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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 أهرامات الحطية الليبية
ص 16

تأجيل

فضاء

قال مدير إدارة الطيران والفضاء األميركية 
)ناسا( جيم بريدنستين إن االنفجار الذى 

دمر فى أبريل )تاكسى الفضاء( الذى 
صنعته شركة »سبيس إكس« سيؤجل 

تحرك )ناسا( نحو إعادة إرسال رواد الفضاء 
األميركيين إلى محطة الفضاء الدولية 

من أراض أميركية هذا العام. لكن مدير 
ناسا لم يقدم جدوال زمنيا واضحا لتسيير 
برنامج نقل الطواقم تجاريا الذى يتكلف 
عدة مليارات من الدوالرات وقال إنه لن 

يحكم مسبقا على نتائج تحقيق يجري 
بشأن الحادث. وألعوام اضطرت الواليات 

المتحدة لالعتماد على روسيا في الرحالت.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط 
)أوبك( على تأجيل اجتماعها القادم 

إلى األول من يوليو بعد أن كان مقررا 
في يومي 25 و26 يونيو، وتعكف دول 
المنظمة وروسيا ومنتجون آخرون منذ 

األول من يناير على تنفيذ اتفاق خفض 
إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل 

يوميا. ومن المنتظر أن يقرر االجتماع ما 
إذا كان سيتم تمديد االتفاق أم تعديله. 

كانت )أوبك( خفضت توقعها لنمو 
الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد 

النزاعات التجارية.

مليون237
 دوالر

قيمة قرض من الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي لتمويل مشروع 

طريق وتطوير سد في المغرب.

نفط

كل شيء

انفجار

قريبا في ليبيا
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أنا محظوظة.. 
و»املمر« تحول
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 الشواطئ املفتوحة والدوامات تهد د مصايف بنغازي

وثائقي ليبي يزين قائمة »ذا غارديان« ألفضل أفالم 2019

 إسبر
لم يكن اختيار الرئيس األميركي دونالد 

ترامب لوزير دفاعه الجديد بعيدًا عن 
صندوق الشرق األوسط، فوزير سالح 

البر مارك إسبر، الذي اختاره ترامب ليحل 
محل باتريك شاناهان وزيرًا للدفاع 

بالوكالة، قاتل في العراق خالل 
حرب الخليج في العام 1991، بما 
يعطي إشارات دالة على أن خبرة 
حروب المنطقة كانت أحد 

مسوغات اعتماده، لكن 
األهم أن العسكري السابق 

تحول إلى االهتمام 
بالصناعات الدفاعية حين 

أصبح مسؤواًل قياديًا 
في مجموعة رايثيون 

الدفاعية منذ سبع 
سنوات، وهو األمر الذي 

يفتح الباب أمام تساؤالت 
حول ما إذ كانت صفقات 
السالح األميركية ستشهد 

زخمًا جديدًا يضاف إلى ما 
جرى إبرامه من صفقات 
مع دول النفط الخليجية، 

أم أنه استعداد الحتماالت 
نشوب حرب وشيكة مع 

إيران ...؟

»حوار الطرشان« يجهض مبادرات حل األزمة الليبية
رئيس  طرحه  الذي  السياسي  الخطاب  دخل 
مسمى  تحت  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
»حوار  سياق  العاصمة،  حرب  لوقف  مبادرة 
فريق  من  برفض  قوبلت  أن  بعد  الطرشان«، 
عبر  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد 
الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  عنه 
إياها  واصفًا  لها  المنتقدين  أول  كان  الــذي 
بأنها »جاءت في الوقت الضائع«، رغم ما لقيته 
تحفظ  مقابل  في  وأوروبــي  دولي  ترحيب  من 
دول الجوار الليبي، مما أعاد التأكيد على غياب 
كل  تمسك  مع  الطرفين،  بين  الثقة  أرضية 
تضاؤل  ثم  ومن  باآلخر،  االعتراف  بعدم  طرف 
معركة  في  قريبًا  النار  إطالق  وقف  احتماالت 
من  أيام  وبعد  الماضي،  األحد  يوم  طرابلس. 
سيطرحون  األزمة  أطراف  أن  سالمة  تأكيدات 
مبادرته  عن  السراج  إعالن  جاء  للحل،  مبادرات 
التي شملت الدعوة إلى ملتقى ليبي بالتنسيق 
مكونات  جميع  وبتمثيل  األممية،  البعثة  مع 
واالتفاق  المناطق،  جميع  ومن  الليبي  الشعب 
خالل  المناسبة  الدستورية  القاعدة  على 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إلجراء  المؤتمر، 
لجنة  تسمية  وتتم   ،2019 نهاية  قبل  متزامنة 
لصياغة  المؤتمر،  قبل  من  مختصة  قانونية 
يتم  التي  باالستحقاقات  الخاصة  القوانين 
اإلعالن  لكن، وبعد ساعات من  عليها.  االتفاق 

عن هذه المبادرة.
فيها  أكد  التي  السراج،  تصريحات  جاءت   
خليفة  المشير  مع  مجددًا«  يجلس  »لن  أنه 
في  معتبرًا  الحرب،  إنهاء  على  للتفاوض  حفتر 
حوار مع وكالة »رويترز« »أن حفتر أثبت خالل 
شريكًا  ليس  أنه  الماضية  القليلة  السنوات 
بالقول: »إن حفتر  وأردف  السياسية«.  للعملية 
الذي  الوقت  في  الوقت«  كسب  فقط  يحاول 
وتحدث  بطائراته.  طرابلس  العاصمة  يهاجم 
إذ  أيضًا،  العسكري  الحل  عن  المجلس  رئيس 
عن  الدفاع  على  تعمل  الوفاق  قوات  »إن  قال 
ستسمعون  المقبلة  ــام  األي وفــي  العاصمة، 
أي  يوضح  أن  دون  تقدم«،  عن  إيجابية  أخبارًا 

للوكالة. تفاصيل 
السراج:  قال  النار،  إطالق  وقف  دعوات  وعن 
نفسه  عن  يدافع  شخصًا  تسأل  أن  يمكن  »ال 

أن  مراقبون  ويالحظ  النار«.  إطالق  يوقف  أن 
أن  على  شهرين  من  أكثر  منذ  يُصرّ  السراج 
يجعل  مما  مقبواًل«،  محاورًا  يعد  لم  »حفتر 
حوار  تنظيم  اقتراحه  مع  للجدل  مثيرة  مبادرته 

وطني مدعوم دوليًا. 
طرابلس  العاصمة  جنوب  معارك  ــدور  وت
قوات  بين  الماضي  أبريل  من  الــرابــع  منذ 
بقيادة  العامة  للقيادة  التابعة  الليبي  الجيش 
لحكومة  التابعة  والقوات  حفتر،  خليفة  المشير 
إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول  الوفاق، 
 41 بينهم  قتياًل،   691 بلغ  الحرب  قتلى  عدد 
مدنيًا، و4012 جريحًا، بينهم 135 مدنيًا. وفي 
إيجابية  الفعل  ردود  تأت  لم  اآلخر،  المعسكر 
العام  القائد  اعتبر  إذ  السراج،  مبادرة  على 
للجيش المشير خليفة حفتر في حوار مع جريدة 
من  وخالية  الجدية  »تفتقد  أنها  »المرصد« 
بنود معالجة أسباب األزمة« واصفًا إياها بأنها 
»عبارة عن صدى لكالم غسان سالمة المكرر«، 
بالقول  العسكري  الحل  على  أيضًا  مــؤكــدًا 
تنجز  أن  قبل  العسكرية  العملية  تتوقف  »لن 

الموقتة  الحكومة  رئيس  أما  أهدافها«.  كافة 
عبداهلل الثني، فقد وصف المبادرة بـ»المحاولة 
اليائسة في ظل تقدم قوات القيادة العامة نحو 

العاصمة طرابلس«.
»سكاي  قناة  مع  مقابلة  في  الثني،  وقــال 
نيوز« عربية، إنها »جاءت في الوقت الضائع«، 
مضيفًا أنه »كان عليه أن يقترحها سنة 2016، 
حظيت  وطنية  وحــدة  حكومة  شكلت  عندما 
أنه لم ينفذ تعهداته بموجب  إال  بدعم دولي، 
بحل  يتعلق  ما  وخصوصًا  الصخيرات،  اتفاق 
في  واندماجها  أسلحتها  وتسليم  الميليشيات 
قوله.  حسب  الرسمية«،  الدولة  مؤسسات 
للموقف  مناقضين  جاءا  والثني  حفتر  موقفا 
إذ  إطالقها،  بعد  بالمبادرة  رحب  الذي  الدولي 
وصفت البعثة في تعليقها مبادرة السراج بأنها 
»بناءة للدفع بالعملية السياسية قدمًا من أجل 
إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا«. وأكدت 
البعثة أنها ترحب »بهذه المبادرة وبأي مبادرة 
الفاعلة  الرئيسية  القوى  أي من  تقترحها  أخرى 
في ليبيا.. وتعرض مساعيها الحميدة على كل 

الخروج  على  ليبيا  مساعدة  سبيل  في  األطراف 
مرحلة  نحو  الطويلة  االنتقالية  مرحلتها  من 
الترحيب  لغة  واالزدهــار.  واالستقرار  السالم 
نفسها جاءت في موقف االتحاد األوروبي، الذي 
»لطالما  أنه  الرسمي  ناطقه  لسان  على  أكد 
العملية  لدفع  بنَّاء  اقتراح  ألي  داعمًا  كــان 
السياسية في ليبيا، تحت رعاية األمم المتحدة، 
مبادرة  واصفًا  واالنقسام«.  للصراع  حد  ووضع 
أما  االتجاه«،  هذا  في  »خطوة  بأنها  السراج 
المبعوث  جهود  »دعمها  أكدت  فقد  إيطاليا 
األممي في ليبيا غسان سالمة ومبادرة الملتقى 
الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلنها  التي  الوطني 
تحقيق  أجل  من  المفاوضات  الستئناف  اليوم، 
لوزير  تصريحات  وفق  البالد«  في  االستقرار 

الخارجية اإليطالي إينزو ميالنيزي.
 لكن، الواليات المتحدة لم تصدر بيانًا رسميًا 
مراقبين  تساؤالت  أثار  ما  وهو  المبادرة  بشأن 
في  الباحث  فيشمان  بيل  ويقول  ومحللين، 
»يجب  األدنى  الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد 
سياسيًا  بيانًا  يدرس  أن  األبيض  البيت  على 

حاسمًا بشأن ليبيا في أسرع وقت ممكن«.
)تونس  الرئيسة  الليبي  الجوار  دول  أما   
الضغط  نقل معركة  قررت  فقد  الجزائر ومصر( 
إلى  طرابلس  في  المتصارعة  ــراف  األط على 
إخماد  في  فشلت  بعدما  األمن  مجلس  أروقة 
من  مواقفها  بــدت  وقــت  في  الــحــرب،  نيران 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  مبادرة 
الكامل  لتجاهلها  ومتحفظة  متريثة  المشروطة 
الحكومة  وأعلنت  الــنــزاع.  في  اآلخــر  الطرف 
التونسية التي ُانتخبت لتوها عضوًا لمدة عامين 
تنفيذ  على  الحرص  الدولي  األمن  مجلس  في 
بالملف  الخاصة  المتحدة  األمــم  مقررات  كل 
الليبي، وبينها التسوية السياسية للنزاع، ووقف 
الشراكة  أنواع  كل  ورفض  طرابلس  في  القتال 

مع اإلرهابيين والمجموعات اإلرهابية.
ويرى مراقبون أن استمرار غياب الثقة ورغبة 
يبقيان  األزمة  أطراف  بين  المتبادلة  اإلقصاء 
أن  خصوصًا  التأثير،  محدودة  الدولية  المواقف 
الحل  مضي  على  أكدت  تباينها  ورغم  المواقف 
العسكري إلى جانب السياسي، ووضعت السالح 
يعني  مما  السياسية،  المفاوضات  طاولة  على 

منح مزيد من الوقت إلطالة أمد الحرب.
تفاصيل ص 3

< السراج< حفتر

رابع هجوم على املنشآت النفطية.. وصنع الله يحذر من أزمة إنسانية
القاهرة – الوسط

الزناد من بريطانيا:
انتظروا

مفاجأة قريبًا

طرابلس، بنغازي، القاهرة–الوسط

أفق سياسي مسدود مع بلوغ حصيلة 
قتلى حرب العاصمة 691 قتيالً 

بينهم 41 مدنياً

اندالع  الرابع من نوعه منذ  في حادث هو 
من  الرابع  في  طرابلس  العاصمة  حرب 
أبريل الماضي، تعرّض مخزن شركة مليته 
الوطنية  للمؤسسة  التابعة  والغاز،  للنفط 
تدميره  إلى  أدّى  إلى قصف جوّي  للنفط، 
الناجم  الحريق  وتسبب  الماضي،  الثالثاء 
المعدّات  من  عدد  إتالف  في  القصف  عن 
بشكل  المخزن  وتدمير  القيّمة،  والمواد 
قوات  بين  االشتباكات  اندالع  ومنذ  كّلي. 
وأخــرى  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
عدة  تعرضت  ــوفــاق،  ال لحكومة  تابعة 
شركة  مبنى  وهي  للقصف  نفطية  منشآت 
الجيوفيزيائي  لالستكشاف  أفريقيا  شمال 
مناطق  عالوة  النفط،  ومصحّة  )ناجيكو(، 
المسيل  النفطي  الغاز  لخزانات  مجاورة 
وهو  المطار،  طريق  مستودع  من  بالقرب 
»استهداًفا  النفط  مؤسسة  اعتبرته  ما 

ممنهجًا لقطاع النفط وعمّاله«.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
للنفط، مصطفى صنع اهلل، حذر في كلمة 
أوسلو  منتدى  في  مشاركته  خالل  ألقاها 
»انهيار  أن  مــن  الــنــرويــج،  فــي  السنوي 
أزمة  إلى  شكَ  بال  سيؤدي  النفط  قطاع 

المؤسسة  »تتعرّض  وأضــاف:  إنسانية«، 
الوطنية لهجمات مباشرة وأخرى عبر شبكة 
يكون  أن  المقبول  غير  من  وأنه  اإلنترنت، 
عمال القطاع عرضة للمخاطر التي يفرضها 
أولئك الذين يستخدمون منشآتنا ألغراض 
الوطنية  المؤسسة  وأخطرت  عسكرية«. 
للنفط، النائب العام بأربعة بالغات مدعمة 
علي  الــنــواب  مجلس  عضو  ضد  بــاألدلــة 
وبث  بالتحريض  ــاه  إي متهمة  التكبالي 
لها  أساس  »ال  المؤسسة  ضد  اإلشاعات 
من الصحة«. وأضافت المؤسسة في بيان 
العامة بصدد تقديم طلب لرفع  النيابة  أن 

الحصانة البرلمانية عن المبلغ عنه، مطالبة 
النواب  مجلس  عضو  نفسه  الوقت  في 
المتهم بالمثول أمام النائب العام وتقديم 

ما يؤكد إدعاءاته »الخطيرة«.
الفترة  فــي  الــبــالد  »تشهد  ــاف:  وأضـ
ومتنوّعة.  خطيرة  تضليل  حمالت  الراهنة 
أساسًا  الموجّهة  المأجورة،  الحمالت  هذه 
ضدّ المؤسسة وضدّي أنا شخصيًا، تقوم 
بتمويلها قوى خارجية تسعى إلى تقسيمنا 
مساءلة  من  بدّ  وال  جهودنا.  وتقويض 
الحمالت  هذه  وراء  يقفون  الذين  أولئك 

ومحاسبتهم«.

حرب العاصمة لم ترحم أصحاب »الكراسي املتحركة«

 االتحاد األفريقي يتراجع
عن عقد مؤتمر املصالحة

 تراجع االتحاد األفريقي، عن 
عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية 

في ليبيا بالعاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، الذي كان مقررًا 

في يوليو المقبل؛ بسبب 
استمرار االقتتال في طرابلس.

ودعا رئيس مفوضية 
االتحاد، موسى محمد فكي، في 
مقابلة مع مجلة »جون أفريك« 

الفرنسية، إلى وقف األعمال 
القتالية في ليبيا، والعودة 

إلى طاولة المفاوضات؛ إليجاد 
حل وسط، وإجراء انتخابات، 
مؤكدًا أن مؤتمر المصالحة 

الليبية »لن يعقد حتى يكون 
هناك وقًفا إلطالق النار«. وأكد 
أن التدخل الخارجي في البالد 
واضح، وال يوجد حل عسكري 

ممكن في ليبيا، واصًفا أسلوب 
إدارة األزمة بـ»السيئ للغاية«، 

وتابع: »ليست المرة األولى 
التي نشتكي فيها من األمر«.

 انطالق أمم أفريقيا »32« دون »الفرسان«

وسط ترحيب أوروبي وصمت أميركي وتحفظ إقليمي

تنطلق النسخة »32« من بطولة كأس األمم األفريقية، غدا 
الجمعة، في مصر، حيث تقام ألول مرة صيفا، وبمشاركة 24 
»فرسان  ليبيا  منتخب  مشاركة  دون   ،16 من  بدال  منتخبا 
أمام  األخيرة  الثواني  في  التصفيات  ودع  الذي  المتوسط« 

جنوب أفريقيا.
إذنا  وزيمبابوي  مصر  منتخبي  بين  االفتتاح  لقاء  يجرى 
بضربة البداية، التي يسبقها حفل موسيقي كبير، وستشهد 
كأس األمم حضورًا مميزًا لعشرة أبطال سبق لهم التتويج 
المنتخبات،  المنظم هذه  البلد  باللقب األفريقي، حيث تتصدر 
كما أنها المرشح األبرز لسابق حصولها على سبعة ألقاب، 
ووصولها إلى نهائي النسخة األخيرة قبل الخسارة أمام 
 4 وغانا  ألقاب،   5 رصيد  على  تحتوي  التي  الكاميرون 
ألقاب، ونيجيريا 3 ألقاب، والكونغو الديمقراطية لقبين، 

وكوت ديفوار مثلهما.
أحرز  أفريقيا  شمال  من  عربي  ثالثي  وسيتواجد 
وتونس  المغرب  وهم  منهم،  لكل  وحيدة  مرة  اللقب 
والجزائر، وآمال البلدان الثالثة معلقة نحو إحراز اللقب 
الثاني في تاريخ منتخباتها، واألمر نفسه بالنسبة 
لقب  رصيده  في  الذي  أفريقيا  جنوب  لمنتخب 

واحد حصل عليه في 1996.
في المقابل ستبرز أسماء منتخبات ستكون مرشحة ألن تكون 
المنتخبات  على  الطاولة  لتقلب  البطولة،  في  األسود«  »الحصان 
المرشحة، حيث كانت آخر مفاجأة في نسخة 2012 التي استضافتها 
الغابون وغينيا االستوائية، عندما فازت زامبيا باللقب في مفاجأة 
مدوية على حساب ساحل العاج، بينما كادت بوركينا فاسو أن تكرر 
اإلنجاز في نسخة 2013 في جنوب أفريقيا، ولكن نيجيريا حسمت 
اللقب في النهائي، ورغم أن منتخب السنغال لم يسبق له التتويج 
بلقب كأس أفريقيا، وكانت أفضل إنجازات الفريق في كأس أفريقيا 
هي التأهل إلى النهائي مرة واحدة في نسخة مالي 2002، حينما 
فازت الكاميرون باللقب، ولكنه يظل من المنتخبات المرشحة للفوز 
باللقب، بما يضمه من كوكبة من النجوم إضافة إلى تأهله إلى 
كأس العالم مرتين في 2002 و2018. أما أبرز المنتخبات المرشحة 
ألن تصبح الحصان األسود، يتقدم القائمة منتخب بوركينا فاسو 
أما ثاني  الذي بات يسجل حضورًا مميزًا في المشاركات األخيرة، 
المنتخبات يعد مالي من األسماء التي تلعب هذا الدور دومًا، حيث 
شارك الفريق في كأس أمم أفريقيا، 9 مرات، من أصل 32 نسخة 
للبطولة أقيمت منذ العام 1957 وحصد المنتخب المالي الوصافة 

مرة وحيدة بينما احتل المركز الثالث مرتين.

محللون: غياب الثقة بين الطرفين 
مع تمسك كل طرف بإقصاء اآلخر 

يعطالن جهود المصالحة



أعلن مكتب الثقافة سرت عزمه عرض الفيلم 
في  قريبا  ناجي«  »جثة  القصير  الليبي 

المدينة.
الممثل  من  كل  بطولة  من  الفيلم 
نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، 
رؤوف  وإخراج  الــزروق،  هاشم  سيناريو 

بعيو.
مسابقات  عدة  في  الفيلم  شــارك 
 2018 العام  خالل  عربية  سينمائية 
منها مهرجان وهران الدولي للفيلم 
الجزائرية،  بالجمهورية  القصير 
السنيمائي  اإلسكندرية  ومهرجان 
لدول البحر المتوسط باألسكندرية 
للمشاركة  وتــرشــح  مــصــر،  فــي 
للفيلم  المغاربي  المهرجان  فى 
المملكة  فــي  وجـــدة  بمدينة 

المغربية.
كما ترشح الفيلم للمسابقة 
لألفالم  روما  لجائزة  الرسمية 
المستقلة في إيطاليا، وجائزة 
global shorts بمدينة لوس 
كاليفورنيا  بوالية  أنجلوس 

األميركية.
يكشف  ناجي«  »جثة  فيلم 

وآثارها  األهلية  الحروب  قضية 
السلبية على المجتمع، وتم تصوير مشاهده 

بضواحي مدينة مصراتة.

تواصـل 02

أصبـر علي المقسوم صبرك طيب ... الصبر ماعره رجاك إيخيب
أصبر أن حالك ضاق ... وأرفع أيديك وقول يارزاق

وحتي المعيشة كان ما تنطاق ... راه الفرج عند الكريم أقريب

والحقوقيين هاشتاغ » # ال_ المدني  المجتمع  أطلق عدد من ناشطي 
لزواج_القاصرات « وذلك للتحذير من مخاطر زواج الفتيات الصغيرات. 

وتفاعل عدد من رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي مع 
هذا الهاشتاغ خاصة أن البعض ربط بين عدد من جرائم العنف ضد 

المرأة وبين أعمار الضحايا التي كانت صغيرة أو تزوجت وهي قاصر.

  # ال_لزواج_القاصرات 

كشف تطبيق »فايبر« للتراسل الفوري عن تحديث جديد 
ومن  المستخدمين،  تناسب  التي  المزايا  من  العديد  به 
أبرز مزاياه المتوفرة، ميزة الوضع المظلم وخاصية تحرير 
الرسائل  بعض  على  الرد  إمكانية  مع  المرسلة،  الرسائل 

بشكل خاص كما هو الحال فى »واتسآب«.
وبحسب ما نشره موقع »The Verge« ، فستوفر اآلن 
قائمة الدردشة الرئيسية حالة محادثة معينة، كما سيرى 
أنه  أم  رسالته  قرأ  قد  ما  كان شخص  إذا  ما  المستخدم 
يكتب ردا، أو إذا تواجدت مسودة معلقة، كذلك سيمكن 
مثل  تلقاه  الذي  المرفق  نوع  معرفة  أيضا  للمستخدم 
فيديو  أو  أرسل صورة  قد  ما  كان شخص  إذا  ما  معرفة 

أو ملصق.
يهدف  كبير  تسهيل  هناك  سيكون  كذلك 
المستخدم  فيها  يشترك  التي  المجموعات  لعرض 
إليها  الوصول  يمكنك  والتي  معين،  شخص  مع 
عند  المعلومات  شاشة  خالل  من  مباشر  بشكل 
سيتم  المكتب  سطح  نسخة  على  أما  إليهم،  التحدث 
المد ببعض الحماية اإلضافية، ليتمكن المستخدمون من 

قفل الدردشة بكلمة مرور.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

أي زواج ماقبل السنة 
القانونية يعتبر جريمة 
يعاقب عليها القانون 
الليبى. كشف المستور 

واجب الجميع.

 Bashir Lagaa في المغرب مسألة تزويج 
القاصرات تكون باذن 

من القاضي وهو مقرون 
بإحضار شهادة طبية 
تؤكد قابلية القاصر 

للزواج صحيا واستجواب 
ولي القاصر ثم القاصر 
منفردة ومن ثمة يقرر 

القاضي تزويج البنت من 
عدمه

 Ikram adnani

التوعيه وفقدانها دور 
العديد المفترض لهم 

عالقه بالتوعيه المجتمعيه 
والتأهيل والنفسي 

واالجتماعي

 Nadia Elrashed

الحق في األهل الي يبيعوا في 
صغارهم و يزوجوا فيهم في سن 

مبكر جدا

Esra Furjani

عندهم إفراط في العنف نحنا تبيلنا 
قوانين صارمه بخصوص هالمواضيع .. 

نفس ما دار بورقيبه في تونس

عون بوسريره 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»فايبر« يطرح 
ميزة جديدة

عودة تطبيق »تويتر« ألجهزة ماك بعد عام من التوقف

كلمة1000

< غات تغمرها السيول.                                                                                                            تصوير: محمد بيترو.

»واتسآب«،  األشهر  الفورية  المراسلة  تطبيق  يعمل 
على طرح ميزة مرئية جديدة عند إرسال صورة إلى 
في  الميزة  تلك  وستتوفر  األخــرى،  االتصال  جهات 

أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.
وبحسب ما ذكره موقع »Gadgets Now« الهندي، 
الصورة،  مستلمة  االتصال  جهة  اسم  يظهر  سوف 
باإلضافة إلي عرض صورة الملف الشخصي أو أيقونة 
على  للتأكيد  اليسرى  الزواية  أعلى  في  المجموعة 
الصورة  إرسال  المراد  االتصال  أنها جهة  المستخدم 
إليها، مما يتيح للمستخدم معاينة الصورة قبل إرسالها.
عن  واتساب  أعلن  العام  هذا  سابق  وقت  وفي 
للتطبيق  التجريبي  اإلصــدار  في  جديدتين  ميزتين 
)2.19.150 ( على أندرويد، هما معلومات إعادة توجيه 
الرسائل ومتابعة تشغيل الرسائل الصوتية المتتالية.

وتتيح ميزة تشغيل الرسائل الصوتية للمستخدم، 
باستمرار  المتتالية  الصوتية  الرسائل  كل  تشغيل 
المستخدم  على  يتعين  ولن  الفردية،  الدردشة  في 

الضغط على كل رسالة لسماعها.
وفيما يتعلق بميزة إعادة توجيه الرسائل تتيح تلك 
الميزة للمستخدم معرفة عدد المرات التى تم إعادة 
تحديد  خالل  من  ذلك  يمكن  فيها،  الرسالة  إرسال 
الرسالة والضغط على الثالث نقاط أعلى اليمن ثم 

.»Info« معلومات

يطلق صاروخ »أريان 5« الخميس، من قاعدة كورو 
صناعيين  قمرين  الفرنسية  غويانا  في  الفضائية 
أند  تي  »أي  شركتي  لحساب  لالتصاالت  مخصصين 

تي« و»يوتلسات«.
في  األوروبية  سبايس«  »أريان  شركة  وأوضحت 
بيان أن عملية االطالق هذه هي الخامسة لها هذه 

السنة والثانية بواسطة صاروخ »أريان 5«.
وقمر »تي16-« مخصص للبث التلفزيوني وهو من 
تصميم »إيرباص ديفانس أند سبايس« لحساب شركة 
للواليات  األساسي  البر  وسيغطي  تي«.  أند  تي  »أي 
بورتوريكو.  عن  فضال  ــاواي،  وه وأالسكا  المتحدة 

ويتوقع أن يستمر في الخدمة مدة 15 عاما.
»ماكسار  صممته  الــذي  سي«   7 »يوتلسات  أما 
أفريقيا  سيغطي  اتصاالت  قمر  فهو  تكنولوجيز« 
وأوروبا والشرق األوسط وتركيا. ويتوقع أن يستمر 

في الخدمة لمدة تفوق 15 عاما.

»واتسآب« ينقذك 
من اإلحراج

»أريان 5« يطلق قمرين 
صناعيني لالتصاالت

بعد  وذلك  ماك  ألجهزة  التطبيق  إعادة  »تويتر«  شركة  أعلنت 
»تويتر«  فإن   »the verge« لموقع  ووفقا  التوقف،  من  عام 

ذكرت أن التطبيق سيعود مع النظام الجديد ألجهزة ماك، 
متنوعة  مجموعة  على  يحتوي  سوف  الجديد  اإلصدار  وأن 

لوحة  واختصارات  المظلم،  الوضع  مثل  الميزات  من 
المفاتيح، والنوافذ المتعددة، واإلشعارات.

قامت شركة  الماضي،  العام  من  فبراير  وفي 
أبل،  تويتر بسحب تطبيقها من متجر تطبيقات 

التطبيق  على  كبير  بشكل  »تويتر«  تركيز  بسبب 
في الهواتف الذكية.

سيتيح  الجديد  النظام  أن  »تويتر«  وأوضحت 
على  بياناتهم  قاعدة  إلى  الوصول  تويتر  لمستخدمي  الفرصة 

استخدام  من  يسهل  مما   ،»iOS  12« تشغيل  نظام 
.»Mac« التطبيق على الهاتف وجهاز

المالية  النتائج  »تويتر«عن  شركة  وكشفت 
حجم  وصل  حيث  2019؛  عام  من  األول  للربع 
دوالر  مليون   787 إلى  اإليـــرادات 
مليون  ـــ665  ب مقارنة  أمريكي 
العام  في  نفسه  بالربع  دوالر 

الماضي.
ــر الــســهــم  ــع ــع س ــ ــف ــ وارت
إلى  الربع  هــذا  في  لـ»تويتر« 
األول  الربع  عن  زيــادة  وحققت   ،6%
دخال  »تويتر«  وحققت   ،18% بنسبة   2018 لعام 

191 مليون دوالر مقارنة بـ61 مليون دوالر قبل  صافيا بقيمة 
عام.

»تويتر«  مستخدمي  عدد  انخفض  الماضي،  العام  مدار  على 
تطهير  بسبب  مليونا؛   321 إلــى  مليونا   336 من  شهريا 
التطبيق من الحسابات المسيئة والمزيفة، لكن في الربع األخير 
وارتفع  مليونا،   330 إلى  أخرى  مرة  المستخدمين  عدد  ارتفع 
العام  عن   11٪ بنسبة  يوميا  النشطين  المستخدمين  عدد 

السابق ليبلغ 134 مليونا.
نتبع  »نحن  دورسي:  جاك  »تويتر«  مؤسس  قال  جهته،  من 
تويتر«،  على  وتأثيراتها  اإلساءة  من  للحد  فاعلية  أكثر  نهجا 
الكتشاف  االصطناعي  الذكاء  تستخدم  »الشركة  أن  وأكــد 

التغريدات المسيئة وإزالتها قبل اإلبالغ عنها«.

اليومية  الحياة  إلى  المشفرة  العمالت  إلدخال  »فيسبوك«  تسعى 
عملتها  خالل  من  مليار،   2,7 نحو  عددهم  البالغ  لمستخدميها 
االفتراضية »ليبرا« التي تتيح شراء سلع أو تحويل أموال بالسهولة 

عينها إلرسال الرسائل عبر خدمتها.
فمن خالل خوض هذا المجال الشائك بعد عشر سنوات على إطالق 
»بيتكوين«، أشهر العمالت االفتراضية التي غالبا ما تتعرض النتقادات 
»فيسبوك«  تواجه  أموال،  بغسل  واتهامات  قرصنة  عمليات  بفعل 

تحديا كبيرا خصوصا في ظل أزمة الثقة التي تواجهها هذه 
الشبكة الكبرى إثر سلسلة فضائح تتناول إدارتها لبيانات 

مستخدميها الخاصة.
األول  النصف  من  اعتبارا  »ليبرا«  وستقدم 

المسارات  خارج  جديدة  دفع  طريقة   2020 من 
المصرفية التقليدية، إذ تسعى »فيسبوك« ألن 
مالي  لنظام  الزاوية  حجر  العملة  هذه  تشكل 
وهي  العمالت،  اختالف  حواجز  يتخطى  جديد 
أداة من شأنها أن تستقطب خصوصا اهتمام 
في  المصرفي،  النظام  عن  المقصاة  الجهات 

البلدان النامية على سبيل المثال.
عمالت  محفظة  الذكية  هواتفهم  عبر  المستخدمون  وسيزود 
رقمية تسمى »كاليبرا« ستدمجها »فيسبوك« مباشرة على خدمتيها 
»ماسنجر« و»واتساب«، بما يتيح لهم شراء سلع، فضال عن تحويل 

األموال أو استالمها، وفق ما أفاد مسؤولون عن المشروع.
غير أن »ليبرا« نظام »مفتوح«، إذ أنها تستخدم نظام معلوماتية 
متاحا بال أي حقوق، ما يعني أن في إمكان كل مطور أو شركة أو 

مؤسسة أن يدمجها في خدماته.
وصول »فيسبوك« إلى هذا المضمار الذي يشهد حال غليان، قد 
يشكل »منعطفا« للقطاع بحسب لو كيرنر، المستثمر والمتخصص في 
شؤون العمالت االفتراضية، إذ أنها قد تساهم في تعميم استخدامها 

على نطاق واسع لدى العامة.
في  عالميا  الرائدة  االجتماعية  الشبكة  رغبة  أيضا  ذلك  ويجسد 
توسيع نشاطاتها إلى ما هو أبعد من اإلعالنات عبر اإلنترنت التي 
تشكل قاعدة نموذجها االقتصادي، وهي نفسها تستند إلى البيانات 

الشخصية للمستخدمين.
واعتبر محللو »رويال بنك أوف كندا« أن »هذا 
القرار قد يكون من األهم في تاريخ فيسبوك« 

على صعيد إيجاد مصادر نمو جديدة.
وفي ظل إدراكها أن جهات كثيرة تتربص بها 
لرصد أي خطأ ترتكبه، قررت المجموعة األميركية 
إسناد مهمة إدارة »ليبرا« إلى جهة مستقلة مقرها 
شركات  من  وتتألف  السويسرية  جنيف  مدينة  في 
بينها »فيزا« و»ماستركارد« لخدمات الدفع ببطاقات 
االئتمان و»سترايب« و»باي بال« للدفع اإللكتروني، فضال 
عن شركتي »ليفت« و»أوبر« لخدمات األجرة أو شبكة »ويمنز وورلد 
بانكينغ« التي تساعد نساء فقيرات في البلدان النامية على اإلفادة 

من خدمات مالية.
االفتراضية  العملة  هذه  استقرار  في ضمان  أيضا  ذلك  وسيفيد 
الجديدة بشكل يقيها من التقلبات الهائلة التي ساهمت في تشويه 

صورة العمالت االفتراضية مثل »بيتكوين«.

»فيسبوك« تدشن التداول لعملتها االفتراضية

عرض الفيلم الليبي القصير 
أطلق الفنان الليبي بهجت مع أول أيام العيد، أغنيته »جثة ناجي« في سرت

»قلبك وين«، التي يتعاون فيها مع الملحن المصري حسن 
الشافعي، عبر موقع »يوتيوب« لتحقق نسبة مشاهدة عالية 

في وقت قصير.
يقول الشافعي إنه قد استلهم فكرة هذه األغنية من 

بهجت نفسه كفنان عانى آالم الفراق والبعد عن أعز من 
يحب، بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت 

معالجته لألغنية التي تعبر باألساس عما ينتج من تلك 
الحروب من دمار وتشتيت، وتلقي الضوء على البعد العاطفي 

لتلك المواقف وتأثير تلك النزاعات المدمرة للحب عامة.

»قلبك وين«.. أغنية ليبية بلحن عاملي 
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الجوار الليبي ينقل معركة الضغط إلى مجلس األمن
استقبل مبادرة رئيس املجلس الرئاسي  بـ »حذر«

ترحيب أوروبي.. وصمت أميركي.. وحتفظ إقليمي على خطوة السراج

»عدم الثقة« واإلقصاء يجهضان مبادرات حل األزمة
تأكيدات  من  أيام  وبعد  الماضي،  األحد  يوم 
مبادرات  سيطرحون  األزمة  أطراف  أن  سالمة 
التي  مبادرته  عن  السراج  إعــالن  جاء  للحل، 
مع  بالتنسيق  ليبي  لملتقى  الدعوة  تشمل 
الشعب  البعثة األممية، وبتمثيل جميع مكونات 
على  واالتفاق  المناطق،  جميع  ومن  الليبي 
المؤتمر،  خالل  المناسبة  الدستورية  القاعدة 
متزامنة  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إلجــراء 
قانونية  لجنة  تسمية  ويتم   ،2019 نهاية  قبل 
القوانين  لصياغة  المؤتمر،  قبل  من  مختصة 
عليها. االتفاق  يتم  التي  باالستحقاقات  الخاصة 

المؤتمر  يقوم  أن  المبادرة  شملت  كما 
الدستورية  بالعملية  الخاصة  القوانين  باعتماد 
مع  القانونية،  اللجنة  من  مة  المقدَّ واالنتخابية 
إلى  إحالتها  ثم  االستحقاقات،  مواعيد  تحديد 
المؤتمر  ودعوة  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
هذا  لتأييد  الدولي  والمجتمع  األمن  لمجلس 
للجميع، والتي  االتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجراء  إلى  ستفضي 
وباإلعداد   ،2019 العام  نهاية  قبل  متزامنة 
األمم  قبل  من  واألمني  اللوجستي  والتنظيم 
المتحدة، ويدعو جامعة الدول العربية واالتحاد 
الدعم  لتقديم  ــي،  األوروب واالتحاد  األفريقي 

. االنتخابية  العملية  الالزم إلنجاح 
تشكيل  أيضًا،  المبادرة  بنود  بين  ومــن 
ومن  المتحدة،  األمم  بإشراف  مشتركة  لجان 
في  الحالية  واألمنية  التنفيذية  المؤسسات 
اإلمكانات  توفير  لضمان  المناطق،  كافة 
في  بما  االنتخابية،  للعملية  الالزمة  والموارد 
إلنجاحها،  الضرورية  األمنية  الترتيبات  ذلك 
تفعيل  آليات  على  المؤتمر  خالل  من  واالتفاق 
الشاملة  التنموية  والعدالة  الالمركزية،  اإلدارة 
األجسام  بها  تلتزم  التي  ليبيا،  مناطق  لكل 
الشفافية  الجديدة، مع ضمان معايير  السياسية 

الرشيدة. والحوكمة 
وبعد ساعات من اإلعالن عن هذه المبادرة، 
أنه  فيها  أكد  التي  السراج،  تصريحات  جاءت 
حفتر  خليفة  المشير  مع  مجددًا«  يجلس  »لن 
حوار  في  معتبرًا  الحرب،  إنهاء  على  للتفاوض 
خالل  أثبت  حفتر  »أن  ــرز«  ــت »روي وكالة  مع 
شريًكا  ليس  أنه  الماضية  القليلة  السنوات 
حفتر  »إن  بالقول:  وأردف  السياسية«.  للعملية 

الذي  الوقت  في  الوقت«  كسب  فقط  يحاول 
بطائراته. طرابلس  العاصمة  يهاجم 

الحل  عــن  تــحــدث  المجلس  رئــيــس  لكن 
العسكري أيضًا، إذ قال »إن قوات الوفاق تعمل 
المقبلة  األيام  وفي  العاصمة،  عن  الدفاع  على 
إيجابية عن تقدم«، دون أن  ستسمعون أخبارًا 
وقف  دعوات  وعن  للوكالة.  تفاصيل  أي  يوضح 
تسأل  أن  يمكن  السراج:»ال  قال  النار،  إطالق 
شخصًا يدافع عن نفسه أن يوقف إطالق النار«

وعلى نحو متوقع، جاء موقف المجلس األعلى 
»تمثل  أنها  معتبرًا  للمبادرة،  الداعم  للدولة 
لعقد ملتقى وطني  أساسًا يمكن االنطالق منه 
شأنها  من  خطوات  على  الليبيون  فيه  يتفق 
»أعضاء  أن  إلــى  مشيرًا  االنــقــســام«،  إنهاء 
المبادرة   42 رقم  الجلسة  في  بحثوا  المجلس 
تكليف  وجرى  السياسة  للعملية  العودة  حول 
أبديت  التي  المالحظات  بدراسة  الفنية  اللجان 
على  نهائي  بشكل  وعرضها  المبادرة  حول 

القادمة«. الجلسة  في  المجلس 
منذ  طرابلس  العاصمة  جنوب  معارك  وتدور 
الجيش  قوات  بين  الماضي  أبريل  من  الرابع 
المشير  بقيادة  العامة  للقيادة  التابعة  الليبي 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  والقوات  حفتر،  خليفة 
قتلى  عدد  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
مدنيًا،   41 بينهم  قتياًل،   691 بلغ  الحرب 

135 مدنيًا. و4012 جريحًا، بينهم 
الفعل  ردود  تأت  لم  اآلخــر،  المعسكر  وفي 
القائد  اعتبر  إذ  السراج،  مبادرة  على  إيجابية 
حوار  في  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام 
للجدية  »تفتقد  أنها  »المرصد«،  جريدة  مع 
واصًفا  األزمة«  أسباب  معالجة  بنود  وخالية من 
غسان  لكالم  صدى  عن  »عبارة  بأنها  إياها 
معنى  ال  »المبادرات  وقــال  المكرر«،  سالمة 
صريحة  بنودًا  وتحمل  شجاعة  تكن  لم  ما  لها 
ولذا   ، جذريًا  وتعالجها  ــة  األزم صلب  تمس 
ردنا  ذات  هو  عليها  وردنا  قيمة  ذات  غير  فهي 
على  أيضًا  مؤكد  سابقًا«،  سالمة  قاله  ما  على 
العملية  تتوقف  »لن  بالقول  العسكري  الحل 

أن تنجز كافة أهدافها«. العسكرية قبل 
الثني،  عبداهلل  المؤقتة  الحكومة  رئيس  أما 
في  اليائسة  بـ»المحاولة  المبادرة  وصف  فقد 
العاصمة  نحو  العامة  القيادة  قوات  تقدم  ظل 
قناة  مع  مقابلة  في  الثني،  وقال  طرابلس«. 
الوقت  في  »جــاءت  إنها  عربية،  نيوز  سكاي 
يقترحها  أن  عليه  »كان  أنه  مضيًفا  الضائع«، 

2016، عندما شكلت حكومة وحدة وطنية  سنة 
تعهداته  ينفذ  لم  أنه  إال  دولي،  بدعم  حظيت 
يتعلق  ما  وخصوصًا  الصخيرات،  اتفاق  بموجب 
واندماجها  أسلحتها  وتسليم  الميليشيات  بحل 

الرسمية«، حسب قوله. الدولة  في مؤسسات 
إلى  المبادرة  هذه  السراج  طرح  الثني  وأرجع 
وعجز  عنه،  الدولي  المجتمع  تخلي  ــه  »إدراك
الجيش  تقدم  أمام  الصمود  عن  الميليشيات 
ليس  »السراج  أن  وتابع  طرابلس«.  في  الليبي 

يمتلك  من  ألن  حقيقية،  وسلطة  قرار  صاحب 
تستغل  التي  اإلرهابية  الميليشيات  هم  ذلك 

التخريبية«. أعمالها  النفط في  واردات 
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد 
محادثات  إجراء  يمكن  ال  إنه  الماضي  األسبوع 
تطهير  قبل  طرابلس  في  السلطة  مع  سالم 
أي  صالح  رفض  كما  ــاب.  اإلره من  العاصمة 
أو  الليبي  الوطني  الجيش  بانسحاب  اقتراح 
إلى  مشيرًا  النار،  إطالق  وقف  على  الموافقة 

والحل  تحسم.  أن  يجب  العسكرية  »العملية  أن 
حتى  يأتي  أن  األحوال  كل  في  يجب  السياسي 
بعد تحرير العاصمة الليبية. الحوار لم يكن فيه 

الخارجي«. التدخل  فائدة بسبب 
للموقف  مناقضين  جاءا  والثني  حفتر  موقفا 
إذ  إطالقها،  بعد  بالمبادرة  رحب  الذي  الدولي 
وصفت البعثة في تعليقها مبادرة السراج بأنها 
السياسية قدمًا من أجل  »بناءة للدفع بالعملية 
إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا«. وأكدت 

وبأي  المبادرة  »بهذه  ترحب  أنها  البعثة، 
الرئيسية  القوى  من  أي  تقترحها  أخرى  مبادرة 
الحميدة  مساعيها  وتعرض  ليبيا..  في  الفاعلة 
على  ليبيا  مساعدة  في سبيل  األطراف  كل  على 
نحو  الطويلة  االنتقالية  مرحلتها  من  الخروج 

السالم واالستقرار واالزدهار. مرحلة 
لغة الترحيب نفسها جاءت في موقف االتحاد 
الرسمي  ناطقه  لسان  على  أكد  الذي  األوروبي، 
لدفع  بناء  اقتراح  ألي  داعما  كان  »لطالما  أنه 
األمم  رعاية  تحت  ليبيا،  في  السياسية  العملية 
المتحدة، ووضع حد للصراع واالنقسام«. واصفا 
االتجاه«،  بأنها »خطوة في هذا  السراج  مبادرة 
لجهود  إيطاليا  »دعمها  أكدت  فقد  إيطاليا  أما 
المبعوث األممي في ليبيا غسان سالمة ومبادرة 
المجلس  رئيس  أعلنها  التي  الوطني  الملتقى 
أجل  من  المفاوضات  الستنئاف  اليوم،  الرئاسي 
تصريحات  وفق  البالد«  في  االستقرار  تحقيق 

إينزو ميالنيزي. لوزير الخارجية اإليطالي 
بيانا  تصدر  لم  المتحدة  الــواليــات  لكن، 
تساؤالت  أثار  ما  وهو  المبادرة  بشأن  رسميا 
الباحث  مراقبين ومحللين، ويقول بيل فيشمان 
األدنى  الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد  في 
بيانا  يــدرس  أن  األبيض  البيت  على  »يجب 
وقت  أســرع  في  ليبيا  بشأن  حاسما  سياسيا 

ممكن«.
ويضيف »من دون تقديم إيضاحات، ستبقى 
بين  ومتحيزة  معطلة  األميركية  الحكومة 
الرغبة  وعدم  الوفاق،  لحكومة  الغامض  الدعم 
في تقويد تواصل الرئيس األميركي مع حفتر«، 
على  »حاضرة  تكون  أن  إلى  واشنطن  داعيا 
المسئولين  كبار  في  ممثلة  المفاوضات  طاولة 

التفاوض«. عملية  استئناف  عند 
أما تركيا فقد رحبت بمبادرة رئيس المجلس 
وزارة  عن  صادر  بيان  في  مؤكدة   ، الرئاسي 
الخارجية التركية، مواصلة »تركيا دعم الجهود 
والمصالحة  الشامل  الحوار  على  القائمة  البناءة 
بغية تحقيق تقدم على صعيد العملية السياسية 
البالد«  في  الدائم  االستقرار  وضمان  ليبيا  في 
استمرار  إن  مراقبون  ويقول  تعبيرها.  وفق 
يبقي  األزمة  أطراف  بين  المتبادل  الثقة  غياب 
أن  خصوصا  التأثير،  محدودة  الدولية  المواقف 
الحل  مضي  على  أكدت  تباينها  ورغم  المواقف 
العسكري إلى جانب السياسي، ووضعت السالح 
يعني  مما  السياسية،  المفاوضات  طاولة  على 

النيران. الوقت لمفاوضات  منح مزيد من 

طرابس، بنغازي، القاهرة–الوسط

الجزائر: عبدالرحمن أميني
نقل  ومصر  الجزائر  تونس  الرئيسة  الليبي  الجوار  دول  قررت 
أروقة  إلى  المتصارعة في طرابلس  األطراف  على  الضغط  معركة 
وقت  في  الحرب،  نيران  إخماد  في  فشلت  بعدما  األمن  مجلس 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  مبادرة  من  مواقفها  بدت 
في  اآلخر  للطرف  الكامل  لتجاهلها  ومتحفظة  متريثة  المشروطة 
النزاع. وأعلنت الحكومة التونسية التي انتخبت لتوها عضوًا لمدة 
تنفيذ كل مقررات  الحرص على  الدولي  عامين في مجلس األمن 
األمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي، وبينها التسوية السياسية 
مع  الشراكة  أنواع  كل  ورفض  طرابلس  في  القتال  ووقف  للنزاع، 

اإلرهابيين والمجموعات اإلرهابية.
وبينما كانت الخطوة العملية الوحيدة التي انبثقت عن االجتماع 
الماضي، هي  األسبوع  ومصر  والجزائر  تونس  جمع  الذي  الثالثي 
األمين  ولدى  الليبية  األطراف  لدى  مشتركة  بـ»مساٍع  القيام  قرار 
الالزمة  التدابير  التخاذ  األمــن  ومجلس  المتحدة  لألمم  العام 
استئناف  على  والمساعدة  النار  إلطالق  مشروط  غير  فوري  لوقف 
المسار السياسي«، وضعت تونس الملف الليبي في سلم أولياتها 
غير  عضوًا  انتخابها  بعد  المقبلتين  السنتين  خالل  الدبلوماسية 

دائم في مجلس األمن.
لم تمنح الفرصة

بعدم  األزمــة  لحل  مساعيها  اصطدام  الجوار،  بلدان  وتــدرك 
وجود جدية لدى الدول الكبرى في األمم المتحدة وخاصة األعضاء 
الدائمين في منح الفرصة لها أو لالتحاد األفريقي في إنهاء حقن 
الليبيين، لذلك فإن ما بذلته كل من تونس الجزائر ومصر  دماء 
 2017 فبراير  في  الثالثية  اآللية  إنشاء  منذ  لها  اجتماع  في سابع 
باء بالفشل رغم أن هذه الدول احتضنت غالبية جلسات الحوار بين 
أطراف الصراع. ويؤكد المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، 
في أكثر من مناسبة استمرار االنقسام داخل مجلس األمن بشأن 

التعامل مع التطورات في ليبيا.
لتبديد وجود خالفات بينها بعد  وعالوة عن ذلك فإنها سعت 
تأخر التئام اجتماع لها رغم مرور قرابة شهرين ونصف الشهر على 
على  لالتفاق  فرصة  تونس  اجتماع  فكان  طرابلس،  حرب  اندالع 
الجهيناوي  خميس  فإن  ذلك  ومع  الثالث.  للدول  مشتركة  أرضية 
وزير الخارجية التونسي حين سئل في حوار تلفزيوني له عقب اللقاء 
الثالثي إن كان فيه خالفات بين الجزائر ومصر وتونس حول الملف 
تتماشى  مواقف  دولة  »لكل  أن  أوضح  أنه  بيد  ذلك،  نفى  الليبي 
مع مسائل داخلية وأمنية تهمها، وأن لكل دولة طموحاتها التي 

تختلف من بلد إلى آخر«.
وتبقى المشكلة األمنية أكبر هاجس يؤرق الدول المعنية، إذ ال 
تعتبر نفسها مراقبًا فقط للمستجدات في ليبيا وإنما هي معنية 
مباشرة بكل تدهور لألوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 
واألمنية والسياسية ونزوح نسبة كبيرة منهم نحو الدول المجاورة 
وخاصة نحو تونس ومصر بل مخاطر تسلل متهمين باإلرهاب بين 
النازحين والفارين من الحرب يبقى واردًا. وتكشف وزارة الداخلية 
بسبب  تونس  نحو  أخيرًا  ليبي  ألف  مئة  نحو  فرار  عن  التونسية 
االقتتال، الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس والمدن المجاورة 
الجهود  تحظى  ال  البالد  غرب  في  حتى  أو  ليبيا  شرق  وفي  لها. 
اإلقليمية بصدى كبير مع استبعاد رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح أن تؤدي المبادرة الثالثية للحل في ليبيا، والمطروحة 
من قبل دول الجوار تونس والجزائر ومصر، »ألي تقدم ملحوظ في 
حلحلة الموقف الراهن«، رغم تثمينه الدور المصري الداعم لجهود 

الجيش الوطني في محاربة اإلرهاب.
وتحدث صالح لوكالة األنباء األلمانية عن استمرار تعويل تونس 
على اتفاق الصخيرات الذي أبرز في نوفمبر 2015، وقال إن »هذا 
االتفاق يكاد يكون منتهيًا اآلن، فهو منذ توقيعه العام 2015 ال 
التونسي نظرًا لوجود  الموقف  يزال يراوح مكانه. بالطبع نتفهم 
حركة النهضة ذات الصبغة اإلسالمية كشريك في الحكم، ولكننا 
يقودها  مسلحة  ميليشيات  مع  بالحوار  لنا  مطالبتهم  نفهم  ال 

مطلوبون دوليًا«، وفق تعبيره.
كما رفض صالح ومؤسسته الدخول في أي مباحثات أومفاوضات 
سياسية تتعلق بمستقبل البالد إال بعد إتمام »تحرير العاصمة«. 
ويوضح مراقبون أن »مكمن التحفظ على المبادرة الثالثية غياب 
العاصمة  في  اإلرهاب  على  حربًا  واعتبارها  لألزمة  سليم  توصيف 

طرابلس«.
الجهيناوي على هامش مؤتمر صحفي  الرغم من تأكيد  وعلى 
عقده في قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج، رفض تونس وشركائها 
من  إرهابيًا  المصنفة  والشخصيات  الميليشيات،  مشاركة  العرب 
قبل األمم المتحدة في الحرب الدائرة في طرابلس لكنه لم يوضح 

الجهة التي تقاتل معها هذه الميليشيات اإلرهابية.
وزير  اعتبر  والسراج  حفتر  قوات  بين  االقتتال  إلى  إشارة  وفي 
الخارجية التونسي استمرار محاربة بعضهم البعض في طرابلس 

أن »كليهما ال يسمع صوت العقل«.
ألقى فائز السراج رئيس  الجانب اآلخر من طرفي الصراع  وفي 
الرئاسي مبادرة نصت على »صياغة كيان جديد يمكنه  المجلس 
التحاور معه ال يكون قائد الجيش الوطني خليفة حفتر طرًفا فيه، 
وهو ما يتناقض مع رفض دول الجوار »إقصاء أي شخصية أو طرف 

في مفاوضات التسوية«.
يعد  لم  »حفتر  أن  على  شهرين  من  أكثر  منذ  السراج  ويُصرّ 
اقتراحه  مع  للجدل  مثيرة  مبادرته  يجعل  مما  مقبواًل«،  محاورًا 
األمم  بعثة  سارعت  وقت  في  دوليًا  مدعوم  وطني  حوار  تنظيم 
المتحدة للترحيب بالمبادرة، لكن رحبت أيضًا بأي »مبادرة أخرى 
الطويلة في  النزاعات  الفاعلة إلنهاء حالة  القوى  أي من  تقترحها 

ليبيا«.
في المقابل، فإن مبادرة السراج قدمت إشارة إيجابية تجاه أتباع 
نظام معمر القذافي، حيث تنص على »تأليف هيئة مصالحة وطنية 
تنبثق عن الملتقى الوطني، وتقوم بتفعيل قانون العدالة االنتقالية 
وقانون العفو العام وجبر الضرر، باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو 

جرائم ضد اإلنسانية«. <  مؤتمر صحفي سابق لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

المبادرة جاءت بعد أيام من تأكيدات سالمة أن أطراف األزمة سيطرحون مبادرات للحل
موقفا حفتر والثني جاءا مناقضين للموقف الدولي الذي رحب بالمبادرة بعد إطالقها

واألوروبي  الدولي  الترحيب  رغم 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بمبادرة 
العاصمة طرابلس  حرب  لوقف  السراج 

المواقف  أن  إال  الثالث،  انتصف شهرها  التي 
الخطوة  الداخلية من هذه  الفعل  وردود 

األممي غسان  المبعوث  لها  روج  التي  السياسية 
مراقبين– وأعادت–وفق  إيجابية،  تكن  لم  سالمة 

الطرفين  بين  الثقة  أرضية  غياب  على  التأكيد 
للدخول في عملية  األساسي  الشرط  وهي 

سياسية، ومن ثم تضاؤل احتماالت وقف إطالق 
معركة طرابلس. في  قريبا  النار 











اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطيات موزمبيق من الغاز 
الطبيعي، حسب شركة الطاقة 

األميركية »أناداركو« التي اكتشفت 
حقول الغاز.

تريليون قدم مكعب

قالوا
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حام اليورو قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدوالر أمس األربعاء مع انتظار 
المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  كان  إذا  ما  لمعرفة  المستثمرين 
التيسير فيما يخص أسعار  إلى  األوروبي ويميل  المركزي  أثر  األميركي( سيقتفي 

الفائدة والتحفيز مستقبال.
وحسب وكالة »رويترز«، دعم التحول في موقف رئيس البنك المركزي األوروبي 
ماريو دراجي بشأن التيسير، أول من أمس، الحديث عن موجة عالمية من برامج 
التحفيز من جانب البنوك المركزية، مما أدى لصعود األسهم والسندات والسلع 

األولية، لكن تحركات العملة كانت أقل.
من ناحية أخرى قال البنك المركزي األوروبي أمس إن الفائض المعدل في ميزان 
المعامالت الجارية لمنطقة اليورو تراجع إلى 20.9 مليار يورو في نيسان، من 24.7 
مليار يورو في الشهر السابق، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الفائض 
من  يورو  مليار   19.2 إلى  الفائض  تراجع  المعدلة،  غير  لألرقام  ووفقا  التجاري. 
35.1 مليار يورو قبل شهر، بحسب ما ذكره البنك المركزي األوروبي في بيانه 

الشهري الدوري.

اليورو قرب أقل مستوى في أسبوعني

»أعلن اليوم موافقة حكومتنا 
على المضي قدما في توسيع 
مشروع خط أنابيب »ترانس 
ماونتن« لتصدير النفط الخام 
إلى الخارج«
جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندي 

75
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3996دوالر أميركي
1.5666يورو

1.7578الجنية االسترليني
0.3732الريال السعودي
0.3811درهم إماراتي
0.2029االيوان الصيني
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بدأت آثار حرب التجارة بين الواليات المتحدة والصين تصبح 
أن هذه  والواقع  األخيرة.  األسابيع  وتواترا خالل  أكثر وضوحا 
اآلثار قد امتدت لتشمل أغلب األسواق والسلع والبلدان كما هو 
متوقع، ولم تقتصر على طرفيها فقط، كون الطرفين هما أكبر 

اقتصادين في العالم.
التجارة األميركية–الصينية قد ال تترك سوقا  آثار حرب  إن 
آثار سلبية عليه يستوي في ذلك  أو بلدا دون أن تكون لها 
توقع  بحكم  العمل  أسواق  قريبا  وربما  والسلع  المال  أسواق 
على  يهيمن  بات  الذي  االقتصادي  النشاط  انخفاض مستوى 

جميع المتعاملين في هذه األسواق.
وربما يكون من أهم التطورات في هذا السياق ما تشهده 
أسواق المال العالمية من عزوف عن المخاطرة مما يؤدي إلى 
السائد هو  التوقع  إن  األسواق، حيث  انخفاض مؤشرات هذه 
تأثير حرب التجارة سلبيا على النشاط االقتصادي في المستقبل، 
وبالتالي ستكون أرباح الشركات أقل خاصة أن ذلك يترادف مع 
توقع تباطؤ في التجارة الدولية، مما يجعل اآلثار أكثر انتشارا. 
في  لالستثمار  المستثمرين  اتجاه  إلى  العزوف  هذا  أدى  وقد 
أعلى  إلى  الذهب  أسعار  زيادة  إلى  أدى  مما  اآلمنة،  المالذات 

مستوى لها في ثالثة أشهر خالل األسبوع الجاري.
السوق الثانية المهمة التي تبدو فيها آثار هذه الحرب واضحة 
هي سوق النفط العالمية، فتحت ضغط إمكانية تأثر مستوى 
ينخفض  أن  الطبيعي  من  باالنخفاض،  االقتصادي  النشاط 

الطلب أيضا على استهالك المواد األولية وعلى رأسها النفط.
وانخفض سعر برميل نفط برنت خالل األسبوع الجاري بنحو 
20% مقارنة بأعلى سعر بلغه في نهاية شهر أبريل الماضي. 
ويعد السعر الحالي الذي يدور حول 61 دوالرا للبرميل هو أقل 

اشتداد  مع  وبالطبع  الماضي،  يناير  شهر  منذ  له  سعر 
السلع  من  العديد  ذلك  يشمل  فسوف  التجارة  حرب 
األولية األخرى التي سينخفض الطلب عليها مثل المعادن 
من  كبير  وجزء  السلع،  من  وغيرها  والحديد  كالنحاس 

التجارة العالمية في هذه السلع مصدره البلدان النامية.
أما على مستوى الدول فرغم تباين التأثر حسب درجة 
ارتباط كل بلد بالتعامل التجاري مع هذا الطرف أو ذاك، 
إال أن األمر المؤكد أنه مع انخفاض وتيرة نمو التجارة 
النامية  أو  المتقدمة  سواء  العالم  دول  فأغلب  الدولية 

سينالها هذا التأثير.
ويأتي بالطبع على رأس المتأثرين الطرفان المباشران 
فتشير  المتحدة،  والواليات  الصين  أي  الحرب  هذه  في 
االقتصادي  النمو  أن  إلى  االقتصادية  الدراسات  بعض 
الصيني قد ينخفض بما يتراوح بين 0.7% و0.9% في 

العام المقبل في حال امتدت حرب التجارة لتشمل كافة السلع 
الصين  تجد  وقد  المتحدة،  والواليات  الصين  بين  المتبادلة 
حجم  تقلص  ظرف  في  أنه  إال  سلعها،  لبعض  بديلة  أسواقا 
التجارة، فإن ذلك سوف يكون في كافة األحوال محدودا نسبيا.

أما في الواليات المتحدة، وبالرغم من آراء الرئيس األميركي 
فرض  وأن  سلبية،  آثــار  أي  تشهد  لن  بــالده  أن  يؤكد  الــذي 
رسوم جمركية على السلع 
لن  المستوردة  الصينية 
معدل  ارتفاع  إلــى  يــؤدي 
سلبا  يؤثر  ولن  التضخم، 
بل  النمو،  معدالت  على 
إن هذه الرسوم الجمركية 
للخزانة  صافيا  دخال  تمثل 
األميركية، فإن العديد من 
التقديرات والدراسات تشير 
إلى العكس من ذلك تماما.

اقتصاد  يعاني  أن  المحتمل  من  أنه  هو  السائد  فالتوقع 
الواليات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، فقد أشار 
العديد من المراقبين إلى أن المستهلكين األميركيين سوف 
دفعهم  خالل  من  التكاليف  من  األكبر  الجزء  عبء  يتحملون 
أسعارا أعلى لشراء السلع أو تخفيض استهالكهم منها، فأسعار 
نحو  إن  حيث  األحذية  وكذلك  ترتفع،  سوف  المالبس  بعض 
69% من كافة األحذية المبيعة في الواليات المتحدة في العام 
مؤسسة  في  المحللون  ويقدر  الصين.  مصدرها  كان   2018
أكسفورد لالقتصاد أنه إذا ما طبقت اإلدارة األميركية تعريفة 
المستوردة من  السلع  25% على كافة  أعلى قدرها  جمركية 
الصين، وردت الصين بالتالي بإجراء انتقامي من نفس النوع، 
فمن المقدر أن ينخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي 
بنحو نصف نقطة مئوية خالل العام المقبل. وهو انخفاض كبير 

من معدل نمو ال يزيد حاليا سوى بقليل على %2.
وإضافة إلى اآلثار القصيرة األجل الراهنة، فإن رفع الرسوم 
الجمركية سوف يكون له آثار أكثر سوءا في األجل الطويل على 
االقتصاد األميركي. ويرجع هذا إلى أن نسبة كبيرة من الواردات 
والرسوم  اإلنتاج،  مدخالت  من  هي  الصين  من  األميركية 
الجمركية األعلى ستعني أن هذه المكونات ستكون أكثر تكلفة أو 
أكثر ندرة، وهو ما يضر باإلنتاجية في الواليات المتحدة ويضعف 
من القدرات التنافسية للسلع األميركية في العديد من البلدان 

األخرى ويقتطع نسبة كبيرة من النمو المحتمل في المستقبل.
الواليات  استوردت  المثال  سبيل  على   2018 العام  ففي 
المالبس  مليار دوالر من   29.8 إلى  قيمته  ما تصل  المتحدة 
من الصين، إضافة إلى 20 مليار دوالر من الجلود والمصنوعات 
الجلدية. وفرض رسوم جمركية أعلى على هذه المنتجات سوف 
المتحدة  الواليات  ولكن  األميركي،  بالمستهلك  قطعا  يضر 
أنفقت أكثر بكثير على استيراد مدخالت اإلنتاج وهو ما يصل إلى 
69% من إجمالي الواردات من بينها 186.5 مليار دوالر واردات 
من أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات، ونحو 88.6 مليار دوالر من 
المعدات الكهربائية واآلالت، ولو ظلت الرسوم الجمركية على 
هذه السلع مرتفعة، فإن الواليات المتحدة مهددة بأن تفقد 

قدراتها التنافسية في أسواق البلدان األخرى.
في  فعال  تظهر  بدأت  واضحة  آثار  هناك  ذلك  إلى  إضافة 
عدد من البلدان المتقدمة التي لديها تعامالت تجارية قوية 
تعامل  لديها  الجنوبية  وكوريا  واليابان  فألمانيا  البلدين،  مع 
تجاري كبير مع الصين، وجزء من صادراتها للصين هو جزء من 
سالسل اإلنتاج )مكونات اإلنتاج واآلالت( التي تدخل في صناعة 

سلع صينية تتوجه بشكل رئيسي للسوق األميركية.
لذلك، فإن آثار حرب التجارة األميركية–الصينية قد ال تترك 
آثار سلبية عليه تستوي في  سوقا أو بلدا دون أن تكون لها 
بحكم  العمل  أسواق  قريبا  وربما  والسلع  المال  أسواق  ذلك 
بات يهيمن  الذي  االقتصادي  النشاط  انخفاض مستوى  توقع 
على جميع المتعاملين في هذه األسواق، كما أن هذه اآلثار لن 
تترك في الغالب بلدا ناميا أو متقدما إال وطالته بحكم الميل 
لتدهور مستوى التجارة الدولية، وما يرتبط بهذا من انخفاض 
في الطلب على السلع المختلفة سواء كانت سلعا أولية أو سلعا 

صناعية أكثر تعقيدا.
* خبير اقتصادي مصري، عن بوابة العين اإلخبارية.
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آثار حرب التجارة تتواتر

إن آثار حرب التجارة 
األميركية–الصينية قد ال 
تترك سوقا أو بلدا دون أن 

تكون لها آثار سلبية

من  المستعرة  العالمية  التجارية  الحرب  تضاعف 
حيث   ،2019 العام  خالل  الليبي  االقتصاد  متاعب 
خبراء  توقعات  وفق  لآلمال«  »مخيبا  الوضع  سيكون 

معهد بريطاني بشأن النمو في أفريقيا.
في  القانونيين  المحاسبين  معهد  تقرير  وأكــد 
متنوع  اقتصاد  أهمية  البريطاني،  وويلز،  إنجلترا 
النفط،  أســعــار  تقلب  مــع  للتعامل  أفريقيا  فــي 
الوضع  تباين  إلى  وأشار  العالمية،  التجارية  والحرب 
كل  تتمتع  بينما  إذ  أفريقيا،  شمال  في  االقتصادي 
متنوعة،  باقتصادات  وتونس  والمغرب  مصر  من 
مداخيل  على  كبيرا  اعتمادا  والجزائر  ليبيا  تعتمد 

والغاز. النفط 
سيكون  والجزائر،  ليبيا  البلدين،  لكال  وبالنسبة 
من  حيث  للغاية،  لــآلمــال  مخيبا   2019 الــعــام 
 %4.1 بنسبة  الليبي  االقتصاد  ينكمش  أن  المتوقع 
2%، حسب  بنسبة  إال  ينمو  لن  الجزائري  واالقتصاد 
األسبوع،  هذا  صدر  الذي  البريطاني  المعهد  تقرير 

وأعده »أوكسفورد لالقتصاد«.
المتنوعة  غير  االقتصادات  فإن  التقرير،  وحسب 
»يــؤدي  قد  والجزائر  ليبيا  في  الحال  هو  مثلما 
في  انخفاض  إلى  الصيني  االقتصاد  في  التباطؤ 
على  التأثير  وبالتالي  األساسية،  السلع  على  الطلب 
أسعارها. كما كان الحال خالل الركود األخير، ستجد 
مع  صعوبة  في  نفسها  المتنوعة  غير  االقتصادات 
تدهور ميزان المدفوعات، وانخفاض قيمة عمالتها، 
العمالت  صــرف  أسعار  وارتــفــاع  األســعــار  وارتــفــاع 

األجنبية«.
في  القانونيين  المحاسبين  معهد  أن  إلى  يشار 
بحالة  االقتصادي  النمو  تأثر  وويلز، حذر من  إنجلترا 
االنتخابات  السياسي حول موعد تنظيم  اليقين  عدم 

في ليبيا والجزائر.
الوضع في مصر، حيث سيصل  ويتناقض هذا مع 
5.5%، ويرجع الفضل في ذلك على وجه  إلى  النمو 
االقتصادي.  اإلنعاش  سياسة  تنفيذ  إلى  الخصوص 
في  النمو  من  النوع  هذا  على  للحفاظ  ذلك،  ومع 
تشجيع  إلى  المصرية  الحكومة  ستحتاج  المستقبل، 
نمو القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل.

الواليات  بين  اندلعت  التجارية  الحرب  وكانت 
بتهديد   ،2018 مــارس  فــي  والصين  المتحدة 
من  الصين  صادرات  على  الجمارك  زيادة  أميركي، 
التعدينية،  الصناعات  وبعض  واأللومنيوم  الصلب 

دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يونيو 2018.
جمركية  تعريفات  المتحدة  الــواليــات  وطبقت 
818 منتجا صينيا مستوردا بقيمة  25% على  بنسبة 
بفرض  بتطبيق  الصين  وردت  دوالر،  مليار   34

سلعة   545 على   %25 بنسبة  جمركية  تعريفة 
واستمرت  دوالر،  مليار   34 بقيمة  المنشأ  أميركية 
جولة   11 عقد  رغم  الطرفين  بين  التجارية  المعارك 
بفعل  تأججت  بل  بنتائج،  تكلل  لم  المحادثات  من 
الصين  في  مقرها  يقع  التي  »هواوي«،  شركة  أزمة 
االتصاالت  وسائل  مصنعي  أكبر  من  واحدا  وتعتبر 

والشبكات والهواتف الذكية على مستوى العالم.
أفريقيا  شرق  أن  البريطاني  المعهد  أكد  وعموما 
مع   ،2018 العام  في  القارة  في  نمو  أقوى  شهدت 

معدل متوقع قدره 6.1% لهذا العام.
للشرق  اإلقليمي  المدير  أرمسترونغ،  مايكل  وقال 
إصدار  عن  حديثه  أثناء  وأفريقيا،  وآسيا  األوســط 
المتنوعة  أفريقيا  شرق  اقتصادات  قوة  إن  التقرير، 
االضطرابات  من  حمايتها  في  رئيسيا  دورا  تلعب 

الناجمة عن تقلب أسعار السلع األساسية.
والسلع  النفط  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  ومنذ 
التي بدأت في العام 2014، كان شرق أفريقيا أسرع 
ومن   ،2018 العام  في  القارة  في  نموا  المناطق 

المتوقع أن يستمر هذا االتجاه.
المنطقة  هــذه  نمو  »يتأثر  أرمسترونغ:  ــال  وق
االقتصادات  من  اثنين  قبل  من  رئيسي  بشكل 
ستنمو  للتوقعات،  ووفقا  وإثيوبيا.  كينيا  الرئيسية، 
العام،  هذا  التوالي،  على   %7.9 و   %5.5 بنسبة 
وبنوكها  بالحياة،  نابض  مصرفي  قطاع  كينيا  ولدى 
في  مقدر  نمو  أضعف  أما  المنطقة«.  في  األفضل 
 1.8 بنحو  أفريقيا  جنوب  نصيب  من  فهو  المنطقة، 
% لهذا العام، والعائق اآلخر أمام نمو المنطقة هو 

أنغوال، ثاني أكبر اقتصاد.

أن  حديثا  الدولي  البنك  نشرها  تقديرات  أظهرت 
زادت  العالم  مستوى  على  الغاز  إحــراق  معدالت 
مليار   145 ــى  إل  2018 الــعــام  فــي   %  3 بنسبة 
السنوي  االستهالك  يعادل  ما  وهو  مكعب،  متر 

الغاز في أميركا الوسطى والجنوبية. اإلجمالي من 
الطبيعي  الــغــاز  ــرق  ح الــغــاز  ــإحــراق  ب ويقصد 
بسبب  يحدث  وهو  النفط،  الستخراج  المصاحب 
و/أو  وتنظيمية  فنية  ومــعــوقــات  قــيــود  وجـــود 
 350 مــن  أكثر  ــالق  إط إلــى  ويـــؤدي  اقتصادية. 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  مكافئ  من  طن  مليون 
ويخلف  ثمين،  مــورد  وتبديد  عــام،  كل  الكربون 
الميثان  غاز  انبعاثات  جراء  من  بالبيئة  ضارة  آثارا 

المحترق والكربون األسود. غير 
لألقمار  بيانات  على  المبنية  التقديرات  وتشير 
عالميا  الــغــاز  إحـــراق  زيـــادة  أن  ــى  إل الصناعية، 
المتحدة،  الواليات  النفط في  إنتاج  زيادة  صاحبتها 
48% في  حيث ارتفعت مستويات إحراق الغاز بنحو 
النفط  إنتاج  وقفز   ،2018 إلى   2017 من  الفترة 

.%33 بنسبة 
في  الزيادة  أن  الصناعية  األقمار  بيانات  وتكشف 
في  تقريبا  حصري  بشكل  تركزت  الغاز  إحراق  حجم 
ونورث  باكين  في  الصخري  النفط  إنتاج  أحواض 
حيث  تكساس،  في  فورد  وإيغل  وبيرميان  داكوتا 
العام  في  سريعة  تطورات  المناطق  هذه  شهدت 
2018، إذ زاد إنتاج النفط الصخري نحو 29 % في 
باكين و40 % في بيرميان و15% في إيغل فورد.

المتحدة  الواليات  في  اإلحراق  كثافة  ولكن ظلت 
مكعب  متر   0.3 عند  الماضي  العام  في  منخفضة 
انخفاضا  منتج  نفط  برميل  لكل  المحترق  الغاز  من 
كثافة  وتعني   ،2012 فــي  مكعب  متر   2.9 مــن 
برميل  لكل  بالنسبة  المحترق  الغاز  حجم  اإلحــراق 

ينتج. نفط 
زيادة  صراعات،  بها  تعصف  بلدان،  وشهدت 
إحراق  قفز  فنزويال،  ففي  الغاز.  إحراق  معدالت  في 
انخفض  النفط  إنتاج  أن  من  الرغم  على  الغاز 
تماثل  أزمة  في  الدولة  أن  على  بشدة، وهو مؤشر 
سورية  فــي  قبل  مــن  لوحظت  التي  االتــجــاهــات 

واليمن.

قطاع  ورئيس  األول  المدير  قــال  ــك،  ذل وعــن 
ــمــمــارســات الــعــالــمــيــة لــلــطــاقــة والــصــنــاعــات  ال
بوليتي،  ريكاردو  الدولي،  البنك  في  االستخراجية 

العوامل  كل  على  السيطرة  بوسعنا  ليس  أنه  »رغم 
بل  يمكننا،  فإنه  الغاز،  ــراق  إح في  تسهم  التي 
والبنية  التنظيمية،  األطــر  معالجة  علينا،  ويجب 
استغالل  أجل  من  التكنولوجيا  وفجوات  التحتية، 

الحفاظ عليه«. الغاز المصاحب، أو 
الغاز  إحــراق  مــعــدالت  انخفضت  أنــغــوال،  وفــي 
كان  الذي  المصاحب  الغاز  أن  إذ   ،%  27 بنسبة 
من  تصديره  ذلك  عن  بدال  تم  إحراقه  المرجح  من 
وهو  المسال،  الطبيعي  للغاز  أنغوال  محطة  خالل 
إحراق  من  للحد  إنغوال  إلستراتيجية  إيجابي  تطور 
الغاز  إحــراق  معدالت  هبطت  سورية،  وفي  الغاز. 
مزيد  استعادة  على  مؤشر  وهــو   ،%42 بنسبة 

فترة  أعقاب  في  العادية  النفط  حقول  عمليات  من 
صراع طال أمدها.

الشراكة  نشرتها  البيانات  تلك  أن  إلــى  يشار 
البنك  يديرها  التي  الغاز  إحراق  لتخفيض  العالمية 
نفط  وشــركــات  حكومات  مــن  وتتألف  ــدولــي،  ال
الغاز  ومؤسسات دولية تعمل إلنهاء عمليات إحراق 

المعتادة في مواقع إنتاج النفط في أنحاء العالم.
لدراسة  األميركية  الوطنية  اإلدارة  وضعت  وقد 
العالمية،  والشراكة  الجوي  والغالف  المحيطات 
بالتعاون  اإلحراق  تقديرات  الغاز  إحراق  لتخفيض 
إلى  اســتــنــادا  للمناجم،  كــولــورادو  معهد  مــع 
صناعي  قمر  في  متطورة  مجسات  من  مشاهدات 

.2012 أطلق العام 
لألمم  العام  األمين  انضم   ،2015 العام  وفي 
من   25 ــى  إل ــي  ــدول ال البنك  ورئــيــس  المتحدة 
التنمية  ومؤسسات  النفط  وشركات  الحكومات 
الغاز  إلحراق  التام  الوقف  مبادرة  إلطالق  الدولية 
المبادرة  هذه  وتلزم   ،2030 العام  بحلول  المعتاد 
بشكل  الغاز  إحــراق  عن  بالكف  عليها  الموافقين 
حقول  لتطوير  الجديدة  المشروعات  في  معتاد 
مواقع  في  للغاز  المعتاد  اإلحــراق  وإنهاء  النفط، 
ممكن،  ــت  وق أقــرب  فــي  الحالية  النفط  إنــتــاج 
عدد  اآلن  وبلغ   .2030 العام  أقصاه  موعد  وفي 
من   80 مــن  أكــثــر  ــادرة  ــمــب ال على  الموافقين 

التنمية. النفط ومؤسسات  الحكومات وشركات 
لتخفيض  العالمية  الشراكة  برنامج  مدير  وقال 
حاليا  الموافقين  »إن  بامجي:  زوبين  الغاز  إحراق 
يسهمون  الغاز  إلحــراق  التام  الوقف  مبادرة  على 
العالم.  في  الغاز  إحراق  عمليات  نصف  من  بأكثر 
حقول  في  للغاز  المعتاد  اإلحراق  بتجنب  وتعهدهم 
وضروري  التفاؤل  على  يبعث  أمر  الجديدة  النفط 
التي  الممارسة  لهذه  نهاية  نضع  أن  لنا  كان  إذا 

160 عاما في الصناعة«. تمتد لنحو 
إجــراءات  التخاذ  »حافزا  المبادرة  هذه  واعتبر 
لقد  المستمرة،  ــراق  اإلح عمليات  تركة  لمعالجة 
الماضيين،  العقدين  فخالل  كبيرا:  تقدما  حققنا 
بينما  المعتادة،  الغاز  ــراق  إح عمليات  انخفضت 
علينا  يجب  ولكن  حــادة،  زيــادة  النفط  إنتاج  زاد 
وتسريع  المسألة  هــذه  على  التركيز  مواصلة 
ممارسة  إلنهاء  مبتكرة  سبل  عن  بحثا  الجهود 

الغاز«. إحراق 

الحرب التجارية تضاعف متاعب االقتصاد الليبي في 2019

145 مليار متر مكعب معدالت إحراق الغاز في العالم

معهد بريطاني يتوقع انكماشا بنسبة %4.1

يعادل استهالك أميركا الوسطى والجنوبية سنويا

الوسط ـ عبد الرحمن أميني

القاهرة ـ الوسط

خبراء يؤكدون أهمية اقتصاد متنوع 
في أفريقيا للتعامل مع تقلب أسعار 

النفط، والحرب التجارية العالمية

حالة عدم اليقين السياسي حول 
موعد االنتخابات في ليبيا والجزائر 

تؤثر سلبا على النمو االقتصادي

ارتفاع إنتاج النفط الصخري 
والصراع السياسي يسهمان في زيادة 

إحراق الغاز في العالم

.............
المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق يمدد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها

..........
المالية, المجلس الرئاسي, حكومة الوفاق,

< جانب من منشآت نفطية في ليبيا

< احتراق الغاز بمداخن حقول النفط بالبصرة في العراق



انتقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق برنامج اإلصالحات 
االقتصادية الذي جرى تطبيقه في أكتوبر 2018، وقالت 
الوزارة كان »من المفترض أن يكون برنامجًا متكاماًل 
لسياسات االقتصاد الكلي )النقدية والمالية والتجارية(، 

إال أن المالحظ أنه بدأ كبرنامج مبتور«.
على  رسوم  فرض  على  »اقتصر  البرنامج  ألن  وذلك 
مبيعات النقد األجنبي، التي حددت بنسبة %183، وأن 
يتم تخفيض هذه النسبة تدريجيًا إلى حين الوصول إلى 
السعر التوازني وتحقيق االستقرار باالقتصاد المحلي، إال 
)المستشار  المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس  أن 
االقتصادي للدولة( أصيبا بداء الجمود، واستحسنا وجود 

مصدر لإليراد »سهل دون بذل جهد للحصول عليه«.
إلى  الوزارة  أشارت  النقدية،  للسياسة  قراءتها  وفي 
العملة  الحصول على  التجار من  عدم تمكن فئة صغار 
بها،  المعمول  المصرفية  لإلجراءات  وفقًا  الصعبة، 
وبالتالي اعتمدت كليًا على السوق الموازية مما يساهم 
»الجميع  إن  وقالت  السوق،  هذه  وجود  استمرار  في 
يعلم بأن %90 من الحواالت الشخصية تقريبًا تذهب 
مباشرة للسوق الموازية وهي تعد مصدر تمويل لفئة 
صغار التجار الذين يساهمون في توفير السلع بالسوق 

المحلية«.
 3.42 بلغت  الشخصية  الحواالت  قيمة  أن  إلى  يشار 
وحتى   2018 أكتوبر  أول  من  الفترة  في  دوالر  مليار 

نهاية مايو الماضي.
النقدية  السياسة  الوزارة في قراءتها لغياب  ونوهت 
إلى أنها »سمحت للبضائع والسلع المستوردة بموجب 
لظروف  تقديرًا  بالدخول  للمتبعة  خالفًا  إجراءات 
بإحداث  والمساهمة  السوق  وحاجة  المحلي  االقتصاد 
يتخلص  أن  أمل  على  وذلك  باألسعار.  مقبول  توازن 
النقدية  بالسياسة  الجمود  حالة  المركزي من  المصرف 
بإيجاد  وذلك  السوق،  استقرار  في  الفّعالة  والمساهمة 
وفقًا  مباشرة  )تحويالت  التجار  لفئة صغار  مناسبة  آلية 
المراد استيرادها  البضاعة  يتناسب ونوع  لسقف محدد 

وحاجة السوق إليها(«
األجنبي  النقد  مبيعات  قيمة  أن  الوزارة  وأوضحت 
ثمانية  خالل  دوالر  مليون  و736.3  مليارات   8 بلغت 
أشهر، )أول أكتوبر 2018 ـ 31 مايو 2019(، مشيرة إلى 

إلى  المفروضة عليها وصلت  الرسوم  إجمالي قيمة  أن 
نحو 22 مليارًا و62 مليون دينار.

وأضافت أن هذه المبالغ شملت اعتمادات مستندية 
بنحو 5.38 مليون دوالر، تم تحصيل رسوم عليها بنحو 
13 مليارًا و203 ماليين دينار، وحواالت شخصية بنحو 
 8 3 مليارات و422.456 مليون دوالر، برسوم قيمتها 

مليارات و643 مليون دينار.
سجل  للدراسة  التحويالت  بند  فإن  البيان  ووفق 
1.809 مليون دوالر برسوم قيمتها 4.57 مليون دينار، 
مبيعات  حركة  ضمن  دخلت  التي  المبالغ  سجلت  كما 
النقد األجنبي لصالح نفقات العالج نحو 720 ألف دوالر، 

جرى تحصيل رسوم عليها بحوالي 1.81 مليون دينار.
شركات  أيضًا  األجنبي  النقد  مبيعات  حركة  وشملت 
الرسوم  وصلت  دوالر،  مليون   54.17 بقيمة  الطيران 
عليها 136.8 مليون دينار، فيما استحوذ بند »تحويالت 
بلغت  برسوم  دوالر،  مليون   28.8 نحو  على  أخرى« 

قيمتها حوالي 72.73 مليون دينار.

اقتصاد 09

في  فيينا  في  اجتماعات  للنفط  المنتجة  الدول  كبرى  تعقد 
األول والثاني من يوليو، بحسب ما ذكر موقع منظمة الدول 
المصدرة للنفط )أوبك( أمس األربعاء، بعدما تأجل االجتماع 
بقيادة  للنفط  المنتجة  الدول  تتخذ  أن  ويتوقع  مرات.  عدة 
السعودية قرارا بشأن إن كانت ستمدد خفض االنتاج، بينما 

رحب المستثمرون بتحديد موعد االجتماع.
وسينعقد اجتماع مؤتمر أوبك في األول من يوليو متبوعا 
وخارج  داخل  من  المنتجة  الدول  لوزراء  سادس  باجتماع 
المنظمة، بما فيها روسيا. وقالت وكالة »فرانس برس« كان 
من المفترض أن ينعقد هذا االجتماع في أبريل لكنه تأجل 

الحقا إلى يونيو قبل أن يتحدد موعده أخيرا في يوليو.

خفض  قرار  المجتمعون  يمدد  بأن  المستثمرون  ويأمل 
اإلنتاج لما بعد الشهر الجاري على أمل التخفيف من الفائض 

الحالي في اإلمدادات.
المصرفية  ونيوزيلندا  أستراليا  »مجموعة  وأفادت 
انعقاد  قبل  اإلنتاج حتى  »السعودية تخفض  أن  المحدودة« 
االجتماع )...( وتستعد زعيمة أوبك بحكم األمر الواقع للدفع 
غرار  منتجة على  االمتثال في صفوف دول  باتجاه مزيد من 

العراق ونيجيريا«.
وفي مارس، أفاد تحالف الدول المنتجة من داخل وخارج 
لتحقيق  جهودهم  تنسيق  سيواصلون  أعضاءه  أن  أوبك 

»استقرار« في سوق النفط عبر خفض االنتاج.

اجتماع أوبك مطلع يوليو بعد إرجائه عدة مرات
قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أمس األربعاء، تمديد فترة السماح باستيراد 
خالل  من  العملة،  تحويل  قيد  دون  استيرادها،  المحظور  غير  والبضائع  السلع 
موقع  على  المالية  وزارة  وفق صفحة  المصارف،  من  وغيره  المركزي  ليبيا  مصرف 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
في  الصادر  الجمارك  مصلحة  قرار  تأجيل  تشهد  التي  الثالثة  المرة  هي  وهذه 
أساليب  وفق  إال  التجارية،  والبضائع  السلع  بدخول  السماح  بعدم  الماضي  نوفمبر 

الدفع المعتمدة لدى المصرف المركزي
وكان مدير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية في مصلحة الجمارك، عميد 
امحمد كاشديه، وجه كتابا إلى مديري المديريات الجمركية بتأجيل العمل على ما 

سبق حتى تاريخ األول من يونيو الجاري.

»الرئاسي« يمدد فترة استيراد السلع غير املحظورة
السعر بالدوالرنوع الخام

61.81برنت

54.04غرب تكساس

59.52دبي

59.94سلة أوبك

57.15أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 19 يونيو 2019

أمس  مان(  أوف  )آيل  ومان  وجيرزي  غيرنزي  جزر  أعلنت 
األربعاء، أنها تنوي نشر معلومات مصنفة حاليا على أنها 
المناطق  هذه  في  مسجلة  شركات  بملكية  تتعلق  سرية 
الخاضعة لسيادة التاج البريطاني بحلول العام 2023، تلبية 

للدعوات لتعزيز الشفافية الضريبية.
وقوبلت الحكومة البريطانية بانتقادات من المجموعات 
المدافعة عن الشفافية عبر تأجيلها مشروع قانون في مارس 
يرمي لوضع حد للملكية السرية للشركات في أرضيها ما 
الدولي  المجتمع  البحار رغم تزايد الضغوط من قبل  وراء 
إخفاء  الناس  على  قواعدها  تسهل  التي  الــدول  لمالحقة 
ثرواتهم عن السلطات في بلدانهم، حسب وكالة »فرانس 
الخطوات  من  »سلسلة  اقتراح  عبر  الجزر  وردت  بــرس«. 
مرتبطة بالمعلومات المسجلة مركزيا بشأن الملكية النفعية 
للشركات في كل اختصاص قضائي والكيفية التي ستتحرك 
من خاللها نحو تطوير معايير دولية تتعلق بالوصول )إلى 

المعلومات( والشفافية«.
وأضافت الجزر في بيان مشترك أن »لدى االختصاصات 
التي  العالية  المعايير  من  طويال  سجال  الثالثة  القضائية 
لعبت دورا فاعال في التعامل مع الجرائم المالية ومواجهة 
تمويل اإلرهاب، ودعمت جميعها بشكل نشط تطوير معايير 
الشفافية الدولية«. وهدد االتحاد األوروبي بإدراج هذه الجزر 
لم  حال  في  الضريبية  المالذات  قائمة  على  جدا  الصغيرة 

تحسن قواعد الشفافية لديها.
وأصرت الجزر على أن إعالنها »يتوافق مع نهج االتحاد 
األوروبي حيال الشفافية المرتبطة ببيانات الملكية النفعية 
ــي  األوروب لالتحاد  الخامس  التوجيه  بموجب  للشركات 

المرتبط بغسل األموال«.
الثالث  المناطق  مسؤولية  المتحدة  المملكة  وتتحمل 

الخاضعة لسيادة التاج البريطاني بموجب القانون الدولي. 

توقع تقرير لألمم المتحدة أن يزداد عدد 
9.7 مليار نسمة  الى  العالم ليصل  سكان 
نسمة  مليار  بـــ7.7  مقارنة   2050 العام 
جنوب  دول  سكان  تضاعف  مع  حاليا، 

الصحراء األفريقية.
السكانية  »التوقعات  تقرير  وتوقع 
الشؤون  إدارة  عن  الــصــادر  العالمية« 
األمــم  فــي  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
 11 ــى  إل السكان  عــدد  نمو  المتحدة، 
صورة  ورسم   ،2100 العام  بحلول  مليارا 
ارتفاعا  عدة  بلدان  فيه  تشهد  لمستقبل 
معدالت  ــاد  ازديـ مــع  السكان  عــدد  فــي 
أعمار مواطنيها، بينما يتباطأ معدل النمو 

انخفاض معدالت  للسكان وسط  العالمي 
»فرانس  وكالة  نقلت  ما  حسب  اإلنجاب، 

برس«.
وبحلول العام 2050، سيتركز أكثر من 
تسع  في  العالمي  السكاني  النمو  نصف 
دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان 
وتنزانيا  وإثيوبيا  الديمقراطية  والكونغو 

وإندونيسيا ومصر والواليات المتحدة.
أكبر  الصين،  ستشهد  المقابل  وفي 
انخفاضا  السكان،  عدد  حيث  من  دولــة 
في عدد سكانها بنسبة 2.2 %، أي بنحو 
 2019 العامين  بين  نسمة  مليون   31.4
دولة   27 شهدت  وباإلجمال  و2050. 

انخفاضا بنسبة 1 % على األقل في عدد 
سكانها منذ العام 2010 بسبب انخفاض 
»فرانس  وكالة  وفق  الــوالدة،  معدالت 

برس«.
الوفيات  عدد  أن  أيضا  التقرير  ويورد 
بيالروسيا  في  الجدد  المواليد  عدد  يفوق 
وإيطاليا  والمجر  وألمانيا  واستونيا 
واليابان وروسيا وصربيا وأوكرانيا، ولكن 
بتدفق  السكان  نقص  تعويض  سيتم 

المهاجرين إلى هذه الدول.
الــذي  العالمي  الـــوالدات  معدل  أمــا 
العام  امرأة  لكل  مولود   3.2 من  انخفض 
فسيواصل   ،2019 العام   2.5 إلى   1990

وهو   .2050 العام   2.2 إلــى  انخفاضه 
ـــ2.1  ل األدنـــى  الحد  مــن  قريب  معدل 
األجيال  تجدد  لضمان  الــالزمــة  والدة 
وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى 

الطويل.
معدل  ــاد  ازدي أيضا  التقرير  ويتوقع 
ذلك  في  بما  عام،  بشكل  الحياة  مأمول 
أقل  اآلن  هو  حيث  الفقيرة،  البلدان  في 
العالمي.  المعدل  مــن  ســنــوات  بسبع 
ويتوقع أن يصل معدل مأمول الحياة إلى 
 72.6 مقابل   ،2050 بحلول  عاما   77.1
64.2 عاما في  عاما حاليا، علما بأنه كان 

.1990

جزر لبريطانيا تتعهد 
بالشفافية الضريبية في 2023

األمم املتحدة: 9.7 مليار نسمة عدد سكان العالم بحلول العام 2050
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8.736 مليار دوالر مبيعات النقد 
في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 

مليار دينار

وزارة المالية تطالب »المركزي« 
بإيجاد آلية توفير النقد األجنبي 

لصغار التجار

قصف جوي يدمر مخزن شركة مليتة للنفط قرب طرابلس 
رابع هجوم على منشآت نفطية منذ بدء حرب العاصمة

قرب  والغاز  للنفط  »مليتة«  شركة  مخازن  تعرضت 
أمس،  من  أول  مساء  جوي  قصف  إلى  طرابلس 
في  كلي  ودمار  موظفين  ثالثة  إصابة  في  تسبب 
المخزن، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

ليل  متأخر  وقت  في  نشر  الذي  البيان  وأوضح 
أن  اإللكتروني،  المؤسسة  موقع  على  الثالثاء 
جسيمة  مادية  خسائر  إلى  تشير  األولية  »التقارير 
عن  الناجم  الحريق  تسبب  حيث  المخزن،  داخل 
القيمة،  والمواد  المعدات  من  عدد  بإتالف  القصف 
ويقع  كلي«.  بشكل  المخزن  تدمير  إلى  باإلضافة 
كيلومترات  عشرة  بعد  على  تاجوراء  في  المخزن 
ثالثة  تعرض  عن  القصف  أسفر  كما  طرابلس.  شرق 
نقلهم  تم  طفيفة  إصابات  إلى  الشركة  في  عاملين 

على إثرها إلى المستشفى.
ونشرت المؤسسة صورا لفرق اإلطفاء وهي تقوم 
مليتة  وشركة  القصف.  عن  الناجمة  الحرائق  بإخماد 
وشركة  ليبيا  بين  مشترك  مشروع  والغاز  للنفط 

»إيني« اإليطالية.
للنفط مصطفى  الوطنية  المؤسسة  رئيس  واعتبر 
ناجمة  أخرى  مأساوية  »خسارة  الحادثة  اهلل  صنع 
منشآت  تدمير  نشهد  حيث  العبثي،  الصراع  هذا  عن 

المؤسسة أمام أعيننا«.
التي  المتواصلة  »التهديدات  عند  توقف  كما 

الرامية  المساعي  القطاع، وتقوض  تطال حياة عمال 
مع  العمل  إلى  مشيرا  اإلنتاج«،  استمرار  ضمان  إلى 
الهجوم  هذا  مصدر  من  للتحقق  المحلية  السلطات 
المتكررة  الجرائم  تمر هذه  »لن  وقال  المبرر«.  »غير 

دون رد«.
رسمي،  بشكل  العملية  طرف  أي  يتبن  ولم 
عبر  اتهمت،  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  لكن 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الرسمية  حساباتها 
وراء  بالمسؤولية  العامة  للقيادة  موالية  قوات 
الهجوم. وجاء على الصفحة الرسمية لعملية »بركان 
في  تسبب  حفتر  لقوات  جويا  قصفا  أن  الغضب« 
بشكل  تاجوراء  في  مليتة  لشركة  تابع  مخزن  تدمير 

كلي«.
منشآت  له  تتعرض  الذي  الرابع  الهجوم  وهو 
نفطية منذ بداية االشتباكات جنوب طرابلس، بينها 
الجيوفيزيائي  لالستكشاف  إفريقيا  شمال  شركة  مقر 

الذي دمر بالكامل، وفقا للمؤسسة.
الشهر  مطلع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وحذرت 
الجاري من انهيار إنتاج النفط بسبب الحرب الدائرة. 
يوميا  برميل  مليون  ليبيا  في  النفط  إنتاج  ويتخطى 
األعلى  إيرادات  عائد  وحقق  الماضي،  العام  منذ 
في  المؤسسة  أعلنت  ما  بحسب  سنوات،  منذ خمس 

أبريل الماضي.

بغداد ـ الوسط
يدرس العراق حلوال بديلة لتصدير النفط في حال 

أدى تصاعد التوتر األميركي اإليراني إلى قطع طرق 
التصدير عبر الخليج، حسب ما أعلن الناطق باسم 

وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
واتهمت الواليات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلتي 

نفط نرويجية ويابانية كانتا تبحران في خليج عمان ما 
أثار مخاوف من احتمال تهديد شحنات النفط العالمية 

عبر هذا الممر المائي الرئيسي.
وقال عاصم جهاد لوكالة »فرانس برس« ال يوجد 
منفذ يعوض عن المنفذ الجنوبي والبدائل محدودة، 

هذا مصدر قلق للسوق النفطية في العالم.
ودعا برلمانيون إلى عقد جلسة طارئة مع 

وزراء النفط والتجارة والتخطيط والنقل من أجل 
"»االستعداد لمواجهة األخطار المحتملة«.

ويمر ثلث إمدادات النفط المنقولة بحرا في العالم 
عبر مضيق هرمز. وهددت إيران مرارا بإغالق هذا 

المضيق في حال حدوث نزاع مع الواليات المتحدة، 
فيما تعهد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 

األحد، أن واشنطن ستضمن استمرار الشحنات عبره.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في مايو تصدير 

3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانىء المطلة على 
الخليج، مقابل 100 ألف برميل يوميا فقط، عبر ميناء 

جيهان التركي.
وقال مظهر صالح المستشار االقتصادي لرئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي، إن »الغالبية الكاسحة من 
صادراتنا تمر عبر هذا المنفذ، إذا وقعت اشتباكات 

بين السفن ستؤثر على )مرور( النفط ونحن 
سنتضرر،ستكون كارثة للعراق«.

ولم تطرأ أي تغييرات على إنتاج العراق وصادراته 
نتيجة التطورات األخيرة، كما قال جهاد، األمر الذي 

أكده موقع »كليبر ديتا« التي تتابع حركة ناقالت 
النفط في المنطقة. وتعتمد ميزانية العراق، الذي يعد 

حاليا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل 
كامل على عائدات النفط.

وقالت المتخصصة بالشؤون النفطية، ربى 
الحصري، إن »خسارة عائدات النفط ، ولو ليوم واحد، 
ستكون كارثية ... واذا فقد العراق القدرة على تصدير 

نفطه الخام عبر الخليج فسيتم خنقه تماما )... ( 
فالممرات المائية الخليجية هي شريان الحياة بالنسبة 

لهذا البلد«.

»مالية الوفاق«: برنامج اإلصالح االقتصادي 
»مبتور« وداء الجمود أصاب الرئاسي واملركزي

العراق يدرس بدائل 
لتصدير النفط في حال 

توقفه عبر الخليج

%90 من دوالرات الحواالت الشخصية تذهب للسوق الموازية

ارتفاع طرابلس، القاهرة ـ الوسط مع  ــاء،  ــع األرب أمــس  الــذهــب،  أسعار  انخفضت 
حل  إلى  التوصل  آمــال  بفعل  المخاطر  العالية  األصــول 
وكذلك  المتحدة،  والواليات  الصين  بين  التجاري  للنزاع 
للتيسير  تميل  التي  األوروبي  المركزي  البنك  تصريحات 
النقدي. وتراجع الذهب في المعامالت الفورية 0.3 % إلى 
الذهب  انخفض  كما  )األونصة(.  لألوقية  دوالر   1342.60
في العقود األميركية اآلجلة 0.3 % إلى 1346.60 دوالر 

لألوقية.
الفضة  تراجعت  األخــرى،  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
0.5 % في المعامالت الفورية إلى 14.93 دوالر لألوقية، 

بينما ارتفع البالتين 0.2 % إلى 800.71 دوالر لألوقية.
إلدارة  آي«  بي  »إس  لــدى  المشارك  المدير  ــال  وق
بسبب  األسهم  أسواق  »ارتفعت  إينس،  ستيفن  األصول، 
تغريدة الرئيس األميركي دونالد ترامب الليلة الماضية، 

التي أزاحت قدرا كبيرا من الشكوك من السوق«.
إنها  واشنطن  قالت  أن  بعد  األسهم  أســواق  وقفزت 
ترامب  وقــال  بكين،  مع  التجارة  محادثات  ستستأنف 
بينغ،  الصيني شي جين  الرئيس  إلى  إنه تحدث  الثالثاء، 
توقف  بعد  التجارة  محادثات  سيستأنفان  فريقيهما  وإن 
مجموعة  قمة  خــالل  الجتماع  اإلعـــداد  بهدف  طويل؛ 

العشرين التي تعقد في وقت الحق من الشهر الجاري.

للحديد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  قــال 
تخطط  الشركة  إن  الفقيه،  محمد  »ليسكو«،  والصلب 
لطرح مناقصة في شهر يوليو المقبل بقيمة مليار دوالر، 
لبناء مصنعين جديدين، وتسعى أيضا إلى زيادة إنتاجها 

هذا العام.
»ليسكو«  إن  قوله  الفقيه  »رويترز« عن  وكالة  ونقلت 
بدأت تصدير منتجات إلى سوق جديدة، وهي الجزائر، في 
ليبيا،  في  نفطي  غير  تصديري  نشاط  على  نادرة  عالمة 

المنتجة للخام وعضو منظمة أوبك.
ونقص  الكهرباء،  انقطاعات  جراء  »ليسكو«  وتضررت 
التعامل  عن  األوروبــيــة  الشركات  وإحجام  ــدادات،  اإلمـ
البالد منذ اإلطاحة  التي تجتاح  الفوضى  ليبيا، وسط  مع 

بمعمر القذافي في 2011.
ليبيا،  بغرب  مصراتة  مدينة  في  لموقعها  نظرا  لكن 
التي لم يمسها العنف بشكل كبير، تمكنت »ليسكو« من 
الحفاظ على اإلنتاج، وفتحت مصنعا جديدا للقضبان العام 

الماضي بطاقة سنوية 800 ألف طن.
لجذب  »ليسكو«  تخطط  الجديد،  المصنع  ــداد  وإلم
شركات أجنبية لبناء مصنعين إلنتاج البليت )خام الحديد(، 
الشهر  في  دوالر  مليار  بقيمة  مناقصة  طرح  خالل  من 

المقبل على األرجح.
وستساهم تلك الخطوة في خفض الواردات المكلفة.

المناقصة،  مستندات  تعد  »ليسكو«  إن  الفقيه  وقال 
مضيفا أن الشركة تستهدف شركات أوروبية كبيرة مثل 

دانييلي اإليطالية، أو مجموعة »إس.إم.إس« األلمانية.

الذهب ينخفض مع ارتفاع األسهم

»ليسكو« الليبية للحديد والصلب
تخطط لطرح مناقصة بمليار دوالر

< البنك المركزي الليبي

< أثار القصف علي مخزن شركة مليتة للنفط في تاجوراء

●  شركة ليسكو للحديد والصلب في مصراتة )رويترز(
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خالد زيو

ببقية  وبالعالقة  بالمسافة،  الوعي  تعرقل  عنجهية  في  الطرف  ألقصى  االنحياز  يفيد  اللغة(  )في  التطرّف 
تركيبة »الوسع«. ومنه أنواع، حيث ال يقتصر التطرّف على العالقة بالمعتقد، فثمة في الحب تطرف، وفي 
المقام وفي الترحال... ولعل أبشع أنواع التطرّف ذلك المرافق لالنكفاء على الذات )على قصر نظرها( عند 
نحت أي موقف. على النحو الذي يفرخ في تالفيف »الحدث« المُنجز، مجزرة تتطاير في أجوائها رؤوس ذات 

القرار.
أفريقٍي  إلى  يتحول  أن  قبل  بامتياز/  لنفسه عروبيًا  يروج  والذي كان  المثال،  القذافي على سبيل  معمر 
بامتياز مُضاعف... شطحت به الكثير من مواقفه »المتطرفة« في هذا االتجاه، إلى قرارات كانت تعشعش 
في رأسه، قبل أن تولد، حزمة من التناقضات/ واألخطاء التاريخية الكبرى، وذلك دون أن يجادله مخلوق، أو 
يشير عليه أحد برأي سديد. )غابت عن القذافي حكمة االستعانة بالمستشارين، ووقع غيره في أخطاء أخرى 
بالخصوص(. من ذلك كان قراره بتغيير تسمية العملة الليبية من الجنيه )والقرش(، إلى الدينار والدرهم. 
)دون نية في الخوض في الخلفية القيمية للعملة في سياق هذا المقال(، وذلك في منحى تحرري وفق وجهة 
نظره، يزيل عن ليبيا أغالل التبعية للغرب، ويعود بها إلى حضن اإلرث التاريخي لألمة العربية/ اإلسالمية 

التي كانت تتعامل بالدرهم والدينار.
على أن ما كان يحدث أنه قد اقترف بهذا القرار إثمًا مزدوجًا بحق عروبته/ وبصورة أبشع بحق أفريقيته، 
وألقى بالسيادة الليبية على العكس، في فلك التبعية لموروث الغرب، وذاكرة الغرب، وعملة الغرب. وحرم 

ليبيا من تاج من ذهب كان على رأسها األفريقي/اإلسالمي الجميل.
ولفهم هذا المعنى بالذات، يحتاج األمر العودة إلى القرار التاريخي »للجنة النقد الليبية« التي تشكلت 
ليبيا  واليات  كانت  عندئذ  ألنه  الليبية.  الوطنية  العملة  بتوحيد  القاضي  ليبيا(،  استقالل  )بعد   1952 عام 
آليات  الثانية، )ودون الخوض في صيرورة  العالمية  الحرب  التي تلت  العسكرية  الثالث، طيلة فترة اإلدارة 
الليرة  وطرابلس  المصري،  الجنيه  )برقة  تخصها:  عملة  منها  كل  تتداول  ذلك(،  قبل  ليبيا  في  المقايضة 
العسكرية، وفزان الفرنك الجزائري(. حيث ألغى قرار لجنة النقد؛ باعتماد الجنيه عملة ليبية واحدة، مشروعية 
في  ليبي  جنيه  أول  )صدر  غير،  ال  بالجنيه  الليبي  النقدي  التداول  ووحد  المفرِّقة،  العمالت  بتلك  التداول 

24/3/1952، وكان يعادل الجنيه اإلسترليني(؛ ليجذر بشكل نهائي وحدة الوطن، ووحدة التراب الليبي.
هذا الجنيه الذي اعتقد القذافي أنه رسمٌ أوروبيٌ، محاكٍ لعملة اإلنجليز الكفار، هو الذي أراد كسر رقبته، 
ورميه في سلة مهمالت الوطنية الليبية/ اإلسالمية، والعودة للتداول بالدرهم والدينار كما كان يفعل اآلباء 
األوائل. هكذا وفق قانون رقم 63 لسنة 1971، تم تغيير تسمية العملة الليبية من الجنيه )والقرش(، إلى 
الدينار )والدرهم(. وُفصل عن اإلسترليني، »وتغير غطاء العملة بسبائك أو نقود ذهبية أو نقود أجنبية قابلة 

للتحويل...«.
اعتقده خيارًا  القذافي بخصوص ما  العمالت، خطأ  ولكن... سرعان ما سيتبين من مراجعة جذور هذه 
القرن  منذ  اإلسالمية  الدول  أو  الدولة/  في سياق  االسم  بهذا  بالفعل  منه  أنه سُك  )رغم  فالدينار  عربيًا. 
السابع(، ليس إنه فقط عملة رومانية / بيزنطية )ديناريوس(، وليست عربية، بل ليس هو أفضل ما كان 
يُسك في بالط الروم. حيث كان األوريوس الذي كان من الذهب الخالص يتقدم عليه بمسافة اعتبارية، وال 

يأتي الديناريوس الذي يُسك من الفضة، إال في المرتبة الثانية في األهمية والقيمة النقدية.
وبصور  البيزنطية  النقود  هيئة  وعلى  الخارج،  في  يتم ضربه  اإلسالم  في صدر  المتداول  الدينار  وكان 
أباطرتها، مع إضافة عبارات التوحيد ال غير. وحتى عهد الخليفة األموي عبدالملك بن مروان، الذي بدأ بسك 
الدنانير )وإن استمرت في البداية على طراز العمالت البيزنطية(، بدار السك في اإلسكندرية )ومن هذا جاء 
تعبير »المصاري« في بالد الشام، لإلشارة بالنقود المضروبة في مصر(، وفي عهده فقط سيتم نقش صورة 

خليفة المسلمين على العملة.
أما الدرهم فليس هو غير الدراخما؛ العملة اإلغريقية األعرق في تاريخ أوروبا )والتي استمر التعامل بها 
باليورو عام  للتعامل  اليونان  القرن، عندما تحولت  اليونان ألكثر من عشرة قرون، وحتى بدايات هذا  في 
2003(. وقد اعتمد اإلسكندر المقدوني الدراخما عملة موحدة لليونان )تتباين قيمتها بأوزان المعادن في 

صنعها(، ونقلها إلى حيث وصل ملكه. بما في ذلك بعض المناطق العربية، حيث صارت تعرف بالدرهم.
ثقلها  لها  كان  إسالمية  عثمانية/  عملة  فهو  لغويًا(،  مقتبسة  المفردة  كانت  )وإن  »القرش«،  بينما 
االقتصادي المميز خالل حقبة غير قصيرة من عهد الدولة العثمانية، قبل أن تطغى عليها الليرة الذهبية 
في فترة الحقة. حيث تأكد القرش كعملة رسمية للدولة في عهد السلطان سليمان الثاني، )والذي سك 
القرش، ليعادل العمالت األوروبية السائدة حينها وهي غروسو(. على أن الغريب في أمر القرش أن ذكره 
سيتالشى مع الزمن في تركيا أمام سطوة الليرة، إال أنه استمر حاضرًا، ومحفورًا في القاموس اللغوي في 

بعض المناطق العربية، حيث هيمنت الدولة العثمانية لزمن.
بيت  وهنا  غانا.  في  للسك  اإلشارة  تفيد  والتي   Guinea اإلنجليزية  للكلمة  ترجمة  فهو  الجنيه  أما 
القصيد. حيث كان إلمبراطورية غانا األفريقية، والتي عانقت اإلسالم منذ بدايات الفتح اإلسالمي ألفريقيا، 
هذه  أراضي  به  تتمتع  كانت  الذي  الذهب  من  الهائل  المخزون  إلى  استند  الحضور.  ساطع  تاريخي  مجد 
اإلمبراطورية؛ الممتدة ما بين نهر السينغال غربًا وحتى نهر النيجر شرقًا. والتي تمكنت من فرض هيمنتها 
االقتصادية على طريق البحر، على امتداد شواطئ األطلسي وحتى بحار الشمال. حيث صارت عملة الذهب 
غير  لفترة  اإلنجليز  لجزر  االقتصادي  النشاط  استند  وإليها  ضمانة،  األكثر  النقدية  الوحدة  تمثل  الغانية 
قصيرة، حتى إنها تركت بصماتها الحضارية على مسمى العملة الوطنية البريطانية »الجنيه«. هذا الجنيه، 
والذي كان قد عاد عبر اإلنجليز إلى مصر وليبيا فيما بعد، هو الذي وقف القذافي ضده. ونهض بالقانون 
وفق هذا المعنى، ليستبعد العملة األفريقية/ اإلسالمية من ليبيا، واستبدالها بعملة يونانية ورومانية، في 

سابقة نوعية لتجسد حدثًا يحمل في جوفه، نقيض ما ُقصد به.
يبقى أن العملة »عربية المسمى« الوحيدة في حقيقة األمر، هي »الفلس«، المتداولة حتى الساعة في 
بعض مناطق الشرق العربي. وجمعها »فلوس«، الكلمة السائدة بامتياز في القاموس الليبي اليومي. ومنها 

اإلفالس، »ومفلس«، الصفة المالزمة لعاثري الحظ مثلي! .

الشك أن النظام الملكي هو الوحيد من بين كل األنظمة التي تعاقبت على ليبيا منذ استقاللها وحتى اليوم 
الذي يحوز شرعية جلية ال لبس وال شك فيها. كما إن هذه الشرعية الزالت قائمة حتى اليوم ألن القول بغير 
ذلك ال يعني إال االعتراف بأن اغتصاب السلطة الذي تم في 1 سبتمبر 1969 هو إجراء شرعي وهو ما ال يقبله 
منطق وال قانون. غير أن تعاقب األنظمة منذ 1969 وهشاشة النظام الدستوري بل وتالشي واضمحالل فكرة 
الدستور ذاتها ألقى بظالله الواقعية على الموقف الدستوري األمر الذي يجعل من عودة الشرعية الملكية 
مرتبطا بترتيبات دستورية ال غنى عنها لضمان العودة السلسة للملكية. تتعلق تلك الترتيبات تحديدا بالسلطة 

التشريعية للبالد في حالة عودة الملكية.
ذلك ألن السلطتين األخريين التنفيذية والقضائية ال تثور بشأنهما أية تساؤالت فالسلطة التنفيذية بيد 

الملك وحكومة يختارها هو والسلطة القضائية قائمة مستقرة.
بناء عليه فإن تحديد اإلشكالية الحقيقية عند عودة الملكية يمكن أن نعبر عنها بالسؤال من يملك سلطة 

التشريع في ليبيا إذا عاد النظام الملكي ولإلجابة على هذا السؤال نقول إنه يوجد نظريا مسلكان أو تصوران
األول هو االعتراف بالسلطة التشريعية الحالية

هذا الخيار يبدو أنه األسهل من الناحية القانونية إذ يكتفي باستيعاب السلطة التشريعية الحالية ضمن 
سلطات المملكة الليبية لتؤدي السلطات التشريعية مهامها المبينة في دستور المملكة وبالتالي فاألمر هنا ال 

يتطلب أية تعديالت دستورية جوهرية أو حادة وإنما بعض التعديالت التنظيمية المحدودة
التصور الثاني: عدم االعتراف بالمؤسسات الحالية بما فيها السلطات التشريعية باعتبارها لم تنشأ وفقا 
للدستور وبالتالي يقوم هذا التصور على اعتبار أن الحالة الراهنة هي حالة )فراغ دستوري( فيما يتعلق بالسلطة 

التشريعية وهو ما يقتضي التعامل مع هذه الحالة بطريقة دستورية صحيحة.
تقييم التصوريين: 1 -كما نوهنا أعاله فإن التصور األول )استيعاب السلطة التشريعية الحالية( هو الخيار 
األسهل من الناحية القانونية غير أن الكلفة السياسية له تبدو مرتفعة وباهظة إذ يعني هذا الخيار االعتراف 
بسلطة هزيلة ثبت فشلها وعجزها وانقسامها ما يجعلها جزءًا من األزمة الوطنية وبالتالي ستشكل عائقا أكيدا 
أمام السلطة التنفيذية )الملك والحكومة( ويصعب تصور أي تناغم أو تكامل بين السلطتين وهو ما سيؤدي 
إلى تأخر الوصول إلى الحل المنشود وطنيا وفشل للمنظومة بكاملها خاصة وأن السلطة لتشريعية تملك وفقا 

للدستور الملكي صالحيات واسعة وجوهرية.
2 - تصور إلغاء السلطة التشريعية الحالية سيوفر فرصة حقيقية إلعادة بناء الدولة على أسس صحيحة قائمة 
على التناغم والتكامل وعلى أساس من الروح الوطنية وهذان األمران )التناغم بين السلطات والروح الوطنية( 
هما أمران غاية في األهمية لبناء الدولة السيما في الظروف االستثنائية القاسية التي تهدد كيان الدولة من 
أساسه وبعبارة أخرى فإن هذا المسلك من شأنه إعادة البريق إلى )الحس الوطني( واالعتزاز بالهوية والسماح 

بإعادة البناء بال معوقات.
غير أن هذا المسلك يتطلب في المقابل إجراءات دستورية استثنائية هي أشبه بالعملية الجراحية الحادة 

ولكنها في ذات الوقت إجراءات شرعية ألنها تتم وفقا للدستور وبمراعاة أحكامه.
هذه اإلجراءات نظمها الدستور الملكي في أربعة نصوص من المواد هي )41-64-70-195( وعلى التفصيل 

التالي
ويصدر  األمة  مجلس  مع  باالشتراك  الملك  يتوالها  التشريعية  »السلطة  أن  على   41 المادة  أوال: نصت 

القوانين بعد أن يقرها مجلس األمة على الوجه المبين في هذا الدستور«
هذا النص صريح في اعتبار الملك هو أساس السلطة التشريعية فهو الذي يتوالها ومجلس األمة شريك 

في هذه السلطة.
صحيح أن هذا النص يبدوا منتقدا ألنه ال يتفق تماما مع مبدأ الفصل بين السلطات لكنه يبقى نصا دستوريا 

ملزما )انتقاد النص ال يعني تعطيله ما لم يلَغ(
ثانيا: نصت المادة 64 على أنه »إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة فللملك الحق أن يصدر 
بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن ال تكون مخالفة ألحكام الدستور وتعرض هذه المراسيم على 

مجلس األمة في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون«
وبالتالي فإن هذا النص هو تأكيد للصالحيات التشريعية للملك وهي صالحيات انفرادية للملك في األحوال 

االستثنائية ومشتركة مع مجلس األمة في األحوال العادية المستقرة.
ثالثا: تنص المادة 70 على أن »الملك يعلن األحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعالن األحكام 
العرفية على مجلس األمة ليقرر استمرارها أو إلغائها ]إلغاءها[ وإذا وقع ذالك اإلعالن في غير دور االنعقاد وجب 

دعوة مجلس األمة لالجتماع علي وجه السرعة«
رابعا: تنص المادة 195 على أنه »ال يجوز بأي حال من األحوال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إال أن 
يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء تمام األحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون وعلى أي حال ال 

يجوز تعطيل انعقاد مجلس األمة متى توافرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور
وهذا النص األخير »نص المادة 195 يضع حكما هاما جدا يتعلق بحق تعطيل أحكام من الدستور في 
الظروف االستثنائية )الحرب وإعالن األحكام العرفية( وهو مما نحتاج معه إلى التأكيد على نقطتين هامتين في 

النص.
النقطة األولى: أنه في حال الحرب واألحكام العرفية يجوز تعطيل بعض أحكام الدستور شرط أن يكون 

بصورة مؤقتة.
النقطة الثانية: أن هذه المكنة )مكنة تعطيل الدستور( ال تبيح تعطيل انعقاد مجلس األمة إذا توافرت شروط 
انعقاده وبمفهوم المخالفة فإنه يجوز تعطيل انعقاد مجلس األمة )إن وجد( إن لم تتوافر شروط انعقاده ويجوز 
من باب أولى تعطيل انعقاد المجلس إن لم يكن هذا المجلس قائما بشكل صحيح دستوريا سواء لعدم توافق 

بشأنه مع صحيح الدستور أو النتهاء مدته أو لحله بحكم قضائي مثال أو لألسباب الثالثة مجتمعة.
الخالصة: عودة الملكية إلى ليبيا توجب إجراءات دستورية وهي

أوال إعالن األحكام العرفية فور اإلعالن عن عودة النظام الملكي وشروط إعالن األحكام العرفية متوافرة 
قانونا »نص المادة 70«

ثانيا تولي الملك السلطة التشريعية من خالل إصدار المراسيم الملكية وفقا لنص المادة 64
ثالثا إصدار قانون انتخابات تشريعية الختيار سلطة تشريعية وفقا لنص الدستور

رابعا تتولى السلطة التشريعية المنتخبة مراجعة حالة األحكام العرفية ومراجعة كافة المراسيم الملكية ومن 
ثم تولي السلطات التشريعية العادية وفقا للدستور فور الوصول إلى الحد المطلوب من االستقرار. 

نور الدين السيد الثلثي

تسع سنوات لها السبق

الذي تستحقه من الدراسة والتسجيل. 
اتخذ النضال الوطني في أقاليم برقة وطرابلس 
مختلفة  متوازية  المرحلة، مسارات  تلك  في  وفزان 
ورؤى  واالجتماعية  االقتصادية  المعطيات  باختالف 
اللبنات األولى  النخب فيها، وكانت كذلك في بناء 
السابقة  السنوات  تلك  في  الدولة  لمؤسسات 

إلعالن االستقالل. 
»برقة،  كتاب  هامًا من  حيزًا  الفترة  تلك  شكلت 
المؤرخ  زياده،  نيقوال  لـ  الثامنة«  العربية  الدولة 
والشاهد من خالل عمله بإدارة معارف برقة وإقامته 
في بنغازي وقتها. من كتابه نستظهر مالمح تلك 
الخطوات األولى لبناء مؤسسات الدولة المقبلة في 

واحد من أقاليم الوطن الثالثة، برقة )4(. 
لم يكن عدد سكان برقة في ذلك الوقت يتجاوز 
إلى  مساحتها  تمتد  حين  في  نسمة،  مليون  ثلث 
كيلومتر   855.000( مربع  ميل   330.000 نحو 
البريطانية  اإلدارة  بمرحلتيْ  اإلقليم  مر  مربع(. 
من 1943 إلى 1949، ومن ثم مرحلة إمارة برقة 
ُاستحدث   ،1951 ديسمبر  إلى   1949 يونيو  من 
خاللهما تنظيم إداري لإلقليم ضم ثالث متصرفيات 
متصرفون  رأسها  ودرنة(  األخضر  والجبل  )بنغازي 
قصير.  وقت  بعد  ليبيون  محلهم  حل  بريطانيون، 
وُأنشئت  البريطانية  العسكرية  المحاكم  ُألغيت 
محاكم ليبية. ُأنشئت قوة دفاع برقة لحفظ األمن 
ُأنشئت   .1949 سنة  فرد   900 نحو  قوامها  كان 
العامة  واألشغال  والبريد  للجمارك  دوائــر  أيضًا 
والمعارف والصحة. تولت اإلدارة البريطانية قيادة 
بتلك  والتحق  الرسمية،  بالدوائر  العمل  وتنظيم 
الخبرة من خالل  واكتسبوا  تدربوا  ليبيون  الدوائر 
العامة في مؤسسات  الوظيفة  العمل، فكانوا نواة 
جدًا،  ضئيلة  اإلقليم  موارد  كانت  المقبلة.  الدولة 
لسنة  تتجاوز  لم  التي  ميزانيته  يظهر من  ما  وهو 
1948 مبلغ 2.145.616 جنيهًا استرلينيًا، ساهمت 
فيها الحكومة البريطانية بهبة مقدارها 412.300 
تجاه  بريطانيا  أهداف  تكن  لم  إسترليني.  جنيه 
كانت  فقد  الحال،  بطبيعة  خيرية  أهدافًا  الليبيين 
نابعة من مصالحها وأهدافها في ذلك الوقت التي 
كان من بينها وضع برقة تحت الحماية البريطانية 
وإدارتها في مشهد شبيه بشرق األردن بعد الحرب 
استراتيجية  تسهيالت  وإقامة  األولــى،  العالمية 
تسهيالتها  لترك  تضطر  أن  الحتمال  تحسبًا  فيها 

في مصر )5(. 
كان في عموم برقة مع نهاية الحقبة اإليطالية 
أكثر بقليل من ثالثين مدرسة، مدة التعليم فيها 
فيها  العربية  اللغة  تعليم  اقتصر  سنوات،  خمس 

بإعالن  الليبية  الدولة  بناء  عملية  تنطلق  لم 
قبل  بدأت  بل   ،1951 ديسمبر   24 في  االستقالل 
االستعمار  حقبة  بين  فصلت  سنوات  بتسع  ذلك 
والتسجيل  الدراسة  انصبت  االستقالل.  وإعــالن 
ألحداث تلك السنوات التسع على جوانبها السياسية 
والرياضية  والفنية  والثقافية  والدولية  الوطنية 
بدرجة أقل. ما لم يأخذ حقه من الدراسة والتسجيل 
كان ما شهدته تلك الفترة من وضع األساس لبناء 

الدولة الجديدة ومؤسساتها. 
اثنين  نحو  اإليطالي  االستعمار  حقبة  دامــت 
ودخــول  إيطاليا  بهزيمة  انتهت  عامًا  وثالثين 
يناير  في  لطرابلس  البريطاني  الثامن  الجيش 
تحت  ذلك  إثر  وطرابلس  برقة  وُضعت   .1943
الفرنسية.  اإلدارة  تحت  وفزان  البريطانية،  اإلدارة 
البريطانية  اإلدارة  من   1949 سنة  برقة  تحولت 
التام  إعالن االستقالل  الذاتي، وتم  إلى االستقالل 
سنة  الثالثة  بأقاليمها  المتحدة  الليبية  للمملكة 
معلومة،  طبيعية  لموارد  تام  غياب  في   .1951
واقتصاد اقتصر على الرعي، وزراعة قامت على رقعة 
ضيقة من األراضي الصالحة وأمطار شحيحة، كانت 
ليبيا أفقر بلدان أفريقيا بدخل سنوي للفرد بلغ سنة 
1950 نحو أربعين دوالرًا، وشعب تعداده 961 ألف 

نسمة )1(. 
في مجال التعليم، الركيزة األساسية األولى لكل 
أمـية  نسبة  وراءهــا  إيطاليا  تركت  وتطور،  تقدم 
بلغت سنة 1950 ما بين 90 و%95 )2(. في دراسة 
المستعمرات  في  التعليم  عن  بريتيللي  ماتيو  لـ 
يخص  فيما  يقول  الحربين،  بين  ما  اإليطالية 

التعليم في ليبيا: 
- ال يوجد في ليبيا أكثر من 120 طالبًا عربيًا في 

مدرسة ثانوية وحيدة، في طرابلس. 
 ،1924 سنة  لليبيين  الثانوي  التعليم  ُألغي   -
حيث إن الساسة والخبراء اإليطاليين في المسائل 
الكولونيالية رأوا أن ذلك من شأنه أن يشعل فتيل 

التمرد والتخريب ضد اإليطاليين. 
في طرابلس  للمدارس  اإليطالي  المدير  كان   -
المستعمرات  في  التعليم  بأن  يعتقد   1922 سنة 
التام  باإلخضاع  حلها  يجب  »سياسية«  مسألة 
المستعمرين  قبل  من  الميم(  )بفتح  للمستعمرين 

.)3(
في ظل تلك المعطيات، انطلقت مرحلة النضال 
ووضع  ووحدتها،  البالد  استقالل  لتحقيق  الوطني 
كيف  المرجوة.  الدولة  لمؤسسات  األولى  اللبنات 
وماذا  الدولة،  بناء  من  األولى  المرحلة  تلك  كانت 
كانت أدواتها وإنجازاتها، أسئلة لم تعَط االهتمام 

اإلنجازات  أكبر  كان  األولى.  الثالث  السنوات  على 
التعليم،  مجال  في  تحقق  ما  هو  الفترة  تلك  في 
للبنات  ثالث  منها  ابتدائية  54 مدرسة  ُأنشئت  إذ 
ومدرسة  للمعلمين  ومعهد  ثانويتان  ومدرستان 
الزوايا  من  عشرة  اثنتي  فتح  وُأعيد  للصنائع، 
في  كبيرة  مساهمة  مصر  ساهمت  السنوسية. 
الدفع بالعملية التعليمية بتوفير أكثر من خمسين 
طالبًا  خمسين  من  أكثر  أوفد  ومدرسة.  مدرسًا 
إلى  ونفر  مصر،  إلى  أكثرهم  الخارج  في  للدراسة 

بريطانيا وفرنسا. 
إلعالن  السابقة  التسع  السنوات  خالل  تمت 
اإلدارة  ميادين  في  كبيرة  إنــجــازات  االستقالل 
رغم  والخدمات،  والتعليم  والتدريب  والتنظيم 
والموارد  والخبرة  التعليم  في  الكبير  النقص 
واإلمكانات المادية. وفرت تلك اإلنجازات األساس 
ُأعلن  يوم  الليبية  الدولة  بناء  منه  انطلق  الذي 
وتبقى  األوائل،  المؤسسون  رحل  لقد  استقاللها. 
بين  مهملة  أو  حبيسة  ووثائق  تــروى  شهادات 
ممنهج  بشكل  وتسجل  توثق  أن  يجدر  الجدران 
يحافظ على ما هي جديرة به من مكانة بارزة في 

تلك المرحلة المفصلية من تاريخ البالد.
في زمن مضى قبل سبعة عقود، تغلبت اإلرادة 
الشديد  النقص  على  والنزاهة  والصدق  الوطنية 
في كل شيء. تم بناء أسس الدولة ومن بعد ذلك 
الفشل  العين  بأم  ونشهد  مؤسساتها،  انفرطت 
المادية  اإلمكانات  رغم  بنائها،  إعادة  في  الذريع 
لذلك  توفر  بما  يقارن  ال  بما  األعظم  والبشرية 

الجيل. 
ونقص  والجوع  الخوف  من  بشيء  »ولنبلونكم 
من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين«. 
نجح األجداد، وفشل األحفاد رغم السعة في األموال 

واألنفس والثمرات. 
أستذكر فأدرك أننا قوم تغيروا فغير اهلل ما بهم. 

وتلك قصة أخرى.

1( نورالدين السيد الثلثي، جمعية عمر المختار، 
والنشر  للطباعة  النخبة  دار  درنــة،  مركز  وثائق 
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3( المرجع السابق.

4( نيقوال زياده، برقة الدولة العربية الثامنة، دار 
العلم للماليين، بيروت، 1950، ص 142-122.

مقتبس   ،Operation Idriss سنج،  ريتشارد   )5
في المرجع )1( أعاله، ص 68، 69.

دامت حقبة 
االستعمار 

اإليطالي نحو 
اثنني وثالثني 

عامًا انتهت 
بهزيمة إيطاليا 

ودخول الجيش 
الثامن البريطاني 

لطرابلس في يناير 
1943. ُوضعت 
برقة وطرابلس 

إثر ذلك تحت 
اإلدارة البريطانية، 
وفزان تحت اإلدارة 

الفرنسية.

كان في عموم 
برقة مع نهاية 

الحقبة اإليطالية 
أكثر بقليل من 

ثالثني مدرسة، 
مدة التعليم فيها 

خمس سنوات، 
اقتصر تعليم 

اللغة العربية فيها 
على السنوات 
الثالث األولى.

الحرب والطاعون

في  وبثهما  والموت  الحياة  من  شكلين  الحرب 
االستحذام  هذا  الناس،  وجود  في  المتعين  العالم 
جعل استعارته محط نقد شديد، إذ تشي بأن هذا 
المصدر، ال نتيجة لخطابات  الشر والموت مجهول 
ولكن  الغازية.  السلطة  خلفها  وقفت  وسياسات 
كامو عكس ما ذهب إليه نقاده، لم ينصب اهتمامه 
استقرأ  بل  الشر،  هذا  مصدر  عن  التنقيب  على 
الطرائق التي سيواجه بها الناس عبث الموت الذي 

بات يسم وجودهم اإلنساني!
مبحثًا  كامو  فلسفة  نادر  ألبير  اختيار  سنفهم 
الجديرة  الشخصية  في  تأملنا  ما  إذا  ميتافيزيقيًا، 
بالتوقف عندها وهو األب بونولو، الذي يعزو انتشار 
داعيًا  البشر،  خطايا  إلى  وهران  في  الطاعون  وباء 
عنهم  ليرفع  اهلل  إلى  واإلنابة  التوبة  إلى  إياهم 
الالهوتية  الرؤية  مع  يتماشى  وموقفه  البالء. 
العالم  حوادث  دنيوية  بتفسير  تقوم  التي  للوجود 
تفسيره،  يربك  ما  مفارقة.  غيبية  ألسباب  بردها 
ُأصيب  بريء  طفل  موت  موقفة  بالتبعية  ويقلق 
بالوباء بعد ألم ومعاناة. فيلقي خطابًا في الكنيسة 
ختامه جملة تعبر عن تبلبله: »يا إخوتي، لقد أتت 
الساعة، فيجب أن تؤمنوا بكل شيء أو تنكروا كل 
كل  إنكار  على  فيكم  يجرؤ  الذي  هو  ومن  شيء. 
شيء«. لقد علمت فيما بعد أن أستاذنا ألبير نصري 
نادر أستاذه الفيلسوف، من أصل لبناني يوسف كرم 
موقف  وهي  مصر،  فى  الجديدة  التوماوية  ممثل 
مسيحي مطور لفلسفة توماس األكويني في العصر 
الفيلسوف  العشرين  القرن  في  مثلها  الوسيط 
يختصر  الــذي  ماريتان  جاك  الفرنسي  الالهوتي 
موقفه الميتافيزيقي في أنه: ال صدام بين اإليمان 
والعقل، وأن المعتقد عقالني ومع ذلك فإن القانون 
المتحكم في الطبيعة البشرية مشتق من القانون 
العام  الخير  مع  متسق  الخاص  الخير  وأن  اإللهي، 
السياسية  الجماعات  وعلى  المجتمع.  يحدده  الذي 

أن تعترف بذلك الخير الروحي وتمارسه.
وكما في وهران التي عصفت بها حرب الطاعون، 
التي يعصف بها طاعون  تبدو األمور في طرابلس 
متنافرة  سياسية  جماعات  من  المذكاة  الحرب، 
البشرية  الخسائر  بمقاييس  المادية  المصالح 
العالمية  الصحة  منظمة  صفحة  فحسب  كارثية. 
حصدت  العاصمة  على  الحرب  فإن  »تويتر«  على 
653 قتياًل، بينهم 126 مدنيًا و3547 جريحًا. طبعًا 
ال يؤبه لألرقام الخيالية التي تروجها وسائل اإلعالم 
المتناثرة  القتال  مواقع  من  نزحوا  للذين  الليبية 
العائدين  من  يحسبون  فهم  طرابلس  تخوم  على 
النظام  منها  جلبهم  التي  األصلية  بلداتهم  إلى 
الديكتاتوري السابق، لغرض حصار العاصمة بحزام 

بوست«،  الـ»واشنطن  جريدة  في  نشر  مقال  رصد 
على  التي  الحرب  إزاء  الطرابلسيين  فعل  ردة 
إال  عنهم،  قليلة  كيلومترات  تبعد  أنها  من  الرغم 
بشتى  للحياة  ويسعون  لها  الرضوخ  يأبون  أنهم 
ملء  خــالل  من  بطريقتهم  ويحتجون  الوسائل 
شوارع مدينتهم بالتسوق فيها أيام العيد. المشهد 
أصابها  وقد  وهران  مدينة  سكان  بموقف  ذكرني 
الطاعون في رواية ألبير كامو، وهو يصفهم، وهم 

يملؤون السينمات والمطاعم والمقاهي والحانات.
في عام تخرجنا في قسم الفلسفة 1977 ـ 1978 
أسندت مادتا فلسفة العلوم والميتافيزيقا إلى ألبير 
الحرب  أضرت  الذي  المتقاعد  األستاذ  نادر،  نصري 
فاضطر  بيروت،  في  بممتلكاته  اللبنانية  األهلية 
للعودة للتعليم، معارًا لكلية اآلداب بجامعة بنغازي.

وهو يعرض نماذج من عناوين األبحاث المقررة 
كامو،  ألبير  الفيلسوف  ذكر  فيها،  للكتابة  علينا 
المسبقة بكتاباته  وعندما أظهرتُ بحكم معرفتي 
وقال  نادر  األستاذ  تبسم  منها،  المضاد  موقفه 
لي: »هذا موضوع بحثك الذي تستطيع من خالله 
الميتافيزيقا  فلسفيًا تبيان أن الموقف المضاد من 

يمكن أن يكون بحثًا فيها«.
على النقيض تمامًا من رواية »الغريب« المنغلقة 
»الطاعون«  رواية  تبدو  ميرسو،  ذاتية بطلها  على 
وتعاطيًا  العام  بالشأن  انهماكًا  كامو  كتابات  أكثر 
معه، فقد بدأ كتابتها في جنوب فرنسا. أثناء احتالل 
الثانية،  العالمية  الحرب  اندالع  وإبان  لها  ألمانيا 
تجري  التي  الجزائرية  وهران  مدينة  في  وأنهاها 
فيها أحداثها. وتعمد تمشيًا مع فلسفته الوجودية 
يستخدم  أن  المحالية  تناقش  التي  نسختها  في 
لفظة »الطاعون« كاستعارة عن العبث الذي يعتري 
الجميع،  يترصد  الذي  والموت  اإلنساني،  الوجود 
تخوم  على  الحرب  كما  والــذي،  وجماعات،  أفــرادًا 
يمكن  ال  متداخلة،  جبهات  من  الليبية  طرابلس 

رصده وال التنبؤ به!
بسكنة  يتربص  الذي  القدر  نفس  تقريبًا  وهو 
اإلحصائين  منذ  فيها  القارين  طرابلس  العاصمة 
ميليشيات  من  ـ1964   1954 العامين  السكانيين 
والغازية  ليبية تستعمرها،  لميليشيات  غازية  ليبية 
وما  مصالحها  عن  طرابلس  باسم  والمدافعة 
المركزي.  مصرفها  ــوارد  م من  يــوم  كل  تنهبه 
من  تتناسل  المتحاربين  الطرفين  وميليشيات 
أطرافها ودواخلها، وهو األمر المؤسف الذي يتكرر 
مرارًا في التاريخ الليبي الموغل في العنف، والنهب، 

والفوضى.
مجازًا  »الطاعون«  استعارة  كامو  استدعى  لقد 
برمجت  التي  النازية  األيديولوجيا  عن  للتعبير 

من عوائل تنتمي إلى قبائل وأرياف البلدات الموالية 
هكتارات  لهم  أقطع  بأن  زبائنيًا  فاستدرجهم  له. 
االستعمار  الذي غرس في عهد  الغابي  الحزام  من 
الزراعية  اإليطالي لحماية عاصمته، والمستوطنات 
زارة،  عين  في  كماهو  لمهاجريه  أنشأها  التي 
»بيانكي«  غشير  بن  قصر  في  أو  الفرجان،  وخلة 
رملية شاسعة  اتفق كثبانًا  أو استصلح لهم كيفما 
والرمل  واللفع  الربيع  كانت مناطق رعوية كوديان 
ما  القربولي. فحسب  ومشروع  والهيرة  والطويشة 
أبانته األرقام والصور في المواقع الصحفية الليبية 
خصوصًا الموالية لمسمى الجيش الوطني، ال يبدو 
منطقيًا أن ترحل في األسبوع األول من االشتباكات 
محملين  الجديدة،  بسياراتهم  نازحة  عائلة   130
 500 طرابلس  عن  تبعد  التي  سرت  إلى  بأثاثهم 
التي  سبها  إلى  عائلة   100 من  أزيد  أو  كيلومتر 
تبعد 1000 كيلومتر. و بلدة بني وليد التي وصل 
25 عائلة،  2019 أزيد من  18 أبريل،  إليها بتاريخ 
باإلضافة إلى 470 عائلة إلى مناطق عربان غريان 
الرأس، بينما تحوز زليطن رقمًا  المعروفة بقماطة 
محيرًا هو 2000 عائلة نازحة من طرابلس. أما من 
انتقلوا من ضواحي طرابلس من مشروع الهضبة 
الزراعي، وعين زارة، وخلة الفرجان، ومطار طرابلس، 
ووادي الربيع والطويشة.. إلخ، فهم يُصعدون رقم 
للهجرة، من  الدولية  المنظمة  قدرته  الذي  النزوح 
بداية االشتباكات حتى بداية مايو 2019 بنحو 38 
المدنيين  أكثر  أن  إلى  مشيرة  و900 شخٍص،  ألفًا 
يفرون من منازلهم. بل هم في األغلب ينتقلون إلى 
ترهونة،  مناطق  في  األساسية  وبيوتهم  مزارعهم 
العوائل  وهي  وورشفانة  والعالونة،  والرقيعات، 
التي أبناؤها يحاربون في التشكيالت القتالية التي 
الوطني  الجيش  باسم  طرابلس،  العاصمة  تهاجم 
التي  واأللوية  الكتائب  من  بقايا  أساسًا  والتي هي 
استعاض بها النظام الديكتاتوري المسقط بالثورة 
2011 عن جيش ليبيا الملكية الذي بني  الشعبية 

بالغالي من المال، والشقاء والتعب. 
الطبيبان،  ينجح  »الطاعون«،  رواية  نهاية  في 
وهــران،  سكنة  تكاتف  بفضل  وكاستيل،  ريــو 
من  الجماعي،  خالصهم  لتحقيق  وسعيهم 
وكان  بالطاعون،  اإلصابة  من  يبرئ  لقاح  إنتاج 
منزله  يدخالن  حيين  جرذين  رأى  قد  ريو  الطبيب 
بأن  الموه  قد  الجيران  بعض  وكان  الشارع.  من 
وتعالت  أيضًا.  بيوتهم  في  ظهرت  قد  الجرذان 
منذ  نسيها  التي  الضجة  تلك  المباني  بعض  من 
العامة  اإلحصاءات  نشر  ريو  وترقب  خلت.  أشهر 
هي  فإذا  أسبوع،  كل  مطلع  في  تذاع  كانت  التي 

تكشف تقهقر وباء الطاعون.
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الـ »بي بي سي«.. بتتكلم عربي

تملكه، واألمر ال يختلف كثيرًا عن تعليق أحدهم حين شدا 
سيد مكاوي بأغنية »األرض بتتكلم عربي« قائاًل: أكيد تكذب 
األرض مادام تتكلم عربي. ولم نضحك وقتها ألن السخرية 
طالتنا وطالت إحدى مقدساتنا، لكن ال بأس من قليل من 
السخرية ألنها تقوّض المقدس، وكثير من جلد الذات ألنه 

خطوة نحو نقدها.
كان  آخر  صديق  بحكاية  اللساني  التمييز  هذه  يذكرني 
مرة  أوالد، وحدثني  منها  ولديه  إنجليزية  امرأة  متزوجًا من 
العربية  بلغته  إذا سألهم  الذين  بأوالده  تتعلق  مفارقة  عن 
عن أمر ما ملتبس يتعلق بسلوك خاطئ، فإنهم يكذبون عليه 
وينكرون، ولكن بمجرد أن تسألهم والدتهم باللغة اإلنجليزية 
يطأطئون رؤوسهم ويجيبون بصدق، وعبر مرة لزوجته عن 
كثيرًا  عليهم  يكذب  بكونه  فبررته  األمر  هذا  من  انزعاجه 
)بالعربي( ويعدهم بوعود ال يفي بها غالبًا، وهو ما جعلهم 
يربطون لغته العربية الليبية بالكذب، بينما لغة األم التي لم 
يحدث أن كذبت عليهم ارتبطت بالصدق، ويبدو هذا التبرير 
معقواًل ومنطقيًا، ويبدو أنه ينطبق أيضًا على الـ»بي بي سي« 
الـ»بي بي  تاريخ  أتابعها تعمل على محو  التي كما  العربية 
سي« اإلنجليزية، والتي ربما، عن غير وعي أو قصد، بمجرد 
أن انتقلت إلى حقل لغة تستخدم كثيرًا في هذا الزمن، وفي 
وسائل اإلعالم خاصة، في صياغة أكاذيب مفضوحة، مثلما 
يعرف على الكثير من الناطقين بها عدم إيفائهم بوعودهم 
ومواعيدهم، من رؤساء الدول والحكومات إلى أصغر موظف 

في مكتب خدمي في قرية نائية. 
ما اتهم به اللغة العربية ومشاكلها البنيوية والقيمية فيه 
تجٍن؛ ألن اللغة أداة في فم الناطقين بها وهي طوع أمرهم، 
تتباهي  لغة  بين  بنيوي  فارق  ثمة  آخر،  جانب  من  ولكن، 
بصيغ المبالغة نمت وترعرعت في حضن الخطابة والشعر، 
والفصاحة كغاية في حد ذاتها، وكانت تعتبر »أعذب الشعر 
أكذبه«، ولغة اشتبكت مبكرًا مع الفلسفة والعلم والمنطق 
)وهذا ال يبرئ وسائل اإلعالم الناطقة بلغات أخرى من تحريف 
عقل  تحترم  األقل  على  ذكية؛  بطرق  يتم  لكنه  الحقائق، 

عليه من سي دخيل، كنا أسميناها »القبوية«، نسبة للقبو 
فهو  »القبوية«  شعار  أما  فيه،  أودعنا  الذي  السجن  قسم 
»صحيفة ال تبحث عن الحقيقة«. هكذا تكونت أسرة تحرير 

إلصدار صحيفة يومية.
باب  على  بالخبط  خبوش  خليفة  يقوم  الصدور  ليلة 
الزنزانة، بصوته الجهوري يعلن بشكل مقتضب ومثير عن 

محتوى العدد القادم.
أخبار  تنشر  الحقيقة،  عن  تبحث  ال  صحيفة  »القبوية« 
القسم، أما أخبار العالم الخارجي فقمنا بتأليفها، من خالل 
عمل جماعي يعتمد على تحليلنا لألوضاع وتصوراتنا، التي 
وأعمااًل  مقاالت  نشرنا  وطبعًا  الحقيقة.  طابقت  ما  كثيرًا 
ما  وابتدعدنا  والقاصون،  الشعراء  الزمالء  يؤلفها  أدبية 
أننا نعرض قصيدة  أي  الجماعي«،  بـ»النقد  اصطلحنا عليه 
مثاًل على الزمالء جملة، وفي عملية استقصائية نحصل على 

آرائهم في القصيدة، التي ننشرها في »القبوية«. 
بوكليب  جمعة  أذكر  ما  على  الزمالء  قصص  نشرت  ما 
فقد  شهاب  السالم  عبد  أما  الككلي،  وعمر  نصيب  وفتحي 
وحده  يكتبها  عددين  منها  أصدر  صحيفة  بإصدار  انفرد 
كلها، ونشرت قصائد للشعراء محمد الفقيه صالح وإدريس 
المسماري  ــس  إلدري ومــقــاالت  الــصــاوي،  وسعد  الطيب 
ومصطفى الهاشمي وعبد اهلل العوامي، أما العمل الصحفي 
من أخبار وتقارير إخبارية وتحقيقات استقصائية ومقابالت، 
خليفة خبوش العتبارنا صحفيين.  والزميل  فكانت مهمتي 
الزمالء في مهام مختلفة، من لم  الكثير من  ولهذا شارك 
أذكر من أسمائهم قاموا بأعمال أخرى، ومنهم من نسيت 
وحتى  1978م  العام  آخر  منذ  الزمنية،  الفترة  هذه  بعد 
1988م مدة السجن التي عشناها... وفي األخير ككل عمل 
خلق اللحمة واالختالف، لكن جعلنا ندرك أنه باإلمكان أبدع 

مما كان بل حصل أن فعلنا ذلكم... 
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أنفسنا  وجدنا  الجديدة،  سجن  ليالي  من  سوداء  ليلة 
)بورتا بونيتو(، حيث تم إصدار  الحصان األسود  في سجن 

إبان  الـ»بي بي سي« بطرفة حدثت،  سأبدأ حديثي عن 
ستينات القرن الماضي، في قريتي »القيقب« الواقعة في قمة 
الجبل األخضر شرق ليبيا، وكانت عائلتان فقط تملكان جهاز 
المولعين  القرية  شيوخ  يجعل  ما  الوقت،  ذلك  في  الراديو 
بمتابعة أخبار حرب 67 ينقسمون بين عائلة منصور وعائلة 
بالحسن )أسماء العائالت متصرف فيها(. معروف عن عائلة 
بالحسن  عائلة  بينما  وأمانتها،  انضباطها وصدقها  منصور 
وحين  والمبالغة،  الحكايات  وفبركة  المقالب  عنها  معروف 
يعود الشيوخ للجلوس على مصطبات السوق وسط القرية 
نشرة  في  أخبار  من  سمعوه  ما  حول  بينهم  النقاش  يبدأ 
لندن«،  كانوا يسمونها نشرة »هنا  التي  الـ»بي بي سي«، 
وحدث مرة أن أدلى أحدهم بخبر أثار نقاشًا حاميًا بينهم، بين 
أين سمعته..  الخبر  أحدهم صاحب  مصدق ومكذب، وسأل 
في راديو عائلة منصور أم راديو عائلة بالحسن؟ فقال: في 
راديو عائلة بالحسن. فرد عليه فورًا: دعك منه راديو بالحسن 
الطريفة أي نوع من  المالحظة  كذاب. ووقتها لم تثر هذه 
الضحك ألن الشيوخ تقريبًا وافقوه على رأيه، ومن منطلق أن 
هذا الكائن اإللكتروني يتأنسن بقدرته على الكالم، وبالتالي 

يكتسب طباع العائلة القاطن عندها.
العام الماضي وبعد أكثر من نصف قرن من هذه الحادثة 
كنت في حوار مع بعض األصدقاء نتناقل ما سمعناه من أخبار 
عن أحداث ليبيا ونحللها، وحين أدليت بخبر يفند خبرًا أتى 
به أحد األصدقاء، قال لي: أين سمعته؟ فقلت له في الـ»بي 
بي سي«. فاستطرد: العربية أم اإلنجليزية؟ فقلت له الـ»بي 
الشيخ  مالحظة  نفس  تقريبًا  لي  فقال  العربية،  سي«  بي 
القروي قبل عقود: ال. دعك منها، الـ»بي بي سي« العربية 
تكذب. وضحكت ألني تذكرت حكاية القرية القديمة ورويتها 

لألصدقاء ليعرفوا سبب ضحكي.
ومرة أخرى كان صديقي، الذي ال يشك في كذب القنوات 
الناطقة بالعربية، على يقين بأن الوسيلة اإلعالمية تكتسب 
أعتقد  مثلما  بلسانهم،  المتحدثة  وقومها  اللغة  خصائص 
التي  العائلة  الراديو يكتسب طبائع  القروي أن جهاز  الشيخ 
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ليبية  أقمنا في جريدة »ميادين« دورات صحفية في مدن 
تحت  محاضرتي  جعلت  حينها  والجنوب،  الشمال  في  عدة، 
واحد  موضوع  وفي  انفرادية(،  زنزانة  في  )صحافة  عنوان 
أيضًا: كيف يتسنى للمرء أن يكون صحفيًا في السجن وفي 
السجن  في  لإلعالم  بحاجة  اإلنسان  وأن  انفرادية،  زنزانة 
أيضًا، بل إن العزلة قاتلة متى لم يتسنَ للمرء أن يتواصل، 
فاالتصال ضرورة للحياة، وأنه كاسر العزلة، خالق لالجتماع 
أن  ترى  أرنــدات،  حنا  الفيلسوفة،  أن  حتى  بعد،  عن  ولو 

اإلرهاب يتحقق بالعزلة، فإنه العنف األعنف أو كما قالت.
الليل،  في  تأخذها  جريدة،  يوم  كل  دخيل:  سي  قال 
ونرجعها اليوم الثاني، ثم علق: ما أوله شرط آخره سالمة.. 
وغبطة طفولية  بفرح  اليوم،  جريدة  تسليمي  بعد  انسحب 
غادرت مسرعًا كوة الزنزانة االنفرادية، عند مواشير الضوء 
التي تغمر وسط الزنزانة وقفت أشبع شغفي، أقرأ بتمتمة 
وحينًا بصوت عاٍل األخبار البائتة في الجريدة. بعد العشاء، 
الجديدة  سجن  في  مساًء  الخامسة  عند  توزيعه  يتم  ما 
في  بجانبي  التي  الزنزانة  زميل  يأخذ  الغرب،  بطرابلس 
غناء الزمة )إزاي الهوى يا حبيبي.. إزاي الهوى( كما مقدمة 
خبطات  كما  الحديدي  الزنزانة  باب  أخبط  ثم  لإلخبار، 
في  فآخذ  المفردة،  زنازينهم  في  الزمالء  لتنبيه  المسرح، 
حارس  من  المهربة  الجريدة  في  جاء  مما  يتيسر  ما  قراءة 
السجن، أحيانًا أنقل لهم أخبارًا مصدرها الحارس بل وحتى 
سجناء  يطلقه  الذي  المصطلح  زرقاء،  حمامة  كما  مخيلتي، 

العالم على الخبر أو اإلشاعة الطيبة، ما تنعش الروح. 
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ليلة من ليالي الجديدة، نقلنا من االنفرادي إلى الزنازين 
مكان  في  خبوش  وخليفة  قادر  بقدرة  فأصبحت  الجماعية، 
في  إصدار صحيفة،  على  آخرين  وزمالء  نعمل  أخذنا  واحد، 
بيضاء  قماش  قطعة  على  بالفحم  مكتوبة  صدرت  البدء 
فأصدرناها  عملنا  طورنا  ثم  سرير.  غطاء  عن  عبارة  كانت 
على ورق السجائر ومكتوبة بأقالم الحبر الجاف، ما حصلت 

المشاهد أو المستمع( لكني ال أتجنى حين أتهم قناة الـ»بي 
بي سي« العربية بنوع من التعمية والتالعب بالحقائق؛ حتى 
عريقة  فرع من مؤسسة  النهاية  في  ألنها  الكذب،  أقول  ال 
وال ترتكب الكذب المباشر والمفضوح مثلما تفعل القنوات 
االنحياز  نبرة  أو  الحقائق  ولي  الفصيحة،  األصيلة  العربية 
التي تحيل بعض األخبار إلى وجهات نظر لمسته وأنا أتابع 
أخبارها عما يحدث في ليبيا )التي على صلة مباشرة بأخبارها 
أشعر  ما  وكثيرًا  األخيرة خصوصًا،  السنوات  وفي  ووقائعها( 
األخبار،  قناة »الجزيرة« في تحرير بعض  بأن بها مسًا من 
أو إدارة بعض الحوارات، أو انفعاالت بعض مديري النقاشات 
فيها المنحازة، أو توجيه األسئلة المشحونة بإجابات مرغوبة، 

وغير ذلك مما يجعلني أبحث عن الـ»ريموت كونترول«.
»الجزيرة«؟  وقناة  بي سي«  الـ»بي  بين  عالقة  ثمة  هل 
ابنة  الواقع  في  هي  »الجزيرة«  إن  يقال  ما  صحيح  وهل 
رحمها  في  وتكونت  سي«  بي  لـ»بي  شرعية،  غير  شرعية، 
دون أن تقطع المشيمة حتى اآلن؟ وأن ثمة وشائج ليست 
غالبًا  يراودني  الذي  والسؤال  بينهما،  تربط  بقوة  ظاهرة 
من  المتفرعة  العربية  سي«  بي  الـ»بي  القناة  هذه  عن 
مؤسسة رصينة لها تاريخ يحترمه الكوكب كله )وبما أن قناة 
التي  »التقية«  يعتبر  أيديولوجي  لتيار  مرهونة  »الجزيرة« 
عقيدته(:  من  جزءًا  مصالحه  أجل  من  والنفاق  الكذب  تبيح 
هل ثمة عالقة لجماعة اإلخوان المسلمين بنسخة الـ»بي بي 
سي« العربية أو نفوذ فيها؟ خصوصًا أن مقر هذه الجماعة 
ونفوذها كان في لندن منذ عقود، وهي جماعة تجيد تقنيات 
انتباهًا؟  تثير  أن  المؤسسات دون  داخل  والتسرب  التمكين 
أم أن الدعم البريطاني الثابت لهذه الجماعة منذ تأسيسها 
قبل 90 عامًا مبعث لهذا التواطؤ الذي يجعل من التضحية 

بالسمعة ضرورة أحيانًا. 
الـ»بي  قناة  وقعتها  التي  باالتفاقية  عالقة  لألمر  أم 
تتبادالن  بموجبه  الــذي  »الجزيرة«  قناة  مع  سي«  بي 
يقول  حيث  الصحفية،  والمراكز  اإلخبارية  المعلومات 
موقع  في  ســي«،  بي  الـــ»بــي  في  األخــبــار  قسم  رئيس 
االتفاق  »إن  كالرفن:  فان  أدريان  اإلنترنت،  على  القناة 
وأن  العالم  في  المشاهدين  جميع  على  بالفائدة  سيعود 
عالمية«.  رئيسية  كقناة  سمعتها  أثبتت  »الجزيرة«  قناة 
)الجزيرة( في  إلى جنب مع  ويضيف مؤكدًا: »بالعمل جنبًا 
إخبارية  خدمات  تقديم  من  سنتمكن  األخبار،  جمع  مجال 
بريطانيا  في  سي(  بي  الـ)بي  لمشاهدي  شمولية  أكثر 
سي(  بي  الـ)بي  ستتمكن  االتفاق  وبموجب  العالم،  وفي 
العاصمة  في  للجزيرة  الصناعي  القمر  استخدام  من  أيضًا 
أكثر  أحد  عن  الصادر  المديح  وهذا  كابول«،  األفغانية 
األشخاص حرفية ومهنية في عالم الصحافة، وعن مؤسسة 
التاريخ  في  الديمقراطيات  أعظم  إحدى  في  تقيم  عريقة 
السياسية  اإلقطاعيات  إحدى  في  تقيم  لقناة  البشري، 
انحيازها وال مهنيتها وفبركتها لألخبار  العربية عرف عنها 
الكثير  يثير  لها،  الممولة  السلطة  مزاج  لصالح  وتوجيهها 
التي ال  االتفاقية  وأستغرب هذه  والشبهات،  الشكوك  من 
وما  دعم،  أو  لتمويل  القناة  حاجة  سوى  تفسيرًا  لها  أجد 
القناة  هي  تقريبًا  سي«  بي  الـ»بي  مؤسسة  أن  نعرفه 
يعرف  ولم  البريطاني  المجتمع  من  الممولة  الوحيدة 
عنها الخضوع ألية سلطة سياسية أو أيديولوجيا ما طوال 
تعريبها  مع  جاءت  األدواء  هذه  كل  ربما  ولكن  تاريخها، 
ونقلها لفضاء لغوي مازال حقيقة لم تتأسس فيه أو عبره 
أية مؤسسة إعالمية مهنية، ألن اإلعالم الشفاف واألقرب 
في  بوجوده  تاريخيًا  ارتبط  والمحايد  والحقائق  للصدق 
بكونها  قناة  عن  الحديث  يمكن  وال  الديمقراطية،  فضاء 
من  تبث  وهي  عالمية«  رئيسية  كقناة  سمعتها  »أثبتت 
حرية  أو  إنسان  حقوق  أو  مخالف  رأي  فيها  يوجد  ال  دولة 
األمر  ليس  وعمومًا  العربية.  الدول  كل  مثل  مثلها  تعبير 
مقتصرًا على »الجزيرة« فلو أن االتفاقية كانت مع قنوات 
أنواعها  بكل  العربية  النظم  مزاج  وفق  تبث  أخرى  عربية 

لحدث نفس التشوه.
وحالة الـ»بي بي سي« اإلنجليزية حين تتكلم بالعربية 
أم  من  الليبي  العربي  صديقي  أوالد  بحالة  شبيهة 
يقولون  ال  بالعربية  معه  يتكلمون  حين  الذين  إنجليزية 
الحقيقة الرتباط هذه اللغة في تكوينهم الذهني بالكذب 

الذي تعودوا عليه في ظل سلطة األب.

ما عرف  اثني عشر سجينًا في  بالمؤبد، على  أحكام جائرة 
بـ»قضية الصحافة«، وتم فك أسر مجموعة ألن المحكمة 
أو الحاكم المتعسف قرر براءتهم، كخليفة خبوش وعبد اهلل 

العوامي وسعد الصاوي...
موسوليني،  عهد  في  إيطالية  بنته  بينتو  بورتا  سجن 
معمر  العقيد  عهد  في  السجناء  على  بالتضييق  وطــور 
القذافي، لذا في ذا السجن استشري خنقنا، حتى أننا أطلقنا 
على أحد أقسامه التي مررنا عليها »كنية المحقرة!«، وفيه 
ومن  وتنوعنا،  فكثرنا  ليبيا  كل  من  الرأي  سجناء  جمع  تم 
هذا بدأنا نعيش حالة البحث المضني عن )كوة للتنفس(، 
كما عنون إدريس الطيب فيما بعد ديوانه، ما أصدر بعد 
مغادرة السجن. وطبعًا رغم قسوة الحجر مارسنا المقاومة 
ندوة  ثقافية،  ندوات  منها  ثقافيًا  شغاًل  فأنشأنا  بالكلمة، 
منها استمرت أشهرًا تحت عنوان »ما بعد بيروت«، وهي 
ندوة بدأت بعد االجتياح الصهيوني لبيروت، وفيها قدمت 

أوراقًا في الفكر والنقد... وغير ذلك. 
سجن  في  بتنا  بنيتو،  بورتا  ليالي  من  أظلم  ليلة 
السجن  سنوات  من  األطول  المدة  عشنا  حيث  بوسليم، 
أنشأ  فتحي نصيب  الزميل  الفترة  التي قضيناها، في هذه 
كتيبًا بعنوان »نوافير« كان بمثابة شرارة استعادة نشاطنا 
ثقافية  مجلة  صدور  ومنه  وتنوع،  زخمه  عاد  ما  الصحفي، 
المؤلفة  للكتب  نشر  ودار  »النوافير«،  مسمى  تحت  فنية 

والمترجمة. 
لقد كان السجن كما برج بابل، متعدد اللغات، من حيث 
وفي  أكثر،  أو  األم  للغة  مضافة  لغة  لهم  زمالء  هناك  إن 
على  يحصالن  إيطاليا،  من  سجينان  منهم  أجانب  السحن 
الليبيين،  السجناء  بالذات  غيرهما،  على  الممنوعة  الزيارة 
كانت السفارة اإليطالية تقوم بزيارتهما بين الحين واآلخر 
ذا  ومن  اإليطالية،  والكتب  المجالت  بعض  لهما  جالبة 

وغيره وُضع حجر أساس مكتبة صغيرة...
مناسبة  في  القصة  لهذه  بقية  سرد  من  نتمكن  وقد 

قادمة....

هل ثمة عالقة 
ـ»بي بي  بني ال

سي« وقناة 
»الجزيرة«؟ وهل 
صحيح ما يقال 

إن »الجزيرة« هي 
في الواقع ابنة 

شرعية، غير 
ـ»بي بي  شرعية، ل

سي« وتكونت في 
رحمها دون أن 

تقطع املشيمة 
حتى اآلن؟

ليلة سوداء 
من ليالي سجن 

الجديدة، وجدنا 
أنفسنا في سجن 
الحصان األسود 

)بورتا بونيتو(، 
حيث تم إصدار 

أحكام جائرة 
باملؤبد، على اثني 

عشر سجينًا في 
ما عرف بـ »قضية 

الصحافة«

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الشرعية امليتافيزيقية

النقاط الخمس.. 
واملعالجات الناعمة 

محمد عقيلة العمامي

1618 و1648، كانت بداياتها صراعًا دينيًا رهيبًا بين  العامين  أوروبا ما بين  الثالثين عامًا مزقت  حرب 
بالكامل. خالل  مناطق  وتدمرت  فنهبت  بمرتزقة،  استعانا  الطرفين  أن  لدرجة  والبروتستانت،  الكاثوليك 
هذه الحرب انخفض عدد سكان ألمانيا إلى 30 %، فلقد دمر الجيش السويدي وحده 2000 قلعة و18000 
قرية و1500 مدينة في ألمانيا، أي ثلث عدد جميع المدن األلمانية. لقد خسرت مناطق الحروب نحو 30 % 
من ذكورها، فما كان من ألمانيا إال أن عالجت األمر، بإجراءات عملية خالفت معتقدهم الديني، وتحت عنوان 

»إعادة تنظيم ألمانيا ما بين -1648 1715« جاء في موسوعة »قصة الحضارة« اآلتي: 
»هبطت حرب الثالثين عامًا بسكان ألمانيا من 20 مليونًا إلى 13.5 مليون، وبعد عام أفاقت التربة التي 
روتها دماء البشر، ولكنها ظلت تنتظر مجيء الرجال. وكانت هناك وفرة في النساء وندرة في الرجال. وعالج 
األمراء الظافرون هذه األزمة البيولوجية بالعودة إلى تعدد الزوجات كما ورد في العهد القديم. ففي مؤتمر 

1650 بمدينة )نورنبيرغ( اتخذوا القرار اآلتي:- »ال  )فرنكونيا( المنعقد في فبراير 
القساوسة  وعلى   - الرهبنة  منع  يعني   – الستين...  دون  الرجال  األديار  في  يقبل 
ومساعديهم )إذا لم يكونوا قد رسموا(، وكهنة المؤسسات الدينية، أن يتزوجوا... 
ويسمح لكل ذكر بأن يتزوج زوجتين، ويذكر كل رجل تذكيرًا جديًا، وينبه مرارًا من 

منبر الكنيسة، إلى التصرف على هذا النحو في هذه المسألة«.
أخطاءهم،  يصلحون  عقل  من  اهلل  وهبهم  ما  بسبب  ولكن  يخطئون  البشر 
والحيوانات، التي لم توهب عقواًل، ال تخطئ ! فهي ال تقتل إال عندما تنفذ ما خلقها 
اهلل به، ال تفترس السباع إال لتنفيذ ضرورة بيولوجية. إن توازنها البيئي لم يختل 

إال بتدخل »العقالء« من البشر.  
ال أنوى الربط ما بين ما الحل األلماني! وبين ما يحدث في ليبيا على الرغم من 
سيطرة »النبوة« التي خرج بها علينا السيد رئيس المجلس االنتقالي في خطاب 
التحرير مبشرًا بالزواج بأربع نساء. فلقد بدا لي وكأنه يعرف مسبقًا حجم الفقد في 

ذكورنا من بعد ثماني سنوات من خطابه العجيب!
الحقيقة أنني أنوى إلقاء ضوء على كيفية معالجة »األنواع« األخرى من البشر 
ذكورية  ولكن  وبسيطة،  منطقية  بحلول  يطالعوننا  ما  غالبًا  إنهم  لمشاكلهم، 
مجتمعنا ترفضها في العلن وتطبقها في الخفاء، خصوصًا تلك التي تتناول عالقة 
الذكر باألنثى أو العكس. »البعض« يصفها علنًا بـ»االنحالل« ويطبقها في السر، 

والبعض اآلخر »يهز رأسه« وال نعرف إن كان هذا الهز يعني قبوله أم رفضه. 
في  ترجمت  أنها  لو  مقالة  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  كتبت  أميركية  كاتبة   »kathleen mccoy«
الخمسينات مثاًل، التهم من ترجمها بالزندقة، وإفساد األخالق الحميدة! وال أستغرب إن كتبت هذه األيام 
في صحفنا التهم كاتبها بإفساد األخالق! بل ولو ترجمتها حرفيًا التهمتُ أنا بنشر األفكار الهدامة! تقول 
الكاتبة: »سألتني صديقتي وهي معلمة: )كيف يمكننا أنا وزوجي أن يحب أحدنا اآلخر كثيرًا في حين أن 
حياتنا الجنسية عادية!( »هذا السؤال جعل هذه االخصائية في شؤون العالقات الزوجية تكتب تقريرًا مطواًل 
يحدد خمسة أسرار زوجية، ألخصها لكم - خشية على رأسي- في أضيق نطاق. مع العلم أن ما كتبته هو 

ما أكدته اآلالف من الزوجات! 
ألخص إليكم هذه األسرار الخمسة في اآلتي: 

أواًل: العالقات الزوجية الناجحة بالنسبة للمرأة ليست مقتصرة على غرفة النوم فقط، ولكنها تبتدئ من 
حسن معاملتها باللين والحنان والرقة منذ قيامها وحتى وقت نومها. 

ثانيًا: إن الزوجة تقلق أيضًا، من عدم حسن تفاعلها مع زوجها. 
ثالثًا: إن الحوار واألخذ والرد فيه مهم للغاية في حياتهما اليومية بعيدًا عن غرفة النوم. 

رابعًا: حسن المعاملة من بعد النوم أمر غاية في األهمية.
خامسًا: إن الزوجة تحتاج على الدوام لحاجة الزوج أو لعدم حاجته إلى لمسات رقيقة حانية. 

أمري  ألنتهي  المتخصصة،  الدكتورة  كتبتها  ما  بمثل  الخمس  النقاط  هذه  توضيح  في  أسهبت  لو 
كمواطن صالح وأصبحت طالحًا بامتياز. ألننا في الواقع نقيس األمور من منظور ذكوري جدًا حتى ال نفسد 

أخالق النصف اآلخر، غير أن أعناقنا تشرئب نحو إنصاف اآلخرين. 
األمر باختصار شديد، نحن ال نواجه أنفسنا ونعالجها في ضوء النهار وإنما نلتف عليها، وغالبًا ما تكون 

النتائج كارثية. والموضوع ال يسمح مطلقًا بالتوضيح وإال وجب على القصاص حتى على القارئ أيضًا.

عمر أبو القاسم الككلي

يرى سالم العوكلي، 
في سياق توضيح 

شرعية استئناف 
امللكية، أن 

املنادين »بعودة 
الشرعية امللكية 

كانوا محمولني 
على حنني جارف 
لسلطة روحية«.

صحافة في زنزانة انفرادية!

البشر يخطئون 
ولكن بسبب ما 

وهبهم الله من عقل 
يصلحون أخطاءهم، 

والحيوانات، التي 
لم توهب عقوال، ال 

تخطئ !

اهتم سالم العوكلي بمقالي »الشرعية الموهومة« المنشور بـ»بوابة الوسط« 2/ 6/ 2019 ، ورد عليه بمقال عنوانه: 
بين »الشرعية الموهومة والشرعية المعدومة«. نشر بـ»بوابة الوسط« أيضًا 11/ 6/ 2019. وهذا أمر محمود، 
فالمناقشة الفكرية الرصينة )التي نلتزم بها أنا وسالم( أمر حيوي في توضيح كثير من المسائل، ليس للمتناقشين 

أنفسهم فحسب، بل وللقراء المتابعين أيضًا.
كانت الفكرة المركزية في مقالي المشار إليه تفنيد الدعوة إلى استئناف الحكم الملكي في ليبيا من خالل امتداد 
األسرة الملكية، على اعتبار أنهم ورثة شرعيون لنظام شرعي حكم ليبيا. وأكدت هناك على أن هذه الشرعية المروج 
لها هي شرعية موهومة. فليبيا ليست إقطاعية أو مزرعة صودرت من األسرة الملكية والحت اآلن إمكانية استرجاعها 
وفق »وثائق« مُلكية، مشيرًا إلى أن الشرعية المدعاة لم تكن شرعية تاريخية كان يحظى بها الملك محمد إدريس 
السنوسي وإنما هي شرعية »توافقية« أنتجتها مخاضات ظروف معينة. وقلت أيضًا »إنني ال أؤمن بأية شرعية سوى 

الشرعية الديمقراطية الناتجة عن انتخابات وفقًا للشروط المعروفة«.
يحاجج سالم العوكلي بأن »عمر هذه الدولة الناشئة كان وقتها ال يتجاوز العقد منذ إعالن استقاللها كدولة 
مستقلة ألول مرة عن طريق 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 شيء يشبه الطرفة«. والحقيقة أن تعبير سالم العوكلي هنا مخفف، األمر الذي يسمح بمناقشته. 
فقد قال »يشبه الطرفة« ولم يقل »طرفة«. أي، بما أنه »يشبه« الطرفة ففيه شَبَه ما بالجدية أيضًا. وبما أن سالم 
العوكلي لم يجردني من الجدية تمامًا فأعتقد أنه سيأخذ حجتي بعين جادة. وحجتي هنا أن دعاة عودة الملكية 
أنفسهم يشددون على أن النظام الملكي كان نظامًا ديمقراطيًا وكان يصون حرية الرأي. وهو أمر ينفيه الواقع. 
فقد زُورت االنتخابات وحُل البرلمان وحُظرت األحزاب سنة 1954، بعد أقل من ثالث سنوات من إعالن االستقالل 
تصادر  الكتب  وكانت   ،)1972 الحزبية سنة  تجريم  قانون  القذافي  فيها  أصدر  التي  للمدة  مكافئة  المدة  )وهذه 
والصحف تصادر وتغلق ويطلق الرصاص على المتظاهرين ويسقط قتلى وجرحى. وسالم العوكلي يتفق معي هنا 

أن النظام الملكي الليبي لم يكن ديمقراطيًا. وبتعبيري: كان نظامًا قمعيًا، إال أنه لم 
يكن نظامًا استبداديًا مثل النظام الذي قوضه وقام على أنقاضه. ومن جانب مبدئي، 
ليس هناك ما يبرر الممارسات غير الديمقراطية. يقول سالم العوكلي في سياق حديثه 
عن »الشرعية الوراثية« أي األنظمة الملكية وما في حكمها »ال أحد ينكر أن الحياة 
السياسية والنشاط الحزبي كان في أفضل حالته زمن الحكم الملكي في مصر، مثلما 
كان في المغرب واألردن والكويت كنظم وراثية أفضل من الجمهوريات المزعومة«. 
وما دام األمر هكذا فلماذا نبرر للنظام الملكي الليبي مجافاته للديمقراطية، مثله في 
ذلك مثل »الجمهوريات المزعومة«؟!. وطالما أنه من المرجح، على األقل، أن تكون 
األنظمة الوراثية أفضل من سواها، لماذا كان سالم العوكلي يعترض على مسعى 

توريث معمر القذافي وحسني مبارك وحافظ األسد الحكم ألبنائهم؟!.
يتعلل سالم العوكلي أيضًا بأن النظام الملكي في ليبيا كان )خالل ثمانية عشر 
عامًا( »في طور تأسيس الدولة من تحت الصفر، وما زال في خضم معركته البيولوجية 
لتأهيل السكان جسديًا، فخاض حربه لسنوات على األمراض المستوطنة التي كان 
يعاني منها 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«. هذا التعليل يذكرني بشعار »ال صوت يعلو فوق صوت المعركة« 
الذي رفعه جمال عبدالناصر. إذ هنا ال يذكر سالم العوكلي مقوم الديمقراطية باعتباره 

في صدارة »مقومات الدولة الحديثة«.
ما استغربته بالفعل، هو أن سالم العوكلي »انبرى« للدفاع عن حظر النظام الملكي لألحزاب بتعلة »أن كل 
]هكذا، بأداة تأكيد جامعة مانعة![ األحزاب القائمة كانت في الواقع فروعا ألحزاب خارج الحدود، مثل القوميين أو 
البعثيين أو اإلخوان أو الشيوعيين«. أريد أن أذّكر سالم العوكلي بأن النظام الملكي منع األحزاب كافة بما فيها تلك 
التي ليست »فروعًا ألحزاب خارج الحدود« من مثل »جمعية عمر المختار« وهي تنظيم سياسي، و »حزب المؤتمر 
الوطني«. ثم هل يستنكر سالم العوكلي على الليبيين تأثرهم باألفكار السياسية الموجودة في المنطقة والعالم، 
على اعتبار أنها أفكار وافدة ومنشأها ليس ليبيا قحًا؟!. هل ليبيا وشعبها جزيرة )أو ينبغي أن تكون جزيرة( معزولة 
عن العالم ومعقمة ضد فيروسات األفكار الوافدة؟!. في هذه الحال ما الذي بقي لنا من حرية الرأي؟!. وأال يرى سالم 

العوكلي معي أن فكرة الدستور، التي يتمسك بها، وأتمسك بها أنا أيضًا معه، قادمة من وراء الحدود والبحار؟.
وأنا أقول إن سالم العوكلي يتمسك بالديمقراطية ألنه يقول في مقاله محل النقاش إنه يعتقد بالشرعية كما 
المعروفة«  للشروط  وفقًا  انتخابات  الناتجة عن  الديمقراطية  »الشرعية  ناقشه وهي  الذي  مقالي  أنا في  عرفتها 
ناتجة عن  قرار من سلطة شرعية  باعتباره منبثقًا عن  الليبي  للجيش  الشرعية جعله »مناصرًا  إيمانه بهذه  وأن 
انتخابات وفقًا للشروط المعروفة«. يقصد هنا طبعًا سلطة البرلمان. أتفق مع سالم العوكلي في أن البرلمان نتج عن 
»انتخابات وفقًا للشروط المعروفة«. لكن معروف أن البرلمان تم في ما بعد اختطافه وتكتيفه وصار تحت »شرعية 

بو عكوز«. وبذا أصبح مسلوب اإلرادة، وال شرعية لمن ال إرادة له.
يرى سالم العوكلي، في سياق توضيح شرعية استئناف الملكية، أن المنادين »بعودة الشرعية الملكية كانوا 
محمولين على حنين جارف لسلطة روحية«. وهذا صحيح. لكن ما ينبغي التذكير به أن هذه السلطة الروحية التي 
تحظى بها العائلة الملكية تكاد تكون، ألسباب تاريخية واجتماعية، محصورة في المناطق الشرقية من ليبيا، أي إقليم 
برقة، وهي في حكم المعدومة في غرب ليبيا. ويشير سالم العوكلي إلى »أن ما يلفت النظر أنه بمجرد انحسار سلطة 
النظام السابق عن بعض المناطق في األسبوع األول من حراك فبراير اكتظت الميادين والشوارع في المدن والقرى 
وبشكل عفوي بديكور تلك الدولة اآلفلة وبمؤثراتها الصوتية والبصرية، العََلم 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، وكان ذلك الديكور يشبه استفتاء شعبيًا غير مقصود حول البديل وحول عودة الشرعية، 
فهي شرعية »موسومة« شعبيًا وليست موهومة جاءت بعد عقود من شرعية معدومة«. ما لم يذكره سالم العوكلي 
إقليم برقة.  السابق في األسبوع األول هي مناطق  النظام  انحسرت عنها سلطة  التي  المناطق«  هنا أن »بعض 
وبالتالي تمت المبادرة هناك إلى إحياء ديكور »تلك الدولة اآلفلة« على النحو الذي أورده وبمقتضى »حنين جارف 
لسلطة روحية«. فما كان من المنتفضين في مناطق غرب ليبيا إال القبول باألمر الواقع، حفاظا على الوحدة الوطنية، 

مثلما قبلوا في السابق، ولنفس الهدف، بتولي محمد إدريس السنوسي حكم ليبيا وتنصيبه ملكًا.
أخلص إلى القول إن ليبيا أصبحت رهينة »الشرعية الموهومة« و»الشرعية المخطوفة« أي شرعية البرلمان 

المرتبط بإرادة »بو عكوز« ومن يقف وراءه حاليًا. وكلتا »الشرعيتين« شرعية ميتافيزيقية.
مالحظات: وردت في مقال سالم العوكلي الذي ناقشنا بعض أطروحاته أعاله معلومات غير صحيحة، أرى من 

األنسب اإلشارة إليها هنا:
* أورد في مقاله ما يشير إلى وجود حزب شيوعي في ليبيا عندما حظر النظام الملكي األحزاب سنة 1954. ولم 

نسمع بهذا األمر على اإلطالق.
* أشار إلى أنه كان للناصرية حزب في ليبيا، والحقيقة أن الناصرية كانت مجرد تيار سياسي شعبي عفوي غير 

منظم مرتبط بتوجهات عبدالناصر كزعيم.
* ذكر أن أول تصدير للنفط جرى سنة 1963. والواقع أن أول شحنة نفط صدرت حدثت سنة 1961.

* في سياق تعديده إلنجازات النظام الملكي ذكر مكافحته األمية. إذا كان يعني هنا مكافحة األمية من خالل 
نشر التعليم األساسي فهذا صحيح. لكن المكافحة الموسعة لألمية حدثت في عهد معمر القذافي من خالل فرض 

إجبارية التعليم حتى نهاية المرحلة اإلعدادية، وفتح فصول محو األمية لدى الكبار لياًل وجعلها شبه إجبارية.







في
املرمى

التحدي مصراتة 
في نهائي القدم 
املصغرة

أوفد االتحاد العام الليبي لرفع األثقال ثالثة مدربين إلى 
الجزائر لالنخراط في الدورة الدولية التي يشرف عليها 
ويقيمها االتحاد األفريقي لرفع األثقال خالل الفترة من 

15 وحتى 21 يونيو الجاري وهم حسين المخزوم األمين 
مدرب نادي نجوم قرقارش، وخليل علي إشنينة مدرب نادي 
السويحلي، وإبراهيم الناير لصمر مدرب أندية منطقة طبرق.

أكد أمين عام االتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، أن ◆
مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بتونس في 

يوليو المقبل مرتبطة بتوافر الدعم المالي الكافي للمشاركة، 
وأضاف صولة أن االتحاد العام ينتظر رد »األولمبية« وهيئة 

الرياضة بشأن توافر الدعم المالي لهذه المشاركة.

◆

في  اللقب(  )حامل  المصغرة  القدم  لكرة  مصراتة«  »التحدي  فريق  نجح 
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  لمسابقة  النهائية  للمباراة  العبور  ورقة  نيل 
»الجامعة  فريق  على  تفوق  بعدما  الجاري  الرياضي  للموسم  المصغرة 
المباراتين،  بمجموع  النهائي  نصف  الــدور  في  بالبيضاء  السنوسية« 

وبنتيجة 7 مقابل 2 )ذهابا وإيابا(.
وسجل فريق »التحدي« الفوز إيابا في ملعب سرت على فريق »الجامعة 
في  انتهى  بينهما  الذهاب  لقاء  وكــان  رد  دون  بهدفين  السنوسية« 
يكون  وبذلك  هدفين  مقابل  أهــداف  بخمسة  التحدي  بفوز  مصراتة 
فريقي  لقاء  من  المتأهل  وينتظر  للنهائي  المتأهلين  أول  التحدي  فريق 

أبومليانة طرابلس ونجوم صرمان.
يشار إلى أن لقاء الذهاب بينهما انتهى في صرمان بالتعادل السلبي 
من  والعشرين  التاسع  في  بطرابلس  اإلياب  لقاء  وسيقام  أهداف،  دون 

شهر يونيو الجاري.
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  لمسابقة  النهائي  مباراة  تقام  أن  وينتظر 

المصغرة يوم 13 يوليو المقبل.
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ألول مرة يقرر االتحاد األفريقي لكرة 
القدم »كاف« إعادة نهائي دوري األبطال 
بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي 

المغربي، بعد جدل واسع، ليصبح الالعب 
الدولي حمدو الهوني المحترف بصفوف 

»الترجي« أول العب ليبي يشارك في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين، بعد 

أن أثارت المباراة التي أقيمت على الملعب 
األولمبي في رادس بضواحي تونس العاصمة 

مطلع شهر يونيو الجاري، اعتراضات من قبل 
الفريق المغربي السيما بشأن العطل في تقنية 
المساعدة بالفيديو، وانسحب العبو الوداد من 

أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة 
على انطالق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف 

التعادل )1-1( الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، 
ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما 

إذا كان قرار الحكم صائبا، وعلى الرغم من أن 
الحكم الغامبي باكاري غاساما أعلن بعد نحو ساعة 

ونصف ساعة من التوقف إنهاء المباراة وتسليم 
كأس المسابقة الى الترجي، عاد االتحاد األفريقي 
بعد أيام وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية 
إعادة مباراة اإلياب على أرض محايدة بعد نهاية 

بطولة كأس األمم األفريقية التي تستضيفها 
مصر.

///  ●

● خليل إشنينة
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في ماضي الزمان 
كان يا ما كان 

الحدث
زين العابدين

بركان

بطولة  بتصفيات  الليبي  المنتخب  عالقة 
قديمة،  عالقة  القدم  لكرة  أفريقيا  أمم 
مبكرا  بدأت  التأهل  حلم  بلوغ  ومحاوالت 
على  ومضى  عقود،  خمسة  من  أكثر  قبل 
قرن  نصف  من  أكثر  حكايتها  انطالق 
على  عاما  عشر  أحد  مضي  بعد  وتحديدا 
العام  األولــى  األفريقية  نسختها  انطالق 
نسخة   31 إقامة  شهدت  والتي   1957

أفريقية حتى اآلن.
ألول  ظهوره  الوطني  منتخبنا  سجل 
دورتــهــا  فــي  الــكــان  تصفيات  فــي  ــرة  م
اصطدم  حين   1966 الــعــام  السادسة 
الــذي  المصري  المنتخب  بقوة  وقتها 
بملعبنا  ذهابا  التعادل  بعد  منتخبنا  أقصى 
المثير  المصري  والفوز  لهدفين،  بهدفين 
بالقاهرة،  لهدفين  أهــداف  بثالثة  إيابا 
منتخبنا  سجل  األول  الظهور  ذلك  ومند 
تصفوية  مناسبة  عشرة  تسع  في  تواجده 
في  التواجد  في  النجاح  منها  نصيبنا  كان 
باالستضافة  واحدة  منها  نهائيات،  ثالث 
حل  والــتــي   1982 الــعــام  مالعبنا  على 
الــقــارة  لبطل  وصيفا  منتخبنا  خاللها 

األفريقية.
خرج منتخبنا مبكرا من الدور التمهيدي 
مرات  ثماني  في  التصفيات  من  األول 
مرتين  الثاني  الــدور  محطة  إلى  ووصــل 
ست  المجموعات  دور  ــاض  وخ وتــأهــل 
التأهل  وأبــواب  أعتاب  على  وكان  مرات، 
تعثر  لكنه  تصفوية  محطة  من  أكثر  في 
وخاض  األخيرة  وخطواتها  أمتارها  في 
مالعبه  عن  بعيدا  متتالية  تصفيات  أربع 
من  بــدايــة  قــواعــده  وخـــارج  وجماهيره 
من  وحــرم   2013 العام  نسخة  تصفيات 
متتالية  تصفيات  ثالث  وخــاض  الظهور 

خالل فترة التسعينات.
حرم ذلك الجيل المميز من التألق على 
حصاد  مسيرة  وخالل  األفريقية  الواجهة 
وكشف حساب ألكثر من نصف قرن، مرت 
المواجهات  تلك  بوابة  عبر  ذهبية  أجيال 
هو  منتخبنا  وكــان  المثيرة،  والمواعيد 
الذى ال يقهر وال يهزم بسهولة  المنتخب 
جماهيره  وأمــام  ملعبه  على  يلعب  حين 
األفريقية،  المنتخبات  وأعتى  أقوى  أمام 
فقط  مباريات  أربع  سوى  يفقد  لم  حيث 
من أصل 34 مباراة دولية رسمية خاضها 
ويــواصــل  جمهوره  وبــيــن  ملعبه  على 
األفريقية،  النهائيات  عن  تغيبه  منتخبنا 
عن  غيابه  الوطني  منتخبنا  يسجل  حيث 
نسخة كان مصر الحالية التي تحمل الرقم 
ظهور  آخر  منذ  تواليا  الرابعة  للمرة   32
بغينيا   2012 العام  نسخة  في  له  وتواجد 

والغابون.
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● غريزمان

»الوسط« تحاور الزناد من بريطانيا: انتظروا تغييري قريبا

التأهل  في  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  أخفق  أن  منذ 
ألمم أفريقيا للكبار )كان( بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا 
على  واألسف تسيطر  االستياء  وحالة من  مباراة  آخر  في 
المتكرر،  اإلخفاق  هذا  بسبب  الليبي  الرياضي  الوسط 
حيث لم تشارك ليبيا إال ثالث مرات فقط في النهائيات 
العام  انطالقها  ومنذ  للبطولة  نسخة   31 في  األفريقية 

1957 في أول نسخة.
وبعد ثالثة أشهر منذ ذلك اإلخفاق قرر اتحاد الكرة عودة 
أفريقيا  أمم  تصفيات  في  مرتقبة  مشاركة  في  للمنتخب 
االتفاق  أمام تونس، وتم  المقبل  للمحليين في سبتمبر 
مع المدرب السابق جالل الدامجة ليقود المنتخب ويكون 
التجربة  الفني من جديد وهو صاحب  الجهاز  على رأس 
السابقة، وبين مؤيد ومنتقد عودة ، حيث إن هناك من 
يرى أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين )شان( ليست ذات 
قيمة فنية وليس هناك داع للمشاركة فيها بعد اإلخفاق 

في البطولة األكبر في أفريقيا الكان. 
وبين من يرى أن المنتخب يجب أن يعود ويستغل كل حدث 
من  »الوسط«  جريدة  تمكنت  الفنية،  لالستفادة  رياضي 
استطالع الوسط الرياضي لبحث آراء مختلفة للموضوع.. 
ويرى المدير الفني للمنتخب جالل الدامجة أن المنتخب يجب 
أن يتواجد في كل حدث رياضي وال يغيب ألنها فرصة لكل 
العب قد ال تتكرر، ويرى أن بطولة الشان أصبحت تتطور 
بشكل جيد ولها وضعها المميز خاصة أن المنتخب الليبي 
بطل نسخة 2014 ومتوج بالبطولة ويجب أن يحافظ على 
تواجده وهي فرصة الكتشاف العبين جدد وهناك مواهب 

جيدة يجب أال نحرمها من هذا الحدث األفريقي. 

أما عمر الطوير رئيس لجنة عقود الالعيين والرئيس 
السابق للجنة الطعون فخرج بتصريح مثير ومختلف 
مطالبا باالنسحاب من تصفيات الشان معتبرا أنها 
الخروج من  بطولة غير ذات معنى خصوصا بعد 

البطولة األهم بطولة الكان داعيا اتحاد الكرة 
التخاذ قرار صريح وواضح باالنسحاب من 

تصفيات بطولة أمم أفريقيا المحليين، 
خزينة  زائدة  مصاريف  إنها  وقال 

اتحاد الكرة الليبي في غنى عنها. 
رئيس  نائب  أبوقرص  علي  أما 
والعضو  المنتخبات  لجنة 
إدارة  مجلس  ــي  ف الــســابــق 

فقال  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
الكان  أو  الــشــان  ليست  »مشكلتنا  بصراحة 
الوطنية،  المنتخبات  لجنة  تشكيل  إعــادة  أو 
إبعاد  في  متمثلة  وهي  وأعقد  أكبر  مشاكلنا 
المعالم  واضحة  خطة  وجود  وعدم  الكفاءات 
ويطبقها  خبراء  مجموعة  تضعها  سنوات  لعدة 

اتحاد الكرة دون المساس بها«.
وأضاف مشيدا بنجاح اتحاد الكرة في موريتانيا 
في تطبيق خطة جيدة ووجود رئيس اتحاد كرة 
شاب هناك نحج في تحقيق نقلة للكرة الموريتانية 
رغم أن ليبيا أعرق وأقدم في كرة القدم، ودعا 
لعقد جمعية عمومية جديدة لتصحيح مسار كرة 
القدم الليبية والبحت بشجاعة عن أسباب تردي 

أو  الكفاءات  وغياب  المصالح  وتشابك  اللعبة 
أفريقية  بطولة  ألي  التأهل  أما  إبعادها، 
وهو شيء  وواضح،  جاد  عمل  نتاج  فهو 

مفتقر حاليا في الكرة الليبية.

املنتخب بني االنسحاب األفريقي والرفض
طرابلس - صالح بلعيد 

هناك مفاوضات مع شركة وطنية للرعاية.. لكن أنتظر فقط االنتهاء من إجراءات اإلقامة 

طرابلس - الصديق قواس 

سجل عبد المالك الزناد مالكم ليبيا المحترف 
اسمه بأحرف من ذهب في عالم المالكمة، 

وهو أول مالكم ليبي يحترف خارج بالده في 
رياضة كانت في يوم من األيام لها أبطالها عربيا 
وأفريقيا، لكن بسبب منع اللعبة في البالد ألكثر من 40 
عاما، رأت في المدة األخيرة انتعاشة وعودة، وإن كانت 

محتشمة بعض الشيء، لكن الزناد أعاد جماهيريتها 
سريعا الذي عرف اللعبة خارج الحدود وأخذها إلى عالم 

االحتراف العالمي.

أدرس الخصم بعناية وإذا كان جديدا 
علي أراهن دائما على الدقائق األولى 
إلسقاطه وهذا سر انتصارات القاضية 

الزناد من مواليد طرابلس العام 1993، ويبلغ من العمر 26 
الزناد مالكم  مالك  فوالده  رياضية،  عائلة  أنه من  عاما، كما 
الرياضة، وكان يدربه  فيه حب  زرع  أيضا، وهو من  موهوب 
ليبيا،  في  الرياضة  هذه  منع  بسبب  أعــوام،  عدة  بيته  في 
الوشو  لعبتي  في  وأفريقية  محلية  مسابقات  في  شارك  كما 
من  لبرهة  توقف  ثم  األول  الترتيب  على  وحصل  والساندا 
لرياضته  عاد  فبراير،  السابع عشر من  ثورة  بعد  لكن  الزمن، 
من  العديد  أيضا  وأحــرز  االتحاد،  لنادي  منضما  المفضلة 
لبنان  في  العربية  البطولة  بينها  من  ودوليا  محليا  البطوالت 
الحكيم  عبد  االتحاد  ونادي  الوطني  المنتخب  مدرب  يد  على 
عمار، حتى هاجر الزناد إلى مالطا بعدما عجز عن إثبات نفسه 
بموهبته  يؤمن  من  وإيجاد  فيها،  اإلمكانات  لقلة  ليبيا،  في 
ويسهل عليه األمور بالتمويل والمساندة المادية والمعنوية.

في  أيضا  سهلة  مالطا  في  ليبيا  ابــن  مسيرة  تكن  لم 
بدايتها، لكنه عرف كيف يشق طريقه بثبات، فكان أول نزال 
بالضربة  عليه  وفاز  مالطي،  العب  أمام  له  بالنسبة  حقيقي 
رفض،  لكنه  المالطية،  الجنسية  عليه  عرضت  ثم  القاضية، 
منها  عشر  ثالثة  في  وفاز  ليبيا  باسم  نازاال   14 الزناد  ليلعب 
المواجهات  أبرز  من  النقاط،  بجمع  وواحد  القاضية  بالضربة 
البريطاني  البطل  أمام  كانت  التي  تلك  مالك  بها  فاز  التي 
 »WBF« حزام  كان  األلقاب  أهم  ومن  داره،  عقر  في  كوملز 
كانت  مهما  الخصوم  يهابه  بطال  الزناد  ليصبح  إنترناشينيل، 
تشامبا  الكاميروني  على  األخير  قبل  الفوز  فكان  جنسياتهم، 
بالقاضية في ألمانيا خالل الجولة الثانية، وكذلك الفوز األخير 
أواخر  أيضا  بالقاضية  كورتيز  جون  الكولومبي  منافسه  على 
شهر مايو الماضي خالل النزال الذي جرى بينهما في مالطا، 
الجماهير  من  ترحابا  الزناد  ليالقي  متتاليا،  فوزا   14 محققا 
رئيس  أن  حتى  إقامته،  فترة  طــوال  المالطية،  والسلطات 

الدولة منحه »وسام التميز«.
الزناد، الرحيل  الليبي، مالك  األسبوع الماضي قرر المالكم 
االحترافية  مسيرته  لدعم  إنجلترا  في  والعيش  مالطا،  عن 
على  الرسمية  صفحته  عبر  الزناد  ونشر  المالكمة،  عالم  في 
التدريب في  الرحيل عن مالطا من أجل  أنه قرر  »فيسبوك«، 
لذا قررت  احترافي،  إشراف طاقم  األندية هناك، وتحت  أقوى 
في  الزناد  مالك  الليبي  بالمحترف  االتصال  »الوسط«  جريدة 
مقر إقامته الجديد ببريطانيا، عن طريق األمين العام السابق 
وسيلة  سهل  الــذي  المال  بيت  محمد  التايكوندو  التحاد 

االتصال وأجرت معه »الوسط« هذا الحوار.

لماذا قررت فجأة االنتقال من مالطا إلى بريطانيا؟ 
السبب الرئيسي هو زيادة تطوير مستواي الفني والبدني، ألن 
والمثابرة،  االستعداد  يتطلب  العالمي  التصنيف  في  االحتراف 
والتدريب في بريطانيا هو تكمله مشواري الرياضي االحترافي، 
ورسالة للعالم بأن ليبيا لها جذور قديمة تاريخيا، وأن الرياضي 
فسيكون  الجديد  مدربي  أما  الرفيع،  الطراز  من  خامة  الليبي 
في  عالميون  أبطال  ومنهم  المحترفين،  المدربين  من  طاقما 
السابق، ومحطتي اآلن لندن، حيث إن بها نجوما عالميين في 

المالكمة، وهي محطة وخطوة إيجابية جديدة لي.
حدثنا عن أهم النزاالت التي خضتها؟ 

في  القاضية  بالضربة  معظمها  جــاءت  السابقة  النزالت 
في  بالكفاءة  لهم  مشهود  مالكمين  ومع  األولــى،  الجوالت 
سيزكيرز،  نوربيرت  المجر  بطل  بينهم  من  المالكمة  عالم 

وسيلة  مباراته  وكانت  دولية،  مباراة  ـــ70  ال صاحب 
في  األوروبية  األندية  احتراف  نصف  لقب  إلحــراز 
77 كلغ، أما المالكم اإلنجليزي بينيت ففزت  وزن 
الثانية،  الفنية  الجولة  في  القاضية  بالضربة  عليه 

بلجيكا،  من  مالكمين  أمام  مواجهات  خضت  كما 
وهناك  الفرنسي،  المالكم  النسحاب  واقعة  وهناك 
الكاميروني تشامبا أيضا هزمته بالقاضية في ألمانيا 

مشواري  في  مباراة  وآخر  الثانية،  الجولة  خالل 
االحترافي الفوز على المنافس الكولومبي جون 

كورتيز بمالطا، كل الفوز والنجاح توفيق من 
كل  أدرس  أنا  ثانيا  وتعالى،  سبحانه  اهلل 

نقاط  ــرف  وأع حــدة،  على  مــبــاراة 
الضعف في الخصم، واستعد له 

اإلنجليزي  المدرب  مع  جيدا 
خالل  من  ــروان،  ب مايكل 
مــشــاهــدة مــبــاريــاتــه إن 
نسخة  ــى  عــل تــحــصــلــت 

أتحصل  لم  وإن  منها، 
ــاراة،  ــمــب ــل ال ــأدخ ف

على  ــز  ــي ــرك ــت وال
أول  من  الخصم 
جولة حتى أعرف 
الضعف  نــقــاط 
والنقطة  والقوة، 
المهمة  الثانية 

ــات  ــب ــدري ــت هـــي ال
توجيه  وأود  ــزال،  ن أي  قبل  المكثفة 
ساندني  ــذي  ال الجمهور  إلــى  الشكر 
والعرب  ليبيا  من  وألمانيا  مالطا  في 
ــالم  اإلع ــل  ووســائ منهم،  ــب  ــان واألج
فكان  والعالمية،  والعربية  المحلية 
والمالطي  الليبي  الرياضي  الجمهور 
كل  في  ــي  األوروب وحتى  والعربي 

يساندني  بكثرة  متواجد  مباراة 
بقوة أشكرهم على دعمهم، 

تغيير  بــرؤيــة  وأعــدهــم 

جذري في األسلوب االحترافي في بريطانيا.
هل هناك مباراة قريبة للزناد في بريطانيا؟

هذه  كل  انتهت  وإذا  الوصول،  وترتيبات  إداريــة،  أمور  هناك 
األمور، سوف أبدأ التدريبات األسبوع المقبل، أما عن الطموحات 
بشكل  االحتراف  لعالمية  للوصول  أطمح  فأنا  لها،  حدود  فال 

جدي، وهذا يتطلب عمال أكثر وطموحا أكبر.

غادرت مالطا وتركت شقيقك معز الزناد وصديقك 
منك  مساع  هناك  ستكون  هل  بربيش..  فتحي 

النتقالهم لبريطانيا معك؟
لما  نظرا  أؤكــد  وأنــا  كبير،  مستقبل  ينتظرهما  ومعز  فتحي 
دخول  الفوز  على  وإصرارهما  بالنفس،  ثقة  من  به  يتمتعان 
مثل  البدنية  الصفات  من  بالعديد  يمتازون  الليبيون  العالمية، 
وأطمح  واإلصرار،  العزيمة  ولديهم  والمرونة،  والقوة  الرشاقة 
أن يرافقني الثنائي إلى لندن، فقط هي مسألة وقت، وسأشتاق 
لرفيق دربي فتحي بريبش، وسأحن لألهل واألحباب والجمهور 
خصوصا  فيه،  أحل  مكان  كل  في  وأصدقائي  والعربي  الليبي 

والدي العزيز المؤازر لي في كل خطواتي.

كيف تصل المالكمة الليبية للعالمية؟
للوصول  االحترافية  اإلدارة  ليبيا  داخل  تكون  أن  يجب 
محترفين،  بنظام  تــدريــب  ــوادر  ــ وك للعالمية، 
ومسؤولين يحترمون راية البالد، والنشيد الوطني، 
إعداد  كذلك  ودعمها،  بالقاعدة  االهتمام  وكذلك 
في  االختصاص  وأهــل  المدي،  طويلة  الخطط 
لالعبين،  وقياسات  واختبارات  المواهب  كشف 
ألن العلم هو ما يحدد الرياضي كمشروع بطل، 
كما يجب وضع معايير لمدربي األندية الرياضية، 
وفي هذا الصدد أنصح بالتعاون مع كلية التربية 
من  المجال  هذا  في  أهمية  من  لها  لما  البدنية 
تطوير وتأهيل من معد نفسي وكوادر علمية 
في  بطل  ألي  ومتابعة  فنية  ــات  ودراس

المالكمة أو أي لعبة أخرى.

أخيرا حدثنا عن الدعم 
هناك  وهل  المالي.. 

راع ليبي لك؟
إحدى  مع  التفاوض  مازال 
قائما،  الوطنية  الشركات 
أمور  هناك  بريطانيا  وفي 
وعند  ننتظرها  إداريــــة 
من  واالنتهاء  االستقرار 
وغيرها  اإلقامة  ــراءات  إج
التدرييات  فــي  ــبــدء  وال
ــدد  أح ســـوف  الفعلية 
أشكر  وعــمــومــا  ذلـــك، 
من  كــل  الشكر  جزيل 
أو  المالك  عبد  وقف مع 
معز أو فتحي بربيش من 
ووالــدي  رياضي،  جمهور 
والــمــدرب  األول،  مــدربــي 
الوطني عبد الحكيم عمار واإلعالم 
الفضائية  ــوات  ــن ــق وال الليبي 
وجريدة »الوسط« التي تتابع 

كل األنشطة الرياضية.

● الزناد

● الدامجة

الليبية  بالحكومة  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  أصدر 
صادرة  تعليمات  على  بناء  تعميما؛  أبوزريدة  سالم  الموقتة، 
يقضي  الموقتة  الليبية  بالحكومة  الــوزراء  مجلس  رئاسة  عن 
لفرع شركة  مديرا  الفالح  أحمد  السابق  الدولي  الالعب  بتكليف 
على  والرياضية  الشبابية  والمنشآت  المرافق  استثمار  إدارة 
وقانونيا  وماليا  إداريا  المخول  وهو  الشرقية،  المنطقة  مستوى 
والمنشآت  المرافق  هذه  على  واإلشراف  اإلجراءات  كافة  إلتمام 

الرياضية.
إدارة  على  أشــرف  أن  الفالح  أحمد  الدولي  لالعب  وسبق 
التحدي  بفريق  سابق  دولي  العب  وهو   2010 العام  الشركة 

األول لكرة القدم توج معه ببطولة الدوري الليبي موسم 1977 
في  هدافا  وكان  شرف،  علي  القدير  المصري  المدرب  بقيادة 
وبرز  تألق  كما  »الفهود«،  مسيرة  في  الذهبي  الموسم  ذلك 
المباريات  من  الكثير  في  األول  الليبي  المنتخب  صفوف  ضمن 
التحدي  بناديه  قيادية وإدارية  الدولية، وتولى مناصب ومهام 
عديد  األول  الفريق  الماضية، حقق خاللها  القريبة  الفترة  خالل 
النجاحات واإلنجازات كان آخرها تتويجه ببطولة مرحلة الذهاب 
األولى وبطال للشتاء خالل الموسم الرياضي قبل الماضي، وهو 
مالعب  إلى  طويل  غياب  بعد  الفريق  فيه  عاد  الذى  الموسم 

القارة األفريقية السمراء.

لرياضة  الليبي  االتــحــاد  عــام  أمين  أكــد 
إلى  تصريح  فــي  حــشــاد،  ــارق  ط الــطــالب، 
المادية  الــظــروف  أن  »الــوســط«  جــريــدة 
من  كبير  عدد  مشاركة  دون  حالت  لالتحاد 
األلعاب  مختلف  في  المتميزين  الطالب 
بالدورة الـ30 لأللعاب الصيفية الجامعية في 

نابولي خالل يوليو المقبل.
في  الليبية  المشاركة  أن  حشاد  وأضاف 
رياضي  على  اقتصرت  العالمي  الحدث  هذا 

التنس  في  ليبيا  بطل  وهــو  فقط،  ــد  واح
التنس  العبي  على  األول  المصنف  األرضي، 
الليبيين أحمد مصطفى موحان، ويشار إلى 
أن األلعاب الجامعية بنابولي 2019 ستشهد 
 127 يمثلون  وطالبة  طالبا   7285 مشاركة 

دولة.
بطولة  وبنجاح  اختتمت  سابق  وقت  في 
زوارة لتنس الطاولة، التي شهدت مشاركة 
بالمستوى  مبارياتها  وتميزت  العبا،   50
واعدة،  أكثر من موهبة  الجيد وبروز  الفني 
وتوج الالعب جمعة عنانة بكأس الناشئين، 
ثالثا،  الغالي  وأزر  ثانيا  أبوديب  زكريا  وجاء 

ببطولة  أبوديب  صالح  الالعب  توج  بينما 
الالعب  وجاء  المشتركة،  والكبار  األواســط 

سوار الهوش ثانيا ونسيم الغنوشي ثالثا.
شكري  الالعب  ــرواد  ال بكأس  توج  أيضا 
الختام  وفي  حلب،  مكرم  ثانيا  وجاء  معمر 
سالم  زوارة  التعليم  مكتب  مدير  وبحضور 
الغالي،  هيام  النشاط  قسم  ورئيس  التلوع 
الطاولة،  تنس  بلعبة  المهتمين  من  وعدد 
األوائل في كل فئة  المتفوقين  وتم تكريم 
البطولة،  في  العب  ألصغر  جائزة  ومنحت 
العام  مواليد  من  أبــوديــب،  شكري  سيف 

.2012

الفالح مديرا لـ »استثمار المرافق«  في المنطقة الشرقة

موحان يمثل ليبيا بـ »األلعاب الجامعية« في نابولي
طرابلس - محمد ترفاس 
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4 ظواهر تغيب »الفرسان« عن أمم أفريقيا 32

مصر تستقبل األشقاء السمر في الحدث القاري الفريد 

حالة من الفوضى والتخبط والعمل االرتجالي العشوائي كان حصادها اإلخفاق األفريقي

األمم  كأس  بطولة  من   »32« النسخة  تنطلق 
األفريقية، غدا الجمعة، في مصر، حيث تقام ألول 
 ،16 عن  بدال  منتخبا   24 وبمشاركة  مرة صيفا، 
ويجرى لقاء االفتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي 
إذنا بضربة البداية، التي يسبقها حفل موسيقي 
كبير، وستشهد كأس األمم حضورا مميزا لعشرة 
أبطال سبق لهم التتويج باللقب األفريقي، حيث 
كما  المنتخبات،  هذه  المنظمة  البلد  تتصدر 
سبعة  على  حصولها  لسابق  األبرز  المرشح  أنها 
األخيرة  النسخة  نهائي  إلى  ووصولها  ألقاب، 
على  تحتوى  التي  الكاميرون  أمام  الخسارة  قبل 
رصيد 5 ألقاب، وغانا 4 ألقاب، ونيجيريا 3 ألقاب، 
ديفوار  وكوت  لقبين،  الديمقراطية  والكونغو 
مثلهما، وسيتواجد ثالثي عربي من شمال أفريقيا 
أحرز اللقب مرة وحيدة لكل منها، وهي المغرب 
معلقة  الثالثة  البلدان  وآمال  والجزائر،  وتونس 
منتخباتها،  تاريخ  في  الثاني  اللقب  إحــراز  نحو 
واألمر نفسه بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا الذي 

يحمل في جعبته لقبا واحدا حصل عليه في 1996.
ستكون  منتخبات  أسماء  ستبرز  المقابل  في 
مرشحة ألن تكون »الحصان األسود« في البطولة، 

المرشحة،  المنتخبات  الطاولة على  لتقلب 
حيث كانت آخر مفاجأة في نسخة 2012 التي 

عندما  االستوائية،  وغينيا  الغابون  استضافتها 

مفاجأة  في  باللقب  زامبيا  فــازت 
ساحل  حساب  على  مــدويــة 
بوركينا  كادت  بينما  العاج، 
فاسو تكرر اإلنجاز في نسخة 
أفريقيا،  جنوب  في   2013
حسمت  نيجيريا  ولكن 
النهائي، ورغم  اللقب في 
لم  السنغال  منتخب  أن 
بلقب  التتويج  له  يسبق 
وكانت  أفريقيا،  ــأس  ك
في  الفريق  إنجازات  أفضل 
التأهل  هو  أفريقيا  كــأس 
إلى النهائي مرة واحدة 
ــي نــســخــة مــالــي  فـ
فازت  حينما   ،2002
باللقب،  الكاميرون 
ولــكــنــه يــظــل من 
المرشحة  المنتخبات 
باللقب،  لــلــفــوز 
من  يضمه  بما 

كأس  إلى  تأهله  إلى  إضافة  النجوم  من  كوكبة 
العالم مرتين في 2002 و2018.

أما أبرز المنتخبات المرشحة ألن تصبح الحصان 
فاسو  بوركينا  منتخب  القائمة  فيتقدم  األســود، 
المشاركات  في  مميزا  حضورا  يسجل  بات  الذي 
األخيرة، حيث تأهل إلى نصف النهائي في النسخة 
الماضية 2017 وخرج أمام مصر قبل أن يحصل 
على المركز الثالث، كما أنه وصيف نسخة 2013، 
أما ثاني المنتخبات فيعد منتخب مالي من األسماء 
التي تلعب هذا الدور دوما، حيث شارك الفريق في 
كأس أمم أفريقيا، 9 مرات، من أصل 32 نسخة 

للبطولة أقيمت منذ العام 1957.
األسماء  من  أنغوال  منتخب  يعد  جهته  من 
المرشحة لتقديم بطولة قوية، خصوصا مع عودته 
للبطولة القارية التي غاب عنها آخر نسختين، حيث 
سبق له التأهل إلى كأس العالم، ولكنه لم ينل 
الفوز بلقب كأس أفريقيا، وكانت آخر مرة  شرف 
تأهل فيها المنتخب األنغولي إلى ربع النهائي في 
النسخة التي استضافتها أنغوال في 2010، قبل أن 
يخسر في دور الثمانية أمام غانا، بينما كانت المرة 

األولى التي يتأهل فيها إلى ربع النهائي في نسخة 
غانا 2008، وخسر حينها أمام مصر.

الفترة  البطولة األفريقية تقام في مصر خالل 
على  المقبل  يوليو   19 وحتى  يونيو   21 بين  ما 
مالعبها، ويتصدر نجم نادي ليفربول اإلنجليزي، 
والمتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا، الدولي 
المصري محمد صالح، قائمة أغلى العبي بطولة 
كأس األمم األفريقية بقيمة سوقية تقدر بـ150 
بحسب  السنغال،  منتخب  يعد  لكن  يورو،  مليون 
موقع »ترانسفير« ماركت العالمي هو األغلي بين 
المنتخبات المشاركة )386.4 مليون يورو(، يليه في 
المركز الثاني منتخب كوت ديفوار )284.35 مليون 
يورو(، وفي المركز الثالث منتخب الجزائر )196.55 
مليون يورو(، وفي المركز الرابع نيجيريا )196.55 
مليون يورو(، وفي المركز الخامس مصر )196.20 
مليون يورو(، والسادس المغرب )175.73 مليون 
يورو(، والسابع الكاميرون )167.3 مليون يورو(، 
والثامن غانا )121.08 مليون يورو(، والتاسع غينيا 
 105.4( مالي  والعاشر  يــورو(،  مليون   120.65(

مليون يورو(.

تترقب جماهير الكرة الليبية البطولة األفريقية لألمم رقم )32( 
خسارة  بعد  المتوسط«،  »فرسان  مشاركة  دون  مصر،  في 
المباراة الفاصلة في ختام التصفيات أمام جنوب أفريقيا، وسط 
تخبط شديد على الصعيدين الفني واإلداري بات يحاصر كرة 
في  الوطني  للمنتخب  األفريقي  اإلخفاق  ويعد  الليبية،  القدم 
محطته األخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا حكاية قديمة جديدة 
أصبحت تتجدد مع كل تصفيات ومنافسات، بدأت مالمحها هذا 
الموسم مبكرا، فكان الحصاد وجاءت المحصلة على قدر الخيبات 
التي صاحبت المرحلة الماضية، فبوادر اإلخفاق بدأت منذ إخفاق 
ممثلي الكرة المحلية األربعة، األهلي طرابلس واالتحاد والنصر 
واألهلي بنغازي، وخروجهم السريع والمبكر على صعيد بطولتي 
األندية األفريقية، وهي الفرق األربعة التي تمثل غالبية العبي 
المنتخب، وهي الفرق التي خاضت المنافسة األفريقية ودخلت 
المعترك األفريقي قبل انطالق الموسم الحالي الذي ساهمت 
شهر  خالل  متأخرا  انطلق  حيث  وتعطيله،  تعثره  في  األندية 
ديسمبر بدال عن موعده المبرمج مسبقا وهو شهر سبتمبر، 

لتتلخص أهم أربعة عوامل وراء إخفاق الكرة الليبية األخير.

1- الفوضى والتخبط
سياسة  في  وتدخلها  األندية  بتجاوز  اإلخفاق  بوادر  استمرت 
اتحاد الكرة، حيث فرضت أن يكون الهبوط لفريقين من كل 
مجموعة بدال عن ثالثة فرق من كل مجموعة، في موسم وصل 
فيه عدد الفرق المتبارية إلى 24 فريقا، وهو رقم قياسي وكبير 
الفني،  المستوى  تطور  في  يساهم  وال  الطموحات  يلبي  وال 
وساهم التخبط طوال المرحلة الماضية في وصوله إلى هذا 
المنتخب  فاستمرار خوض  فحسب  هذا  ليس  المخيف،  العدد 
جميع مبارياته خارج ملعبه وبعيدا عن جماهيره منذ سنوات 
وتأخر جهود رفع الحظر أيضا سبب من أسباب اإلخفاق، إلى 
جانب التغيير المستمر في مدربي المنتخب الذي وصل إلى ستة 
مدربين قادوا الفريق خالل مرحلة التصفيات، ويبدو أن عدوى 
إقالة المدربين التي بدأت من فرق األندية خالل موسم الكرة 

الحالي ألقى بظالله وانتقلت عدوى اإلقاالت إلى المنتخب.
العشوائي  االرتجالي  والعمل  والتخبط  الفوضى  من  حالة 
استمر  ما  وإذا  األفريقي،  اإلخفاق  وهو  متوقعا  كان حصادها 
القريب  المدى  على  األفق  يلوح في  نجاح  ال  فإنه  العبث  هذا 
حتى خالل التصفيات المقبلة وما بعدها، فمن غير المنطقي 
أن يتم تشخيص اإلخفاقات ونلخصها في مباراة واحدة من 
90 دقيقة، فاإلخفاق في كرة القدم ليس بالعيب، فهناك الكثير 
من المنتخبات العربية واألفريقية تذوقت مرارة اإلخفاق لكنها 
خارطة  ورسمت  وانطالق،  تحول  نقطة  إخفاقاتها  جعلت من 
طريقها وحددت األهداف ثم نهضت من كبوتها واستعادت 
نجاحاتها، ولنا في إخفاق منتخب تونس حين استضاف بطولة 
أفريقيا العام 1994 خير مثال، حيث احتشدت والتفت الجماهير 
التونسية حول منتخبها لمساندته لنيل اللقب األفريقي األول 
ملعبها  على  أمل  بخيبة  وخرجت  تعثرت  لكنها  تاريخها،  في 
وأمام جماهيرها من الدور األول، لكنها تداركت األمر وشخصت 
بخبرات وحولت  واستعانت  والعالج  الوصفة  األسباب وقدمت 
كافة  فيه  تشارك  وطني  مشروع  إلى  القدم  كرة  في  النجاح 
مؤسسات الدولة واستطاعت أن تصحح المسار وتضع خارطة 
لطريقها حتى وصلت لمونديال كأس العالم 1998 بعد غياب 
طويل دام 20 عاما منذ ملحمة األرجنتين العام 1978 ثم توجت 

باللقب األفريقي »كان 2004«، على ملعبها وأمام جماهيرها.
كذلك المنتخب المصري الذي غاب عن نهائيات »كان« منذ 
تتويجاته األفريقية الثالثة المتتالية بقيادة المعلم حسن شحاتة، 
حيث طال إخفاق المنتخب المصري الذي كان أبرز الغائبين عن 
نهائيات »كان« في ثالث نسخ متتالية لكن المسؤولين على 
الكرة المصرية تداركوا األمر واستعادوا بريق المنتخب المصري 

األرجنتيني  بقيادة  العالم  كأس  لنهائيات  عودة  سجل  الذي 
هيكتور كوبر بعد غياب طويل منذ ظهوره العام 1990 في 
مونديال إيطاليا، وهناك نماذج وتجارب أخرى مهمة تستحق 
أن نلتفت إليها ونوليها االهتمام ونتوقف عندها، منها تجربة 
في  مرة  ألول  الذي سجل ظهوره  المغمور  مدغشقر  منتخب 
نهائيات الكان »مصر 2019«، بفضل الصبر والتخطيط السليم 
الـ»كاف« الحالي  النقلة الكروية منذ تولى رئيس  حتى بدأت 
أحمد أحمد رئاسة اتحاد الكرة بمدغشقر العام 2003 ثم أصبح 
وزيرا للرياضة، وبفضل العمل واالستعانة بالخبرات والمدرسة 
التدريبية الفرنسية تحقق النجاح والمراد ووصلت للهدف الذي 

رسمته وهي »كان مصر 2019«.
أيضا التجربة الموريتانية تستحق التقدير واالحترام، وهي 
األفريقية، حيث  الواجهة  التي لم يكن لها يوما حضور على 
استطاعت بفضل الشخصية األبرز في القارة السيد أحمد ولد 
يحيى رئيس االتحاد الموريتاني الحائز جائزة أفضل شخصية 
في القارة، الذي تعاقد مع المدرب الفرنسي مارتينيز، ومنحه 
الوقت الكافي وكامل الصالحيات، وبالتخطيط والصبر وصلت 
لنهائيات الـ»شان« النسخة الماضية ثم التأهل ألول مرة لـ»كان 

مصر 2019«.

2- تجميد الدوري 
تعيش كرة القدم الليبية حالة من الجمود في دوري مجهول 
الهوية حتى اآلن، رغم تحديد موعد لعودته في الخامس عشر 
من شهر يونيو الجاري، دون أي بارقة أمل في األفق، رغم أنه 
الموعد المحدد من اتحاد الكرة ومن لجنة المسابقات، خصوصا 
أن جميع المعطيات ال تقول إن هناك دوري سينطلق في هذا 
التاريخ، وكل الالعبين المحليين نشطوا في الدوريات الشعبية 
مستغرب  أمر  ذاته  حد  في  وهذا  رمضان،  شهر  أيام  خالل 

من العبين صرفت األندية عليهم مبالغ طائلة ويلعبون في 
دوريات الشوارع، في غياب اإلدارات الحكيمة وفي غياب الرادع 

القانوني لالعبين.
األهم أنه ال يوجد أي ناد من أندية الممتاز باشر تدريباته، 
رغم قصر المدة المتبقية للموعد المحدد.. فكيف سيكون القرار 
المرتقب من لجنة المسابقات الغائبة هي األخرى عن الساحة 
في ظل األحداث الجارية؟ وأين اتحاد الكرة مما يحدث اآلن؟ 
وما سوف يحدث مستقبال؟ وما اإلجراءات التي سيتم اتخاذها 
في ظل هذه الظروف المجتمعة؟ هل سيكون هناك دوري أم 
تجميد هذا الموسم أم أن هناك حال آخر يحفظ للجميع حقوقهم 
سواء األندية أو االتحاد، ومن يعوض المصاريف الباهظة التي 
الدرجات األولى والثانية  دفعتها األندية في جميع منافسات 
والثالثة والممتاز والكأس؟ وكيف سيتم اختيار عناصر المنتخب 
الوطني بعد أن تم تكليف المدرب الوطني جالل الدامجة مرة 
الشوارع  دوريات  إلى  المدرب  سيذهب  هل  لتدريبه؟  أخرى 
لم  والتي  المختارة  القديمة  بالعناصر  االكتفاء  أم  الرمضانية 
من  وخروجها  والمعسكرات  المصاريف  رغم  إنجاز  أي  تحقق 
والفرق  األفريقية«  واألمم  العالم  »كأس  التصفيات  جميع 
الليبية التي خرجت من األدوار األولى.. كيف ستكون هناك 
مشاركات  ولدينا  الظروف  هذه  ظل  في  ومنتخبات  فرق 

التزامات  وأمامه  األول  القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  قارية 
دولية قادمة من أهمها تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2020 
إثيوبيا  في  والنهائيات  المقبل  نوفمبر  شهر  في  والتصفيات 
مع  ستنطلق  التي  القدم2022  لكرة  العالم  كأس  وتصفيات 
بداية العام المقبل ومشاركة المنتخب الليبي أيضا في بطولة 
المنتخبات العربية وتصفيات الشان وكذلك المنتخب األولمبي 
كيف  االستحقاقات  كل هذه  اآلخر..  هو  استحقاق  لديه  الذي 

ستكون في ظل هذه الوضعية السائدة حاليا.

3- غياب التخطيط
الدامجة قد يواجه خطر عدم التجانس بين الالعبين وسط 
غياب استراتيجية واضحة للفرق الليبية التي ستشارك في رابطة 
األبطال وكأس االتحاد األفريقي وكأس األندية العربية، وكيف 
سيكون االختيار في ظل هذا الركود الكروي؟ وكيف سيكون 
رأي اتحاد الكرة في هذا المطلب الذي لن يرضي األندية في 
عملية االختيار؟ وحسب المعلومات فإن ليبيا ستشارك بفريق 
في رابطة األندية األفريقية وفريق في كأس االتحاد األفريقي 
وفريق أو اثنين في كأس األندية العربية، في الوقت نفسه 
األولى  المجموعة  في  الذهاب  مرحلة  الليبي  الدوري  اختتم 
ولم يختتم مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية وهناك فرق 
مصيدة  في  وفرق  الدافئة  المنطقة  في  وفرق  المقدمة  في 
الهبوط.. كيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية في حالة عدم 
انطالق الدوري وهناك فرق في الدرجة األولى 
الثانية  الدرجة  للممتاز ومن  الصعود  تريد 
إلى األولى ومن الثالثة إلى الثانية فكل 
الدوريات العربية والعالمية واألفريقية 
ليبيا ينتظر  اختتمت بنجاح، بينما في 
متابعة  وســط  المجهول  الجميع 

المحترفين في الخارج فقط، التي حققت بدورها إنجازات آخرها 
العاصمة، حيث  اتحاد  المحترف في صفوف  الالفي  مع مؤيد 
حيث  جيدة،  مستويات  وقدم  الجزائري  الدوري  ببطولة  توج 
كان له الفضل في الفوز على قسنطينة في ملعب قسنطينة 
3-1، والالفي هو من مرر كرة الهدفين األول والثاني التحاد 
العاصمة الجزائري، كما تقول إحصائية مؤيد الالفي بعد انتهاء 
الدوري الجزائري إنه لعب 13 مباراة وصنع 5 أهداف وسجل 
5، أيضا فاز محمد صوله مع المحرق البحريني ببطولة كأس 
النخبة البحريني، فضال عن كونه هداف الفريق، وقدم موسما 
جيدا مع المحرق كما توج زكريا الهريش مع سوسيشكا ببطولة 
الدوري الممتاز في منتنغرو، وينتظر الجميع حمدو الهوني في 
دوري األبطال بعد قرار إعادة النهائي أمام الوداد البيضاوي 
المغربي وكذلك سند الورفلي في الرجاء البيضاوي والمستوى 
المميز الذي يقدمه في انتظار التتويج هو اآلخر وأحمد بن علي 
الذي حصل في آخر استفتاء لناديه عل لقب أنه أحسن العب 
في فريقة، وكذلك محمد منير في الدوري األميركي وإسماعيل 

التاجوري.

4- رقابة الـ»فيفا« 
تمسكت األندية بطلبها بعقد االجتماع غير العادي لعمومية 
»األهلي  وهي:  سابق  وقت  في  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
طرابلس« و»األهلي بنغازي« و»االتحاد« و»الشموع« و»األهلي 
المصراتي« و»الفداء« و»الظهرة« و»الفالوجا« و»السويحلي« 
و»رفيق«  و»التصدي«  و»الــوحــدة«  المصراتي«  و»االتحاد 
و»الريف«  و»الخمس«  و»زناتة«  و»المجاهد«  و»القلعة« 
و»اتحاد الشرطة« و»المحلة« و»األمل« و»المجد«، حيث يتزايد 
يوميا عدد األندية المطالبة بعقد اجتماع غير عادي للجمعية 
العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم في رسائل رسمية موجهة 
الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئيس 
الجمعية  اجتماع  بعقد  النقاط  نفس  على  األندية  وأجمعت 
العمومية غير العادية لالتحاد، على خلفية تدني مستوى عمل 
لجان االتحاد، فضال عن إخفاقات المنتخبات الوطنية، وأعلنت 
و»الجمارك«  الشرطة«  و»اتحاد  و»المجد«  »المدينة«  أندية 
و»الوحدة« دعوتها الجتماع الجمعية العمومية في أقرب وقت 

ممكن.
في الوقت نفسه كشفت مرة أخرى أزمة اتحاد الكرة األخيرة، 
التي  األزمة  عمق  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  طيلة  استمرت  التي 
كل  بين  الشراكة  مفهوم  وغياب  الرياضي  الوسط  يشهدها 
أطيافه، فرئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري وقع في ذات 
األخطاء عندما انفرد بالقرار وخالف النظام األساسي باختراقه 
أكثر من مرة، فوقع في مواجهة مع أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
ومع األندية التي تنادت إلسقاطه، في الوقت الذي طالب فيه 
االتحاد الدولي )فيفا( بضرورة اختيار مجلس جديد إلدارة اتحاد 

الكرة خالل 90 يوما، ليمر الوقت قبل حساب الـ»فيفا«.
ويبدو أنه وبعد مغادرة رئيس االتحاد المشهد الرياضي بعد 
إزاحته في اجتماع المرج بسحب الثقة عنه من قبل 82 ناديا، 
تكرر المشهد مع رئيس االتحاد الحالي عبد الحكيم الشلماني 
وأعضائه بنفس السيناريو، ففى أول اختبار لهم قاموا بإخفاء 
رسالة »فيفا«، التي وصلت وزكت اجتماع المرج وفيها تفاصيل 
أخرى تتعارض، فيما يبدو، مع أحالمهم ومصالحهم، حيث لم 

تنشر للرأي العام الرياضي تفاصيل الرسالة، وربما 
المشهد  هذا  يحدث  الليبية  الكرة  تاريخ  في  مرة  ألول 
في  حديث  ال  حيث  الطويل،  تاريخها  عبر  المعقد  الكروي 
الكرة  اتحاد  أزمة  أربعة أشهر إال عن  الرياضي منذ  الوسط 
مع األندية المقاطعة له، حتى وصل األمر لسحب الثقة من 
رئيس االتحاد جمال الجعفري، الذي أزاحه موقتا عن المشهد 
الرياضي مجلس إدارته حتى انعقاد موعد الجمعية العمومية 
في مدينة المرج 20 ديسمبر التي إما أن تسحب الثقة نهائيا 
القدم »فيفا« بعد أن طلب  الدولي لكرة  االتحاد  أو يتدخل 

ذلك رئيس اتحاد الكرة في رسالة موجهة منه لـ»فيفا«.

طرابلس - الصديق قواس 

الدامجة يعود مجددا لتدريب المنتخب 
وسط ترقب لطريقة عمله في اختيار 

العناصر من دوري مجمد

تشهد بطولة األمم األفريقية في مصر رقم )32( غياب 
عدد من نجوم العالم المحترفين في القارة األوروبية، 
بيير  التأهل على رأسهم  بسبب فشل منتخباتهم في 
أرسنال  وهــداف  الغابون  مهاجم  أوباميانغ  إيمريك 
الكرة  الذي قدم موسما مميزا في  الالعب  اإلنجليزي، 
األوروبية خالل موسم 2019/2018، حيث تمكن خالله 
والفوز  البطوالت،  مختلف  في  هدفا   31 تسجيل  من 
مع  مناصفة  البريميرليغ  في  الذهبي  الحذاء  بجائزة 

محمد صالح وساديو ماني بواقع 22 هدفا لكل العب.
المثير أن أوباميانغ دخل في خالفات مع اتحاد الكرة 
الغابوني، وغاب عن مباراتين في التصفيات ضد جنوب 
السودان ومالي، لكنه شارك في المباراة الحاسمة في 
نهاية التصفيات ضد بوروندي، وفشل في قيادة منتخب 
بالتعادل  انتهت  التي  الحاسمة  بالمباراة  للفوز  بالده 
للمونديال  التأهل  بطاقة  بوروندي  ومنحت  بهدف، 

األفريقي على حساب الغابون.
أيضا يغيب دجيني داكونام صخرة دفاع توغو الذي 
آخر  اإلسباني خالل  الدوري  في  رائعة  مستويات  قدم 
موسمين ليكون واحدا من األسماء الدفاعية المطلوبة 

في الكرة األوروبية، ومع تقديمه موسما مميزا خالل 
دور  لعب  الذي  خيتافي  فريق  مع  الماضي  الموسم 
الحصان األسود في الدوري اإلسباني محققا أفضل مركز 
الخامس وعدد نقاط هو األفضل له على مدار تاريخه 
التصفيات  في  شارك  داكونام  أن  إال  المسابقة،  في 
األفريقية مع منتخب بالده، وشارك في المباراة الفاصلة 
وانتهت  وبنين،  توغو  بين  جمعت  التي  والمصيرية 
مباراة حسم  في   )1-2( بنتيجة  بالده  منتخب  بخسارة 
معها منتخب بنين بطاقة التأهل للمونديال األفريقي 

على حساب توغو.
أبرز  أحد  تراوري  بيرتراند  فاسو  بوركينا  نجم  يعد 
المواهب الشابة في نسخة 2017 لكأس األمم األفريقية، 
وأحد الالعبين الذين حجزوا مكانا في التشكيلة المثالية 
لم  الفرنسي  ليون  نادي  جناح  تراوري  لكن  للبطولة، 
يكن قادرا على قيادة صاحب المركز الثالث في النسخة 
األخيرة من كأس األمم األفريقية إلى النسخة المقبلة 
في مصر، وشارك تراوري في 5 مباريات، لكن منتخب 
بالده خسر التأهل بفارق نقطتين عن أنغوال وموريتانيا، 
على الرغم من أن منتخب الخيول قد حصد 10 نقاط 

خالل مرحلة المجموعات، وهو عدد نقاط يفوق 
نقاط 6 منتخبات تأهلت بالفعل، ويعادل رصيد 
نقاط 3 منتخبات متأهلة بالفعل لهذه النسخة.
يغيب أيضا العب أفريقيا الوسطى جيوفري 
لعب  الذي  القوي  الوسط  العب  جوندوجبيا 
دورا هاما في احتالل فالنسيا المركز الرابع في 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني والتأهل لدوري 
أبطال أوروبا، بجانب مشاركته مع الفريق في 
حساب  على  إسبانيا  ملك  بكأس  كبير  تتويج 
من  سنوات  وبعد  كوندوجبيا  لكن  برشلونة، 
ديديه  الفرنسي،  المنتخب  مــدرب  تجاهل 

قرر  األول،  للمنتخب  لضمه  ديشامب، 
الوسطى،  أفريقيا  بقميص  اللعب 

لها،  أصوله  تنتمي  التي  الدولة 
مباريات   3 في  الالعب  وشارك 
التي  التصفيات  مرحلة  خــالل 

بــالده  منتخب  إخــفــاق  شهدت 
األفريقي  للمونديال  الوصول  في 
لصالح منتخبي غينيا وكوت ديفوار.

نجوم سطعوا في سماء أوروبا خارج العرس
األمــم  كــأس  بطولة  فعاليات  النــطــالق  التنازلي  العد  ــدأ  ب
تنتظر  حيث  الجمعة،  غــدا  مصر  في  لها  المقرر  اإلفريقية، 
عدد  ــادة  زي بعد  كبير،  بشغف  األفريقي  العرس  الجماهير 
اللقب،  على  المنافسة  يشعل  مما  منتخبا،   24 إلى  المنتخبات 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  قرر  أن  بعد  خصوصا 
البطولة  في  المشاركة  للمنتخبات  المالية  الجوائز  قيمة  زيادة 
دوالر  مليون   23.7 إلى  رفعها  تم  حيث  النسخة،  هذه  خالل 
 ،2017 في  السابقة  البطولة  عن  دوالر  مليون   7.8 بفارق 
األفريقية  بالبطولة  الفائز  المنتخب  يحصل  أن  المنتظر  ومن 
على  الوصيف  سيحصل  فيما  دوالر،  مليون   4.5 مبلغ  على 
 7 النهائية  المباراة  جوائز  قيمة  لتبلغ  دوالر،  مليون   2.5
التي  األربعة  الفرق  من  فريق  كل  ويحصل  دوالر،  ماليين 
بدال عن  مليوني دوالر،  على  النهائي  الدور نصف  إلى  تصل 

البطولة السابقة. المليون دوالر في  مليون ونصف 
مليون  على  الثمانية  دور  إلى  يصل  فريق  كل  ويحصل 
دور  إلى  يصل  فريق  لكل  دوالر  ألف   700 مقابل  دوالر، 
ويودع  األخير  المركز  يحتل  الذي  الفريق  وحتى  عشر،  الستة 
دوالر،  ألف   500 على  سيحصل  المجموعات  دور  من  البطولة 
بها  توج  التي  السابقة  البطولة  في  دوالر  ألف   475 مقابل 
بنتيجة  المصري  المنتخب  حساب  على  الكاميروني  المنتخب 

.)1/2(

جوائز مالية ضخمة 

القاهرة ـ الوسط

● أوباميانغ

●  جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

●  بروفة حفل افتتاح كان 2019
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قدمت اللجنة عقب عودتها من طرابلس؟

كلف هذه اللجنة بزيارة ليبيا؟

 ستذهب تقارير اللجنة؟

يلمس ضحايا حرب العاصمة نتائج زيارتها؟

لم تهتم الصحف والحكومات األوروبية بزيارتها؟

 يمكن للمتضررين المدنيين من معارك العاصمة 
االستفادة من تقاريرها؟

مـــــاذا

مــــــن

أيــــــن

متـــــى

لمـــاذا

كيــــف

عبور سريع وصامت
 لذكرى أليمة

جمعة بوكليب

 كل شيء  

لجنة االطالع األوروبية رفيعة المستوى

في مثل يوم أمس منذ أربع سنوات، رحل عنا األديب الشاعر 
1938 ودرس  صالح الدين جبريل، الذي وُلد بمدينة درنة سنة 

بها المرحلة االبتدائية. وأتم دراسته في بنغازي إلى أن تخرج في 
1963. التحق بوزارة اإلعالم والثقافة، وقدم من  كلية اآلداب سنة 
اإلذاعة الليبية برنامج »دراسات في األدب الشعبي«، الذي استمر 

1973، ثم انتقل إلى أمانة تعليم إلى أن تقاعد سنة  حتى سنة 
الشعبي،  بالتراث  العمودي والحديث، واهتم  الشعر  1992. كتب 

وصدر له ديوان شعر عنوانه »ال مفر« ومجموعة أدعية ضمها 
كتابه »دعاء المنيب«، وصدرت له دراسة تناولت شعر وحياة الشاعر 
أعماله، فلقد  أبرز  عبدالكريم جبريل. ويظل كتاب »تجريدة حبيب« 
طبع عدة مرات، وهو دراسة مستفيضة في موروث محكي من شعر 

شعبي شهير، كان قد حفظه وعمره ست عشرة سنة، واستعان 
بالشاعر هاشم بو الخطابية في رواية هذه »التجريدة«، التي تعد 

الشعبي.  ليبيا  تراث  واقعية من  تاريخية  سيرة 

رحيل األديب الشاعر صالح الدين جبريل

ليبيا األمس

ربما تكون أهرامات الجيزة في مصر هي األشهر عالميًا، غير 
أنه على بعد 1128 كيلو مترًا جنوب طرابلس، توجد أهرامات 

الحطية الليبية، التي تنتصب تحت الشمس لتكون الشاهد 
على حضارة الجرمنت التي قامت في تلك المنطقة منذ أكثر 

من 3000 سنة، وامتد نفوذها حتى ساحل المتوسط شمااًل. 
وتعرف هذه األهرامات محليًا بجبانة الحطية، فالجرمنت 

رغم اهتمامهم بالمساكن أكثر من القبور إال أنهم كغيرهم 
من الشعوب القديمة عرفوا طرقًا عديدة للدفن، كالدائرية 

والمربعة والموزاليوم والهرمية، وحرصوا على وضع شواهد 
على قبورهم كانت عبارة عن إما مسالت من الحجر بارتفاع 

ال يزيد على المترين، أوعلى شكل قرنين، أوعلى شكل الكف 
)الخميسة(، أوعلى شكل المثلث رمز اإللهة تانيت، وكانت 

توضع من الناحية الغربية المقابلة لمشرق الشمس أو 
الناحية الشرقية المقابلة لمغربها.

ومن أوباري، بوابة الصحراء وأكبر مدن الوادي الذي يمتد 
على شكل أخدود منخفض من األرض ما بين حمادة مرزق 

من الجنوب وكثبان صحراء أوباري من الشمال، وفي منتصف 
الطريق بينها وبين جرمه تقع األهرامات التي تم اكتشافها 

مدفونة في الرمال خمسينيات القرن الماضي.

 أهرامات الحطية الليبية

1967 العسكرية مرت، منذ أسبوعين،  5 يونيو  الثانية والخمسون لهزيمة  الذكرى 
تحت رادار اهتماماتنا، وانشغاالتنا اليومية، غير ملحوظة، وكأن المكان لها في زحمة 
ما يحيط بنا ويشغلنا من أمور، كما فعلت طائرات الميراج الحربية اإلسرائيلية، فجر 

ذلك اليوم، منذ اثنين وخمسين عامًا.
الصحفي  قام  الحرب،  لنفس  الثالثين  الذكرى  مرور  ولمناسبة   ،1997 العام  في 
البريطاني جيريمي بوين مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية في الشرق األوسط بإعداد 
برنامج تلفزي توثيقي شمل لقاءات مع من ظلوا أحياء من المسؤولين السياسيين 
والعسكريين المشاركين في تلك الحرب. وأذكر أن أحدهم كان إسرائيليًا من الضباط 
المصري،  الجوي  السالح  على  قضت  التي  األولى  بالضربة  قاموا  الذين  الطيارين 
الخمس  إن  المقابلة  تلك  في  قال  أنه  أذكر  الحرب.  من  طلقة  أول  من  وأخرجته 
واألربعين دقيقة مدة الرحلة الجوية كانت األطول في حياته، وأنه كان يقود طائرته 
على مستوى منخفض جدًا، حتى تكاد تالمس مياه البحر، لكي يتفادى الرصد الراداري 
المصري، وحين وصلت طائرات سربه إلى الهدف، وهو مطار حربي، كان أول ما قاموا 
به تدمير المهابط، ثم بعدها تحركوا لضرب الطائرات الجاثمة. من ضمن ما قال، 
أيضًا، إن الطيارين المصريين كانوا في طائراتهم، وكنا نراهم، ونحن ندمر الطائرات.

كانت  الحرب  أجواء  أن  وأذكر  المراهقة.  فترة  أعتاب  على  كنتُ  الفترة،  تلك  في 
وكبارًا،  صغارًا  وكنا،  العربي.  العالم  أرجاء  جميع  في  وأرواحنا،  سمائنا  على  مخيمة 
وعودة  فلسطين،  وتحرير  إسرائيل  دولة  على  القضاء  إلى  تؤدي  أن  آملين  نترقبها، 

الالجئين إلى ديارهم.
في ستة أيام، من تاريخ تلك الضربة الجوية، انتهت الحرب، بانتصار جيش دولة 

إسرائيل وهزيمة كارثية لثالثة جيوش دول عربية هي مصر وسورية واالردن.
بعدها بأيام قليلة، جاءوا بمصطلح »نكسة«، وألصقوه 
فوق الكارثة -الهزيمةـ فلم يعد أحد يتكلم عن هزيمة. 
جديد  جيل  بعدها،  ونشأ،  النكسة،  مصطلح  وانتشر 
أطلقوا عليه جيل النكسة! لكن مصطلح النكسة لم يِزْل 
يمحها  ولم  الهزيمة،  مرارة  طعم  والقلوب  األفــواه  من 
من ذاكرات األوطان، أو أن يحل محلها في كتب التاريخ 

المكتوبة بلغات غير العربية.
واألحالم،  واألوهــام  بالسذاجة  مملوءًا  صغيرًا،  كنت 
حين تذوقت طعم مرارة الهزيمة، ألول مرة، في حياتي. 
وأذكر أنني لم أكن الوحيد. كنت أرى من هم حولي، من 
الكبار والصغار، وكأنهم سكارى وما هم بسكارى. عيونهم 
منطفئة وأرواحهم رمادًا وأحالمهم سحابة صيف انقشعت، 
تاركة مكانها لضياع فكري ونفسي وأسئلة مشوكة دون 
ثم  الكون،  خارج  بعيدة  رحلة  في  كانوا  وكأنهم  إجابات، 
ولم  صفصفًا.  هشيمًا  فوجدوه  الواقع  إلى  هبطوا  فجأة 
يكن أمامهم سوى الخروج إلى الشوارع باكين صارخين، 
اليهود، في طرابلس  قاصدين مساكن ومتاجر ومحالت 
وفي غيرها من المدن العربية، معتدين عليهم بالضرب، 
نفوسهم  عن  للتنفيس  محاولة  في  الممتلكات،  وحرق 
أنزلته بهم من إحباط لم  الهزيمة، وشدة ما  من مرارة 
يسلموا من تداعياته، وما أحدثه في دواخل نفوسهم من 

تصدعات وانهيارات إلى يومنا هذا.
دفعنا، ومازلنا ندفع، بدمائنا وأحالمنا وأرواحنا، أثمان تلك الهزيمة المكلفة التي 
كنا ضحاياها، التي مهدت األرض لكي ينبثق ما كان كامنًا في جوفها من قوى معادية 

للحرية، تصر على جرنا قسرًا، إلى دهاليز ومسارب ماٍض محنط.
اقتصاديًا،  ومزدهرة  سياسيًا،  ديمقراطية  وتتمدد:  باقية،  زالت  ما  إسرائيل 
ومتقدمة تقنيًا، وقوية عسكريًا، وعضوًا في النادي النووي الدولي، وأجهزتها األمنية 
واالستخباراتية بقدرات ومهارات تجاري وتنافس أجهزة أمنية لدى أقوى دول العالم، 
وعلى أهبة االستعداد لمالحقة أعداء إسرائيل أينما كانوا وحلوا والقضاء عليهم مهما 
كانت التكاليف. وال أعتقد أنه من الحكمة في شيء إجراء مقارنة باألوضاع في إسرائيل 
مع األحوال واألوضاع في الدول العربية، وما حدث خالل نصف القرن الماضي، ومازال 

يحدث كل يوم.
لسؤال  الباب  تفتح  بأن  وكفيلة  كافية  األرجاء  في  غير،  ال  واحدة  فاحصة،  نظرة 

البد أن ينبثق مطاًل برأسه: لماذا؟
عن  األجابة  وحكومات،  شعوب  عن  نيابة  اإلجابة  شخصيًا  مقدوري  في  ليس 
واحد  وأنا  بالك  فما  إن كنت مستطيعًا،  لذلك، هذا  بي  حاجة  وال  الـ»لماذا«.  تلك 
كافة  على  مرير،  حياتي  واقع  أوحــال  في  مشتبكة  تخوض  مازالت  ماليين  من 
لبذر أحالم، وال في  لم يعد فيه مكان  ترابها حتى  المستويات، وعلى أرض تفتت 
أمطارها  لتروي  حمولتها  وإفراغ  سيرها  عن  بالتوقف  الغيوم  يغري  ما  سمائها 
حولنا  يحدث  ما  كل  وكأن  وتحمينا.  نحبها  أوطان  في  كريمة  لحياة  أرواحنا  ظمأ 
وكأن،  فيه.  نحن  وما  كان  مما  أسوأ  اإلمكان  في  ليس  إنه  لنا  يقول  حوادث  من 
أيضًا، أن علينا، شئنا أم أبينا، البحث عن حلول لواقع مأزوم، والتعامل مع أسئلته 
المطروحة بوضوح ومن دون لف وال دوران، لكن ذلك ليس قبل االعتراف العلني 
الصريح بأننا نعيش في أزمة خانقة لكل شيء، والبد من تحركنا للقيام بعمل ما 
يتيح لنا فتح كوة ولو صغيرة في سقف كهف موحش دخلناه أو حشرنا فيه، ال فرق، 
كي  خارجه،  الشمس  نور  أشعة  من  رفيعة  خيوطًا  ولو  ورؤية  التنفس  من  تمكننا 
الظالم وتسحق ما ظل في قلوبنا مخبأ ومحميًا من بذور حلم  بنا غيالن  ال تنفرد 

بحياة أفضل، ونهار بال ضفاف.

سالحف منقرضة تكافح 
للعودة إلى الحياة

يحاول مسؤولون في معبد هندي، يعود 
تاريخه إلى عدة قرون، مساعدة السلحفاة 

السوداء ذات القوقعة الملساء )تعتبر 
منقرضة( على العودة إلى الطبيعة.

وكانت والية أسام الواقعة شمال 
شرق الهند غنية في السابق بسالحف 

المياه العذبة هذه، لكن فقدان مواطنها 
الطبيعية واإلفراط في استغاللها )كانت 

تعتبر طعامًا محليًا شعبيًا( أدّيا إلى 
خفض أعدادها بشكل كبير.

وكان االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
أعلن في العام 2002 انقراض هذا 

النوع من السالحف، وفق وكالة »فرانس 
برس«.

لكن طوال الوقت، وفر معبد هاياغريفا 
مادهاف في منطقة هاجو مالًذا آمنًا 

لهذه السالحف، إذ إن السالحف تعتبر 
حيوانات مقدسة ويجب حمايتها تاليًا.

وقال جاياديتا بوركاياشتا من مجموعة 
»غود أرث« للحفاظ على الطبيعة، التي 
تتعاون مع سلطات المعبد في برنامج 
تربية خاص بهذه الحيوانات :»هناك 

الكثير من السالحف في حوض المعبد«.

العثور على رأس ذئب 
عائدة إلى 32 ألف سنة

أعلنت أكاديمية العلوم في سيبيريا 
العثور على رأس ذئب تعود إلى 32 

ألف سنة، مع دماغ وأسنان ال تزال في 
حالتها األصلية. وأشار بيان لألكاديمية 

نشر ليل الخميس - الجمعة، إلى أن 
الرأس المكسوة بالفرو تشبه رؤوس 

فيلة الماموث، واكتشفها أحد السكان 
المحليين، خالل الصيف الفائت عند جليد 

بحيرة في ياكوتيا في سيبيريا الشرقية، 
حسب »فرانس برس«.

وسُلمت الرأس المكتشفة إلى 
أكاديمية العلوم في ياكوتيا، وخضعت 

للدرس من جانب علماء إحاثة روس 
ويابانيين، خلصوا إلى أنها عائدة إلى 
ذئب من حقبة العصر الحديث األقرب 

وعمرها 32 ألف سنة.
ويوازي حجم هذه الرأس البالغ طولها 
41,5 سنتيمترًا، نصف حجم جسم الذئب 

المعاصر، الذي يراوح طوله بين 66 
سنتيمترا و86، وفق البيان.

 ديمي لوفاتو.. أزرق
من أجل السودان

لشعب  دعمها  عن  لوفاتو،  ديمي  الشهيرة،  األمريكية  المغنية  عبّرت 
السودان، في حقه وتطلعه إلى الحرية، لتسير على نهج غيرها من المشاهير.

الصورة  العالم  في  والمجتمع  الفن  مشاهير  من  كبير  عدد  غيّـر  إذ 
الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي وخاصة موقع تبادل 
مع  تضامنهم  عن  للتعبير  وذلك  األزرق  اللون  إلى  »إنستغرام«،  الصور 
إشارة  في  هناك،  يحدث  ما  حول  الوعي  ونشر  السودان  في  ــداث  األح
والذي  أسبوعين  من  أقل  قبل  العامة  القيادة  اعتصام  فض  أحداث  إلى 

فضاًل  شخص،   100 مــن  أكثر  مقتل  عــن  عــن أسفر 
السودانية  األمن  لقوات  اتهامات  تتناول  تقارير 

باغتصاب متظاهرات شاركوا في االعتصام.
حققت  الــتــي  الحملة  فــي  ــارك  وشـ

التواصل  مواقع  على  واسعًا  انتشارًا 
هاشتاج  خــالل  مــن  االجــتــمــاعــي 

كبير  عدد   BlueForesudan#
والفنانين  المشاهير  مــن 

بينهم كاردي  العالميين من 
بي وعارضة األزياء األمريكية 

والممثلة  حديد،  بيال 
األزياء  وعارضة 

ناعومي كامبل.

أقوالهم

 »نطالب كل األطراف الليبية بالعمل 
والعودة إلى المسار السياسي للخروج 

من المأزق الحالي«.

وزير الخارجية األردني
 أيمن الصفدي

 »نتعاون مع خفر السواحل الليبي 
للتصدي لمهربي البشر، واالستقبال 

العشوائي للمهاجرين ليس حاًل«.

رئيس الوزراء اإليطالي
 جوزيبي كونتي

»ملتزمون بدعم برنامج األغذية 
التابع لألمم المتحدة في ليبيا 

لمساعدة المحتاجين والمتضررين 
من المعارك«.

سفير هولندا لدى ليبي
ا الرس توميرس

 »إن عدم االستقرار يؤثر اآلن على 
تونس، مع تغيير النظام في الجزائر 

والنزاع المسلح في ليبيا«.

رئيس الوزراء التونسي
 يوسف الشاهد

إسرائيل ما زالت 
باقية، وتتمدد: 

ديمقراطية 
سياسيًا، ومزدهرة 

اقتصاديًا، 
ومتقدمة تقنيًا، 
وقوية عسكريًا، 

وعضوًا في النادي 
النووي الدولي، 

وأجهزتها األمنية
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