 
الخامسة  المرتبة  في  جاء  فقد  العراقي  االحتياطي  أما  للذهب. 
بـ 96.3 طن، تالها الكويت بإجمالي احتياطي يقدر بـ 79 طن، 
ثم مصر بواقع 78.3 طن، واألردن 43.5 طن، وقطر 31.3 طن، 

وسوريا 25.8 طن، والمغرب 22.1 طن.

مددت الجزائر والبرتغال اتفاقا يعود إبرامه إلى 25 سنة، لتصدير 
الغاز بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشر سنوات أخرى، 

بحسب ما أفادت الشركة الجزائرية للمحروقات »سوناطراك«.
وذكر بيان للشركة نشرته على موقعها اإللكتروني: »وقعت 
السوق  لتزويد  اتفاقات  )غالب(  البرتغالية  والشركة  سوناطراك 
البرتغالية بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب 

سنويا«، حسب وكالة »فرانس برس«.
وأضاف البيان أن »سوناطراك« والشركة البترولية البرتغالية 
سنوات   10 لمدة  التاريخية  شراكتهما  »تمديد  قررتا  »غالب« 
يربط  الطبيعي  الغاز  شراء  و  بيع  »عقد  أن  موضحا  إضافية«، 

الشركتين منذ سنة 1994«.
وبالنسبة لـ»سوناطراك« فإن هذه االتفاقات تضعها »كمورد 

رئيسي لشبه الجزيرة اإليبيرية«.
ما   2018 سنة  في  الجزائري  الطبيعي  الغاز  صادرات  وبلغت 
يعادل 15.5 مليار متر مكعب، 75% منها عن طريق أنابيب الغاز 

و25% في ناقالت غاز، بحسب الشركة الجزائرية.
ويتم تصدير الغاز بثالثة خطوط أنابيب، األول نحو إيطاليا 
مرورا بتونس، والثاني يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، أما 
خط األنابيب الثالث فيربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر 

األبيض المتوسط.

ذلك  في  بما  العالمية  العامة  االستثمار  مؤسسات  قلق  يتنامى 
البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات 
التقاعد الخاصة بالقطاع العام إزاء التباطؤ االقتصادي العالمي 

ومن ثم تتبني استراتيجيات مختلفة.
وخلص مسح سنوي لعدد 750 مؤسسة من 183 دولة بأصول 
تبلغ 37.8 تريليون دوالر، بما يوازي 43%من االقتصاد العالمي، 
إلى أن نسبة 43% منها سعت لرفع ميزانية المخاطر واالتجاه 
لألصول ذات العوائد األعلى، بينما قبلت نسبة 37% بعائد أقل، 
حسب وكالة »رويترز«. وشهد بعض كبار المستثمرين مثل بنك 
الحكومية  التقاعد  استثمار معاشات  الوطني وصندوق  سويسرا 
األولى منذ بدء منتدى  للمرة  انخفاضا في األصول  اليابان  في 

المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إجراء مسحه في 2014.
وبصفة عامة تباطأ نمو األصول التي تملكها مؤسسات عامة 
 7.6 من  انخفاضا   2018 في   %3.7 أو  دوالر  تريليون   1.4 إلى 
بالمئة في 2017 جراء ضعف أسواق األسهم التي شهدت واحدا 

من أسوأ أعوامها منذ األزمة المالية في 2008.
البنوك  معظم  في  للتيسير  العودة  »رغم  المسح  في  وجاء 
العام  القطاع  من  المستثمرين  فإن  العام  مدار  على  المركزية 

قلقون بشأن تراجع اقتصادي محتمل وتأثيره على محافظهم«.
وأثارت حرب التجارة بين الواليات المتحدة والصين مخاوف 
أدى  مما  الركود  نحو  العالمي  االقتصاد  تدفع  أن  احتمال  من 
في  واأللمانية  األمريكية  الخزانة  سندات  لعائدات  حاد  لهبوط 

األسابيع األخيرة مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمنا.
القطاع  مستثمري  من  كثيرا  فإن  المخاوف  تلك  من  بالرغم 
المخاطر وتنوي نسبة  العام رفعوا االستثمار في األصول عالية 
زيادة  بالمئة  األسهم و14.7  في  االستثمار  في  التوسع   23.5%

المخصصات لسندات الشركات وللبنية التحتية والعقارات.
وقال التقرير »العائد يظل مهما لمديري االحتياطيات السيما 
العام«. للرأي  بالنسبة  الضوء  دائرة  العمليات في  عندما تكون 

كانت الصناديق السيادية هي األفضل أداء في 2018 وحققت 
أصولها أقوى نمو عند 7.9% بفضل ارتفاع أسعار النفط. ونمت 

أصول صناديق التقاعد 4.8% والبنوك المركزية 0.1% فقط.
االستثمار  مؤسسة  هي  مؤسسات،  ــع  أرب أصــول  وتشكل 
الصينية ومبادلة لالستثمار والهيئة العامة لالستثمار في الكويت 
وصندوق تقاعد العسكريين في الواليات المتحدة، نحو %28من 

أصول مؤسسات القطاع العام البالغة 1.4 تريليون دوالر.

اعتبر كبار المسؤولين الماليين لمجموعة 
العشرين يوم األحد الماضي أن التوترات 

التجارية والجيوسياسية »تفاقمت« بما يزيد 
المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي لكنهم 

لم يصلوا إلى حد الدعوة لحل النزاع التجاري 
المحتدم بين الواليات المتحدة والصين.

وبعد مفاوضات شاقة كادت تجهض إصدار 
بيان، أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك 

المركزية المجتمعون في فوكوكا بجنوب اليابان 
على اللهجة ذاتها الصادرة عن اجتماع بوينس 
أيرس في ديسمبر كانون األول الماضي والتي 
قدمت دعما فاترا لنظام تجاري متعدد األطراف 

يقوم على قواعد متفق عليها، حسب وكالة 
»رويترز«

وفي البيان الختامي الجتماعات فوكوكا قال 
المسؤولون »النمو العالمي يستقر فيما يبدو، 

ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة 
طفيفة في وقت الحق هذا العام وفي 2020«.

وبيد أنه أضاف »النمو ما زال منخفضا 
والمخاطر ما زالت تميل إلى االتجاه النزولي. 

واألهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية 
اشتدت. سنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف 

على أهبة االستعداد التخاذ مزيد من اإلجراءات«.
وقال البيان إن كبار مسؤولي المالية بمجموعة 
العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 

2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات 
التكنولوجيا العمالقة مثل فيسبوك وجوجل 

لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.
وتضمن البيان تعهدات بزيادة شفافية 

الدين من جانب المقترضين والمقرضين وجعل 
تطوير البنية التحتية أكثر استدامة، وهي 

مبادرة أطلقت في ضوء الشكاوي من أن مبادرة 
الحزام والطريق الصينية العمالقة تثقل كاهل 

الدول الفقيرة بديون تعجز عن سدادها. ولكن 
الصيغة النهائية للبيان حذفت فقرة مقترحة 
عن »االعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات 

التجارية« كانت مدرجة في مسودة سابقة جرت 
مناقشتها يوم السبت الماضي.

ورأت »رويترز« أن حذف الفقرة، الذي قالت 
المصادر إنه جاء بإصرار من الواليات المتحدة، 

يعكس رغبة واشنطن في تجنب أي عوائق بينما 
تزيد الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وخال 
البيان أيضا من أي إقرار بأن النزاع التجاري اآلخذ 
في االشتداد بين الواليات المتحدة والصين يضر 

بالنمو االقتصادي العالمي.

للعام الثامن.. ليبيا تحتفظ 
برابع أكبر احتياطي ذهب عربيا

مستثمرو القطاع العام 
عند مفترق طرق عاملي

تمديد اتفاق الغاز 
بني الجزائر والبرتغال

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 186 9 شوال 1440 هــ

13 يونيو 2019 م

أعمال تطوير قطاع النفط تتحدى أصوات القذائف
 في الشهر الثالث من حرب العاصمة

رغم مرور أكثر من شهرين على اندالع حرب العاصمة 
خطورة  من  واكبتها  التي  والتحذيرات  طرابلس، 
انعكاسات هذه الحرب على إنتاج النفط والغاز الليبي، 
المستقر،  آدائها  على  حافظت  النفط  تدفقات  أن  إال 
خالل  عامة  تطوير  أعمال  الحقول  بعض  وشهدت  بل 
قدرات  أضافت  تطوير  أعمال  الماضيين  الشهرين 
السياق  هذا  في  االستثناء  يكن  ولم  جديدة،  إنتاجية 
بحقل  كهربائي  مولد  في  اندلع  عارضا  حريقا  سوى 
تقدر  باإلنتاج  خسارة  في  وتسبب  النفطي  السرير 

بحوالي 30 ألف برميل نفط يوميا.
على سبيل المثال، كان نجاح شركة سرت في إجراء 
عمليات االختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة )هــ 
111-20( بحقل الراقوبة، ما سيضيف 1102 وبرميلين 
المؤسسة  لبيان  ووفقا  المحلي.  لإلنتاج  اليوم  في 
بواسطة  تم  الــذي  االختبار  »أظهر  للنفط،  الوطنية 
فاصل االختبارات المتحرك ضغطا في رأس البئر بمقدار 
psi 430 وحجم الخانق 64/32«، مضيفا أنه »تم حفر 
سائل  باستخدام  وذلك  )الواحة(،  مكمن  بطبقة  البئر 

الحفر )CL-free( بالتعاون مع شركة 
عملية  تتم  أن  المقرر  ومن  الجوف«. 
بعد  اإلنــتــاج  خــط  على  البئر  ربــط 

تحرك الحفارة من الموقع.
الخليج  شــركــة  اســتــأنــفــت  كــمــا 
العربي للنفط »أجوكو« إنتاج 2900 
برميل يوميا من بئر كانت مهجورة 
المسلة  حقل  فــي  طويلة  لفترة 
النفطي، وقال مسؤول من »أجوكو« 
جرى  التوقف،  من  عاما   40 بعد  إنه 
»إتش  البئر  من  اإلنتاج  استئناف 

شركة  طورتها  للحفر  تقنيات  باستخدام   ،»65-54
خدمات  في  المتخصصة  األميركية  »شلومبرجير« 

الحقول النفطية.
حقلي  عند  اإلنتاج  في  التطوير  جهود  تتوقف  لم 
الراقوبة والمسلة النفطيين، بل امتدت إلى قطاع الغاز 
حيث نجحت شركة مليته للنفط والغاز وعلى مدار 24 
يوما في تنفيذ عملية اصطياد السترجاع أنابيب اإلنتاج 
أكبر  السالم  بحر  في  الموجود   CE02 بالبئر  العالقة 
الحقول البحرية المنتجة للغاز في البالد، ونفذ العملية 
بالتنسيق  مليته،  بشركة  الغاز  لفرع  التابع  الحفر  فريق 
اإلدارة  وفرق  الهندسيين  األخصائيين  من  عدد  مع 
للنفط، مضيفة  الوطنية  والمؤسسة  الشركة  من  بكل 
أن هذه العملية الهندسية المعقدة وفرت على شركة 
وحفر  البئر  مسار  تغيير  مصاريف  والغاز،  للنفط  مليته 

مقطع جانبي، والتي تقدر بحوالي 23 مليون دوالر.

عن  النفط  مؤسسة  أعلنت  الماضي،  مايو  وفي 
التابع  النفطي،  الحمادة  شمال  حقل  لتطوير  خطط 
باالمتياز  والكائن  النفطية،  للعمليات  نفوسة  لشركة 
47 بحوض غدامس شمال غرب البالد. وناقش فريق 
إلى  الحقل«، مشيرة  لتطوير  المقدمة  المقترحات  فني 
تقنيات  أحدث  استخدام  إلى  تطرقت  المناقشات  أن 
إلى  إضافة  المبكر،  اإلنتاج  معدات  طريق  عن  اإلنتاج 
المصاحب  الغاز  مع  للتعامل  المعتمدة  الطرق  أنسب 

للنفط، والناجم عن عملية اإلنتاج.
برميل  ألف   30 خسر  النفطي  السرير  حقل  لكن 
مولد  في  حريق  ــدالع  ان بسبب  اإلنــتــاج  من  يوميا 
درجات  ارتفاع  بسبب  يونيو  من  التاسع  في  للكهرباء 
تشكيل  للنفط،  العربي  الخليج  شركة  وقررت  الحرارة. 
إحدى  تهيئة  وناقشت  الحريق،  أسباب  لمعرفة  لجنة 
إلى  ستؤدي  والتى  مؤقت  كحل  القديمة  المحطات 
جانب  إلى  السابقة  المحطة  إنتاج  من   %80 إعــادة 
العمل على جلب محطة جديدة في إسرع وقت ممكن.

سرت  حــوض  فــي  الــواقــع  السرير  حقل  ويعتبر 
العربي  الخليج  شركة  تشغيله  على  تشرف  ــذي  وال
أكبر  أحد  للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  التابعة  للنفط 
ألف   155 حوالي  وينتج  ليبيا،  في  النفطية  الحقول 
تبلغ  مؤكدة  باحتياطات  يوميا،  برميل 
أشهر،  ستة  وقبل  برميل.  مليار   4.8
آالف  ثالثة  إنتاج  الشركة  استأنفت 
-86 برميل يوميا من بئر »إتش إتش 

65« في حقل المسلة أيضا، الذي تبلغ 
طاقته 70 ألف برميل يوميا من النفط 

الخام.
حمل  فقد  الــحــريــق،  ورغـــم  لــكــن، 
إذ  للحقل،  جيدا  خبرا  الحالي  األسبوع 
للنفط، إعادة  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
الذي   »2 الصناعي  »المجمع  تشغيل 
عطل  بسبب  الماضي  مايو  شهر  خالل  توقف  قد  كان 
اإلنتاج  إعادة  على  المجمع  إعادة تشغيل  فني. وساعد 
في  برميل  ألف   60 إلى  تصل  كمية  وإضافة  تدريجيا 

اليوم.
النفط  إنتاج  كفاءة  ورفع  التطوير  جهود  ووسط 
مليون   1.1 نحو  منه  ليبيا  إنتاج  يبلغ  الــذي  الليبي 
تزال  ما  »رويــتــرز«،  تقديرات  بحسب  يوميا،  برميل 
تستهدف  مباغتة  تــطــورات  مــن  قائمة  المخاوف 
ال  إذ  طرابلس  العاصمة  حــرب  خلفية  على  النفط 
رئيسها  لسان  على  النفط،  مؤسسة  تحذيرات  تنقطع 
مصطفى صنع اهلل، من أن استمرار عدم االستقرار قد 
الوطنية  المؤسسة  إنتاج  95% من  إلى فقدان  يؤدي 
بلغت  قياسية  ــرادات  إي تحقيق  أعلنت  التي  للنفط، 
6.27 مليار دوالر خالل األشهر األربعة األولى  قيمتها 

من العام الجاري.

طرابلس–الوسط

حقل السرير فقد
30 ألف برميل نتيجة 

حريق بفعل ارتفاع 
درجات الحرارة

< موقع إنتاج في حقل الراقوبة. )المؤسسة الوطنية للنفط(

سجلت نسبة الهجرة ارتفاهعا بين الرجال داخل قطاع 
تقرير  وفق  الصعبة،  المعيشية  الظروف  بسبب  غزة، 

بثته وكالة »فرانس برس«.
القطاع،  داخــل  أسر  مع  مقابالت  الوكالة  وأجــرت 
فتقول  شرعية،  غير  بطرق  الخارج  إلى  رجالها  هاجر 
األنفاق  أنغام زعرب إن شقيقيها وزوجها هاجروا عبر 
مقابل  منزله  األخير  باع  بعدما  ومصر،  القطاع  بين 
مصاريف  تحمل  من  يتمكن  كي  دوالر،  آالف  خمسة 

السفر.
األنفاق،  مئات  مصر  تدمير  إلى  الوكالة  وأشــارت 
إعادة  قبل  دائم،  شبه  بشكل  مغلقا  رفح  معبر  وإبقاء 
حركة  مع  العالقات  تحسن  بعد  الماضي  العام  فتحه 
كل  يسمح  وبات  القطاع،  على  تسيطر  التي  حماس 
هذا  ومــن  بعبوره.  غــزة  سكان  من  للعشرات  يــوم 
الماضي  الصيف  زعرب  أنغام  زوج  المعبر، خرج شقيق 

وكان آخر فرد في األسرة يهاجر.
»زوجها  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  أنغام  وتروي 
العائلة  ــور  ذك دفعت  التي  نفسها  لألسباب  ــادر  غ
وكان  عمل،  عن  البحث  وهي  الهجرة  إلى  اآلخرين 

يقول: سأؤمن مستقبال البنتي وألسرتي«.
لحصار  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  غزة  وتخضع 
وبحرا وجوا، ووقعت ثالث حروب  برا  إسرائيلي صارم 
بين الدولة الصهيونية وحماس منذ 2008، وغالبا ما 

تبدو الهدنة الهشة القائمة حاليا على وشك االنهيار.
منفى اقتصادي وسياسي

الشرق  الضيق إسرائيل من  الساحلي  القطاع  وتحد 
والشمال ومصر جنوبا والبحر األبيض المتوسط غربا، 
مساعدات  على  المليونين  سكانه  من   %80 ويعتمد 

من منظمات دولية في معيشتهم.
زوجها  أما  السويد،  في  حاليا  أنغام  شقيقا  ويقيم 
وحيدة  أنغام  وباتت  منه،  وتطلقت  أخباره  فانقطعت 
في  سنوات،  ست  العمر  من  البالغة  ابنتها  مع  تقيم 

منزل أهلها، وال تملك ماال.
وتشير إلى جسم طفلتها الذي غطته البثور بسبب 
»أنا  وتعقب:  قولها،  حسب  القريب،  النفايات  مكب 

أيضا أود أن أهاجر«.
المنزل  على رف خشبي صغير قربها، أكثر مقتنيات 
البسيط قيمة هو جهاز »المودم« الذي تغذيه بطارية 
المتكرر  الكهربائي  التيار  انقطاع  أثناء  الصنع  يدوية 
شمة  والدتها  وتقول  الظالم.  في  الحي  يغرق  الذي 
خالل  يوم،  كل  أبنائي  مع  أتكلم  »اآلن  تبتسم  وهي 

العامين األولين كنت أبكي دون توقف«.
المنزل  إعالة  االبنان  يرسلها  التي  األمــوال  وتتيح 
الذي يقيم فيه تسعة أشخاص في غرف فارغة إال من 
الفرش الملقاة على األرض. وغادر عشرون رجال على 

أثناء  البعض  ومات  القطاع،  األســرة  هذه  من  األقل 
رحلتهم. وبحسب أرقام وضعتها األمم المتحدة العام 
الماضي، سلك 61 ألف شخص معبر رفح للخروج من 
ألفا   24 ألفا فقط، أي أن هناك   37 غزة، وعاد منهم 

لم يعودوا.
كما  الهجرة،  رفح  معبر  فتح  إعادة  عملية  وسهلت 
اإلنسان  لحقوق  »الميزان«  مركز  مدير  نائب  يقول 

سمير زقوت.
من  إنـــه  غـــزة  وســـط  ــي  ف مكتبه  ــن  م ــول  ــق وي
لكن  باألرقام،  الظاهرة  هذه  مدى  تحديد  المستحيل 
الزهيدة  والرواتب  والفقر  البطالة  معروفة:  أسبابها 
سياسيا  حماس  وهيمنة  التعبير  حرية  ــعــدام  وان

والحصار وصعوبة السفر بحرية.
تعد  كانت  الهجرة  فكرة  الماضي  »في  ويضيف 
الذين  أولئك  حتى  فخر،  مصدر  باتت  اليوم  خيانة، 
يستعدون  بالمقاومة  ويؤمنون  السياسة  يمارسون 
للهجرة«، مؤكدا أن كل الطبقات االجتماعية تنظر إلى 

الخارج.

اتصال من مجهول
خيار،  الفلسطينيين  أمــام  كــان  »لــو  بأسف  ويضيف 
فإنهم يفضلون البقاء في قطاع غزة الجميل جدا دون 

حصار«.
وكان عبداهلل المصري )27 عاما( يريد أن يبدأ حياة 
جديدة بعيدا عن خان يونس الواقعة في جنوب قطاع 
غزة، وبعد رحلة طويلة ومرهقة وصل إلى الجزائر التي 

توجه منها إلى أوروبا.
وتقول والدته سمر المصري )43 عاما(، في حديثها 
إلى الوكالة داخل منزلها الذي زين بصور نجلها البكر: 
غدا(«.  )سأرحل  لي  وقال  أربعاء  يوم  ذات  بي  »اتصل 
يوما  تلقت  أن  إلى  نجلها  أخبار  انقطعت  سفره،  بعد 

اتصاال هاتفيا من الخارج ليعلمها بأنه توفى.
األقل شخصا  على  يعرفون  غزة  والعديد من سكان 
سمر  وتمسح  الهجرة.  محاولته  أثناء  قضى  ــدا  واح
الحكومة  على  ناقمة  »إنني  وتقول  دموعها،  المصري 
وعلى إسرائيل وكل الذين يحبسوننا هنا، يأخذون منا 

شبابنا! وكم من هؤالء الشباب قد ماتوا؟«.

غزة: الهجرة.. املالذ الوحيد من الفقر
»العشرين« تشخص 

النزاع التجاري دون حل

بين البطالة والحصار اإلسرائيلي

< سوق باب العامود في البلدة القديمة بالقدس
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كروية الشكل
 أم مسطحة؟

صالح الحاراتي

جمعة بوكليب

كنت  أن  يوم  نفسي  على  ألقيته  الذي  الوجودي  للسؤال  كان 
دفعني  مما  عزيز،  صديق  من  كبير  اهتمام  تندوف«  من  »قريبًا 
لتحفيز ذاكرتي ألتذكر يومها ما الذي دار في عقلي وماذا حدثت 
نفسي، محاواًل اإلجابة عن السؤال الكبير »ما الذي أتى بك إلى 

والصحراء؟«. القفار  هذه 
كانت  إجابتي  أن  فأتذكر  الموت،  من  الخوف  يساورك  هل 
بـ»نعم«، فترد بأن ذلك أمر طبيعي، ولكن ال تترك ذلك الشعور 
يتمكن منك؛ ألن خشية الموت تجعلك ال تمارس الحياة بشكلها 
آمال  تكوين  أو  باآلخرين  االهتمام  حتى  تفقد  وربما  الحقيقي، 
حول المستقبل، وأظنك تحتاج أن تنظر لألمر من زاوية مقابلة، 
يوجد  ال  بأنه  االقتناع  خالل  من  الموت  بحقيقة  تبالي  ال  لكي 
يحدث  أن  ما  لشيء  بدَّ  ال  »حين  وبأنه  التفكير  ذلك  يستحق  ما 

فليحدث!«.
أن  المهم  »ليس  سينا:  ابن  بقول  أذكرها  وأنا  قلياًل  هدأت 

نعيش حياة طويلة، بل أن نعيش حياة عريضة«.
بك  أتى  الذي  »ما  سؤال:  عن  لإلجابة  محاوالتي  واستمرت 

النفسية.. دفاعاتي  كافة  والصحراء؟«، مستحضرًا  القفار  لهذه 
فإننا  داخلنا،  الموت  من  الخوف  شعور  استفحل  إذا  بني،  يا 

أيضًا. المتعددة ومواقفها  الحياة  االنخراط في مشاريع  سنخاف 
هناك  »هل  بـ:  المعنون  كتابه  في  »كوستنباوم«  قول  تذكر 
يمكننا  للموت  وعينا  أن  فكرة  تأكيده  حيث  الموت«،  عن  جواب 
رؤية  حياتنا  نرى  يجعلنا  ذلك  وأن  غنية،  لحياة  نخطط  أن  من 
والنهائية.  الحقيقية  األجوبة  عن  البحث  إلى  يدفعنا  كما  كلية، 
المميزة  الشخصية  الهوية  تشكيل  على  بقدرتنا  يرتبط  إنه 
من  نتمكن  الشخصي  موتنا  حقيقة  قبول  خالل  »فمن  منا:  لكل 

التي نريد«. الحياة  تحديد نمط 
األبوي مبكرًا،  الزجر  فأنا فقدت  للعيش حرًا،  أتوق  دائمًا  كنت 
أحسنت  الذي  ضميري  إال  حريتي  في  شيء  ينازعني  يعد  ولم 
الدائم  والتوق  والتسامح  والتواضع  بالحب  تشكيله  والدتي 

بكرامة. للعيش 
كنت أذكر نفسي وأقول، إن معنى حياتنا يتوقف على واقع أننا 
»محمد«  أخي  وكان  قصيرة،  طالت  مهما  وحياتنا  فانية،  كائنات 
النموذج الذي كان دائمًا ما تستحضره الذاكرة في هكذا مواقف.
وكنت على يقين بأنه علينا أن يكون لنا االختيار، بحيث نبتكر 
في  واعية  قرارات  نتخذ  أن  باستطاعتنا  وبأنه  نريد،  التي  الحياة 
حياتنا أو أن ندعها تمر كما هي وندع األحداث تحركنا وتتالعب 

بنا.
تسألني  وهي  نفسي  مناجاة  من  جزء  وغيره  ما سبق  كل  لعل 
القفار  هــذه  إلــى  بك  أتــى  ــذي  ال ما  الــوجــودي:  السؤال  ذلــك 

والصحراء؟
ومقنعة  كافية  وهي  لي،  المقنعة  اإلجابة  تحمل  كانت  مناجاة 
ذلك  يغب  لم  واأليام  الزمن  بتقادم  ولكن  اللحظة..  تلك  في 
من  شيئًا  يستدعي  موقفًا  واجهت  كلما  عقلي  عن  السؤال 
المخاطرة واإلقدام، بل صرت أكثر حرصًا وهيابًا لخوض التجارب 
ذلك  أمام  حيلة  أجد  وال  به،  ومؤمن  مقتنع  أنا  ما  وممارسة 
التراجع، إال أن أعزي نفسي بالعودة لما هو من المأثورات.. »أال 

الشباب يعود يومًا«. ليت 

ال طعم وال مذاق وال طرافة في العيش في عالم يخلو من جنون وعجائب وغرائب البشر. إذ لوالهم 
لصار مضجرًا كئيبًا ولتحولت الحياة فيه إلى دورة حياة ميكانيكية تدور وتدور حتى تقتلنا ملاًل. 
لذلك فإني أشعر باالمتنان نحو المجانين وغريبي األطوار الذين مازال بمقدورهم إدهاشنا وجعل 

الحياة ممكنة، وممتعة أحيانًا، رغم ما تعجّ به من شرور ووحشية وسفك للدماء وقهر لإلنسان. 
في اآلونة األخيرة تردد في األخبار المحلية بإحدى الصحف على شكل مزحة أن جمعية أهلية 
عامًا  اجتماعًا  تعقد  سوف   »The Flat-Earth Society« مسطحة-  األرض  جمعية  تسمى 
ألعضائها في جميع مدن المملكة المتحدة وأن مدينة برايتون جنوب شرق لندن سوف تكون 

مقر اللقاء. 
ورغم غرائبية الخبر، المزحة فإني تعودت على التعامل مع ما تنقله لي وسائل اإلعالم من أخبار 
بمشاعر مزيج من صبر وحكمة حتى مع األخبار التي تجعل شعر رأسك يقف تعجبًا ودهشة من 
شدة ال معقوليتها مثل الخبر أعاله. فالبشرية دخلت القرن الواحد والعشرين منذ عقدين والتقنية 
والتقدم العلمي قد جعل البشر يرسلون بمركبات فضائية إلى كوكب المريخ وقبلها وصلوا القمر 
ومشوا على سطحه، األمر الذي يجعل المرء مخطئًا يظن أن مسألة شكل األرض قد صارت في 
حكم البديهيات، فإذا به يفاجأ أن ما يعتبره مسلَّمة علمية تعد مسألة تحتمل إعادة النظر من قبل 

أناس آخرين ليس في بريطانيا فقط بل في بلدان كثيرة موزعة في أنحاء العالم. 
مسلم  لشيخ  فيديو  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  انتشر  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 
جازمًا  ويحاجج  األرض،  كروية  استحالة  عن  بقناعة  فيه  يتحدث 
والحجج.  األقوال  عديد  وحاشدًا  األمثلة،  عديد  ضاربًا  بتسطحها 
وأذكر أن غرائبية آرائه جعلت جريدة بريطانية هي »اإلندبندت« 

قبل توقف نسختها الورقية تنشر تقريرًا طوياًل حوله. 
ورفاقي  كنتُ  األولــى  السجن  فترة  خالل  أنه  أيضًا  وأذكــر 
مدني  سجن  وهو  طرابلس،  شرق  الجديدة  بسجن  موقوفين 
بإدارة وشرطة مدنية. وكنا موقوفين في مبنى صغير منفصل عن 
مبنى السجن الرئيسي- المخصص للموقوفين والمسجونين في 
قضايا وجنح جنائية- كان سابقًا سجنًا مخصصًا للنساء ثم خصص 

فيما بعد للموقوفين في قضايا ذات طابع سياسي وأمن دولة. 
في أحد األيام أحضرت الشرطة شيخًا هرمًا من منطقة الجفرة 
وجه  على  أعرف  وال  ويديه  قدميه  في  معاقًا  وكان  ليبيا  بوسط 
القبض عليه وترحيله  التي تسببت في  التهمة  التحديد طبيعة 
الجديدة. كان رجاًل طيبًا دمثًا  إلى طرابلس وتوقيفه في سجن 
ومتعصبًا آلرائه السياسية وله كراهية وأحقاد وثأرات ضد حزب 
الموقوفون  الرفاق  وكان  أسبابها.  اآلن  حتى  أعرف  وال  البعث، 
متعاطفين معه ومهتمين برعايته ألنه فعليًا غير قادر على العناية 
بنفسه بسبب اإلعاقة. ومثل الشيخ الواعظ الذي تحدثنا عنه أعاله 
كان عجوزنا ال يصدق مطلقًا بحقيقة نزول مركبة فضائية تحمل 
الرفاق توضيح  البداية حاول بعض  القمر. في  بشرًا فوق سطح 
األمر له بالدالئل العلمية والبراهين لكنه كان أشد عنادًا من ثور. 
ورفض كل ما قدم له من أدلة، مجاداًل كيف يمكن النزول على 

سطح قمر خلقه اهلل من نور!
هنالك فقط أدرك الرفاق أن عليهم االهتمام بأمور سجنية أخرى أجدى وأنفع لهم ولحيواتهم 
تعينهم على تدبر أمورهم في ذلك الحيز المكاني الضيق، ومحاولة توسيع حدود جدرانه التي 

تحول بينهم وبين التفاعل مع زخم الحياة خارجها.
لكن ذلك حدث قديم زمنيًا مر عليه أزيد من أربعة عقود تغير خاللها العالم وتغيرنا، وكذلك 
تغيرت الجفرة وتغيرت الدنيا بأكملها وتغير ناسها وازدادوا عددًا وتعقيدًا وحروبًا وعداوات حتى 
ضاقت، ولوال فسحة األمل والحب والحلم بغد أفضل لصارت جحيمًا أرضيًا. هذا ما كنت أعتقده. 
لكن أن أقرأ وأسمع عن أناس في مدينة كوزموبوليتية علمانية ومركز حضري وحضاري ومنارة 
للعلم وللثقافة مثل لندن يؤسسون جمعية ال تصدق حتى اآلن بكروية األرض فهي مسألة ليس 
سهاًل قبولها، ومن الممكن بلعها على مضض على أساس أنها جزء من ذلك الهامش الحياتي 
المسموح فيه للبشر بالتعبير عما لديهم من أفكار، حتى وإن اتسمت بالغرابة وليس لنا نحوها 

سوى التسامح واالبتسام والدعاء بالهداية.
يذكر أن الجمعية المذكورة، حسب ما ورد في اإلعالن، اختارت أن يتم اللقاء في مقهى معروف 

بمدينة برايتون يسمى »The Glob«، التي تعني باللغة العربية الكرة األرضية!
واألهم من ذلك هو التعليق الذي كتبه محرر الخبر، حيث نبه محذرًا إلى حقيقة أن عدد أعضاء 
التواجد  على  وأن حضورهم جميعًا وحرصهم  ليس صغيرًا  بريطانيا  مناطق  الجمعية في جميع 
بذلك المقهى قد يؤدي، وفقًا العتقادهم بتسطح األرض، إلى حدوث تزاحم واكتظاظ في جهة من 
المقهى مما يخل بتوازن األرض المسطحة وربما التسبب، دون قصد، في حدوث اختالل في توازن 

أرضية المكان يؤدي بدوره إلى حدوث هزة أرضية بالمقهى وبمدينة برايتون!

سالم الكبتي

الكفاءة والظروف الصعبة

رجل  الوطني.  الضابط  التومي  محمد  حسن 
جيدًا  عمله  وعرف  الكفاءة.  وصاحب  القدير  األمن 
والتزم به عن صدق وحيادية. كانت الشرطة ذلك 
طريق  عن  الجريمة  تتابع  كله  العالم  في  الوقت 
المقاييس ثم تطورت المتابعة والرصد الذى تطور 
التطور  لهذا  نتيجة  واتفق  البصمات(  )علم  إلى 
للداللة  األمنيين  الخبراء  أغلب  بشأنه  والتقدم 
البشر  بين  البصمات  تشابه  ولعدم  الوقائع  على 
أيضًا.  علم  عنها  والبحث  علم  الجريمة  عمومًا. 
ولخبرته  ضرورية.  مهمة  والوطن  الناس  وتأمين 
فزان.  بوليس  إدارة  تنظيم  في  شــارك  األمنية 
إلى بنغازي. أحداث ووقائع  قضى فترة هناك وعاد 
وجرائم متنوعة وصعبة وقاسية. كان حسن التومي 
موقعه  بحكم  األحداث  تلك  من  الكثير  من  قريبًا 
نظام  الغاء  بعد  شغل  السياسية.  خاصة  الحساس 
وتوسعت  الدولة  أمن  إدارة   1963 عام  الواليات 
مديرًا  ثم  كله.  الوطن  مستوى  على  االختصاصات 

عامًا إلدارة الحدود. 
كان يعرف حدودنا وشارك في مفاوضات معقدة 
لوعودهم  تنكروا  الذين  الجزائر  في  أخوتنا  مع 
إلى  تعود  التي  الحدود  بتسوية  المتعلقة  القديمة 
رئيس  خده  بن  يوسف  بعيدة.  فترات  منذ  ليبيا 
بتعديل  تعهد  الجزائر  في  المؤقتة  الحكومة 
التاريخية  والثوابت  الدولية  لألصول  وفقًا  الحدود 
خالفوا  هناك  أخوتنا  لكن  االستقالل.  نيل  بعد 
حسن  برئاسة  الليبي  الوفد  واستقبلوا  وغيروا. 
الرجل  والجفوة. وكان  الفظاظة  بكثير من  التومي 
من ضمن المسؤولين الليبيين الذين شاركوا في 
ليبيا.  داخل  ومساندتهم  الجزائريين  الثوار  حماية 
عام  التقاه  ورفاقه.  شخصيًا  بله  بن  يعرف  كان 
مع  اختطافه  قبيل  بروما  المقاهي  أحد  في   1956
زمالئه خيضر وبيطاط وبوضياف وأية أحمد. كان 
مع التومي رفيقه رجب اعبيده. كان عبدالناصر أمم 
اللقاء.  ذلك  سبقت  قليلة  أيام  منذ  السويس  قناة 
عبر بن بله لهما عن سخطه وأشار بأنها ستذهب 
باألبصار بعيدًا عن ثورة الجزائر. تاريخ يروى ويحكى 
ويكشف األسرار في تلك األعوام في ليبيا والمنطقة 
بأسرها. عن أدوار الكثيرين في لجان نصرة الجزائر 
واستعمالهم لها بقبض األموال واالستفادة منها. 
وعن من يدعون الوطنية وكانوا يكتبون تقاريرهم 
في زمالئهم في النضال إلى اإلدارة اإلنجليزية ثم 
إلى المباحث. أشار كثيرًا وبمصداقية متناهية إلى 
لصفوف  اإلنجليزي  المباحث  مدير  )فنلى(  اختراق 
جمعية عمر المختار وتجنيد بعض أفرادها لتوصيل 
ظلوا  بعد  فيما  الدوام.  على  والتقارير  المعلومات 
ذلك  عكس  وهم  الوطنية  منتهى  في  يلوحون 
المباحث  بأن  األمانة  بمنتهى  أيضًا  وذكر  تمامًا. 
الكثير  استقطاب  في  نجحت  األمريكية  الفيدرالية 
بعض  ومنهم  الفترة  تلك  المحليين  العمالء  من 
ولعبة  المخابرات  لعبة  األمــن.  رجال  من  الزمالء 
األمم في كل وقت والتفاصيل تغيب في الظالل وال 

تكاد تبين. 
 1957 عام  طبرق  إلى  إدريس  الملك  استدعاه 

كان  الظالم  في  ليس  لكن  األضواء  عن  بعيدًا 
ضابط  والكفاءة.  االقتدار  بمنتهى  يعمل  الرجل 
واإلنجليزية.  اإليطالية  يتحدث  ذكــى.  مخلص. 
معهم  التعامل  ويجيد  جيدًا  الناس  يعرف  إنسان 
على اختالف مستوياتهم ومواقعهم. لم يفرق بين 
رغم  بالجميع  طيبة  عالقاته  المواطنين.  من  أحد 
إدارة  بحسن  تميز  وخطورته.  المنصب  حساسية 
كانت  مسؤوليته  الخيوط.  بكل  واإلمساك  األمور 

دقيقة إلى أبعد حد.
السنوسي  بالجيش  التحقوا  الذين  الشباب  من 
وأسهموا  المهجر  في   1940 عــام  تكونه  منذ 
البريطانية  اإلدارة  تولى  ومع  األرض.  تحرير  في 
عام  المرج  في  بداياتها  عاصر  برقة  في  الشؤون 
لعمل  االنطالق  نقطة  اإلنجليز  أختارها   .1943
ضابط  وهو  وهناك  المختلفة.  وأقسامها  اإلدارة 
النواة  من  كان  القتال  ميدان  من  العائد  الصف 
األولى لقوة البوليس واألمن التي تشكلت في تلك 
التالل وقام بتعليم أفرادها مع نفر من زمالئه في 
والكثير  وبطة  قرنادة  في  نشأت  التي  المعسكرات 
من المناطق. والغاية هي نشر األمن وبسط األمان 

في ظروف ما بعد الحرب القاتمة. 
انتقلت  المرج  في  اإلدارة  بقاء  عامين من  وبعد 
وبقايا  البحر  شاطئ  عند  بنغازي.  إلى  بكاملها 
التي  الحرب  جراء  والخرائب  المتهدمة  المباني 
مضت وظلت آثارها تفعل فعلها في النفوس. ومع 
هذا االنتقال إلى بنغازي نقل إلى المباحث الجنائية. 
األمور  واستقرار  الحرب  بعد  تشكلت  مهمة  إدارة 
على  والقضاء  والمشبوهين  المجرمين  لتعقب 
وأبناءه.  الوطن  أمنية تحمي  الجريمة ووضع خطة 
كانت القوة تشمل ضباطًا وأفرادًا وموظفين إنجليز 
الرجال  أوائل  وفلسطينيين وسودانيين، وكان من 
كان  اإلدارة.  هذه  تأسيس  في  أسهموا  الذين 
المتشابكة  وخيوطها  بعصبها  يمسكون  اإلنجليز 
يتولى  ليبي  أول  كان  ثم  والدواخل.  المدن  في 
وأولئك  االستقالل.  بعد  برقة  واليــة  في  أمورها 
الخبرة  ثم  الكثير.  ورفاقه  منهم  استفاد  اإلنجليز 
أكسبتها  فيه  اجتمعت  وكلها  والحرفية  والمهنية 
 1950 عام  لندن  في  مبكرة  دورات  في  مشاركته 
وفي  األمن  بوظيفة  واإللمام  المعرفة  من  الكثير 
عدة  في  وشارك  األعوام حضر  من  متتالية  مراحل 
المتحدة  الواليات  في  ومتخصصة  متقدمة  دورات 
تتصل  رسمية  مهام  خالل  العالم  دول  أغلب  وزار 

بمجال عمله. 
ــإدارة  ب ألحق  معينة  والعــتــبــارات  ــام  األي تلك 
اختص  ــذى  ال المخصوص(  )القسم  المباحث 
بالسياسة وما حولها. كانت البالد تتهيأ لالستقالل. 
األنشطة المختلفة والتدخالت التي تلوح من بعيد. 
تقرير  وحق  النظر  ووجهات  والكيانات  والجماعات 
المصير وأحاديث المقاهي واألعمال المشبوهة لزرع 
ألغام الفتنة والمشاكل. كان األمن هنا حريصًا على 
أال يقع أحد في مصائد المستنقعات التي تستهدف 
الكيان الوطني. كان الهاجس هو الحماية للجميع 

والخروج بالوطن من أية أزمة طارئة. 

تونسي  بطبيب  يتعلق  موضوع  عن  لالستفسار 
)الشاذلي( كان صاحب صيدلية في طبرق. ضايقه 
في قوت عيشه البعض ممن كان قريبًا من الملك 
وأرهب  نفوذه  استغل  الخاصة.  السكرتارية  في 
وصلته  عندما  بذلك  الملك  يــرض  ولــم  الرجل 
الطبيب  كان  األفعال.  تلك  عن  األمنية  التقارير 
الصورة  في  الملك  التومي  وضع  مظلومًا.  الغريب 
وانتهت  بآخر  سكرتيره  استبدل  أمــانــة.  بكل 
المظلمة ببقاء الطبيب في صيدليته رغم ما ارتكب 

في حقه من ظلم. 
الذى  والبعيد  القريب  التاريخ  وأصداء  حكايات 
الكثيرين  ومواقف  انقطاع  بال  تفاصيله  تتناثر 
تتحرك.  معلومات  الحقيقيون.  والرجال  واألدعياء. 
أحــداث  كبيرة.  وأعمال  جبارة.  حديدية  ــرة  ذاك
متالحقة عبرتها البالد والمنطقة في ظروف سياسية 
األربعينيات  نهاية  الصعوبة.  بالغة  واقتصادية 
والتداعيات  والستينيات  الخمسينيات  وحقبة 
يراقب  أن  األمن  على  يتعين  كان  عنها.  الناشئة 
والحلول  االقتراحات  ويضع  ويرصد  ويتابع  ويعمل 
الزمنية سهلة. كانت ضاجة  الفترة  أيضا. لم تكن 
من  العديد  وكان  والمخاطر  والتوقعات  بالمشاكل 
الناس ينظر إلى وظيفة االمن ومهامها بالتحسس 
احتوت  الوظيفة  تلك  أن  رغم  والظنون  والشكوك 
البعيدة عن الشبهات  العناصر الوطنية  الكثير من 
يدركون  ورفــاقــه  كــان  بالناس.  الضرر  وإلــحــاق 
الوقيعة  من  للمزيد  ومحاوالتهم  اإلنجليز  أالعيب 
رغم  الباردة  كعادتهم  الكواليس  وراء  من  والدس 
المنطقة  يعرفون  كانوا  وخبرتهم.  مساعداتهم 
من  تحويه  وما  ملفاتها  ويمتلكون  جيدًا  العربية 
اإلنجليز  لم يكن  بعيد.  أمد  منذ  ووثائق  معلومات 
وقد  األحــوال.  كل  في  الحسنة  بالنوايا  يمتلئون 
ظل التومي بحكم معلوماته واقترابه من األحداث 
األمير  اغتيال  محاولة  وراء  كانوا  أنهم  يستبعد  ال 
إدريس أثناء زيارته لطرابلس في مايو 1951 حين 

ألقيت قنبلة على موكبه في ميدان الشهداء.
الواقع  تاريخ وأسرار. تفاصيل عديدة قد تصدم 
أمينًا  كان  الرجل  لكن  ذكرها.  تم  ما  إذا  والبعض 
توطيدًا  رفاقه  مع  ومهامه  دوره  أدى  ومؤتمنًا. 
المباحث  أجهزة  عن  يقال  ما  كل  رغــم  لألمن 
بدورها  تقوم  وطنية  ضــرورة  كانت  والبوليس. 
أيًا  الجريمة  محاصرة  في  وتنسق  االستقالل  بعد 
كان نوعها وكان هناك مجلس أعلى لألمن يشمل 
الواليات الثالث تلك األيام للتنسيق والمتابعة. لم 
في  الغاية  هو  والمطاردة  والتشفي  االنتقام  يكن 

تفكيره. التهذيب ومحاولة اإلصالح واإلنقاذ.
األمن.  رجل  المخلص.  الضابط  التومى.  حسن 

لم يكن مجرد صندوق لألسرار. 
الرواد  مع جيل  واإلخالص  والقدرة  الكفاءة  كان 
من رجال األمن في ليبيا الذى ال ينهض على الدوام 
الوطن  مصالح  على  واالتفاق  النوايا  بحسن  سوى 
وفي مقدمتها أهمية استراتيجية األمن واألمان في 
ولكنه  الفتة  ليس  األمن  للجميع.  والخارج  الداخل 

جهد يعمل باقتدار في كل الظروف.

من الشباب الذين 
التحقوا بالجيش 

السنوسي منذ 
تكونه عام 1940 

في املهجر 
وأسهموا في 
تحرير األرض.

استدعاه امللك 
إدريس إلى 

طبرق عام 1957 
لالستفسار عن 
موضوع يتعلق 
بطبيب تونسي 
)الشاذلي( كان 

صاحب صيدلية 
في طبرق.

ليبيا في صفقة القرن

هذه  تنفرد  أنها  بالصفقة  المتعّلقة  المفاوضات 
ضعف  حالة  في  الفلسطيني  بالمفاوض  المرة 
إيران  مع  الخالف  بتصعيد  ساحق  عربي  سياسي 
اإلسرائيلي  الالعب  يدفع  ما  وهو  إسرائيل،  لصالح 
عن  بعيدًا  دوالر  مليار  األلف  كرة  يقذف  أن  إلى 
للصفقة  األمريكي  الراعي  يجعل  ما  وهو  مرماه، 
يفكر جادًا في إمكانية تدبيرها بعيدًا عن إسرائيل.
إال أن الرهان األمريكي األسهل، يكفل بتمويت 
تمويل  مصادر  غياب  بسبب  سريريًا  القرن  صفقة 
خليجية كافية لدعمها، وإنجاحها في الواقع العيني، 
على خلفية تراجع أسعار النفط وكلفة تمويل الحرب 
هذا  تبيّن  وقد  اليمن.  في   2015 منذ  المستعرة 
الجلوس  في  الفلسطيني  الجانب  تلكؤ  في  الفشل 
العمل  بورشة  وااللتحاق  المفاوضات  طاولة  على 
شهر  في  البحرين  في  عقدها  المزمع  االقتصادية 
السعودية  من  متوقعًا  يبدو  ال  حيث   2019 يونيو 
للحضور  الفلسطينيين  على  قوية  ممارسة ضغوط 
أو أن يقوموا بتمويل الجزء األكبر من مبلغ 68 مليار 
دوالر الذى يسعى األمريكيون فورًا للحصول عليه. 
الصفقة  دعمها  مبدئيًا  السعودية  اشترطت  فقد 
عاصمتها  فلسطينية  دولة  بند  مفاوضاتها  شمول 

القدس الشرقية وهو ما صار في حكم المُحال.
اإلسرائيلية  للسياسات  المخططون  يفت  لم 
الحكومة  كلفت  فقد  األمر  لهذا  مبكرًا  االستعداد 
أحد بيوت الخبرة الدولية بحساب أموال وممتلكات 
للتقرير  العربية ووفقًا  الدول  الذين غادروا  اليهود 
اإلسرائيلية  القناة   – األخبار  »شركة  نشرته  الذي 
القيمة اإلجمالية  ـ سابقًا«. فقد تمّ تقدير  الثانية 
العربية  الدول  في  المتروكة  اليهود  لممتلكات 
أبيب  تل  حكومة  إّن  بل  دوالر.  مليار  بـــ250 
»الممتلكات  سريّة،  عمليّات  خالل  من  قــدّرت، 
مليار  بخمسين  وتونس  ليبيا  في  اليهوديّة« 
أن  المذكورة  اإلعالمية  الشركة  وكشفت  دوالر، 
حصر  وأن  قريبًا،  سيتم  الكلي  المبلغ  عن  اإلعالن 
جاء  العربيتين  الدولتين  في  اليهود«  »ممتلكات 
الذي  األمــر  وهو  اإلسرائيلي.  االستعداد  ضمن 
أكدّه تقرير عن صحيفة الوسط الليبية بتاريخ 25 
الخارجية  بوزارة  األمالك  إدارة  بأن   2016 أبريل 
وطرحته  قانون  مشروع  بإعداد  قامت  اإلسرائيلية 
على الكنيست اإلسرائيلي في مارس العام 2012، 
عن  بتعويضات  عربية،  بلدان  ضمن  ليبيا  يطالب 
دوالر  مليار   300 قيمتها  يهودي  ألف   850 أمالك 
أميركي مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني 

األخير لليهود منذ العام 1948.
معلومات  على  الحصول  فإن  بليبيا  يتعّلق  فيما 
يقتضي  ال  فيها،  المتروكة  اليهود  بأمالك  تتعّلق 

األميركية  للتسوية  الراهنة  المعطيات  تقرّب 
للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني دخول ليبيا الحثيث 
»صفقة  في  التعويضات  على  المُشرع  الباب  من 
األموال  من  مليارات  وجود  ذلك  ويُرفد  القرن«. 
األمن  مجلس  بقرارات  المجمّدة  الليبية  واألصول 
النفط  تصدير  وتعافي  والغرب،  أمريكا  يد  تحت 
المؤسسات  وتصدُع  متصاعدة،  بكميات  الليبي 
وانهماك  المجتمعية،  لالنقسامية  خضوعًا  الليبية 
وكل  الجميع  ضــد  الجميع  حــرب  فــي  الليبيين 
عن  الليبيين  تبعد  التي  الفوضى  تشابكات 

االستفادة من أموالهم في إعادة البناء والتنمية.
الصفقة  أن  والتحليالت  المتابعات  من  يبدو 
التسوية  عناصر  كل  إزاحة  في  نجحت  األمريكية 
التي  تلك  التفاوض،  مائدة  على  من  السلمية 
الصفقة،  اقترح  الذي  األمريكي  الرئيس  اعتبرها 
وضع  مثل  الحل  إلى  التوصل  سبيل  في  عقبات 
المقامة  والمستوطنات  الالجئين  القدس ومشكلة 
قرارين  الفلسطينية حسب  األراضي  بالمخالفة في 
من  جزئي  بانسحاب   242 رقم  األمن  مجلس  من 
العربية.  الهزيمة  نتيجة  محتلة  فلسطينية  أراٍض 
فيما يشير إليه التاريخ 22/ 1967/11. ومن األمم 
إسرائيل  يطالب   1970  /12  /20  20 المتحدة 
األراضي  استيطان  أو  ضم  إجــراءات  جميع  بإلغاء 

المحتلة عام 1967.
المشكلة  الصفقة  ــام  أمـ عقبة  يبقى  ــا  م
البشري  بــالــوجــود  المتعلقة  الديموغرافية، 
من  الحسبان  في  ُأخــذ  األمــر  وهــذا  الفلسطيني. 
اإلضبارة  بوضع  واإلسرائيليين،  األمريكيين،  قبل 
المشكلة  لمعالجة  الــمُــقــدّمــة،  فــي  المالية 
باألحرى  أو  الفلسطينيين،  بتعويض  االقتصادية، 
على  وتشجيعهم  الصفقة،  لتمرير  رضاهم  شراء 
االقتصادية  الحوافز  مقابل  في  التسوية  قبول 
المبالغ  أن  تقدّر  المتناثرة  فالتسريبات  والمالية. 
المناطق  لتحويل  دوالر..  مليار  ألف  إلى  تصل 
من  شعلة  إلى  بها  المحيطة  والدول  الفلسطينية 

النشاط االقتصادي.
وربما  الصفقة  هذه  حول  تحوم  التي  الشكوك 
القديمة  المبادرات  ككل  كونها  بالفشل،  تبيُئها 
ــط،  األوس للشرق  مــارشــال  بخطط  الموصوفة 
المشكلة  جوهر  السياسي  على  االقتصادي  تسبّق 
القرن  لصفقة  المروّجون  كان  وإن  أساسها.  من 
حياة  خلق  بأن  رؤيتهم  في  الصواب  يتوّخون 
خاضعة  مؤسسات  خالل  من  للفلسطينيين  أفضل 
للمساءلة وتطوير البنية التحتية هو عامل رئيسي 
في تحقيق السالم. إال أن هذا التوّجه ال يبدو هو 
في  فالمشكلة  الصراع.  إلنهاء  األساسي  المفتاح 

بعمليات سرية، فهذا  القيام  اإلسرائيلية  الحكومة 
»الحجاج«  زيــارة   1993  /5  /3 في  أكدّته  األمر 
سرّية  لقاءات  عن  كشفت  التي  للقدس  الليبيين 
ليبيا  دكتاتور  فيها  وعد  بسنوات   1997 عام  قبل 
التقوه  يهودًا   2011 الشعبية  بالثورة  المُسقط 
ممتلكاتهم  عن  الليبيين  لليهود  تعويضات  بدفع 

التي خلفوها وراءهم في ليبيا.
دكتاتور  برانويات  عنها  أفصحت  التي  الوعود 
ليبيا الغابر، وهرطقاته الموهومة الواردة في كتيبه 
األبيض »إسراطين« وشعبذات إرساله عناصر من 
القدس  في  الليبي  للحج  الثورية  ولجانه  مخابراته 
إسرائيل  لوكربي،.  حصار  ضغوطات  أملتها  التي 
أوردته  فيما  وتُمسك  عنها  ستتجاوز  البرغماطية 
مقالة نُشرت بتاريخ نوفمبر 2009 باسم مُصعب 
أبوزيد في موقع ليبيا وطننا المحتجب كشفت عن 
قوانين وقرارات تتعلق بأموال وممتلكات ترجع في 
 )1514( عددهم  بلغ  ليبيين  ليهود  األعم  غالبها 
اسمًا شملته  وعائلة من مجموع »1550«  شخصًا 
هذه القوانين والقرارات. وقد أوضحت المقالة بناًء 
هذه  من  جــزءًا  أن  التشريعات  هذه  ديباجة  على 
الحراسة  تحت  وضعها  سبق  والممتلكات  األموال 
من قِبل حكومة »العهد الملكي« بموجب القانون 
 )1( المادة  في  قضى  الذي   1961 لسنة   6 رقم 
األمــوال  جميع  الحراسة  تحت  توضع  بــأن  منه 
والمملوكة  ليبيا  في  الموجودة  والممتلكات 
أو  إسرائيل  في  مقيمين  أشخاص  أو  لهيئات 
لحسابها،  يعملون  أو  بجنسيتهم  إليها  منتمين 
والممتلكات  األمــوال  هذه  من  الباقي  الجزء  أما 
خالل  ليبيا  غــادروا  ليبيين  يهود  إلى  يرجع  فهو 
الفترة منذ أحداث حرب يونيو 1967 وحتى انقالب 
العسكر سبتمبر 1969. وقد نبه كاتب المقال إلى 
أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ صدور القانون 
وإن  االنقالب،  قيام  وحتى   1961 لسنة   )6( رقم 
تحت  والممتلكات  األموال  هذه  وضعت  قد  كانت 
هذه  بتثبيت  تكترث  لم  أنها  إال  العامة،  الحراسة 
قوانين  أو  قــرارات  بموجب  ألصحابها  الملكيات 
للمملكة  الرسمية  المجلة  في  ونشرها  تنفيذية 
جاءت  أن  إلى  الحال  هذه  على  األمر  وبقى  الليبية 
زعيم  ترأسها  التي  الثورية«   « االنقالبية  الحكومة 
غامضًا  سرًا  سيظل  فيما  فسارعت  نفسه  االنقالب 
والقرارات  القوانين  لسيل  متعجّل  إصــدار  إلى 
 1970 7 فبراير  المرّقمة والمؤرخة في الفترة من 
إلى 15 مارس 1973 المتعلقة بوضع هذه األموال 
الحراسة  تحت  ليبيين  ليهود  العائدة  والممتلكات 
تعود  وقد  آخر.  قرار  في  بعضها  واستثناء  قرار  في 

إليهم من خالل صفقة القرن.

يبدو من 
املتابعات 

والتحليالت 
أن الصفقة 

األمريكية نجحت 
في إزاحة كل 

عناصر التسوية 
السلمية من على 

مائدة التفاوض،

لم يفت 
املخططون 

للسياسات 
اإلسرائيلية 

االستعداد مبكرًا 
لهذا األمر فقد 

كلفت الحكومة 
أحد بيوت الخبرة 
الدولية بحساب 

أموال وممتلكات 
اليهود الذين 
غادروا الدول 

العربية 

سؤال وجودي

نورالدين خليفة النمر

كنت دائمًا أتوق 
للعيش حرًا، فأنا 

فقدت الزجر األبوي 
مبكرًا، ولم يعد 

ينازعني شيء في 
حريتي إال ضميري 

الذي أحسنت والدتي 
تشكيله بالحب 

والتواضع والتسامح 
والتوق الدائم للعيش 

بكرامة.

في أحد األيام أحضرت 
الشرطة شيخًا هرمًا 

من منطقة الجفرة 
بوسط ليبيا وكان 
معاقًا في قدميه 

ويديه وال أعرف على 
وجه التحديد طبيعة 

التهمة التي تسببت 
في القبض عليه 

وترحيله إلى طرابلس 
وتوقيفه في سجن 

الجديدة
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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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بني »الشرعية املوهومة« والشرعية املعدومة

كما يحددها: »ورغم أنني ال أؤمن بأية شرعية سوى الشرعية 
الديمقراطية الناتجة عن انتخابات وفقًا للشروط المعروفة« 
وهي الشرعية نفسها التي أعتقد بها والتي تجعلني مناصرًا 
شرعية  سلطة  من  قرار  عن  منبثقًا  باعتباره  الليبي  للجيش 
ناتجة عن انتخابات وفقًا للشروط المعروفة، ورغم ذلك فإن 
أنظمة عديدة اكتسبت تاريخيًا شرعيتها ـ وأخص هنا النظم 
الوراثية ـ من خالل آليات اجتماعية توافقت على تلك النظم 
كحركات  لدورها  أو  طبقية،  أو  اجتماعية  أو  روحية  ألسباب 
إصالحية وخدمية في إدارة المجتمع فترة ما قبل الدولة أو 
فترات االستعمار، حيث كان وقتها الدارج في مثل هذه األمكنة 
الخارجة توًا من مراحل االحتالل أو االنتداب أنها بحثت عن 
شرعية أنظمتها الوراثية وفق عائالت لها ثقل روحي أو بعد 
نضالي يتم التوافق عليها كنظم سياسية تلتف المجتمعات 
المغرب  وفي  الخليج  دول  في  هذا  حدث  حولها،  المتشرخة 
الملكية،  النظم  العراق واألردن وفي مصر وغيرها من  وفي 
بها  حكمت  التي  الشرعية  ينكر  أن  يمكن  تاريخيًا  أحد  وال 
عائلة محمد علي )األلباني( مصر كدولة مستقرة ولها حدود 
سياسية منذ آالف السنين، وال أحد ينكر أن الحياة السياسية 
والنشاط الحزبي كان في أفضل حاالته زمن الحكم الملكي 
كنظم  والكويت  واألردن  المغرب  في  كان  مثلما  مصر،  في 
وراثية أفضل من الجمهوريات المزعومة. والشرعية العائلية 
من الممكن أن تتوقف أو تستبدل، ولكن تظل في تاريخ األمة 
إحدى الشرعيات التي قامت يومًا ما في ظلها الدولة، بل إن 
دواًل أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا وهولندا وغيرها حافظت 
على هذه الشرعية الوراثية القديمة أو استعادتها مرة أخرى 
وبنظام دستوري جردها من كل السلطات عدا سلطتها على 
الكنيسة، وبالعودة إلى تجارب التاج البريطاني والتاج الياباني، 
الظروف  أن  أصيلة، سنجد  كنظم  المقالة  لها  تطرقت  التي 
التيجان  تلك  أنتجت  التي  والروحية  والتاريخية  االجتماعية 
»األصيلة« أنتجت تاج الملكية في ليبيا، وأن الفارق الزمني 
وجغرافية  تاريخية  بظروف  يتعلق  وجــودي  فارق  عن  ناتج 
تتشكل خاللها الدولة أو األمة، وبالتالي قامت الديمقراطيات 
من  عقود  أو  قرون  بعد  الوراثية  الشرعيات  هذه  ظل  في 
اقتصادي وعلمي، وما  اجتماعي وتطور  نتيجة حراك  قيامها 
أوروبا لم  الملكية في  النظم  حدث بعد قرون في ظل هذه 

يخطف  كان  عليه،  القبض  وبالتالي  تتبعه  في  الشرطة 
ويقتلهن  العيون،  زرق  األوروبي  الملمح  ذوات  الفتيات 
المرتكبة  الشرطة، فالجريمة  دون أن يمسهن مما حير 
حير  كما  المبرر  غياب  مالي،  أو  جنسي  لغرض  ليست 
تشد  فنية  كلعبة  كتبت  التي  الرواية،  لغز  هو  الشرطة 
القارئ، لو استمر نجيب في كتابة مشابهة كنا كما أعتقد 

امتلكنا كاتب رواية تحٍر مميز.
لكن األهم أن بداياته األولى كانت الفن التشكيلي ما 
الكاريكاتير  وأما رسم  الضوئية،  بالصورة  ترادف وشغف 
عنها  ترضَ  لم  نقدية  لوحات  عقب  مبكرًا  جافاه  فقد 
الشغف  ظل  وقد  وهددته.  معه  حققت  التي  السلطة 
الفرشاة،  عليها  تثقل  يده  أخذت  فيما  يرافقه  للصورة 
في  يغطس  نجيب  محمد  الصديق  الفنان  أمسى  ولهذا 
الظالم،  سربلة  كظل  فيه  الفنان  بات  حتى  الحياة،  بحر 
الماضي  القرن  سبعينات  منذ  البالد  عمَت  ما  الظلمة 

وعسف النظام السياسي وتعسفه. 
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التقيت  لعالقتي مع محمد نجيب  األولى  الفترة  خالل 
نظري،  كتاباته  لفتت  ما  شهاب  السالم  عبد  صديقه 
واقعي  بأسلوب  تتميز  يكتب  التي  القصيرة  فالقصة 
مغاير: األحداث تبدو فانتازيا رغم واقعيتها، اللغة النثرية 
التقريرية توحي بالشعر وظالله، الداللة محملة بجمالية 
نظر  لفت  هذا  الشخصيات،  مع  بالتعاطف  نابضة  حية 
بدأ  من  شهاب،  السالم  عبد  لكتابة  المميزين  القراء 
لوحة  فيما  حينها،  الظلمة  حالكة  سماء  يمخر  كشهاب 

مقالته  في  الككلي  عمر  الكاتب  عنها  يتحدث  التي  الفترة 
»الشرعية الموهومة« المنشورة بموقع »بوابة الوسط«، 2 
يونيو 2019 ، هي بداية تأسيس أول كيان سياسي أو دولة 
وطنية في تاريخ هذا المجتمع الذي رسمت حدوده السياسية 
اإليطالي، وقبل ذلك كانت  االحتالل  المعترف بها دوليًا مع 
ضمن سياق إمبراطوريات متوسعة أو تحت حكم منشق عن 
تلك اإلمبراطوريات، أو دويالت قزمية أو إياالت تابعة للخالفة 
السياسي  بكيانها  دولة  وجدت  أن  يحدث  ولم  العثمانية، 
راية وعملة وجنسية  المتمثل في  الوطني  وببعدها  الموحد 

موحدة.
لذلك عمر هذه الدولة الناشئة كان وقتها ال يتجاوز العقد 
طريق  عن  مرة  ألول  مستقلة  كدولة  استقاللها  إعالن  منذ 
منظمة األمم المتحدة، وفي هكذا ظروف يصبح الحديث عن 
الشرعية بالمعنى الذي قصده الككلي ملتبسًا ومعقدًا، وعن 
طبيعة النظام السياسي أكثر التباسًا، بينما الحديث عن نظام 
ديمقراطي أو أحزاب سياسية شيئًا يشبه الطرفة، والمنادون 
جارف  حنين  على  محمولين  كانوا  الملكية  الشرعية  بعودة 
لسلطة روحية من ناحية، ومن أخرى كانوا يدركون أن نمو 
المستقبل  استحقاقات  نحو  الصحيح  الطريق  على  الدولة 
توقف عند لحظة االنقالب العسكري الذي عمل بمثابرة على 
تقويض مرتكزات الدولة من أساسها »المؤسسات والقانون 

واإلدارة والتعليم والقطاع الخاص وصواًل إلى اسمها ليبيا«.
وبغض النظر عمن خرجوا فيما بعد يطالبون عبر الكتابة 
أو تكوين المجموعات المطالبة بالشرعية الملكية، إال أن ما 
عن  السابق  النظام  سلطة  انحسار  بمجرد  أنه  النظر  يلفت 
بعض المناطق في األسبوع األول من حراك فبراير اكتظت 
الميادين والشوارع في المدن والقرى وبشكل عفوي بديكور 
العلم  والبصرية،  الصوتية  وبمؤثراتها  اآلفلة  الدولة  تلك 
والنشيد وصور الملك وولي عهده وحتى أناشيد وأغاني تلك 
الحقبة، ليتضح أن ما حدث فعاًل هو العودة تقريبًا إلى يوم 
31 أغسطس 1969، باعتباره آخر عهد بالدولة الدستورية، 
غير مقصود حول  استفتاًء شعبيًا  يشبه  الديكور  ذلك  وكان 
البديل وحول عودة الشرعية، فهي شرعية »موسومة« شعبيًا، 

وليست موهومة، جاءت بعد عقود من شرعية معدومة. 
في الحقيقة نظر الككلي من خالل تصور واحد للشرعية، أو 
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جمع  وهذا  فالفن،  بالسرد  ولوعا  عليّ  الصبح  أصبح 
بيني والصديقين الفنان التشكيلي محمد نجيب والقاص 
واهتم  الكاريكاتير  رسم  األول  شهاب،  السالم  عبد 
القصيرة  القصة  والثاني كتب  فالفوتوغرافيا،  بالتشكيل 
لكنه  مميز،  إبــداع  في  الفانتازية  والواقعية  الواقعية 
انقطع بعد أن قضى عشر سنوات في السجن في اتهام 
تلك  السجن  في  معه  جمعتني  قضية  لحزب،  باالنضواء 

السنين الطويلة. 
وعملت  العمر  مقتبل  في  والنشر  الكتابة  بدأت  لقد 
نجيب  محمد  نشر  حيث  ببنغازي،  »الجهاد«  جريدة  في 
رسوماته الكاريكاتيرية، وأيضًا كتب عبد السالم شهاب 
القصة القصيرة. في هذه الفترة أتردد، باعتباري مسؤواًل 
الحديث«  »المسرح  فرقة  مقر  على  الثقافية،  اللجنة 
بداية  في  فأصبح  النهضة«  »سينما  كان  ما  القديم، 
في  إطار حملة تطوير، مدرس سيارات.  في  السبعينات، 
هذه الفرقة المسرحية التقيت الفنان محمد نجيب، من 
شارك حينها في معرض تشكيلي بلوحات سريالية، الفتة 
بأسلوبها الحداثوي، والخامة ما تمثلت في الرسم بأقالم 

الحبر الجاف الملونة. 
ذات مرة جاءني نجيب بكراسة تضم مخطوطًا يحتويه 
غالف، عليه رسومات لفتيات شعورهن شقراء وجوههن 
قصيرة.  زرقاء  فساتين  يلبسن  زرقاء،  وعيونهن  بيضاء 
سيكولوجية،  بوليسية  رواية  فكان  المخطوط  طالعت 
تفلح  وال  جرائمه  ارتكاب  يتقن  المجرم  البطل  فيها 

يكن ممكنًا في ظل نظام ملكي مازال في طور تأسيس في 
تأسيس الدولة من تحت الصفر، ومازال في خضم معركته 
لسنوات  حربه  فخاض  جسديًا،  السكان  لتأهيل  البيولوجية 
على األمراض المستوطنة التي كان يعانيها معظم السكان 
مثل الجرب واألنيميا والرمد والديدان المعوية وغيرها، هذا 
فضاًل عن األمية في ذلك الوقت التي كانت تتجاوز نسبتها 95 
%، بينما خريجو الجامعات لم يتجاوز عددهم العشرين خريجًا، 
وال أحد ينكر مدى اهتمام النظام الملكي بالتعليم في جميع 
مراحله وال مخرجاته المهمة من التكنوقراط الذي ساعد في 
بناء دولة تميزت بتركيزها على نفاذ القانون وتطوير اإلدارة 

والرقابة كمقومات أساسية للدولة الحديثة.
ويبقى السؤال األهم: هل استطاع هذا الحكم أن يؤسس 
للتطور  الصحيح  الطريق  على  وضعها  وهل  الدولة؟  لهذه 
الككلي؟  تعريف  وفق  الديمقراطية  الشرعية  نحو  التدريجي 
ويظل الحكم على تلك المرحلة وفق معطيات اليوم حكمًا غير 

موضوعي وظالمًا. 
وحين  السياسية،  األحزاب  منع  الفترة  هذه  على  يحسب 
نراجع تلك الفترة سنكتشف أن كل األحزاب القائمة كانت في 
الواقع فروعًا ألحزاب خارج الحدود، مثل القوميين أو البعثيين 
أو األخوان أو الشيوعيين، وفي معظمها أرست هذه األحزاب 
)القومية، الناصرية، البعثية( نظمًا شمولية في المنطقة، في 
ولم  والسودان وموريتانيا،  والجزائر  واليمن  والعراق  سورية 
تكن بأي حال من األحوال أداة للديمقراطية لكنها تحولت إلى 
أدوات قمع يقل نظيرها أرست أعتى ديكتاتوريات المنطقة، 
والسبب ارتباطها بالشعارات وليس بمشاريع حقيقية إلرساء 

نظم ديمقراطية. 
ترى  نخبة  بين  الناشئة  ليبيا  في  الصراع  وقتها  كان 
التخلف  مستنقع  من  بها  والخروج  الدولة  بناء  في  األولوية 
الصادحة  بالشعارات  مأخوذة  نخبة  وبين  واألمية،  والفقر 
وحفاوة  بحماس  استقبلت  التي  النخبة  وهي  المنطقة،  في 
االنقالب العسكري في بدايته ألنه كان يحمل نفس الشعارات 
التي دغدغ بها هذه التيارات )حرية، اشتراكية، وحدة(. ما أراه 
شخصيًا كانت الحكمة في مواجهة غنائية ذاك الجيل العالية، 
وهي غنائية متسقة أيضًا مع لحظتها التاريخية ومن الظلم 

أيضًا تقييمها وفق معطيات اليوم .
أما المورد النفطي فقد بدأ تسويقه العام 1963 والنظام 
الملكي لم يعش في ظله سوى خمس سنوات، ومسؤول عن 
خطة خمسية واحدة أنجز فيها بنية تحتية للتعليم األساسي 
والعالي والخدمات الصحية والنقل واإلسكان يضيق المجال 

عن ذكر تفاصيلها. 
األسرة  ورثــة  شرعية  عن  الحديث  »إن  الككلي  يقول 
الملكية )وال أقول المالكة( ال يختلف، جوهريًا، عن الحديث 
امتلك  القذافي  فمعمر  القذافي.  معمر  أسرة  شرعية  عن 
بغطاء شعبي  تتمتع  الشرعية  ثورية« وكانت هذه  »شرعية 
كثيف وواسع في جميع أنحاء البالد، خاصة خالل العقد السابع 
من القرن العشرين )أي في السنوات العشر األولى من عمر 
النظام(. وإذا كان ورثة األسرة الملكية يستندون إلى حركة 
دينية إصالحية، هي الحركة السنوسية )التي لست أدري إن 
كانت ما زالت قائمة تنظيميًا أم ال( فإن ورثة معمر القذافي 
يستندون، هم أيضا، إلى حركة سياسية منظمة هي »حركة 
المقارنة  هذه  اعتبر  وحقيقة  المعروفة«.  الثورية«  اللجان 
وبوضوح  علنًا  شرعيته  أرسى  الملكي  فالنظام  صائبة،  غير 
يستفتَ  لم  الدستور  هذا  أن  ورغم  مكتوب،  دستور  عبر 
79 % من  الطوعية ألكثر من  المشاركة  أن  إال  عليه شعبيًا 
نوعًا  اعتبر  برلمانية  انتخابات  أول  في  المسجلين  الناخبين 
السلطة  عن  تنازل  القذافي  بينما  الشعبي،  االستفتاء  من 
في وثيقته الدستورية الوحيدة )بيان سلطة الشعب( لصالح 
البلد في حالة  ما جعل  نفاقه،  رغم  التنازل،  الشعب*. وهذا 
النهاية  في  أدى  ما  وهو  الشرعية،  من  وخلو  سياسي  فراغ 
آخر  إلى  النظام  سلطة  انحسار  بدايات  مع  الناس  لعودة 
والنشيد  )العلم  لرموزها  استظهارهم  عبر  عرفوها  شرعية 
الوطني وصور الملك وعمر المختار الذي قاد حركة المقاومة 
تحت جناح الحركة السنوسية ممثلة في األمير إدريس( في 
وهو  التوافق«  تجديد  من  نوع  »في  ليبيا  وقرى  مدن  كل 
مطلب شعبي  التفتْ عليه النخب التي ما كان في صالحها 
أن تعود هذه الشرعية، خصوصًا تيار اإلسالم السياسي بكل 
أن  منذ  السياسية  العملية  إدارة  في  تحكم  الذي  فصائله 

تغلغل داخل المجلس االنتقالي الموقت.
*قد يقول أحد إن الملك إدريس أيضًا تنازل عن العرش، 
التنازل إذا كان صحيحًا ظل في رسالة تائهة ولم  لكن هذا 

يناقش أو يعتمد في البرلمان ليصبح نافذًا دستوريًا.

قابض  سريالي  واقع  من  عفوية  بسريالية  تفر  نجيب 
للروح.

وشهاب  دخلت  الكتابة،  القوي  المشترك  العتبارات 
شاركني  أن  عنها  نتج  األدب،  حول  حوارية  عالقة  في 
في إصدار صفحة ثقافية بجريدة »الفجر الجديد«، التي 
اقترحتها على رئيس التحرير حينها عبد الرحمن شلقم، 
فكانت الصفحة »آفاق ثقافية- كتابات شابة«، التي نشر 

فيها شهاب قصصًا عدة ومقاالت.
وطباعة  بمراجعة  يقوم  أيضًا  شهاب  كــان  ولقد 
الصفحة  في  تنشر  التي  األخرى،  والنصوص  الكتابات 
لفترة ليست بالقصيرة، لكنها أيضًا لم تطل، حيث بدأت 
نهاية سنة 1976م إلى نهاية 1977م، ومع نهاية العام 

التالي 1978م كنا معًا رفاق السجن لعقد من الزمان. 
بعد  لكن  النصوص،  من  عــددًا  السجن  في  كتب 
كان  وإذا  الكتابة  غادرته  ينشر،  ولم  يكتب  لم  السجن 
الكتابة الصديق غادرة، حيث فقدت  العدو ال يغدر فإن 

القصة القصيرة عبد السالم شهاب. 
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المسرح  بين  معًا  الصيف  قضينا  السبعينات  بدأ 
والبحر، ومساًء نشاهد األفالم، خيط الفن الرفيع، العروة 
الوثقى ما إن ذهبت األيام يشدنا... لذا ذا الخيط يشدنا 
إليه رغم أن البالد، اللوحة السريالية بعثرتنا. و قماشة 
الذاكرة من نسيج لوحات نجيب وسرديات شهاب أكثر 
متانة وقوة وعنفوانًا، في الذاكرة النبع األول كلما تنأى 

عنه يجذبك إليه.

املورد النفطي 
فقد بدأ تسويقه 

العام 1963 
والنظام امللكي 

لم يعش في ظله 
سوى خمس 

سنوات، ومسؤول 
عن خطة 

خمسية واحدة 
أنجز فيها بنية 

تحتية للتعليم 
األساسي والعالي 

والخدمات 
الصحية والنقل 

واإلسكان يضيق 
املجال عن ذكر 

تفاصيلها. 

كان شهاب أيضًا 
يقوم بمراجعة 

وطباعة الكتابات 
والنصوص 

األخرى، التي 
تنشر في الصفحة 

لفترة ليست 
بالقصيرة، لكنها 

أيضًا لم تطل،

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

سوار الذهب والديمقراطية

العباءات الكهنوتية 
البرتقالية

محمد عقيلة العمامي

http://alwasat.ly/news/( المدنية«  ــة  ــدول ـــ»ال ب التالعب  عــنــوانــه:  الـــذي  مقالنا  فــي 
opinions/244758?author=1( أشرنا إلى التالزم بين الدكتاتورية واالستبداد، من جهة، واألنظمة 
العسكرية، من جهة أخرى، وأن »مثال عبدالرحمن سوار الذهب في السودان )الذي تسلم السلطة في 

أبريل 1985 إثر انتفاضة شعبية وسلمها سنة 1986( استثناء يؤكد صحة القاعدة«
وعميقة،  مديدة  دبلوماسية  خبرة  ذو  ودبلوماسي  ومنقب،  مثقف  كاتب  وهو  المزداوي،  حسين 
وباعتباره دبلوماسيا مثقفا لم يكن حريصا على االطالع المعمق على تاريخ البلد الذي يعمل به والتعرف 
واألدبي  الثقافي  بإرثه  اإللمام  وإنما كان يحرص على  وتعقيداته، فقط،  الراهن  السياسي  على وضعه 
أيضا. وقد لفتت انتباهه إشارتنا إلى عبدالرحمن سوار الذهب في مقالنا المشار إليه. وألنه اشتغل بصفته 
عدة سنوات في السودان، أرسل إليَّ على الخاص في الفيسبوك توضيحًا بالخصوص يعتبر في حد ذاته 
المتابعين. لذا سأنقله ملخصًا بعض فقراته  القراء  التوضيح أحببت أن أشرك فيه  مقااًل. وألهمية هذا 

وناقاًل بعضها بالنص.
يقول حسين المزداوي إن سوار الذهب لم يترك الحكم، بعد الوصول إليه، 
بسبب إيمانه بالديمقراطية »وهذه مغالطة وعدم وضوح لموقفه وأسبابه«. 
ويقول إنه )حسين المزداوي نفسه( وصل للعمل في السودان عشية وصول 
سوار الذهب ومن معه إلى الحكم هناك، وأنه سمع القصة »عن أعضاء مجلس 

قيادة الثورة في السودان«
مصادر  عن  نقاًل  موثوق،  عليم،  مصدر  من  شهادة  هنا،  فلدينا،  وإذن 

مسؤولة.
يقول حسين المزداوي إن »سوار الذهب كان رئيس أركان الجيش وكان 
أعلى رتبة فيه، ولم يكن من المخططين لالنقالب ضد نميري، ولكن األعراف 
العسكرية في السودان في تشكيل أي مجلس قيادة الثورة ال تكون إال برئاسة 
قادت  رتبة  أعلى  الذي كان  الفريق عبود  ابتداء من  الجيش  الرتب في  أعلى 
انقالبًا عام 1958، إضافة إلى توزيع عضوية مجلس قيادة الثورة على األسلحة 
وعلى المناطق الجغرافية في السودان، بغض النظر عن مشاركتهم الفعلية 
في التخطيط لالنقالب من عدمه، حفاظًا على وحدة الجيش وإرضاًء للمناطق 
الجغرافية المختلفة، وهذا ما حدث في انقالبات عبود وسوار الذهب والبشير«
لست أدري إن كان هذا العرف التزم به أيضًا النميري وهاشم العطا أم ال.

قيادة  الذهب  لالنقالب طلبوا من سوار  المخططين  إن بعض  القول  المزداوي في  ويستمر حسين 
رفض  السبب،  لهذا  نميري  اختاره  الذي  سياسيًا  الساذج  الصوفي  الرجل  وهو  »ألنه  فأبى  االنقالب 
مشاركتهم ألنه قد أقسم أال يخون رئيس الدولة وبالتالي هو لن يحنث في قسمه أمام نميري، ويغضب 

اهلل بحنثه العظيم«.
إال أن أعضاء المجلس جادلوه بأن نميري نفسه »قد أقسم أمام الشعب أال يخذله، وها هو الشعب 
يخرج عليه، وبالتالي فإن احترامه لقسمه لنميري مرهون بموقف الشعب الذي قد خرج اآلن على نميري 

نتيجة ألن نميري أخلف وعده أمام الشعب«.
فسلم بهذه الحجة »شرط تسليم السلطة إلى الشعب في أقرب وقت ألنه ليس رجاًل سياسيًا« فتم 
الشعبية كانت قوية وعرفت كيف  الثورة  المشاركة في  المدنية  الجهات والشخصيات  أن  ذلك »خاصة 
تنظم نفسها وكان على رأسها رئيس نقابة األطباء الدكتور الجزولي دفع اهلل، الذي تولى رئاسة الوزراء 

في الفترة االنتقالية التي استمرت لمدة عام واحد فقط«.
من هنا »يتضح أن تسليم سوار الذهب السلطة للشعب ليس لدوافع ديمقراطية، بل ألسباب دينية 

وساذجة أهمها قسمه الذي وجد له فتوى آنذاك«.
هذه الخلفية التي كشف لنا عنها حسين المزداوي بالخصوص مهمة جدًا، لكنها ال تقدم وال تؤخر 
في حقيقة أن ثمة عسكريًا وصل إلى السلطة وآثر، أيًا كانت دوافعه، التنازل عنها طوعًا. فهو، إلى جانب 

دوافعه األخالقية والدينية التي أوضحها حسين المزداوي، احترم وظيفته ومسؤوليته العسكريتين.
فالعبرة هنا بالنتائج وليس بديمقراطية الدوافع.

إلى »بوذا«،  النطق  لغتنا بسبب طبيعة  الذي تحرف في  للقتل، و»بوصا« هو االسم  »بو- صا« تعني: ال 
التي عندما عرفت بـ»األلف والالم« صارت تعني في اللغة السنسكريتية »الواحد المتنور«، وهذا البوذا هو 
مؤسس الديانة البوذية التي انتشرت سلميًا، لتكون ثاني األديان الكبرى انتشارًا في العالم بعد المسيحية! 
وبامتداد قارة آسيا ينتشر دعاتها بأثوابهم البرتقالية الزاهية، يحرمون على أنفسهم قتل أي حيوان، ولكن 

أتباعهم استثنوا الخنزير باعتباره أقل مرتبة من بقية الحيوانات! 
بأنوثتها  للحياة، حقَّ لها أن تتمتع  أنها واهبة  باعتبار  الموت،  المرأة عكس  أن  البوذيين يرون  وألن 
كيفما تشاء، فأوجدوا لها أعذارًا مهما كان سلوكها! أما صالتها فهي استمتاعها بفحلها، وإمتاعها له. أما 
ذروة ذلك تصل عندما ينام بعـلها بين يديها، من هنا جاءت فكرة التدليك، أو»المساج«، الذي تتفنن فيه 
اآلسيويات، غير أن هذا »الفن« صار بعد الغزو الغربي لجنوب شرق آسيا، ثم األميركي لفيتنام، مجرد شكل 
جديد من أشكال الدعارة، فصارت بانكوك ملهي كبيرًا لراحة الجنود العائدين من جحيم القتال، فاستثمر 
التايالنديون الفقراء برامج »المساج« وطوروا نواديه، وأضافوا لها المسابح والمغاطس، واستبدلوا ليف 
الغسل بنهود الفتيات! فصارت تلك النوادي مجرد مواخير للبغاء تعلن مواقعها بأضواء ملونة ال تخطئها 

العيون. 
تذكرت ذلك كله عندما ارتميت، كمنشف مبلول، فوق مقعد وثير في مواجهة جدار زجاجي يظهر من 
خلفه مسرح مدرج باهر اإلضاءة ممتلئ بفتيات في عمر الزهور عاريات إال من قماشة ملونة بحجم منديلين 

كل  يستر!  أن  يتعين  ما  حواء  بها  سترت  التي  الورقة  من  بكثير  أصغر  حريرين، 
فتاة تحمل رقمًا فوق صدرها، هو ما تحدده لمسؤول الصالة فيستدعي لك الفتاة، 
وتغسلك  يتوسطها،  مغطس  في  المياه  تخر  اإلضاءة  خافتة  غرفة  إلى  فتأخذك 
وتحصل  بعبادتها،  الفتاة  تفوز  عندها  يديها،  بين  تغفو  أن  إلى  ونهديها  بيديها 
على ما يساعدها على شراء ما تغطى به جسدها عندما تغادر صالة المساج عند 
منتصف الليل، بعد أن تكون قد »تعبدت« عشرين أو ثالثين مرة، فاألمر متوقف 

على مدى تدينها، وأيضًا قوامها! 
كنت قد وصلت بانكوك بعد عشر ساعات من طيران متصل، وكان الوقت قد 
الوقت  كان  بنغازي.  من  بها  التي طرت  ساعتي  توقيت  عن  ساعات  ثماني  تقدم 
ضحى فيما كان من تركتهم في ليبيا نائمين. في مطار بانكوك استقبلنا صاحب 

شركة تتعامل مع مرافقي. 
قال لنا مهلاًل: »إن ما تحتاجونه، بعد هذه الرحلة الطويلة هو مساج سريع سوف 

يعيد لكم نشاطكم!«.
ولكن الرفاق ناموا في أيدي الفتيات، فيما غفوت أنا - بحكم العمر- في صالة 

انتظارهم بسبب الموسيقى المنسابة، والضوء الخافت، والشراب المثلج! 
أكواخ  مجرد  كانت  الحرير.  عن  يبحث  رفيق  مع  بانكوك  زرت  عامًا  ثالثين  منذ 
مراهنات  شاهدت  الزيارة  تلك  خالل  البالد.  بامتداد  وبؤس  متهالك،  صفيح  من 
عراك الديوك، ومالكمة الفتيات في الحانات، مقابل زجاجة بيرة للمنتصرة منهما. 
وعندما أبديت تعجبي لسائق سيارة أجرة من هذه المراهنات أخبرني بأنه بمقدوري 
أن أراهن على صراع حقيقي بين متنافسين ينتهي صراعهما بموت أحدهما! ألن 
ذلك فقط هو ما يؤكد عدم الغش في هذه المراهنات!. وعرفت أنه باإلمكان شراء 
فتاة من أهلها والرحيل بها رسميًا أينما أشأ وبمباركة ذويها، الذين يكونون - في 
الغالب - ضائعين بين سحب األفيون. وطوال إقامتي لم أرَ جنديًا أميركيًا واحدًا 
يعود على الفندق بفتاة واحدة!. ورأيت من هؤالء الجنود من غيبه إدمان األفيون، 
مازالوا  منهم  والكثيرون  أبدًا،  وحدته  إلى  يعد  فلم  فيتنام،  حرب  أهوال  بسبب 

مفقودين في حواري ومواخير بانكوك حتى اآلن! 
واآلن، بعد ثالثين عامًا- أصبحت اآلن خمسين عامًا- ألنني كتبت هذا المقال منذ عشرين عامًا!، اختفت 
حلبات مراهنات الموت، ومراهنات الروليت الروسي، ولم تعد ثمة فتيات للبيع، وال عراك الديكة. صاالت 
المساج هي فقط التي بقيت، فال يجوز أن تنتشر في آسيا كلها وتظل بانكوك مبتكرة هذا الفن خالية منه! 
صارت بانكوك عاصمة بناطحات سحاب، وأسواق و»موالت« وماركات عالمية. صارت بلدًا صناعيًا كبيرًا، 
وصار مطارها من أكبر مطارات آسيا، والدخول منه إلى البالد، ال يتم إال بتأشيرة موثقة ومحددة األيام التي 

إن تجاوزتها تحق عليك غرامة.
لم أرَ- مثلما رأيت من قبل - أناسًا متمددين أمام أكواخهم، وإنما رأيت نماذج جديدة، أنيقة، نشطة 
منطلقة في أروقة المصارف والمكاتب واألسواق والمصانع. لم أرَ قوادًا واحدًا، وال عاهرة بامتداد الطريق، 
انحصرت هذه النماذج في مواخير آخذة في الفناء، وفي صاالت المساج، التي صار القانون ينظم ساعات 

عملها، ويراقبها طوال اليوم.
فماذا حدث؟

كيف تخلصوا من عاهتهم االجتماعية؟ 
البعض، وصارت  تتعلم من بعضها  الشعوب  العالم صار قرية صغيرة، وصارت  إن  يقولون  المراقبون 
مؤسساته المدنية تحارب كافة الظواهر التي تقلل من قيمة اإلنسان وتهين كرامته. ولكن علماء االجتماع 
فتقلص  منتجة،  دولة  وصارت  الفقر،  حاربت  وتايالند  االجتماعية.  العاهات  فتختفي  الفقر  حارب  يقولون: 
فقرها وبدأ أهلها يهتمون بصحة مجتمعهم ومعتقدهم الروحي. فال ينبغي أن يتركوا مجتمعهم يزينون 

محالتهم بواجهات زجاجية، وأضواء واعدة لمهنة داعرة كانت في أساسها شكاًل من أشكال العبادة.

* من مقال عمره عشرون عامًا عن حالة رأيتها منذ ثمانية وأربعين عامًا
 

عمر أبو القاسم الككلي

منذ ثالثني عامًا 
زرت بانكوك مع رفيق 

يبحث عن الحرير. 
كانت مجرد أكواخ 

من صفيح متهالك، 
وبؤس بامتداد 

البالد. خالل تلك 
الزيارة شاهدت 
مراهنات عراك 

الديوك، ومالكمة 
الفتيات في الحانات، 

مقابل زجاجة بيرة 
للمنتصرة منهما.

يقول حسني 
املزداوي إن »سوار 
الذهب كان رئيس 

أركان الجيش 
وكان أعلى رتبة 

فيه، ولم يكن 
من املخططني 

لالنقالب ضد نميري

قصة قصيرة ولوحة سريالية!
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

التكثيف والحيوية 
في لغة التوجيهات 

اإلخراجية عنصران 
مهمان للغاية

يتعين على المخرج بعد أن يتسلم السيناريو أن يدرس مدى 
إمكانية خلق فيلم منه. دراسة السيناريو هي في الواقع التي 
تبين عبقرية المخرج من عدمها. رؤيته هي التي ترشده إلى 
الحبكة ومن أين وكيف يتناولها؟ يعزف الموسيقى التصويرية 
يقرر  المتفرج.  بأذن  ويسمعها  إيقاعاتها،  يحدد  خياله،  في 
الفيلم: من  مع طاقم  األمور  مناقشة هذه  ثم  السردي  اإلطار 
مؤلف القصة قد يسمع أية إيضاحات حول الشخصية وأفعالها 
والموسيقى  اإلضاءة  ومدير  السيناريو،  كاتب  ومن  وردود، 
التصويرية، وباختصار شديد قائمة تلك األسماء التي نراها في 
إمرة  أو في نهايته فهم جميعًا يعملون تحت  الفيلم،  مقدمة 
الوقت  في  لهم  ويترك  يريد،  ماذا  لهم  يحدد  الذي  المخرج، 

نفسه أسلوب التقديم دون أسهاب ال لزوم له .
الحقيقة أن رجال اإلنتاج المحترفين الذين يقرؤون السيناريو 
لحساب شركة ما، هم القادرون أكثر من غيرهم على تقييمه. 
إنهم يقولون إن مجرد أخطاء مطبعية في مقدمة السيناريو، أو 
غموض في الفكرة، أو لغة مبهمة أو غامضة، تشي من البداية 
بضعف العمل فال يضيعون وقتًا في قراءته. المخرج في الغالب 
ال يزعج نفسه بقراءة سيناريو ممتلئ بأخطاء، فذلك إعالن أن 
القصة  لنا  يقدم  الذي  هو  السيناريو  ألن  متقن.  غير  عملهم 

بالصور وليس بالكلمات.
السيناريو،  توجيهات  أهم  من  اإلخراجية،  التوجيهات  تعد 
الكتابية  البرامج  في  معروفة  نماذج  اآلن  له  أصبحت  الذي 

المعدة للحواسب الطابعة.
عنصران  اإلخراجية  التوجيهات  لغة  في  والحيوية  التكثيف 
مواقع  من  وأفعال  صور  على  يرتكزان  وهما  للغاية.  مهمان 
تقديم  إن  للقصة.  ضرورية 
سيحدث  بما  يوحي  نص 
المكان  وصف  في  مبالغة  أو 
ومكوناته هي مشاركة مزعجة 
تشتته  ما  غالبًا  للمخرج، 
ولذلك  فيه.  يفكر  عما  وتبعده 
»يضرب  أن  السيناريست  على 
أن  أيضًا  عليه  يزد«،  وال  يزيد 
تتناول  إيماءات  أية  عن  يبتعد 
أيضًا  يسهب  وال  الشخصية، 
الحدث،  مكان  وصف  في 
مسؤولية  من  كله  فذلك 
ثم  يحدث؟  وماذا  حدث؟  ماذا  يعرف  بالضرورة  الذي  المخرج، 

ماذا سيحدث وفق رؤيته هو وليس رؤية كاتب السيناريو.
موهبته  ويلغي  الممثل  يقيد  السيناريو  كاتب  إسهاب  إن 
المشهد يصف دخول ممثل  التعبير، فإذا كان  وإمكانياته في 
إلى غرفة كان بها مختبئون لسبب ما ليس عليه أن يصف بدقة 
الغرفة بل تترك للمخرج. الممثل غالبًا ما يعرف األسلوب الجيد 
لكتابة السيناريو الجيد، ألن كثرة الوصف تحد من سلوكياته، 
يتعين أن تترك للمثل ملكته اإلبداعية وال نقيده، نخبره فقط 
 « له:  نقول  أن  من  فبداًل  المخرج.  يعده  مكان  في  نريد  بما 
يدخل الزوج إلى المطبخ ويرى بقايا األكل والمنضدة ممتلئة 
الخبز  وكسر  تمامًا،  اللحم  منها  المسلوخ  غير  العظام  ببقايا 
غازية مكسورة،  زجاجة مياه  المنضدة  العصير، وأسفل  وبقايا 
وأخرى فوق نصف ممتلئة عند حافة موقد الغاز.. ونصف رغيفًا 
فيشتاط  تمامًا،  بابها  يقفل  لم  التي  الثالجة  من  قريبًا  مرميًا 
غضبًا ويدفع الكرسي بقدمه اليسرى..« وما إلى ذلك من وصف 

يقيد الممثل.
مشهد كالسابق ينبغي أن يكون السيناريو محددًا مختصرًا 
كاالتي: »يدخل الزوج المطبخ. الظالم يعم المكان ومن خالل 
ضوء مصباح الشارع، المنسكب على بقايا األكل فوق الطاولة 
للممثل،  الزوج وردود فعله  انفعال  ويترك   ،» يتقدم نحوها... 
ولمدير اإلضاءة أن يحدد اين ينسكب الضوء، ويترك للمصور 
العمل  في  فالمشاركون  المشهد.  يلتقط  زاوية  أين  من 
السينمائي ليسوا آالت ولكنهم مبدعون يتعين أن تترك لكل 
منهم مهمة اإلبداع في تخصصه. وال تعطى للمصور إرشادات 
للقيام بعمله، وال ينبغي أن يتحدث السيناريو عن أفكار المؤلف 
تفكر  ما  السيناريو  يصف  وال  وتوجيهات  إرشادات  تعطى  وال 
يتذكر  أن  السيناريو  كاتب  على  به.  تشعر  أو  الشخصية  فيه 
أن الفيلم يحكي حكاية من خالل ما يمكن تصويره من أفعال 

وصور وأصوات وكفى.
للفيلم،  الفقري  العمود  هو  السيناريو  أن  الحقًا  سنعرف 
يعطيه  ما  بكل  قويًا  الفيلم  صار  قويًا  العمود  هذا  كان  فإذا 
المخرج بمساعدة  القوة يقوم بها  السيناريو، غير توزيع هذه 

طقم اإلنتاج كله.

 السيناريو»15«

 مواطن يعثر على قطعة أثرية في شحات

 مصلحة اآلثار تفتتح املنتدى الصيفي للتعريف بالتراث

أعلنت مصلحة اآلثار الليبية استالم مراقب آثار شحات قطعة اثرية 
لرأس تمثال المرأة من الرخام »جنائزية« تعود لالله »ديميترا«.

وعثر على القطعة الشاب الجالي ميلود عيسى سالم، وهو طالب 
من سكان مدينة شحات، وفقا للمكتب االعالمي لمصلحة اآلثار.

وجار  شحات  آثار  مراقبة  بحوزة  اآلن  »القطعة  المصلحة  وأكدت 
للمتاحف  العامة  باإلدارة  للمخازن  تسليمها  إجراءات  استكمال 

بالمصلحة«.

افتتحت مصلحة اآلثار الليبية، الجمعة، المنتدى الصيفي للتوعية 
والتعريف بأهمية اآلثار والتراث الثقافي الليبي، بمشاركة مؤسسات 
التطوعي وطالب  بالعمل  شبابية وأندية رياضية وجمعيات مهتمة 

المدارس والحركة الكشفية والهالل األحمر.
والمتاحف  األثرية  للمواقع  زيارات  المنتدي  برنامج  تضمن 
وورش  وثائقية  أفالم  وعرض  نقاش  وحلقات  توعوية،  ومحاضرات 
عمل، ودورات مبسطة للمتطوعين من الشباب عن الحماية وكيفية 

التبليغ عن التجاوزات في مجال اآلثار.
وتستمر فعاليات حملة »التراث للجميع« التي تنظمها المصلحة 
األثرية  المواقع  وشهدت  الثقافي،  والتراث  اآلثار  بأهمية  للتعريف 
للمكتب  وفًقا  الحملة  مطبوعات  لتوزيع  مكثًفا  نشاًطا  والسياحية 

اإلعالمي للمصلحة

لوحاتها ومنحوتاتها هي منجزها اإلبداعي

إمباركة زيدان.. حني استهواها النحت: الجسد اإلنساني بني التهميش واملقاومة

الصيف  هذا  من  األول  اليوم  يدخل 
امتألت  التي  السماء  بالمطر،  محتفيًا 
ساقت  التي  الباردة  والنسائم  غدقة،  سحبًا 
وتغتسل  المطر  ليندلق  الغيم  بعصاها 
الشوارع ويضوع الهواء بذاك العبق األخاذ؛ 
لكن الفنانة التشكيلية إمباركة زيدان، التي 
أرادت بشغف إنجاز هذا الحوار، ولكن ظروًفا 
سيرتها  أرسلت  أن  بعد  بها  أحاطت  صحية 
ونحت(،  )رسم  أعمالها  من  كثيرة  ونماذج 
تقرأها  كي  واحدة  مرة  أسئلتي  وتدفقت 

وتنجز الحوار على مهل، وانتظرت ولكن؟!
لوحاتها  تناديني،  أعمالها  وجدت 
منجزها  هي  ومنحوتاتها 
الفنانة،  تقول  كما  اإلبداعي 
الماطر  الصباح  هذا  في 
2019م،  يونيو  أول  من 
وبينهم  بيني  الحوار  حدث 
وتحدثوا  إجابات  وأمطروني 
أنا  وها  مكنونات،  عن  معي 

أحيل هذه الحكاية إليكم.
من بنغازي إلى طرابلس

زيدان  إمباركة  تحصلت 
متوسط  دبلوم  على  المغربي 
في  المعلمات  معهد  من 
الرسم«،  »شعبة  بنغازي، 
لكن نداًء ملحاحًا جاء بها إلى 
دراستها  فواصلت  طرابلس 
فقد  تخصصها  الرسم  وألن  الفنون،  بكلية 
بدأت مع الرسم الزيتي ولكنها اكتشفت أن 
»النحت« يستهويها، وكأن ذاك النداء الذي 
أصابعها  لتغمس  كان  لطرابلس  بها  جاء 
والبحث  الفنية  معركتها  وتبدأ  الطين  في 
العالم  من  وكامرأة  كمبدعة  أسئلتها  عن 

الثالث.
ظل  العربي،  التشكيل  مستوى  »على 
وخاضعًا  ومحتشمًا  خجواًل  )الفني(  الجسد 
التي  والمحرَّمات  التابوهات  لسلطة 
هذا  أخذ  لذلك  والمجتمع،  اللغة  تمارسها 
التجريد  من  قريبة  أشكااًلرمزية  الجسد 

وبعيدة عن التشخيص، قبل أن يتحررالحًقا 
ص17/  وعاريًا«  ظاهرًا  مكشوًفا..  ويبرز 

األيقونة والجسد / إبراهيم الحَيْسن.
»المرأة  بلوحة  إمباركة  تجربة  تميزت   _

»ناجي  منحوتة  ثم  المحجبة« 
مالمح  ظهرت  حيث  العلي«، 

على  ودالة  بارزة  الوجه 
البوح  الفنانة  تريد  ما 
أنثوي  وجه  به، 
متقنة،  بمالمح 
يؤطرها  ناعمة، 
الذي  »الحجاب«، 
مزيدًا  الوجه  يمنح 
و»ناجي  التألق،  من 

منهمك  العلي« 
ومن  لوحة  إنجاز  في 

منهمك  طفل  كتفه  وراء 
تتشكل  خطوط  إلى  بالنظر 

يراه  مستقبل  مشهد  لترسم  ربما 
رأت  إمباركة«  »الفنانة  لكأن  »العلي«  هذا 
ذاك  ليس  ولكن  مالمحه  ورسمت  )حنظلة( 
يديه  غير  والنرى  بظهره  يعطينا  الذي 
أن  يحاول  طفاًل  نجده  هنا  المعقودتين، 
العلي« وهو  الذي سيقوله »ناجي  ما  يعرف 
ربما  والذي  يراه  ما  راسمًا  بكّليته  منهمك 

النستطيع رؤيته إال بإطاللة حنظلة!
تجربة  عن  بوشناف  منصور  يقول 
المبدعة: »إمباركة زيدان والتي تنتمي إلى 
النحت  لتأكيد  يعمل  بدأ  الشباب  من  جيل 
التشكيلي  المشهد  من  مهم  كجزء 
مواضيع  تقدم  ليبيا،  في 
بسيط  بأسلوب  منحوتاتها 
التعقيد«،  إلى  يلجأ  ال 
هذه  أن  الحظ  لكن 
قاربت  حين  الفنانة 
الجسد  موضوع 
تلغي  أو  »تمسح 
وجوه  مالمح  تمامًا 
تبرز  والرجال«؛  النساء 
ولكن  الجسد  مالمح 
مختفية،  الوجه  مالمح 
بالقول إن قسوة  أجازف  وقد 
بعض  من  جعلت  المبدعة 
المرأة  منحوتة  رأس،  بال  منحوتاتها 
الجسد،  مالمح  بروز  ورغم  بدالل  متكئة 
قوية  والرقبة  غاللة  تحت  مختفٍ  لكنه 

مشرئبة لكنها بال رأس!
لتظهر منحوتة لجسد رجاًل وكأنه يحاول 
االتكاء معتمدًا على يد قوية ملتفتًا باتجاه 
ما، ولكن الرأس يختفي وتظهر تلك الرقبة 

هذين  أخرى  منحوتة  وتجمع  المتطلعة، 
حميمي،  وضع  في  بعضهما  قبالة  الكائنين 
الرجل،  ركبتي  على  المرأة  تتكئ  حيث 
مازالت  هي  إليه،  وناظرة  به  مأخوذة  هي 
هو  ولكن  باتجاهه  يتطلع  الذي  برأسها 
الذي يبدو في اتكاءته مرتاحًا ولكن يتطلع 
الرقبة  هذه  ربما  ورقبة،  كتفين  عبر  إليه 
عليه  الذي  المقطوع«  »الرأس  عن  تبحث 
منحوتة  ثمة  ليجيب،  أسئلتها  يواجه  أن 
الجسد  يظهر  أبيض  رداء  ظل  في  مختفية 
الذي تخفيه في حالة صراع منهكمًا ليتحرر 
نعومتها  رغم  التي  الغاللة،  تلك  أسر  من 
محدد،  إطار  في  وحبسه  تقنينه  على  قادرة 
حركة المنحوتة واضحة في حالة صراع لكن 
السؤال: جسد مَن هذا؟ هل هو جسد امرأة 
بإجابة  معنية  غير  ربما  المنحوتة  رجل؟  أم 
أو  ثغرة  عن  بحث  حالة  في  ألنها  السؤال 
لكنها  شفوفها  رغم  غاللة  في  ضعف  نقطة 

وثقيلة. قاسية 
تواصل  زيدان  إمباركة  الفنانة  منحوتات 
وحتى  الحكاية  هذه  بتفاصيل  إخبارنا 
مالمح  تمنحها  لم  المبدعة  ألبستها  حين 
قراءاتنا  ومحاولة  لظنوننا  تركتها  واضحة، 
وخائفة  منكفئة  أجساد  شفراتها،  لتفكيك 
ولكن  كاسية  أم  عارية  واقفة،  متطلعة  أو 
بوشناف:  يقول  فكما  مالمح،  بال  جميعها 
مالمح  ثمة  إن  تقول  المنحوتات  »لكأن 
عن  الذات  من  وتعبيرًا  صدًقا  أكثر  أخرى 

مالمح وسمات الوجوه!«.

صراع وتفتت
من  تواصل  تشكيلية  أعمال  مجموعة 
خاللها هذه الفنانة إظهار الصراع الذي يعيشه 
عالقات  امرأة،  أم  رجاًل  أكان  سواء  اإلنسان 
ملتبسة، وجوه غائبة، ولكن ثمة هذا الصراع، 
بأن  التظاهر  وتحاول  بالصراخ  تضج  ألوانها 
اللون  التأمل سيخبرنا  حين  ولكن  أماًل،  ثمة 
أنه مجرد خدعة وأن الوجع صارخ و»سيزيف« 
مازال ينوء تحت عبء الصخرة، المدن بمالمح 
مشوشة والناس يقاومون بأجسادهم الهشة، 
لكن األفق يغمره لون قاتم واأليدي تتشابك 

والصراخ يعلو.

أحيانا أتساءل عن غياب السياسي في أعماله

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس

 الفاخري يطلق مبادرة للتعريف بالفلكلور والثقافة الليبية استالم الدفعة األولى من إصدارات مشروع »500 كتاب«

الليبي  األديب  كتب  »فيسبوك«،  بموقع  على صفحته 
الراحل محمد  الفنان  الشريف منشورًا عن  الكبير يوسف 
الزواوي  »محمد  عنوان  تحت  وفاته  ذكرى  في  الزواوي 

مؤرخ الناس«، وفي ما يلي نص ما كتبه الشريف:
الحل  الصعب،  من  أيضا  عنه،  تكتب  أن  السهل  من 
نظريات  وال  تعريفات  ال  هو،  يرسم  كما  عنه  تكتب  أن 
يتأهل  لم  هو  مدرسون،  وال  مدارس  وال  الرسم  فن  في 
عليه  يشرف  لم  كما  معينة،  نظرية  أو  مدرسة  من 
لم  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  التخرج،  إجازة  ويمنحه  مدرس 
بأخرى صار  أو  وبكيفية  ثم  األخرى،  التجارب  من  يستفد 
في  ولعل  مختلفة،  لكنها  متميزة  أقول  ال  مدرسة،  هو 
الممارسة  ثم  الموهبة  كانت  البدء  ففي  تميز،  االختالف 
ثم الوعي، من هذا الوعي تشكلت نظرته للناس والحياة، 
ومنها تشكلت أسئلته، أسئلة اصطدمت بواقع اجتماعي 
تحول  موقفا،  عنده  سؤال  لكل  صار  هنا  ومن  متخلف، 
إلى مؤرخ لليومي في حياة الناس، هو جزء منها وشاهد 
عليها، يؤرخها دون رتوش، بقبحها وجمالها، يكشف عن 
والمصنع  والشارع  والمدرسة  البيت  في  حياتنا  تفاصيل 
نأكل  فيما نحن  بيننا  اندس  المستشفى،  والمكتب وفي 
ونحن نشرب ونحن نتعارك ونحن نلوث البيئة على شط 
البحر ونتقاتل بسياراتنا وأصواتنا، صار موجودا معنا في 
كل مكان وفي كل وقت، كأنه ساحر يرتدي طاقية اإلخفاء 
تترك  ريشته  لكن  نسمعه،  وال  يسمعنا  نراه،  وال  يرانا 
نماذج  على  عيوننا  تفتح  قلوبنا،  عتبات  على  خطوطها 
شتى من سلوكيات تعودنا عليها زمنا طويال حتى لم نعد 
قادرين على كشف عيوبها ونقائصها وفي بعض األحيان 
نعجز عن رؤيتها أو اإلحساس بوجودها، الغريب أننا وهو 
أو  لنا عنها نضحك، فيما هو ال يبالي إن ضحكنا  يكشف 
ما  ألن  غفلتنا  من  ننتبه  أن  منا  يطلب  فقط  هو  بكينا، 
ويمنحها  حياتنا  قيمة  يحدد  الذي  هو  بسيط  أنه  نعتقد 
معناها، وألنه كذلك، فهو يعري أسوأ ما في سلوكنا وفي 
أي مكان نكون، وهو في كل هذا يضغط على التفاصيل 
رسوخ  يفسر  ما  وهذا  نعتقد،  مما  أبعد  إلى  يذهب  ألنه 
رسوماته في وجداننا زمنا طويال، وألنه ليس بعابر سبيل 
من  مؤرخ  به  كأني  طريقه،  في  يمضي  ثم  سالما  يلقي 
أن  بإمكانك  الوراء  إلى  زمنا  عدت  إذا  أنت  فريد،  نوع 

تشاهد لوحة بانوراما لمشهد متكامل من مشاهد حياتنا 
عشناه ذات يوم.

وفي  الموضوع  في  جلية  تظهر  فيه  التميز  صفة  إن 
الفكرة، هو ال يتعامل معها ألنه ليس  الواقع وليس في 
بالمنظر أو المفكر، يواجه واقعنا االجتماعي ويكشف عما 
ويكون  خطوطه  تكون  وان  بد  ال  لذلك  خلل،  من  فيه 
انسيابية  في  يتجسد  هذا  واضحا،  سؤاله  ويكون  رسمه 
من  تخلو  إنها  بل  االنكسارات  من  وخلوها  خطوطه 
إال  صغيرة  تكن  مهما  تفصيلة  يترك  ال  المعنى،  ظالل 
الوجوه،  الحظ  مواربا،  سؤاال  منها  يترك  وال  ويظهرها 
أنت قد تعتقد بتكرارها لصرامة رسمها، التجاعيد وشعر 
الرأس العاري وانكسارات الطاقية كأنه يعدها عدا، حتى 

من  يرسم  ما  ذلك  على  وقس  كاملة،  يرسمها  الظالل 
الفكرة  تجسيد  شروط  يخالف  ما  وهذا  الحياة،  شواهد 
رسام  ليس  هو  معدودة،  بخطوط  تكتفي  قد  والتي 
كاريكاتير بالمعنى المألوف والمتعارف عليه، هل هو فنان 
تشكيلي..؟ هو فنان فحسب، فنان يمتلك بصيرة تتجاوز 
ريشته  هدف  هي  ليست  عنده  األلوان  ونحسه،  نراه  ما 
وال األشكال، ما يهم ويثير فيه األسئلة هو الموضوع أو 
الحية  حقيقتها  في  عنها  يعبر  وكيف  الظاهرة  أو  الحدث 
والمعاشة، بهذا المعنى ال يمكن وصفه إال بأنه فنان من 
أن  يصعب  مكانة  احتل  فقد  كذلك  وألنه  مختلف،  طراز 
يجاوره فيها فنان آخر على األقل في المستقبل المنظور، 
الحياة  كما  فالفن  األخير،  سيكون  أنه  يعني  ال  هذا 
دائما يتجدد وال يتكرر، وإذا ما جاء فنان آخر فلن يكون 
يتغيرون  والناس  تتغير  الظروف  ألن  ذلك  منه،  نسخة 
فنان  األمس ولن يكون هو  فنان  اليوم ليس هو  وفنان 

المستقبل.
في  الوديع  الهادئ  ذلك  وهو  عقود  قبل  عرفته  مذ 
حياته والصارم القاطع في ما يرسم، لم يحد عن صرامته 
وصفه  في  أتردد  ال  ولعلي  حياتنا،  لمجريات  نقده  في 
خالل  ومن  القول  في  أيضا  أتردد  ال  ولعلي  بالمؤرخ، 
من  النوع  هذا  في  العرب  الرسامين  لمعظم  متابعتي 
الفن أنه ما من رسام غيره أوقف ريشته على هذا التأريخ 

االجتماعي مثلما فعل هو.
لكن  أعماله،  في  السياسي  غياب  عن  أتساءل  أحيانا 
يختزل  االجتماعي  أعود وتقول لي نفسي..إن  ما  سرعان 
في  حشره  تريد  وجهي..لماذا  في  تصرخ  السياسي..ثم 
زاوية ضيقة..؟ يكفيه أن ينزع ورقة التوت عن االجتماعي 
بسيط  انه  تعتقد  وما  قبلها،  وما  بعدها  ما  نعرف  كي 

يواري خلفية تكتظ بأسئلة كثيرة.
صديق الزمن البعيد، عقود من زمن جمعتنا حتى عام 
ال  وبصمته،  بل  وهدوئه  واتزانه  برسمه  عرفته  رحيله، 
يتكلم كثيرا وال يدخل في جدل، يعتذر حتى عندما يكون 
على صواب، وهو أيضا عنيد، إذا قال ال انتهى األمر، أيضا 
عرفته بمعاناته، وقد عانى كثيرا من الذين حاولوا كسر 
فنان  بحقيقته..  واحتفظ  معاناته  عن  يفصح  لم  ريشته، 

الناس ومؤرخ حياتهم.. محمد الزواوي.

طرابلس – حواء القمودي
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فنان يمتلك بصيرة
تتجاوز ما نراه ونحسه

للهيئة  التسييرية  اللجنة  أعلن رئيس 
أن  أونيس،  حسن  للثقافة،  العامة 
تشمل  التي  الكتب  من  األولى  الشحنة 
جديدًا،  متنوعًا  أدبيًا  ثقافيًا  عنوانًا   65
الليبيين،  والُكتّاب  األدباء  من  لعدد 
والتي تولت الهيئة طباعتها وصلت إلى 
جميع  علي  لتوزيعها  تمهيدًا  المخازن، 
بلديات  في  الثقافية  والمراكز  المكاتب 
الوطن كافة، وغيرها من الجهات التابعة 

لقطاع الثقافة.
تأتي  البادرة  هذه  أن  أونيس  وأوضح 
في سبيل حرص الهيئة على دعم روافد 
إطار  في  خطوة  وهى  والمعرفة،  الثقافة 
المكاتب  لتزويد  الهيئة  تنفذها  حملة 
والمنشورات  بالكتب  الثقافية  والمراكز 
والمعرفة  الثقافة  مصادر  لتوفير  تهدف 
على  وللتشجيع  المجتمع،  شرائح  لكافة 

القراءة.
إطار  في  تأتي  اإلصدارات  وهذه 
التي  كتاب«،   500« الثقافي  المشروع 
على  للثقافة  العامة  الهيئة  تعمل 
لتزويد  وذلك   ،2019 عام  إصدارها 
مختلف  في  بعناوين  الليبية  المكتبة 

المجاالت، ولدعم الُكتّاب والمبدعين.

والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  استقبل 
من  وفدًا  بمكتبه،  الفاخري،  جمعة  المدني  والمجتمع 
عبدالحميد  مفتاح  بحضور  الغربية،  المنطقة  مثقفي 
البركي  ليبيا، وعادل  العام لمستقبل  المؤتمر  العبار عن 
للتنسيق  وذلك  والشباب،  المرأة  تمكين  منتدى  عن 
مثقفي  تجمع  التي  الثقافية  المبادرات  بعض  حول 
تكافؤية  قافلة  تشكيل  المبادرات  بين  ومن  الوطن. 
التراب  كل  إلى  طرابلس  العاصمة  من  تنطلق  علمية 

والثقافة  بالفلكلور  للتعريف  الليبية  والقرى  المدن  من 
وربط  الليبي  الثقافي  الموروث  وإحياء  األصيلة،  الليبية 
الوطنية  المصالحة  في  والمشارَكة  االجتماعي  النسيج 
بسواعد  المدنية  الدولة  إلى  قدمًا  للمضي  الفعالة، 
الهيئة على »فيسبوك«،  المثقفين، وفق صفحة  أبنائها 

الثالثاء.
العربية  التجارب  بعض  استعراض  تم  اللقاء  وخالل 

والعالمية التي ساهم مثقفوها في نهضة شعوبهم.

<   جمعة الفاخري »يسار« خالل لقائه مع المثقفين

<  حسن أونيس »يمين« يهدى بعض الكتب ألحمد معيتيق

_ إمباركة زيدان المغربي/ بنغازي.
دبلوم متوسط معهد معلمات/ شعبة رسم.

بكالوريوس فنون جميلة.
التشكيلي  الفن  عن  الماجستير  رسالة  استكمال  ومحاولة  عليا:  دراسات  دبلوم 

في الشرق الليبي من مؤسس معرض السلفيوم للفنون/ بنغازي.
التربية الفنية بكلية المعلمين/ بنغازي أسست صحبة جمال الشريف شعبة 

شاركت في العديد من معارض الفن التشكيلي والملتقيات الثقافية والفنية.
عن  مصراتة  بمدينة  الجميلة  الفنون  مسابقة  في  األول  الترتيب  على  تحصلت 

النحت. قسم 
تلقت العديد من دعوات االستضافة الفنية من خارج ليبيا.

سيرة ذاتية



فن 13

في أول تعاون بين بهجت والشافعي

»قلبك وين«.. أغنية ليبية بلحن عاملي عن الحب والحرب

ten
Top»سيكريت اليف أوف بيتس«

يتصدر شباك التذاكر األميركية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة »ذي سيكريت اليف 
أوف بيتس 2« شباك التذاكر في أميركا الشمالية، 

بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
استوديوهات  إنتاج  من  وهو  الفيلم  وحقق 
»يونيفرسال« 47,1 مليون دوالر مع بدء عرضه أي 
أقل من نصف ما حققه الجزء األول من إيرادات قبل 

ثالث سنوات، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
دارك  »إكس-من:  على   »2 »بيتس  وتفوق 
فينيكس« الجديد أيضًا من إنتاج فوكس، ليتصدر 
نهاية  لعطلة  الثالثة  األيام  في  التذاكر  شباك 

األسبوع.
وباتون  هاديش  وتيفاني  هارت  كيفن  وأعار 
أوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم الذي يتمحور 
على كيفية تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر 

أصحابها المنزل.
دوالر  مليون   33 فحقق  فينيكس«  »دارك  أما 
مخيبًا التوقعات، بحسب ما ذكرت مجلة »فراييتي«، 
من«   - »إكس  سلسلة  أفالم  ألحد  أداء  أسوأ  وهو 
منذ عرض أول جزء منها قبل 20 عامًا، وكلف الفيلم 
200 مليون دوالر، وهو من بطولة جيمس ماكافوي 

فاسبندر  ومايكل  لورنس  وجنيفر  ترنر  وصوفي 
وحيسيكا تشاستاين.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم »عالء الدين« من 
إنتاج ديزني حاصداً 24,5 مليون دوالر، ومن إخراج 

غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.
من  منسترز«  ذي  أوف  كينغ  »غودزيال:  وتراجع 
قدرها  إيرادات  محققًا  الرابعة  إلى  األولى  المرتبة 

15,5 مليون دوالر.
نصيب  من  فكانت  الخامسة  المرتبة  أما 
»روكيتمان« وهو من إنتاج »باراماونت« حول حياة 
 14 الفيلم  إلتون جون، وحصد  البريطاني  المغني 

مليون دوالر.
وفي ما يأتي األفالم المتبقية في تصنيف أفضل 

عشرة أعمال:
-6 »ما« )7,8 مليون(

-7 »جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم« )7,4 مليون(
-8 »أفنجرز: أندغايم« )4,8 مليون(

 2,9( بيكاتشو«  ديتيكتيف  »بوكيمون:   9-
مليون(

-10 »بوكسمارت« )1,6 مليون(
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من  ثمانية شبان  سافر  الكورية،  الحرب  في خضم 
مرموق  معهد  في  للدراسة  الشمالية  الكورية  النخبة 
للسينما في موسكو ولكن لم يعد أي منهم.. واليوم 
يروي فيلم وثائقي كوري جنوبي حياة هؤالء الالجئين.

السوفياتي  االتحاد  في  الشبان  هؤالء  وعاش 
إثر رفضهم مظاهر عبادة  بعدما اختاروه ملجًأ ومنفى 
سونغ،  إيل  كيم  الشمالية  كوريا  لمؤسس  الشخصية 
عائالتهم  عن  بعيدين  ومخرجين  مؤلفين  وعملوا 

وأصدقائهم إلى األبد، وفق »فرانس برس«.
في  الشبان  هؤالء  أحد  وهو  يونغ  تاي  هان  وكتب 
قصة قصيرة »نسمي األماكن التي نولد فيها ديارنا.. 
يجب أن تكون هناك كلمة مختلفة لألماكن التي نموت 
فيها، وهي الكلمة التي تبدو عميقة مثل كلمة وطن«.

وثائقي  فيلم  موضوع  اآلن  حياتهم  وأصبحت 
بعنوان  يونغ  سو  كيم  الجنوبية  الكورية  إخراج  من 

حبيبتي  يا  )وداعًا  كوريا«  نورث  الف  ماي  »غودباي 
كوريا الشمالية(.

الشمال  بين  االنقسام  يحددها  جزيرة  شبه  ففي 
الكوريين  على  الضوء  الوثائقي  والجنوب، يسلط هذا 

المشتتين وتأثير االنفصال من منظور فريد.
في العام 1952، اختارت بيونغ يانغ مجموعة شبان 
موسكو  معهد  في  للدراسة   »8 بـ»موسكو  معروفة 
»غيراسيموف  معهد  باسم  اآلن  المعروف  للسينما 
العالم،  في  نوعها  من  مؤسسة  أقدم  وهو  للسينما« 
وبكين  موسكو  من  المدعومة  كيم  قوات  كانت  فيما 
الواليات  بقيادة  المتحدة  األمم  تحالف  ضد  تقاتل 
الوقت، لم يكن يسمح إال ألذكى  المتحدة. وفي ذلك 
بغض  الشمالية  كوريا  في  يعيشون  الذين  األشخاص 
النظر عن خلفياتهم األكاديمية بدراسة السينما، وفق 
السينمائية كيم. واعتبرت األفالم حاسمة فيما يتعلق 

بتطوير الحس بالوالء للنظام لدى الجمهور.
برس«،  »فرانس  لوكالة  يونغ  سو  كيم  وأوضحت 
»من الواضح أن الشمال تأثر بشدة بلينين الذي قال 

إن السينما هي أعظم الفنون الموجودة«.
تخصص  الثمانية،  المنفيين  بين  »من  وأضافت 
واحد في الفيزياء النووية قبل اختياره لدراسة السينما 
ذلك  حتى  الفيلم  هو  ما  يعرف  يكن  لم  موسكو..  في 
وخليفته  إيل سونغ  كيم  ابن  إيل  جونغ  كيم  الحين«. 
األفالم  يحب  كان  أون  جونغ  كيم  الحالي  الزعيم  والد 
جنوبي  كوري  سينمائي  مخرج  بخطف  وأمر  كثيرًا، 
لتطوير  مساعدتهم  بهدف   1978 العام  في  وممثلة 

صناعة السينما في كوريا الشمالية.
وحتى اآلن، يستثمر هذا البلد الفقير بمبالغ كبيرة 
عبارة  إنتاجاته  من  العديد  أن  رغم  األفالم  مجال  في 
الكوري  النظام  أيديولوجية  تمجد  دعائية  أعمال  عن 
الشمالي والعائلة الحاكمة وتتخذ عناوين مثل »تحت 
نهاية  حتى  و»سنتبعك  الالمع«  العظيم  القائد  قيادة 
األرض«. وفي الحادث الشهير الذي وقع في أغسطس 
المسؤولين  من  الحزب  إيل سونغ  كيم  1956، طهّر 
الذين تآمروا عليه وأمر بإعدام المئات وفًقا للمؤرخين، 
نيكيتا  السوفياتي  الزعيم  إدانة  من  أشهر  بعد  وذلك 

»خطابه  في  السلطة  بانتهاكه  لستالين  خروتشوف 
وهو  باي  أونغ  هو  أنكر  التالي،  العام  وفي  السري«. 
واحد من أفراد المجموعة كيم إيل سونغ علنًا وأعلن 
والحًقا،  السياسي.  اللجوء  على  للحصول  يسعى  أنه 
قبض عليه دبلوماسيون كوريون شماليون واقتيد إلى 

السفارة، لكنه هرب عبر نافذة حمام.
السياسي  للجوء  بطلب  اآلخرون  السبعة  وتقدم 
بأنفسهم في العام 1958 متخلين عن االمتيازات التي 
قد يحصلون عليها في حال عودتهم إلى بيونغ يانغ. 
شرط  ولكن  طلباتهم  على  السوفياتي  االتحاد  وافق 
إمكان  لتجنب  بعضًا  بعضهم  عن  بعيدًا  يعيشوا  أن 

تحضيرهم لتآمر وإغضاب الشمال الذي ال يزال حليًفا.
إركوتسك  مثل  متباعدة  مدن  إلى  أرسلوا  لذلك، 
بينما  فولغوغراد،  حاليًا  أصبحت  التي  وستالينغراد 
المجموعة  من  ناج  آخر  وهو  هون  تشونغ  كيم  ذهب 
يتذكر  حيث  الشمالي  القطب  قرب  مورمانسك  إلى 
أشهر  لمدة ستة  الشمس  ورؤيته  الغزالن  لحم  تناول 

فقط من السنة.

لم يعد أحد منهم إلى بيونغ يانغ

»موسكو 8« يروي قصة املخرجني الذين تحدوا كوريا الشمالية

يختتم فعالياته 19 من يونيو الجاري

مهرجان »طرابلس لألفالم« يكرم ليلى علوي ويسري نصر الله

مساء  السادسة  دورته  فعاليات  لألفالم«  »طرابلس  مهرجان  يفتتح 
الخميس، داخل مركز الرابطة الثقافية، حيث يجري تكريم الفنانة المصرية 
ليلى علوي، والمخرج يسري نصراهلل، ثم يعرض فيلمهما الذي أنجزاه قبل 

3 سنوات بعنوان »الماء والخضرة والوجه الحسن«.
يرأس  بينما  الدورة،  في  الطويلة  األفالم  تحكيم  لجنة  يسري  ويرأس 
اللبناني غسان قطيط لجنة تحكيم األفالم القصيرة. هذا وبدأت  المخرج 
األحد في التاسع من الشهر الجاري وتستمر حتى 19 منه، عروض بانوراما 
مبرمج عروض  أحمد شوقي  الناقد  ألقى خاللها  والتي  المصرية  األفالم 
بانوراما السينما المصرية في طرابلس كلمة رحب فيها بالحضور وشكر 
فعاليات  لمواكبة  له  الفرصة  إتاحة  على  المهرجان  مدير  إلياس خالط 
األفالم  وتنوع  أهمية  معلنًا   ،2014 العام  في  تأسيسه  منذ  المهرجان 
الهواء  في  المقبلة  األيام  في  البانوراما  خالل  ستعرض  التي  الثمانية 
الطلق في الحدائق العامة في طرابلس، وقال: »هي أفالم تحمل اختالفًا 
في الشكل والمضمون عن النظرة السائدة عن األفالم المصرية التي 

راجت في فترات سابقة«.
محمد  المصري  للمخرج  »اشتباك«  بفيلم  البانوراما  وافتتحت 

في  ما«  »نظرة  قسم  جائزة  على  نافس  الذي  الفيلم  وهو  دياب، 
وعالميًا  عربيًا  الجوائز  من  للعديد  ورشح  السينمائي«  »كان  مهرجان 

من خالل مشاركته في عدد من المهرجانات العربية والدولية.
المصنع«  »فتاة  أفالم:  أيضًا  المصرية  السينما  بانوراما  وتشمل 

إخراج الراحل محمد خان، »هيبتا« للمخرج هادي الباجوري، »تراب 
الماس« للمخرج مروان حامد، »هرج ومرج« للمخرجة نادين 

خان، و»يوم للستات« للمخرجة كاملة أبو ذكري.

أنجلينا جولي تدافع
عن األطفال املهاجرين

دافعت الممثلة أنجلينا جولي موفدة األمم المتحدة الخاصة 
لشؤون الالجئين السبت خالل زيارة لكولومبيا عن حقوق نحو 
20 ألف طفل من أهل فنزويليين الذين قد يصبحون من دون 
فنزويال  في  األزمة  سببتها  التي  الهجرة  موجة  بسبب  جنسية 

المجاورة.
وتطرقت الممثلة إلى هذه الظاهرة مع الرئيس الكولومبي 
وفق  لكولومبيا،  يومين  تستمر  زيارة  إطار  في  دوكيه  إيفان 

»فرانس برس«.
البالد  شمال  كارتاخينا  في  جرى  الذي  اللقاء  بعد  وقالت 
 20 من  أكثر  يواجهه  الذي  الخطر  إلى  الرئيس  مع  »تطرقنا 
ألف طفل فنزويلي بأن يصبحوا من دون جنسية وعن التزامه 

مساعدة األطفال على الدوام«.
وفر نحو 3,3 ماليين شخص من فنزويال منذ بدء األزمة في 

هذا البلد العام 2016، بحسب أرقام األمم المتحدة.
تمنح  ال  هؤالء  من  مليون   1,3 تستضيف  التي  وكولومبيا 

الجنسية تلقائيًا لألطفال الذين يولدون على أراضيها.
ويقيم الكثير من المهاجرين بطريقة غير قانونية ويواجه 
القنصليات  في  أطفالهم  تسجيل  في  جمة  صعوبات  األهل 
كراكاس  بين  الدبلوماسية  القطيعة  ظل  في  الفنزويلية 

وبوغوتا.
وشدد إيغان دوكيه الذي يؤيد الضغوط الدولية الممارسة 
مادورو،  نيكوالس  االشتراكي  الفنزويلي  الرئيس  على حكومة 

أيضًا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
األطفال  آالف  تجنيس  بقضية  االهتمام  »نريد  وأوضح 
هو  بذلك  القيام  محدد  وضع  لهم  ليس  الذين  الفنزويليين 

طريقة إنسانية ليستفيدوا من الفرص والمنافع«.
وأشادت جولي بالطريقة التي تتعامل بها كولومبيا مع أكبر 

موجة هجرة في تاريخها بعدما تفقدت المنطقة الحدودية.
لشؤون  العليا  للمفوضية  الحسنة  النوايا  سفيرة  وأوضحت 
تواجهها  التي  الضغوط  على  بنفسي  اطلعت  »لقد  الالجئين 
أيضًا  رأيت  لكني  المحلية  والمرافق  والمستشفيات  المدارس 
كيف أن المجتمعات المحلية تبدي حسًا إنسانيًا بطريقة ثير 

اإلعجاب«.
في  نقص  مع  جدًا  حادة  اقتصادية  بأزمة  فنزويال  وتمر 
الرئيس  بين  المواجهة  تتواصل  حين  في  واألدوية  األغذية 
الذي نصب نفسه  والمعارض خوان غوايدو  نيكوالس مادورو 
من  دولة  خمسين  حوالى  به  واعترفت  بالوكالة  للبالد  رئيسًا 

بينها الواليات المتحدة.

يتعاون  التي  وين«،  »قلبك  أغنيته  المبارك،  الفطر  عيد  في  بهجت،  الليبي  الفنان  أطلق 
فيها مع الملحن المصري حسن الشافعي، عبر موقع »يوتيوب« لتحقق نسبة مشاهدة عالية 

في وقت قصير.
يقول الشافعي إنه استلهم فكرة هذه األغنية من بهجت نفسه كفنان عانى آالم الفراق 
معالجته  فجاءت  حروب،  من  العربي  الوطن  في  يدور  ما  بسبب  يحب،  مَن  أعز  عن  والبعد 
لألغنية التي تعبر باألساس عما ينتج من تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على 

البعد العاطفي لتلك المواقف وتأثير تلك النزاعات المدمرة للحب عامة.
بعد  »خاصة  الليبي،  التراث  في  فني  كنز  على  عثر  أنه  المصري  الملحن  وأضاف 
بعيدًا  الليبية  بالموسيقى  انتقل  الذي  هناك،  الفن  على  طرأ  الذي  التطور 
ألحان قديمة ولهجة صعبة« بالنسبة للجمهور  عمّا قد علق باألذهان من 
الشافعي  حاول  التي  العقبات  وهي  الليبية،  اللهجة  فهم  يجيد  ال  الذي 
تذليلها إليصال جمال وإحساس هذا التراث العريق والفن األصيل وما 
التحدي  أن  وأوضح  المستمع.  وقلب  أذن  إلى  تجديد  من  عليهما  طرأ 
الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي 

شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية.
حياة  يتابع  حيث  العمل،  صور  الخالبة،  والطبيعة  الجبال  وبين 
وأحالم طفل وطفلة فرقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو المنتجعات 
عاديين  بأبطال  قلب،  كل  تمس  سالم  رسالة  إلى  الراقصة  واألغاني 

تستطيع أن تقابلهم في أي شارع عربي.
تجربته  تمثل  حيث  وأهميتها،  األغنية  عن  بهجت  عبر  جانبه  من 
عليه،  عزيز  شخص  وفراق  وطنه  ترك  إلى  مجبرًا  اضطرر  حين  الشخصية 
مسؤولية  ويحمله  البعد  على  الشخص  هذا  يلومه  أن  بالخوف  شعر  عندها 
الفراق وإنهاء العالقة. الخوف األكبر كان أن تتغير مشاعر الشخص الغالي عليه 
بسبب البعد دون أي فرصة للشرح ولتوضيح حقيقة مشاعره التي لن تتغير أبدًا حتى 

مع البعد.
هنا جاءت األغنية لتجيب عن السؤال: هل تتكلم؟ أم أن الوقت قد فات والشخص قد نسي 

وتغير؟
فكتب بهجت كلمات األغنية كرسالة يريد إيصالها لهذا الشخص، رغم المسافات، وجاءت 
على هيئة أسئلة حائرة ومشاعر بين الخوف والحيرة واعتراف بالحب مع أسئلة إذا كانت طبيعة 

العالقة قد تغيرت أم ال.
ويعد بهجت هذا الفنان الشاب، النموذج اإليجابي للشاب الليبي الطموح والمجتهد، كوّن 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اآلالف  يتابعه  وأصبح  سنّه  صغر  رغم  كبيرة  سمعة  لنفسه 
لالستماع إلى أغانيه والتعرّف على جديده، وهو ولد في العاصمة طرابلس، لكنه غادر بلده مع 
بدايات الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي وانتقل مع عائلته إلى مالطا، فترك كل شيء 
وراءه ووجه كل طاقته ووقته نحو الغناء، يقول إن الموسيقى كانت بالنسبة له »وسيلة لتفريغ 

الطاقة والمشاعر واألحاسيس المكبوتة« بداخله والتعبير عن الواقع الذي عاشه.
وشيئا فشيئا، أحسّ بهجت بأن عالم الموسيقى والغناء هو عالمه وجزأ منه، وال يستطيع 
أن يبتعد عنه، وآمن بذاته وقدراته، وأراد أن يسمع صوته وفنه للعالم، وبمجهوده الشخصي 
تعلم وأتقن فن اإلنتاج الموسيقي وتوزيعه ليغنّي أجمل المقطوعات الموسيقية التي حققت 
أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل االجتماعي، حتى أصبح اسمه مطلوبا إلحياء الحفالت 

سواء في مالطا أو ليبيا.
الفن كما حدث من قبل عندما  التطرق لمناطق غير مطروقة في  الشافعي  واعتاد حسن 
الحادي  القرن  إيقاعات  الفارض مع  ابن  قدم »قلبي يحدثني« مع هاني عادل، مازجًا كلمات 
باكتشافها  وين«  »قلبك  مفاجأة  تأتي  ثم  والحديث،  للقديم  بديع  دمج  في  والعشرين 
لمساحات فنية مهجورة لم تسمع من قبل ومعالجة قضية الحروب من زاوية الحب والعاطفة، 
وتقديم پيديو كليپ ركز على الدراما اإليجابية والطبيعة واألبطال في داخل كل شخص عادي 

وبعيد عن البهرجة واألجواء اإلحتفالية كما هو بعيد عن الكآبة والعنف.

القاهرة ــ الوسط

 القاهرة - الوسط

<  إلياس خالط

<  أحمد شوقى

<  حسن 
الشافعي

 القاهرة - الوسط



كشفت إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنها اقتربت 
الليبي  الدولي  الالعب  مع  التعاقد  صفقة  حسم  من 

مفتاح طقطق، العب األهلي طرابلس.
على  المصري«  »جماهير  صفحة  وحسب 
»فيسبوك«: فإن الالعب مفتاح طقطق، يتواجد 
حاليا في مصر من أجل التفاوض مباشرة حول 
مطالبه المالية مع إدارة المصري التي ستتولى 
المفاوضات مع نظيرتها في األهلي طرابلس 
لتحديد مطالبها المالية للحصول على بطاقة 
»جماهير  لصفحة  ووفقا  الدولية.  اإلستغناء 
على  الحصول  طلب  طقطق،  فإن  المصري«، 
200 ألف دوالر له عن كل موسم، على 
أن تتولى إدارة المصري إنهاء االتفاق 

مع إدارة األهلي طرابلس.
المصري  المدرب  أن  إلى  يشار 

المصري  لنادي  الحالي  الفني  المدير  جالل،  إيهاب 
من  أول  طرابلس،  لألهلي  والسابق  البورسعيدي 
لرئيس  مخاطبته  خالل  من  طقطق،  ضم  طلب 

األهلي طرابلس ساسي أبوعون.

في
املرمى

»فيفا« يهدد أهــلي 
بنغازي بالهبوط

اللجنة األولمبية الليبية، تقول إن المشاركة في دورة 
األلعاب األفريقية الشاطئية، بالرأس األخضر، ستكون 

بستة رياضيين يمثلون أربع ألعاب، وستتفل هي 
بتكاليف هذه المشاركة.

كتب الالعب الدولي دوكالي الصيد، رسالة عبر حسابه على ◆
»فيسبوك«: إلى زميله حمدو الهوني، جاء فيها: »خوي 

وعشيري الغالي حمدينهو الف الف مبروك يا غالي ونشاء اهلل 
ربي يتمملك على خير وتستاهل كل خير يا غالي وزواج الداهر 

نشاء اهلل وربي يوفقك في حياتك الزوجية«.

◆

بنغازي،  األهلي  ــادي  ن إدارة  تلقت 
القانونية  اللجنة  من  رسمية  رسالة 
هددته  القدم،  لكرة  الدولي  باالتحاد 
بــأي  الــقــيــام  ــن  م بــالــحــرمــان  فيها 
النقاط  وخصم  خارجية،  انتدابات 
وحتى  المحلي،  بالدوري  رصيده  من 

الوصول إلى الهبوط للدرجة األدنى.
الدولي  االتــحــاد  رسالة  في  وجــاء 
العقوبات  أن  »فيفا«،  القدم  لكرة 
ســداد  ــدم  ع ــال  ح تطبيقها،  سيتم 
العبه  لمستحقات  بنغازي  األهــلــي 
قمامدية،  هيكل  التونسي  السابق، 
يضاف   ، دوالر  ألــف   50 تبلغ  والتي 
 25 إلى  تصل  قد  تأخير  عقوبة  إليها 
ألف دوالر. وحدد االتحاد الدولي لكرة 
األسبوع  مطلع  أقصاه  موعدا  القدم، 

القضية  ملف  يحال  أن  قبل  الجاري، 
التي رفعها الالعب، إلى لجنة التأديب 

إلصدار عقوبات بحق النادي.
األهلي  إدارة  أوكلت  جانبها،  من 
طــارق  الــنــادي،  لمحامي  بــنــغــازي، 
واتــخــاذ  الملف  متابعة  العاليمي، 
وضع  سالمة  تضمن  التي  ــراءات  اإلج
مخرج  ــاد  ــج وإي الــقــانــونــي  ــادي  ــن ال

للقضية.
قرارا  أصدر  »الفيفا«  أن  إلى  يشار 
الماضي،  العام  من  سبتمبر   11 في 
هيكل  الــتــونــســي  ــب  ــالع ال بأحقية 
األهلي  لدى  مستحقاته  في  قمامدية 
للنادي  السابقة  إال أن اإلدارة  بنغازي، 
لم تتفاعل مع القرار، ما جعل »الفيفا« 

يصعد من تهديداته.
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قالت تقارير صحفية، إن المهاجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان، يعرف بالفعل وجهته 

المقبلة، في الموسم المقبل.
وكان غريزمان، أكد أنه سيغادر أتلتيكو 

مدريد، في شهر يوليو المقبل، وقد ارتبط 
اسمه باالنتقال إلى برشلونة أو باريس سان 

جيرمان.
ووفقا لصحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، فإن 

غريزمان سيبقى في إسبانيا في الموسم المقبل، 
من أجل االنتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سان جيرمان 
ال ينافس للحصول على خدمات جريزمان، وإنما 

لديه أولويات أخرى في الميركاتو الصيفي.
ومن المقرر أن تنخفض قيمة الشرط الجزائي 

في عقد غريزمان مع األتليتي، في يوليو 
المقبل، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون 

يورو.
وارتبط اسم جريزمان باالنتقال لبرشلونة، بعد 
نهاية سيئة لموسم البارسا، الذي ودع خالله 

دوري األبطال، وختمه بخسارة لقب كأس 
إسبانيا.

●  من تدريب سابق لفريق الكرة األول باآلهلي بنغازي

● دوكالي الصيد

● مفتاح طقطق
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مليون يورو تؤجل 
حلم غريزمان

 »var« تقنية
حل أم مشكلة

الحدث
زين العابدين

بركان

والتي  بالفيديو  أوالتحكيم   varال تقنية 
بدأ العمل بها مؤخرا في مختلف البطوالت 
التواصل  أجل  من  والعالمية،  األفريقية 
ومنح  مهمته،  وتسهيل  األول  الحكم  مع 
الفرصة لتصحيح  الملعب  الحكم على أرض 
من  جــزءا  أصبحت  أنها  يبدو  ــه،  ــرارات ق

المشكلة وليست جزءا من الحل.
لم  أزمــة  فجرت  الحديثة،  التقنية  فهذه 
بطوالت  ونهائيات  مسابقات  تشهدها 
قوة  رغم  انطالقها،  منذ  األفريقية  األندية 
المنافسة في الكثير من النهائيات، غير أن 
المناسب  للنهائي  المناسب  الحكم  اختيار 
واألخطاء  الحاالت  تقدير  صالحيات  ومنحه 
باستثناء  أحد  على  االعتماد  دون  كاملة 
مساعديه على جانبي الملعب، جعل الجميع 
أحيانا،  مافيها  بكل  القرارات  بتلك  يقتنع 
على  تعتمد  لعبة  القدم  كرة  أن  باعتبار 
والحكام  والــمــدرب  الالعب  من  األخطاء 
وتنتهي  األخطاء  بأقل  المباريات  لتخرج 

نهاية طبيعية.
الفار  تقنية  استحداث  بعد  نتوقع  وكنا 
التحكيم  مشاكل  وتختفي  تنتهي  أن 
مباريات  بمشاهدة  ونستمتع  نهائيا 
سلبية،  تحكيمية  مظاهر  أي  من  خالية 
ومشاكل  التحكيمية  لألخطاء  وداعا  لنقول 
والفرجة  للمتعة  لنتفرغ  والتحكيم  الحكام 
النهائي  إياب  في  ماحدث  أن  إال  واإلثارة، 
ــوداد  وال التونسي  الترجي  بين  المثير 
أكثر  حتى  يتوقعه  لم  المغربي  البيضاوي 
أهل  مــزاج  عكر  الــذي  وهو  المتشائمين 
ووضعهم  مهمتهم  مــن  وعقد  الــكــاف 
وجعل  عليه  ــحــســدون  الي مــوقــف  ــي  ف
كل  من  عليهم  تنهال  الحاد  النقد  سهام 
تقنع  لم  التي  المبررات  رغم  االتجاهات، 
اآلن  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال  أحدا، 
الكاف  ويمر  األزمــة  هذه  تنتهي  أن  بعد 
الكاف  سيثق  هــل  الــزجــاجــة،  عنق  مــن 
سيضمن  وهل  الفار؟  تقنية  في  مجددا 
فنية  أعطال  دون  بها  العمل  استمرار 
أم  قادمة؟  كروية  مواعيد  في  وتقنية 
باختيار  بالتدقيق  عليه  كان  لما  سيعود 
ومنحهم  المباريات  ألقوى  الحكام  أجود 
ــاالت واألخــطــاء  ــح صــالحــيــات تــقــديــر ال
التقنية  التجربة  بهذه  ويكتفي  التحكيمية 
القصيرة والتي كان ختامها هذه الصدمة 
المفاجئة والمشكلة من العيار الثقيل التي 
وانطالق  تأسيسه  منذ  الكاف  يتلقاها  لم 
الماضي  من  جزءا  الفار  ليكون  بطوالته، 
فاجأت  التي  ــة  األزم هــذه  خلف  أن  بعد 

الكاف من حيث اليدري.
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في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الليبي لكرة 
القدم المصغرة،  إلى االستعداد لمشاركته في 
منافسات بطولة العالم التي تستضيفها مدينة 
برث األسترالية، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 
13 أكتوبر، يجد نفسه بين أزمتين طاحنتين، 
تهددان مسيرته في المحفل العالمي األكبر في 

عالم كرة القدم المصغرة.
تمويل  أزمة  هناك  المادي،  المستوى  على 
إقامة  تتضمن  التي  االستعداد،  عملية  تواجه 
معسكرات خارجية وداخلية، يتخللها خوض عدد 
من المباريات الودية، فيما يطل شبح الهاجس 
األمني على إمكانية تجهيز المنتخب من خالل 

بطولة الدوري التي لم تكتمل.
وبين هذه األزمة، وذاك، يجد اتحاد اللعبة، 
نفسه، بال هيكل أساسي لتكوين منتخب لكرة 
القدم المصغرة الليبية، سواء على مستوى اختيار 
الفريق، أو الجهاز الفني الذي سيتولى أمر القيادة 

الفنية.

الثانية في الثالثة
القدم  كرة  مونديال  من  الثالثة  النسخة  وتعد 
التي  تاريخه،  في  الثانية  المرة  هي  المصغرة، 
يتأهل فيها المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس 

العالم.
 5 تمثل  منتخبا   32 المونديال  في  ويشارك 
مجموعات،  ثمانية  على  توزيعها  تم  ــارات،  ق
»ليبيا  منتخبات  أربعة  األفريقية  القارة  ويمثل 
وجــاء  ــوار«،  ــف دي ــوت  وك والسنغال  وتــونــس 
رفقة  الثانية،  المجموعة  في  الوطني  المنتخب 

منتخبات المجر وانجلترا والسعودية.

مناشدة للدعم
الليبي حسين  االتحاد  من جانبه، ناشد رئيس 
طويلب، كل أطراف المنظومة الرياضية الليبية، 
القدم  كــرة  لمنتخب  الــالزم  الدعم  لتقديم 

المصغرة، قبل وأثناء مشاركته في المونديال.
وخص، طويلب، هيئة الشباب بدعم المنتخب، 
أندية  الراهن بعض  الوقت  »مثلما دعمت في 
المنافسات  كافة  توقف  رغم  الممتاز،  الــدوري 

المحلية، وليس لديها اي ارتباطات دولية«.

إنقاذ وإعداد
القدم  كــرة  اتحاد  يسعى  الــذي  الوقت  وفــي 
المصغرة، إلى تأمين الجهة التي تتعهد بكفالة 
المنتخب على الصعيد المالي، يبحث االتحاد عن 
الدوري، في صورة  منافسات  مخرج الستكمال 
استقرارا،  األكثر  المدن  بإحدى  مجمعة، ولتكن 
بهدف تجهيز الالعبين وإعدادهم للمنتخب، كما 
لضرورة تحديد الفرق التي ستشارك في بطولة 
أفريقيا لألندية األبطال بتونس والمقرر إقامتها 

في نهاية الشهر الجاري.
اللجنة  عقدت  الموقف،  إلنقاذ  محالة  وفي 
التأسيسية التحاد الكرة القدم المصغرة اجتماعا 
من  جملة  فيه  ناقشت  بطرابلس،  مطوال 
المصغرة، من  القدم  المتعلقة بكرة  المواضيع 
بينها اعتماد محضر االجتماع السابق، واعتماد 
صرف مكافآت الحكام للموسم الرياضي 2018 
/ 2019 بداية من هذا األسبوع، كما تم االتفاق 
لهذا  والكأس  الدوري  بطولتي  استكمال  على 

الموسم.
ينتظره  الذي  الوطني  المنتخب  وبخصوص 
المشاركة  أهمها  خارجي  استحقاق  من  أكثر 
القادم،  أكتوبر  بأستراليا  العالم  مونديال  في 
تم تكليف المدرب علي الرياني باختيار القائمة 
المبدئية من 25 العبا لحين التعاقد مع مدرب 

من خارج ليبيا.

أين الالعبون
القدم  لكرة  الليبي  العام  االتحاد  أن  إلى  يشار 

المصغرة، لم يعلن حتى اآلن عن قائمة الفريق 
التي سيتم االعتماد عليها في فترة االعداد، قبل 
تسجيلها في القائمة الرسمية للجنة المنافسات 

بالمونديال.
وتم تقديم مقترح منذ فترة لرئيس االتحاد 
المنتخب  بدعم  التنفيذي  مكتبه  على  لعرضه 
بأسماء ممتازة من دوري الممتاز ودوري الدرجة 
األولى باالتفاق مع أنديتهم واتحاد الكرة المعني 
من أجل المشاركة في بطولة العالم نظرا لتوقف 

الدوري.
وتأهل المنتخب الليبي للمونديال بعد الفوز 
التي  أفريقيا  كأس  بطولة  في  الرابع  بالمركز 
 . الماضي  مايو  شهر  خالل  ليبيا  في  نظمت 
أفريقيا للمونديال ثالث دول  ووصل عن قارة 
والسنغال   ، ليبيا وهم كوت ديفوار  إلى جانب 

، وتونس.

حكم ليبي من بين 16
لكرة  الدولي  باالتحاد  التحكيم  لجنة  وكانت 

الدولي  الليبي  الحكم  اختارت  المصغرة،  القدم 
صالح تكالة، ليكون ضمن حكام مونديال كأس 
العالم لكرة القدم المصغرة، في نسختها الثالثة 

بأستراليا.
الدولي  باالتحاد  الحكام  لجنة  أن  إلى  ويشار 
لكرة القدم المصغرة، اختارت 16 حكما من 14 
المونديال  مباريات  إدارة  في  للمشاركة  دولة، 
القادم، والذي سيشهد مشاركة 32 منتخبا من 

5 قارات.

إطاللة وتصنيف
تصنيف  في  األفضل  هو  الـ13  المركز  ويعتبر 
االتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، للمنتخبات 
أن  بعد  إليه  ارتقى  والذي  العالم،  في  األفضل 
األولــى  مشاركته  في  ناجحة  مشاركة  سجل 
بالمونديال، في النسخة الثالثة منه التي نظمتها 
الليبي  تونس العام الماضي، كما أن المنتخب 
حل في في المرتبة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 

للعبة والتي استضافتها ليبيا هذا العام.

»املونديالي« الوحيد يبحث عن منقذ
طرابلس - الصديق قواس

المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة قبل كأس العالم بال مدرب والعبين

A المجموعة -
أستراليا–كولومبيا–الهند–تايالند

B المجموعة -
المجر- ليبيا–انجلترا–السعودية

C المجموعة -
رومانيا–لبنان–اوكرانيا- نيجيريا

D المجموعة -
السنغال–غواتيماال- العراق–غانا

E المجموعة -
المكسيك–ساحل العاج- الصومال–مالدوفيا

F المجموعة -
تونس–سلوفاكيا- اليابان–كوستاريكا

G المجموعة -
تشيكيا–تشلي–صربيا–سنغافورة

H المجموعة -
البرازيل–أمريكيا–األرجنتين-جنوب افريقيا.

املجموعات  الثماني:

32 من بطولة كأس األمم  النسخة  تستسضيف مصر 
يوليو   19 إلى  يونيو   21 من  الفترة  خالل  األفريقية، 
انطالق  منذ  مرة  ألول  منتخًبا   24 بمشاركة  المقبل، 

البطولة األولى في السودان عام 1957.
وقسمت الفرق الـ24 إلى 6 مجموعات، وتضم كل منها 
4 منتخبات يصعد منهم األول والثاني، باإلضافة إلى 

أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
في  مالعب   6 على  البطولة  مباريات  وتقام 

الــدولــي  )الــقــاهــرة  وهـــي:  محافظات،   4
الجوي،  ــاع  ــدف وال بالقاهرة  والــســالم 

باإلسكندرية،  واإلسكندرية  واستاد 
واإلسماعيلية  بالسويس،  والسويس 

باإلسماعيلية(.
)مصر  تضم:  األولى..  المجموعة 
زيمبابوي(،   - أوغندا  الكونغو-   -
وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.
تضم:  ــة..  ــي ــان ــث ال الــمــجــمــوعــة 
 - مدغشقر   - غينيا   - )نيجيريا 
على  مبارياتها  وتقام  بــورونــدي(، 

استاد اإلسكندرية.
تضم:  ــة..  ــث ــال ــث ال الــمــجــمــوعــة 

تنزانيا(   - كينيا   - الجزائر   - )السنغال 
وتقام مبارياتها على استاد الدفاع الجوي.

)المغرب - كوت ديفوار  الرابعة.. تضم:  المجموعة 
- جنوب أفريقيا - ناميبيا(، وتقام مبارياتها على استاد 

السالم.
 - مالي   - )تونس   : تضم  الخامسة..  المجموعة 
استاد  على  مبارياتها  وتقام  أنجوال(،   - موريتانيا 

السويس.
غانا   - )الكاميرون  تضم:  السادسة..  المجموعة 

استاد  على  مبارياتها  وتقام  غينيا(،   - بينين   -
اإلسماعيلية.

الجولة األولى:
تقام في العاشرة مساء الـ21 من يونيو الجاري المباراة 
مصر  منتخبي  بين  أفريقيا  أمم  لبطولة  االفتتاحية 

وزيمبابوي.
 3 البطولة  افتتاح  من  الثاني  اليوم  في  تقام 
الرابعة  فــي  وأوغــنــدا  الكونغو  مــبــاريــات: 
في  وبوروندي  نيجيريا  عصًرا،  والنصف 
في  ومدغشقر  وغينيا  مساء،  السابعة 

العاشرة مساًء.
المنتخب  يواجه  يونيو،   23 وفي 
الرابعة  في  الناميبي  نظيره  المغربي 
السنغال  ومنتخبا  عصًرا،  والنصف 
وتختتم  مساء،  السابعة  في  وتنزانيا 
البطولة  من  الثالث  اليوم  مباريات 
العاشرة  في  وكينيا  الجزائر  بمواجهة 

مساًء.
وفي 24 يونيو، يلتقي منتخب كوت 
في  إفريقيا  جنوب  منتخب  مع  ديفوار 
الرابعة والنصف عصًرا، وتونس وأنجوال 
في  وموريتانيا  مالي  ومنتخبا  مساء،  السابعة  في 
العاشرة مساء. وفي 25 من يونيو، منتخب الكاميرون 
يواجه غينيا في السابعة مساء، ثم منتخبا غانا وبنين 

في العاشرة مساء.

الثانية: الجولة 
26 يونيو، نيجيريا تواجه غينيا في الرابعة والنصف   -
مساء،  السابعة  في  زيمبابوي  يواجه  وأوغندا  عصرا، 

العاشرة  في  الكونغو  يواجه  مصر  ومنتخب 
مساًء.

مدغشقر  منتخب  يواجه  يونيو،   27  -
عصرا،  والنصف  الرابعة  في  بوروندي 

السابعة  في  الجزائر  يواجه  والسنغال 
في  تنزانيا  تــواجــه  وكينيا  مــســاء، 

العاشرة مساًء.
منتخب  يــواجــه  يونيو،   28  -
والنصف  الرابعة  في  مالي  تونس 
عصًرا، والمغرب يواجه كوت ديفوار 
في السابعة مساء، وجنوب أفريقيا 

يواجه ناميبيا في العاشرة مساًء.
منتخب  يــواجــه  يونيو،   29  -

موريتانيا أنجوال في الرابعة والنصف 
في  غانا  يواجه  والكاميرون  عصًرا، 

يواجه  وغينيا  وبينين  مساء،  السابعة 
بيساو في العاشرة مساًء.

الثالثة: الجولة 
30 من يونيو، بوروندي يواجه غينيا، في   -
نيجيريا،  يواجه  ومدغشقر  مساء،  السادسة 
مصر  منتخب  ويواجه  نفسه،  الوقت  في 
مساء،  التاسعة  فــي  ــدي  ــن األوغ نظيره 
الزيمبابوي  نظيره  مع  الكونغو  ومنتخب 

في الوقت نفسه.
يشار إلى أن المنتخب الليبي لم يتمكن من 

الحالية، بخسارته في  النسخة  إلى نهائيات  التأهل 
التصفيات،  من  الخامسة  للمجموعة  مباراة  أخر 
بهدفين لهدف، وكان يحتاج إلى الفوز ليتأهل إلى 

جانب المنتخب النيجيري.

مواعيد ومالعب مباريات كأس األمم األفريقية 2019
أعلن نادي العربي الكويتي، التعاقد مع الالعب الدولي 
من  اإلعارة  سبيل  على  الهادي،  السنوسي  الليبي، 
صفوف  إلى  الهادي  السنوسي  وعاد  المدينة.  فريقه 
انتهاء  عقب  الجاري  الموسم  نهاية  المدينة،  فريقه 
مدة إعارته لفريق الجبلين السعودي، الذي قدم معه 
خادم  دوري  فرق  إلى  لالنتقال  رشحه  مميزا،  موسما 

الحرمين الشريفين »الممتاز«.

وكانت العديد من التقارير، قد أشارت إلى انضمام 
اإلعارة  سبيل  على  التعاون  فريق  إلى  الشاب  الالعب 
بشكل  العقد  شراء  إمكانية  مع  واحد،  موسم  لمدة 
الجبلين،  فريق  نادي  إدارة  أن  إلى  يشار  و  نهائي. 
انتهاء  عقب  الهادي  للسنوسي  تكريم  حفل  أقامت 
موسمه مع الفريق بعد المستوي المتميز الذي قدمه 

طوال الموسم الماضي.

200 ألف دوالر تحول طقطق 
إلى املصري البورسعيدي

السنوسي الهادي إلى العربي الكويتي

● غريزمان

● المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة
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●  من منافسات الدوري الليبي الممتاز

●  باولو فونسيكا

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أروقة  داخل  النية  تتجه 
استكمال  أو  باإللغاء  إما  الممتاز،  الدوري  لحسم موقف 

ما تبقى من مبارياته.
رئيس  اتفق  االتحاد،  داخل  من  تسريبات  وحسب 
ورؤساء  األعضاء  مع  الشلماني،  عبدالحكيم  المجلس 
االتحادات الفرعية، على عقد اجتماع، منتصف األسبوع 
استئناف  من  النهائي  الموقف  لتحديد  المقبل، 
األمنية  األحداث  بسبب  المؤجلة  الرياضية  المسابقات 

التي تمر بها البالد حاليا.
جميع  تأجيل  وقت سابق  في  قرر  الكرة  اتحاد  وكان 
المسابقات التي يشرف عليها، ألجل غير مسمى، قبل أن 
يعود ويحدد منتصف يونيو الجاري، موعدا لعودتها، إال 
طرابلس،  العاصمة  تشهدها  التي  األمنية  األحداث  أن 
ستحول دون العودة في الوقت الحالي، ما دفع مجلس 
إدارة االتحاد، يقرر إشراك األندية في قرار العودة من 
عدمه، بتكليف فروع اتحاد الكرة باستقصاء أراء األندية 

التابعة لها، في مسألة المسابقات المتوقفة.
االتحاد  رجاالت  عن  الصادرة  للتسريبات  ووفًقا 
باتحاد  العامة  المسابقات  لجنة  رئيس  فإن  الكروي، 
يوم  االجتماع  عقد  المرجح  من  أنه  يرى  الكرة، 
استئناف  حول  النهائية  الرؤية  لتوضيح  المقبل  اإلثنين 
التي  األسباب  استمرار  ظل  في  عدمه  من  المسابقات 

أدت إلى توقفها.
وتمر الرياضة الليبية بشكل عام وكرة القدم بشكل 
وتحديات  صعبة  بظروف  األخيرة،  اآلونة  في  خاص 
على  المحلية،  منافساتها  استمرار  أجل  من  كبيرة 
مستوى جميع األلعاب سواء الفردية أو الجماعية، تزامًنا 

مع األوضاع األمنية الحالية بالعاصمة طرابلس.
وتمر الرياضة الليبية بشكل عام وكرة القدم بشكل 
وتحديات  صعبة  بظروف  األخيرة،  اآلونة  في  خاص 
على  المحلية،  منافساتها  استمرار  أجل  من  كبيرة 
مستوى جميع األلعاب سواء الفردية أو الجماعية، تزامًنا 

مع األوضاع األمنية الحالية بالعاصمة طرابلس.
استمرار  إمكانية  حول  الغموض  من  حالة  وسادت 
بات  إلغائه حيث  أو   ،2019 /  2018 الرياضي  الموسم 
مصيره مجهوال، خاصة بعد إعالن عدد من االتحادات 

الرياضية مؤخًرا، عن تأجيل مسابقاتها.

رؤى متباينة
القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  رئيس  أعلن  جانبه،  من 
ترغب  المنطقة  أندية  معظم  أن  المشيطي،  ببنغازي، 

في عودة النشاط الرياضي والمسابقات الرياضية التي 
يشرف على تنظيمها االتحاد الليبي لكرة القدم.

إلقامة  تسعى  المنطقة  »أندية  المشيطي:  وقال 

القدر  على  المحافظة  أجل  من  والمنافسات  األنشطة 
ولعل  األندية،  لالعبي  التنافسية  العملية  من  الجيد 
اللجوء إلى إقامة بطولة بنغازي التنشيطية، خير دليل، 

حيث شهدت منافسات جيدة صبت في مصلحة عشرة 
الطيران،  المروج،  »الهالل،  البطولة  في  شاركت  أندية 
السد، السواعد، النجوم، السواحل، قاريونس، الشروق، 
توقف  أثار  من  تعاني  جميعها  وهي  بنغازي«،  جامعة 

الدوريات«.
الليبي  لالتحاد  السابق  العام  األمين  يرى  جانبه،  ومن 
لكرة القدم حسين البوسيفي، أن الوضع الحالي بخصوص 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يفرض علي مجلس إدارة 

اتحاد الكرة، أن يكمل ما تبقى من مبارياته.
وقال البوسيفي، في تصريح لـ»الوسط«: »الدوري ال 
بد أن يستكمل، لتحديد الفرق الهابطة للدرجة األدنى، 
بالوضع  األولى، وهذا مرتبط  التراتيب  والفرق أصحاب 
في  الدائرة  الحرب  بسبب  البالد  تعيشه  الذي  الصعب 

طرابلس«.
وأضاف األمين العام السابق التحاد الكرة: »إذا تعذر 
ذلك، فيجب اإلعالن عن إقامة الدوري الممتاز للموسم 
القادم،  يتجاوز منتصف أغسطس  الجديد في موعد ال 
دون النظر لرأي األندية التى تبحث عن مصالحها فقط«. 
ويشار إلى أن اتحاد الكرة طالب فروعه باستقصاء آراء 

األندية في الموقف من الدوري المتوقف.

فيسبوك يلتهب
التواصل  صفحات  على  عــديــدة  ــاءت  ج االنــتــقــادات 
االجتماعي واعتبرتها بعض الشخصيات الرياضية هروًبا 
إلى األمام وعدم تحّمل اتحاد الكرة مسؤولياته بشجاعة، 
الليبي لكرة القدم هو  حيث أن مجلس اإلدارة لالتحاد 
كامل  يتحمل  أن  ويجب  اللعبة،  نشاط  عن  المسؤول 
المسؤولية وليس وضع الكرة في ملعب األندية والطلب 
المتوقف  الممتاز  الدوري  حول  مقترحات  تقديم  منها 

وبقية المسابقات.
قيد  لجنة  رئيس  كتب  الشخصية،  صفحته  وعلى 
الالعبين باتحاد الكرة عمر الطوير: »الجدوى من خوض 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
الممتاز  الليبي  الدوري  توقف  ظل  في  »الشان«، 
الليبية  للكرة  متكاملة  رؤية  نريد  فنحن  القدم،  لكرة 
وال  تسمن  ال  وقتية  حلوالً  وليس  حقيقية  ومعالجات 

تغني من جوع«.

الكرة الليبية بني مطرقة الحرب وسندان البقاء

أكدت إدارة نادي روما اإليطالي، تعاقده 
فونسيكا،  باولو  البرتغالي  المدرب  مع 
قابلين  عامين  لمدة  »الــذئــاب«  ليقود 

للتجديد، لعام إضافي.
رئيس  بالوتا،  جميس  األميركي  وقال 
وطموح  شاب  »باولو  بيان:  في  النادي 
يشهد  فائزة.  وعقلية  عالمية  خبرة  يملك 
وشجاعة،  هجومية  كرة  على  اعتماده  له 
أنــصــارنــا  سيجعل  ذلـــك  أن  ــك  ش وال 

متحمسين«.
البرتغالي:  المدرب  قــال  جانبه،  من 
التحدي  هــذا  لمواجهة  متحمس  ــا  »أن
الصبر  بــفــارغ  وأتطلع  ينتظرنا،  ــذي  ال
الفريق  أنصار  ومقابلة  روما  في  للتواجد 
باستطاعتنا  أنــه  أعتقد  العمل.  ــدء  وب
لـ»سكاي  وفقا  معا«،  جيد  بعمل  القيام 

سبورت«.
نهائي  نصف  بلغ  الــذي  ــا،  روم وكــان 
عاش   ،2018 العام  أوروبا  أبطال  دوري 
خدمات  عن  واستغنى  مخيبا،  موسما 
في  فرانشيسكو  دي  أوزيــبــيــو  مــدربــه 
بصورة  عنه  بدال  وعين  الماضي  مارس 

موقتة كالوديو رانييري.
أنطونيو  مع  التعاقد  حــاول  أن  وبعد 
ومع  ميالنو،  إنتر  إلى  انتقل  الذي  كونتي 
جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع 
أوروبا،  أبطال  دوري  إلى  المتأهل  أتاالنتا 
على  أشرف  الذي  فونسيكا  إلى  روما  لجأ 
في  األوكراني  دانييتسك  شاختار  تدريب 
المواسم الثالثة األخيرة، ونجح في قيادته 

إلى الثنائية المحلية في كل موسم.
التمهيدي  ــدور  الـ رومــا  وسيخوض 
األوروبـــي  ــدوري  ــ ال لمسابقة  الــثــانــي 
بعض  عن  يستغني  وقد  ليغ(،  )يوروبا 
اقتصادية  ألسباب  األساسيين  العبيه 
دزيكو،  إدين  البوسني  المهاجم  أمثال 
كوستانتينوس  الــيــونــانــي  ــمــدافــع  وال
الصربي  األيــســر  والظهير  ــوالس،  ــان م

ألكسندر كوالروف.
كان  لروما  أجنبي  مدرب  آخر  أن  يذكر 
من  أقيل  الذي  غارسيا  رودي  الفرنسي 
منصبه في يناير العام 2016 بعد مكوثه 
الجهاز  رأس  على  العالم  ونصف  عامين 

الفني للفريق.

»الذئاب« يبحثون عن الكرة الشجاعة مع فونسيكا

في  المشاركة  الليبية  البعثة  دخلت 
الشاطئية،  األفريقية  األلعاب  دورة 
الرأس  دولة  تستضيفها  التي 
يونيو   14 من  بداية  األخضر، 
للمنافسة،  اإلعداد  مرحلة  الجاري، 
إلى  األولى  الدفعة  وصول  فور 
مدينة )سال( بدولة الرأس األخضر، 
من  األولى  النسخة  تستضيف  التي 

ألعاب أفريقيا الشاطئية.
في  ألعاب  بـ4  ليبيا  وتشارك 
الدورة، وهي: »السباحة والتجديف، 
والكايت  االستعراضية  القدم  كرة 

بوردنج«.
للبعثة  األولى  الدفعة  وضمت 
حماد  السباح  من:  كاًل  الليبية 
السباحة  في  الذي سينافس  الفالح 
المفتوحة 5 كلم، ورياضي التجديف 
السالم،  عبد  محمد  عبدالسالم 
صحبة مدربه زاهر فنص، باإلضافة 
إلى رياضي كرة القدم االستعراضية 

عبد المعز بريبش.
رياضيو  بالبعثة  وسيلتحق 

الوليد  فايز  بوردنج«  »الكايت 
بووذن  وياسر  القطوسة  ورياض 
يوم  الوليد،  جالل  ومدربهم 
السبت المقبل، حيث تبدأ منافسات 

»الكايت بوردنج« يوم 19 يونيو.
هالل  الليبي  الوفد  ويرأس 

سمّيع  عمر  البعثة  وإداري  دبنون، 
للشباب  العامة  الهيئة  عن  مندوبًا 
والرياضة، التي تكفلت بمصروفات 
هذه المشاركة ويرافق البعثة طبيًا 

الدكتور عصام الدناع.
حماد  الليبي  السباح  ويواصل 

أحمد الفالح، استعداداته للمشاركة 
 5000 المفتوحة  المياه  في سباحة 
متقدم  مركز  لتحقيق  ويسعى  متر، 
الذهبية  القالدة  على  والمنافسة 

لرفع اسم ليبيا عاليا.
الجدير بالذكر بأن الفالح تحصل 
بطولة  في  األول  الترتيب  على 
أقيمت  التي  المفتوحة  للمياه  ليبيا 
بمدينة زليتن العام الماضي 2018 
كما  س،   1.05 قدره  زمًنا  وحقق 
رقم  اإلفريقية  البطولة  في  شارك 
 2018 الجزائر  في  أقيمت  13التي 
 23 من   13 الترتيب  على  وتحصل 

سباًحا مشارًكا بزمن 1.12س.
العامة  الهيئة  أن  إلى  يشار 
بكامل  تكفلت  والرياضة،  للشباب 
مصروفات وتكاليف هذه المشاركة، 
اللجنة  إدارة  مجلس  أعرب  حيث 
وتقديره  شكره  عن  األولمبية 
كان  الذي  القنطري  بشير  للدكتور 
متجاوًبا ومتعاوًنا من أجل مشاركة 

ليبية ناجحة وإيجابية.

ليبيا تعلن جاهزيتها لكرنفال ألعاب أفريقيا الشاطئية

تماثل العب المنتخب الوطني لكرة 
السلة والفريق األول للنادي األهلي 

طرابلس أنيس المنصوري للشفاء بعد 
إجراء عملية جراحية معقدة في األنف.
وتمكن المنصوري رغم حداثة سنه 
من الفوز أكثر من مرة بجائزة أفضل 

العب سنتر )مركز 5( في بطولة الدوري 
الليبي الممتاز لكرة السلة.

ويشار إلى أن بداية مسيرة أنيس، 
كانت مع فريق الجزيرة زوارة، حيث تميز 
بامتالك مهارة عالية باإلضافة إلى طول 

القامة، ما جعله يركض بسرعة على 
سلم النجومية في عالم كرة السلة.

وحقق أنيس عدًدا من البطوالت مع 
األهلي طرابلس، كما تأهل معه إلى 

الدور نصف النهائي من بطولة األندية 
األفريقية األخيرة التي استضافها النادي 

األهلي المصري.

سلة األهلي طرابلس تسترد أنس

على أنغام النوبة الطرابلسية، احتفل المحترف الدولي الليبي حمدو 
الهوني نجم فريق الترجي التونسي، مساء اإلثنين الماضي، بحفل 
وكرة  عامة  الليبية  الرياضة  نجوم  من  كوكبة  حضور  في  زفافه 

القدم على وجه الخصوص.
التونسي، حيث حرص بعضهم  الترجي  فريق  نجوم  يغب  ولم 
التهاني  إلى تقديم  البعض اآلخر  الحفل، فيما ذهب  على حضور 
من خالل منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، مرفقة بصور 

لالعبين مع الهوني.
الصور  من  مجموعة  التقاط  على  الهوني  حرص  جانبه  ومن 
التذكارية مع أصدقائه في أجواء مبهجة بزفاف صديقهم ودخوله 

القفص الذهبي.
للترجي  الفني  الجهاز  من  إذن  على  حصل  أن  للهوني  وسبق 
التونسي بقيادة معين الشعباني بالغياب عن الفريق إلقامة حفل 
زفافه، بعد أن حسم فريق باب سويقة بطولة الدوري بشكل رسمي 
فيما تنتظره إعادة مباراة إياب نهائي دوري األبطال أمام الوداد 

المغربي المقترح لها أن تقام في مصر يوم 17 يونيو الجاري.
واختتم الهوني موسما مميزا مع الترجي، حيث توج مع فريق 

»باب سويقة« ببطولة الدوري وكأس السوبر التونسيين.

النوبة الطرابلسية تجمع نجوم 
الكرة في ليلة زفاف الهوني

● الهوني
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ينتظر كي يتدخل لحسم الصراع الدائر في ليبيا؟

يتمتع بالتأثير على قراراته؟

يشعر الليبيون بنزاهة قراراته وحياديتها؟

دوره في حفظ األمن وحماية المدنيين الليبيين؟

أجهض أكثر من محاولة لوقف الحرب؟

يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في حل األزمة الليبية؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

من نحن..
 وإلى أين ماضون؟ 

بشير زعبيه

 كل شيء  

مجلس األمن

من بعد صدور العدد الماضى بثالثة أيام ، حلت الذكرى الثامنة 
2011 ، الذي  9 يونيو  لرحيل الدكتور علي فهمي خشيم في 

1936، ودفن بها. إنه يُعد، في الخمسين  ولد في مصراتة سنة 
عاما الماضية، أحد رموز الفكر واألدب في ليبيا وأغزرهم إنتاجا، 

أربعين مؤلًفا، غطت مجاالت في  فلقد بلغت مؤلفاته، حوالي 
الروائي  والترجمة واإلبداع  األدبي  والنقد  واللغة  والتاريخ  الفلسفة 

الليبية  الجامعة  اآلداب،  والمسرحي والشعري. تخرج في كلية 
الفلسفة،  1966 على ماجستير في  1962. وتحصل سنة  ببنغازي 

في كلية اآلداب، جامعة عين شمس. وعلى الدكتوراه في كلية 
1971. بدأ  الدراسات الشرقية جامعة )درم( ببريطانيا سنة 

أستاذ  ثم  بنغازي  الليبية،  بالجامعة  محاضرًا  االكاديمية  حياته 
1987، إلى أن  كرسي في كلية التربية جامعة طرابلس إلى 

1988 قسم الفلسفة، ثم تولى عمادة  1976 إلى  ترأس ما بين 
واللغات بجامعة طرابلس. ترأس وأسس عددا  التربية  كليتي 

األربعة، والوحدة، والحكمة،  المجالت منها: قورينا والفصول  من 
وأفكار واألسبوع الثقافي ومجلة )ال( و المشهد ، وكان عضوا 

والمراكز  والجمعيات  والفكرية  األدبية  الهيئات  العديد من  في 
رابطة  ترأس   . والدولية  واإلقليمية  المحلية  والصحافية  العلمية 
ليبيا. العربية في  اللغة  الليبيين وكذلك مجمع  والكتّاب  األدباء 

 الذكرى الثامنة لرحيل الدكتور علي فهمي خشيم

ليبيا األمس

خمسة جمال ترفع رؤسها يعتليها خمسة رجال بزيهم 
التراثي، وسط رمال الصحراء الذهبية، هكذا تبدو الصورة 

الفائزة في مسابقة نظمتها السفارة األميركية في ليبيا.
ونظمت السفارة مسابقة في فن التصوير الفوتوغرافي، 

تحت عنوان »OurLibya«، وفازت الصورة التي التقطها 
المصور »بشار«، وفق ما أشارت السفارة عبر صفحتها 

الرسمية في »فيسبوك«.
وقالت السفارة: »قبل أن يغادر السفير بيتر بودي سفارة 
الواليات المتحدة لدى ليبيا، التقى بالفائز بمسابقة الصور 

#OurLibya التي نظمتها السفارة. تهانينا لبشار من 
ليبيا الذي حصل على المركز األول بهذه الصورة الجميلة 

من #غات! شكرًا لكل من شارك. ترقبوا الصور األخرى من 
المسابقة على الصفحة«.

وفي 23 مايو أصدر بودي بيانًا جاء فيه: »اليوم هو آخر 
يوم عمل بالنسبة لي كرئيس بعثة بسفارة الواليات المتحدة 

األمريكية في ليبيا. وبينما أعود إلى التقاعد، ال يسعني إاّل 
أن أعرب عن دهشتي وحزني بسبب االنقسام العميق الذي 

يقوّض احتماالت بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين«.
 

غات الساحرة.. صورة »ليبيا«

أقوالهم

»مستاؤون بشدة الستهداف 
األطقم الطبية وسيارات اإلسعاف 

والمستشفيات الميدانية في جبهات 
القتال«.

نائب رئيس مكتب األمم المتحدة 
للشؤون اإلنسانية، 

كاسبر إنجبورغ

دعوت واشنطن إلى الضغط على 
حلفائها العرب لوقف دعمهم لقائد 
الجيش الليبي التابع للقيادة العامة 

المشير خليفة حفتر.

نائب رئيس حكومة الوفاق،
 أحمد معيتيق

»ليست هناك أية زيادة في تدفقات 
الهجرة القادمة من ليبيا، لكن نبقي 

مستوى حذرنا عاليًا«.

وزير الخارجية والتعاون
 الدولي اإليطالي
 إينزو ميالنيزي

أوسطية،  شرق  دولة  ليست  ولكنها  أفريقي،  هو  كما  عربي  ليبيا  محيط  نعم، 
األولى دواًل شرق  بالدرجة  تعني  بها في مشاكل  يزج  بأن  أن تسمح  ينبغي  وال 
باستثناء  إيران،  مع  لليبيا  مشكلة  فال  المثال  سبيل  وعلى  وخليجية،  أوسطية 
قضية اختفاء اإلمام الشيعي موسى الصدر خالل زيارته ليبيا العام 1978، وهي 
لليبيا  المعقد، كما ليس  أو سياسية بالمعنى السياسي  ليست مشكلة حدودية 
حدود مشتركة مع أي من دول الخليج، وبالتالي ال مبرر لتلك الدول الخليجية كي 

مخططاتها،  أو  وانقساماتها  لخالفاتها  ميدانًا  تجعلنا 
أكثر  الليبيين  أن  أعتقد  فال  الفلسطينية  القضية  أما 
الشعب  يريده  وما  الفلسطينيين،  من  فلسطينية 
تؤيده  أن  ليبية  حكومة  أي  على  يجب  الفلسطيني، 
العرب  كل  قضية  »فلسطين  شعار  ويبقى  وتدعمه، 
يروج  بما  عالقة  لليبيا  ليس  لذا  قائمًا،  والمسلمين« 
اآلن حول ما سمي بـ»صفقة القرن« ويجب أن نكون 
كليبيين يقيظين، إزاء أي مخطط يجعل ليبيا طرفًا في 
هذه الصفقة رغمًا عنها، باستغالل الوضع الهش الذي 
تعيشه في ظل انقسام الدولة واالستقطاب اإلقليمي، 
جزءًا  أرضنا  تكون  بأن  نسمح  أال  يجب  أوضح،  بمعنى 

من خارطة الصفقة الشرق أوسطية.
بالتاريخ والجغرافيا، وهي عضو  ليبيا دولة مغاربية 
في اتحاد دول المغرب العربي، وتترأس دورته الحالية، 
شرق  تحدٍ  أي  وتواجه  الدور،  هذا  تنشط  أن  وينبغي 
أوسطي ضمن منظومة الجسم المغاربي، بما احتوته 
لها  قدرة  فال  مشترك،  عمل  ووثائق  معاهدات  من 
القارية،  التجمعات  تفعيل  أيضًا  منفردة،  تواجهه  أن 
واألفريقية خاصة، كتجمع دول الساحل والصحراء، إلى 
التوجه  عبر  المتوسطية،  الدبلوماسية  تنشيط  جانب 
نحو تفعيل اجتماعات )5+5( على سبيل المثال، وباقي 

التجمعات والفعاليات المتوسطية.
الهوية  ســؤال  مــاضــون؟..  أيــن  وإلــى  نحن؟  من 
أمام  ونحن  وسيزيد،  ملحًا،  سيبقى  هذا  والمصير 
نسمة«  ماليين  الـ»8  جزيرة  فيه  سنكون  قادم  عقد 
وسط محيط الجيران »نحو 270 مليون نسمة« وفق 
قليلة  الليبية  الجزيرة  هذه  المتداولة!،  التقديرات 
السكان غنية الثروة، هي رغم تجربة سنوات الفوضى 
للمهاجرين  بيئة جاذبة، ومعبرًا  تعد  زالت  القائمة، ال 
نحو الشمال، ما بالك إذا استقرت فيها األوضاع ودخلت 
مرحلة إعادة اإلعمار وازدهرت فيها سوق العمل، وهي 
تجاور بيئة طاردة، ترتفع فيه معدالت البطالة ونسبة 

التزايد السكاني وأزمات المعيشة، والمنطق يقول إن هذا المحيط السكاني قد 
يفيض بالضرورة ليغمر الجزيرة الليبية بالمهاجرين والباحثين عن سبل العيش، 
وإن ذلك سيحدث سلمًا أم بغيره، وأمام هذا استبقت دول الشمال مبكرًا مخاطر 
الفيضان البشري في الجنوب بإجراءات وقائية عملية، قد ال تكون آخرها عملية 
وصول  ومنع  الشرعية  غير  الهجرة  مافيا  »مكافحة  المعلن  بعنوانها  »صوفيا« 
السالح إلى ليبيا«، ويعني هذا أيضًا أن البوارج الحربية والقوة البحرية األوروبية 
قفص  إلى  ليبيا  وستتحول  الليبي،  الساحل  »الناتو« ستحاصر  دور  إليها  مضافًا 
أن  من  تخوفًا  إليها؛  إعادتهم  تتجنب  دولهم  حتى  صارت  الذين  للمهاجرين 
التنظيمات المتطرفة في ليبيا، وعلى رأسها  يكون بعضهم انخرط في صفوف 
البقاء من هؤالء في ليبيا؛ بحثًا عن المال  »داعش«، ولن يكون أمام من يريد 
عصابات  إلى  التحول  أو  الشرعية،  غير  واإلقامة  العمل  إما  ثالثة  خيارات  سوى 
السطو ومافيات التهريب واإلتجار بالممنوعات، أو االلتحاق بصفوف التنظيمات 
المتطرفة.. هذا على المدى الزمني الحالي أو القريب، فكيف سيكون الحال إذا ما 

طالت الفوضى وغابت الدولة؟

أفضل حلواني في 
العالم.. طاهية فرنسية

بفضل أطباق تحلية من الفاكهة، 
توجت الفرنسية، جيسيكا بريالباتو، 

بلقب »أفضل حلواني في العالم« 
ضمن تصنيف »وورلدز 50 بيست 

ريستورنتس«.
هذه الطاهية البالغة 32 عامًا 

والمتخصصة في الحلويات والعاملة في 
مطعم »بالزا أتينيه« الشهير في باريس 

ذي النجوم الثالث في دليل ميشالن، 
»تجسد نهجًا جريًئا وفريدًا في إعداد 

الحلويات«، وهي أول امرأة تنال هذا 
اللقب، بحسب إيلين بييتريني مديرة هذا 

التصنيف الموجود منذ 2002.
وعلقت جيسيكا بريالباتو قائلة 

»فوجئت جدًا«، واصفة اللقب بأنه 
»هدية جميلة«.

وتندرج أطباق الحلويات التي تحضرها 
ضمن مفهوم »المطبخ الطبيعي« الذي 

يمثل الطاهي الشهير آالن دوكاس 
أحد رواده. ومن آخر ابتكاراتها الحلوى 

بالفراولة وشجر التنوب أو بالراوند.

مهرجان لطير 
اللقلق

تؤوي بلدة تاراس في منطقة فويفودينا 
)شمال صربيا( أكبر عدد أزواج من 

طير اللقلق، وهو ما يجعل هذه الطيور 
المهاجرة رمزًا للبلدة، التي تحتفي 

باللقلق بشكل كبير.
ومنذ العام 2015 تسهر جمعية محلية 

في تاراس على المحافظة على بيئة 
مواتية إلقامة هذه الطيور في البلدة، من 

خالل دروس تثقيفية حول حماية البيئة 
ونشاطات مختلفة. وتنظم الجمعية كذلك 
مهرجانًا يمتد على أيام عدة، تحتفي من 

خالله بهؤالء الزوار الذين اختاروا هذه 
البلدة الهانئة موطنًا لهم.

وعلى مدى يومين تتوالى النشاطات 
من مسابقة شعر وحفالت موسيقية 

وورشات تدريبية في تاراس، في أجواء 
مرح تكريمًا لطيور اللقالق.

واختارت هذه الطيور منطقة 
فويفودينا، بسبب كثرة البحيرات واألنهر 
والسهول الرطبة مما يشكل بيئة مثالية 
لها. ويساهم التنوع الحيوي، في منطقة 

بانات شمال شرق بلغراد أيضًا، في جذب 
هذه الطيور التي تختار موطنها بعناية.

ستتحول ليبيا إلى 
قفص للمهاجرين 
الذين صارت حتى 

دولهم تتجنب 
إعادتهم خوفًا من 

انخراط بعضهم 
في صفوف 

»داعش«

 ليس لليبيا 
حدود مشتركة 
مع أي من دول 

الخليج، وبالتالي 
ال مبرر لتلك 

الدول الخليجية 
كي تجعلنا 

ميدانًا لخالفاتها 
وانقساماتها أو 

مخططاتها

هيفاء وهبي.. 
تغريدة »مرعبة«

وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  تسببت 
بعدما  محبيها،  بين  الرعب  بإثارة 

وعكة  عن  غامضة  تغريدة  أطلقت 
صحية تعانيها منذ أكثر من شهر، 
إصابتها  إلــى  التكهنات  فذهبت 

بمرض خطير، لكن مدير أعمالها نفى 
ذلك.

واعتادت هيفاء معايدة معجبيها كل عام 
عبر حسابيها في »تويتر« و»انستغرام«، 
تغريدتها  كانت  الفطر  عيد  في  لكن 
ينعاد  مبارك،  »عيد  فيها  وقالت  مرعبة، 
وعدم  غيابي  عن  أعتذر  الجميع،  على 
ظهور  أو  فنّي  عمل  بــأي  مشاركتي 
أتعرض  صحية  وعكة  بسبب  إعالمي، 
خلوني  شــهــر..  مــن  أكثر  منذ  لها 
لكم  أعود  اهلل  شاء  وإن  بصلواتكم، 

قريبًا.. الحمد هلل على كل شيء«.
وزيــري،  محمد  المصري  الملحن 
نفى  وهــبــي،  هيفاء  أعــمــال  مــديــر 
تردد  ما  وفق  بالسرطان  إصابتها 

على  ورد  كما  أو  شائعات،  مــن 
عديد من منصات مواقع التواصل 

االجتماعي.
هيفاء  محبي  وزيــري  وطمأن 

قائاًل  الصحية  حالتها  على 
وطالب  تحسن«.  »في  إنها 

بتوخي  النجمة  معجبي 
الـــحـــذر مـــن انــتــشــار 

اإلشاعات.

»الهجوم العسكري للجيش الوطني 
الليبي على طرابلس وما تاله من 

تصعيد يشكل تهديدًا للسلم واألمن 
الدوليين«.

سفير هولندا لدى ليبيا،
 الرس تومرز
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