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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع
 »فاقدة البصر«

ص 16

اتفاق

فضاء

عاد رواد فضاء من الواليات المتحدة 
وكندا وروسيا إلى األرض بعد 

قضاء أكثر من 200 يوم على متن 
الدولية. ووفقًا لما  الفضائية  المحطة 

ذكره موقع »سبيس« هبط أوليج 
كونونينكو مع وكالة الفضاء الروسية 
روسكوزموس، وآن ماكلين من وكالة 

ناسا، ورائد الفضاء ديفيد سان جاك 
من وكالة الفضاء الكندية على متن 

مركبة الفضاء الروسية »سويوز إم إس 
»-11

عبَّر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
عن اعتقاده أن منظمة البلدان المصدرة 

النفط )أوبك( وحلفاءها سيتوصلون التفاق 
عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج 

النفط العالمي خالل اجتماعهم في فيينا. 
وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية ال 

تزال تجري محادثات مع شركات النفط في 
البالد بخصوص اتفاق اإلنتاج، مشيرًا إلى 

أنه يعتزم االجتماع مع نظيره السعودي 
خالد الفالح خالل قمة مجموعة العشرين 
التي تبدأ أعمالها في أوساكا باليابان غدًا 

الجمعة.

` مليون 732
دوالر

إجمالي قيمة صكوك محلية أصدرتها 
المملكة العربية السعودية هذا الشهر

نفط

ثقافة

204 أيام

قريبا في ليبيا
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أهلي بنغازي يعود 
لألضواء العربية 

من »نصف موسم«

»التعويضات«.. باب خلفي الستنزاف االستثمارات الليبية بالخارج
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5 سنوات على اغتيال سلوى بوقعيقيص ..والفاعل ما زال مجهوال

نازحو طرابلس يدفعون ثمنًا فادحًا الستمرار الحرب

ولد الغزواني
جنرال يخلف جنراال، كان 
هذا هو الملمح األبرز في 

نتائج االنتخابات الرئاسية 
الموريتانية التي فاز فيها 

وزير الدفاع السابق محمد 
أحمد ولد الغزواني، شريك 

الرئيس السابق محمد ولد 
عبدالعزيز في االنقالب على 

الرئيس األسبق معاوية 
ولد الطايع في العام 

2005، لكن يبدو أن 
األمور لن تمضي على 

نحو سهل، إذ إن مرشح 
المعارضة بيرهام ده 

عبيد الذي يقود حملة 
ضد العبودية شكك 

في نزاهة االنتخابات، 
وقرر الدخول في 

معركة ضد ما سماه 
»انقالبًا«، في الوقت 

نفسه فإن استتباب 
األوضاع للرئيس الجديد 

يعني استنساخًا 
للنموذج الروسي، 

بما يحمله من دور 
محتمل للرئيس 

السابق.

غريان تغير حسابات »حرب العاصمة«
طرابلس – بنغازي – الوسط

األربع  خالل  ليبيا  في  العسكري  المشهد  سجل 
نوعيًا  ميدانيًا  تطورًا  األخيرة  ساعة  وعشرين 
طرابلس  العاصمة  حــرب  ــدالع  ان منذ  الفتًا، 
وذلك  الماضي،  أبريل  شهر  من  الرابع  في 
سيطرتها  الــوفــاق  حكومة  ــوات  ق ــالن  إع مع 
وقعت  مدينة  أول  وهي  غريان،  مدينة  على 
خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  سيطرة  تحت 
في  القيادة  لهذه  األهم  المعقل  وهي  حفتر، 
المنطقة الغربية، إذ توجد فيها غرفة العمليات 
مما  الحاسي،  عبدالسالم  إمرة  تحت  الرئيسة، 
أعطى إشارات دالة للمراقبين بأن مقبل األيام 
موازين  صعيد  على  جديدة  حسابات  سيحمل 
حتمًا  ذلك  وسيلقي  الحرب،  طرفي  بين  القوى 
بظله على المسار السياسي لألزمة الليبية. ولم 
تتوقف تطورات هذا األسبوع عند محاور القتال، 
محورًا  النفطية  للثروة  العادل  التوزيع  كان  إذ 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  للقاءات  رئيسًا 
الشرقية  المنطقة  في  ومشايخ  مسؤولين  مع 
هذا األسبوع، والذين عبروا عن استيائهم مما 
شرق  بين  البالد  ثروات  توزيع  بسوء  وصفوه 
البالد وغربها، ويقول محللون إن اللقاءات التي 
ستيفاني  األممية،  البعثة  رئيس  نائبة  أجرتها 
المركزي  المصرف  محافظ  مع  أثمرت  وليامز، 
الصديق الكبير ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
أحمد معيتيق كانت استجابة سريعة من البعثة 
هذا  في  الشرقية  المنطقة  لشكاوى  األممية 

الشأن. 
الحرب  ضحايا  فاتورة  ارتفاع  استمرار  ومع 
الصحة  منظمة  أعلنت  العاصمة طرابلس،  على 
وإصابة  شخصًا،   739 مقتل  ليبيا  في  العالمية 
4407 آخرين، منذ اندالع االشتباكات بين قوات 
تابعة  وأخــرى  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
إعالن  جاء  مفاجئ  نحو  وعلى  الوفاق،  لحكومة 
العقيد  الوفاق،  حكومة  قــوات  باسم  الناطق 
سيطرة  تحت  غريان  »مدينة  أن  قنونو،  محمد 
قواته بالكامل«، موضحًا أن »سالح الجو الليبي 
نفذ ثماني ضربات دقيقة للسيطرة على مدينة 
غرفة  استهدف  »القصف  أن  مضيفًا  غريان«، 
كانت  اإلعالن  هذا  وعقب  الرئيسة«،  العمليات 
إلى  غريان  ألهالي  الرئاسي  المجلس  دعــوة 
معتبرًا  له،  التابعة  واألجهزة  قواته  مع  التعاون 
أن السيطرة على هذه المدينة »في إطار تحقيق 

ما أعلنه من تحول من الدفاع إلى الهجوم«. 
سياسية  تحركات  بموازاة  اإلعالن  هذا  جاء 
لكافة أطراف المشهد، إذ اتخذ رئيس المجلس 
القارة  نحو  السراج وجهة جديدة  فائز  الرئاسي 
األفريقي  االتحاد  إلى  رسالة  وجه  إذ  األفريقية، 
للتحرك  خاللها  دعا  ـ  الكونغو  إلى  زيارة  خالل 
في  الراهن  الوضع  حيال  موقفها  و»تصحيح« 
األفريقي  االتحاد  »يبقى  أن  مستغربًا  ليبيا، 
أن  دون  أفريقية  عاصمة  تُقصف  فيما  صامتًا، 

يتخذ موقفًا حازمًا تجاه المعتدي«.
أفريقي  دعــم  استقطاب  الــســراج  وحـــاول 
الكونغو  رئيس  لقائه  خالل  األزمة  حل  لمبادرة 
رفيعة  األفريقية  اللجنة  رئيس  الديمقراطية 
نغسو،  ساسو  دينس  بليبيا،  المعنية  المستوى 
وقال  األربــعــاء،  أمس  برازافيل  العاصمة  في 
أن  جيدًا  يدرك  »إنه  الرئاسي:  المجلس  رئيس 

جاءت  هنا  ومن  سياسي،  حل  هو  األزمــة  حل 
األزمــة  من  للخروج  أطلقها  التي  المبادرة 
مستقر،  سياسي  وضع  إلى  والوصول  الراهنة، 
جميع  فيه  يشارك  ليبي،  ملتقى  بعقد  وتبدأ 
والدولة  السلمي  بالحل  المؤمنين  الليبيين 
المدنية الرافضين عسكرة الدولة«. في توقيت 
المغربية،  الصخيرات  مدينة  احتضنت  متزامن 
اإلثنين الماضي، اجتماعًا لمجلس السلم واألمن 
األمن  لقضايا  األفريقي، خصص  لالتحاد  التابع 
رأسها  وعلى  المنطقة  تواجه  التي  والتحديات 
مفوض  واستبق  ليبيا.  في  األخيرة  التطورات 
إسماعيل  األفريقي،  االتحاد  في  واألمن  السلم 
مع  محادثات  بإجراء  الصخيرات  اجتماع  شرقي، 
العاصمة  في  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
السنوي  المؤتمر  أوسلو على هامش  النرويجية 
للوساطة في النزاعات.. وأوضح شرقي أن اللقاء 

ع في  المروَّ للوضع  لـ»تقييم مشترك  خُصِص 
ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود منسقة أكثر من 
على  الليبي  الشعب  لمساعدة  مضى  وقت  أي 
الغضون،  هذه  في  لألزمة«.  دائم  حل  تصميم 
المبعوث  ــارة  زي على  النفطي  الملف  سيطر 
العام  القائد  مع  ولقاءاته  بنغازي  إلى  األممي 
ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير  الوطني  للجيش 
ورئيس  بنغازي،  لبلدية  التسييري  المجلس 
سالمة  لقاء  وكان  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 
التدقيق  مسألة  طرح  في  واضحًا  األخير  مع 
المحاسبي إليرادات النفط، إذ قال عضو مجلس 
إن  صحفية  تصريحات  في  هدية  زايد  النواب 
البرلمان عبروا عن امتعاض من غياب  »أعضاء 
المنطقتين  ألهالي  للثروة  العادل  التوزيع 
بما  الكبير  متهمين  والشرقية«،  الجنوبية 
وصفوه بـ»توجيه جزء كبير من ثروات الليبيين 

لدعم الميليشيات المسلحة«.
في  األممي  للدور  الواضح  االستدعاء  لكن 
لقاء مجموعة من مشايخ  جاء خالل  الملف  هذا 
األمم  طالب  إذ  سالمة،  مع  الشرقية  المنطقة 
توزيع  تحقيق  على  العمل  بضرورة  المتحدة 
خالل  سالمة،  وبحث  الليبية.  للثروات  عــادل 
األمم  بعثة  مقر  في  الماضي،  األحــد  اجتماع 
المتحدة في بنغازي مع المشايخ »أهمية جهود 
تنمية  في  المتحدة  األمــم  ووكــاالت  البعثة 
المنطقة الشرقية«، وتطرق االجتماع إلى البحث 
نحو  والعبور  الليبية،  لألزمة  مخارج  إيجاد  في 
وفد  وضم  واالزدهار..  واألمن  االستقرار  مرحلة 
والعواقير  المغاربة،  قبائل  الشرقية  المنطقة 
والمعدان والفواخر والزوية والتواجير والفرجان 

والعبيدات والمنفة.
سالمة  لقاءات  صدى  وصل  المقابل،  في 
األخيرة في بنغازي إلى مكتب محافظ المصرف 
طرابلس  بالعاصمة  الكبير  الصديق  المركزي 
ستيفاني  الكبير  أبلغ  حيث  الماضي،  الثالثاء 
األممية  للبعثة  االقتصادي  المستشار  وليامز 
لمبيعات  الشهرية  المطابقة  ــراءات  ـــ»إج ب
المركزي  ليبيا  مصرف  بين  وإيراداته  النفط 
اللقاء  للنفط«، وخُصِص  الوطنية  والمؤسسة 
»لمناقشة آخر المستجدات بشأن سير إجراءات 
المراجعة الدولية ألعمال مصرف ليبيا المركزي 

بالبيضاء«.  الموازي  والمصرف  بطرابلس 

ص3 تفاصيل 

»إنترنت« < جانب من اشتباكات غريان األخيرة         

السراج يوجه رسالة إلى االتحاد األفريقي 
دعا خاللها للتحرك و»تصحيح« المواقف 

حيال الوضع في ليبيا

»سالح الجو الليبي نفذ ثماني ضربات دقيقة 
للسيطرة على مدينة غريان مستهدفة غرفة 

العمليات الرئيسة للجيش الوطني«

ليبيا تخسر مليار دوالر سنويًا من »حرق الغاز«
حذر الخبير النفطي، محمد أحمد من عودة 
منطقة  في  الطبيعي  الغاز  حرق  سياسة 
مشيرًا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
الطاقة  معلومات  وكالة  تقديرات  أن  إلى 
األميركية تظهر أن الدول ذات المساحات 
الكبيرة مثل ليبيا والجزائر والسعودية هي 
أكثر الدول معاناة من سياسة حرق الغاز، 
دوالر  المليار  ليبيا  في  الخسائر  تتجاوز  إذ 
خصوصًا  األخيرة،  السنوات  خالل  سنويًا 
بعد 2008. وأشار أحمد، إلى تصاعد إنتاج 
الغاز في الواليات المتحدة من حقول الغاز 
األسعار،  أقل  صاحبة  وروسيا  الصخري، 
وأيضًا من مناطق أخرى كأستراليا، منوهًا 
صناعة  تراجع  في  سيتسبب  ذلك  أن  إلى 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الغاز 
التي  الحقول  تلك  في  خصوصًا  أفريقيا، 
تحوي الغاز المصاحب، بما يهدد بتصاعد 
المورد  لهذا  ــدار  واإلهـ الحرق  كميات 

الطبيعي.
وأضاف أن الدول المنتجة للنفط الخام 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بما فيها ليبيا، استعملت سياسة حرق الغاز 
الماضية،  عامًا  الخمسين  خالل  بكثافة 
النفط،  بيع  المالية من  لتعظيم عائداتها 
يكن  لم  الغاز  حرق  أسلوب  أن  موضحًا 

طبيعي،  اقتصادي  لمورد  إهــدارًا  فقط 
ناحية  من  بيئية  كارثة  أيضًا  يمثل  بل 

االنبعاثات الكربونية أوالكبريتية.
أن  ــى  إل تشير  التوقعات  أن  وأكـــد 
سيفوق  الطبيعي  الغاز  استهالك  نمو 
خصوصًا  األخــرى،  الطاقة  مصادر  معظم 
والتسخين  الكهرباء  توليد  مجاالت  في 
استعماله  جانب  إلى  المختلفة  بأنواعه 
كمصدر  وكــذلــك  السفن،  فــي  كــوقــود 
والبتروكيماويات،  األسمدة  لصناعات 
وتعتمد جاذبية االستثمار في هذا القطاع 

مجال  في  خصوصًا  التحتية،  البنية  على 
التسييل  ومعامل  األنابيب  خطوط  شبكة 
الحقول  الغاز في  واإلغازة. يذكر أن وجود 
ضغط  بقاء  في  عامل  أهم  يعد  النفطية 
المكمن الذي يساعد في سهولة استخراج 
النفط. وجيولوجيًا يمكن أن يوجد الغاز في 
حقول منفردة ويسمى »غاز غير مصاحب« 
هيدروكربونات  مع  مختلطًا  حقول  في  أو 
ويسمى  الخام  النفط  مثل  سائلة  أخرى 

»غاز مصاحب«.
تفاصيل ص 8

القاهرة - الوسط

هذا  خاوية«..  ومحال  خالية  وشوارع  مدمرة  »مبانٍ 
أغلب  هجرها  التي  بنغازي،  مدينة  وسط  أحياء  حال 
سكانها نتيجة الحرب، منتظرين لحظة العودة إليها 
استعادة  منذ  عامان  مر  فقد  كثيرًا،  طالت  والتي 
المدينة، وشُكلت لجنة لحصر المباني المتضررة، إال 
أن عمل هذه اللجنة يتعثر، كما يروي لنا مدير المكتب 
المدينة،  المحلي لمنطقة وسط  اإلعالمي بالمجلس 

ماهر الغرياني.
حصرت  اللجنة  أن  »الوسط«،  لـ  أكد  الغرياني 
حصر  لجنة  »جاءت  ويتابع:  متضرر،  آالف   4 ملفات 
في  عملها  وباشرت  الملفات،  وتسلمت  األضــرار 
لم  لـ»الغرياني«  والحديث  اللجنة  لكن  الشوارع«. 
تتمكن من دخول شوارع »مصراتة، ومنصور الكيخا، 
شارع درنة، شارع زوارة« بعد تحذير أصدرته الهندسة 
العسكرية من خطر األلغام المنتشرة هناك، على أن 
آمنة، مشيرًا  المنطقة  تنتظر تقريرًا منها يفيد بأن 
إيجاد حل  التواصل معها لإلسراع في  أنه سيتم  إلى 

حتى يتم حصر كافة المباني المتضررة.

المواطنين  بعض  أن  إال  التحذيرات،  تلك  ورغم 
منازلهم،  على  يومي  بشكل  يمرون  وآخرون  عادوا، 
وبشأن  ــام«.  ــغ األل بخطر  دائــمــًا  يذكرهم  لكنه 
ملفات  لتسلم  موعد  كآخر  الحالي  يونيو   12 تحديد 
تلتزم  يوم حتى  قال: »البد من تحديد  المتضررين، 
الناس بالحضور وعدم التخاذل، ويسير العمل بشكل 
اللجنة،  عمل  معوقات  من  أن  إلى  الفتًا  ــرع«،  أس
عن  حاليًا  حديث  ال  أنه  وأكد  مقر،  امتالكها  عدم 
مختبر  من  تمتد  بنغازي  وسط  منطقة  التعويضات. 
جليانة،  رياض وجسر  عبدالمنعم  إلى شارع  التحاليل 
ومن شارع الجزائر إلى البحر وشارع الشريف، بخالف 

منطقة سي أخريبيش.
وفي يوليو 2017، أعلن قائد الجيش الليبي خليفة 
خاضت  حيث  اإلرهابيين«،  من  بنغازي  »تحرير  حفتر 
مجموعا  ضد   2014 العام  منذ  حربًا  حفتر  قــوات 
بجماعات  مرتبط  بعضها  المدينة،  في  مسلحة 

مصنفة دوليًا على أنها إرهابية كأنصار الشريعة.
تفاصيل ص 5

الصني تدعو إلى وقف فوري 
إلطالق النار في طرابلس

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
أمس األربعاء إلى »الوقف الفوري 
إلطالق النار في جنوب العاصمة 

طرابلس«، مؤكدًا أن الحل في ليبيا ال 
يمكن أن يكون عسكريا.

وأشار وانغ يي، خالل لقائه وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، 

محمد سيالة، إلى ضرورة العودة إلى 
الحوار كخيار لحل األزمة في ليبيا، 
وفق بيان نشرته صفحة »خارجية 

الوفاق«، على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«. وأضاف الوزير الصيني 

أن بالده تدعم وحدة ليبيا واستقرارها 
وترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، 

منوهًا بأن حكومة بالده ترغب في 
عودة سفارتها إلى طرابلس، وتحث 

الشركات الصينية على العودة 
والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا. من 

جانبه، قدم سيالة، شرحا مستفيضا 
لألوضاع الراهنة، منذ اندالع حرب 

العاصمة مطلع أبريل الماضي، وجهود 
حكومة الوفاق لتحقيق االستقرار 

وبسط األمن.

سالمة وويليامز يقودان مفاوضات »معضلة« النفط 

بعد عامني من التحرير.. األلغام عقبة في طريق إعمار بنغازي

عشاق جاكسون
يحيون الذكرى
العاشرة لرحيله



كشف النجم العالمي جوش جاد أنه لن يقدم دور »Penguin«، وهو الشخصية الشريرة الحاضرة 
في أحدث نسخ أفالم »Batman«، التي تنتجها شركة » DC-Comics«، مما جعل العديد من رواد 

السوشيال ميديا يعربون عن استيائهم من هذا الخبر.
وأن   ،»Penguin« لشخصية  الشديد  حبه  عن  أعرب  الماضية،  األشهر  مدار  على  جاد،  النجم 
تجسيدها يمثل حلما خالل مسيرته الفنية، وعندما أعلنت الشركة انضمام النجم العالمي روبرت 
باتينسون ضمن فريق عمل فيلم »Batman«، أعلن جاد عن اقترابه من حلمه، وأن الشركة بدأت 

في التواصل معه.
لكن النجم العالمي جاد فاجأ محبيه معلنا أنه لم يتم اختياره في الفيلم، حيث كتب عبر صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »أشكركم على حبكم ودعمكم لي، لكني لن 
ألعب دور Penguin في فيلم Batman الجديد، رغم حبي الشديد لهذه 

الشخصية«.

تواصـل 02

ويقولوا اعمار الداميات قصيرة
ويقولوا اعمار السايبات اطوال
ويقولوا شبابك فرصتك االخيرة
الفرصة اتجي لحظات ماتطوال

»#األسطورة_لؤى_ هشتاغ  بنغازي  مدينة  مواطني  من  عدد  أطلق 
بالتطوع بجرافته  الفوناس  الشاب لؤي  لقيام  فوناس  «، وذلك تقديرًا 
سيدي  منطقة  شوارع  من  الترابية  والسواتر  الحرب  مخلفات  إلزالة 

خريبيش بوسط المدينة.
االجتماعي  التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  رواد  من  عدد  وتفاعل 
لؤي  الشاب  تطوع  بين  ربط  البعض  أن  خاصة  الهشتاغ،  هذا  مع 

فوناس والتقصير الحكومي الحاصل في هذا الشأن.

#األسطورة_لؤى_فوناس  

بعض  سحب  »آبل«  قررت  البطارية،  احتراق  من  خوفا 
حواسيب »ماكبوك برو« القديمة، بسبب السخونة الزائدة.
إنشا   15 برو«  »ماكبوك  حواسيب  القرار  هذا  ويطال 
المزودة بشاشات ريتيا والتي سوقت بين سبتمبر 2015 
أن  اقترحت  التي  المجموعة،  بحسب   ،2017 وفبراير 

تستبدل بطارياتها بالمجان.
قد  حيث  الصين  بينها  من  بلدان،  عدة  يطال  وهو 
يكون هذا الخلل يشوب 63 ألف حاسوب محمول، بحسب 

ما أفادت اإلدارة الوطنية لتنظيم السوق.
السخونة  من  حاالت  ست  الصينية  الهيئة  وكشفت 
بقرار  محمولة مشمولة  حواسيب  في  للبطاريات،  الزائدة 

السحب في الصين.
وأفادت »آبل« من جهتها بأنها لم تبلغ بأي إصابات 
هذه  أصحاب  دعت  لكنها  جسيمة،  أضرار  عن  ناجمة 

الكمبيوترات إلى التوقف عن استخدامها فورا.
وفتحت المجموعة األميركية صفحة إلكترونية، يتسنى 
فيها للزبائن إدخال الرقم التسلسلي للحاسوب لمعرفة إن 

كان معنيا بقرار الحسب.
وهي ثاني حادثة من هذا النوع تطال حواسيب »آبل« 
من  البعض  أن  مؤخرا  المجموعة  وأكدت  السنة.  هذه 
أجدد حواسيبها المحمولة يعاني من مشكالت في لوحة 

المفاتيح، عارضة استبدالها بالمجان.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

بارك اهلل فيه وكثر من 
أمثاله وكما يقول المثل 

خادم الرجال سيدهم

Abdo Omran ما شاء اهلل على األبطال 
الوطنيين المتبرعين 
بجهدهم وبعرقهم 

ومالهم وفوق كل ذلك 
بأرواحهم داخل دهاليز 

الدواعش وقنابلهم 
المدفونة اللعينة

Wahab Fer

ربي يحفظك ياخواي 
لواي في ميزان حسناتك 

وهذاي موش جديدة 
عليك إنت ولد ليبيا يا 

غالي

حسين العيظة

ما شاء اهلل يا لولو تحيه ليك من 
قروبك في الزنتان خالد الرماح. ميالد 

الديش .مختار الهاشمي بلعيد. 

 Khaled Saaed

بارك اهلل فيهم أو في كم كشيك اخرة 
لحد اليوم شفتهن يخدمو رغم المخاطر 

واللغام ربي يحفظهم االهلم والوطن

صالح أحمد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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كمبيوتر بحجم بطاقة آئتمان يخترق شبكة »ناسا« 

ليبيون ينشئون مجموعة بـ »فيسبوك« لعالج قطط الشوارع

كلمة1000

< عودة مسرح الطفل لدرنة بمسرحية )رسوم زهرة( لفرقة أجيال المسرح

قرر المطورون داخل تطبيق »واتساب« إجراء بعض 
التعديالت على طريقة إرسال الصور لجهات االتصال 
أسهل  لتصبح  أندرويد  هواتف  على  التطبيق  داخل 
هواتف  على  قبل  من  طرحها  بعد  وضوحا،  وأكثر 

أيفون.
البريطانية،  »مترو«  لجريدة  ووفقا 

ــد  ــدي ــج ــر ال ــي ــي ــغ ــت ــمــكــن ال ســي
المستخدمين من إرسال الصورة 
مع رؤية االسم الكامل للشخص 
الصورة  إرسال  فى  ترغب  الذى 
الصور  ــال  إلرسـ تجنبا  ــيــه،  إل

لألشخاص عن طريق الخطأ.
اآلن  حتى  المعروف  من  وليس 

الجديدة،  الميزة  تلك  ستطرح  متى 
حيث يتم حاليا اختبارها على بعض النسخ التجريبية، 
بعد  طرحها  إمكانية  إلى  تشير  االحتماالت  لكن 

شهرين من اآلن.
جدير بالذكر واجه »واتساب« انتقادات ضخمة من 
موقع »WABetaInfo«، إذ اتهمه بإجراء التحديثات 
ببطء شديد، مطالبا الشركة بإجراء التغييرات بشكل 
مستمر وبعناية دقيقة، وضرب مثاال بشركة تليجرام 
التى تطلق تحديثات سريعة، على عكس »واتساب«.

»واتساب« يغير من طريقة 
إرسال الصور عبر الهواتف

لوكالة  بمركز  الخاصة  المعلوماتية  شبكة  إلى  مقرصن  تسلل 
الفضاء األميركية »ناسا« العام الماضي، ما أرغمها على فصل 

أنظمة مراقبة للرحالت الفضائية من المركز موقتا.
العام، وطال  لنحـو  2018 وتواصل  أبريل  الهجوم في  وبدأ 
ال(  بي  )جي  البوراتوري«  بروبلشن  »جت  مختبرات  شبكات 
ما  على  األميركية،  كاليفورنيا  بوالية  باسادينا  في  الشهيرة 

أعلن المفتش العام في ناسا في تقرير صدر أخيرا.
واستخدم المقرصن في هذه العملية جهاز كمبيوتر مصغرا 
تبلغ كلفته 35 دوالرا ويحمل اسم »راسبيري بي«، وهو بحجم 

بطاقة إئتمان مصرفية ويمكن وصله بشاشة التلفزيون.
البلدان  في  األطفال  جانب  من  خصوصا  الجهاز  ويستخدم 
جهاز  وكــان  المعلوماتية.  البرمجة  على  لتعليمهم  النامية 

إذن  دون  من  متصال  هــذا  بــي«  »راسبيري 
التابع لمختبرات »جي بي  المعلوماتية  بنظام 
أسفرت  العملية  أن  إلى  التقرير  وأشار  أل«. 

من  ميغابايت   500 نحــو  قرصنة  عــن 
البيانات.

وشملت السرقة وثيقتين سريتين تحوي 
عليها  الحصول  تم  علمية  بيانات  إحداها 

على  الموجود  »كوريوسيتي«  المسبار  عبر 
مشمولة  بيانات  ــرى  األخ وتحوي  المريخ. 

يمكن  التكنولوجيا  تصدير  مراقبة  بقانون 
أن  التقرير  وكشف  عسكريا.  استخدامها 

من  اثنتين  إلــى  التسلل  في  نجح  المقرصن 

»جي  مختبرات  في  الرئيسية  الثالث  الشبكات 
ناسا  لدى  مخاوف  الثغرة  هذه  ــارت  وأث ال«.  بي 
من  االنتقال  في  المقرصن  ينجح  أن  من 
مراكز  إلــى  كاليفورنيا  في  المركز 
مركز  خصوصا  الــبــالد،  في  أخــرى 
هيوستن  في  الفضائي  جونسون 
لمحطة  التابعة  التحكم  قاعة  حيث 
المأهولة  والرحالت  الدولية  الفضاء 
األميركية. وقد فصل مركز هيوستن 
انتقال  أي  لتفادي  أل«  بي  »جي  عن 
قد  يكن  لم  ــارس،  م وفــي  للفيروس. 

أعيد االتصال بالمركز بالكامل.

بتربية  المهتمين  الليبيين  مــن  عــدد  أنشأ 
موقع  على  مجموعة  بنغازي  مدينة  في  القطط 
قطط  لعالج  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 

الشوارع.
الثالثاء:  لـ»الوسط«  الطناني  وليد  وقــال 
»بدأت الصفحة الخاصة بتربية القطط في شهر 
وهي  إبراهيم  جوري  طريق  عن  ديسمبر2014 

صاحبة الفكرة منذ البداية«.
التعريف  هو  الصفحة  هذه  »هدف  وأضــاف: 
بأهمية االهتمام بالقطط وخاصة قطط الشارع 
والمساهمة في نشر ثقافة تبني القطط وذلك 
مآس  من  فيه  وما  الشارع  من  عليها  للحفاظ 

على كل الحيوانات«.
بعالج  »تقوم  المجموعة  أن  الطناني  وأوضح 
قطة  تبني  يريد  شخص  عن  والبحث  القطط 
فيتم تسليمها له شرط التعهد بتوفير المعاملة 

الجيدة للقطة التي استلمها«.
انتشارا  األكثر  القطط  »أمراض  قائال:  وتابع 
أشد  والصفراء  القطط  طاعون  هي  واألصعب 
األمراض غير الديدان وتساقط الوبر واألمراض 

الجلدية مثل الفطريات«.
»وضعت  المجموعة  أن  إلى  الطناني  ولفت 

مع  التواصل  أهمها  ومــن  للشروط  قائمة 
الشخص الذي تبنى القطط لمعرفة ما حدث مع 

القطط «.
المجموعة  أعضاء  أن  إلى  الطناني  وأشــار 
المأوى  وفرت  قطة  ألف  من  أكثر  بعالج  »قاموا 
إيجاد  عملية  عبر  قطة  األلف  يفوق  كبير  لعدد 

شخص يريد تبني قطة«.
وهو  عــبــدالــبــاري  أحــمــد  قــال  جانبه  مــن 
األساسي  »السبب  المجموعة  فــي  مــســؤول 
الحيوانات  حب  هواية  هو  المجموعة  إلنشاء 
تكون  أن  قررنا  ولذلك  خاصة  والقطط  عامة 
الخبرات والتجارب  المجموعة للمساعدة وتبادل 

على  الفائدة  لتعم  المجموعة  أعــضــاء  بين 
الجميع«.وأضاف: »توسعت الفكرة إلى التواصل 
فكرة  ونبذ  التبني  لغرض  قطة  يريد  من  مع 
التجارة وعدم تشجيع أصحاب المتاجر والمحالت 
المحل  خــارج  وعرضها  القطط  استيراد  على 
عرضة  القطط  تاركين  تذكر  رعاية  أي  بدون 
االهتمام  عدم  وكذلك  المتقلب  الجوي  للمناخ 

الصحي بهن من ناحية النظافة والتطعيمات«.
أعضاء  أن  ــى  إل ــاري  ــب ال عبد  أحــمــد  ونـــوه 
القطط  إقامة مبادرة بشراء  المجموعة »حاولوا 
من المحالت عن طريق جمع المال بين األعضاء 
داخل  والــعــذاب  المأساة  من  القطط  وإنقاذ 
نحث  قد  بذلك  أنه  تناسينا  ولكن  األقفاص، 
الكثير  جلب  على  بالتركيز  المحالت  أصحاب 
الطلب زائد على  التاجر فإن  منها ألنه في نظر 
قد  قط  فكل  الكثير  يجلب  قد  وبذلك  القطط 

يتم إنقاذه يأتي التاجر باثنين مثله«.
لألسف  هنا  »المحالت  أن  الباري  عبد  ورأى 
لعرض  والسليمة  الصحيحة  المعايير  إلى  تفتقد 
صحيح،  الــدولــة  من  خطأ  ــذا  وه الحيوانات، 
بعرض  قيامهم  المحالت  ألصحاب  مبرر  وغير 

الحيوانات في ظروف غير مناسبة«.

جوش جاد يكشف حقيقة انسحابه 
»The Batman« من فيلم

دخلت الفرقة الكورية الجنوبية ذائعة الصيت »BTS« موسوعة 
 Boy With« غينيس« لألرقام القياسية بفيديو كليب أغنية«

Luv« كأسرع فيديو يحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب 
خالل يوم واحد، بنحو 74.6 مليون مشاهدة.

وتجاوز فيديو كليب أغنية »Boy With Luv« للفرقة الكورية 
الجنوبية ذائعة الصيت »BTS« قرابة 400 مليون مشاهدة 

على يوتيوب منذ إصداره في 12 أبريل الماضي، ليصبح بذلك 

تاسع فيديو كليب للفرقة يحقق نسب مشاهدة مميزة.
 Boy« وذكرت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية أن أغنية

With Luv« تأتي ضمن ألبوم الفرقة األخير، وشارك الفرقة 
في الغناء الفنانة األميركية الشهيرة هالسي. ودخل الفيديو 

كليب في موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية كأسرع فيديو 
يحقق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب خالل 24 ساعة فقط 

بـ74.6 مليون مشاهدة في اليوم األول من إطالقه.

»BTS« تدخل موسوعة »غينيس« بتحقيقها 74 مليون مشاهدة

آبل تسحب »ماكبوك برو« 
القديمة خوفا من احتراقها



محليات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الرابعة

العدد 188
اخلميس

23 شوال 1440 هــ

27 يونيو 2019 م

وسط االنشغال 
بحرب العاصمة 

طرابلس منذ 
الرابع من أبريل الماضي، 

والتطورات الحادثة على 
محاور القتال على تخوم 

العاصمة، فوجئ الليبيون 
بصدمة قد تستنزف نحو 

262 مليون دوالر من 
أرصدة االستثمارات الليبية 
في الخارج هذا الشهر بعد 

حكم قضائي في مصر 
بتعويض عائلة حنا المقيمة 

في مصر )ذات األصول 
الفلسطينية( بهذا المبلغ 

نظير أراٍض صادرتها الدولة 
الليبية في ستينات القرن 

الماضي، وفيما يترقب 
الجميع النظر في نقض 

الحكم أمام القضاء المصري 
في شهر أغسطس المقبل، 

ال يخفي المراقبون خشيتهم 
على مستقبل االستثمارات 
الليبية خارج البالد التي قد 

تكون التعويضات إحدى 
البوابات الخلفية الستنزافها.

أرض عائلة حنا.. دجاجة عمرها نصف قرن تبيض 262 مليون يورو

»التعويضات«.. باب خلفي الستنزاف االستثمارات الليبية بالخارج
وسط االنشغال بحرب العاصمة طرابلس منذ الرابع 
الحادثة على محاور  والتطورات  الماضي،  أبريل  من 
القتال على تخوم العاصمة، فوجئ الليبيون بصدمة 
أرصدة  من  دوالر  مليون   262 نحو  تستنزف  قد 
االستثمارات الليبية في الخارج هذا الشهر بعد حكم 
في  المقيمة  حنا  عائلة  بتعويض  مصر  في  قضائي 
مصر )ذات األصول الفلسطينية( بهذا المبلغ نظير 
القرن  ستينات  في  الليبية  الدولة  صادرتها  أراٍض 
نقض  في  النظر  الجميع  يترقب  وفيما  الماضي، 
أغسطس  شهر  في  المصري  القضاء  أمام  الحكم 
المقبل، ال يخفي المراقبون خشيتهم على مستقبل 
تكون  قد  التي  البالد  خــارج  الليبية  االستثمارات 

التعويضات إحدى البوابات الخلفية الستنزافها.
القرن  ستينات  إلى  القضية  تلك  جــذور  تعود 
األصول  ذات  العائالت  إحدى  كانت  حيث  الماضي، 
الفلسطينية تمتلك نحو 240 ألف فدان من األراضي 
طرابلس،  العاصمة  من  بالقرب  غرغور  منطقة  في 
المساحات  هذه  األســرة  هذه  امتالك  يــزال  فيما 
لدى  واسعًا  لغزًا  الليبية  ــي  األراض من  الشاسعة 
تأميم  جرى   1967 العام  وبعد  الملف،  المتابعين 

هذه األراضي.
الملف  بهذا  الصلة  وثيقة  مــصــادر  وتــقــول 
األسبق  الليبي  الـــوزراء  »رئيس  إن  لـ»الوسط« 
مزرعة  بمصادرة  قرارًا  أصدر  البكوش  عبدالحميد 
وزارة  موافقة  بعد  العامة  للمنفعة  حبيب  نيقوال 
»الدولة  أن  إلى  مشيرة   ،»1967 العام  في  الزراعة 
الليبية دفعت له تعويضات عادلة ومجزية قدرت في 
مثبت  األمر  هذا  وأن  دينار،  ألف  بــ30  الوقت  ذلك 

بمحاضر ووثائق تسلم التعويض«.
التي  غرغور  أســرة  على  ينطبق  نفسه  ــر  واألم
حصلت على تعويضات بلغت 36 ألف دينار في العام 

.1970
 1967 العام  في  حنا  ــرة  أس ملف  غلق  ــم  ورغ
كانت  حيث  وقتذاك،  المجزي  التعويض  بتسلمها 
قيمة الدينار تبلغ نحو 3 دوالرات، إال أن واحدة من 
أفراد تلك العائلة وتدعى نيفين كامل حبيب أعادت 

النبش في ملفات القضية مجددًا منذ نحو عام، حين 
أقامت دعوى قضائية ضد الدولة الليبية أمام القضاء 
المصري للمطالبة بتعويضها عن األرض التي جرى 
تأميمها من عائلتها في سبعينات القرن الماضي«، 

لينفتح الباب أمام تعويض جديد.
أصدر  جلسات،  عدة  في  القضية  تــداول  وبعد 
القضاء المصري حكمه بتعويض األسرة بمبلغ يقدر 
األموال  كافة  على  الحجز  بعد  دوالر  مليون  بـ262 
قانونًا،  منها  المصرية  الهوية  ذات  حتى  الليبية 
شركة  وهي  لالستثمار،  ليبيا  شركة  بينها  ومن 
بترخيص مصري تابعة للشركة الليبية لالستثمارات 
الخارجية، وفور صدور الحكم تم نقل مبلغ التعويض 
قناة  بنك  في  الخارجي  الليبي  المصرف  وديعة  من 
حنا  حبيب  كامل  نيفين  حساب  لصالح  السويس 

والمختصمين معها.
لن  وأنها  القيمة مجمدة،  أن  يؤكد  لكن مصدرًا 
تستطيع التصرف في المبلغ، موضحًا أن المؤسسات 
محكمة  إلى  الحكم  أحالت  باألمر  المعنية  الليبية 
 27 يوم  جلسة  لها  ستكون  التي  المصرية  النقض 
أن  الحكم، مضيفًا  في  للنظر  المقبل  أغسطس  من 

هذه الجلسة ستكون الفيصل في حسم القضية.
االستثمارات  ملف  على  مطلع  مصدر  ويقول 
بنك  في  الليبية  األموال  إن حجز  الخارج  في  الليبية 
الحكم–كبد شركة  السويس–وإلى حين تنفيذ  قناة 
اليوروهات،  بماليين  تقدر  خسائر  لالستثمار  ليبيا 
للشركة  االستثمارية  المصروفات  وقف  إلى  وأدى 
الثانية  للمرة  التعويض  واصفًا  موظفين،  ورواتب 

بأنه بات »دجاجة تبيض ذهبًا لهذه العائلة«.
لالستثمارات  الليبية  الشركة  أن  إلــى  يشار 
في  شركات  عدة  في  استثمارات  تدير  الخارجية 
دول العالم في مجاالت السياحة والزراعة والعقارات 

ليبيا  شركة  بينها  ومــن  والصناعة،  واألدويـــة 
لالستثمار التي يبلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 
السياحة  بين  أنشطتها  تتوزع  يورو  مليارات  ست 

والعقارات والزراعة.
محسن  االستثمار  لهيئة  السابق  الرئيس  لكن 
دريجة يقول »ال يوجد ارتباط بين الشركات التي تم 
الدعوى«،  أقام  الذي  والشخص  أموالها  على  الحجز 
أعمال  تخص  التعويض  أحكام  »تنفيذ  أن  موضحًا 
يجوز  وال  وقراراتها،  اختصامها  يتم  التي  الجهة 
الخبير  محاسبة جهة ما على ما فعله غيرها«. ونبه 
االستثماري إلى أن »االختصام القضائي في مصادرة 

أقدمت  التي  الدولة  قضاء  يخص  شأن  هو  األمالك 
المصري  للقضاء  سبق  أنه  إلى  مشيرًا  ذلك«،  على 
الحكم بعدم االختصاص في هذه القضية في العام 
قضائي مصري  يقول مصدر  المقابل،  في   .»1992
المنظورة  القضية  في  المصري  القضاء  »حكم  إن 
من  المحكمة  هيئة  أمام  توفر  ما  على  تأسيسًا  جاء 
تم  التي  المرافعات  وحسب  ووثائق،  مستندات 
تقديمها خالل عدة جلسات«، ومن المقرر أن ينظر 
القضاء في نقض القضية في السابع والعشرين من 

شهر أغسطس المقبل.
في  مفتوحة  السيناريوهات  كــل  أن  ويــبــدو 

حكم  النقض  محكمة  أقرت  ما  وإذا  القضية،  هذه 
التصرف  من  ستتمكن  حنا  عائلة  فإن  التعويض 
الحكم  النقض  قبول  أما في حال عدم  األموال،  في 
الصادر سابقًا بأحقية تلك العائلة بالتعويضات فإن 
الدولة الليبية ستتمكن من استرداد أموالها بشكل 

كامل وفوري.
بالالئمة  ألقى  مسؤواًل  استثماريًا  مصدرًا  لكن 
على حكومتي الوفاق والموقتة في عدم التعامل مع 
االهتمام  وإعطائها  مالئم  نحو  على  القضية  هذه 
الالزم، مشيرًا إلى انشغال الطرفين بحرب العاصمة 
في  الليبية  األمــوال  فيه  تضيع  وقت  في  طرابلس 

الخارج.
شهية  حفز  قد  القضية  هذه  باب  فتح  أن  ويبدو 
قدمًا  المضي  على  ــدول  ال بعض  في  الكثيرين 
متزايدة  ضغوطًا  هناك  أن  إذ  مماثلة،  خطوة  نحو 
األصــول  على  المتراكمة  الضرائب  الستخدام 
الليبية في المملكة المتحدة لصالح ضحايا الجيش 
أن  اإليرلندي  اإلعالم  وكشف  اإليرلندي،  الجمهوري 
)أي  إسترليني  17 مليون جنيه  بريطانيا استقطعت 
 10 أصل  من  أميركي(  دوالر  مليون   22 يعادل  ما 
مليارات جنيه إسترليني من األصول المجمدة الليبية 

في المملكة المتحدة
بريطانيا  في  المجمدة  الليبية  األرصــدة  وتقدر 
بنحو 9.5 مليار جنيه إسترليني )12.25 مليار دوالر(. 
قانون  مشروع  البريطاني  البرلمان  يبحث  فيما 
اإليرلندي،  الجمهوري  الجيش  ضحايا  لتعويض 
الجمهوري  الجيش  زوّد  القذافي  أن  بــدعــوى 
 30 استمر  الذي  الصراع  خالل  باألسلحة  اإليرلندي 
 3 من  أكثر  فيه  وسقط  الشمالية  إيرلندا  في  عامًا 

آالف قتيل وأصيب آالف آخرون.
االستثمارات  ملف  على  المطلع  المصدر  واعتبر 
إدارة  »غياب  يكشف  أخيرًا  حدث  ما  أن  بالخارج 
السياسية  للتقلبات  المستقبلية  والرؤية  المخاطر، 
جهاز  تأسيس  »ضــرورة  مقترحًا  االقتصادية«،  أو 
عدة  جهات  تحاول  التي  القضايا  هذه  مع  يتعاطى 
للقضاء  وتقديمها  لها  المستندات  من  عدد  توفير 
هو  هدفها  يكون  وقــد  لصالحها،  أحكام  لنيل 

االستيالء على األموال الليبية في الخارج«.

حجز األرصدة كّبـد شركة ليبيا 
لالستثمار خسائر تقدر بماليين 

اليوروهات

 حمى التعويضات تصل بريطانيا وتعيد فتح ملف الجيش الجمهوري اإليرلندي

دريجة: ال يوجد ارتباط بين 
الشركات التي تم الحجز على أموالها 

وعائلة حنا

الوسط–عالء حموده

السراج يطرق أبواب أفريقيا بحثًا عن حل األزمة

»حرب العاصمة« في مفترق طرق بعد معركة غريان
طرابلس - بنغازي - الوسط

األربع  خالل  ليبيا  في  العسكري  المشهد  سجل 
نوعيًا الفتًا،  ميدانيًا  األخيرة تطورًا  وعشرين ساعة 
الرابع من  العاصمة طرابلس في  منذ اندالع حرب 
شهر أبريل الماضي، وذلك مع إعالن قوات حكومة 
الوفاق سيطرتها على مدينة غريان، وهي أول مدينة 
المشير خليفة  الجيش بقيادة  وقعت تحت سيطرة 
حفتر، وهي المعقل األهم لهذه القيادة في المنطقة 
الرئيسة،  العمليات  غرفة  فيها  توجد  إذ  الغربية، 
إشارات  أعطى  الحاسي، مما  إمرة عبدالسالم  تحت 
األيام سيحمل حسابات  مقبل  بأن  للمراقبين  دالة 
جديدة على صعيد موازين القوى بين طرفي الحرب، 
السياسي  المسار  على  بظله  حتمًا  ذلك  وسيلقي 

لألزمة الليبية.
محاور  عند  األسبوع  هذا  تطورات  تتوقف  ولم   
القتال، إذ كان التوزيع العادل للثروة النفطية محورًا 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  للقاءات  رئيسًا 
هذا  الشرقية  المنطقة  في  ومشايخ  مسؤولين  مع 
األسبوع، والذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه 
بسوء توزيع ثروات البالد بين شرق البالد وغربها، 
ويقول محللون إن اللقاءات التي أجرتها نائبة رئيس 
البعثة األممية، ستيفاني وليامز، أثمرت مع محافظ 
رئيس  ونائب  الكبير  الصديق  المركزي  المصرف 
استجابة  كانت  معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس 
المنطقة  لشكاوى  األممية  البعثة  من  سريعة 
الشرقية في هذا الشأن. ومع استمرار ارتفاع فاتورة 
أعلنت  طرابلس،  العاصمة  على  الحرب  ضحايا 

منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 739 شخصًا، 
وإصابة 4407 آخرين، منذ اندالع االشتباكات بين 
تابعة  وأخرى  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش  قوات 
لحكومة الوفاق، وعلى نحو مفاجئ جاء إعالن الناطق 
قنونو،  محمد  العقيد  الوفاق،  حكومة  قوات  باسم 
بالكامل«،  قواته  سيطرة  تحت  غريان  »مدينة  أن 
الليبي نفذ ثماني ضربات  الجو  موضحًا أن »سالح 
أن  مضيفًا  غريان«،  مدينة  على  للسيطرة  دقيقة 
»القصف استهدف غرفة العمليات الرئيسة«، وعقب 
الرئاسي ألهالي  هذا اإلعالن كانت دعوة المجلس 
له،  التابعة  واألجهزة  قواته  التعاون مع  إلى  غريان 
إطار  »في  المدينة  هذه  على  السيطرة  أن  معتبرًا 
تحقيق ما أعلنه من تحول من الدفاع إلى الهجوم«.

 جاء هذا اإلعالن بموازاة تحركات سياسية لكافة 
الرئاسي  المجلس  رئيس  اتخذ  إذ  المشهد،  أطراف 
فائز السراج وجهة جديدة نحو القارة األفريقية، إذ 
إلى  زيارة  خالل  األفريقي  االتحاد  إلى  رسالة  وجه 
للتحرك و»تصحيح« موقفها  ـ دعا خاللها  الكونغو 
»يبقى  أن  ليبيا، مستغربًا  في  الراهن  الوضع  حيال 
عاصمة  تُقصف  فيما  صامتًا،  األفريقي  االتحاد 
أفريقية دون أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه المعتدي«. 

لمبادرة  أفريقي  دعم  استقطاب  السراج  وحاول 
حل األزمة خالل لقائه رئيس الكونغو الديمقراطية 
المعنية  المستوى  رفيعة  األفريقية  اللجنة  رئيس 
العاصمة برازافيل  بليبيا، دينس ساسو نغسو، في 
أمس األربعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي: »إنه 
ومن  سياسي،  حل  هو  األزمــة  حل  أن  جيدًا  يدرك 

هنا جاءت المبادرة التي أطلقها للخروج من األزمة 
الراهنة، والوصول إلى وضع سياسي مستقر، وتبدأ 
الليبيين  جميع  فيه  يشارك  ليبي،  ملتقى  بعقد 
المؤمنين بالحل السلمي والدولة المدنية الرافضين 

عسكرة الدولة«.
الصخيرات  مدينة  احتضنت  متزامن  توقيت  في 
المغربية، اإلثنين الماضي، اجتماعًا لمجلس السلم 
لقضايا  خصص  األفريقي،  لالتحاد  التابع  واألمن 
األمن والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها 
التطورات األخيرة في ليبيا. واستبق مفوض السلم 
شرقي،  إسماعيل  األفريقي،  االتحاد  في  واألمــن 
المبعوث  مع  محادثات  بإجراء  الصخيرات  اجتماع 

األممي غسان سالمة في العاصمة النرويجية أوسلو 
على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات. 
وأوضح شرقي أن اللقاء خُصِص لـ»تقييم مشترك 
ع في ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود  للوضع المروَّ
الشعب  لمساعدة  وقت مضى  أي  أكثر من  منسقة 
هذه  في  لألزمة«.  دائم  حل  تصميم  على  الليبي 
الغضون، سيطر الملف النفطي على زيارة المبعوث 
األممي إلى بنغازي ولقاءاته مع القائد العام للجيش 
المجلس  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير  الوطني 
النواب  مجلس  ورئيس  بنغازي،  لبلدية  التسييري 
عقيلة صالح، وكان لقاء سالمة مع األخير واضحًا في 
طرح مسألة التدقيق المحاسبي إليرادات النفط، إذ 

قال عضو مجلس النواب زايد هدية في تصريحات 
امتعاض  عن  عبروا  البرلمان  »أعضاء  إن  صحفية 
من غياب التوزيع العادل للثروة ألهالي المنطقتين 
وصفوه  بما  الكبير  متهمين  والشرقية«،  الجنوبية 
لدعم  الليبيين  ــروات  ث من  كبير  جزء  بـ»توجيه 

الميليشيات المسلحة«.
هذا  في  األممي  للدور  الواضح  االستدعاء  لكن 
الملف جاء خالل لقاء مجموعة من مشايخ المنطقة 
المتحدة  األمــم  طالب  إذ  سالمة،  مع  الشرقية 
للثروات  عادل  توزيع  تحقيق  على  العمل  بضرورة 
الليبية. وبحث سالمة، خالل اجتماع األحد الماضي، 
في مقر بعثة األمم المتحدة في بنغازي مع المشايخ 
في  المتحدة  األمم  ووكاالت  البعثة  »أهمية جهود 
إلى  االجتماع  وتطرق  الشرقية«،  المنطقة  تنمية 
البحث في إيجاد مخارج لألزمة الليبية، والعبور نحو 

مرحلة االستقرار واألمن واالزدهار.
المغاربة،  قبائل  الشرقية  المنطقة  وفد  وضم 
والتواجير  والزوية  والفواخر  والمعدان  والعواقير 
وصل  المقابل،  في  والمنفة.  والعبيدات  والفرجان 
إلى  بنغازي  في  األخــيــرة  سالمة  لــقــاءات  صــدى 
الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  مكتب 
أبلغ  حيث  الماضي،  الثالثاء  طرابلس  بالعاصمة 
الكبير ستيفاني وليامز المستشار االقتصادي للبعثة 
لمبيعات  الشهرية  المطابقة  بـ»إجراءات  األممية 
المركزي  ليبيا  مصرف  بين  ــه  ــرادات وإي النفط 
اللقاء  وخُصِص  للنفط«،  الوطنية  والمؤسسة 
إجــراءات  سير  بشأن  المستجدات  آخر  »لمناقشة 

المركزي  ليبيا  مصرف  ألعمال  الدولية  المراجعة 
بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء«.

على  المصاحبة  الرقابة  إلجراءات  التطرق  وتم 
ليبيا  مصرف  ــار  وأش التجارية،  المصارف  بعض 
عن  »الحديث  أيضًا  تناول  اللقاء  أن  إلى  المركزي 
استكمال مشروعات البنية التحتية بالجنوب الليبي، 
والصرف  للمياه  العامة  الهيئة  مساعدة  وكذلك 

الصحي في إنجاز أعمالها«.
أما لقاء ويليامز مع معيتيق، فقد حمل تأكيدات 
الكامل  الدعم  »على  اجتماعه  خالل  معيتيق  من 
للشفافية في إجراءات التدقيق الحسابي الذي طالبت 
به حكومة الوفاق فيما يخص التعامالت المصرفية 
في الفترة السابقة«، حيث أكد معيتيق للمسؤولة 
كافة  لتقديم  الوفاق  حكومة  »حــرص  األممية 
الخدمات لجميع مناطق ليبيا، ووفق إدارة التواصل 
بالحكومة فقد فنَّد معيتيق »االدعاءات التي تروج 
لعدم صرف مرتبات بعض المناطق، مؤكدًا صرفها 
لكل  مبالغ  تخصيص  إلى  باإلضافة  استثناء،  دون 

منها من البابين الثاني والثالث للميزانية«.
وما بين التطورات الميدانية في غريان، وحلقة 
الوصل األممية لحل معضلة الثروة النفطية، يبقى 
سؤال الحل السياسي قائمًا في ضوء استمرار حوار 
الحرب،  بوقف  أممي  قرار  نضوج  وعدم  المدافع 
متغيرات  تفرضها  جديدة  صفقة  تحدث  وهــل 
موقعة غريان، أم أن »الوضع القائم« سيبقى سيد 
الموقف، مع محاولة المشير حفتر الرد على ما حدث 

في هذه المدينة.

< صورة ضوئية من إشعار رسمي بجلسة االستئناف على حكم التعويض الصادر ضد الدولة الليبية لصالح عائلة حنا في مصر 
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الوسط ــ عالء حموده

5 سنوات على اغتيال سلوى بوقعيقيص 
والفاعل ما زال مجهوال

المحامية  الغتيال  الخامسة  الذكرى  األسبوع  هذا  حلت 
والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص، التي 

عرفت بأنها »أيقونة ثورة 17 فبراير« وأحد رموزها.
والمناضلة  الحقوقية  ملثمون  مسلحون  واغتال 
للحوار  التحضيرية  اللجنة  رئيس  ونائب  والسياسية 
أجل  من  الليبية  المرأة  منبر  مؤسسي  وأحد  الوطني 
بعد  وذلك   ،2014 العام  من  يونيو   25 يوم  في  السالم 
قليل من إدالئها بصوتها في االنتخابات البرلمانية ومنذ 
ذلك الحين لم يتم تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

إذ  الغموض،  يكتنفها  القضية  تفاصيل هذه  تزال  وال 
بأن  الشرطة  لمحضر  شهادته  في  المنزل  حارس  أفاد 
ملثم، دخلوا  غير  وواحد  ملثمين  أربعة  أشخاص،  خمسة 
غير  بأنه  فأخبرهم  وائل،  سلوى  ابن  عن  وسألوه  عليه 
ويسقط  ليصاب  رجله  على  الرصاص  فأطلقوا  موجود، 
أرضًا. وأضاف الحارس »أكملوا طريقهم إلى داخل البيت 

وسمعت دوي طلق ناري«.
سلوى  المحامية  جثمان  على  الكشف  خالل  ومن 
بوقعيقيص وجد أنها أصيبت بطلق ناري قاتل في منطقة 
الرأس، وطعنت عدة طعنات فى جسدها. يذكر أن عصام 
الغرياني )زوج الشهيدة سلوى( اليزال مفقودًا حتى اآلن.
في  بساعات  اغتيالها  قبيل  بوقعيقيص  وشاركت 
بموقع  صفحتها  عبر  ونشرت  التشريعية،  االنتخابات 
تدلي  وهي  صورًا  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 

بصوتها في أحد مراكز االقتراع في بنغازي.
وقبل اغتيالها بقليل ، نشرت المحامية المغدورة صورة 
على صفحتها على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
تظهر سيارة ينزل منها بعض المسلحين أمام منزلها في 
بنغازي وتحمل راية أنصار الشريعة، وهي الصورة التي قد 

تقود للكشف عن قاتليها.
قبل   2014/6/25 األربعاء  لها مساء  آخر ظهور  وكان 
اغتيالها بساعات، عبر قناة »النبأ« الليبية الخاصة كشاهد 
كان  وما  الجيش  بين  جرت  التي  االشتباكات  على  عيان 
الثوار« في محيط منطقة الهواري في  يسمى بـ»كتائب 

مدينة بنغازي.
األمن  مجلس  هولندا  طالبت   ،2018 العام  وفي 
التحقيق  هذا  يكون  وأن  سلوى،  اغتيال  في  بالتحقيق 

دوليًا ومستقاًل، في سابقة هي األولى التي تطالب فيها 
بالتحقيق في مقتل مدافعة  دولة عضوة بمجلس األمن 
عن حقوق المرأة. وحتى اآلن لم يُفتح تحقيق مستقل في 

مقتل بوقعيقيص.
بوقعيقيص،  الغتيال  الخامسة  الذكرى  حلول  ومع 

من  الليبية  المرأة  منبر  رئيسة  لنقي،  الزهراء  أعادت 
لنقي  وطالبت  الهولندي،  بالطلب  التذكير  السالم  أجل 
ليبيا في  بدوره »من خالل دعم  القيام  الدولي  المجتمع 
و   1970 اإللزاميين  القرارين  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 

2174 الصادرين عن مجلس األمن«.

على  القضاء  واجب  ليبيا  عاتق  على  »يقع  وأضافت 
التزاماتها في مجال حقوق  العقاب، واحترام  اإلفالت من 
اإلنسان وحمايتها والوفاء بها. وال يمكن أن يكون هناك 

أي طريق لألمام من دون إقامة السالم والعدل أوال«.
االجتماعي  التواصل  موقع  على  ناشطون  ودشن 

ذكرى  إلحياء  سلوى_بوقعيقيص«   #« هاشتاج  »تويتر« 
اغتيالها في مدينة بنغازي شرق البالد، والذي يوافق 25 

يونيو من كل عام.
الجماعات  »أقدمت  الغرياني:  اهلل  عبد  الناشط  وكتب 
منطقة  في  والمتركزة  المسلحة،  اإلرهابية  والميليشيات 
الناشطة  منزل  باقتحام  بنغازي،  في  الهواري  وطريق 
واختطاف  بداخله  بوقعيقيص،وقتلها  سلوى  والمحامية 
زوجها عضو مجلس بنغازي البلدي عصام الغرياني الذي 

ال يزال مصيره مجهواًل إلى هذا اليوم«.

أرادوا طمس صوتها فخلدوها
»تركت سلوى  بوقعيقيص:  إيمان  عمها  ابنة  وقالت 
ليبيين  صغارًا،  و  كبارًا  قابلها،  من  كل  عند  بصمة 
طارق  أما  فخلدوها«.  صوتها  طمس  أرادوا  وأجانب. 
سلوى  األخت  اغتيال   « إن  تغريدة  في  فقال  التاورغي 
جريمة  الغرياني  عصام  زوجها  واختطاف  بوقعيقيص 
فارًا  مجهواًل  يزال  ما  والمذنب  الكثيرون  بها  تاجر 
دولة  تقوم  أن  إلى  اقترفها،  التي  البشعة  بجريمته 

التي يحاسب فيها كل مجرم«. القانون 
باعتبارها  الثورية  بمواقفها  بوقعيقيص  وعُرفت 
الذي  السابق  االنتقالي  الوطني  المجلس  مؤسسي  من 
بمواقفها  واشتهرت  انطالقها،  منذ  الثورة  مرحلة  قاد 
ودفاعها  الديمقراطية  للعملية  الداعمة  الوطنية 

الالفت عن قضايا السلم وحقوق اإلنسان.
رئيس  نائب  منصب  اغتيالها  حتى  تشغل  وكانت 
إلى  يهدف  الذي  الوطني  للحوار  التحضيرية  الهيئة 
في  عضوًا  وكانت  شاملة،  وطنية  مصالحة  تحقيق 
شؤون  يُدير  كان  الذي  الجسم  فبراير،   17 إئتالف 

الثورة. بنغازي وقت 
وعقب وفاتها نعاها األمين العام لألمم المتحدة ووزارة 
العربية  والجامعة  األوروبي  واالتحاد  األميركية  الخارجية 

مات دولية سياسية وحقوقية. ومنظَّ
وفي تقرير، وصفت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
يتزعزع  ال  إيمانًا  تؤمن  »كانت  أنها  بوقعيقيص  سلوى 
بالحوار والعملية الديمقراطية كسبيل للخروج من الورطة 
المثالية  األفكار  تلقت  وبوفاتها  إليها،  ليبيا  صارت  التي 
القذافي  طغيان  خلعت  التي   2011 النتفاضة  األصلية 
ليبيا  ضربة ساحقة جديدة، وفقدت كثيرات من سيدات 

قدوة ومثاًل يحتذى«. 

تفاصيل اللحظات األخيرة في حياة »أيقونة الثورة«

ابنة عمها: »تركت بصمة عند كل من قابلها، كبارا و صغارا، ليبيني وأجانب. أرادوا طمس صوتها فخلدوها«

<   من احتفاالت ثورة فبراير

بنغازي ـ ابتسام أغفير

الشوارع خالية إال من بعض السيارات التي تمر سريعًا 
عابرة إياها أو تلك التي اصطفت أمام المنازل، الهدوء 
يعم المكان، فالدمار الذي حل بمنطقة وسط البالد 
بمدينة بنغازي قبل تحريرها في يوليو 2017، جعل 

عودة الحياة إليها بعد الحرب مهمة صعبة المنال.
وكشف مدير المكتب اإلعالمي بالمجلس المحلي 
لمنطقة وسط البالد، ماهر الغرياني، لـ»الوسط« آخر 
مستجدات اللجنة المشكلة لحصر المباني المتضررة 
مضيًفا  لإلعمار،  تمهيدًا  المدينة  في  الحرب  من 
أن  قبل  للمتضررين  ملف  آالف  أربعة  أنه جرى حصر 

تتوقف اللجنة عن العمل.
وأوضح الغرياني أنه شارك مع عضوين بالمجلس 
المتضررة  الممتلكات  حصر  في  بالمنطقة  المحلي 
ملف  آالف  ثالثة  حصر  واستطاعوا  الذاتية  بالجهود 
»جاءت  متابعًا:  أشهر،  ثمانية  في  المتضررة  لألسر 
لجنة حصر األضرار وتسلمت الملفات وباشرت عملها 
بحصر الشوارع حسب تنظيمنا وترقيم المباني التي 

تحصرها«.
شوارع  دخول  من  تتمكن  لم  اللجنة  إن  قال  لكنه 
»مصراتة، ومنصور الكيخا، شارع درنة، شارع زوارة« بعد 
تحذير أصدرته الهندسة العسكرية للمواطنين مع عدم 
دخول المدينة خشية انفجار األلغام المنشرة في أرضها.
اللجنة  أبلغت  العسكرية  الهندسة  أن  وأضاف 
تقدم  أن  إلى  الشوارع  تلك  ودخول  المخاطرة  بعدم 
الهيئة العسكرية تقريرًا بأنها منطقة آمنة، مؤكدًا 
الهندسة  مع  التواصل  سيتم  أنه  نفسه  الوقت  في 
العسكرية باإلسراع أو إيجاد حل من أجل سرعة تأمين 

هذه الشوارع حتى يتم حصر المباني المتضررة.
وحول السيارات المصطفة في شوارع بنغازي، قال 
الغرياني، إن »هناك أناسًا عادوا إلى منازلهم، وهناك 
أناس يمرون بشكل يومي على منازلهم«، لكنه حذر 
من أن »أي عمل صنف الهندسة العسكرية البد أن 
تمامًا  الشوارع  تأمين  يتم  وأن  رسمي،  بشكل  يتم 
يعود  وحتى  أمان  في  العمل  اللجنة  تستطيع  حتى 

الناس بشكل آمن«.
وأشار إلى أنه جرى تحديد 12 يونيو الجاري كآخر 
في  المتضررين  المواطنين  ملفات  لتسلم  موعد 
حتى  يوم  تحديد  من  »البد  أنه  موضحًا  منازلهم، 
تلتزم الناس بالحضور وعدم التخاذل، ويسير العمل 

بشكل أسرع«.
وقال الغرياني إن أسئلة كثيرة وجهها المواطنون 
حول طريقة عمل اللجنة، فيما تتواصل اللجنة معهم 
التواصل »فيسبوك«، أو من خالل إرسال  عبر مواقع 
المكتوبة على ملفاتهم،  أرقامهم  رسالة نصية على 

بعد عامين من التحرير

وسط بنغازي في انتظار قطار اإلعمار

<   مباٍن مدمرة جراء حرب تحرير بنغازي

<   مراسلة »الوسط« خالل لقاءات في األماكن المدمرة في بنغازي

المحلي  المجلس  عضو  قال  التعويضات،  وحول 
اآلن  حتى  التعويض  عن  كالم  أي  يوجد  ال  إنه 
المنازل  حصر  في  الفترة  هذه  في  مشغلون  ونحن 

فقط. المتضررة 
التحاليل  مختبر  من  تمتد  البالد  وسط  منطقة 
شارع  إلى  للوالدة  الجمهورية  لمستشفى 
شارع  ومن  جليانة،  وجسر  رياض  عبدالمنعم 
منطقة  بخالف  الشريف،  وشارع  البحر  إلى  الجزائر 
قائد  أعلن   ،2017 يوليو  وفي  اخريبيش.  سي 
من  بنغازي  »تحرير  حفتر  خليفة  الليبي  الجيش 
منذ  حربًا  حفتر  قوات  خاضت  حيث  اإلرهابيين«، 
في  مسلحة  إسالمية  مجموعات  ضد   2014 العام 
دوليًا  مصنفة  بجماعات  مرتبط  بعضها  بنغازي، 
يعلن  واآلخر  الشريعة،  كأنصار  إرهابية  أنها  على 

أنه معتدل كسرايا الدفاع عن بنغازي.

من  بالقرب  بالتواجد  المتضررين  المواطنين  داعيًا 
لهم  تحدده  سوف  الذي  الموعد  حسب  منازلهم 
لجنة الحصر سواء عبر الرسائل النصية، أو من خالل 

الموقع اإللكتروني وسط البالد بنغازي ليبيا.
ولفت إلى أن اللجنة ال يوجد لديها مقر من أجل العمل 
فيه مما أدى لتوقف العمل لفترة موقتة لهذه األسباب، 

حيث وصلت إلى حصر أربعة آالف ملف للمتضررين.
معظم  على  جولة  أجرت  اللجنة  أن  إلى  وأشار 
الهندسة  فرع  منها  حذر  التي  تلك  إال  الشوارع، 
»مالحظاتها  دونت  اللجنة  أن  مضيًفا  العسكرية، 
إلى  تحتاج  التي  المنازل  على  والعلمية  الفنية 
إزالة،  إلى  وتحتاج  فيها  أمل  ال  التي  وتلك  صيانة 
عمارات،  خمس  إزالة  الماضية  الفترة  خالل  وتم 
أو  منزل  متنوع سواء  مبنى   45 بإزالة  القرار  وصدر 

محل أو روشة«.
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١٢٠ مليون دينار للنازحني في ٥١ بلدية
عدد العائالت حسب إحصائيات لجنة األزمة الدائمة في الوزارة بلغ نحو ٢١٥٥٠ أسرة

من نيران المعارك إل? طوابير المعيشة
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األزمات  من  العديد  الليبية  الساحة  شهدت 
غات  في  حدث  كما  الطبيعة  فرضتها  سواء 
من سيول مدمرة، أو بفعل الحرب الدائرة في 
ضحايا  من  خلفته  بما  ذلك،  وغير  طرابلس، 
بلغ عددهم 739 قتيًل، وإصابة 4407 آخرين، 
العاصمة  من  بالقرب  االشتباكات  اندالع  منذ 

طرابلس، في 4 أبريل الماضي.
اآلالف  عشرات  خلفتا،  تلك  أو  األزمة  هذه 
من النازحين، الذين كان لهم وضع خاص بما 
احتاجت  إيواء  ومناطق  خدمات  من  احتاجوه 
جهدًا كبيرًا، لذلك حرصت جريدة »الوسط« 
بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  لقاء  على 
الوفاق الوطني فاضي الشافعي، والتي كشفت 
حول  إحصائيات  أهمها  الحقائق  من  عددًا  لنا 
طرابلس،  وحرب  غات  سيول  من  المتضررين 

والمنازل المتضررة من الكارثتين.
التي  السيول  جراء  النازحين  عدد  كم   ●

اجتاحت غات ..؟
نازح  آالف   10 يفوق  ما  النازحين  عدد  بلــغ 

بين استضافة والنزول داخل مراكز اإليواء.
االجتماعية  الشؤون  وزارة  قدمت  ماذا   

للنازحين في غات ..؟
 كنتُ في قلب الحدث أول أيام عيد الفطر، 
وهو أول أيام اجتياح السيول للمدينة، حتى أقف 
على الكارثة، والتي نتج عنها دمار في المنازل 
واألغنام  الزراعية  المحاصيل  من  والممتلكات 

والطرقات بين منطقة البركت وآيسين.
قمت باإلشراف على تسليم المواد الغذائية 
يقوموا  حتى  األزمة  لجنة  إلى  األساسية 

بتوزيعها إلى أماكن اإليواء.
جراء  تضررت  التي  البيوت  عدد  كم   ●

السيول في غات ...؟
كانت  األولية  واإلحصائيات  كبير  العدد 
تتحدث عن مئتي منزل بين دمار جزئي وكامل.
الشؤون  وزارة  قدمته  الذي  الدعم  ما   ●
لجنة  مهام  وما  غات،  ألهالي  االجتماعية 
الرئاسي  المجلس  شكلها  التي  الطوارئ 

بخصوص حرب طرابلس ..؟
الميدانية  اإلنسانية  األوضاع  متابعة   ●
الغذائية  والمواد  الوقود  وتوفير  يوميًا 
كهرباء  من  األساسية  والخدمات  والدوائية 
جانب  إلى  المستشفيات  عمل  سير  ومتابعة 
مقترحات  وإعداد  الدولي  الموقف  متابعة 
والتعامل  بها  القيام  يجب  التي  النقاط  تبين 

سريعا. معها 
جراء  للنازحين  العليا  اللجنة  مهام  ما   ●

الحرب في طرابلس ...؟
اإلعلمية  الصيغ  وإعداد  البيانات  إعداد   
العام  للرأي  واضح  وبشكل  يوميًا  والصحفية 
اليومية  التقارير  وتقديم  الدولي  والمجتمع 

واألعيان  المشايخ  مع  والتواصل  األضرار  عن 
الدولي. المجتمع  إلى  إضافة 

بين  تضارب  عن  يتحدث  من  هناك   ●
البلديات،  في  واللجان  الطوارئ  لجنة  عمل 
لكل  مهام  وتحديد  تنسيق  هناك  فهل 

...؟ لجنة 
كل  اللجان،  عمل  في  تضارب  يحدث  لم   
التنسيقي  عملها  لها  فالبلديات  دوره،  له 
خدمة  أو  الخدمات  يخص  بما  البلدية،  داخل 

النازحين أيا كان استضافة أو إيواء.
عمل  تواجه  التي  العراقيل  أهم  ما   ●

...؟ الفرعية  واللجان  اللجنة 
صرف  في  التأخر  هي  العراقيل  أهم 
أثناء وصولها  اإلجراءات  وكذلك  المخصصات 
للوزارات أو البلديات، هذا يعيق وبشكل كبير 
إلى مستحقيها. الخدمة بشكل سريع  وصول 

العاجلة  الميزانية  قيمة  بلغت  كم   ●
منها  صرف  وكم  ..؟  للجنة  خصصت  التي 

حتى اآلن لكم ...؟

إحصائيات  حسب  العائلت  عدد  ●وصل 
 21550 إلى  الوزارة  في  الدائمة  األزمة  لجنة 
وإيواء،  أقاربهم  عند  استضافة  بين  أسرة، 

ولكن األعداد متغيرة كل يوم.
كم عدد المراكز التي جهزت الستقبال   ●

...؟ النازحين 
47 مركزًا.  عدد مراكز اإليواء بلـــغ نحــو 

منظمات  مع  تنسيق  هناك  هل   ●
المجتمع المدني ..؟ وهل لها دور في هذه 

األزمة ..؟
المجتمع  منظمات  مع  تنسيق  هناك   *
إطار  في  أيضًا  الدولية  والمنظمات  المدني 

النازحين. لخدمة  المشترك  التعاون 
يسمى  فريًقا  للوزارة  بأن  التنويه  أريد 
موظفي  من  عددًا  يضم  العزيمة«  »فريق 
التنمية  وإدارة  االجتماعية  الدراسات  مركز 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  لتقديم  األسرية 
العائلت  هذه  تعيشه  الذي  الضغط  وتخفيف 

القصف. جراء 

الهالل  جمعية  مع  تنسيق  هناك  هل   ●
األحمر الليبي حول تقديم الخدمات الطبية 

...؟ للنازحين 
الليبي  األحمر  الهلل  مع  تواصل  هناك 
الجبارة،  مجهوداته  على  أثني  والذي 
االجتماعية  الشؤون  وفروع  الكشافة  وكذلك 
لتقديم  اإليواء  مراكز  كل  في  المتواجدة 

الدعم.
تدفق  من  يشكون  البلديات  رؤساء   ●
من  مساعدات  أي  تقديم  دون  النازحين 

قبل حكومة الوفاق ...؟
جدًا،  كبير  عليهم ضغط  البلديات  عمداء   
فيما يخص النزوح، ولكن كما قلت فإن تأخر 
عدم  في  تسبب  ما  هو  المخصصات  صرف 
هذا  دعم،  أي  تقديم  أو  الخدمات  توصيل 
 120 مبلغ  خصص  حالما  ولكن  سبق،  فيما 
للشروع  البلديات  بعض  بدأت  دينار،  مليون 
تحتاجها  التي  األولويات  أهم  وضع  في 

يتم صرفها. البلدية حتى 

لبعض  وصلت  المخصصات  هذه  أن  وأؤكد 
إلي  قريبًا  ستصل  واألخرى  البلديات، 
البلدية  في  لجنة  وكل  اهلل،  بإذن  حساباتهم 

أهم مختنقاتها. لحل  لها خطة 
اللجنة  تواجهها  التي  العقبات  ما   ●
المحاسبة  وديوان  المركزي  ليبيا  بمصرف 

...؟
وقتًا  تأخذ  التي  اإلجراءات  بعض  هناك 
وأيضًا  المركزي  ليبيا  ومصرف  المالية  بين 
هناك  أن  أؤكد  أنني  إال  المحاسبة،  ديوان 

الجميع. بين  وتنسيًقا  تعاونًا 
● كم عدد العائالت النازحة حتى اآلن ...؟

العام  بشكلها  لألزمة  المخصصة  القيمة   
الطوارئ  لجنة  مهام  ذكرت  كما  كبيرة.. 
والكهرباء  االتصاالت  منها  وكبيرة  متعددة 
النزوح  يخص  فيما  ولكن  أخرى،  مهام  وعدة 
المختنقات،  بعض  لحل  البلديات  وخدمة 
51 بلدية. 120 مليون دينار في  خصص لها 
الرئاسي  المجلس  إن  يقول  البعض   ●
تصل  لم  ولكنها  النازحين  أموال  صرف 

...؟ إليهم 
التأخر  فإن  للوضع  متابعتنا  خلل  من 
خدمة  دون  حال  ما  هو  األموال،  صرف  في 
أعود  أنني  إال  يقال،  كما  وليس  النازحين، 

لم يحدث تضارب بين عمل لجنة الطوارئ 
واللجان في البلديات في أزمة غات

التأخر في صرف المخصصات أهم ما 
يعيق عمل اللجنة العليا للنازحين

طرابلس تعاني نقص الخدمات فال يوجد بنزين إال في الصباح الباكر، 
والكهرباء مقطوعة طول اليوم

اليومية..  الحياة  معارك  إلى  المعارك  نيران  من  »هربنا 
على  أخرى  وطوابير  وسيولة  طهو  وغاز  بنزين  طوابير 
للمنزل  إيجار  على  للحصول  وهناك  هنا  وركض  الدوالر 
النازحون  تحتها  يرزح  عدة  أزمات  ملمح  معقول«،  بسعر 
شهرين  قبل  بدأت  التي  طرابلس،  العاصمة  حرب  من 

ونصف مخلفة مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.
طويلة  طوابير  تصطف  األولى  الصباح  ساعات  فمنذ 
من  طرابلس،  العاصمة  وسط  المختار  عمر  شارع  في 
المواطنون  يؤديه  يومي  طقس  بالبنزين،  التزود  أجل 
يقول  الذي  األخضر  علي  المواطن  بحسب  طرابلس،  في 

لـ»بوابة الوسط« إنه »نازح وال يوجد لديّ بنزين«.
ووفقًا لبيانات األمم المتحدة، فإن حرب العاصمة أدت 
إلى تهجير أكثر من 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن غياب 
وراء  الرئيسة  األسباب  أحد  كان  الحياة  متطلبات  أبسط 

النزوح إلى جانب أحداث العاصمة طرابلس.
جنوب  زارة  عين  منطقة  من  نازح  سعيد  بن  رمضان 
أزمات  »يعاني  إنه  الوسط«،  لـ»بوابة  يقول  طرابلس 
معيشية متلحقة في ظل غياب حكومي لمأساة النازحين 
)..( نزحت من عين زارة دون الحصول عن مكان للسكن 

رفقة أسرتي المكونة من سبعة أشخاص«.
األخرى  المناطق  وكذلك  شاغرة  »المدارس  أن  وتابع، 
بسبب األعداد الكبيرة من األسر«، مشيرًا إلى أنه »تحصل 
على استوديو صغير لإليجار بمنطقة الفرناج شهريًا بـ750 
دينارًا، لكن المالك طلب منه دفع ثلثة أشهر مقدمًا، وهو 
ما كان فوق طاقته التي ال تسمح له إال بسداد شهر واحد«.
وقال: »صاحب استوديو فرض عليّ دفع إيجار 40 دينارًا 
يوميًا لشقة صغيرة )..( هربت من الحرب وال أملك سوى 
مبلغ قليل، فضًل عن تردي األوضاع المعيشية، من انعدام 
السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء المتكرر لمدد تصل 
في  أيضًا  سرق  »منزله  أن  مؤكدًا  يوميًا«،  ساعة   12 إلى 

مناطق االشتباكات«.
وسائل  في  تحدثت  التي  األزمة  لجان  عن  وتساءل 

اإلعلم، قائًل: »ال يوجد شيء على أرض الواقع«.
أطفالي  صعبًا،  اقتصاديًا  وضعًا  نعاني  نحن  »لألسف، 
الذي  الورفلي،  حسين  بحسب  للمدرسة«،  يذهبون  ال 
نزح من منطقة جنوب طرابلس وذهب إلى مدينة زليتن 
أليام معدودة، إال أنه انتقل إلى مصراتة للسكن في شقة 

صغيرة شبيهة بـ»تريلة متنقلة« بألف دينار شهريًا.
فيه  يعيش  الذي  للوضع  أسفه  عن  عبَّر  الورفلي 
النازحون، قائًل: »لألسف، النازحون من مناطق االشتباكات 

ليس لديهم شيء حتى اآلن«.
الحسن،  بن  علي  المواطن  عنها  عبَّر  ذاتها،  المعاناة 
الخدمات،  تعاني نقص  »العاصمة طرابلس  إن  قال  الذي 
فل يوجد بنزين إال في الصباح الباكر، والكهرباء مقطوعة 
طول اليوم، وال تأتي إال لساعات محدودة«، متسائًل: إلى 

من نشكو؟
 739 مقتل  ليبيا  في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
االشتباكات  اندالع  منذ  آخرين،   4407 وإصابة  شخصًا، 

بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.
الرسمي  حسابها  عبر  تغريدة  في  المنظمة،  وقالت 
في  القتلى  عدد  إن  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
طرابلس بلغ 739 قتيًل، بينهم 41 مدنيًا و4407 جرحى، 
بينهم 137 مدنيًا، مشيرة إلى أنها تواصل شحن األدوية 
لعلج  إليه  يحتاجون  ما  لديهم  األطباء  أن  من  للتأكد 

المصابين.
منذ  مسلحة  مواجهات  طرابلس،  العاصمة  وتشهد 
التابعة  الجيش  قوات  بين  الماضي،  أبريل  من  الرابع 
الوطني،  الوفاق  التابعة لحكومة  والقوات  العامة،  للقيادة 
مما أدى إلى مقتل 739 شخصًا، بينهم 41 مدنيًا و4407 
آخر  بحسب  النازحين،  وآالف  مدنيًا   137 بينهم  جرحى، 
إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أعلنتها أمس األربعاء، 
أن  من  للتأكد  األدوية  شحن  تواصل  أنها  إلى  مشيرة 

األطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلج المصابين.
المجلس  رئيس  ناقش  النازحين،  أوضاع  ولحلحلة 
األسبوع  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
المتخذة  الخطوات  للنازحين،  العليا  اللجنة  مع  الجاري، 
من  واالنتهاء  احتياجاتهم  وتوفير  أوضاعهم  لمتابعة 
عمليات صيانة مراكز اإليواء، واستحداث مراكز إيواء بشكل 
االشتباكات،  مناطق  من  النازحين  أعداد  الستيعاب  عاجل 
بالتنسيق  الطارئة  المتطلبات  لمواجهة  اتخاذه  تم  وما 
مع البلديات المعنية الواقعة في مناطق االشتباكات، كما 
وتوفير  الجرحى  ملف  مع  التعامل  ترتيبات  مراجعة  تمت 

احتياجات المرافق الصحية.
أكثر  تستضيف  ليبيا  فإن  اللجئين،  مفوضية  وبحسب 
من 43 ألف الجئ وطالب لجوء مسجلين لديها، حيث يسافر 
نحو %90 منهم إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين إلى 
فيما  سواحلها،  من  انطلقًا  المتوسط  البحر  عبر  أوروبا 
الماضي  مايو  في  األميركية  »غالوب«  مؤسسة  نشرت 
نتائج استطلع رأي يشير إلى رغبة أكثر من ثلث النازحين 
الليبيين إلى طرابلس في التوجه إلى دول مجاورة لليبيا، 

نتيجة ازدياد ظروف العيش سوءًا.
وأوضحت نتائج االستطلع أّن %37 يعانون للعثور على 
مسكن مناسب، و%43 يفتقرون إلى السيولة النقدية، فيما 

يرغب %34 في مغادرة ليبيا واللجوء إلى بلدان الجوار.

<   أحد مخيمات النازحين<   وزيرة الشؤون االجتماعية خالل زيارة ألحد مخيمات النازحين
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ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  صعد  أن  بعد 
ضربات  شنِّ  حد  إلى  وصلت  التى  تهديداته 
عسكرية على طهران اكتفى في النهاية بمعاقبتها 
إيران  ارتكبتها  التى  باالستفزارات  وصفها  ما  على 
عقب إسقاط طائرة أميركية بدون طيار ، وفرضت 
على  جديدة  عقوبات  اإلثنين  المتحدة  الواليات 
إيران استهدفت المرشد األعلى وقادة في الحرس 
الثوري، لتزيد بذلك الضغوط على البلد الذي هدد 

ترامب بـ»تدميره« إذا كان يسعى إلى الحرب.
وفي المكتب البيضاوي وقع ترامب أمرًا بفرض 
»رد  ذلك  أن  وقال  إيران  على  مالية  عقوبات 
االستفزازية  إيران  تحركات  على  ومتناسب  قوي 
على  الضغوط  زيادة  مواصلة  مؤكدًا  المتزايدة«، 
سالح  امتالك  إليران  يمكن  »ال   : قائاًل  طهران، 
نووي مطلًقا«، وأشار إلى أن الكرة اآلن في الملعب 
اإليراني للتفاوض، وأن واشنطن ال تطلب »النزاع«.

يمكن  اإليراني،  الرد  إلى  استنادًا  إنه  وقال 
إنهاء العقوبات غدًا أو »يمكن أن تستمر لسنوات 
مقبلة«. وفي توسيع للعقوبات أعلنت وزارة الخزانة 
أنها ستضيف وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف 
األصول  مزيدا من  السوداء وستجمد  القائمة  على 

اإليرانية بـ»مليارات الدوالرات«.
اإليرانية  العقوبات  على  الثالثاء  إيران  وردت 
األميركية  المتحدة  الواليات  »فرض  إن  وقالت 
نهائيًا  إغالًقا  يعني  عليها  عقيمة  جديدة  عقوبات 

لمسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران«.
ستوقف  بالده  أن  كبير  إيراني  مسؤول  وأعلن 
حول  الدولي  االتفاق  من  آخرين  ببندين  االلتزام 

برنامجها النووي اعتبارًا من السابع من يوليو.
طائرة  إيران  أسقطت  أن  بعد  التوتر  وتصاعد 
اراد  وبعدها  الماضي  األسبوع  أميركية  تجسس 
وسعت  رأيه.  عن  عاد  لكنه  ضربات  شن  ترامب 
إيران، التي تشلها العقوبات األميركية التي تشمل 
وقف معظم صادراتها من النفط، إلى التقليل من 

تأثير العقوبات األميركية.
اإليرانية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وتساءل 
طهران  في  صحفي  مؤتمر  خالل  موسوي  عباس 
تفرضها  لم  عقوبات  فعاًل  هناك  يزال  ال  »هل 

الواليات المتحدة على بالدنا وأمّتنا مؤخرًا أو خالل 
نعتبر  ال  »نحن  مضيًفا  األخيرة؟«.  عامًا  األربعين 
أن لها أي تأثير«. ووسط نشاط دبلوماسي واسع 
دعت الواليات المتحدة وبريطانيا واالمارات العربية 
دبلوماسية«  »حلول  إلى  والسعودية  المتحدة 

لخفض التصعيد مع إيران.
وأفاد البيان الصادر عن الدول األعضاء في اللجنة 
التوقف عن  إلى  إيران  اليمن »ندعو  الرباعية حول 
أي خطوات أخرى تهدد االستقرار اإلقليمي، ونحض 
من  تخّفض  دبلوماسية  حلول  إلى  التوصل  على 

حدة التوتر«.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن  كما 
عن لقاء مرتقب مع نظيره األميركي »على إنفراد« 
في  المقررة  العشرين  مجموعة  قمة  هامش  على 

موسكو،  لكن  اإليراني.  الملف  لمناقشة  اليابان، 
التي  الجديدة  العقوبات  أن  اعتبرت  إيران،  حليف 

تستعدّ واشنطن لفرضها »غير قانونية«.

ترامب..السياسة المختلطة
المتحدة  الواليات  داخل  لترامب  انتقادات  ووجهت 
بأنه يبعث رسائل مختلطة إلى إيران. إال أن ترامب 
أكد إن لديه استراتيجية واضحة تختلف بشدة عن 
األوسط  الشرق  في  السابقة  األميركية  السياسة 
المضطرب. وفي سلسلة من التغريدات قال ترامب 
حيازة  هي»عدم  إليران  بالنسبة  أميركا  أهداف  إن 
أسلحة نووية والتوقف عن رعاية اإلرهاب«. وتؤكد 

إيران أنها ال تمتلك أسلحة نووية.
وانسحبت واشنطن في مايو 2018 من االتفاق 

تم  الذي  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  الدولي 
فرض  واشنطن  وأعادت   .2015 عام  إليه  التوصل 
قطاع  في  خصوصًا  إيران،  على  مشدّدة  عقوبات 
مكاسب  من  اإلسالمية  الجمهورية  لتحرم  النفط، 

اقتصادية انتظرت الحصول عليها من االتفاق.
الهدف  أن  يرون  واشنطن  البعض في  أن  ورغم 
يقول  طهران،  في  النظام  تغيير  هو  النهائي 
منفتح  وأنه  الحرب  تجنب  في  يرغب  إنه  ترامب 
على المفاوضات مع القادة اإليرانيين. ودعا ترامب 
دول  نفط  من  كبيرة  كميات  تستورد  التي  الدول 
الخليج الى المشاركة في حماية حرية المالحة في 

مضيق هرمز.
نكون  ألن  بحاجة  لسنا  حتى  نحن  ترامب  وقال 
المنتج  باتت  المتحدة  الواليات  دامت  ما  هناك 

 %  91« أن  إلى  وأشار  العالم«،  في  للطاقة  األول 
مضيق  عبر  تمر  النفط  من  الصينية  الواردات  من 
هرمز، و62 % من الواردات اليابانية، واألمر نفسه 
مضيًفا  األخرى«،  الدول  من  العديد  على  ينطبق 
»لماذا علينا أن نقوم بحماية هذه الطرق البحرية 
دون  من  أخرى  دول  لفائدة  طويلة  سنوات  منذ 
أن  يبدو  اآلن  وحتى  تعويضات«.  على  الحصول 
سياسة الجزر والعصا لم تفلح مع اإليرانيين، وكتب 
أميركا  »مزاعم  تويتر  على  روحاني  حسن  الرئيس 
باستعدادها للتفاوض دون شروط غير مقبولة مع 

استمرار التهديدات والعقوبات«.

دبلوماسية دولية
في  الخصوم  من  مجموعة  الخالف  في  تتداخل 

المنطقة حيث أن حلفاء الواليات المتحدة السعودية 
ضد  قوي  بشكل  التحرك  إلى  يدفعونها  وإسرائيل 
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقال  إيران. 
نتانياهو االثنين إن بالده ستبذل كل ما في وسعها 
لدى  وذلك  نووي،  سالح  حيازة  من  إيران  لمنع 
شديد  توتر  وسط  كبير  روسي  بمسؤول  اجتماعه 
في منطقة الخليج االستراتيجية. وفي نيويورك من 
وقت  في  الدولي  األمن  مجلس  يلتقي  أن  المقرر 
الحق بطلب من الواليات المتحدة لمناقشة التوتر.
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وزار 
إلى  خاللها  سعى  لمحادثات  واإلمارات  السعودية 
في  المالحة  حركة  لمراقبة  تحالف  لبناء  التمهيد 
للصحفيين  أميركي  مسؤول  وقال  الخليج.  منطقة 
بينما كان بومبيو في طريقه من جدة إلى أبوظبي 
»علينا أن نبني تحالًفا لمنع اإليرانيين من مواصلة 
ما يقومون به في الخليج، األمر الذي يقوّض حرية 
الملك  السعودي  العاهل  بومبيو  والتقى  التجارة«. 
في  سلمان  بن  محمد  األمير  عهده  وولي  سلمان 

مدينة جدة.
من ناحية أخرى أّكدت سلطنة عمان االثنين أنّها 
لم تنقل رسالة من الواليات المتحدة إلى إيران بعد 
وتهديد  أميركية  مسيّرة  طائرة  طهران  إسقاط 
واشنطن بالرد، حسبما أفادت أفادت وزارة العمانية. 
ورغم امتناع ترامب عن توجيه ضربة إليران، إال أن 
نفذت  المتحدة  الواليات  إن  قال  األميركي  اإلعالم 
صواريخ  إطالق  منظومة  ضدّ  إلكترونية  هجمات 
الطائرة  إسقاط  على  ردًا  إيرانية  تجسس  وشبكة 
المسيرة. إال أن وزير االتصاالت اإليراني محمد جواد 

آذري جهرمي نفى أي تأثير لذلك.

هجمات إلكترونية
لعقوبات  تحضّر  التي  المتحدة  الواليات  أطلقت 
ضدّ  إلكترونية  هجمات  طهران،  ضدّ  جديدة 
أنظمة إطالق صواريخ وشبكة تجسس إيرانية، في 
أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية، وفق 

وسائل إعالم أميركية.
خالل  لطهران  تحذيرها  األحد  واشنطن  وكررت 
إلى  بولتون  جون  القومي  األمن  مستشار  زيارة 
أي  أو  إيران  تخطئ  أال  »يجب  قال  حيث  القدس، 
النفس  وضبط  التعقل  باعتبار  معادية  أخرى  جهة 

األميركيين ضعفًا«.

واشنطن تفرض عقوبات »قاسية« على إيران.. وطهران تغلق باب املفاوضات
ترامب يعاقب خامنئي بتجميد أصول بـ»مليارات الدوالرات«

أديس أبابا ـ وكاالت

إثيوبيا تواجه وضًعا خطيًرا وقابًل للتصعيد أكرم أوغلو يوجه ضربة قوية للرئيس

اغتيال 4 مسؤولني في »انقالب فاشل« بأمهرة إردوغان يفقد اسطنبول بعد 25 عاما
 4 اغتيال  بعد  خطيرًا،  مُنعطًفا  إثيوبيا  تواجه 
الجيش،  قائد  بينهم  المُستوى،  رفيعي  مسؤولين 
في هجمات مُزدوجة وصفتها السلطات بـ»محاولة 

انقالب فاشلة«.
لمحاولة  المُدبّر  العقل  بأنه  المُشتبه  وُقتِل 
االنقالب الفاشلة، الجنرال أسامينو تسيجي، اإلثنين، 
في تبادل إلطالق النار مع قوات األمن على مشارف 

والية  عاصمة  دار،  بحر  مدينة 
أمهرة.

واقتحمت مجموعة مسّلحة غير 
 15:30( السبت  مساء  معروفة 
بتوقيت جرينتش(، مكتبيّ رئيس 
مكونن،  أمباتشو  أمهرة  والية 
فيما  واسساي،  إزيز  ومُستشاره 
إثيوبية  إعالم  وسائل  وصفته 

بـ»محاولة انقالب في الوالية«.
الصحفي  السكرتير  وبحسب 
اإلثيوبي،  الوزراء  لرئيس 
هذه  حاصرت  تيالهان،  نيجوسو 
لم  التي  المُسّلحة،  المجموعة 
يُعرف انتماؤها حتى اآلن، المقرّ 
أمهرة  إقليم  لحكومة  الرئيسي 
في مدينة بحر دار شمالي البالد، 
والية  رئيس  مقتل  عن  أسفر  ما 

أمهرة ومُستشاره، مُتأثرين بجراحهما خالل تبادل 
إلطالق النار.

وذكر نيجوسو أن مُدبّري محاولة االنقالب كانوا 
يريدون تنحية رئيس الحكومة المحليّة في أمهرة، 

لكن قوات الجيش تصدّت لهم.
اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  باسم  الناطقة  وقالت 
للصحفيين، األحد، إن »فرقة قتل« يقودها رئيس جهاز 
األمن اإلثيوبي في أمهرا اقتحمت اجتماعًا حكوميًا 

أمس السبت فأصابت حاكم اإلقليم »إصابة قاتلة«.
األركان  هيئة  رئيس  ُقتِل  قليل  »بعد  وأضافت 
الجنرال سيري ميكونين من قِبل حرسه الشخصي« 
نّفذه  منسق  »هجوم  بأنها  وصفتها  عملية  في 

مُرتزقة« بأديس أبابا، بحسب وكالة فرانس برس.

الجنرال  أن  األحد،  اإلثيوبية،  الرئاسة  أعلنت  كما 
األركان  رئيس  مع  حتفه  لقي  ابيرا  جيزاي  المتقاعد 
اإلثيوبي، في مقرّ إقامة األخير، لدى تدخّلهما لمنع 
محاولة انقالب ضد اإلدارة في منطقة أمهرة شمال 

إثيوبيا.
ظهر  السبت،  أمس  مساء  من  متأخر  وقت  وفي 
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي على التلفزيون الرسمي 
من  »عددًا  إن  وقال  مرة،  ألول  العسكري  بالزي 
المسؤولين في حكومة أمهرة كانوا يعقدون اجتماعًا 
عندما أطلق زمالؤهم النار عليهم 
في منطقة بحر دار، عاصمة إقليم 

أمهرة«.
بيانه  في  أحمد،  آبي  واتهم 
المُتلفز، »جهات مأجورة« بتنفيذ 
المحاولة االنقالبية الفاشلة التي 
اإلقليم  حكومة  لها  تعرّضت 
إلى  ولفت  البالد.  الواقع شمالي 
أن هذه الجهات المأجورة حاولت 
خالل الـ30 عامًا الماضية القيام 

بعدة عمليات فاشلة.
أن  أحمد  آبي  أّكد  وبينما 
تحت  واإلقليم  البالد  في  الوضع 
السيطرة، نقلت صحيفة »أديس 
مصادر  عن  فورتشن«اإلثيوبية 
إن  قولها  بالمُطلعة،  وصفتها 
وقاباًل  »خطيرًا  يزال  ال  الوضع 
للتصعيد«، حيث تجري أعمال قِتال في مقرّات الدولة 

اإلقليمية ومكتب الحزب الحاكم .
وأصدر حزب أمهرة الديمقراطي بيانًا أعلن فيه أن 
قائدًا عسكريًا سابًقا بالجيش اإلثيوبي يُدعى، أسامنيو 

تسيجي، هو من يقف وراء محاولة االنقالب الفاشلة.
العِرق  أبناء  إلى  أسامنيو  تحدّث  أسبوع،  وقبل 
األمهري، أحد أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا، في 
مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي 

وحّثهم على تسليح أنفسهم.
اإلفراج  حملة  ضمن  أسامنيو  سراح  أطلِق  وكان 
عن السجناء السياسيين التي أطلقتها إدارة آبي أحمد 
العام الماضي، وُأعيد إلى التقاعد بكامل المزايا، كما 

أعيدت إليه ألقابه ورُتبته.

التى  المعادة،  المحلية  االنتخابات  نتائج  تمثل 
أظهرت خسارة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفوز مرشح 
الشعب  حزب  مرشح  أوغلو،  إمام  أكرم  المعارضة 
الذي  العثماني  للسلطان  قوية  الجمهوري، ضربة 
الماضي  مارس  انتخابات  نتائج  قلب  يأمل  كان 
والتي فازت فيها المعارضة أيضا بهامش بسيط، 
والمطالبة  االنتخابات  تزوير  يُزعم  أن  قبل 

بإعادتها، وفق الـ»سي إن إن«.
وأعلنت لجنة االنتخابات التركية فوز مرشح حزب 
في  أوغلو  إمام  أكرم  المعارض  الجمهوري  الشعب 
 53.6% بواقع  اسطنبول  بلدية  انتخابات  إعادة 
علي  بن  الحاكم  الحزب  لمرشح   45.4% مقابل 
الجمهوري  الشعب  حزب  مرشح  واكتسح  يلدريم، 
للمرة  االنتخابات  إسطنبول،،  بلدية  مقعد  على 
الثانية بفارق أصوت كبير عن منافسه مرشح حزب 
العدالة والتنمية، رئيس وزراء تركيا السابق، علي بن 

يلدريم.
وشكر إكرم إمام اوغلو ، الناخبين في اسطنبول 
منذ  العريقة  الديمقراطية«  »تقاليد  حماية  على 
بعد  النصر  خطاب  في  الزمان  من  قرن  من  أكثر 
أوغلو،  إمام  وقال  بهزيمته.  منافسه  اعتراف 
عصر  إن  دقيقة،  عشرين  استغرق  خطاب  في 
االحترام  عصر  وبدأ   ، انتهى  قد  االستقطاب 

والمحبة.
ويعتبر أكرم إمام أوغلو من النجوم الصاعدين 
جيل  إلى  وينتمي  التركية،  السياسة  سماء  في 
الشعب  حزب  قيادة  بعكس  نسبيا  الشباب 
كمال  ويتزعمه  إليه  ينتمي  الذي  الجمهوري 

كليجدار أوغلو البالغ من العمر 71 عامًا.
وإمام أغلو من مواليد مدينة طرابزون شمالي 
األعمال  إدارة  كلية  وخريج   ،1970 عام  تركيا 
متدينة  أسرة  من  وينحدر  اسطنبول،  جامعة  في 
تاريخ  لها  لكن  االجتماعية  الناحية  من  ومحافظة 
فرع  مؤسس  فوالده  السياسي،  العمل  في  طويل 
حزب الوطن األم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل 

تورغوت أوزال في طرابزون.
أسرة  من  ينحدر  بأنه  اوغلو  إمام  واعترف 

القيم  وتبنى  تحررًا  أكثر  أصبح  لكنه  محافظة، 
دراسته  مرحلة  خالل  االجتماعية  الديمقراطية 

الجامعية.
عام  حتى  السياسي  العمل  في  ينخرط  ولم 
الشعب  حزب  إلى  انضمامه  عام  وهو   ،2008
أوغلو  إمام  انتزع  فقط  بعام  وبعدها  الجمهوري. 
األوروبي  القسم  في  بيليكدوزو  بلدية حي  رئاسة 

من اسطنبول من حزب العدالة والتنمية.
الجيد  األداء  الجمهوري  الشعب  حزب  واستغل 
إلمام أوغلو في إدارة حي بيليكدوزو خالل األعوام 
االنتخابات األخيرة  الماضية، فرشحه في  الخمسة 
لرئاسة بلدية اسطنبول التي تضم أكثر من عشرة 

ماليين ناخب و16 مليون نسمة.
حسن  منزل  أوغلو،  كليجدار  الحزب،  زعيم  وزار 
 13 في  طرابزون  في  أكرم،  والد  أوغلو،  إمام 
دسبمبر/كانون األول 2018، ومازحه بقوله "جئنا 
تسمية  عن  رسميا  اإلعالن  عند  ابنك"  يد  نخطب 

أكرم مرشحًا للحزب لرئاسة بلدية اسطنبول.

سبق  »لقد  بقوله:  أوغلو  إمام  حسن  عليه  فرد 
مدينة  أحياء  )أحد  آبات  آغجا  من  بنتا  أخذت  وأن 
وخاض  أيضًا«.  شابًا  اآلن  ونعطيك  طرابزون( 
إمام أغلو حملة انتخابية منذ ذلك الوقت بجدارة 
وحكمة، متفاديا إثارة االنقسام واستفزاز الناخبين. 

ولجأ إلى خطب ود مختلف قطاعات الناخبين.
وكان يتوجه الى الناخبين في األحياء التي تعتبر 
في  ويتجول  والتنمية،  العدالة  حزب  حزب  معقل 
لكسب  الناس في مسعى  إلى  ويتحدث  شوارعها، 
كان  المقابل،  وفي  العاديين.  المواطنين  ود 
نيابة  االنتخابية شخصيا  الحملة  أردوغان يخوض 
أمام  خطابات  ثمانية  ألقى  أنه  لدرجة  حزبه،  عن 
الحملة  من  يوم  آخر  في  اسطنبول  في  الناخبين 

االنتخابية.
مع  المتحالف  أردوغان،  حزب  تفادي  ورغم 
استفزاز  المتشدد،  التركي  القومية  الحركة  حزب 
لكن  االنتخابية،  الحمة  خالل  األكراد  الناخبين 
الكردي  الصوت  بخسارة  كفياًل  كان  التحالف  هذا 

لصالح إمام أغلو بكثافة. وقد امتنع حزب الشعوب 
الديمقراطية الموالي لألكراد عن تقديم مرشحين 
له في اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن الكبرى 
التي ال يمثل األكراد فيها غالبية السكان، وبالتالي 

ذهبت أصواتهم للمعارضة.

زلزال سياسي
سياسيا«  »زلزاال  مارس،  انتخابات  نتائج  واعتبرت 
منذ  السلطة  تولى  الذي  ألردوغان  بالنسبية 
إسطنبول  خسارة  األمر  وتعدى   ،2003 العام 
إذ خسر  والتنمية،  العدالة  لحزب  بالنسبة  وحسب 
الشعب  حزب  أمام  رئيسية  مدن  ثالث  الحزب 
الجمهوري، وهما العاصمة أنقرة وإزمير باإلضافة 
ألما  األكثر  كانت  األخيرة  أن  إال  إسطنبول،  إلى 
منها  انطلقت  التي  المدين  باعتبارها  ألردوغان 

مسيرته السياسية.
ثورة  شهدت  تركيا  مدن  أكبر  وإسطنبول 
أردوغان،  إلدارة  األولى  السنوات  خالل  اقتصادية 
المالية  األزمة  آثار  فيه  ضربت  الذي  الوقت  وفي 
تدفقت  الغربي،  العالم  دول  من  العديد  العالمية 
أرباح  إليها في مساع لتحقيق  المستثمرين  أموال 

عالية في السوق الناشئة هذه.

تعليق إردوغان
وعّلق أردوغان على هذه النتائج وفوز المعارضة 
في إسطنبول بسلسلة تغريدات قال فيها: »أهنئ 
أكرم إمام أوغلو الفائز باالنتخابات وفق النتائج غير 
الرسمية.. اإلرادة الوطنية تجّلت مرة أخرى اليوم 
وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول 

بالخير على المدينة«.
وأضاف: »مثلما كنا في السابق سنمضي خالل 
المرحلة القادمة أيضا نحو أهدافنا المنشودة لعام 
2023 )مئوية تأسيس الجمهورية( في أجواء من 
الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ تحالف الشعب 
الحركة  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  )يضم 
القومية(، ودون التنازل عن الديمقراطية وسيادة 
نقلته  لما  وفقا  البالد«،  واستقرار  ورخاء  القانون 

وكالة أنباء األناضول التركية الرسمية.
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<    أكرم أوغلو وسط أنصاره في أسطنبول

< رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد

<   خامنئي<    الرئيس األميركي دونالد ترامب يوقع أمًرا بفرض عقوبات على  إيران

واشنطن، طهران ــ وكاالت

ينتمون لـ50 دولة:

املفوضة السامية لحقوق اإلنسان تطالب الدول األجنبية باستعادة عائالت »املتطرفني«

اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة  حضّت 
عائالت  أفراد  استعادة  على  الدول  اإلثنين  باشليه  ميشيل 
المقاتلين األجانب الذين قتلوا أواعتقلوا في سورية والعراق، بما 

في ذلك 29 ألًفا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم »داعش«.
قائمة  عائالتهم  وأفراد  األجانب  المقاتلين  وضع  وتصدّر 
طويلة من المسائل التي عددتها باشليه في خطابها لدى افتتاح 
الدورة الـ41 لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف الذي تطرقت فيه 
كذلك إلى التوتر الذي يشهده السودان. وشددت أن على الدول 

تحمّل مسؤولية مواطنيها الذين انخرطوا في الحرب السورية.
يشتبه  أجانب  اعتقل  »داعش«،  تنظيم  هزيمة  أعقاب  وفي 
في  بلدًا   50 لنحو  وينتمون  التنظيم  جانب  إلى  قاتلوا  بأنهم 
أفراد  من  ألًفا   11 من  أكثر  احتجاز  يتم  بينما  والعراق،  سورية 
»أوضاع مزرية«،  السوري وحده في  الهول  عائالتهم في مخيم 
بحسب باشليه. وتحاول عدة حكومات إيجاد حل لمعضلة كيفية 
جنسيات  يحملون  الذين  المعتقلين  »المتطرفين«  مع  التعامل 

بلدانها وزوجاتهم وأطفالهم.
وردت باشليه على هذه التساؤالت بالقول إنه »يجب أن تتم 
إعادة أفراد العائالت األجانب )إلى بلدانهم األصلية( إال إذا تمت 

مقاضاتهم وفًقا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم«.

انتهاكات  من  الخصوص  وجه  على  األطفال  »عانى  وأضافت 
تلقينهم  تم  الذين  أولئك  ذلك  في  بما  لحقوقهم،  جسيمة 
أعمال  لتنفيذ  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبل  من  أوتجنيدهم 
عنف«، مضيفة أنه »يجب منح أولوية إلعادة تأهيلهم وحمايتهم 

ولمصالحهم«.
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  تقديرات  إلى  وأشارت 
)يونيسف( التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألًفا من أبناء المقاتلين 
العراق ومعظمهم تحت  ألًفا منهم من   20 األجانب في سورية 

سنِّ 12 عامًا.

قسوة غير مسؤولة
الحكومات  بعض  ورفضت  سورية  في  هؤالء  من  الكثير  ولد 
منحهم جنسيات ذويهم. وقالت باشليه إنه رغم تعقيدات هذه 
التحديات، فإن ترك الناس بدون جنسية ليس خيارًا مقبواًل على 

اإلطالق.
سنوات  خالل  أجنبية  لعائالت  األطفال  آالف  ولد  أنه  وأضافت 
المولودين لمواطنيها في  الدول أن تمنح األطفال  النزاع وعلى 
النزاع إمكانية الحصول على الجنسية كما يتم ذلك في  مناطق 
من  األطفال  بحرمان  التسبب  أن  على  وأصرّت  أخرى.  حاالت 

الجنسية بعد كل ما عانوه يعكس قسوة غير مسؤولة.
مواطنيها  مسؤولية  تتحمل  الدول  أن  على  باشليه  وشددت 
سوريا  في  أجانب  مقاتلين  كونهم  القضاء  يواجهون  الذين 

باإلعدام  شخصًا   150 من  أكثر  على  الحكم  تم  حيت  والعراق، 
ل  بتحمِّ الدول  وطالب  اإلرهاب،  مكافحة  قوانين  بموجب 

مسؤوليات مهمة تجاه مواطنيها.
وأضافت إذا تم االشتباه بارتكاب المواطنين جرائم جدية في 
تبذل كل  أن  دولتهم  فعلى  أساس،  أي  على  اعتقلوا  أو  آخر  بلد 

الجهود لضمان أن تتم معاملتهم بموجب القانون الدولي.

انتهاكات جديّة
في  األوضاع  حيال  العميق  قلقها  عن  كذلك  باشليه  وأعربت 
السودان التي يخيّم عليها التوتر بين قادة الحركة االحتجاجية 
الجيش  أطاح  بعدما  السلطة  توّلى  الذي  العسكري  والمجلس 

بالرئيس عمر البشير في أبريل.
شخص   100 من  أكثر  أن  أفادت  تقارير  إلى  باشليه  وأشارت 
قتلوا وأصيب عدد كبير آخر بجروح خالل فض االعتصام السلمي 

خارج مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو.
وقالت إننا تلقينا معلومات تتعلق باتهامات عن تعرض رجال 
القمع، وكذلك  أثناء  ونساء لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية 

معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين ُفقدوا.
وأضافت »يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا زيارة )إلى 
اإلنسان  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  بمزاعم  للتحقيق  السودان( 
السودانية  السلطات  األمن«. وحضت  قوات  جانب  ارتُكبت من 

كذلك على إعادة خدمة اإلنترنت إلى كافة أنحاء البالد.

جنيف - وكاالت

<     طفل يحمل الخبز على رأسه في مخيم الهول بالحسكة 
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<   مرشح الحزب الحاكم لالنتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد ولد الغزواني لدى إدالئه بصوته 

<   كوشنر  يستعرض الخطة األميركية خالل  ورشة المنامة<   جانب من التظاهرات الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن

<   فلول أنصار داعش لحظة القبض عليهم 

رفض وتظاهرات فلسطينية واسعة للخطة األميركية

كوشنر يلوح بـ ٥٠ مليار دوالر  لتحقيق السالم عبر االقتصاد من املنامة
مستشار  كوشنر  جاريد  أطلق  واسع  فلسطيني  رفض  وسط 
األميركية  السالم  خطة  الثالثاء،  المنامة  في  ترامب  دونالد 
داعيا  االقتصاد،  بوابة  من  األوسط  الشرق  في  النزاع  لحل 
الفلسطينيين الذين يقاطعون ورشة المنامة إلى إعادة النظر 

في موقفهم مما اعتبره »فرصة القرن«.
مؤتمر  أول  هي  االزدهار«  إلى  السالم  »من  ورشة  وتعد 
على  الورشة  وترّكز  انتظارها.  طال  التي  الخطة  حول  علني 
الذي من  السياسي  الجانب  أن  علما  االقتصادي فقط،  الشق 
المستبعد أن ينصّ على قيام دولة فلسطينية مستقّلة، قد ال 

يُكشف عنه قبل نوفمبر المقبل.
خمسين  قيمتها  تتجاوز  استثمارات  جذب  الخطة  وتقترح 
مليون  وإيجاد  الفلسطينيين،  لصالح  غالبيتها  دوالر  مليار 
فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحّلي، على أن 
يمتد تنفيذها على عشرة أعوام. لكن الفلسطينيين يقاطعون 
الورشة، قائلين إنّه ال يمكن الحديث عن الجانب االقتصادي 

قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
للورشة  االفتتاحية  الجلسة  خالل  كلمة  في  كوشنر  وقال 
اقتصادي شرط  إن »التوافق حول مسار  التي تستمر يومين 
ايجاد  يتم  لم  التي  السياسية  المسائل  لحل  ضروري  مسبق 

حل ّلها من قبل«.
لكن كوشنر )38 عاما(، صهر ترامب، قال في خطاب طغت 
على  عرضا  يقدّم  أعمال  رجل  وكأنه  فيه  وبدا  األرقام  عليه 
تجاوزه.  يمكن  ال  أمر  سياسي  حل  إلى  التوصل  أن  شاشة، 
الفلسطيني  للشعب  واالزدهار  االقتصادي  »النمو  أن  وأوضح 
غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن 

أمن إسرائيل ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني«.
اعترف  الذي  ترامب  نوايا  حيال  شكوك  بوجود  وأقرّ 
رغم  الفلسطينيين  دعا  أنّه  إاّل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس 
ذلك إلى تبني الجانب االقتصادي من الخطة قبل الدخول في 
السياسة. وتوجّه للفلسطينيين قائال »رسالتي هي أنّه رغم 
ما يقول أولئك الذين خذلوكم في الماضي، الواليات المتحدة 

لم تتخّل عنكم«.
»فرصة  هي  السالم  لتحقيق  األميركية  الخطة  أّن  واعتبر 
القرن« بعدما ُأطلق عليها في اإلعالم تسمية »صفقة القرن«. 
وأوضح »يجب اإلشارة إلى هذا الجهد على أنّه فرصة القرن 

إذا تحّلت القيادة بالشجاعة لمواصلتها«.
تصفية القضية

السالم  لتحقيق  األميركية  الخطة  أن  الفلسطينيون  ويرى 
منّظمة  سرّ  أمين  وأكد  قضيتهم،  تصفية  إلى  تهدف 
رغم  أنه  الثالثاء،  عريقات،  صائب  الفلسطينيّة  التحرير 
وتركيع  إذعان  إلى  تهدف  التحريضية  »الحمالت  هذه  أن 
األميركية  والتهديدات  لإلمالءات  وقيادته  فلسطين  شعب 
غير  حقوقه  عن  بالدفاع  ملتزم  شعبنا  أن  إال  واإلسرائيلية، 

القابلة للتصرف«.
المحتلة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  آالف  وتظاهر 
الثالثاء فيما عم إضراب شامل قطاع غزة احتجاجا على ورشة 

العمل االقتصادية في البحرين.
وتأتي هذه التظاهرات في العديد من المدن الفلسطينية 
على  احتجاجا  الوطنية  والقوى  الفصائل  لدعوة  تلبية 
)شمال(  نابلس  مدينة  ففي  االقتصادية.  الورشة  هذه 
باتجاه  شخص  آالف  ثالثة  نحو  فيها  شارك  مسيرة  انطلقت 
فرانس  مراسل  حسب  المدينة،  وسط  في  الشهداء  ميدان 
والرايات  الفلسطينية  األعالم  المتظاهرون  وحمل  برس، 
الفصائل  أعالم  غابت  فيما  بالورشة،  تندد  والفتات  السوداء 
كما  الفلسطيني.  الصف  وحدة  إلى  إشارة  في  الفلسطينية 
انطلقت مسيرة شارك فيها المئات في مدينة حلحول التابعة 
وسط  العشرات  اعتصم  حين  في  )جنوب(،  الخليل  لمحافظة 
المدينة. ورد الجنود اإلسرائيليون على إلقاء الحجارة وإشعال 
وسط  في  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  بإطالق  اإلطارات 
رام  مدينة  من  انطلقت  مسيرة  ووصلت  الخليل.  مدينة 
وأطلق  المدينة،  شمال  العسكري  إيل«  »بيت  حاجز  إلى  اهلل 

الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاهها لتفريقها.

وفي مدينة بيت لحم، خرج المئات في مسيرة وصلت إلى 
وأحرق  المدينة،  شمال  اإلسرائيلي  العسكري  المراقبة  برج 
المحتجون دمية تمثل الرئيس االميركي منددين أيضا بملك 

البحرين والعاهل السعودي.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
العربية  القمم  أقرتها  التي  العربية  السالم  مبادرة  »إن 
واالسالمية، وأصبحت جزءَا من قرار مجلس األمن الدولي رقم 
صياغة  إعادة  غيره  أو  لكوشنر  يمكن  وال  أحمر،  خط   1515

المبادرة نيابة عن القمم العربية واإلسالمية«.
وتابع الناطق باسم الرئاسة »السالم لن يكون بأي ثمن« 
هذه  أهداف  عن  عباس  محمود  الرئيس  كشف  إلى  مشيرا 
الصفقة التي »تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية«، أمام قمة 

مكة التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية .
التمهيد  المنامة هو  أبو ردينة فإن »هدف ورشة  وبحسب 
الضفة  عن  لفصلها  والتخطيط  وتوسيعها  غزة،  في  إلمارة 

الغربية، وتهويد القدس«.
الدول  من  عدد  يطالب  العربية،  السالم  لمبادرة  ووفًقا 
فلسطينية  دولة  بإقامة  السعودية  مقدمتها  في  العربية 
لألراضي  إسرائيل  احتالل  قبل  كانت  التي  الحدود  على طول 

1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية  الفلسطينية العام 
ما  وهو  الفلسطينيين،  لالجئين  العودة  حق  منح  على  عالوة 

يرفضه الجانب اإلسرائيلي.
والسلطة  المتحدة  الواليات  بين  سيئة  عالقات  وتسود 
عاصمة  بالقدس  االعتراف  ترامب  قرّر  منذ  الفلسطينية 

إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها في 2017.
ماليتها  وزير  أوفدت  التي  الثالثاء،  السعودية  وأّكدت 
في  آخرين،  مسؤولين  يضم  وفد  رأس  على  الجدعان  محمد 
ازدهار  إلى  التي تهدف  الدولية  الجهود  بيان »دعمها جميع 

المنطقة«.
القضية  تجاه  الراسخ  »موقفها  تأكيد  الرياض  وجدّدت 
بإقامة دولة  العربية  السالم  الفلسطينية وحّلها وفق مبادرة 
فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
خارجيتها  وزير  لسان  على  وأكدت مصر  المحتلة«.  الشرقية" 
المقرر  البحرين  مؤتمر  في  ستشارك  مصر  أن  شكري  سامح 
من  الفلسطيني  االقتصاد  تنمية  لبحث  األسبوع  هذا  عقده 
المقترحة  االزدهار«  أجل  من  »السالم  خطة  تقييم  أجل 
مقابلة  خالل  شكري  وقال  دوالر.  مليار   50 حجمها  البالغ 
تشارك  أن  األهمية  »من  اليوم«  »روسيا  قناة  مع  تلفزيونية 

مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقـيِّمه... ولكن ليس من حيث 
عليه  واالطالع  تقييمه  في  الحق  »لنا  مضيًفا  بذلك«،  اإلقرار 
وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب 
الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية 

باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني«.
وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أعلنت سلطنة عُمان عزمها 
افتتاح سفارة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان 
صادر عن وزارة الخارجية العُمانية. وهذه ستكون أول سفارة 
مضيًفا  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  خليجية  لدولة 
للشعب  الداعم  السلطنة  لنهج  استمرارا  تأتي  »الخطوة  أن 

الفلسطيني الشقيق«.

لبنان يجدد رفضه للصفقة
الحكومة  إن  الحريري،  اللبناني، سعد  الوزراء  رئيس  قال  كما 
والبرلمان بلبنان يعارضان الخطة األمريكية لتسوية القضية 
ما  حسب  القرن«،  بـ»صفقة  إعالميًا  المعروفة  الفلسطينية 

نقلت الوكالة الوطنية لإلعالم.
وقال الحريري إن »الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه 

الصفقة ودستورنا يمنع التوطين«

المنامة، القدس ــ وكاالت
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بالرغم من هزيمة »الخالفة الجغرافية«

»داعش«..  تهديد مستمر بعد ثالثة أشهر من القضاء على التنظيم بسورية

المعارضة ترفض فوزه وتدعو للتظاهر

مرشح السلطة محمد ولد الغزواني رئيسا ملوريتانيا

دمشق - وكاالت

بعد ثالثة أشهر من إعالن قوات سورية الديمقراطية 
تنظيم  »خالفة«  على  القضاء  أميركيًا  المدعومة 
اعتداءات  شنّ  األخير  يواصل  سورية،  في  »داعش« 
محللين  وفق  تهدف  خطوة  في  عدة،  مناطق  في 

إلثبات أن وجوده مستمر وال يزال فاعاًل.
وتمّكنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل 
بقيادة  الدولي  التحالف  من  بدعم  وعربية،  كردية 
أميركية من طرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله 
على  سيطرتها  إثر  مارس،   23 في  سوريا  شرق  في 
بلدة الباغوز عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بعد 

حملة عسكرية استمرت أشهرًا.
ومهّدت السيطرة على هذه البلدة النائية القريبة 
سوريا  قوات  أمام  الطريق  العراقية،  الحدود  من 
الديمقراطية إلعالن انتهاء »الخالفة اإلسالمية« التي 
كان التنظيم قد أعلنها في العام 2014 بعد سيطرته 

على مناطق شاسعة في سورية والعراق المجاور.
الديمقراطية  سوريا  قوات  تستنفر  وقت  وفي 
التابعة  النائمة«  »الخاليا  مالحقة  في  جهودها 
للتنظيم في مناطق سيطرتها، يواصل األخير تنفيذ 
على  حساباته  عبر  دوريًا  يتبناها  واعتداءات  هجمات 
في  القمح  حقول  إحراق  آخرها  ليس  تلغرام،  تطبيق 

شمال شرق سورية.
الجديد  األميركي  األمن  مركز  في  الباحث  ويقول 
أن  عن  قط  داعش  يتوقف  »لم  هيراس  نيكوالس 

يشكل تهديدًا في شمال وشرق سوريا«.
وفي اعتداء يعدّ األكثر دموية خالل األشهر الثالثة 
مطلع  مفخخة  سيارة  تفجير  التنظيم  تبنى  الماضية، 
أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين وسبعة من  يونيو، 
الرقة  مدينة  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلي 
للتنظيم في  المعقل األبرز  التي كانت تعدّ  )شمال(، 
سورية، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
انتحاري  تفجير  تسبب  أبريل،  من  التاسع  وفي 
مدنيون،  غالبيتهم  شخصًا،   13 بمقتل  المدينة  في 
جوهر  »يرتكز  هيراس  ويوضح  ذاته.  المصدر  وفق 
سوريا  قوات  سيطرة  مناطق  في  داعش  استراتيجية 
الديمقراطية، مناطق سيطرته السابقة، على إحباط 

أي مشاريع )حكم( بديلة«.

»لعبة شدّ حبال«
ويرى أن التنظيم »ينخرط في لعبة شدّ حبال مع 
الواليات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية من أجل 

كسب قلوب وعقول السكان العرب المحليين«.
مناطق  على  الديمقراطية  سوريا  قوات  وتسيطر 
ذات  )شرق(  الزور  دير  محافظة  في  الفرات  شرق 
الغالبية العربية. وتتنافس مع الحكومة السورية على 
الغنية  المنطقة  العربية في هذه  العشائر  كسب ودّ 

بحقول النفط.
إلى  التنظيم  لجوء  يصعّب  هيراس،  وبحسب 
في  الحيوية  الزراعية،  المحاصيل  حرق  تكتيكات 
سوريا  قوات  مهمّة  اغتياالت،  وتنفيذ  المنطقة، 
ثقة  وكسب  جديد،  نظام  إرساء  في  الديمقراطية 

السكان المحليين.
للجيش  ونقاطًا  مواقع  التنظيم  هجمات  وتطال 
السوري في البادية السورية الممتدة من ريف حمص 
الشرقي )وسط( حتى الحدود العراقية، حيث ال يزال 

يحتفظ بانتشاره.

دموية هجمات 
هجمات  المرصد،  وفق  باستمرار  التنظيم  وينّفذ 
مارس   24 منذ  تسببت  البادية،  في  وكمائن  دموية 
بمقتل أكثر من 150 من قوات النظام والمجموعات 

الموالية لها. وقتل أربعة منهم األحد.
تديرها  التي  غرب(،  )شمال  إدلب  محافظة  وفي 
وتوجد  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
تابعة  نائمة«  أقل نفوذًا، توجد »خاليا  فيها فصائل 
عناصر  توقيف  عن  اإلعالن  يتم  ما  غالبًا  للتنظيم، 

منها.
على  »متطرفة«  حسابات  عبر  التنظيم  ويواصل 
والعراق  سوريا  في  هجمات  تبني  تلغرام  تطبيق 

وكذلك مناطق عدة حول العالم.
السوري  الشأن  في  والباحث  المحلل  ويقول 
بالنسبة  إنه  برس«،  »فرانس  حسب  حسن  حسن 
يقنعوا  أن  التنظيم »ما هو مهم حاليًا هو  لمقاتلي 
يريدون  كما  ليبقوا«.  هنا  موجودون  أنهم  الناس 
التنظيم(  المحتملين )في صفوف  إقناع »المجندين 
عدم  عن  بمعزل  األجل  طويل  مشروعًا  لديهم  بأن 

مناطق تحت سيطرتهم«. وجود 
سريالنكا  لهجمات  التنظيم  تنفيذ  أن  ويبدو 

أبريل،   21 في  قتياًل   258 أوقعت  التي  االنتحارية 
من ثم بّثه بعد أيام شريط فيديو قال إنه لزعيمه 
منذ  األولى  كانت  اطاللة  في  البغدادي،  بكر  أبو 
وفق  االتجاه،  هذا  في  تصبّ  سنوات،  خمس 

. محللين

المحليين إشراك 
سورية  قوات  عمليات  الدولي  التحالف  ويدعم 
على  للقضاء  سورية  شرق  شمال  في  الديمقراطية 

للتنظيم. الموالين  اآلالف من 
راولينسن  سكوت  التحالف  باسم  الناطق  ويقول 
»ما يسمى بالخالفة الجغرافية للتنظيم قد هُزمت، 

لكن داعش كتنظيم لم يهزم«.
سوريا  قوات  أفادت  الماضي،  األسبوع  خالل 
محافظتي  في  عمليتين  تنفيذها  عن  الديمقراطية 
التنظيم  من  عناصر  لتوقيف  الزور،  ودير  الحسكة 

النائمة. الخاليا  أفراد  من 
نزع  في  القوات  هذه  جهود  التحالف  ويدعم 
إنشاء  وفي  خلفه،  التنظيم  تركها  التي  األلغام 
»كل  راولينسن،  وفق  تتولى  عسكرية،  مجالس 
االستقرار  وإرساء  مجتمعاتها  في  األمنية  المهام 

الطبيعية«. الحياة  إعادة  على  والعمل 
أيام  قبل  الديمقراطية  سورية  قوات  وأعلنت 
تأسيس مجلس عسكري خاص بمدينة الرقة. ويرى 
والمناطقية  المحلية  المبادرات  "هذه  أن  راولينسن 

الدائمة بداعش". الهزيمة  إلحاق  مهمة لضمان 
وحلفائه  التحالف  على  أنه  من  حسن  ويحّذر 
يزال  ال  بينما  بسرعة  يتصرفوا  أن  األكراد  بقيادة 

ومهزومًا". »هاربًا  التنظيم 
مع  التنظيم  يصبح  أن  هي  »الخشية  ويوضح 
ومن  نفسه،  تنظيم  إعادة  على  قادرًا  الوقت  مرور 
ثمّ سيخسر التحالف تلك الفرصة التي بإمكانه من 

خاللها أن يحدث فرقًا كبيرًا«.
إال  حسن،  وفق  الفرق  هذا  إحداث  يمكن  وال 
التأثير  ذات  العربية  القبائل  من  وجهاء  بإشراك 

القرار. الحقيقي في عملية صنع 
المحليين  السكان  إشراك  يتمّ  أن  »يجب  ويقول 
والسياسة،  األمن  )شؤون(  وفي  المسار،  هذا  في 
أنهم  يشعروا  أن  دون  من  مناطقهم  يديروا  وأن 

محكومون من أطراف من خارج مناطقهم«.

الوطنية  اللجنة  أعلنت  للتصعيد،  والدعوة  المعارضة  رفض  وسط 
السلطة  أّن »مرشّح  األسبوع،  موريتانيا مطلع  في  لالنتخابات  المستقلة 
 52% أكثرية  فاز بحصوله على  الغزواني  الرئاسية محمد ولد  لالنتخابات 

من األصوات«.
وقالت اللجنة إّن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا للجمهورية بحصوله على 
%52,01 من األصوات، متقدمًا بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح 
المعارض  المرشح  وحل   ،)%  18,58( أعبيدي  ألداه  ولد  بيرام  المعارض 
 %  17,58 على  الثالثة بحصوله  بالمرتبة  بوبكر  ولد  اآلخر سيدي محمد 

من األصوات
ويحين في األول من شهر أغسطس المقبل موعد حفل تنصيب الرئيس 
الموريتاني المنتخب، خلًفا للرئيس المنتهية واليته محمد ولد عبد العزيز، 
لــ 5 سنوات، حيث تنتظره ملفات مهمة وحزمة وعود تعهد بتنفيذها إبان 

حملته االنتخابية.
وتعهد ولد الشيخ الغزواني بتسيير شفاف وعقالني للثروات الطبيعية، 
استخراجه سيبدأ  أن  المؤشرات  الذي تشير  الطبيعي،  الغاز  وبالخصوص 

في عام 2021 بكميات كبيرة في البالد.
الرئاسية مؤخرًا،  االنتخابات  فاز في  الذي  الغزواني  الشيخ  ولد  وصرح 
»التعطش  ترشحه هو  وراء  األساسي  الدافع  أن  االنتخابية،  الحملة  خالل 
أو  للمال  حبًا  »ليس  الترشح  على  أقدم  إنه  وقال  الوطن«،  خدمة  إلى 

الرئاسة، بل رغبة منه في إصالح موريتانيا«.

معارضة شرسة للنتائج
في  الرئاسية  لالنتخابات  األربعة  المعارضة  مرشحو  رفض  جانبهم  من 
إلى  ودعوا  الغزواني،  لولد  الفوز  منحت  التي  المؤقتة  النتائج  موريتانيا 
انتقال  عملية  أول  إلى  االقتراع  هذا  وسيؤدي  بداية.  السلمي  التظاهر 
للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الصحراوي المترامي األطراف 
الذي كان شهد العديد من االنقالبات بين 1978 و2008 تاريخ االنقالب 
الذي وصل على إثره محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة قبل انتخابه رئيسًا 
في 2009. وتعذر على ولد عبد العزيز الترشح مجددًا بعد واليتين تطبيًقا 

ألحكام الدستور.
التصويت مع نسبة  السبت على  الموريتانيون بكثافة  الناخبون  وأقبل 
مشاركة بلغت 62,66 % ، النتخاب رئيس جديد سيجد نفسه في مواجهة 
تحديات بينها خصوصًا الحفاظ على استقرار البالد والعمل على تنميتها 

اقتصاديًا إضافة إلى تحقيق تقدم في مجال احترام حقوق اإلنسان.
سبق  الذي  الفوز  أكدت  المستقلة  االنتخابية  الوطنية  اللجنة  وكانت 
بالمئة   52,01 على  بحصوله  الغزواني،  ولد  األحد  فجر  قبيل  وأعلنه 
15 أي  البالد ال  14 من واليات  من األصوات حيث حل في الطليعة في 

باستثناء والية نواذيبو )شمال غرب(.
بوبكر  ولد  محمد  وسيدي  بالمئة(   18,58( أعبيدي  ألداه  بيرام  وتاله 

مولود  ولد  ومحمد  بالمئة(   8,71( بابا  حاميدو  وكان  بالمئة(   17,87(
)2,44 بالمئة(.

والتصبح هذه النتائج نهائية إال بعد تصديق المجلس الدستوري عليها 
بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصًا وأن مرشحي المعارضة األربعة 

أعلنوا نيتهم استخدام كافة وسائل الطعن القانونية.
اقتراع بغرض  نتائج كل مكتب  االنتخابية بنشر  اللجنة  وهم يطالبون 
هناك  تكون  أن  ضرورة  إلى  خلصت  التي  الخاصة  بحساباتهم  مقارنتها 

جولة ثانية في 6 يوليو.
وأطلقت  الموريتانية  العاصمة  في  األحد  للسيارات  مواكب  ونظمت 
ولد  بفوز  الفرح  عن  تعبيرًا  المزدحمة  الشوارع  في  لمنبهاتها  العنان 
الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في 

نواكشوط ونواذيبو.
مرشحي  مع  اهلل  عبد  ولد  أحمدو  الداخلية  وزير  اجتمع  ذلك  وبموازاة 
بحسب  الهدوء،  إلى  أنصارهم  دعوة  منهم  وطلب  األربعة  المعارضة 

المرشحين.
قال  االثنين،  األحد  ليل  متأخر  وقت  في  مشترك  صحفي  مؤتمر  وفي 
مرشحو المعارضة أنهم أوضحوا لوزير الداخلية أن ولد الغزواني هو الذي 
أثار الفوضى بإعالن فوزه بعد فرز %80 فقط من األصوات في ختام سهرة 

انتخابية حضرها الرئيس المنتهية واليته.

»التظاهر حق دستوري«
السعي  مخاطر  من  أشهر  منذ  نبهت  كانت  التي  المعارضة  ووصفت 
فوزه  الغزواني  ولد  إعالن  التزوير،  مخاطر  ومن  »عسكري«  نظام  إلدامة 
سابقين  لجنرالين  جديد«  »انقالب  بأنه  األصوات،  فرز  من  االنتهاء  قبل 

انقالبيين.
وقال محمد ولد مولود »سننظم تظاهرات احتجاج، هذا حقنا الدستوري« 

مشددًا على طابعها »السلمي«.
وأوضح حاميدو بابا أن هذه التظاهرات ستبدأ بعد ظهر االثنين بمسيرة 
الوطنية  اللجنة  إلى  سيتوجهون  الذين  األربعة  المعارضين  للمرشحين 

االنتخابية المستقلة »للتعبير رسميًا عن احتجاجهم ورفضهم النتائج«.
الموريتانيين  األحد  مشترك  مؤتمر صحفي  في  دعا  عبيدي  ولد  وكان 
إلى »المقاومة ضمن األطر القانونية ضد هذا االنقالب األخير على إرادة 

الشعب«.
وتمكن الرئيس المنتهية واليته محمد ولد عبد العزيز تمكن من بسط 
اعتداءات  التي كانت شهدت في سنوات األلفين  االستقرار في موريتانيا 
سياسة  عبر  وذلك  أجانب،  خطف  وعمليات  متطرفة  إسالمية  لمجموعات 
المناطق  وتنمية  البالد  أراضي  الجيش ومراقبة  تعزيز قدرات  ركزت على 
مجتمع  في  األساسية  الحقوق  على  لنظامه  االنتقادات  وتتركز  النائية.  

يتسم بفوارق اجتماعية وعرقية.
وعلى الصعيد االقتصادي، ال يزال النمو البالغ 3,6 ٪ في 2018، على 
الرغم من التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، وفًقا لتقرير للبنك 

الدولي نشر في مايو ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص.
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نفط يوميا إنتاج روسيا في شهر 
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قفزت عملة »بتكوين« ألعلى مستوياتها في 18 شهرا أمس األربعاء، بفعل 
»ليبرا«  بأن عملة  التوقعات  اآلمن، وتنامي  المالذ  االستثمار على  تدفقات 
التابعة لـ»فيسبوك« قد تحدث تحوال كبيرا في استثمارات العملة المشفرة.

أنها  الواضح  من  هيوسون،  مايكل  السوق،  استراتيجيات  رئيس  وقال 
تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضا«، وفقا 

لوكالة »رويترز«.
وأضاف »لديك كل هذه األمور الجارية بشأن ليبرا مما يجدد االهتمام 

بعملة بتكوين«.
دوالرا  و485  ألفا   12 عند  تعامالت  أحدث  في  »بتكوين«  تداول  وجرى 
الجلسة  خالل  سابق  وقت  في  دوالرا  و935  ألفا   12 إلى  وصلت  أن  بعد 

اآلسيوية.
أمثالها  ثالثة  بمقدار  »بتكوين«  قيمة  زادت  الجاري،  العام  بداية  ومنذ 

بعد أن انخفضت العام الماضي.

»بتكوين« تقفز ألعلى مستوى في 18 شهرا

»أتمنى أن يكون كل العالم 
ملتزما بشكل تام بتحالف رينو 
- نيسان ليعيش ويزدهر«

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

11.15
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3908دوالر أميركي
1.58يورو

1.762الجنية االسترليني
0.3708الريال السعودي
0.3787درهم إماراتي
0.2021االيوان الصيني
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يصادف هذا الشهر حلول الذكرى المئوية إلبرام معاهدة فرساي، 
إلى  األولــى  العالمية  الحرب  أوصلت  التي  االتفاقات  إحدى  وهي 
فرضت  حين  ففي  مــا.  حد  إلــى  ــوال  األح تبدلت  اآلن،  خاتمتها. 
المعاهدة تعويضات ضخمة على ألمانيا، تحمل ألمانيا اليوم زمام 
زميلتها  اليونان  على  الضخمة  الدين  التزامات  فرض  في  المبادرة 

في عضوية منطقة اليورو.
على الرغم من تبدل أدوار الدائنين والمدينين منذ العام 1919، 
استرداد  يريدون  فالدائنون  تغيير.  دون  حالها  على  اللعبة  تظل 

أموالهم، والمدينون يريدون تجنب السداد.
المدينون يريدون إعفاءهم من الدين، في حين يشعر الدائنون 
التأثيرات  ويتجاهلون  األخالقية«  »المخاطر  إزاء  الشديد  بالقلق 
المدينة  البلدان  جعل  على  المترتبة  لالستقرار  المزعزعة  المعدية 
دروس  تتعلم  لم  اليورو  منطقة  أن  األمر  في  المحزن  فقرا.  أكثر 
اللجنة  حــددت   ،1921 عــام  من  مايو  ففي  فرساي،  من  الدين 
التعويضات التي يتوجب على ألمانيا سدادها بمبلغ 33 مليار دوالر. 
دوالر،  مليار   12.5 إلى  فعليا  تخفيضه  المال جرى  رأس  مبلغ  لكن 

على دفعات سنوية بقيمة 350 مليون دوالر.
وقد تحققت هذه الخدعة من خالل مطالبة ألمانيا بإصدار 
ثالث مجموعات من السندات، على أن تدفع الفائدة واألصل 
ب(،  والفئة  أ  )الفئة  فقط  والثانية  األولى  الفئتين  باستخدام 

وبهذا أودع سداد السندات من الفئة »ج« عالم النسيان.
استمرت تمثيلية اإلبقاء على الدين األلماني الخيالي الكبير 
في حين تواصلت محاوالت استخراج السداد بمبالغ »واقعية« 

أصغر طوال عشرينيات القرن العشرين.
الواقع أن ألمانيا لم تكن مستعدة لسداد الدين الواقعي 
أيضا، ولم تفعل ذلك إلى بعد حصولها على قروض جديدة. 
المتحدة  »الواليات  قائال:  1926، علق كينز بحدة  العام  وفي 
إلى  المكافئ  بتحويل  ألمانيا  فتقوم  المال؛  ألمانيا  تقرض 
الحلفاء، ثم يقوم الحلفاء برده إلى حكومة الواليات المتحدة. 

ال شيء حقيقي يحدث«.
مهدت سياسة »الوفاء« في عهد المستشار األلماني هاينريش 
برونينج الطريق لقدوم أدولف هتلر، الذي تنصل من سداد الدين 
ببساطة. وتشترك تمثيلية الدين اليوم في منطقة اليورو مع تلك 
في  أوروبا  في  األولى  العالمية  الحرب  بعد  ما  فترة  شهدتها  التي 
األزمة  اندالع  سبقت  التي  الفترة  ففي  التشابه.  أوجه  من  العديد 
على  المستحقة  الديون  تراكمت   ،2008 العام  في  العالمية  المالية 
دول جنوب أوروبا بشكل مطرد بسبب االقتراض من بنوك شمال 

أوروبا، وخاصة ألمانيا، لتمويل مشاريع البناء المحفوفة بالمخاطر.
عندما  ولكن  تتدفق.  األمــوال  ظلت  الطفرة،  استمرت  وطالما 
في  بدأت  التي  األزمــة  امتدت 
منطقة  إلى  المتحدة  الواليات 
شمال  بنوك  رفضت  الــيــورو، 
جديدة  قروض  تقديم  أوروبــا 
جنوب  حكومات  اضطر  مما  ــ 
قطاعاتها  إنقاذ  إلــى  ــا  أوروبـ
اليونان  كــانــت  المصرفية. 
لهذا  وضوحا  األكثر  الضحية 
 ،2009 العام  ففي  االنــقــالب. 
إلى%15  الموازنة  عجز  ارتفع 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
الوطنية  ــديــون  ال ــاوزت  ــج وت
المحلي  الناتج  مــن   %100
عائدات  وارتفعت  اإلجمالي، 
السندات اليونانية لمدة عشر سنوات إلى ما يتجاوز %35. في العام 

2010، هددت الحكومة اليونانية بالتخلف عن السداد.
ــفي  للدين  إعادة هيكلة جزئية  الشمالية على  البنوك  ووافقت 
األساس من خالل تمديد فترة السدادــ وبالتزامن مع توفير خط 
ائتماني بقيمة 240 مليار يورو )269 مليار دوالر أميركي( من قبل 
»الترويكا« التي تألفت من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي 

األوروبي، والمفوضية األوروبية.
الوفاء  من  اليونانية  الحكومة  تمكين  في  التمويل  هذا  ساعد 
صارمة:  تقشفية  بظروف  مشروطا  جاء  لكنه  الفائدة،  بأقساط 
)وخاصة على معاشات  العام  اإلنفاق  أعلى، وخفض  فرض ضرائب 
حيز  وتقليص  األصول،  وبيع  لألجور،  األدنى  الحد  وإلغاء  التقاعد(، 
المساومة الجمعية. من الناحية النظرية، كانت هذه التدابير لتؤدي 
إلى تراكم فائض تجاري كفيل بتمكين اليونان من سداد ديونها. 
في الفترة من 2010 إلى 2015، تعهدت حكومة اليونان، مثلها في 
بإلزام  الكساد،  ألمانيا خالل عصر  برونينج في  ذلك كمثل حكومة 
نفسها بسياسة »الوفاء« ثم في يناير 2015، تمرد الناخبون أخيرا، 
الذي وعد بمقاومة  وانتخبوا حكومة يسارية بقيادة حزب سيريزا، 

التخفيضات.
ولكن بحلول شهر أغسطس، استسلمت اليونان لدائنيها، وأقرت 
85 مليار  الضرورية في مقابل قرض جديد بقيمة  التقشف  تدابير 

يورو. منذ العام 2010، اقترضت اليونان أكثر من 300 مليار يورو.
إطار  في  يــورو،  مليار   41.6 سددت   ،2019 يناير  من  اعتبارا 
جدول سداد يمتد إلى ما بعد العام 2060. ولكن من غير المرجح 
األعظم من  القسم  أموالهم ألن  من  قدر  أي  الدائنون  يسترد  أن 
فئة  من  السندات  شأن  ذلك  في  شأنه  خيالي،  اليونانية  السندات 

»ج« األلمانية في عشرينيات القرن العشرين.
وبدال من ذلك، سوف يتولى دافعو الضرائب في البلدان الدائنة 
دفع الحساب في هيئة ضرائب أعلى وإنفاق عام أقل. يتلخص الرأي 

التقليدي هنا في أن التقشف نجح في اليونان.
فمع حرمانها من القروض الخاصة، اضطرت اليونان إلى ضبط 
إلى  التجاري  العجز  وانتقلت في غضون ست سنوات من  موازنتها 
االستغناء  جرى  فقد  رهيبة.  تكاليف  فرض  التقشف  لكن  الفائض. 
عن نحو 300 ألف من موظفي الخدمة المدنية، وانكمش االقتصاد 
بنحو 25%، وارتفع معدل البطالة إلى 25% )وإلى أكثر من %60 
واالنتحار.  والهجرة،  التشرد،  معدالت  ارتفعت  كما  الشباب(.  بين 
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في اليونان من 
100% إلى 170%، وسوف يواصل اتحاد الدائنين فرض سيطرته 

على السياسة االقتصادية في البالد إلى أن يتم سداد الدين.

* برلماني بريطاني

روبرت سكيدلسكي*

من فرساي إلى اليورو

ألمانيا تحمل اليوم 
زمام المبادرة في 

فرض التزامات الدين 
الضخمة على اليونان 

زميلتها في عضوية 
منطقة اليورو.
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قمة  نتائج  تنفيذ  لمتابعة  المنسقين  اجتماع  كان 
)فوكاك(  الصين-أفريقيا  التعاون  لمنتدى  بكين 
تواجدها  عن  بكين  خاللها  دافعت  مهمة  مناسبة 
ندد  إذ  األفريقية،  القارة  في  القوي  االقتصاد  في 
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بما سماها »قوى 
خارجية تريد تشويه التعاون من خالل اتهام الصين 

بأنها تنصب مصيدة ديون«.
وقال وانغ لوزراء من نحو 50 دولة أفريقية في 
جيوسياسية  لمكاسب  تسعى  ال  بالده  إن  بكين 
على  إرادتها  أبدا  تفرض  ولن  أفريقيا  في  ضيقة 
القارة. مضيفا أن اتجاه الصين للتعاون مع أفريقيا 
يختلف عن القوى التقليدية. وتابع أن المشروعات 

المشتركة يجب أن تكون مستدامة.
ويرى الخبير االقتصادي الصيني شانغ شانغ، أن 
»استراتيجية الصين بأفريقيا ال تعتمد على استغالل 
السوق المحلية، بل أيضا تفتح آفاقا للتعاون، فعلي 
أفريقيا  غرب  صادرات  ارتفعت  فقد  المثال  سبيل 
أن  كما  الماضي.  العام   %43 بنسبة  الصين  إلى 
الصين توجه أكثر من نصف مساعداتها الخارجية 

إلى أفريقيا«.
المباشرة  الصينية  االستثمارات  إجمالي  ويقدر 
دوالر،  مليار   200 من  بأكثر  القارة  إلى  المتدفقة 
فيما قفزت استثمارات الصين إلى تجمع بلدان شرق 
من  الفترة  خالل  دوالر  مليارات   3 لتقارب  أفريقيا 
2011 إلى 2017، وحصدت كينيا نصيب األسد منها 
تنزانيا  تلتها  دوالر  مليار   1.3 قيمتها  باستثمارات 
التي تلقت 890 مليون دوالر خالل الفترة نفسها. 
التجارة  أصدرتها منظمة  التي  اإلحصاءات  وذكرت 
أن   »UNCTAD« المتحدة  لألمم  التابعة  والتنمية 
أوغندا تلقت في السنوات السبع المشار إليها 536 
الخمس  السنوات  خالل  وأصبحت  دوالر،  مليون 
حيث  المنطقة،  في  للصين  رئيسيا  شريكا  األخيرة 
والنقل  الطاقة  قطاعات  في  استثماراتها  ضخت 

واالتصاالت.
أما بوروندي، فقد تلقت استثمارات مباشرة من 
الصين بلغت 9.91 مليون دوالر خالل الفترة نفسها، 
 39 ورواندا  السودان  جنوب  دولتا  استقبلت  بينما 
محل  الفترة  في  التوالي  على  مليونا  و18  مليونا 
فقد تصدرت  أفريقيا،  قارة  وعلى صعيد  المقارنة. 
زامبيا دول القارة في تلقيها لالستثمارات الصينية 
المباشرة خالل الفترة من 2011 إلى 2017 بنصيب 
باستثمارات  ونيجيريا  غانا  تلتها  دوالر،  مليار   1.6

بلغت 1.22 مليار و1.03 مليار على التوالي.

فى  األفريقية  الصينية  العالقات  وانطلقت 
توسيع  خالل  من  الماضى  القرن  من  التسيعنات 
المباشرة،  الصينية  االقتصادية  االستثمارات  حجم 
العام  مطلع  التقنية.وفي  المساعدات  وتقديم 
2006 انعقدت القمة الصينية- األفريقية في بكين، 
حيث أعلن الوزير األول الصيني، وان جيباو، التزام 
الصين وتعهدها بتحقيق االقتصاد المتبادل لتقفز 

االستثمارات إلى 100مليار دوالر سنة 2010م.
وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمبلغ 60 
مليار دوالر لدول أفريقيا خالل قمة الصين- أفريقيا 
للتعاون في سبتمبر، وهو نفس المبلغ الذي تعهد 
 .2015 السابقة في جوهانسبرغ في  القمة  به في 
وحصلت الصين على امتياز التنقيب عن النفط في 
مساحات واسعة من تشاد، ووقعت شركات النفط 
الصينية عقودا مع الكونغو )برازافيل( لبدء استكشاف 
وإنتاجه، ولبدء عمليات االستكشاف  البحري  النفط 
النفطي في شمال ناميبيا، وتتطلع إلى إنشاء مصفاة 

لتكرير النفط هناك.
أفريقيا،  نحو  للصين  أخرى  بوابة  الحرير  طريق 
ووفقا للمخطط الصيني ينقسم طريق الحرير إلى 
فرعين رئيسيين، هما طريق الحرير البري، وطريق 
استفادة  أفريقيا  منه  تستفيد  الذي  البحري  الحرير 

قصوى. وخالل اجتماع المنسقين، قال وزير الخارجية 
الصيني إن بالده على استعداد لربط مبادرة الحزام 
لمنتدى  بكين  لقمة  الثماني  والمبادرات  والطريق 
االستراتيجيات  مع  الصيني–األفريقي  التعاون 
اإلنمائية للبلدان األفريقية، وتعزيز التعاون العملي 
الخبرات  تبادل  مع  الجديدة،  النتائج  مزيد  لتحقيق 
في الحكم. وتابع أن الصين مستعدة للعمل إلحراز 
على  الكبرى  المشتركة  للمشروعات  مطرد  تقدم 
انطالقا  القرارات  التخاذ  العلمية  المنهجية  أساس 
وذلك  والمسؤولية،  المتبادلة  المنفعة  مبدأ  من 

لضمان االستدامة والجودة العالية للتعاون.
شانغ،  شانغ  الصيني  االقتصادي  الخبير  لكن 
يتوقع أن تتحول أفريقيا في المستقبل القريب إلى 
ساحة لحرب باردة بالوكالة بين الواليات المتحدة 
هذه  يحرك  ما  أن  معتبرا  والصين،  األميركية 
»نفط  تعتبر  التي  الشخصية  البيانات  هي  الحرب 
بمركز  انعقدت  مناقشة  جلسة  المستقبل«.وخالل 
أفريقيا  مؤتمر  ضمن  بالرباط،  سانتر  بوليسي 
للسلم واألمن، وقال الخبير االقتصادي الصيني إن 
العالقات االقتصادبية بين الصين وأفريقيا ارتفعت 
إلى أكثر من 200 مليار دوالر، وهو ثالثة أضعاف 

قيمة التجارية بين أميركا وأفريقيا.

الصني تدافع عن 200 مليار دوالر 
استثمارات مباشرة في أفريقيا

مبادرة الحزام والطريق على رأس األولويات
بكني تعلق استيراد اللحوم 

الكندية بعد ضبطها شحنة 
بشهادة مزورة

أحمد  د. محمد  الليبي  النفطي  الخبير  حذر 
في  الطبيعي  الغاز  حرق  عودة سياسة  من 
أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
المنطقة  حققته  الذي  الكبير  التقدم  بعد 
مع  تماشيا  الغاز  حــرق  خفض  مجال  في 
بسياسة  المطالبة  العالمية  السياسة 

»الحرق–صفر«.
تقديرات  أن  إلى  الليبي  الخبير  وأشــار 
تظهر  األميركية  الطاقة  معلومات  وكالة 
أن الدول ذات المساحات الكبيرة مثل ليبيا 
والجزائر والسعودية هي أكثر الدول معاناة 
الخسائر  تتجاوز  إذ  الغاز،  من سياسة حرق 
بليبيا أكثر من مليار دوالر سنويا، وكذلك 
خصوصا  األخيرة،  السنوات  خالل  الجزائر 

بعد 2008.
مقال  فــي  أحمد  محمد  د.  ــار  أش كما 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  على 
الغاز  ــاج  ــت إن تصاعد  إلــى  »فــيــســبــوك« 
حقول  من  المتحدة  الواليات  في  الطبيعي 
الغاز الصخري وروسيا األقل سعرا ومناطق 
سوف  ذلــك  إن  ــال  وق كأستراليا،  ــرى  أخ
الطبيعي  الغاز  صناعة  تراجع  في  يتسبب 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
خصوصا في تلك الحقول التي تحوي الغاز 
كميات  بتصاعد  يهدد  بما  المصاحب، 

الحرق واإلهدار لهذا المورد الطبيعي.
الخام  النفط  المنتجة  الدول  أن  وأضاف 
ــط  األوس الــشــرق  منطقة  فــي  خصوصا 
استعملت  ليبيا،  فيها  بما  أفريقيا  وشمال 
الخمسين  خالل  بكثافة  الغاز  حرق  سياسة 
المالية  عائداتها  لتعظيم  الماضية،  عاما 

من بيع النفط.
وقال إن حرق الغاز لم يكن فقط إهدارا 
يمثل  كان  بل  طبيعي،  اقتصادي  لمورد 
االنبعاثات  ناحية  من  بيئية  كارثة  أيضا 
التي كان يتسبب بها سواء كانت انبعاثات 
كربونية أو كبريتية، بينما تعتبر االنبعاثات 
الكربونية خطرا عالميا يتعلق بزيادة نسبة 
وأثره  الجوي  الهواء  في  الكربون  تركيز 
مؤجل  خطر  وهو  العالمي  التسخين  على 
الكبريتية  االنبعاثات  أن  إال  كبير،  حد  إلى 
الحياة  على  محدق  خطر  هي  الحمضية  أو 
مناطق  حول  و»األيكو-سيستم«  البشرية 

اإلنتاج النفطية.
بداية  منذ  أنــه  النفطي  الخبير  وذكــر 
أهمية  يكتسب  الــغــاز  ــدأ  ب التسعينات 
في  للطاقة  نظيفا  مصدرا  كونه  متزايدة 
الصناعية  الدول  وبدأت  الصناعية.  الدول 
تسحب كميات كبيرة منه الستهالكه بديال 
الحجري  كالفحم  األحــفــوري  الــوقــود  عن 
وزيت الوقود الثقيل وحتى اليورانيوم. تم 
استهداف مؤمالت إنتاج الغاز الطبيعي غير 
المصاحب نظرا لكثافتها وقلة تكاليفها في 
وأميركا  وأستراليا  وقطر  والجزائر  روسيا 

الغاز  المالكة  ــدول  ال وكانت  الشمالية، 
لالستثمار  جاذبية  أقل  المصاحب  الطبيعي 

في هذا الجانب.
نمو  أن  إلى  تشير  التوقعات  أن  وأكــد 
معظم  سيفوق  الطبيعي  الغاز  استهالك 
في  خصوصا  األخـــرى،  الطاقة  مــصــادر 
الكهرباء والتسخين بأنواعه  مجاالت توليد 
كوقود  استعماله  جانب  إلــى  المختلفة 
لصناعات  كمصدر  وكذلك  السفن،  في 
األسمدة والبتروكيماويات، وتعتمد جاذبية 
البنية  على  القطاع  هــذا  في  االستثمار 
التحتية، خصوصا في مجال شبكة خطوط 

األنابيب ومعامل التسييل واإلغازة.

يذكر أن وجود الغاز في الحقول النفطية 
المكمن  ضغط  بقاء  في  عامل  أهم  يعد 
النفط.  استخراج  سهولة  في  يساعد  الذي 
الغاز  ضخ  ــادة  إع تتم  أن  المعتاد  ومــن 
الطبيعي في الحقول للمحافظة على ضغط 

المكمن في أقصى درجة ممكنة.
في  الغاز  يوجد  أن  يمكن  وجيولوجيا 
حقول منفردة ويسمى »غاز غير مصاحب« 
هيدروكربونات  مع  مختلطا  حقول  في  أو 
ويسمى  الخام  النفط  مثل  سائلة  أخــرى 

»غاز مصاحب«.

خبير نفطي: مليار دوالر خسائر ليبيا سنويا من حرق الغاز الطبيعي
نمو استهالك الغاز سيفوق معظم مصادر الطاقة األخرى

حرق الغاز لم يكن فقط إهدارا 
لمورد اقتصادي طبيعي، بل كان 

يمثل أيضا كارثة بيئية

طلبت الصين من كندا تعليق جميع صادراتها من اللحوم إلى 
الصين بعد اكتشاف شهادات صحية مزورة مرفقة بشحنات من 
جنائيا.  تحقيقا  الكندية  الشرطة  فتحت  حين  في  الخنزير،  لحم 
الصينية  الجمارك  فتح  إن  أوتــاوا،  في  الصينية  السفارة  وقالت 
لتحقيق بعد اكتشاف آثار مادة محظورة في اللحوم الكندية أدى 
إلى الكشف عن نحو 188 شهادة صحية مزورة تم تقديمها إلى 

المسؤولين الصينيين.
وأضافت أنه »من أجل حماية سالمة المستهلكين الصينيين، 
اتخذت الصين تدابير وقائية عاجلة، وطلبت من الحكومة الكندية 
تعليق إصدار الشهادات للحوم المصدرة إلى الصين ابتداء من 
25 يونيو«. وأكد مسؤول حكومي كندي لوكالة »فرانس برس« 
القضية  في  التحقيق  الكندية  الملكية  الشرطة  من  طلب  أنه 

الحتمال وجود فعل جرمي.
وبحسب وزيرة الزراعة الكندية ماري كلود بيبو، فقد تواصلت 
وكالة فحص األغذية الكندية مع نظيرتها الصينية للحصول على 
إن  بيان  في  وقالت  التزوير.  مزاعم  حول  المعلومات  من  مزيد 
الوكالة »حددت مشكلة بشهادات تصدير مزورة قد تؤثر على 
صادرات لحوم الخنزير واألبقار إلى الصين«، مضيفة أن الوكالة 
»اتخذت خطوات لتصحيح الوضع«، مع متابعة العمل مع السلطات 

الصينية.
وأشارت بيبو إلى أن المشكلة »لن تؤثر على شهادات التصدير 

إلى البلدان األخرى«.
قد ذكرت في وقت  الرسمية  الصينية  وكالة شينخوا  وكانت 
سابق هذا الشهر أن مسؤولي الجمارك في مدينة نانجينغ شرق 
البالد اكتشفوا احتواء شحنات لحم الخنزير الكندية األخيرة من 
شركة »فريغو رويال« على مادة راكتوبامين. وهذه المادة التي 
في  واسع  نطاق  على  تستخدم  نموها  لتعزز  للحيوانات  تعطى 
الواليات المتحدة، ولكنها محظورة في االتحاد األوروبي والصين. 
ولفتت بيبو هذا الشهر إلى أن الجمارك الصينية كثفت إخضاع 
تدهور  وسط  والتدقيق  التفتيش  لعمليات  الكندية  ــواردات  ال
العالقات بين البلدين بعد اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي 

الصينية في كندا في ديسمبر بناء على مذكرة أميركية.

< أطفال افريقيا يرفعون علم الصين

< متجر لبيع اللحوم في بكين



تعقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت، 
يرتبط  عالمي  توتر  وســط  العشرين،  مجموعة  قمة 
حول  وبكين  واشنطن  بين  التجاري  بالنزاع  خصوًصا 
الهيمنة االقتصادية والتكنولوجية ونزاع آخر بين واشنطن 

وطهران.
تمثل  الذين  والحكومات  ــدول  ال رؤســاء  بين  ومن 
بلدانهم نحو 85% من الناتج اإلجمالي العالمي، ينصب 
االهتمام كما في القمة السابقة على الرئيسين الصيني 

شي جيبينغ واألميركي دونالد ترامب.
وفي وقت تراكم فيه واشنطن الرسوم الجمركية على 
مجمل  على  الرسوم  بزيادة  وتهدد  الصينية  الصادرات 
هذه الصادرات، من المقرر أن يستأنف الرئيسان الصيني 

واألميركي في أوساكا الحوار بين البلدين.
وتنذر هذه المواجهة بين العمالقين االقتصاديين التي 
عمقتها عقوبات أميركية ضد منتجين صينيين كبار على 

غرار شركة هواوي، بالتأثير سلًبا على االقتصاد العالمي.
تبقى معرفة ما إذا كانت بكين مستعدة للقيام ببادرة 
في المجال التكنولوجي من جهة، وما إذا كان ترامب ينوي 
التخلي عن نهجه الحربي االقتصادي في وقت ينطلق فيه 

في حملته لالنتخابات الرئاسية األميركية في 2020.

ثالث نتائج ممكنة
ويرى ماتيو غودمان المحلل في واشنطن أن هناك »ثالث 
نتائج ممكنة« في قمة أوساكا. أولها توقيع اتفاق وهو 
أمر غير مرجح لكن غير مستحيل من جانب ترامب الذي 

»يعشق الصفقات« والهالة التي تحيط بها.
النتيجة الثانية الممكنة هي فشل ذريع قد يصل حد 
إلغاء اللقاء بين الرئيسين. والنتيجة الثالثة »األكثر ترجيًحا« 
بوينس  قمة  في  حدث  كما  »هدنة«،  إلى  التوصل  هي 

إيرس السابقة، التي سريًعا ما انهارت الحقا.
في  الصين  مسؤولة  إيكمان  أليس  ترى  جهتها  من 
بلغت  »التوترات  أن  الدولية  للعالقات  الفرنسي  المعهد 
حًدا سيترك معه حتى التوصل إلى )أي ( اتفاق أثًرا، وهذا 
»باستثناء  وأضافت  اليوم«.  نعرفه  أن  علينا  يستحيل  ما 
من  رغبة  هناك  بالسن،  والسن  بالعين  العين  مقاربة 
الجانب الصيني في اقتراح عرض )عولمة( بديل ال سيما 

تكنولوجي، وفي أن يصبح هذا العرض مرجعا«.
وتتجاوز رغبة الصين في فرض حضورها بكثير اإلطار 
بأي  تسمح  لن  أنها  مثاًل  بكين  أكدت  فقد  االقتصادي. 

مناقشة في قمة العشرين للتظاهرات الضخمة في هونغ 
لكوريا  ودية  زيــارة  للتو  الصيني  الرئيس  كونغ.وأدى 
الشمالية في وقت يبدو فيه الحوار بين الرئيس األميركي 
والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ حول البرنامج النووي 
لبيون يانغ متعثًرا، رغم الرسائل »الرائعة« و»الممتازة« 

التي يقول ترامب وكيم أنهما تبادالها.
من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية إنه »ال ينبغي أن 
تتحول )قمة العشرين( إلى نادي للمواجهة الثنائية بين 

الصين والواليات المتحدة«.

إيران
والمواجهة الثنائية تشمل أيًضا ملف إيران حيث تدور 
أسخن األزمات الدولية حالًيا، فالصين حليفة إليران في 
مواجهة واشنطن وهي أيًضا أحد أهم مستوردي النفط 
اإليراني. ويدعو االتحاد األوروبي وروسيا بدورهما إلى 
احترام االتفاق الدولي الموقع مع طهران في 2015 الذي 

انسحب منه ترامب كما تتجه إيران الى التحلل منه.
وحاولت اليابان المضيفة لقمة العشرين، وساطة غير 

مثمرة بين إيران والواليات المتحدة.
مساومات  في  الغارقين  األوروبيين  بامكان  فهل 
االتحاد األوروبي والبنك  الرئيسية في  المناصب  حول 
يتفاقم  فتئ  ما  نزاع  في  التدخل  األوروبي،  المركزي 
على خلفية هجمات على ناقالت نفط وإسقاط طائرة 
مسيرة أميركية وإلغاء ضربات جوية أميركية؟. وأعلن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن لقاء »جانبي« 
النزاع  لبحث  األميركي  نظيره  مع  القمة  هامش  على 

مع إيران.

النفطية  للثروة  الــعــادل  التوزيع  كــان 
األممي  المبعوث  للقاءات  رئيسيا  محورا 
ومشايخ  مسؤولين  مع  سالمة  غسان 
عبروا  والــذيــن  الشرقية،  المنطقة  في 
توزيع  بسوء  وصفوه  مما  استيائهم  عن 
وغربها،  البالد  شرق  بين  البالد  ثــروات 
إلى  النفط  عائدات  بتوجيه  واتهامات 
إن  المسلحة، ويقول محللون  المجموعات 
بعثة  رئيس  نائبة  أجرتها  التي  اللقاءات 
للشؤون  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
مع  أثمرت  وليامز  ستيفاني  السياسية 
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير 
احمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ونائب 
البعثة  معيتيق كانت استجابة سريعة من 
في  الشرقية  المنطقة  لشكاوى  األممية 

هذا الشأن.
منذ مطلع هذا األسبوع، وتحديدا يوم 
األممي  المبعوث  بــدأ  الماضي  السبت 
القائد  مع  بلقاءات  بنغازي  إلــى  زيارته 
العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، 
ورئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي، 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكان 
طرح  في  واضحا  األخير  مع  سالمة  لقاء 
مسألة التدقيق المحاسبي إليرادات النفط 
إذ قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن 
»أعضاء  إن  صحفية  تصريحات  في  اللقاء 
غياب  من  امتعاض  عن  عبروا  البرلمان 
المنطقتين  ألهالي  للثروة  العادل  التوزيع 
بما  الكبير  متهمين  والشرقية«،  الجنوبية 
ثروات  من  كبير  جزء  بـ»توجيه  وصفوه 

الليبيين لدعم الميليشيات المسلحة«.
تصريحات  مع  الرؤية  هــذه  وتتطابق 
فيها  قال  النواب،  مجلس  لرئيس  سابقة 
المنشآت  ــررت  ح المسلحة  »الــقــوات  إن 
بعملية  وتقوم  والجنوب،  بالشرق  النفطية 
اإليرادات  لكن  وتأمين تصديرها،  تأمينها 
الخاضع  ــزي  ــرك ــم ال للمصرف  ــذهــب  ت
خاضعة  وهي  المرفوضة،  الوفاق  لحكومة 
باستئجار  وتقوم  اإلرهابية،  للجماعات 
المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على 
في  وتساءل  تعبيره.  اإلرهابيين«–حسب 
حوار مع موقع »إرم نيوز« اإلخباري : »هل 
ويحرسه  النفط  حرر  من  أن  المعقول  من 
ويؤمن تصديره ال يحصل على شيء منه 
تحت  الجنوب  أو  الليبي  الشرق  في  سواء 

مرأى ومسمع المجتمع الدولي«.
األممي  للدور  الواضح  االستدعاء  لكن 
في هذا الملف جاء خالل لقاء مع مجموعة 
مع سالمة،  الشرقية  المنطقة  مشايخ  من 
العمل  بضرورة  المتحدة  األمم  طالب  إذ 

الليبية.  للثروات  عادل  توزيع  تحقيق  على 
اليوم  اجــتــمــاع  خــالل  وبــحــث ســالمــة، 
المتحدة  األمــم  بعثة  مقر  فــي  األحـــد، 
جهود  »أهمية  المشايخ  مع  بنغازي  في 
تنمية  المتحدة في  األمم  البعثة ووكاالت 
إلى  االجتماع  وتطرق  الشرقية«،  المنطقة 

الليبية،  لألزمة  مخارج  إيجاد  في  البحث 
واألمــن  االستقرار  مرحلة  نحو  والعبور 
الشرقية  المنطقة  وفد  وضم  واالزدهــار. 
والمعدان  والعواقير  المغاربة،  قبائل 
والفرجان  والتواجير  والزوية  والفواخر 

والعبيدات والمنفة.

وتبدى المؤسسة الوطنية للنفط »قلقها 
النفط،  إنتاج  لوقف  دعوات  من  الشديد« 
بشكل  القطاع  عمليات  عرقلة  أن  مؤكدة 
تدفقات  على  كبير  بشكل  سيؤثر  متعمد 
اإليرادات الوطنية.وقالت المؤسسة: »يجب 
الرئيسي  المصدر  كونه  اإلنتاج  استمرار 
الشعب  عليه  يعتمد  الذي  الوطني  للدخل 
الليبي وأن يبقى بمنأى عن كل التجاذبات 
رئيسي  تمويل  مصدر  كونه  السياسية 

للخدمات األساسية«.
مؤخرا  تحدث  البرلمان  رئيس  كــان 
االضطرار  عن  صحفية،  تصريحات  في 
وصفه  ما  بسبب  النفط  إنتاج  وقف  إلى 
المعترف  الوطني،  الوفاق  حكومة  دعم 
المقاتلة  لقواتها  إيراداته  عبر  دوليا،  بها 

جنوب طرابلس.
هذه  أن  إلى  النفط  مؤسسة  وأشــارت 
على  قدرتها  »دون  تحول  قد  الدعوات 
التعاقدية، ويتسبب في  الوفاء بالتزاماتها 
خلق المزيد من االنقسامات داخل البالد« 
في  تتسبب  المحاوالت  »هذه  أن  معتبرة 
النفط  المستثمرين في قطاع  ثقة  زعزعة 

إنتاج  للخطر«. وتخطى  وتعرض مستقبلنا 
 ،2018 منذ  يوميا  برميل  مليون  النفط 
منذ  األعلى  هو  إيــرادات  عائد  تحقق  كما 

خمس سنوات.
لــقــاءات  ــدى  ص ــل  وص المقابل،  فــي 
مكتب  إلــى  بنغازي  في  األخــيــرة  سالمة 
الصديق  الــمــركــزي  الــمــصــرف  محافظ 
الثالثاء  يوم  طرابلس  بالعاصمة  الكبير 
الماضي، حيث أبلغ الكبير ستيفاني وليامز 
األممية  للبعثة  االقتصادي  المستشار 
لمبيعات  الشهرية  المطابقة  بـ»إجراءات 
ليبيا  مــصــرف  بين  وإيـــراداتـــه  النفط 
للنفط«،  الوطنية  والمؤسسة  المركزي 
والمستشار  ووليامز  الكبير  لقاء  وخصص 
المتحدة  ــم  ــ األم لبعثة  ــادي  ــص ــت االق
آخر  »لمناقشة  خصص  ليبيا  في  للدعم 
المراجعة  إجراءات  المستجدات بشأن سير 
المركزي  ليبيا  مصرف  ألعمال  الدولية 

بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء«.
أن  بيان  في  كشف  المركزي  المصرف 
اإلصالح  برنامج  إلى  أيضا  تطرق  اللقاء 
»إبالغ  إلى  مشيرا  والمالي،  االقتصادي 
الشهرية  المطابقة  بإجراءات  ستيفاني 
مصرف  بين  وإيــراداتــه  النفط  لمبيعات 
ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، 
المصاحبة  الرقابة  إلجراءات  التطرق  وتم 
وأشار  التجارية«،  المصارف  بعض  على 
مصرف ليبيا المركزي إلى أن اللقاء تناول 
مشروعات  استكمال  عن  »الحديث  أيضا 
وكذلك  الليبي،  بالجنوب  التحتية  البنية 
والصرف  للمياه  العامة  الهيئة  مساعدة 

الصحي في إنجاز أعمالها«.
بديوان  معيتيق  مع  ويليامز  لقاء  أما 
رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، فقد 
حمل تأكيدات من معيتيق خالل اجتماعه 
»على الدعم الكامل للشفافية في إجراءات 
التدقيق الحسابي الذي طالبت به حكومة 
المصرفية  التعامالت  يخص  فيما  الوفاق 
معيتيق  أكد  حيث  السابقة«،  الفترة  في 
للمسؤولة األممية »حرص حكومة الوفاق 
مناطق  لجميع  الخدمات  كافة  لتقديم 
بالحكومة  التواصل  إدارة  وحسب  ليبيا، 
تروج  التي  ــاءات  »اإلدع معيتيق  فند  فقد 
المناطق،  بعض  مرتبات  صــرف  لعدم 
استثناء،  دون  صــرفــهــا  عــلــى  ــدا  ــؤك م
منها  لكل  مبالغ  تخصيص  إلى  باإلضافة 

من الباب الثاني والثالث للميزانية«.
هذه  كانت  إذا  عما  محللون  ويتساءل 
وبنغازي  طرابلس  في  جرت  التي  اللقاءات 
قد تحمل حلوال ألصعب العقبات التي حالت 
دون توقف حرب العاصمة طرابلس، أم أن 
الوضع مرشح لمزيد من الجوالت للتوصل 

إلى حلول وسط ترضي الطرفين.

اقتصاد 09

األميركية  الصيدالنية  المستحضرات  شركة  أعلنت 
»آب في«، في بيان، أنها ستشتري شركة »اليرغان« 
مليار   63 نحو  مقابل  »البوتوكس«  لمادة  المصنعة 
دوالر في خطوة لتنويع إنتاجها مع مواجهة الصناعة 

ضغوطا على أسعار األدوية.
األدوية،  مؤخرا في صناعة  األكبر  والصفقة، وهي 
التي  األميركية  للشركة  المنتجات  عــروض  توسع 
»هوميرا«،  دواء  مبيعات  على  كبير  بشكل  تعتمد 
»فرانس  وكالة  حسب  المفاصل،  التهاب  لعالج 

برس«.

بتصنيع  أيرلندا  في  ومقرها  »اليرغان«،  تشتهر 
البوتوكس، الذي يقلل من تجاعيد الوجه. وتتخصص 
والعناية  الطبي  الجمال  علم  مجاالت  في  الشركة 
الجهاز  وأمراض  المركزي  العصبي  والجهاز  بالعيون 
»آب  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق الهضمي. 
لكلتا  تحول  صفقة  »إنها  غونزاليس  ريتشارد  في« 

الشركتين وتحقق أهدافًا استراتيجية متكاملة«.
سنوية  إيــرادات  ستحققان  الشركتين  بأن  وأفــاد 
 175 في  وتتواجد  دوالر،  مليار   48 قدرها  مجمعة 

دولة.

بيع شركة »اليرغان« بمبلغ 63 مليار دوالر
النفط الوحيدة في المغرب »سامير« من أجل إنقاذها بعد ثالث سنوات  يناضل مستخدمو مصفاة 

على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بينما ال تزال محكمة متخصصة تسعى لبيعها إلى مالك جديد.
مؤسسات  أهم  من  واحدة   ، البيضاء  الدار  قرب  المحمدية  مدينة  في  الواقعة  المصفاة،  وكانت 
االقتصاد المغربي. وقد أنشئت سنة 1959 غداة استقالل المملكة في سياق السعي لبناء مؤسسات 
يثير   1997 سنة  »كــورال«  السعودية  السويدية-  للمجموعة  بيعها  يزال  وال  وطنية.  اقتصادية 

انتقادات خبراء ونشطاء يعتبرونه تبديدا.
وتجدد هذا الجدل بمناسبة قرار تصفيتها القضائية الصادر سنة 2016، بعدما صارت عاجزة عن 

تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين، التي تقدر بنحو 4 مليارات يورو
اليماني: »القضية تتعلق بضمان سيادة  الشركة حسين  نقابة لمستخدمي  المسؤول في  ويقول 
المغرب وال تقتصر على إنقاذ فرص عمل«. ويتولى اليماني تنسيق »الجبهة الوطنية إلنقاذ مصفاة 

البترول في المغرب« التي تضم نشطاء نقابيين، وتحظى بدعم هيئات سياسية وجمعيات مدنية.

مصفاة النفط »سامير« املغربية تبحث عن منقذ
السعر بالدوالرنوع الخام

65.01برنت

58.86غرب تكساس

62.34دبي

65.05سلة أوبك

59.95أورال
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 3 نتائج ممكنة تبحثها قمة أوساكا يومي الجمعة والسبت 

بكين مستعدة للقيام ببادرة في المجال 
التكنولوجي، وهل ترامب ينوي التخلي 

عن نهجه الحربي االقتصادي

الخام  النفط  من  المتحدة  الواليات  مخزونات  تراجعت 
البنزين،  مخزونات  أيضا  وانخفضت  الماضي،  األسبوع 
صادرة  بيانات  حسب  التقطير،  نواتج  مخزون  ارتفع  فيما 
مخزونات  هبطت  فقد  األميركي.  البترول  معهد  عن 
في  المنتهي  األسبوع  في  برميل  مليون   7.5 بواقع  الخام 
محللون  كان  بينما  برميل،  مليون   474.5 إلى  يونيو   21
فقط،  برميل  مليون   2.5 بحوالي  انخفاضها  يتوقعون 

حسب وكالة »رويترز«.
الخام  مخزونات  أن  الثالثاء،  البترول،  معهد  وذكــر 
بنقطة التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما تراجعت 1.3 
استهالك  أن  المعهد  بيانات  أظهرت  كما  برميل،  مليون 
مصافي التكرير من الخام تراجع بمقدار سبعة آالف برميل 
برميل،  مليون   3.2 البنزين  مخزونات  وانخفضت  يوميا. 
»رويترز«  أجرته  استطالع  في  المحللين  توقع  مع  مقارنة 

لزيادة قدرها 288 ألف برميل.

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
مصطفى صنع اهلل، مع عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير 
المستهدفة  للمناطق  ضمها  وإمكانية  البلدية،  احتياجات 

ببرامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة.
اإلثنين  انعقد  ــذي  ال اللقاء  خــالل  اهلل،  صنع  ــار  وأش
اهتمام  إلــى  بطرابلس  المؤسسة  مقر  في  الماضي، 
المؤسسة بالجنوب، مشيرا إلى ضرورة استمرار المؤسسة 
وفق  البلدية،  تنفذها  التي  بالمشروعات  المساهمة  في 
التزام  ــد  وأك ــعــاء.  األرب أمــس  الــصــادر  المؤسسة  بيان 
تطبيق  على  وحرصها  االجتماعية،  بمسؤوليتها  المؤسسة 
للحقول  المجاورة  المناطق  في  الطيب«  »الجار  سياسة 
مع  بالتنسيق  األخــرى،  المناطق  من  والعديد  النفطية، 
المواطنين  أولويات  وحسب  البلدية،  المجالس  مختلف 
الصحية  البرامج  ذلــك  في  بما  اليومية،  واحتياجاتهم 

والتعليمية.
من جانبه، أشاد أنوير بالجهود المبذولة من »الوطنية 
ومواصلة  والغاز،  النفط  تدفق  استمرار  لضمان  للنفط« 
تقديم الدعم إلى البلديات؛ لرفع أداء المؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية. ونوه بأهمية إحالل األمن في جميع المواقع 
للمؤسسة  التابعة  النفطية  المنشآت  وتحييد  النفطية، 
السيد  اللقاء  حضر  اإلنتاج.  استمرار  لضمان  الصراع(؛  )عن 
والبيئة واألمن  والسالمة  الصحة  عام  خالد بوخطوة مدير 

والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط

قال بنك باركليز إنه يتوقع تمديد اتفاق »أوبك+« القائم 
بسعر  توقعاته  على  ويبقي  النفط  إنتاج  خفض  على 
من  الثاني  النصف  في  برنت  لخام  للبرميل  دوالرا   73
المنتجين  التزام  مستوى  بقاء  البنك  وتوقع  الحالي.  العام 
الرئيسيين في أوبك بالقرب من 100% في النصف الثاني 
من 2019 ما لم يزدد تدهور الوضع في إيران وفنزويال، 

وفقا لوكالة »رويترز«.
وأضاف أنه »في السيناريو المستبعد حدوثه وهو فشل 
نتوقع  ال  التمديد،  على  االتفاق  في  المشاركة  األطــراف 
على  المفروضة  بالقيود  التزامها  السعودية  تواصل  أن 
اإلنتاج«، وفي هذه الحالة قد ينخفض سعر خام برنت إلى 

50 دوالرا للبرميل في المتوسط هذا العام.

من  النفط  لتكرير  شركة  أكبر  ثالث  ــل«،  »إس-أوي قالت 
وقعت  إنها  الجنوبية،  كوريا  في  اإلنتاجية  الطاقة  حيث 
مذكرة تفاهم مع أكبر مساهميها أرامكو السعودية بشأن 
من  مليارات  بعدة  بتروكيماويات  لمصنع  الفنية  المشورة 

الدوالرات تتطلع لتشييده.
المشروع  تكلفة  إن  األربعاء  أمس  بيان  في  وأضافت 
المقترح الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية ُتقدر بستة 
في  توقعتها  دوالر  مليار   4.3 من  ارتفاًعا  دوالر،  مليارات 
العهد  ولي  زيــارة  مع  التفاهم  مذكرة  تتزامن  السابق. 
الجنوبية  لكوريا  سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 
العالقات  تعزيز  إلــى  البلدين  سعي  مع  األســبــوع،  هــذا 

االقتصادية.
إنها  أمس  منفصل  بيان  في  السعودية  أرامكو  وقالت 
بمليارات  الجنوبية  كوريا  في  شركاء  مع  اتفاًقا   12 وقعت 
االنتهاء  في  تأمل  أنها  »إس-أويــل«  وذكرت  الــدوالرات. 
لتوسعة  مساع  ــار  إط فــي   2024 بحلول  المصنع  مــن 

أنشطتها للبتروكيماويات.

مخزون النفط األميركي يهبط 7.5 
مليون برميل خالل أسبوع

صنع الله يبحث ضم بني وليد 
لبرامج املؤسسة التنموية

»باركليز« يتوقع تمديد اتفاق 
»أوبك+« لخفض إنتاج النفط

»أرامكو« ستقدم املشورة ملشروع 
بتروكيماويات بستة مليارات دوالر شركات أميركية تلتف 

على حظر البيع لهواوي

الصراع على النفط في عهدة البعثة األممية 
لقاءات سالمة في بنغازي وويليامز في طرابلس 

طرابلس - الوسط

تواصل شركات تكنولوجيا أميركية بيع مكونات 
إلى العمالق الصيني هواوي رغم حظر فرضه 
الرئيس دونالد ترامب ألسباب تتعلق باألمن 

القومي. وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« في 
تقرير لها، أول من أمس، إن مصنعي شرائح 

أميركيين وآخرين وجدوا طرقا لمواصلة البيع، 
ملتفين على العقوبات ببيع سلع مصنعة خارج 

الواليات المتحدة.
ووفقا للتقرير فإن المنتجات التي تصنعها 
شركات أميركية في الخارج تعتبر معفية من 

الحظر ويمكن أن تسمح لهواوي بيع منتجات مثل 
الهواتف الذكية والخوادم. ولم ترد وزارة التجارة 

األميركية على الفور على اتصال طلبا للتعليق، 
حسب ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

وقال جون نوفر من جمعية صناعة شبه 
الموصالت، وهي مؤسسة تجارة مقرها الواليات 

المتحدة في بيان األسبوع الماضي إن أعضاء 
الجمعية »مصممون على االلتزام الصارم« 

بالعقوبات، لكنه أشار إلى أنه »من الواضح اآلن 
أن بعض السلع قد يمكن تزويدها لهواوي« 

بموجب القانون.
وقال نوفر »كل شركة تتأثر بشكل مختلف 
بناء على منتجاتها الخاصة وسالسل التزويد، 

وعلى كل شركة اآلن أن تدرس الطريقة األفضل 
لمزاولة أعمالها والبقاء ملتزمة«. وكان مؤسس 
هواوي والمدير التنفيذي، رين جينغفي، قال في 

وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات المجموعة من 
الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة %40 

نتيجة الحظر، بحسب »فرانس برس«.
وحظرت إدارة ترامب بشكل أساسي بيع 

منتجات هواوي في السوق األميركية الضخمة. 
والشهر الماضي أدرجت اإلدارة هواوي على 

»قائمة الكيانات« الممنوعة من الحصول على 
مكونات مصنوعة في الواليات المتحدة من 

دون إذن واشنطن. وتخشى الواليات المتحدة 
أن تقوم الحكومة الصينية باستخدام األنظمة 

التي تبنيها هواوي ألغراض التجسس عبر 
»طرق خلفية« سرية مبنية في معدات شبكات 

االتصاالت، وهو ما تنفيه هواوي بشدة.

الهيمنة االقتصادية والتكنولوجية أمام مجموعة »العشرين« 

< أحد المنشآت النفطية في حقل الشرارة

< قمة العشرين في األرجنتين

< اجتماع بين الصديق الكبير و ستيفاني ويليامز
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األموال الليبية في الخارج بني الربح 
واللعب على تجميدها

سالم الكبتي 

محمد المغبوب

 »فزان مارديت بالك منها.... بال موت ياسيدي تبي تدفنها«
الشاعر قنانه مخاطبًا يوسف باشا القره مانلي

الصحراء والتالل والكثبان والقلعة تبدو من بعيد. وجباه الرجال السمر، سبها والدروب كلها تصب فيها. 
تربك  الفرنسية  واإلدارة  والمهدية وسكره وحجارة،  والجديد  والقرضة  المنشية  ورواح.  واليها، غدو  منها 
المشهد، من أعتى اإلدارات االستعمارية، أحذية جنودها الثقيلة تنتشر في الجزائر والمغرب وتشاد والنيجر 
بتلك  الوطن  عن  بعيدًا  تلحقها  أن  تود  كانت  بفزان،  يحيط  النار  من  حزام  والكامرون.  والسنغال  ومالي 

المستعمرات، واألقرب إلى سلطاتها في الجزائر بالتحديد.
كان ثمة صحوة وسط الصحراء والتالل في تلك األعوام القاحلة. لم يكن األمر سهاًل في التعامل مع 
الزاد ووحشة  البعد وقلة  الوطن رغم  الجهود مع أطراف  الصبر والمعاناة والتنسيق في  اإلدارة، كثير من 
الطريق. صحوة الرجال في تلك الظروف فرضت نفسها وأصبح لها شأن في مداولة األمور رغم التهميش 
ومحاوالت اإلبعاد وكل المؤامرات والمحاوالت التي تؤدي إلى تفتيت الوطن، شماله عن جنوبه، شرقه عن 

غربه، الصحراء تلم أطراف الوطن دفعة واحدة.
والصحوة لكي تستقيم األوضاع.. وطنية وليست غريبة عن األرض أو من الخارج.

في المشهد في عمق الصحراء والتالل العطشى واألحزان يتبدى ويلوح 
الرجال في لوحة واحدة. أحمد سيف النصر وعمر سيف النصر وطاهر القذافي 
أحمد  بن  والمهدي  البركولي  وعبدالرحمن  الصيد  عثمان  ومحمد  بريدح 
بن  وأبوبكر  الطاهر  وحمودة  السنوسي صوفو  وأحمد  بركان  وحسن ظافر 
حمد ومحمد علي شلقم والطاهر العالم والطاهر الجراري ونصر بن سالم، 
إرادة رغم تباين اآلراء واالجتهادات، لكن الهدف ظل  الرجال.  وغيرهم من 

واحدًا وسليمًا متفًقا عليه.
إلدارة  الحكومة  تشكلت  بعده  ثم  الصفر  من  بدأ  الذي  االستقالل  قبيل 
األعمال والشؤون وخدمة الناس بالقدر المتاح. بدأت في وضع حجر األساس 
العطشى  والتالل  الصحراء  الرجال وسط  الحسنة وعزوم  بالنوايا  فزان  لبناء 
والرمال المتحركة أغلب الوقت. كانت فزان تحت العين دائمًا من اآلخرين 
الوطن وقلبه. حواضر فزان،  الحقب والعصور، لكنها ظلت في روح  في كل 
والعربات  متخندوش  في  وأهراماتها  وحضارتها  جرمة  تاريخها،  تراثها، 
التي تجرها الخيول والنقوش في تاسيلي وتيبستي. دولة بني الخطاب في 
زويلة. دولة أوالد إمحمد، الناصر وأشرومه وابنته خود. مرزق والترك، قبائل 
الرمال  والصحراء،  الساحل  يربط  ينقطع،  وال  يمتد  تاريخ  والتبو،  الطوارق 

والشواطئ، القوافل والتجارة، الفن وحنين اإلنسان.
الرمال، سيف  التحديث والحداثة واالنطالق. األحالم والتطلعات بعدد حبات  ثم ساند الشباب الشيوخ، 
النصر عبدالجليل وسالم سيف النصر وغيث عبدالمجيد ومحمد نجومه والعربي عبدالقادر والمهدي بوزو 
والشريف أحمد الهوني وغيث سالم ومحمد المهدي القاضي وموسى مفتاح وغيرهم. المجلسان التشريعي 
والتنفيذي ومجلس اإلعمار. والرمال تتحرك واألضواء في الليل تخترق األبعاد. شيوخ يمتلئون حكمة وصبرًا، 
وشباب يتحرك ويستند إلى خبرة الشيوخ، ومن شرق البالد من برقة يسهم في التطوير آخرون: عبدالرحمن 
بادي وعمر عبدالرحيم والطايع عبدالحق وفتحي الصالبي وأحمد فالق. ومن طرابلس محمد عمر الطشاني 
وفاضل المسعودي وغيرهم تلتقي اإلرادة الوطنية لتحقق المستحيل هناك في فزان البعيدة. وتظل جريدة 
ومحمد  القويري  وعبداهلل  فهمي خشيم  وعلي  القويري  يوسف  كتابات  والتنوير.  الوعي  نشر  تحاول  فزان 
مصطفى رمضان ورشاد الهوني وحميدة القزله. حروف تنقش كلماتها من أنحاء الوطن وتستقر في فزان.

وعبر الرمال وصهد الشمس واسمار الليل تغزل الحكايات خيوطها الملونة، وقصصها المختلفة، ومن 
الشيوخ تنطلق حكمة الحكيم في الصحراء الممتدة عبر األفق بال انقطاع.

بالنيابة  ويدير  والداخلية  العدل  يتولي  والشباب،  الشيوخ  أولئك  وسط  وحده  نسيج  طاهر  بن  حمودة 
أحيانًا المجلس التنفيذي بالوالية. كان ناظرًا للعدل تلك األيام. من مكتبه البسيط سمع أحد المواطنين 
الناظر حمودة بن  التقاه  العدل؟،  المتواضع في سبها يشكو مظلمة ويقول: وين  النظارة  إلى مقر  قادمًا 
طاهر. أجابه: يا ولدي إن كان تبغي ناظر العدل ها هو قدامك وإن كان إدور على العدل راهو من وقت عمر 

بن الخطاب.. سالمتك ما هناك!!
ويتردد الجواب في رمال الصحراء. بساطة المواطن وعفويته وشكواه من دون خوف وإجابة المسؤول 

القوية.
حمودة بن طاهر. التالل والرمال. العدل والصحراء يتفقان في اإلجابة!

على  الخارج  في  األموال  أكوامٌ من  معًا  والفاشلة  الناجحة  الليبية  للدولة  الزمن صارت  خالل عقود من 
أو هي  به  ربح ال بأس  تأتي بهامش  أو على هيئة ودائع في عدة مصارف عالمية  لها  استثمارات  هيئة 
بحوزة أفراد على نحو ما، وشكل مصرف ليبيا الخارجي مصرفًا لها إضافة إلى عائدات النفط، حيث تحول 
عاصمة  من  أكثر  في  فروعه  أو  طرابلس  في  الرسمي  مركزه  عبر  والغاز  النفطية  المبيعات  مقابل  إليه 

كتونس ولندن مثاًل.
بجانب ذلك نجد الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية تدير مبلغًا من المال تكون بها عدة شركات 
بمجالس  تدار  كذلك  والصناعي،  واألدوية  والعقارات  والزراعة  السياحة  مجاالت  في  العالم  بلدان  في 
ربح  بهامش  لتأتي  عليها  والحفاظ  األصول  تنمية  على  يعملون  بخبرات  وموظفين  ومديرين  إدارية 

يخضع إلى آليات السوق العام واشتراطاته.
المال  يجوب سوق  عاٍل  مال  برأس  تقريبًا  المجال  ذات  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  تعمل  كذلك 

العالمية. البنوك  في العواصم ويقتحم متاهات 
بينها  من  العالم  بلدان  من  كثير  في  عدة  بجهات  يدار  النفط  عائدات  من  جزء  عن  عبارة  ذلك  كل 
عدة  عبر  فيها  عاماًل  مالها  رأس  حجم  من  المائة  في  نسبة ستين  تمثل  حيث  العربية،  جمهورية مصر 
شركات ومساهمات في شركات عدة مع أنها بتراخيص مصرية الهوية، إال أنه ينظر إليها كأموال ليبية 

كما ينظر إلى حسابات السفارة الليبية والمندوبية بذات النظرة.
قناة  كمصرف  القاهرة  مصارف  في  كودائع  بإداعات  يقوم  الخارجي  المصرف  نجد  مواٍز  خط  في 

السويس الذي تساهم فيه وتضع فيه وديعة لصالحه.
كل ذلك بالنظر لما حدث أخيرًا ال وجود إلدارة المخاطر وال الرؤية 
مكان،  من  تهب  العواصف  حيث  االقتصادية،  أو  السياسية  للتقلبات 

ومكان.
262 مليون دوالر تم  هذه بسطة موجزة للحديث عن ضياع مبلغ 
السويس  قناة  بنك  في  الخارجي  المصرف  وديعة  من  عليها  الحجز 
لصالح حساب المدعوة نيفين كامل حبيب حنا ومن معها، التي حكم 
المبلغ  ذلك  الليبية  الحكومة  تؤدي  أن  بضرورة  المصري  القضاء  لها 
لها، وقد كان منذ ثالثة أيام مضت، حيث تم تنفيذ الحجز على المبلغ 

من حساب الوديعة.
الحكاية أصل 

الحكومة  من  ليبيا  في  أرضــًا  ابتاعت  قد  حنا  أسرة  إفــراد  أحدى 
1967 تم تأميمها ونزعها من مالكها، وهي ما عرف  الليبية ثم بعد 
برفع قضية  المدعية  تقم  لم  وبعد عقود عدة  بـ»أرض غرغور«  عنها 

إال من سنة فقط،
األكبر  الجزء  أن األسرة قد باعت من األرض  اتضح فيما بعد  فيما 
في سنوات  الليبية  الحكومة  من  تعويض  على  تحصلت  فيما  مساحة 

مضت.
القضية تم رفعها للقضاء المصري فقط الذي بعد جلسات أصدر حكمه بتحصيل المبلغ بالحجز على 
قضية  رفع  وال  التدخالت  بعض  تفد  ولم  قانونًا  منها  المصرية  الهوية  ذات  حتى  كلها  الليبية  األموال 

لنقض الحكم أو حتى رفع الحجز عن الشركات.
لم يطمئن قلبي لقضية »غرغور« كما تم توصيفها كيف بدأت وما صارت إليه خالل بعض الجلسات، 
وال أطعن في القضاء المصري إطالقًا، وأدرك أنه قد حكم بما توافر لديه من أوراق، وحسب ما تم تكييف 
القضية له في مرافعات عبر جلسات عدة، وقد تكون هناك تدخالت للتسوية أو لتبيان األمر برمته، كما 
أن الجانب الليبي له دفوعاته القانونية، والبد أن محاميًا للدولة قد تم بدفع ما ينقض القضية وأشياء 
وما  األحوال  وتغير  الزمن  قدم  مع  ليس طبيعيًا،  األمر  بأن  هاتفًا يصرخ  نفسي  في  أجد  ذلك  مع  أخرى، 

شابه ذلك.
تحاول  التي  القضايا  هذه  مثل  يمنع  جهاز  بناء  ضرورة  إلى  أشير  استئناف،  قضية  رفع  آمل  أنني  مع 
أحكام لصالحها، وقد يكون هدفها  لنيل  للقضاء  وتقديمها  لها  المستندات  توفير عدد من  جهات عدة 
زي  وفي  والنقاء  العفة  ترتدي مسوح  إجرامية  عبر شبكات  الخارج  في  الليبية  األموال  على  االستيالء  هو 
الذي  الشعب  لصالح  ربحية  هوامش  لتحقيق  حركته  وعدم  الليبي  المال  المال  تجميد  أجل  من  رسمي؛ 

أراه كحالي ال يقدر على حتى توصيف حاله وال يدري ماذا يفعل.
مع األمل ثمة خوف من وضعنا الحالي كليبيين يتم استضعاف بلدنا ومحاولة سلبه، حتى أنني أشك 
وألمانيا وغيرها، كما أشك  التي تقدم من مصحات تونس واألردن ومصر وإيطاليا  المالية  القوائم  في 
في البضائع والسلع التي تورد لنا دون رقابة صحية أو تفتيش عن المواصفات، حتى صرنا كسقيطة كل 

يد تمتد إليها لتنهش جزءًا من لحمها، ومن بيده السلطة يمارس فعل الفرجة فقط.
خوف يحاذيه الرجاء في الغيورين على ليبيا من وطنيين شرفاء ال يرضون لبلدهم أن يستقصر سورها 

كل من مر بها، ويتجاوز كل ما يمكن أن يعيقه بنحو هدفه الحقير.
همسة خافتة في أذن من يقاتل أخاه في ساحة حرب تدار بخيوط من هناك، وفي أذن من أوكلت إليه 

أمانة ما قد خانها بحفنة مال أو منصب وكليهما زائل.
فلننتبه ونعمل لصالح بلد ضمنا ونتشارك فيه جميعًا.

هدانا اهلل جميعًا

جمعة بوكليب

مفارقة ذكرى اإلنزال في نورماندي.. وأمير »الحيتان«!

مصالحها والدفاع عنها؟
سيقوم  آخر  عالم  دول  أي  مع  الثانية:  المرة 
تعاون  بتأسيس عالقات  االتحاد  الخروج من  دعاة 

اقتصادي وتجاري؟
األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  أيضًا،  الغريب 
وخليفته  كينيدي،  جون  الرئيسين  عهدي  في 
سياسية  ضغوطًا  مارست  جونسون،  ليندون 
وقتذاك،  البريطانيين،  الساسة  على  واقتصادية 
مباني  ــاالت  وص ــة  أروق داخــل  بريطانيا  لتكون 
دورهــا  تــمــارس  لكي  خارجها،  وليس  االتــحــاد 

بالمشاركة في رسم وتصميم سياسته.
ــدور  ال ــول  تــســاؤل ح ــى  إل بـــدوره يقود  ــذا  ه
الرئيس دونالد ترامب  األمريكي، اآلن، ممثاًل في 
على  البريطانيين  للساسة  المستمر  وتحريضه 

اإلسراع بمغادرة االتحاد.!
وشارك  االحتفاالت،  حضر  األمريكي  الرئيس 
دفعت  التي  األسباب  تذكر  يحاول  أن  دون  فيها، 
بالده إلى الدخول في تلك الحرب، وما قدمته من 
تضحيات، من أجل قهر النازية والفاشية، ومن أجل 
هو،  وها  سالم.  من  يستحق  بما  العالم  ينعم  أن 
األبيض،  البيت  في  مكتبه  مفاتيح  تسلم  أن  منذ 
بواشنطن، خرج على العالم حاماًل مقصًا في يده، 
بغرض قطع جسور الصداقة والتعاون األمريكي – 
األوروبي الذي وطدته اإلدارات األمريكية السابقة، 
تشييد  إلى  وساعيًا  أواًل«،  »أمريكا  شعار  رافعًا 
دول  وبين  بينها  والسياسية  االسمنتية  الجدران 
االهتمام،  تستدعي  مفارقة  هذه  أليست  العالم. 
من  بالخروج  البريطاني  القرار  مفارقة  مثل  مثلها 

االتحاد؟ 
العالمية  الــحــرب  فــي  األســاســيــان  الالعبان 
الثانية، والشريكان التاريخيان اللذان أنقذا أوروبا 
ينقلبان على  والفاشية  النازية  والعالم من تهديد 

هناك مفارقة تاريخية تستدعي االهتمام وهي أن 
وفرنسا  بريطانيا  في  مؤخرًا،  تمّ،  الذي  االحتفال 
بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإلنزال البحري 
إيذانًا  الفرنسية،  الشواطئ  على  الحلفاء  لقوات 
رؤساء  وحضره  النازية،  لهزيمة  النهاية  ببداية 
الهجوم،  ذلك  في  جيوشها  شاركت  التي  الدول 
وبريطانيا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وهي 
في  بريطانيا  رغبة  مع  حدوثه  تزامن  وفرنسا، 

الخروج من االتحاد األوروبي.
المفارقة هي أن االتحاد كيان وجد، في األصل، 
دول  بين  المهلكة،  الحرب  تلك  تكرار  منع  بهدف 
دولي  مناخ  في  بينها،  التعاون  وإحــالل  ــا  أوروب
يسوده السالم، وتخيّم عليه الرغبة المشتركة في 
قوة  باستخدام  التهديد  عن  بعيدًا  سويًا  العيش 
أي  الدولي في  القانون  إلى حكم  واللجوء  السالح، 
الغاية ساهمت بريطانيا بنصيب  منازعات. ولهذه 
وفي  الدولية،  العدل  محكمة  تأسيس  في  كبير 
بريطانيا،  تقرر  وأن  اإلنسان.  حقوق  اتفاقية  وضع 
اآلن، وفي هذه الظروف الدولية المربكة سياسيًا، 
ذلك  في  عضويتها  عن  التخلي  إرادتها،  بمحض 
مخاطر  من  أوروبــا  حفظ  الذي  األوروبــي  الكيان 
أن  أمل  على  ظهرها  توليه  وأن  والدمار،  الحرب 
تعيد بناء عالقاتها مع العالم، حسبما يدعي دعاة 

الخروج، فذلك أمر يدعو إلى التساؤل مرتين:
ذاق  بريطانيا،  مثل  لبلد  كيف  األولــى:  المرة 
تجاهل  من  مهلكتين  عالميتين  حربين  مــرارة 
تتكسر  صلب  جدار  األوروبــي  االتحاد  أن  حقيقة 
وجسر  بالحرب،  التهديد  دعوات  كل  على صالبته 
كيان  في  العجوز  القارة  دول  ربط  مهم  إنساني 
سياسي واحد، يهدف بالغاية والوسيلة إلى تحقيق 
من  أعضائه  لشعوب  ــار  واالزده والسالم  الرفاه 
لخدمة  واحد  صف  في  الوقوف  لها  ويتيح  الدول، 

عقبيهما، تاركين أوروبا لمصيرها، في وقت تشتد 
اليمين  ويتجرأ  الشعبوية،  الحركات  شوكة  فيه 
ويشهر  السطح،  على  الظهور  إلــى  المتطرف 

اإلرهاب بكافة أشكاله ومسمياته أنيابه.
الرئيسة  البريطانية  الصحف  مــن  العديد 
الذكرى،  بتلك  للترحيب  افتتاحياتها  خصصت 
والتذكير بأهمية ما تم تحقيقه من خالل التعاون 
وحلفائها،  أمريكا  بين  الحرب،  تلك  في  العسكري 
والتخلص  والفاشية  النازية  البناءات  تقويض  في 
عن  تتوان  لم  األهم  وهذا  لكنها  سمومها،  من 
التي  تصريحاته  على  األمريكي  الرئيس  انتقاد 
والمتعلقة  األوروبي  التراب  قبل وصوله  بها  أدلى 
البريطاني،  الداخلي  السياسي  الشأن  في  بتدخله 
نايجل  هو  يميني  لسياسي  الالمحدود  ودعمه 
وأيضًا  البريكست،  حزب  ورئيس  مؤسس  فاراج، 
تدخله في انتخابات الزعامة في حزب المحافظين 
 – جونسون  بوريس   – المترشحين  ألحد  بدعمه 
علنًا. بل إن بعض الصحف)األوبزرفر( قالت صراحة 
تعرضه  بعد  خاصة  فيه،  مرغوب  غير  ضيف  بأنه 

بالهجوم على عمدة لندن صديق خان.
جاللة  على  رسميًا  ضيفًا  ترامب  الرئيس  كان 
في  وجوده  خالل  ورافقه  الثانية،  إليزابيث  الملكة 
ويلز  أمير  تشارلز  األمير  العهد  ولي  ابنها  لندن 
الرئيس  أن  هو  االنتباه  يلفت  ما  لكن  وزوجته، 
تغريداته  في  متيقظًا،  يكون  أن  فاته  ترامب 
وعلى  لغوية.  أخطاء  في  الوقوع  بتجنّب  اليومية، 
من  بأسماء  تغريدة  أطلق  فقد  المثال،  سبيل 
السياسة، ومن ضمنهم  ورجال  التقاهم من نساء 
األمير تشارلز، أمير ويلز، حيث تهجأ لقبه الرسمي 
 Prince( ويلز  أمير  يكتب  أن  من  وبــداًل  خطأ، 
 Prince Of( الحيتان  أمير  كتبه   )Of Wales

.)Whales

املفارقة هي 
أن االتحاد 

كيان وجد، في 
األصل، بهدف 
منع تكرار تلك 

الحرب املهلكة، 
بني دول أوروبا 

وإحالل التعاون 
بينها،

الالعبان 
األساسيان في 

الحرب العاملية 
الثانية، والشريكان 

التاريخيان اللذان 
أنقذا أوروبا والعالم 
من تهديد النازية 
والفاشية ينقلبان 

على عقبيهما،

خدع الهزيمة

صورهما أبعدتني عن شعرهما فبدت لي صورة 
عبدالصبور وكأنها لعضو في مجلس الضباط 
الذين   ،1952 يوليو  لثورة  األحرار  المصريين 
الليبي  الجيش  انقالب  مالزمي  في  تناسلوا 
وجهه  لي  بدا  حجازي  الشاعر  بينما   .1969

الفالحي كأنه حجر من هرم.
التي  قصائده  حجازي  أشعار  في  تلفتني  لم 
كرّسها خطابًا شعريًا موازيًا للخطاب السياسي 
الوطني  ــزره  وج مــدّه  في  الــثــوري  المصري 
منذ  التحرّري  والعالمثالثي  العربي،  والقومي 
ما سمّي بانتصار حرب قنال السويس 1956؛ 
استقالته  في  المطوّلة  الغنائية  ولمراثيه 
أمام  الصاعقة  هزيمته  بسبب  المستحيلة 
اللوعة  عن  عبرّ  التي  إسرائيل1967  جيش 
يا  عليك  هواي  ويا  ابتدأت،  كـ»الرحلة  فيها 
وطنياته  وفي  الجميل«.  العمر  ومرثية  محمد، 
تجاوزت قصائد كـ»عبدالناصر، وأغنية لالتحاد 
االشتراكي، والشاعر والبطل« والقومية »بغداد 
والتحررية  وأوراس«  والرياح،  وسوريا  والموت، 
بعض  إلى  منتهيًا  والشهود«  لومومبا،  »دماء 
قصائده المعبرّة عن اغترابه ريفيًا في القاهرة، 
أو قصائده التي احتفى بها بأصدقائه أو رثاهم 
مفارقات  عن  فيها  عبرّ  قليلة  وقصائد  فيها. 
العب  ومرثية  »إشــاعــة،  كقصيدة  وجــوديــة 

سيرك، وتروبادور«. 
السبعينين،  كأقراني  حجازي  شعر  أحببت 
الذي  الليل«،  مملكة  »كائنات  ديوانه  في 
لنشر  الليبية  المنشأة  في  مديرًا  وكنت  أتاني 
قصائده  فقرأت   1980 العام  وتوزيعها  الكتب 
أسمعه  أن  نفسي  أمني  وكنت  ماتع.  بشغف 
يلقي بعضها في مارس 2001 بقاعة مهرجان 
الشعر العربي ـ الفرنسي بمعهد العالم العربي 
علينا  فوّتت  المهرجان  إدارة  ولكن  بباريس، 
الفرصة، واكتفت بأن ال يلقي شعره بل كلمة 
المشاركين  العرب  الشعراء  فيها  يقدّم  فقط 
نفسه،  في  حزّ  ما  وهو  الفرنسي،  للجمهور 
إلى  الخروج  انتهزت  المواساة  يشبه  وفيما 
مأدبة العشاء، وكان قد ترافق مع طلوعنا نثُّ 
مطر ربيعي، اتقاه حجازي بالبيريه، قبعة توفيق 
من  مقطعًا  أرّتل  فطفقتُ  الشهيرة،  الحكيم 
الغزِل  كخيط  »ومطرٌ  الباريسية:  قصيدته 
يقطعني وأقطعه« ولم ننقطع عن الحديث في 
الشعر وقضايا أخرى طوال جلسة العشاء حيث 
كان كل جلسائنا، وأغلبهم جليسات بمن فيهن 
الجامعية،  الموسيقى  أستاذة  الشاعر  زوجة 
ودافئًا  أليفًا  حديثنا  جعل  ومــا  مستمعين. 
معرفتي به ليس فقط شاعرًا؛ بل شخص عبر 
مرويات األستاذ المصري محمّد حسنين الذي 
علمنا الفلسفة اإلسالمية في كلية آداب بنغازي 
1975 ـ 1978 وكان ابن قريته، وعاشره مدة 

في باريس.
الليبية  الثقافة  واقــع  من  طرفًا  نجذب  لم 
إلماٍم بها،  بحديثنا، فحجازي لم يكن له أدنى 
يكمل  فلسفة  أستاذ  نفسي  له  قدّمت  وأنــا 
دراسته العليا في ألمانيا، ومقيم بها منذ عام 

 2019 العام  هذا  كعادته  مخادعنا  علينا  مرّ 
 5 إسرائيل  ــام  أم العربية  الهزيمة  تذكار 
إليه  نلتفت  1967، وفعل حسنًا حتى ال  يونيو 
تجريحًا كابيًا للذات. في أحد التذكارات وكمن 
حرّرته الهزيمة من الوهم اعتبر الشاعر أحمد 
تبريرًا  وصفت  ما  أن  حجازي  عبدالمعطي 
كشفت  عسكرية.  هزيمة  كانت  بالنكسة 
الحكم  بسبب  والعرب  المصريون  خسره  ما 
وأبرز  المختلفة.  الحياة  مجاالت  في  العسكري 
والوعي  الديمقراطية  تجريب  في:  الخسارات 

باإلمكانات وإدراك العالقات بالعالم.
زال  ما  التي  الخسارات  سيتجاوز  مقالي 
 1967 من  يخسرونها  والعرب  المصريون 
2019. مدّققًا في مفهوم  وبفداحة حتى عام 
حدّدها  باألحرى  أو  وصّفها  التي  الخديعة 
الشاعر حجازي في تبادلية غنائية تتساءل من 
المغني  فيهما:  الهزيمة  عبء  يحمل  منهما 
جسد  عن  للحلم  يبحث  مخدوعًا  طاف  الــذي 
يرتديه أم هو الملك المدَّعي مخدوعًا أن حلم 
المغني تجسَّد فيه. أم خُدعا معا بسراب الزمن 
الجميل؟!. وها هو الشاعر حجازي يخادعه عمره 
الجميل الذي رثاه في ديوانه عام 1972 فيصل 
معه حيًّا متقطع األنفاس هذا العام 2019 إلى 
الرابعة والثمانين. وبما أن جائزة الشعر  سنْ 
على  العرب  ــاء  األدب اتحاد  فإن  الشاعر  عــزاء 
هامش اجتماع أعضائه االستثنائي في القاهرة 
بفوز  سيحتفي   2019 أغسطس   3 إلى   1 من 
حجازي بجائزة الشاعر أحمد شوقي التي منحها 

له اتحاد كتّاب مصر.
وفيما يشبه الخديعة، ستحضر ليبيا في هذا 
ـ  الذي  أدبائها  رابطة  بأمين  ممثلة  االجتماع 
http://alwasat.ly/ الوسط  صحيفة  حسب 

ـ   news/opinions/214346?author=1
األمين  بأن  أفاد  نقابية.  دراية  له  كاتب  ومن 
الواقع.  لها في  رابطة وهمية ال وجود  يترأس 
أي  فيه  يوجد  ال  الذي  اآلن،  وحتى  منذ 2004 
والكتّاب  ــاء  األدب يضم  شرعي  نقابي  جسم 
الليبيين. النتيجة أنه لن تتم دعوة بحاثة ليبيين 
إن وُجدوا ضمن من سيبحثون مصريين وعربا 
في المنجز الشعري ألحمد عبدالمعطي حجازي، 
للكتّاب  ومحبطًا  له  مؤسفًا  سيكون  وهــذا 
الذين  السبعيني  جيلي  الليبيين من  والشعراء 

أحبوا شعره وتعّلقوا به.
بدأت عالقتي الشخصية بالشعر الحديث، غير 
المُدرج في المنهاج المدرسي، بالرومنطقيات 
اللبنانية مهجرًا أميركيًا، والعودة منه؛ وبشعر 
برصانته  لنا  قدّمه  الذي  تونس  في  الشابي 
وتماهيتُ  التليسي،  خليفة  الليبي  الكاتب 
التي  الرومنطيقية  بعد  ما  بشعر  وجدانيًا 
وأزيدُ  سنوات  ثالث  بعد   1967 عام  انهزمت 
وقرينه  حجازي  المصريين:  وبشعرية  قلياًل، 
 ،  1975 عام  حتى  تأخرت  عبدالصبور  صالح 
العرب  الشعراء  دواوين  أن ظهرت ضمن  بعد 
األعمال  مجّلدات  فــي  مجمعة  المحدثين 
الليبية.  المكتبات  على  تدفقت  التي  الكاملة 

1992، وأني في باريس لزيارة عائلية، ومجيئي 
خابرتُ  إذ  الصدفة،  بمحض  كان  للمهرجان 
الجنابي،  عبدالقادر  الباريسي  العراقي  الشاعر 
غيرُ مدعوّة كعادتها.  ليبيا  وأن  به،  فأعلمني 
كما أن الشاعر خالد المطاوع الذي غادر مسقط 
رأسه بنغازي، منذ صباه المبكر عام 1976، ولم 
يُعد إليها حتى ذاك العام ، دعاه معهد العالم 
وكتابته  األميركية،  جنسيته  بحكم  العربي، 
ترجمته  وبسبب  اإلنجليزية،  باللغة  للشعر 
وإصدارها  العربية  الحديثة  الموجة  ألشعار 
في أنطولوجيا ضمت وقتها إلى جانب الشاعر 
المهرجان  في  المشاركين  أدونيس  السوري 

سعدي يوسف وفاضل العزّاوي العراقيين.
ننتهي إلى عام 2004 حيث كانت ليبيا غير 
مدعوّة في احتفالية معرض فرانكفورت للكتاب 
لسنوات  ليبيا  تلكؤ  والسبب  العربية.  بالثقافة 
لتسديد حصصها المالية المقررة في صندوق 
في  أللمانيا  المشارك  الطرف  العربية  الجامعة 
الذي  الثقافة  أمين  ولكن  المهرجان.  تنظيم 
العام  الشعب  مؤتمر  من  للتوّ  تصعيده  تمّ 
له  أتاح  ما  الليبية  الديون  تسديد  من  تمكن 
القدوم دون كتَّاب ليبيا وأدبائها. فأثار حضوره 
الثاني  المساء  في  الجميع.  استغراب  منفردًا 
قراءته  بالشاعر حجازي، في  الثاني  لقائي  كان 
تقديمه  بعد  األلماني.  الشعر  بيت  في  مساَء 
تعوزها  عمومية  بكلمة  الــنــدوة  مدير  من 
الدراية، وترجمة للعربية لم توّفق في تقديم 
للجمهور  الحديثة  وغنائيته  الشاعر  رهافة 
شاعرًا  نفسه  حجازي  قدّم  الحاضر،  األلماني 
بهجائيته  حداثته  في  كتبه  ما  معيدًا  عربيا، 
كلمته  عقب  انتهزت  العقاد«.  األستاذ  »إلى 
النقاش للحضور أللقي كلمة قصيرة  فتح باب 
المدينة  متع  المقارنة الستهالك  الشعرية  في 
فيها  كتب  التي  اإلسكندرية  بين  الحديثة 
في  وباريس  اإلسكندرية«  »يوميات  قصيدته 
بعض قصائد من وحيها في ديوانه »كائنات 
مملكة الليل«. وصف الشاعر حجازي في تعقيبه 
األخير كلمتي بقراءة العارف بكيف يُقرأ الشعر. 
المنصة رحب  ينزل من فوق  الختام وهو  وفي 
متفاجئًا  العين،  تخطئها  ال  التي  بريفيته  بي 
بدرايتي في الشعرية العربية، التي لم أقدّمها 
له في باريس. وهو يودعني لم ينس بأن وضع 
القاهرة  في  البريدي  بعنوانه  ورقة  يدي  في 
مجّلد  أقلب  وأنا  وجدتها  يده  بخط  مكتوب 
أشعاره، مُبديًا استعداده لنشر أي مقال أكتبه 
يرأس  وقتها  كــان  التي  »إبـــداع«  مجلة  في 
ما  هي  العارفة  بالقراءة  وصفها  ما  تحريرها. 
سينتظره الشاعر الكبير بتفاؤل مشوب بإحباط 
واقع الثقافة العربية اليوم من البُحاثة العرب 
بالبحث  شعره  سيتداولون  الذين  وجدوا،  إن، 
والتفسير والتأويل. ولن يكون بينهم إال ليبي 
المزيّف  الرئيس  الزّفة  في  األطرش  هو  واحد 
التحاد أدباء ليبي وهمي وغير موجود في واقع 
الحياة التي تهرب من ليبيا التي يتحارب فيها 

الجميع ضد الجميع.

أحببت شعر 
حجازي كأقراني 
السبعينني، في 
ديوانه »كائنات 
مملكة الليل«، 

الذي أتاني 
وكنت مديرًا في 
املنشأة الليبية 

لنشر الكتب 
وتوزيعها العام 

1980 فقرأت 
قصائده بشغف 

ماتع.

لم نجذب طرفًا 
من واقع الثقافة 
الليبية بحديثنا، 
فحجازي لم يكن 

له أدنى إملاٍم 
بها، وأنا قّدمت 

له نفسي أستاذ 
فلسفة يكمل 

دراسته العليا في 
أملانيا، ومقيم بها 

منذ عام 1992،

العدل والصحراء

نورالدين خليفة النمر

قبيل االستقالل 
الذي بدأ من الصفر 

ثم بعده تشكلت 
الحكومة إلدارة 

األعمال والشؤون 
وخدمة الناس 

بالقدر املتاح

مع األمل ثمة خوف من 
وضعنا الحالي كليبيني 

يتم استضعاف بلدنا 
ومحاولة سلبه، حتى 
أنني أشك في القوائم 

املالية التي تقدم من 
مصحات تونس واألردن 
ومصر وإيطاليا وأملانيا 

وغيرها
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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تعليق على املقابلة مع القائد العام للجيش الليبي

خدعوك فقالوا: حل املسألة الليبية شأن داخلي!

الشعب الليبي الحلول عبر الحوار والنقاش بوسائل سلمية 
وسياسية وديمقراطية«.

مرحلة  في  سندخل  أيضًا،  وطبيعي  مجمل  »بشكل   –
المدة  حيث  من  المرة  هذه  ومنضبطة  واضحة  انتقالية 
المرحلة  هذه  في  تُنجز  أن  المهم  ومن  والصالحيات. 
االنتقالية عدة مهام أساسية لتمهيد األرضية أمام الوضع 
ومنح  سالحها  ونزع  الميليشيات  كافة  حل  منها  الدائم، 
كافة  وحل  المجال،  هذا  في  يتعاون  من  لكل  الضمانات 
اتفاق الصخيرات الذي انتهت مدته  المنبثقة عن  األجسام 
وطبعًا  أزمات،  خلق  بل  لألزمة  مخرج  أي  إيجاد  في  وفشل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه 

المرحلة الدائمة التي نتحدث عنها«.
– »أقصد التجهيز للوضع الدائم والطبيعي الذي ستستقر 
وإزالة  والتنمية  اإلعمار  عمليات  في  لتنطلق  الدولة  عليه 
من  فمثاًل سيكون  المراوحة.  من  طويلة  تراكمات سنوات 
وعودة  لالنتخابات  التجهيز  الوطنية  الوحدة  حكومة  مهام 
انتخابات  قانون  مشروع  على  بالعمل  الديمقراطي  المسار 
جديد خاٍل من العيوب السابقة. سيكون من مهامها أيضًا 
أمر مهم آخر وهو تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع 
مشروع قانون لالستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع 
النفط وعوائده، حل مشاكل الناس العالقة وتسهيل شؤون 
وكذلك  السيولة،  أزمة  إنهاء  وباألخص  المعيشية  حياتهم 

الشروع في توحيد مؤسسات الدولة وإداراتها«.
ووافقنا  البداية  منذ  مطلبنا  االنتخابات  كانت  »لقد  ـــ 
 2 و   1 2 وباريس  و   1 لقاء أبوظبي  عليها وطالبنا بها في 
مطلب  وكانت  الشرعية،  ألزمة  كحل  إيطاليا  في  وباليرمو 

غالبية الليبيين في استطالعات الرأي«.
العملية  ضد  وال  السياسية  الحلول  ضد  لسنا  »أكرر،  ــ 
األخيرة  في  نرى  بل  االنتخابات  ضد  وال  الديمقراطية 
أبجديات  العالم،  دول  بكل  أســوة  األمثل  الطريق  هي 
االقتراع حصرًا وليس  االحتكام لصندوق  الديمقراطية هي 
في  الليبيين  على  غصبًا  ُفرض  مزعوم  لتوافق  االحتكام 
ردهات الفنادق، ولكننا نعتقد بأن كل هذه القيم المؤسسة 
ظل  في  تعيش  أن  يمكن  ال  العصرية  المدنية  للدولة 

وتركيا، ودول أخرى كروسيا ومصر والجزائر، دخلت أيضًا معترك هذا 
الصراع، حول النفوذ والمصالح في ليبيا.
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ليبيا  أقاليم  في  أفقيًا  وتوزعت  انشطرت  الليبية  األهلية  الحرب 

الثالث:  الطبيعية 
مارس  منذ  فالحروب  االنقسامات،  تتوقف  لم  حيث  الغرب:  أ - 
في  األقوى  مصراتة  ميليشيات  كانت  لكن  الساعة،  وحتى  2011م 
كل وقت، خاصة من بعد سقوط النظام في أغسطس 2011م، إلى 
جانب كتائب مما عرف بـ»اإلسالم السياسي«، وجزء من هذا الغرب 
مستقلة،  مسلحة  كتائب  فيها  تكونت  والزنتان  ورشفانة  كمنطقة 

انضوت فيما بعد للجيش الوطني.
عرف  مما  مسلحة  دينية  ميليشيات  عليه  هيمنت  الشرق:  ب - 
الصاعقة  مع  متفرقة  معارك  انــدالع  مع  السياسي«،  بـ»اإلسالم 
خليفة  نجح  حين  2014م  مايو  حتى  القذافي،  كتائب  من  تبقى  ما 
تبقى من قوة جوية في مطار  وما  الصاعقة،  استثمار قوة  حفتر في 
الوطني  الجيش  أنتج  ما  »الكرامة«،  بمعركة  عرف  ما  وبدأ  بنينا. 
الذي سيطر على أغلب ليبيا الساعة، حيث يوجد في جنوب العاصمة 

الليبية: طرابلس الغرب. 
2011م خارج سيطرة أي أحد، حيث  ت - الجنوب: بدا منذ فبراير 
ومن  إرهابية،  دينية  متفرقة  قوى  فيه  فانتشرت  الفوضى،  عمته 
بالتهريب  تختص  مجرمة  وعصابات  الجنوبي،  الجوار  دول  معارضي 
الجيش  قبل  من   2017 عليه  السيطرة  تمت  أن  إلى  شابه،  وما 
الوطني، ما ضم إليه أفرادًا كثرًا من الجنوب، كانوا في األغلب ممن 

تبقى من جيش القذافي وكتائبه.
هذا الواقع على األرض كان بفضل دعم خارجي قوي لهذا الطرف 
من  حتى  علنًا  يسمَ  لم  ما  تلك،  أو  الدولة  هذه  قبل  ومن  ذاك،  أو 
قبل مجلس األمن واألمم المتحدة، باستثناء خاص بدولة تركيا التي 

أعلنت دعمها بالسالح للطرف المعادي لما سمته »جيش حفتر«.
إن الحرب األهلية الليبية التي بدأت بإعالن العقيد معمر القذافي 
فبراير   17 في  السلمية  الليبي  الشعب  لثورة  المسلح  القمع  وابنه، 
2011م ، ثم دولت في مارس 2011م بقرار مجلس األمن1973 م، 

لم تتوقف بعد، وإن اتخذت مسارات عدة ولحظات مختلفة.

منذ بداية حراك فبراير، وتشكيل المجلس االنتقالي، تردد 
ال  ألنه  الجديد  الجسم  بهذا  اعترافه  في  الدولي  المجتمع 
في  أهدافه  بيان  إعالن  رغم  الحراك  هذا  صيرورة  يعرف 
خارطة  التنفيذي  المكتب  وضع  أن  إلى  عامة،  تصورات 
فتوالت  القذافي،  سقوط  بعد  ما  لمرحلة  مفصلة  طريق 
االعترافات بالمجلس االنتقالي كممثل وحيد للشعب، وهذا 
ومعركته  العاصمة  إلى  الجيش  توجه  حيال  اآلن  يحدث  ما 
يدرك  أن  تعوّد  المجتمع  هذا  أن  باعتبار  تخومها،  على 
ليصطف  عسكرية  عملية  أو  ثورة  أو  حراك  أي  من  الهدف 
اللغط  ونتيجة  األقل،  يبقى محايدًا على  أو  أو ضدها  معها 
والسيناريوهات  العسكرية  العملية  هذه  حول  دار  الذي 
المتوقعة بعدها، توجه الصحفي عيسى عبدالقيوم إلى مقر 
الحروف،  على  النقاط  وضع  في  رغبة  العامة  الجيش  قيادة 
وأجرى حوارًا مهمًا مع صاحب الشأن، وما ترتب عنه ليس 
خارطة طريق بمعناها التفصيلي، ولكن مبادئ عامة لهذه 
المسار  استمرار  على  الحرص  إبداء  فيها  ما  أهم  الخارطة، 
صندوق  إلى  واالحتكام  الدستورية  باستحقاقاته  السياسي 
انتقالية،  مرحلة  في  المدنية  الدولة  أجسام  إلفراز  االقتراع 
وهذا ما اتضح جليًا في االقتباسات التي سأختارها من هذه 
للجيش  العام  القائد  عليه  أكد  ما  ضمن  ومن  المقابلة، 

الليبي النقاط التالية الواردة حرفيًا:
السياسي  المسار  عبر  يــكــون  وأن  ــد  الب »الــحــل   –
تستهدف  العسكرية  العملية  الليبيين،  كل  وبمشاركة 
من  معالجتها،  عن  السبل  كل  عجزت  مستعصية  أوضاعًا 
اإلرهابية ونشاطها في تجنيد خاليا داخل  القيادات  تواجد 
على  وسيطرتها  الميليشيات  وانتشار  تواجد  إلى  طرابلس 
هناك،  المركزي  ليبيا  مصرف  في  الليبي  الشعب  أمــوال 
نشاط  تنامي  إلى  واالبتزاز  والخطف  الحرابة  وممارستها 
الجماعات اإلجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة 
جماعات  وحتى  والمحروقات،  النفط  وتهريب  بالبشر 
وأفسدت  السياسية  الحياة  عطلت  التي  السياسي  اإلسالم 
تتعارض  خارجية  أجندات  تنفيذ  إلى  ووصلت  بل  مناخها، 
هو  باختصار  الجزء  هذا  تمامًا.  الليبي  الشعب  مصالح  مع 
العسكرية وما عدا ذلك سيجد له  العملية  المستهدف من 
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هبَّ الليبيون إلغاثة غات، الواحة الليبية التي تقع في أقصى الجنوب 
الكارثة  مؤخرًا،  اجتاحتها  التي  السيول  كارثة  عواقب  لدرء  الغربي، 
محلية!،  ألسباب  تعد  لم  أيضًا،  الطبيعية  الكوارث  بأن  ذكرتني 
أفريقيا،  سكان  على  األخريين  العقدين  في  فرضت  التي  فالهجرة 
يرجع علماء أسبابها الرئيسة لالحتباس الحراري، الذي من مكوناته 
الكبرى  الصناعية  الدول  عبث  العلماء،  أولئك  تقدير  في  األساسية 

بمناخ الكرة األرضية. 
بـ»بوابة  ونشرتها  كتبتها  مقالة  أستعيد  جعلني  التذكر  ذا 
»خدعوك  عنوان  تحت   ، 2017م  مايو   31 األربــعــاء  الــوســط«، 
للقارئ  يمكن  ما  داخلية!«،  مسألة  ليبيا  في  يحدث  ما  إن  فقالوا 
http://alwasat.ly/news/:الــرابــط هذا  في  مطالعته  المهتم 

ومسألة   opinions/134404?author=1#.XQ7xgwxiulA.f
أن الحروب ليست مسألة داخلية فحسب، مسألة تبينها أي دراسة أو 
بحث يهتم بمسألة الحرب في العصر الحديث، وكذا ما يخص الحرب 
األهلية. فأخيرًا وفي مقابلة بتلفزيون »روسيا اليوم«، أكد المبعوث 
األممي إلى ليبيا غسان سالمة البعد الدولي للحرب الليبية األهلية، 
وتداخل النفوذ والمصالح األجنبية في إشعال واستمرار هذه الحرب، 
ووضح أن هذا األمر ال يخص المسألة الليبية، بل إنه من خصائص 
الدول،  الحديثة، سواء كانت حربًا خارجية بين  أي حرب في العصور 

أو حربًا داخلية بين أبناء الدولة الواحدة.
التدخل  بدأ  فقد  جلية،  الليبية  المسألة  في  الدامغة  والوقائع 
التي  فرنسا،  إن  بل  ليبيا،  يخصان  األمن  لمجلس  بقرارين  الدولي 
من  ساعات  قبل  الليبية،  المسألة  »جوكر«  تكون  أن  على  حافظت 
ضربت  المدنيين،  لحماية  2011م  مارس  في   1973 القرار  صدور 
السيطرة على  استعادة  المستهدفة  المسلحة،  القذافي  جويًا كتائب 

مدينة بنغازي وبقية الشرق الليبي. 
القذافي  الليبي، ضد  الشعب  إلى طرف  األمن  انحاز مجلس  بهذا 
ومنذها  البالد.  على  سلطة  من  له  تبقى  وما  المسلحة،  وكتائبه 
الدولي،  التحالف  من  وتدخل  بدعم  الليبية،  األهلية  الحرب  اندلعت 
ما عقب مقتل القذافي فسقوط نظامه، فأنتج تفكك التحالف الدولي 
وقطر  ــارات  واإلم وإيطاليا  كفرنسا  دولــه،  من  دول  بين  صراعات 

المقاتلة  والليبية  القاعدة  مثل  وجماعات  اإلرهاب  سيطرة 
الجريمة  وعصابات  والميليشيات  المسلمين  ــوان  واإلخ
لذلك  العام  المال  ودواعش  والخطف  والتهريب  المنظمة 

وجب تصويب الوضع على األرض«.
هذا من أهم ما ورد في المقابلة، وما يجيب عن األسئلة 
المشروعة المتعلقة بما بعد استرجاع العاصمة المخطوفة 
األمر  سياسة  لتفرض  رهينة  أخذتها  ميليشيات  قبل  من 
الواقع، وتتحول رغم ارتباطها بجرائم وفساد إلى طرف في 
الصراع بعد أن كساها المجتمع الدولي بشرعية حكومة ال 
تملك من أمرها شيئًا وُضِعت تحت حماية هذه الجماعات 
كتفه  حبل  يعطيك  »اللي  الليبي  المثل  يقول  المسلحة. 
طالب  على  متين  حبل  الواضحة  التصريحات  وهذه  بيه« 
ُأجهض  الذي  السياسي  المسار  واستئناف  المدنية  الدولة 
البداية  في  البد  لكن  به.  يتمسكوا  أن  ليبيا  فجر  بحرب 
من تكتيف كل من يعيثون خرابًا وفسادًا في هذا الوطن، 
تكتيف السالح خارج مؤسساته الشرعية، تكتيف اإلرهابيين 
المعلنين جهرًا عن أنفسهم، تكتيف مهربي البشر والوقود 
الحيوانية وكل ما  والنحاس والمخدرات والسالحف والثورة 
المال  لصوص  تكتيف  األرض،  هذه  على  يدب  ال  أو  يدب 
العام والمال الخاص، وتكتيف المعتدين على أمالك الدولة 
مع  شاملة  معركة  الغابات.  وعلى  البحر  شواطئ  وعلى 
الوطن  هذا  ننظف  لكي  والمجرمين  والفاسدين  المخربين 
المستقبلية  الستحقاقاته  صالحة  بيئة  ويصبح  أدرانه  من 
وصالحًا لتحقيق أهداف ثورة فبراير المعلنة في دولة وطنية 
واحدة، مدنية ديمقراطية، التي ضحى من أجلها الكثير من 

خيرة شباننا وكهولنا ونسائنا.
على  المتطفل  التيار  هذا  وعن  الخراب  كل  عن  للدفاع 
ليبيا المتاجر بالدين وبوجدان الناس برزت غولة أو عفريتة 
الحكم العسكري، ومثلما الغولة خرافة وال وجود لها كانوا 
يخيفوننا بها ونحن أطفال، فهذه التعويذة أصبحت خرافة 
وال وجود لها إال في خيال من يريدون للفوضى أن تستمر 
والياغمة أال تتوقف، واإليجابي في ما يروجه إعالم اإلسالم 
اعترافهم  هو  العسكر،  عودة  من  تخويف  من  السياسي 
ما  وعسكريون،  جيش  لهم  المقابل  الطرف  بأن  الضمني 
يفضح أبواقهم من قنوات تسمي هذا الجيش بالميليشيا، 
رسمي  جيش  طريق  عن  يعودون  العسكر  الواقع  في  ألنه 
وليس عن طريق ميليشيات، كما أن استجداءهم للمجتمع 
أن  من  واثقون  أنهم  يؤكد  الجيش  تحرك  لوقف  الدولي 
هذه القوة العسكرية باستطاعتها أن تسيطر على ليبيا، وال 
يمكن أن يسيطر على أرض مساحتها قرابة المليونين كم 
أيضًا  واإليجابي  كبيرة.  اجتماعية  بحاضنة  جيش  إال  مربع 
أنه؛ إضافة لهذه التصريحات المطمئنة، كل ما يحدث اآلن 
وحكم  االنقالبات  زمن  أن  يثبت  المنطقة  وفي  العالم  في 
العسكر قد ولى مثله مثل حكم األباطرة أو حكم اإلقطاع، 
السودان وموريتانيا وفنزويال يؤكد  الجزائر  وما يحدث في 
ذلك، ألن الشارع استيقظ واكتشف أنه أقوى من كل هذه 
لتكتشف  فقط،  الخوف  بسبب  عقودًا  استمرت  التي  النظم 
حيوية  في  تكمن  القوة  أن  العربي  الربيع  بعد  الشعوب 
المجتمع والحشد الشعبي حين يقرر الخروج إلى الميادين، 
متناول  في  أصبحت  الحديثة  الرقمية  الحشد  وسائل  وأن 
هاجس  لكن  العسكري؛  الحكم  زمن  انتهى  الشعوب.  كل 
االستبداد لم ينته، وقد يقوم به مدني وصل للسلطة عبر 
والحاضر  األمثلة؛  بهذه  مليء  والتاريخ  انتخابات،  صندوق 
الشارع  بوعي  إال  االستبداد  لوقف عودة  إمكانية  وال  أيضًا، 
والتداول  السلطات  فصل  تضمن  دستورية  وثيقة  بأهمية 
ذلك  من  واألهم  والتشريعية،  التنفيذية  للسلطة  السلمي 
محاولة  أي  ضد  والوقوف  الدستور  هذا  حماية  على  قدرته 
فاعلة؛  سياسية  وقوى  مدنية؛  منظمات  عبر  به:  للعبث 
في  لالحتشاد  لحظة  أية  في  مستعد  واع  مجتمعي  وحراك 
الميادين، وللعصيان المدني؛ ولكل السبل السلمية، إذا ما 

أحس بمحاولةٍ للتالعب بمصيره وبدستوره الذي اختاره.
اإلرهاب موجود بعديد مسمياته، ومنتشر في المنطقة، 
ومهدد لكل آمال هذه الشعوب في الحياة والحرية، ونحن 
في  نجحت  أخرى  وسيلة  ال  لألسف،  ألنه،  عليه  الحرب  مع 
التعامل معه، لكننا ضد توظيفه أو توظيف الحرب عليه في 
قمع الحريات وفي مصادرة أهداف الربيع العربي في الحرية 
والعيش الكريم، وكتبتُ على جداري مرة: »تونس، مصر، 
االستبداد  نُُظم  اإلرهــاب  أعاد  إذا  سورية:  اليمن،  ليبيا، 
اإلرهابية  جماعاته  على  ُقضي  ولو  حتى  انتصر  فسيكون 

بالكامل«.
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الحرب التجارة الرائجة بين البشر، لم يكن للبشر أن يروجوا لها 
يعلو صوت  دائمًا  لهذا  السلم،  إلى  اعتبروها طريقة  بل  األخير،  في 
الليبية  األهلية  الحرب  واكب  ما  وهذا  للمفاوضات.  والدعوة  السالم 
جاء   ،1973 قراره  األمن  مجلس  أصدر  فكما  األولى،  لحظتها  منذ 
الليبية  والمسألة  منذها  التفاوض.  ألجل  المتحدة  لألمم  مندوب 
السياسي من أجل حلها حاًل سلميًا، ومنذها والقول  العمل  يواكبها 
إن ال حّل عسكريًا، يلهج به كل طرف إقليمي كان أو دولي، ولسنوات 
ثماني، والمسألة الليبية مسألة إقليمية دولية، سواء سكتت المدافع 
لحين أو لم تسكت، وسواء كان القتال خارج العاصمة أو في العاصمة 

أو على أطرافها.
السلم  دول  2011م  مارس  منذ  ليبيا  في  الحرب  دولت  وكما 
والجامعة  ــي  األوروب واالتحاد  المتحدة  واألمــم  ذاك  ومن  منذها، 
الممسكون  واإلقليم،  الجوار  ودول  األفريقية،  والمنظمة  العربية 

بزمام المسألة الليبية، كمؤسسات وكدول أعضاء متفرقين.
وما لم يتفق هؤالء، فإن أية مبادرة من أي طرف محلي أو إقليمي 
االعتبار  في  آخذين  بجدية،  الطاولة  على  توضع  لن  دولي،  وحتى 
الجزائر  في  يحدث  وما  الماضي،  أبريل  منذ  ليبيا  في  يحدث  ما  أن 
والسودان، قد خلخل األوضاع، ووضع على هذه الطاولة ما لم يكن 

في الحسبان. 
وقد طلب غسان سالمة خالل األيام الماضية مبادرة من أطراف 
ما  السراج  فقدم  لهما،  ثالث  ال  لألسف  اللذين  الطرفين  الصراع، 
رأى وقام حفتر فتقدم بمبادرته. ومن المعروف أن ال أحد في حرب، 
الثاني، لكن يقدم تصوره لخارطة طريق،  الطرف  سيقدم ما يرضي 
ووضع  األطراف  بجمع  األممي،  المبعوث  يقوم  الطاولة  وعلى  وعليه 
باتفاق  اإلبــرة  خرم  من  الخروج  األقل  للتداول،وعلى  تصوريهما 

إلسكات المدافع.
لكن ما يظهر حتى اليوم أن السنوات الثماني من الحرب الليبية، 
غير كافية للخروج من بوتقة الحرب، والولوج إلى بوابة السلم بعد. 
والدول  الكبرى  الدول  المتحدة!،  غير  واألمم  المتحدة  األمم  فإن 
التي  الحروب  تلهيهم  الجنب،  غير  والجار  الجنب  والجار  الصغرى، 

تطرق الباب، بكل يدٍ مضرجة لترامب.

»لقد كانت 
االنتخابات مطلبنا 

منذ البداية 
ووافقنا عليها 

وطالبنا بها في 
لقاء أبوظبي 1 

و 2 وباريس 1 و 
2 وباليرمو في 
إيطاليا كحل 

ألزمة الشرعية، 
وكانت مطلب 

غالبية الليبيني 
في استطالعات 

الرأي«.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

مفاقمة كارثة الوطن

االحترام هو الحل
محمد عقيلة العمامي

السلبي  صفة  وطبعًا،  سلبية.  جانبية  آثار  تقريبًا  عملي،  وإجراء  تحرك  لكل 
واإليجابي، بخصوص العمليات المرتبطة بالبشر، مسألة نسبية تتعلق بوجهة 
نظر األطراف المتضررة، أو المستفيدة. فنقص سلعة تموينية ما، مثاًل، يعتبر 
السلعة. لكنه  المستهلكين هذه  العاديين  الناس  أمرًا سلبيًا من وجهة نظر 
الموقف  أن  أي  والمضاربين.  البضائع  مهربي  نظر  وجهة  من  إيجابًا  يعتبر 

مرتبط بالمصلحة من عدمها.
في الطب، لكل دواء، غالبًا »آثار جانبية side effects«، لذا يوصف أحيانًا 
أكثر من دواء لنفس المرض ألن أحدها يعالج، أو يوازن، اآلثار الجانبية، السلبية 
بطبيعتها، للدواء اآلخر. وإذا زادت اآلثار الجانبية، السلبية الممرضة، على اآلثار 
اإليجابية المعالجة المستهدفة من دواء معين، تنتفي صفة »الدواء« عن هذا 

العقار ألنه يسبب األدواء ويتم التحذير منه وسحبه من األسواق.
هجوم  وهو  ليبيا،  في  اآلن  الجاري  األبرز  الحدث  على  المبدأ  هذا  بتطبيق 
من  تحريرها  بدعوى  طرابلس،  على  العسكرية(  المؤسسة  )وليس  الجيش 
الميليشيات وتطهيرها من اإلرهاب، تتبدى لنا اآلثار السياسية السلبية لهذا 
والمادية  البشرية  الخسائر  عن  المقال،  هذا  ألهداف  النظر،  )بغض  الفعل 

والتشريد وتعطيل المؤسسات الحيوية وإعطابها والخراب الهائل(.
أول أثر هو تعميق الحساسيات الموجودة، بهذا القدر أو ذاك، بين شرق 
ليبيا وغربها وتحويلها إلى أحقاد ستظل تفعل فعلها، فوق السطح، أو تحته، 

ألمد طويل جدًا.
ثانيًا، في جانب الشرق والقوات المهاجمة، سيتعزز دور الجماعات الدينية 
المشروع  عرقلة  تنتج  بحيث  المقاتلة،  وغير  المقاتلة  )=الوهابية(،  السلفية 
وبناء  اإلرهاب  على  والقضاء  الوطن  توحيد  وهو  الهجوم،  هذا  من  المعلن 

الدولة المدنية الديمقراطية.
والتي  للهجوم  المتصدية  الميليشيات  دور  تعزيز  الغرب،  جهة  في  ثالثًا، 
أوقفته عند حده، حتى اآلن، وتهدد بدحره. وبذلك يتعذر، أكثر فأكثر، مشروع 

تذويبها أو إلغائها وإحالل مؤسسة عسكرية بديلة.
رابعًا، تعزيز دور مدينة مصراتة على طريق طموحها لحكم ليبيا, في أن 

تكون عاصمة بديلة أو، على األقل، عاصمة موازية لطرابلس.
خامسًا، مساعدة اإلخوان المسلمين، ومن في حكمهم، على التغلغل عميقًا 

في مفاصل الدولة.
سادسًا، بالنسبة إلى الجنوب الليبي، إطالق النزعات االنتقامية عند الدول 
وتالعبه  لها  القذافي  إذالل  من  االنتقام  إلى  تسعى  التي  جنوبًا  لنا  المحادة 
وإحداث  ليبيا.  في  اإلثنية  السياسي، من خالل دعمها المتداداتها  بمصيرها 

فجوة أمنية واسعة وعميقة يتحرك خاللها اإلرهاب والجريمة المنظمة.
سابعًا، على الصعيد الوطني العام، زيادة فرصة األطراف الخارجية الداعمة 
األطراف الداخلية المتحاربة في تعميق نفوذها وتغلغلها في الحياة السياسية 

في ليبيا وتوجيه مصيرها. وربما تسنح الفرصة لتدخل أطراف جديدة.
ثامنًا، توفير فرصة خصبة مواتية الستقواء العصابات اإلجرامية وعصابات 

التهريب وخلق حالة من الفوضى.
بالذات  اإلرهاب،  عناصر  قبل  من  أسهل  لتحركات  المجال  إفساح  تاسعًا، 

داعش، التي القضاء عليها من ضمن مستهدفات هذا الهجوم المعلنة.
أية حكمة وأي مردود  من تحليلنا أعاله، يتبين أن هذا الهجوم يخلو من 
يفاقم  وإنما  الوطن،  ألزمة  عالجًا  يعد  ال  فهو  وبذلك  الوطن.  على  إيجابي 

كارثته.

االحترام  على  ينص  بندًا  تتضمن  ال  كافة  الديانات  في  الزواج  وعقود  مراسم 
المتبادل بين الطرفين، بل هناك نصوص في بعضها جعلت عقد »االقتران« هذا 

مجرد سند ملكية طرف للطرف اآلخر، الذي يفترض أن يساويه في الحقوق.
في  الدولة  عن  الدين  فصل  مالمح  اتضحت  عشر  الثامن  القرن  نهاية  منذ 
تقترب  الجنسين  بين  المساواة  مؤشرات  بدأت  عشر  التاسع  القرن  ومنذ  أوروبا، 
في معدالت حقوق الطرفين، حتى إنها وصلت في القرن العشرين على المساواة 
التامة في الحقوق حتى وإن لم تؤسس هذه العالقات على عقود اقتران. أصبحت 
المحاكم تحكم باقتسام كل شيء حين يصل األمر إلى االنفصال بمجرد أن يثبت 

أي طرف أنهما يعيشان معًا، وأصبح النسب تحدده بصمة الجينات الوراثية. 
مع هذه الثورة االجتماعية ظهرت مشاكل وفراغ نفسي يرجعه علماء االجتماع 
إلى متاعب نفسية أساسها ليس حقوق القوانين الوضعية ولكن طبيعة الجنسين، 
يرون  النفسانيين  المتخصصين  جعل  ما  هو  تحديدًا  وهذا  حاجاتهما،  واختالف 
إشارة الدين اإلسالمي إلى أهمية مراعاة طبيعة األنثى وحاجتها للعطف والحنان 
وأن »اخيار« الذكور هم أكثرهم خيرًا لبقية أنصافهم، ناهيك عن توصية الرسول 

الكريم الواضحة، التي طلب فيها صراحة الرفق بــ)القوارير(. 
الكثير من ضرورة اهتمام الذكور باإلناث تناولتها التشريعات المستمدة من 
عقود  نصوص  وضعوا  الذين  المفسرين،  الشيوخ  أن  غير  القرآنية،  النصوص 
الزواج تجاهلوا أمر االحترام المتبادل، بل في الواقع جعلوه فرضًا على المرأة أكثر 

من كونه فرضًا على الطرفين. 
كانت ظاهرة كثرة الطالق قد انتشرت في أوربا في القرن الماضي، تمامًا مثلما 
يحدث اآلن في ليبيا، فلقد تابعت منذ أيام، في قناة الوسط التلفزيونية، تقريرًا 
مطواًل عن حاالت الطالق التي وصلت مؤخرًا نسبة لم يعتدها الليبيون من قبل. 
الحقيقة أن كثرة الطالق سواء تلك التي حدثت في أوروبا جاءت نتيجة المساواة 
القدر  تأملنا  ولو  المادية،  واستقالليتها  تعليمها  وبالتالي  الجنسين،  بين  التامة 
الذي نالته المرأة في ليبيا اآلن نجد أنه فاق في نتائجه الذكور فالتفاوت الكبير ما 
بين الخريجات والخريجين وبالتالي زيادة العامالت إن لم نقل الرئيسات، جعلهن 
يتمتعن باالستقالل المادي، الذي يصل في بعض األسر إلى قيامهن بمسؤولية 
اإلنفاق عليها، ذلك منحهن القوة في مسؤولية اتخاذ القرار، وبالتالي باالنفصال 

وطلب الطالق, 
ولكن»McCall's« وهي مجلة نسائية أمريكية شهرية، حظيت بشعبية كبيرة 
توزع  كانت  إذ   ،1960 أوائل  في  ذروتها  وبلغت  العشرين،  القرن  معظم  خالل 
شهريًا 8.4 مليون نسخة، كتبت موضوعًا عن دراسة عنوانها »األزواج الصامدون 

في عصر الطالق« بينت فيه رأيًا آخر أعمق بكثير من مسألة اإلنفاق. 
الذي صمد في وجه  الزواج  أن  إلى  لبحث مطول خلص  نتيجة  الموضوع جاء 
الثورة االجتماعية، التي أطلق عليها في الستينات العديد من األسماء، منها الثورة 

الجنسية، هو االحترام المتبادل بين الطرفين. 
كل  احترام  وإنما  لآلخر  طرف  رضوخ  وال  أبدًا  الطاعة  يعني  ال  االحترام  إن 
الطرفين لرغبات اآلخر، وأيضًا مراعاة حاالت الطرفين النفسية، تقول باحثة وهي 
ينبهر  الغرام  يقع  »عندما   : نيويورك  بجامعة  طب  كلية  في  نفس  علم  أستاذة 
الطرفان مثلما ينبهر طفل بوالده، ولكن بعد حين قد ال يجد أي من الطرفين أن 
اآلخر ال يتوافق تمامًا مع ما توقعه بسبب تباين في وجهات نظر الحياة«.. وعندما 
يرى كل طرف منهما اآلخر على حقيقته، ليس لهما إاّل أن يقتنعا بضرورة التوافق 
على االختالف من أجل ديمومة الزواج وهذا ال يتحقق إاّل بإفساح المجال للطرف 
اآلخر للتعبير عن قناعاته وعلى شريكه أن يحترم وجهة نظرة. فاحترام وجهات 

النظر ال يفسد الزواج، بال يقويه. 
الزوجية، ولقد فسرت المجلة أن  الحياة  االحترام هو أهم ما ينبغي أن يسود 
صمود األزواج كان أساسه االحترام، والالفت أنها أبرزت أمورًا قد ال نعتبرها من 
أساسيات االحترام، فمثاًل يعد عدم االحترام هو ازدراء أحد الطرفين لقناعة الطرف 
اآلخر بهواية يحب أن يمارسها، أو اختالفهما في قضاء أمسية، أحدهما يفضل أن 
يقضيها في بيته واآلخر يفضل أن يقضيها خارج البيت، أو االختالف على الزيارات 
والتعبيرات، أو النقد المتبادل بينهما ألسر كل منهما. ويعد االستخفاف برأي أي 
منهما لرأي اآلخر من أهم أسباب فقدان االحترام المتبادل بينهما. كذلك محاولة 
تصحيح أخطاء أحدهما لآلخر والتعبير عنها بالصراخ أو العنف، أو السخرية مدعيًا 
أنها لمصلحته. كل ذلك يولد إحساسًا لدى الطرف أن شريكه في الحياة يحط من 

قدره، وذلك بالتأكيد يقضى على االحترام. 
ليس هناك رفقة بين اثنين ال يتخللها اختالف ولكن الذي يرغب في مواصلة 
هذه الرفقة عليه أن يجد على الدوام تسوية مرضية ال تقل من قدره وال من قدر 
شريكه، ويضعها برفق بين يديه، ولعل أسهل وأبسط الحلول هو االتفاق على أي 

اختالف ال يمس العبث بجواهر األخالق، وال قلة االحترام.

زيادة فرصة 
األطراف الخارجية 
الداعمة األطراف 

الداخلية 
املتحاربة في 

تعميق نفوذها 
وتغلغلها في 

الحياة السياسية 
في ليبيا

عمر أبو القاسم الككلي

إن االحترام ال 
يعني الطاعة 
أبدًا وال رضوخ 

طرف لآلخر 
وإنما احترام كل 
الطرفني لرغبات 

اآلخر



ثقافة

رجاء بن ناجي: اللون من ريشة غمست في دمي ودموعي

نحاول اللقاء كي نرمم وجعا في الروح ونصدح 
يربك،  ما  وثمة  وآخر  موعد  األمل  بنشيد 
تتسارع  الخطوات  فجعلت  هبّت  طراوة  لكن 
»دار  في  اللقاء  نحاول  تتالقى,  والخطوط 
ولكن؟!،  القديمة  بالمدينة  الفقيه«  حسن 
في  لنكون  هي  أحبت  حيث  سنلتقي  وهكذا 
حضرة الفن الذي يستقبلني حين عبوري من 
مرة  كل  تتقافز  ولوحات  تفوح  قهوة  الباب، 
ما  تستكشف  معي  وكأنها  بمجموعة،  تجيء 
لديها حتى إنها تَُفاجَْأ »تصوري نسيتهم يا 

حوا؟!«.
التي  اللغات  تعددت  ناجي،  بن  رجاء  هي 
بها،  حظيت  التي  المواهب  وكذلك  تتقنها 
لكن السؤال الذي تبحث عن إجابته هو »هل 

أنا حًقا فنانة تشكيلية؟!«.
من  الكثير  بإنجاز  تحلم  زالت  ما  هي 
في  عما  للتعبير  أحتاج  زلت  و»ما  اللوحات، 
روحي من خالل الرسم«.. هكذا أنهت الحوار 
سنتعرف  خالله  من  حوار  بيننا،  دار  الذي 
غامرة  بمحبة  تكتب  التي  المبدعة  هذه  على 
تغمس  وحين  وقصصها  الشعرية  نصوصها 

ريشتها في اللون تغدو فراشة حرية ورؤى.
بدأتِ  متى  تقليدية..  بداية  لنبدأ   ●

الرسم؟
بلد  في  وكنت  السبعينات  بداية  في   _
بي  فإذا  فندق  بهو  في  جالسة  كنت  أجنبي, 
اتفق،  كيفما  ورقة  وأقتنص  قلم  عن  أبحث 
وحين  القلم،  بذاك  خطوًطا  أرسم  بدأت 
خطوط  مسح  في  بدأت  مزيد  أال  شعرت 
شعوري  بعد  توقفت  هذا  وراء  عما  للبحث 
ووو  أظلل  بدأت  وهكذا  يظهر  شيًئا  ثمة  أن 

لتظهر لوحة..
كنتِ  مؤكد  قائلة:  انسيابها  »أقاطع 
نعم،  ضحكت:  الرسم«  مادة  في  موهوبة 
-في  الظهرة  بمدرسة  السادس  وبالصف 
العهد الملكي- كان لي ركن خاص بالمعرض 
وكان  الدراسي،  العام  نهاية  في  يقام  الذي 
والي طرابلس »الطاهر باكير« هو من افتتح 
المعرض، وحين مرّ بالركن الخاص بي قال: 
»البنية هذه اعطوها جائزة« وهكذا نلت قلم 
باركر هدية، وأيضًا أتذكر أني شاركت بركن 
طرابلس  بمدرسة  الثانوية  في  بي  خاص 

بشارع النصر.
ورق«  على  »الحبر  لوحات  أن  الحظت   ●
تكاد  وتواريخها  كثيرة  مواضيع  تناولت 
تكون في وقت متقارب السبعينات وبداية 
األلفية  بداية  في  وبعض  الثمانينات 

الثانية, هل نعتبرها مرحلة؟
هذه  استغرقتني  لقد  أدري  لست  ربما, 
في  الطريقة  أو  التسمية  صحت  إن  التقنية 
إليها  الرسم لفترة ال بأس بها, وأيضًا أعود 
أرسمه,  الذي  للموضوع  مناسبة  أجدها  حين 
بها مواضيع مختلفة كما تشاهدين,  تناولت 
منه«  أضعف  هو  لمن  اإلنسان  »ظلم  الظلم 
»سفينة  وحتى  بتنويعاته  اإلنساني  والحنان 
نوح« وثوب راقصة الفالمنجو، تجدين لوحات 
الدرة  محمد  عن  الفلسطينية  القضية  عن 
الكثير  تحتاج  دقيقة  زخارف  وأيضًا  وجنين، 
شجرة  رسمت  إنني  حتى  والصبر،  الدقة  من 
وكل أغصانها مليئة بالعصافير، وحين بدأت 
أعدّ هذه العصافير اكتشفت أني رسمت أكثر 

من مئة عصفور!
هذه  لديك  المبدعة  أيتها  وأيضًا   ●
»تراثية«  تسميتها  يمكن  والتي  اللوحات 
والمكحلة  والمرآة  الفضة  صندوق 
وصندوق  العروس  وتلك  و»الترليك« 

المجوهرات.
يا عزيزتي حكاية هذه اللوحات والتي كما 

من  المرأة  يخص  ما  بكل  انشغلت  الحظت 
أدوات زينة فضية، هذه كانت ضمن مشروع 
األستاذ  الراحل  اقترحه  والذي  القمر«  »وجه 
م,   2002 العام  في  حسن  الفقيه  إبراهيم 
مواضيع  اختيار  اجتماع  من  أكثر  خالل  اقترح 
وكان  الفنانين،  من  مجموعة  يتناولها 
المقتنيات  وهذه  الموضوع،  لهذا  اختياري 
لي,  وبعضها  اهلل«  »رحمها  ألمي  بعضها 
زالت موجودة على طاولة  رأيتها ما  و»أظنك 
خاصة«، ووجدت أن الحبر على الورق يناسب 
المشروع  يكتمل  لم  لألسف  اللوحات،  هذه 
به  يحلم  كان  الذي  الكتاب  يظهر  ولم 
والتي  اللوحات،  هذه  ربحت  ولكن  الراحل 
األستاذ  ألقاها  محاضرة  أثناء  بعضها  عرض 

»إبراهيم« في مركز جهاد الليبيين.
● الحظت أن الخلفية لهذه اللوحات هي 

باللون  ناعمة  بخطوط  مخطط  حرير  »رداء 
السماوي«؟

حين شاركت في »اللقاء الدولي« والخاص 
الحمراء«  »السرايا  في  أقيم  والذي  بالمرأة 
الثقافي  والمركز  اإليطالية  القنصلية  برعاية 
هذه  عرض  سيكون  كيف  فكرت  اإليطالي، 
هي  الحرير«  رداء  من  »قطعة  اللوحات.. 
الفكرة التي الحت أنها مناسبة لتكون خلفية 
لهذه األشياء التقليدية، والقت هذه اللوحات 

وخلفيتها الكثير من االستحسان.
الوجه  بها  ظهر  التي  اللوحات  في   ●
الوجه،  مالمح  ظهرت  ما  قلياًل  اإلنساني، 
مكانة  له  لوجه  »بورتريه«  لديك  ولكن 

خاصة عندك؟
من  الوجه  مالمح  اختفاء  عن  لنتحدث  أواًل 
بالمشاعر  بالحالة  معنية  أني  وأظن  لوحاتي، 

تجدين  ال  لهذا  ربما  اللوحة،  تبرزها  التي 
هذه  مثاًل  خذي  الوجه،  في  بارزة  مالمح 
يكادان  »كائنين«  تُظهر  والتي  اللوحة، 
أعبّر  لي  بالنسبة  الحنان،  من  معًا  يذوبان 
االندماج  وهذا  اإلنساني  الحنان  عن  بها 
الذي يربط روحين أيًَّا كانا، لم أهتم بمالمح 

الوجه ألنها ستؤطر الحالة؟!
أما تلك اللوحة والتي أشرت إليها: وجه له 
الفنان  ألخي  لوحة  هي  طبعًا  خاصة،  مكانة 
بعد  رسمتها  اهلل,  رحمه  ناجي،  عبدالمنعم 
الذي  الوجه  هذا  رسمت  رحيله،  من  عام 
وعمره ست  أخي  »مات  ذاكرتي  به  احتفظت 
أخبرك  أن  أستطيع  ال  وجه   ،» عامًا  وستون 
إلى  مخيلتي  من  برز  وجه  هو  تاريخه،  عن 
في  الشفافية  بتلك  مغمورًا  اللوحة  فضاء 
ذاك العالم اآلخر، عيناه اللتان تقوالن أحالمًا 
واألطياف  الرؤى  من  عالمًا  تنظران  وكأنهما 

النورانية.
● سيدة رجاء بن ناجي الحظت أن »الزهر 
لوحاتك  من  كثير  في  يظهران  والورد« 

»حبر على ورق ولوحات الخشب والزيت«؟
لوحاتي  في  الطبيعة  ستظهر  حتما 
والفراشات  العصافير  المختلفة:  بتجلياتها 
وأيضًا األشجار، لكن الزهور لها مكانة خاصة 
فأنا ابنة »جنان النوار« بطرابلس، وطرابلس 
جَة بأكاليل  هي عبق الفل والياسمين ومُتَوَّ
»الحِنَّة » رسمت زهورها في تفتحها بالربيع 
بها  لوحة  رأيت  أنت  الخريف،  هدأة  وفي 
قمر  »هذا  قلت:  بظالله  مدينة  يغمر  قمر 
ها  فيرشُّ يحلم  قمرها  حتى  نعم  وسْنَان«، 
برداء  مغطاة  مدينة  فتجدينها  أحالمه  برذاذ 
على  وتنهض  البحر  هدير  على  تنام  شفاف، 

العصافير. وشوشات 
والحنة«  الزهر  »مدينة  من  سأقفز   ●
ألسألك: ما حكاية األفعى التي تظهر بكثير 

من لوحاتك؟!
الزهور  نجد  كما  الحياة،  طبيعة  هي 
والعصافير والفراشات حتمًا سنجد هذا الشر 
المتربص، ربما وجدت صورة األفعى الملتفة 
المعنى،  هذا  عن  ألعبر  داللة  أو  قربًا  األكثر 
نستطيع  ال  اإلغواء«،  »فحيح  هي  وأيضًا 
»األفعى  قصة  من  الهروب 
وآدم،  لحواء  والخديعة« 
وربما هي سبب هذا الصراع 

األزلي بين الرجل والمرأة!
أيضًا،  تقليدي  سؤال   ●
بين  تجوس  من  وأنت 
و»زيتي  ورق«  على  »حبر 
تجدين  أين  خشب«  على 

نفسك؟!
اإلجابة  ستكون  وربما   _
دافعًا  هناك  بأن  تقليدية، 
يختار  الذي  هو  النفس  في 
التي  المادة  أي  الوسيلة 
اللوحة،  فكرة  بها  ستظهر 
خطوًطا  ألرسم  القلم  أمسك  أجدني  أحيانًا 
أمسك  ثم  تتوقف  حتى  وهناك  هنا  تتلوى 
أن  أشعر  حتى  وأيضًا  المحو  ألبدأ  الممحاة 
أخرى  عملية  تبدأ  حينذاك  ظهر  شيًئا  هناك 
إذا  أمّا  تفاصيلها،  سيبرز  الذي  الحبر  حيث 
أو  أرسم  ال  فأنا  الخشب  للوحة  االختيار  كان 
أغمس  بل  الخشب  على  بالتخطيط  أقوم  ال 
االنغمار،  وأبدأ  الزيت  ألوان  في  الفرشاة 
تبرز  حتى  األلوان  وتغدق  ترسم  الفرشاة 
ما  هناك  إذا  أحب،  كما  وتتجلى  اللوحة 
الرسم على لوحة.. فقط أخاف  يدفعني ألبدأ 
بينما  الورق«،  على  »الحبر  لوحات  ضياع  من 
باأللوان  لوحتي  رسم  من  االنتهاء  وحين 
قطعة  ثمة  أن  أشعر  الخشب  على  الزيتية 
أثرية قيّمة قد ظهرت وعمل يقاوم النسيان 

والوقت.

المعلقة  اللوحات  إلى  أتطلع  أخرى  مرة 
اللوحات  أتأمل  ثم  البيت،  والتي تمأل جدران 
التي نثرتها الفنانة رجاء بن ناجي هنا وهناك 
مختلفة  تجارب  ولوحات،  ولوحات  لوحات 
ومدارس متعددة أجد التجريدي واالنطباعية، 
بدقة  ونمنمتها  الحبر  غمرها  التي  واللوحات 
ولكن  فنون  كلية  في  تدرس  لم  هي  وصبر، 
أيضًا هي نبتت في بيت ثقافة وفن، ما زالت 
من  الكثير  هناك  أن  وتشعر  ترسم  أن  تحلم 
ترسمها  كي  تناديها  التي  والمشاعر  األفكار 
فكرتُ:  قصة«،  أو  شعرًا  لتكتبها  »وليس 
تشكيلية؟!  فنانة  هي  هل  تتساءل  لماذا 

ولماذا تحاول أن تنكر هذه الصفة؟!
بها  خاص  معرض  في  مرة  أول  ظهرت 
للتدريب« مع  الدين  افتتاح »مركز صالح  في 
وشاركت  شاعرتها،  هي  كانت  أدبية  أمسية 
األول  »المعرض  في  بلوحاتها وشعرها  أيضا 
»الجمعية  أقامته  والذي  التشكيلية«  للفنون 
الظهور  هذا  وكان  والعلوم«  للثقافة  الليبية 
»في  مشاركاتها  وتوالت  1996م  العام  في 
فنانة  مع  والثاني«  األول  الدولي  اللقاء 
لم  لكنها  جورجو«،  دي  »ريتا  هي  إيطالية 
التي  لتجربتها  شخصي  معرض  بإنجاز  تبادر 
زالت  وما  »السبعينات«  بداية  من  ابتدأت 

أفكارًا للوحات وأحالم إلنجاز تناوشها.
المبدعة  هذه  أن  به!  فكرت  ما  أقول  هل 
تشكيلية«,  »فنانة  بأنها  تعترف  أن  تريد  ال 
هو  ناجي«  بن  »عبدالمنعم  بقامة  فنانًا  ألن 
شقيقها وصديقها ومعلمها أيضًا، هذا الذي 
»الثامنة  عمر  في  وهو  األول  معرضه  أقام 
الثقافة  شيخ  معرضه  عن  وكتب  عشرة« 
الليبية: علي مصطفى المصراتي »فنان وربُّ 

الكعبة« بتاريخ » 5/ 7/ 1953«.....
هي لم تدخل كلية فنون وال أخذت دروسًا 
ولكن مدرسة عبدالمنعم بن ناجي كانت هي 
تلميذتها، وبتلك الصداقة والتي عبرت عنها 
حين كتبت رثاءها: »كنا نجلس مرارًا الحتساء 
تبرد  كانت  ما  وكثيرًا  القهوة،  من  فنجانين 
من  يستجد  كان  ما  تأمل  حالة  في  كنا  ألنَّنا 
خطوط ينفذها في أحجام صغيرة–كانت بحد 

ذاتها قطعًا من اإلبداع«.
معرض  بإقامة  يبادر  لم  الذي  الفنان  هذا 
حالة  في  وظل  طويلة  سنوات  خالل  خاص 
شامل  معرض  بإنجاز  يحلم  وكان  توقف، 
األلفية  بداية  رحل  ولكنه  2003م  العام  في 
كانت  فهل  الحلم..  يحقق  أن  قبل  الثانية 
فنانة  أنا  وتقول:  رهيف  ستغامر حتى بصوت 

تشكيلية.

تسأل: هل أنا حًقا فنانة تشكيلية؟

حوار: حواء القمودي: 

بنغازي - مريم العجيلي

هي طبيعة الحياة، كما نجد 
الزهور والعصافير والفراشات 

حتًما سنجد هذا الشر المتربص

ال نستطيع الهروب من قصة 
»األفعى والخديعة« لحواء 

وآدم

رجاء عبداهلل مختار بن ناجي
طرابلس 3 : 2 : 1947.

/جامعة  إنجليزية  لغة  ليسانس 
طرابلس 1970م.

دبلوم خاص / صحة نفسية / 1977م.
شاركت في معرض افتتاح »مركز صالح 
 - »زلزال  لوحات  بثالث  للتدريب«  الدين 

الصبر - حبر على ورق«.
و»القافلة: زيتي« مارس 1996 م.

للفنون  األول  »المعرض  في  شاركت 
التشكيلية« الذي أقامته »الجمعية الليبية 

للثقافة والعلوم« ديسمبر 1996م.
 = »امرأة  الدولي  اللقاء  في  شاركت 
إيطاليا،  من  فنانة  بمشاركة   »DONNA
وكان اللقاء الدولي برعاية المركز الثقافي 
ليبيا  في  اإليطالية  والقنصلية  اإليطالي 
2003 كشاعرة/ 2005م كفنانة تشكيلية 

باثنتي عشرة لوحة تراثية.

سيرة
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

عندما تكون للقصة حبكة 
درامية جيدة واضحة التسلسل، 
ينتبه املخرج إلى ما يولده ذلك 

من تواتر درامي لدى املتفرج

 تطوير السيناريو»17«

 ذهبية مهرجان املونودراما 
ـ»كحل عربي« بقرطاج ل

الذهبية  جائزته  بقرطاج  للمونودراما  الدولي  المهرجان  منح 
رحمون  روجينا  بطولة  من  وهي  عربي«،  »كحل  السورية  للمسرحية 

وإخراج سوزان.
وأسدل الستار على الدورة الثانية للمهرجان، الجمعة، في تونس 

وفق »رويترز«.
في  أسرتها  فقدت  فتاة  قصة  ويحكي  دقيقة   45 مدته  والعرض 
في  البقاء  بين  حائرة  الذكريات  مع  وحيدة  لتبقى  انتحاري،  تفجير 

سورية أو الرحيل عنها.
وقدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضًا عربيًا وأجنبيًا، 
يعتمد كل منها على األداء الفردي للممثل على المسرح والذي يعتبر 

أصعب أنواع العروض الفنية.
وإسبانيا  وموريتانيا  مصر  من  عرضًا   11 الجوائز  على  وتنافس 
وفرنسا وليبيا واألردن والسعودية وسورية والجزائر والمغرب وتونس.
بطولة  عليا«  »طل  المغربي  العرض  الثاني  المركز  على  وحصل 
إيمان اإلدريسي وإخراج رضوان اإلبراهيمي، بينما جاء بالمركز الثالث 
العرض التونسي »الجدود« بطولة خير الدين بن عمر وإخراج غسان 

الجديدي.
تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري 
والممثل  هارف،  علي  حسين  العراقي  الناقد  وعضوية  نجاتي،  عاصم 
حمزة  الجزائري  السينوغرافيا  وخبير  سلعوم،  أبو  أحمد  الفلسطيني 
جاب اهلل. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض اإلسباني »ال 

تنساني« بطولة وإخراج ماريا اوبرتو.
الثقافة  وزارتي  برعاية  أقيم  الذي  المهرجان،  برنامج  تضمن 
المسرحي  النقد  في  عمل  ورش  التقليدية،  والصناعات  والسياحة 

والكتابة والمسرح التفاعلي.

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

السنة الرابعة
العدد 188 23 شوال 1440 هــ

27 يونيو 2019 م اخلميس

السيناريو ليس نصًا مقدسًا ال يجوز تعديله أو تطويره، إن 
من واجبات المخرج، من بعد قراءة السيناريو وقناعته بتنفيذه 

أن يكتشف ثالث نقاط لتطويره:
الدرامية من  أسسه  على  الكشف  ومحاولة  النص  تحليل   -

بنيته وشخصياته وموضوعه.
االستفادة  يمكن  وفرص  ومناح  ثغرات  اكتشاف  محاولة   -

منها.
- التعديل والتطوير بما يخدم فكرة النص مستثمرًا خبرته 
العامل  الطقم  مقترحات  وأيضًا  اإلبداعية  وموهبته  وتجاربه 

معه.
هذه النقاط سوف تصاحب المخرج بتواصل عمله، وعليه أن 
ينتبه إلى كل ما يخدم عمله سواء بتقييم المادة، أو اختصارها، 
أو إطالتها والتوسع في مشاهدها. وتطور النص غالبًا ما يتم 
يتدخل  وأحيانًا  والسيناريست،  المخرج  بين  ما  مثمر  بتعاون 
المنتج إن كانت نوياه تجارية، إذ يدفع نحو أية إثارة يرى أنها 
تشد المشاهد، ولكن في كل األحوال يظل المخرج المتمكن 
الجيد هو من يرى أهمية ذلك باعتبار أنه المسؤول األول عن 

تطوير وإنجاح الفيلم.
عندما تكون للقصة حبكة درامية جيدة واضحة التسلسل، 
ينتبه المخرج إلى ما يولده ذلك من تواتر درامي لدى المتفرج. 
وعلى ذلك فإن المخرج الموهوب هو الذي يسخر هذا التواتر 
واستمراره في تعديل وتنفيذ سيناريو جيد، متسلسل ومترابط 
تخلق  الغالب  في  التي  التفاصيل،  على  يتأسس  كله  وذلك 

األسئلة، التي تكون اإلجابة عنها هي ما استهدفه المخرج.
وغالبًا ما يبتدئ السيناريو بحبكة تتمدد وينتج عنها قضايا 
من  يكون  التي  األسئلة  من  العديد  تخلق  وبالتالي  فرعية، 
اإلجابة  السيناريو  أهداف 
بعيدًا  وذكاء  بلباقة  عنها 
والسطحية  المباشرة  عن 
وعلى  الموعظة.  وأسلوب 
أن  إلى  ينتبه  أن  المخرج 
في  تكون  األسئلة  هذه  مثل 
وأاّل  السيناريو  سرد  تسلسل 
عن  بعيدة  مصطنعة،  تكون 

أساس الحبكة.
أسئلة  إلى  يحتاج  كله  ذلك 
عن  المخرج  ذهن  في  تتفتق 
السيناريو.  وكذلك  الحبكة، 
األسئلة  عن  باإلجابة  ولعلنا 

التالية نصل إلى تأسيس وخلق سيناريو جيد:
المشكلة  الدرامية األساسية؟ وما هي  1 - ما هي األسئلة 

التي تحتاج إلى حل؟
ينبغي  الحبكة؟ وهل  تجاذبات  بين  العالقة  أن توضح   -  2
السيناريو. وإن تطورتـ ففي  بتواصل  أن تتطور  أو  استمرارها 

أي مشهد تأخذ منحنى آخر.
3 - كيفية تورط بطل الحبكة في عقدة الفيلم.

4 - كيفية إبراز القوى المعارضة ومن يمثلها.
5 - ما هي األفعال والقرارات التي يتخذها بطل القصة لحل 
تتغير  أم  مركبة  األفعال  وهل هذه  الرئيسية.  الحبكة  مشكلة 

بشكل فجائي وحاد ومؤثر.
تواصل  عبر  الحبكة  من  تتخلق  التي  األسئلة  هي  ما   -  6

األحداث، وأين تتجه؟
7 - كيف ينتهى الفيلم؟ وهل هذه النهاية تجيب عن سؤال 

الفيلم الرئيسي؟
واضح  ومقبول  ومنطقي  طبيعي  ارتباط  هناك  هل   -  8
ال  قد  التي  المركزية،  والشخصية  الفيلم  حبكة  بين  المعالم 

تكون بطل الفيلم؟
كانت  وإن  األحداث؟  مصداقية  في  ضعف  هناك  هل   -  9

اإلجابة بنعم ما هي الحلول؟
10 - هل تحدد هدف كل وحدة درامية؟

11 - من الذي يسيطر على المشهد واتجاهه؟
12 - ما الذي ينجزه المشهد أو بمعني أدق هل الشخصية 

تدفع الحبكة إلى األمام وتخلق مسارب درامية؟
13 -هل هناك مشهد يكرر ما حققه مشهد سابق؟

14 - هل هناك تدفق مقبول ومنطقي للمشاهد؟
15 - هل هناك ما يضيع من القصة لو أزيل مشهد معين؟

16 - هل من مشهد غير متناسق أو غير ضروري؟
17 - هل نقاط الحبكة متسلسلة؟

18 - هل تأتي بمفاجأة؟
19 - هل أثارت أسئلة لدى المشاهد؟

من  نقطة  لكل  الرئيسية  الشخصيات  تستجيب  هل   -  20
نقاط الحبكة؟ وهل تزيد من توتر السرد؟

وكلما  للسيناريو،  مهمة  مواضيع  هي  النقاط  هذه  جميع 
هذه  عن  اإلجابات  إن  مرضية.  النتائج  جاءت  بعمق  تناولناها 
المخرج،  نظر  وجهة  مع  تتوافق  أن  يتعين  التي  هي  األسئلة 
خلق  وباإلمكان  جيد  السيناريو  أن  يعني  النقاط  هذه  توافق 
فيلم ناجح منه، فالشخصية المحورية لها أهمية قصوى، فهي 
كثرة  نعرف  أن  ينبغي  وبالتالي  الفيلم،  حولها  يتمحور  التي 
أو  منطقي  أو  هو ضروري،  هل  الفيلم  مسار  لتوضيح  حضوره 

مقبول أو أنه مبالغ فيه.
»الفيلم ميدان المخرج، والتلفزيون ميدان كاتب السيناريو 
المسرح  خشبة  يعتلي  عندما  ألنه  الممثل،  ميدان  والمسرح 
ويصبح  والمخرج  الكاتب  دور  ينتهي  حتى  الستارة  وترتفع 
الممثل هو وحده سيد الموقف« هذا ما قاله الممثل البريطاني 
الشهير )لورنس أوليفيه( ولكن ما لم يقله هو أنه ما من ممثل 
تلفزيونيًا،  أو  سينمائيًا  فيلمًا  تسيد  أو  المسرح،  خشبة  اعتلى 
وما من كاتب سيناريو تؤخذ نصوصه بمجرد أن يضع اسمه 
كيف  عرف  مخرج  خالل  من  إاّل  المرحلة  هذه  يصل  لم  عليها 

يصنع من الخيال حكايات واقعية!

 نادي »تاناروت« للكتاب ينظم ندوة حول رواية »سيدة القمر«
ندوة  تنظيم  عن  »تاناروت«  نادي  أعلن 
حول رواية »سيدة القمر« في الثالث من شهر 
يوليو المقبل الساعة 11 صباحًا بمقر النادي. 
للكاتبة  القمر«  »سيدات  رواية  وفازت 
الحارثي بجائزة مان بوكر  العُمانية جوخة 
للعام 2019، وهي الرواية الثانية للروائية 
العوافي  قرية  عن  وتتحدث  العُمانية 
العُمانية وحياة النساء والرجال فيها، بسرد 
سريع للحياة في عُمان من أربعينات القرن 
خالل  من  الحاضر  الوقت  إلى  العشرين 
عائالت هذه القرية التي تختلف بين سادة 
مالك أراض وتجار والعبيد الذين كان يتم 
السادة  بيوت  داخل  وتربيتهم  شراؤهم 

حتى يصبحوا جزًءا منها.
تنقسم الرواية إلى سرد بضمير الغائب 
من خالل الراوي العليم الذي يحكي مواقف 
أخرى  وفصول  الرواية،  شخصيات  بعض 
تأتي بضمير المتكلم من خالل تقنية تيار 
الوعي، يسرد فيها البطل لقطات أخرى من 
حياة العائلة، تتغيّر فيها لغة السرد وتكون 
المقاطع األخرى، وهو ما  أكثر شاعرية من 
يمنح السرد حيوية ويدفع القارئ لمواصلة 

التعرف على ذلك العالم الغريب المميز.

في  الليبيين  الفنانين  من  عدد  شارك 
لـ»المونودراما  قرطاج  أيام  مهرجان  تأسيس 

ومسرح الشارع« في تونس.
أحمد  الليبي  الفنان  وقال 
»الفكرة  لـ»الوسط«:  المطردي 

خالل  من  ليبيا  من  انطلقت 
الفنان وسيم بورويص وجرى 
وستبدأ  عربيا  اعتمادها 
انحاء  الفرقة جوالتها لكافة 

العالم العربي«.
عرض  »أول  وأضاف: 
فرقة  مع  بالمهرجان 
لمسرح  العربية  قارب 

بمسرحية  الشارع 
للكاتب  )مطبرة( 
العراقي سعد هدابي 

قاصدي  مهدي  وإخراج 
من الجزائر«.

وتابع قائاًل: »كان من المفترض أن يخرج 
لعدم  لكن  الجوذري  سجاد  المخرج  العمل 

تلقيه التأشيرة تم تكليف مهدي القاصدي«.

ولفت الفنان أحمد المطردي إلى أنه »مثل 
دولة ليبيا هو والفنان وسيم بورويص بفرقة 
الذي  المونودراما  عرض  في  الدولي  الركح 
داخل المسابقة الرسميه وفرقة قارب العربية 
التي تشارك في قسم مسرح الشارع وهو أيام 

قرطاج لمسرح الشارع«.
إلى  المطردي  ونوه 
قارب  »فرقة  أن 
األولي  الفرقة  تعتبر 
لمسرح  نوعها  من 
تعتبر  حيث  الشارع 
لها  ليس  انطالقة 

نظير«.
إلى  المطردي  وأشار 
فيه  تشارك  المهرجات  أن 
سعودية  من  مسرحية  فرق 
وتونس  والعراق  وموريتانيا 
وإسبانيا  واألردن  ومصر 
وكندا  وفرنسا  والسودان 
والمغرب  والجزائر  وبلجيكا 

والكويت.

 فنانون ليبيون يشاركون في تأسيس أيام قرطاج لـ »مسرح الشارع«

 حملة »التراث للجميع« تصل 
إلى سوسة واألثرون

لمصلحة  التابعة  للجميع«،  »التراث  حملة  فريق  زار 
اآلثار الليبية، بلدة األثرون، السبت، برفقة مجموعة من 

المختصين والخبراء.
ونظمت حلقة نقاش في الكنيسة الغربية التي طالها 
إمكانية  تناولت   ،2018-2014 العامين  بين  التخريب 
إعادة ترميمها، ووزعت كتيبات للتوعية والتعريف بأهمية 
اآلثار والتراث الثقافي الليبي، وانضمام 5 شباب كسفراء 
وضمن  للمصلحة.  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  للتوعية، 
الحملة، وصل الفريق إلى مدينة سوسة الليبية، وألتقي 
مت مجموعة من  شباب المدينة بمقر نادي المنار، ونُظِّ

المناشط التوعوية وفقرات برنامج الحملة.
وقدم  متنوع،  حضاري  بإرث  سوسة  مدينة  وتزخر 
وكيفية  وتنوعه  اإلرث  بهذا  تعريًفا  الحملة  في  الخبراء 

الحفاظ عليه.

 املسرح الوطني بنغازي يستعد لعرض »فوضى«
المسرح  أعضاء  يستعد 
الفنان  بإدارة  بنغازي  الوطني 
مسرحية  لتجارب  بليبلو  حمزة 
أيمن  تأليف  »فوضى« وهي من 

نحول وإخراج عوض الفيتوري.
لـ»الوسط«:  نحول  وقال 
شبابي  عمل  فوضى  »مسرحية 
كوميدي يتحدث ويناقش موضوع 
الوساطة والمحسوبية«. وأضاف: 
من  للعديد  المسرحية  »تتطرق 

هذا  في  تتمحور  التي  المواضيع 
الموضوع وكيف يفضل المسؤول 

العنصر النسائي على الشباب«.
المسرحية بطولة ايمن نحول 
القماطي،  حمزة  العريبي،  وعلي 
بوحجر  سفيان  الشكري،  هويدا 
وستبدأ  بوشعالة  وعبادي 
المقبل  الشهر   4 يوم  العروض 
والجمعة  الخميس  أيام  من 

والسبت.

 الفيتوري: »بورتريهات«
كتاب مفتوح

أحمد  الليبي  األديب  اعتبر 
»بورتريهات«  كتابه  أن  الفيتوري، 
مفتوح  »كتاب  حديًثا،  صدر  الذي 
الكتابات  من  نوع  أي  إلى  ينتمي  ال 
إال أنني وضعت فيه بعض النثريات 

والسرد«.
لـ»الوسط«:  الفيتوري  وقال 
فدمجت  الرسم  أحب  الطفولة  »منذ 
وعشقي  وخلفيتي  بالصورة  الكتابة 
النوع  لهذا  نتاجي  سبب  هو  للنثر 
من الكتابات والجانب الذاتي ليست 
في  واألشخاص  الصحفية  كالكتابة 
كما  ليسوا  أنا  رأيتهم  كما  الكتاب 

هم بل أنا رأيتهم بهذا الشكل«.
ليست  الذاتي  »الجانب  وأضاف: 
في  واألشخاص  الصحفية  كالكتابة 
كما  ليسوا  أنا  رأيتهم  كما  الكتاب 

هم بل أنا رأيتهم بهذا الشكل«.
حديث الفيتوري جاء عقب الندوة 
»منتدى  نظمها  التي  النقدية 
المستقبل للفكر واإلبداع المصري« 
المصرية  بالعاصمة  الثالثاء، 
القاهرة، بحضور عدد من المفكرين 

الناقد  منهم  المصريين  والكتاب 
والناقد  والشاعر  عبداهلل،  يسري 
عاطف  والشاعر  القصاص،  جمال 

عبدالعزيز.
»بورتريهات«  كتاب  أن  يذكر 
للطباعة  ميادين  مؤسسة  عن  صدر 
 300 نحو  من  ويتألف  والنشر، 
المتوسط،  القطع  من  صفحة 
التي  المقاالت  من  مجموعة  ويضم 
عن  الفيتوري  أحمد  الكاتب  صاغها 
وعربية  ليبية  شخصية  أربعين  نحو 
أو  بطريقة  معه  تماست  وعالمية 

بأخرى.

<   جوخة  الحارثي »  يسار «

<   مشهد من العرض

<   االستعدادات لتجهيز الديكتور

<   الفيتوري
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Topتوي ستوري ٤» يتصدر شباك التذاكر األميركية» 

تصدر »توي ستوري 4« من إنتاج »بيكسار« 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محقًقا 118 
في  له  أسبوع  نهاية  عطلة  أول  في  دوالر  ألف 
»إكزبيتر  شركة  ذكرت  ما  بحسب  الصاالت، 

ريليشنز« المتخصصة.
وهو الجزء الرابع من مغامرات الشريف وودي 
وباز اليتيير الموجهة إلى العائلة برمتها. ومع 
أن نتائجه أتت أقل من التوقعات، رجحت مجلة 
»فراييتي« أن يبقى في الصاالت »حتى نهاية 

الصيف«، وفق »فرانس برس«.
وحل في المرتبة الثانية لكن بعيدًا جدًا عمل 
جديد مختلف تمامًا عن المتصدر، إذ أنه فيلم 
الرعب »تشايلدز بالي« )يونايتد آرتيست( الذي 

حقق 14.1 مليون دوالر.
فيلم  من  جديدة  نسخة  عن  عبارة  الفيلم 
يعود إلى العام 1988 حول دمية مخيفة تدعى 
هاميل  مارك  بطولة  من  والفيلم  »تشاكي«، 
وأوبري بالزا. وكلف إنتاج الفيلم عشرة ماليين 

دوالر فقط.
»ديزني«  إنتاج  من  الدين«  »عالء  وحافظ 
على  الثالث  لألسبوع  الثالثة  المرتبة  على 
يزال  وال  دوالر.  مليون   12.2 حاصدًا  التوالي، 

الفيلم في أسبوعه الخامس يحقق نتائج جيدة 
مسعود  ومينا  سميث  ويل  بطولة  من  وهو 

وناومي سكوت.
كان  الذي  بالك«  إن  »من  فيلم  رابعًا  وأتى 
ماليين   10.8 مع  الماضي  األسبوع  متصدرًا 
%64 مقارنة باألسبوع  دوالر أي بتراجع نسبته 

الماضي.
نصيب  من  فكانت  الخامسة  المرتبة  أما 
للرسوم   »2 بيتس  أوف  اليف  سيكريت  »ذي 
إنتاج  من  وهو  الفيلم  وحقق  المتحركة. 
ماليين   10.3 »يونيفرسال«  استوديوهات 

دوالر.
تصنيف  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 

أفضل عشرة أعمال:
-6 »روكيتمان« )5.6 ماليين دوالر(.

 4.1( بارابيلوم«   3 -7 »جون ويك: تشابتر 
ماليين(.

 3.7( أوف ذي منسترز«  -8 »غودزيال: كينغ 
ماليين(.

 3.6( فينيكس«  دارك  »إكس-من:   9-
ماليين(.

-10 »شافت« )3.6 ماليين(.

تعرض الفنان والمخرج رجب العريبي ألزمة صحية »جلطة 
دماغية« دخل على إثرها مستشفى بنغازي التخصصي المعروف 

بـ»1200«.
وقال الفنان جمال النويصري لـ»الوسط«، اإلثنين »قمنا 
بزيارة الفنان العريبي برفقة جمعة الفاخري وخليل العريبي 

ومحمد المسالتي ومحمد العنيزي وعبدالحميد الغربي، ووضعه 
مستقر وخرج من المستشفى ونسعى إلى إيجاد حلول لسفره إلى 

جمهورية مصر العربية«.
يشار إلى أن الفنان رجب العريبي يشغل منصب مدير راديو 
»سنابل ليبيا لألطفال«، ومسرح السنابل ببنغازي ويعاني من 

العديد من األمراض منها البروستاتة والضغط والسكر.

 رجب العريبي يتعرض 
لوعكة صحية

ملحم زين:

أنا مستهدف وأقدم موسيقى 
مختلفة في ألبومي الجديد

»ملحم  الجديد  ألبومه  زين  ملحم  اللبناني  المطرب  أطلق 
زين 2019« والذي يتضمن 5 أغنيات فقط، وهي الخطوة التي 
أغنيات  خمس  على  »التركيز  موضحًا  بـ»المقصودة«،  وصفها 
أفضل من أن أقدّم ١٢ أغنية، ينتشر بعضها، ويُظلم بعضها 
التي  األغاني  ُظلمت  األخير حيث  ألبومي  في  اآلخر، كما حصل 

حملت توقيع الموسيقار الراحل ملحم بركات«.
بصمة  األلبوم  هذا  »أعتبر  صحفية:  تصريحات  في  وأضاف 
أولى في مشوار التغيير، فال يمكن أن أقدّم تغييرًا كاماًل بين 
الطرب  أو  الشعبي  اللون  أترك  أن  يمكنني  وال  وضحاها،  ليلة 
الشعبي إلى مكان آخر نقدّم فيه اليوم أغنية من نوع يُسمّى 
هويّة  تحمل  ال  التي  المرّكبة  الموسيقى  أي   ،Future Base
إلى  وصلت  ولكنّها  مجازفة،  على  أقدمتُ  وبالتالي  معيّنة، 

الناس«.
قال:  األلبوم،  لترويج  لها  يخّطط  التي  الترتيبات  وعن 
فكرة  أعاني من  كليب، حيث  الفيديو  أكره  أنّي  المعلوم  »من 
ساعة   30 من  وألكثر  يوميْن  مدى  على  تمتدّ  التي  التصوير 
ألصوّر كليب فقط، وأنا ال أملك معدّة مقطعة إلى ستّة أجزاء، 
أنا مطرب، وأشكر اهلل  الجمهور منّي ماذا سألبس.  ينتظر  وال 
أنّه أعطاني صوتًا مقبواًل يمّكنني من الغناء، ومن التركيز على 
العام على ما يُسمّى  النقطة لديّ، فلذلك سنعتمد هذا  هذه 
Moodboard، أي أن نصوّر كّل األغاني في مكانٍ واحد،  بالـ 
فإذن  وحدها،  بها  والخاصّ  المختلف  الجوّ  أغنية  لكّل  ولكنّ 
سأصوّر كامل أغنيات األلبوم دفعة واحدة ألصدرها تباعًا على 
فترات زمنية متباعدة نسبيًا، وهذه طريقة جديدة مستعملة في 
أّن األلبوم صدر بشكل رقميّ، ولم نقدّمه على  الغرب، حتّى 

شكل )سي دي( الذي بات تقليديًا في هذه األيّام«.
ممنهجة  حملة  ذلك  »كان  قائاًل:  بالغرور،  اتهامه  على  ورد 
كان   2003 العام  في  فيها  ظهرت  التي  الفترة  ففي  ضدّي، 
هناك حملة ممنهجة من مجّلة أو مجّلتيْن معروفتيْن، وكانت 
فنّان  أيّ  حال  حالي  لي،  بالنسبة  معلومين  والدوافع  األسباب 

جديد يظهر فيؤذي وجود غيره ممّن سبقوه«.
التي  العالية  المشاهدات  أرقام  تحقيق  عن  ابتعاده  وحول 
مواقع  على  ينشرونها  التي  الكليبات  في  زمالؤه  يحّققها 
ومحبّة  محبّتكم،  على  أتّكل  »أنا  قال:  االجتماعي،  التواصل 
التي  والمشاهدات  األرقام  لعبة  كثيرًا  تغريني  وال  الناس، 
الشارع،  في  حقيقيًا  نجاحًا  تحّقق  األغنية  بأّن  حكمًا  تعني  ال 
العالم  تشبه  افتراضية  األرقام  فهذه  الناس،  كّل  إلى  وتصل 
يملكون  ممّن  البعض  وهناك  إليه،  تنتمي  الذي  االفتراضي 
وعندما  إنستغرام،  على  حسابهم  في  متابع  ماليين  أربعة 
يظهرون في حفلة ال يحضرها أكثر من ثالثين شخصًا، فكيف 
به  يوهموننا  انفصام  األرقام، هناك  مثل هذه  أن نصدّق  لنا 
بأكملها  باتت  اللعبة  بأن  لنا  يصوّروا  أن  ويحاولون  اليوم، 
فإّن  للماديات  بالنسبة  أمّا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
موضوع األرقام على مواقع التواصل مهمّ بالنسبة للشركات 
سؤال  وأوّل  الفنّانين،  مع  اإلعالنيّة  بالعقود  تهتمّ  التي 
التواصل،  مواقع  على  أرقامك  هي  كم  هو:  لك  يوجّهونه 
الكافي من وجهة نظرهم ال  العدد  الفنّان  وإذا لم يكن لدى 
متّبعًا في هذه  بات  الذي  المقياس  يتعاونون معه، وهذا هو 

األيّام«.
ثقله  أظهر  عندما  انتهى  البعض  أّن  »برأيي  زين:  وأضاف 
نرى  كما  فنيًا.  انتهوا  لقد  انستغرام،  على  اليوميّ  بتواجده 
والبلوغر(،  الفاشنييستا  )فنّانو  اسمها  جديدة  ظاهرة  اليوم 

لم نعد نراهم يغنّون حتّى«.
وعن الخّط الجديد الذي اعتمده في ألبومه قال: »تعمّدنا 
وبس(،  )لهون  أغنية  في  وتحديدًا  مختلفة،  موسيقى  تقديم 
أكثر  منذ  أغنّيها  ألنّي  الدبكة  أقدّم  ولم  قلبي(،  و)صّفى 
الموسيقى،  في  األسلوب  تغيير  تعمّدت  لذلك  عامًا،   17 من 
مهما  صوتي  في  طرب  هناك  بأّن  أشعر  أنّي  من  الرغم  على 
بناظم  مشبّع  أنّي  حيث  مختلفة،  أغنيها  التي  األلوان  كانت 
الوهاب، ووديع الصافي مع حفظ األلقاب لكّل  الغزالي، وعبد 
تلك األصوات التي أستمع إليها وأغنّي لها منذ كنت صغيرًا، 

فمهما غنّيت ال يمكنني أن أفارق العُرَب الطربيّة«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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متجاهلين االدعاءات 
الجنسية.. 

عشاق مايكل جاكسون
 يحيون الذكرى العاشرة لرحيله

تحتضنه مدينة الصويرة المغربية..

 «كناوة» يستقبل عشاق املوسيقى والتنوع الفني
الفني  والتنوع  الموسيقى  أفواج من عشاق  تتوافد 
كل سنة إلى مدينة الصويرة )غرب المغرب( لالستمتاع 
بمهرجان »كناوة وموسيقى العالم« الذي يحتفي بهذا 
سحره  مس  وقد  األفريقية،  الجذور  ذي  الفني  الثرات 

الكثيرين عبر العالم.
المرح  من  أجواء  يخلق  الذي  المهرجان  هذا  وبات 
تمتزج  التي  الفضاءات  من  واحدًا  الصوفي  واالرتخاء 
فيها ألوان موسيقية من آفاق مختلفة، وفق »فرانس 

برس«.
جنوب  األطلسي  المحيط  على  الواقعة  الصويرة، 
غرب المغرب، كانت حتى قبل إطالق المهرجان قبلة 
ألسماء كبيرة في عالم الجاز مثل بات مثيني وديدييه 
لوكوود وماركوس ميلر، امتزجت أنغامهم مع إيقاعات 

كبار »معلمي« كناوة )أو غناوة(.
ويستمد المهرجان سحره أيضًا من جاذبية األسوار 
التي  البحر،  المطلة على  للمدينة وقصبتها  التاريخية 
العروش«  »صراع  من مسلسل  مشاهد  فيها  رت  صُوِّ

الشهير.
على  المهرجان  جمهور  من  اآلالف  ويتراقص 
التي  العروض  خالل  كناوة  مجموعات  عازفي  إيقاعات 
بالسكينة،  الحركة  فيها  تجتمع  أجواء  في  لياًل،  تقام 

على غرار أجواء الرقصات الصوفية.
وتتناغم حركات عشاق كناوة مع إيقاعات العازفين 
التي يضبطها »معلم« وفقًا لتقاليد هذا الفن الذي ظل 
العالمية،  ينفتح على  أن  قبل  حبيس طقوس شعبية، 

ممتزجًا بأصناف موسيقية أخرى.
ويشكل مهرجان الصويرة تحديدًا مناسبة يتجسد 
المسؤول في  االمتزاج منذ سنوات. ويشبِّه  فيها هذا 
فني  بـ»مختبر  الملتقى  هذا  زياد،  كريم  المهرجان، 

تجرى فيه كل تجارب التالقح الممكنة«.
وتعود أصول موسيقى كناوة إلى أهازيج كان يتغنى 
بها عبيد يتم استقدامهم من أفريقيا جنوب الصحراء، 
واألولياء  باألضرحة  االحتفاء  طقوس  مع  امتزجت 
المغرب.  في  الشعبي  التصوف  تميز  التي  الصالحين 
أو  الصويرة،  مدينة  في  خصوصًا  اإلرث  هذا  وتركز 

موكادور كما كانت تسمى قديمًا.
وتسهل األصول األفريقية لهذه الموسيقى تالقحها 

مع البلوز والجاز أو الفالمنكو والريغي والسالسا.
وظلت طقوس الطائفة الكناوية لفترة طويلة غير 
من  بنوع  إليها  ينظر  أو  واسع،  نطاق  على  معروفة 
االزدراء، لكن مهرجان الصويرة غيَّر صورة هذا الفن 

»وأعاد إليه االعتبار« كما يؤكد زياد.
ويجذب المهرجان، الذي يمثل أحد أهم الملتقيات 
الفنية في المغرب، ما بين 300 إلى 400 ألف متفرج 
في  السياحة  لتنشيط  مناسبة  يشكل  كما  سنة.  كل 
في  الجذابة  الوجهات  من  تعد  التي  المدينة  هذه 

الخارطة السياحية للمملكة.
ويزيد حضور فنانين عالميين من إشعاع المهرجان. 
الباص  عازف  مشاركة   2015 العام  دورة  وشهدت 
األميركي الشهير ماركوس ميلر في حفل استعار خالله 
آلة الكنبري الوترية ثالثية الخيوط المميزة لموسيقى 
إقناع  إلى  المهرجان  على  المشرفون  ويسعى  كناوة. 
منظمة اليونيسكو بإدراج هذا الفن في قائمة التراث 
العالمي. ومن المرتقب أن يصدر قرار في هذا الشأن 

في ديسمبر.
خاصة  سحرية«،  بـ»أجواء  أيضًا  المهرجان  ويتميز 
في »مدينة تشعر الزائر باالرتياح والسكينة«، على حد 

تعبير كريم زياد.
وباإلضافة إلى العروض الموسيقية يمنح الكثيرون 
من جمهور المهرجان فرصة االستمتاع بمشاهد من 
نوع آخر لزوار بأزياء مزركشة، حافلة باأللوان وقصات 

شعر غرائبية وأساليب لبس خارجة عن المألوف.
كل  الصويرة  مهرجان  زائر  يصادف  أن  ويحدث 
اللغات  اختلفت  مهما  الممكنة،  الموضة  صيحات 

والثقافات التي ينتمي إليها رواد المهرجان.
ويرى الموسيقي عبد العزيز )38 سنة( أن مهرجان 
الصويرة »أشبه ما يكون بمهرجان الهيبيين الشهير 
تقليعات  مختلف  هنا  تصادف  أن  ويمكن  وودستوك، 

الموضة الهيبية أو التقليدية«.
وكناوة  التقليدية  بالموسيقى  الفنان  هذا  ويهتم 
على الخصوص، وقاده هذه الشغف إلى عدة بلدان في 

أفريقيا الغربية في رحلة أجراها مشيًا على قدميه.
بااًل لمتاعب  وال يلقي الشغوفون بموسيقى كناوة 
الترحال في سبيل االستمتاع بعشقهم. ورغم انخفاض 
الحرارة لياًل ال يجد الطالب في كلية العلوم بمراكش، 
زكرياء )19 سنة(، مشقة في المبيت في العراء بموقف 

للسيارات قرب شاطئ المدينة.
وهو  األتوستوب،  عبر  الصويرة  إلى  زكرياء  ووصل 
المغامرة،  من  جزء  هذا  ذلك،  في  مشكلة  »ال  يقول: 
لالستمتاع  المهرجان  إلى  آتي  مرة  ثالث  وهذه 

بالموسيقى وأجوائه المميزة«.

القاهرة  – محمد علوش

بنغازي  – مريم العجيلي

أحيا محبو مايكل جاكسون االحتفال بمرور عشر سنوات على وفاة 
أطفال  على  اعتدائه جنسيًا  بادعاءات حول  آبهين  غير  البوب،  ملك 

عادت للظهور في اآلونة األخيرة.
فعلى رصيف الفن في هوليوود، ما زالت نجمة مايكل جاكسون 
أصحاب  يقول  فيما  أمامها،  سيلفي  صور  اللتقاط  السياح  تجذب 
صالونات  ومالكو  الشارع  وفنانو  القريبة  التذكارات  بيع  محالت 
وفق  به،  متعلق  شيء  كل  على  متزايدًا  إقبااًل  هناك  إن  الوشم 

»فرانس برس«.
أور  إت  بليف  »ريبليز  متحف  في  الشارع،  من  اآلخر  الجانب  وإلى 
نوت«، وُضع تمثال للمغني في موقع استراتيجي فوق شباك التذاكر 
تمثال  إن  توسو«  »مدام  متحف  في  وقال موظفون  السياح.  لجذب 
الجذب  بقوة  يتمتع  زال  ما  جاكسون  مايكل  يمثل  الذي  الشمع 

نفسها.
وجاء في وثائقي بعنوان »ليفينغ نفرالند« عُـرض في وقت سابق 
استخدم  جاكسون  أن  أو«،  بي  »إتش  عبر محطة  الحالي  العام  من 

شهرته لالعتداء جنسيًا على أطفال صغار في مزرعته الشهيرة.
ومع أن معظم المعجبين الذين قابلتهم وكالة »فرانس برس« 
شاهدوا الوثائقي، فإن العشق الذي يكنونه لهذا النجم يطغى على 
إلى  »أتيت  ناظمي،  هومان  الهولندي،  السائح  وقال  آخر.  شيء  كل 
هنا من أجله فقط. ال ألتقط صورًا لنجوم مشاهير آخرين«. وأضاف: 
الوثائقي صعبة بعض  التي تحدثوا عنها في  األمور  »كانت بعض 
الشيء، لكن ال يمكنك الجزم %100 بأنها حقيقية.. أنا أحبه. أنا أحبه 

وأعتقد أن الجميع يحبه أيضًا«.
مايكل  لشخصية  مقلد  وهو  عامًا(،   31( باينز  أنطوان  وروى 
طول  على  البوب  ملك  غرار  على  القمر«  »مشية  يمشي  جاكسون 
شارع الفن في هوليوود، أن االدعاءات التي وردت في الوثائقي لم 
»بعدما  وقال:  العكس.  على  بل  بأدائه،  المعجبين  نسبة  تخفض 
عُـرض الفيلم عبر محطة )إتش بي أو( أصبحت ألفت االهتمام أكثر 

من قبل. لقد منحني نوعًا من الدعاية«.
لم تكن هذه االدعاءات الواردة في الوثائقي من جانب رجلين 
ا لسنوات عندما كانا  يقوالن إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيًّ
في  النجم  وفاة  بعد  الفضيحة  أججت  لكنها  قاصرين، جديدة 

سن الخمسين في العام 2009.
االدعاءات  كل  جاكسون  مايكل  أنكر  حياته،  وخالل 
ا على أطفال، وأقام ورثته دعوى  المتعلقة باعتدائه جنسيًّ

أو«  بي  »إتش  على  دوالر  مليون   100 بقيمة  قضائية 
بسبب »تشويه صورته بعد وفاته«.

ولمناسبة ذكرى رحيل جاكسون، نظم معجبون به 
العالم تجمع »إم جاي إنوسنت الف رالي«  من حول 

أمام نجمته على رصيف هوليوود.
كذلك نظموا أيضًا نشاطات في أماكن أخرى 
فينيس  منطقة  في  دانس«  »زومبي  منها 
عرض  إلى  إضافة  أنجليس،  لوس  في  بيتش 

مقاطع فيديو أنجزها معجبون كتحية له.
ودعي كل األشخاص الذين ال يستطيعون 
سنوي  الحتفال  بالمال  التبرع  إلى  الحضور 
توضع خالله باقات الزهر على قبر جاكسون 

في مقبرة فوريست لون القريبة.
برس«  »فرانس  وكالة  وعجزت 
من  تعليق  على  الحصول  عن 

على  منشورات  لكن  المنظمين، 
 18 هناك  بأن  تزعم  »تويتر« 

السنة  هذه  ستوضع  زهرة  ألف 
أعداد  فإن  ذلك،  ومع  القبر.  على 
األشخاص الذين سجلوا أسماءهم 
باألحداث  الخاصة  الصفحات  على 
كما  ملحوظ،  بشكل  منخفضة 
المتعلقة  النقاش  حلقات  أن 

تتضمن  اإلنترنت  عبر  بجاكسون 
إلى  االفتقار  حول  كثيرة  شكاوى 

الحماس في احتفاالت الذكرى السنوية هذا العام.



في
املرمى

بوكاتشي يحاضر 
مدربني ليبيني 
لتحليل املباريات

النجم الدولي السابق بالمنتخب الوطن 
لكرة القدم، أحمد المصلي، يجري 

عملية جراحية على مستوى الركبة إلزالة 
الغضروف، وتتكلل بالنجاح.

الرباع الليبي محمد بشير أبو كبدة، يفوز بذهبية ◆
بطولة إقليم لومبارديا اإليطالية لحمل األثقال 

ليواصل مسيرته المشرفة بعد التأهل إلى نهائيات 
سبتمبر المقبل للدفاع عن لقب بطولة إيطاليا.

◆

أن  الدالي،  حسين  الوطني  المدرب  أكد 
تطوير الرياضة الليبية، بصفة عامة، وكرة 
القدم، خاصة، يجب أن يكون مشروع دولة، 
على  ترتكز  التي  التحتية  البنية  من  يبدأ 
المحترفة، مرورا بتطوير  الرياضية  اإلدارة 
المدرب، وتثقيف الالعب، وانتهاء بالمالعب 

والدعم المالي، من خالل خطة واضحة
لصفحة  حـــواره  في  الــدالــي،  وأضـــاف 
»ريميسا«، إنه يبدأ، اليوم، المشاركة في 
الكروي،  بالتحليل  خاصة  تدريبية  دورة 
القاضي  عياد  الدكتور  برفقة  تونس،  في 
الحضيري،  ونــاصــر  السيليني  ويــوســف 
الــدورة  في  وسيحاضر  الشارف،  ومحمد 
محاضرون  المقبل،  اإلثنين  التي ستختتم 

من إيطاليا والبرتغال.
التي  الــدورة  »تشمل  الدالي:  وأضــاف 

وليبيا  تونس  من  مدربون  فيها  يشارك 
اطالع  هدفها  محاضرة،   13 والجزائر، 
التدريبية  األساليب  أحدث  على  المدربين 
والخططية، على الجانبين العملي والنظري، 
اللعب  إسلوب  على  المحاضرات  وتركز 
بطريقة 3–4–3، وكذلك تحليل المباريات، 
اإليطالي  الدولي  المحاضر  بإشراف  وذلك 

الشهير بوكاتشي«.
من  الممكنة  االســتــفــادة  وبخصوص 
فيها  تأكيد  »بكل  الــدالــي:  قــال  الـــدورة، 
يكون  عندما  وخصوصا  كبيرة،  استفادة 
عالم  في  عريقة  كروية  مدرسة  مع  العمل 
التدريب، وهي اإليطالية، وكذلك البرتغالية، 
فهناك طرق لعب مستحدثة في كرة قدم، 
التقنية  استخدام  كيفية  إلــى  باإلضافة 

الحديثة في تحليل الفرق المنافسة لك.«
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اقترب مانشستر سيتي، من خطف 
صفقة كبرى من جاره وغريمه 

مانشستر يونايتد، خالل االنتقاالت 
الصيفية. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية، أن مانشستر سيتي اقترب 

من الحصول على خدمات هاري ماجواير، 
مدافع ليستر والمنتخب اإلنجليزي، في 
صفقة قياسية تبلغ قيمتها 80 مليون 

جنيه إسترليني.
وأضافت أن الالعب رفض االنضمام 

لمانشستر يونايتد، خاصة وأنه من المتوقع 
أن يحصل على 280 ألف جنيه إسترليني، 
كراتب أسبوعي، حال انتقاله لمانشستر 

سيتي. ولفتت الصحيفة إلى أن رحيل ماجواير 
إلى السيتيزنز بتلك القيمة، يعني أنه سيتفوق 
على الهولندي فيرجيل فان ديك، والذي انتقل 
ليفربول قادما من ساوثهامبتون، وأصبح أغلى 

مدافع في العالم.
يشار إلى أن ماجواير وقع عقدا مع ليستر 

سيتي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لمدة 5 
سنوات مقبلة.

● حسين الدالي

● محمد بشير 
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مليون إسترليني 
لهاري ماجواير

إلغــاء–إكمال–تأجيل 
املوسم حلول أحــالها مر

الحدث
زين العابدين

بركان

الرياضى  الجمهور  يترقبها  مرتقبة  حلول 
الدوري  مسابقة  بمصير  يتعلق  فيما  الليبى، 
مسابقاته  وباقي  المعقد  القدم  لكرة  الليبي 
المحلية المختلفة التى الزال مصيرها يكتنفه 
أواخر  دخلنا  وأننا  خاصة  الغموض،  ويلفه 
والراحة  واإلجازات  الصيف  شهر  يونيو  شهر 
الحلول  فكل  وبالتالي  األنفاس،  والتقاط 
والمؤجلة  المطروحة،  المتأخرة  والخيارات 
مختلفة  وآراء  تداعيات  لها  سيكون  حتما 
ومتباينة ومعقدة وقد الترضى كل األطراف 
هذا  مسابقات  في  المشاركة  األندية  من 
عربيا  الليبية  القدم  كرة  فتمثيل  الموسم 
وإفريقيا هذا الموسم حسم أمره لصالح بطل 
الدوري في نسخته الماضية فريق النصر الذى 
سيمثل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا 
للموسم الثاني على التوالي .. وفريق االتحاد 
للموسم  الليبية  الكرة  سيمثل  الكأس  بطل 
الكونفدرالية–بينما  بطولة  في  تواليا  الثاني 
ذهاب  بطل  ببنغازي  األهلي  فريق  سيمثل 
في  عربيا  الليبية  الكرة  األولــى  المجموعة 
بينما  الجديدة  العرب  أبطال  دوري  نسخة 
الموسم  مسابقة  ملف  مصير  حسم  ننتظر 
موعد  تحديد  أو  بإلغائه  يتعلق  فيما  الثقيل 
إلى  ترحيله  أو  مراحله،  باقي  إلكمال  جديد 
التى  الفرق  مصير  وتحديد  جديد  موعد 
تذيلت الئحة ترتيب المجموعتين، وهل إلغاء 
أو تأجيل وترحيل وإكمال الموسم سينقذها 
من شبح الهبوط أم سيمنحها فرصة جديدة 
والحسابات  والصفوف  األوراق  ترتيب  إلعادة 
الدرجات  باقي  مسابقات  أما  ؟  جديد..  من 
فإن األمر يعد أكثر تعقيدا خاصة فرق األندية 
الدرجة  مسابقات  مجموعات  تصدرت  التى 
األدنى والتي تصدرت مسابقاته وكانت على 
أعتاب خوض تصفيات الصعود لتحقيق حلم 
أبرز  ومن  األضواء  لدورى  والعودة  الصعود 
الفرق  أول  كان  الذى  الصقور  فريق  األندية 
باقي  جانب  إلى  الصعود  لتصفيات  المتأهلة 
على  كبيرا  التى قطعت شوطا  األخرى  الفرق 
طريق خوض تصفيات الصعود وكذلك فريق 
اآلن  يتردد  الذى  والسؤال  والظهرة  المروج 
في ظل حالة الترقب واالنتظار من قبل صناع 
وكيف  المرتقب  القرار  سيكون  القرار–كيف 
سيتعامل اتحاد الكرة مع هذا الموقف والمأزق 
الصعب ...؟؟! وكيف سيجتاز أزمة الموسم..؟! 
الخيارات  حيال  األفعال  ردود  ستكون  وكيف 
كل  فإرضاء  النقاش،  طاولة  على  المطروحة 
األندية غاية ال تدرك والحلول المرتقبة حتما 

سيكون أحــــــالها مر ...!
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القدم  لكرة  العربي  االتحاد  اختيار  شهد  الذي  الوقت  في 
في  الليبية  القدم  لكرة  ممثال  بنغازي  األهلي  لفريق 
تنطلق  التي  الثانية،  نسختها  في  لألندية  العربية  البطولة 
ملك  الــســادس  محمد  اســم  وتحمل  المقبل  أغسطس 
أخرى  معايير  هناك  أن  بحجة  األراء،  في  تباين  المغرب، 
الليبية،  للكرة  الممثل  الفريق  اختيار  في  اتباعها  يمكن 
إال  يكتمل،  لم  الجاري  للموسم  الممتاز  الدوري  أن  خاصة 
العربي،  االتحاد  اختيار  بارك  الليبي،  القدم  كرة  اتحاد  أن 
أسماء  أن  خاصة  معه،  التعامل  يجب  واقعا  األمر  وأصبح 
األندية المشاركة عن الدوريات العربية، أعلن، وستسحب 
على  المقبل،  يوليو  شهر  في  للبطولة  الـــ32  دور  قرعة 
إلى  أغسطس   20 من  الفترة  في  منافساتها  تجرى  أن 

السادس من شهر أكتوبر المقبل.
األول  المركز  حسم  قد  بنغازي،  األهلي  فريق  وكــان 
الليبي  الــدوري  من  الذهاب  لمرحلة  األولــى  بالمجموعة 

للموسم 2018–2019.
مباراة   11 في  خسارة  أي  بنغازي  األهلي  يسجل  ولم 
خاضها في الدوري الذي لم يكتمل بفعل األحداث األمنية 

المضطربة في طرابلس.
من:  كل  أمام  مباريات،  سبع  في  الفوز  األهلي  وسجل 
التعاون والنصر ونجوم اجدابيا والتحدي ودارنس واألنوار 
وخليج سرت، بينما تعادل في أربع مباريات، أمام كل من: 

الهالل والصداقة وشباب الجبل واألخضر.
والقوة  األقــوى  الحلقة  هو  الفريق  هجوم  خط  وكــان 
17 هدفا في  الضاربة في المجموعة، بعد أن أحرز العبوه 

11 مباراة، تناوب على تسجيلها تسعة العبين.
مرسال  جبريل  الالعب  الفريق،  هدافي  قائمة  وتصدر 
أهداف  ثالثة  برصيد  إيبونغ،  كوفري  النيجيري  والمحترف 
لكل منهما، ثم برصيد هدفين لكل من عبد اهلل الشعافي 
بوعقيلة  وبوبكر  البقرماوي  وجبريل  العرفي  اهلل  وعبد 
هويدي  وأحمد  الشاعري  عمر  من:  لكل  واحد«  و»هدف 
شباك  في  لفريقه  هدف  آخر  »صاحب  داهو  واإليفواري 
في  لألهلي  االفتتاح  هــدف  سجل  فيما  ســرت«،  خليج 
في  التعاون  أمام  الشعافي،  اهلل  عبد  الالعب  المسابقة 

المباراة التى حسمها االهلى بخماسية.
فقط  أهــداف  ستة  بنغازي،  األهلي  شباك  واستقبلت 
أقرب  عن  نقطتين  بفارق  نقطة   25 النقاط  من  وجمع 

مالحقيه فريق النصر.
الموسم،  هــذا  بنغازي  األهلي  تدريب  على  وتعاقب 
مختلفة  تدريبية  مــدارس  ثالث  يمثلون  مدربين  ثالثة 
عوده  محمد  المصري  المدرب  مع  مشواره  استهل  حيث 
الفريق  ثم تولى المهمة من بعده مدربه المساعد ونجم 
السابق ونيس خير ثم تعاقد الفريق مع المدرب الجزائري 

رشيد بلحوت.

الليبية  القدم  كرة  مثل  بطرابلس،  األهلي  فريق  وكان 
بقيادة  الماضي  الموسم  العرب  أبطال  دوري  نسخة  في 
من  السباق  الفريق  وغادر  جالل،  إيهاب  المصري  مدربه 
الوداد  مع  لهدف  بهدف  ذهابا  تعادله  بعد  األول  الدور 

أنه  النتيجة غير  إيابا بنفس  المغربي ثم تعادله  البيضاوي 
غادر سباق المنافسة بركالت الترجيح –

الليبية  الكرة  مثل  أن  ببنغازي  األهلي  لفريق  وسبق 
المصرية  اإلسماعيلية  بمدينة   1997 عام  مرة  ألول  عربيا 
واستهل مشاركته األولى بخسارة أمام مستضيف البطولة 
أمام  ثانية  خسارة  ثم  بثالثية  المصري  اإلسماعيلي  فريق 
فريق االتحاد القطري بهدفين لهدف ثم حقق فوزه األول 
وفي  بخماسية،  الفلسطينى  بالطة  شباب  حساب  على 
الدور قبل النهائي للبطولة فقد نتيجة مباراته أمام فريق 

مولودية وهران الجزائري بخمسة أهداف لهدف.
الليبية  القدم  كرة  مثل  بنغازي  األهلي  فريق  وكــان 
أبطال  دوري  مسابقة  خالل  من  الماضي  الموسم  أفريقيا 
نواديبو  لفريق  بإقصائه  مــشــواره  واستهل  أفريقيا، 

الثاني  الدور  من  األفريقي  السباق  غادر  ثم  الموريتاني 
ليتحول  أفريقي  الجنوب  داونز  ماميلودي صن  فريق  أمام 
بعدها للظهور في الدور الثاني والثالثين مكرر من ملحق 
حسين  نصر  فريق  أمام  غادره  الذى  الكونفدرالية  بطولة 
األهلي  فاز  حيث  الفوز  معه  تبادل  أن  بعد  الجزائري  داي 
أهداف  بثالثة  إيابا  العودة  لقاء  وفقد  لصفر  بهدف  ذهابا 

لهدف.
ببنغازي  األهلي  لفريق  األبرز  األفريقى  الظهور  ويعد 
مدربه  بقيادة   2014–2019 موسم  كانت  تاريخه،  خالل 
دوري  الى  الفريق  وصل  حين  العشري  طــارق  المصري 
فريق  على  بانتصاره  باهرة  نتائج  وحقق  المجموعتين 
الترجي  على  وتفوقه  وإيــابــا  ذهــابــا  المصري  األهــلــي 

التونسي.

اختاره االتحاد العربي كبطل لدور ذهاب مجموعته في الدوري الممتاز

أهــلي بنغازي يعود لألضواء العربية من »نصف موسم«
الوسط - زين العابدين بركان

األهلي بنغازي يعود إلى المالعب 
العربية بعد غياب دام 22 عاما 

عن أول وآخر ظهور

المدافع  بمستقبل  يحيط  الـــذي  الغموض  بعد 
إليه حاليا، »الرجاء«  المعار  الليبي، مع فريقه  الدولي 
مغربية،  صحفية  تقارير  ذكرت  المغربي،  البيضاوي« 
تجميد  قررت  المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  إدارة  أن 
الورفلي،  سند  الوطني،  منتخبنا  نجم  مع  المفاوضات 

بسبب مطالبه المالية المرتفعة.
بين  المفاوضات  أن  إلى  التقارير،  ــارت  وأش
إذ  إلى باب مسدود،  »الرجاء« والورفلي، وصلت 
األخضر ضمه بصفة رسمية  الفريق  يرغب  كان 

ونهائية خالل الصيف الجاري.
الورفلي  قدم  أن  بعد  التطورات  هذه  تأتي 
وكــان  ــاء«،  ــرج »ال فريق  مــع  مميزا  موسما 

سواء  األخضر  الفريق  في  أساسيا  عنصرا 
على المستوى المحلي أو القاري من 

الكونفدرالية  كأس  بطولة  خالل 
فريقه  مع  وساهم  األفريقية، 

المركز  »الرجاء«  احتالل  في 
ترتيب  جــدول  في  الثاني 

ليتأهل  المغربي  الدوري 
دوري  بطولة  في  للعب 

رفقة  أفريقيا  أبطال 
»الوداد« الذي توج 

بلقب الدوري.
ونـــــجـــــح 
في  الورفلي 
الــمــســاهــمــة 
مـــع فــريــقــه 

ــوز  ــفـ فــــي الـ
كأس  ببطولة 

الــكــونــفــيــدرالــيــة 
 ،2018 ــة  ــي ــق ــري األف
بكأس  الــفــوز  وكــذلــك 

التونسي.  »الترجي«  حساب  على  األفريقي  السوبر 
المسابقات  في  الورفلي  به  أدى  الذي  للتميز  ونتيجة 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعلنت  المغربية، 
األجانب  المحترفين  أسماء  الكرة«  »اتحاد  القدم 
العب  أفضل  بجائزة  للفوز  المرشحين 
المغربي  الـــدوري  فــي  محترف 
 /  2018 للموسم  للمحترفين 

.2019
إنه  المغربي  االتحاد  وقال 
العب  أفضل  جائز  منح  سيتم 
المغربي  ــدوري  الـ فــي  أجنبي 
ينظمه  الذي  النجوم  حفل  خالل 

خالل الفترة المقبلة.
الورفلي،  المدافع سند  وتقدم 
ثالثة  جانبه،  إلى  ضمت،  قائمة 
التوجولي  هم:  آخرين،  العبين 
البا كودجو مهاجم »نهضة 
ــواري  ــف الــبــركــان«، واإلي
كومارا،  إبراهيما  الشيخ 
ــوداد  »ال فريق  مدافع 
والتنزاني  البيضاوي«، 
ــا،  ســايــمــون مــســوف
»الدفاع  نادي  مهاجم 

الجديدي«.
الفني  المدير  وطالب 
لـــ»الــرجــاء«،  الفرنسي 
ــرون،  ــي ــارت ــاتــريــس ك ب
الالعب  ــارة  إعـ بتجديد 
التفاوض  أو  الــدولــي، 
من  شرائه  أجــل  من 
طرابلس  األهــلــي 

بشكل نهائي.

أكدت لجنة الحكام الخاصة ببطولة كأس 
األمم األفريقية »مصر 2019« اعتمادها على 
قدرات الحكم المساعد الدولي الليبي عطية 

محمد عيسى، فقررت وضعه ضمن طاقم 
التحكيم الذي سيدير المباراة التي تجمع بين 

منتخبي مدغشقر وبوروندي، والتي ستقام 
عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، 

بملعب اإلسكندرية.
وكانت لجنة الحكام بـ»الكاف« اختارت 
الحكم الليبي، عطية محمد، ضمن طاقم 

تحكيم مباراة السنغال وتنزانيا التي قادها 
الحكم التونسي الصادق السالمي، وانتهت 

بفوز السنغال بهدفين نظيفين، وقدم عطية 
أداء جيدا القى استحسان لجنة التحكيم لتقوم 

بتكليفه للمباراة الثانية على التوالي.
وسبق لالتحاد األفريقي أن اختار عطية 
محمد إلدارة مبارياته تحكيميا، حيث وقع 

اختيار لجنة الحكام بـ»الكاف« على المساعد 
الدولي عطية محمد، للمشاركة في إدارة 

مباريات بطولة األمم للمحليين، مطلع 2018 
بالمغرب، وسبق لالتحاد األفريقي اختيار 
الليبي عطية للمشاركة في بطولة األمم 

للناشئين في أبريل 2017.

»الكاف« يؤكد ثقته في الحكم 
الليبي عبر »كان« مصر الورفلي راهن على قدراته فأجبر الرجاء على الصمت

المقامة حاليا  األفريقية  أنعشت مباريات كأس األمم 
أحقية  حول  الليبية،  الكرة  جماهير  ذاكــرة  بمصر، 
الكروي  الكرنفال  في  المشاركة  في  بالدها  منتخب 
الذي  أفريقيا  جنوب  منتخب  عن  بــدال  األفريقي، 
تأهل بدال عنه، من خالل المباراة النهائية لتصفيات 

المجموعة الخامسة.
الوطني  المنتخب  بافانا« على  »بافانا  وفاز منتخب 
التي  الفاصلة  المباراة  في  هدف  مقابل  بهدفين 
الليبي في حاجة إلى  أقيمت بتونس، وكان المنتخب 
التي  األفريقية  المنتخبات  ليكون ضمن صفوة  الفوز 

تتبارى هذه األيام على المالعب المصرية.
الليبية،  الكرة  جماهير  عند  النقد  حدة  وازدادت 
بعد مشاهدتهم المباراة األولى التي خاضها منتخب 
أمام  بسهولة  وخسرها  الـ»كان«،  في  أفريقيا  جنوب 

ساحل العاج بهدفين نظيفين.
السابق  المنتخب  مــدرب  خرج  األثناء،  هذه  في 
مع  بالشراكة  الفنية  إدارته  عن  ليدافع  باني،  أبوبكر 
تصريح  في  فقال  التصفيات،  في  العيساوي،  فوزي 
بالمباراة  أفريقيا  بجنوب  مواجهتنا  »في  إعالمي: 
يظن  كما  الدفاعي  األسلوب  أعتمد  لم  الفاصلة، 
البعض، بل لعبنا بطريقة متوازنة ولم ندافع، ولكن 
عدم  يعانون  الذين  الليبين  الالعبين  إمكانات  هذه 

انتظام المسابقات المحلية«.
ونفى باني، ما تردد عن أنه تقدم باستقالته من 
تدريب المنتخب الوطني قبل مواجهة جنوب أفريقيا، 
األســاس  من  عقد  على  يوقع  لم  أنــه  إلــى  مشيرا 
الفتا  استقالته،  يقدم  فكيف  »الفرسان«،  لتدريب 
باحتراف  الكرة  اتحاد  مسؤولي  فقط  طالب  أنه  إلى 
الذين  األجانب  بالمدربين  ومساواته  الليبي  المدرب 

يتعاقدون معهم.
وحول ما ينقص الكرة الليبية لتتواجد على ساحة 
البد  أنه  باني  أكد  والعالمية،  األفريقية  المسابقات 

وصاالت  مالعب  من  جيدة،  تحتية  بنية  توافر  من 
وينتهي  السنية،  الفئات  من  يبدأ  وتخطيط  رياضية 
بمسابقات منتظمة، يتولى العمل بها مدربون سبق 
القدم  كرة  تدريب  عالم  في  جديد  بكل  إعدادهم 

القارية في أفريقيا.
»بدأت  وقال:  التدريبية،  خبراته  عن  باني  ودافع 
االتحاد  بنادي  األواسط  فريق  التدريبية مع  مسيرتي 
ببطولة  والتتويج  األول  الترتيب  على  معه  وتحصلت 
مسؤولية  توليت  ثم  الــرديــف،  وبطولة  طرابلس 
بطولة  على  معه  وتحصلت  األول  الفريق  تدريب 
إلى  وصلنا  أننا  كما  السوبر،  وكأس  الممتاز  الدوري 
الدور نصف النهائي لكأس الكؤوس األفريقية العام 

.»2000

باني: اإلمكانات حرمتنا من الـ »كان« 
وأنصفت جنوب أفريقيا

● أبوبكر باني

● الورفلي

● عطية محمد

● ماجواير

● جانب من مباراة لألهلي بنغازي بالدوري الممتاز

مرشح لجائزة أفضل محترف في الدوري المغربي
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ليبيا تدفع بعداء جديد في 
عربية تونس أللعاب القوى
بن  محمد  الناشئ  الليبي  العداء  نجح 
خاضها  التي  األولى  التجربة  في  سعود، 
استعدادا  الجاري،  األسبوع  منتصف 
أللعاب  العربية  البطولة  في  للمشاركة 
مطلع شهر  تونس  في  التي ستقام  القوى 

يوليو المقبل.
وجاءت مشاركة العداء الناشئ في سباق 
100متر وحقق زمنا قدره 11.13 ثانية، كما 
شارك في سباق 200متر وحققه في 23.30 

ثانية.
السابق  العداء  أن  بالذكر  الجدير 
هو  أبوتركية  عبدالسالم  الحالي  والمدرب 

من يقوم على تدريب محمد بن مسعود.
العربي  لالتحاد  العامة  األمانة  وأعلنت 
الزمني  البرنامج  اعتماد  القوى،  أللعاب 
السابعة  العربية  البطولة  لمنافسات 
يستضيفها  والتي  والناشئات  للناشئين 
خالل  التونسية  بالعاصمة  رادس  ملعب 

الفترة من ٤إلى ٧ يوليو ٢٠١٩م.

الطائرة  الكرة  نجم  المعروق،  فؤاد  كشف 
الشاطئية الليبية، عن األسباب الرئيسية وراء 
دورة  في  ليبيا  الكرة  منتخب  مشاركة  تعثر 
في  بالمغرب  ستقام  التي  األفريقية  األلعاب 

شهر أغسطس المقبل.
إعالمي،  تصريح  في  المعروق  وقال 
استعدادا  المكثفة  التدريبات  يواصل  إنه 
ستقام  التي  العربية  البطولة  في  للمشاركة 
شهر  في  عمان  سلطنة  شواطئ  على 

أغسطس المقبل أيضا.
األفريقية:  المشاركة  بخصوص  وأضاف 
سلطان  وزميلي  أنا  ترشيحي  تم  »نعم 
الليبية،  األولمبية  اللجنة  قبل  الهويش، من 
مشاركتنا  رفض  األفريقي  االتحاد  أن  إال 
معروف  هو  وكما  الدولي،  التصنيف  بسبب 
في  سنوات  منذ  نشارك  لم  فنحن  للجميع 
أي بطوالت ولم نصل إلى الرقم الذي طلبه 

االتحاد القاري« .

فريق  دخــل  الــريــاضــي..  المجد  أبـــواب  مــن 
القدم المصغرة،  التحدي المصراتي تاريخ كرة 
األولى،  األفريقية  نسختها  لقب  حقق  عندما 
البلد  بطل  على  تغلبه  بعد  الماضي،  األحــد 
أهداف  بثالثة  ترنجة،  فريق  تونس،  المضيف 
تتويج  النهائية.  المباراة  في  هدفين،  مقابل 
الجماهير«  »معشوقة  بكأس  التحدي  فريق 
على  البسمة  ــم  رس المصغرة،  األفريقية 
الجماهير الليبية، بدال من الدموع التي ساهم 

وذرفها آخرون من أبناء الوطن.
واجهة  على  ليبيا  اسم  فرض  التحدي  فريق 
التحدي  تمكن  عندما  األفــريــقــيــة،  ــكــرة  ال
بفوزه  ألفريقيا،  عريسا  نفسه  فــرض  مــن 
عن  المصغرة،  القدم  لكرة  األولى  بـ»األميرة« 
وضعته  القرعة  كانت  حيث  واستحقاق،  جدارة 
»مستقبل  فــرق  مــع  األولـــى  المجموعة  فــي 
واتحاد  البطولة،  مستضيف  التونسي،  هبيرة 
إل  دي  سي  و  بتونس،  الحمامات  الرياضي 
الثاني  الممثل  جــاء  فيما  جيبوتي«.  من  ك 
للكرة الليبية في البطولة فريق الجهاد، حامل 
الكأس، في المجموعة الثانية مع فرق: »ترنجة 
وبريتوريا  الجزائري،  بجاية  ومشعل  التونسي، 

من جنوب أفريقيا«.
لبطولة  النهائية  للمباراة  ليبيا،  بطل  وتأهل 
فوزه  بعد  المصغرة،  للكرة  األفريقية  األندية 
بركالت  الجزائري  بجاية  مشعل  فريق  على 
في  المباراة  انتهاء  بعد   ،1 مقابل   3 الترجيح 
لكل  أهداف  بأربعة  بالتعادل  الرسمي  وقتها 

فريق.

الدولي يتفاخر
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أبرز  جانبه،  من 
موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  المصغرة، 
فريق  تتويج  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
األفريقية  األندية  ببطولة  مصراتة  التحدي 
تتويج  صور  من  مجموعة  نشر  حيث  البطلة، 
قائال:  الصور  على  وعلق  بالبطولة،  ليبيا  بطل 

»بطل أبطال القارة السمراء«.

إشادة إنجليزية
اإلنجليزي  االتحاد  حرص  فريدة،  بــادرة  في 
االتحاد  تهنئة  على  المصغرة  القدم  لكرة 
الليبي ونادي التحدي مصراته، لتتويجه بكأس 

أفريقيا األول.
وأكد االتحاد اإلنجليزي على اإلشادة بالتطور 
ليبيا،  في  المصغرة  القدم  كرة  تشهده  الذي 
التواصل  بموقعي  الرسمية  على صفحته  وقال 
من  »إنها  و»تويتر«:  »فيسبوك«  اإلجتماعي 
المنتخب  علي  صعبا  وسيكون  القوية  الــدول 

اإلنجليزي مواجهة ليبيا في كأس العالم«.
على  منشورا  اإلنجليزي  ــحــاد  االت وكــتــب 
من   »altahdi« تتويج  »تم  فيه:  قال  صفحته، 
ليبيا كأول الفائزين بالكأس األفريقية، وقياسا 
أصبحت  فمهمتنا  قدمه،  ــذي  ال بالمستوى 
تأكد  أن  بعد  المقبلة،  العالم  صعبة في كأس 

وجود المنتخب الليبي في مجموعتنا«.
القدم  ــرة  »ك اإلنجليزي:  االتــحــاد  ــاف  وأض
الليبية تتطور وتنمو لألقوى في كل  المصغرة 

.»altahdi« وقت، ونحن نهنئ اتحادها وفريق

وشهد شاهد من أهلها
مؤسس  ــرص  ح الــرســمــي،  المستوى  على 
ورئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم المصغرة 
الذي  اإلنجاز  ــراز  إب على  صالحه،  بن  أشــرف 
التي  الظروف  خالل  من  التحدي،  فريق  حققه 

أقيمت فيها بطولة أفريقيا.
»فيسبوك«،وجه  على  له  منشور  ومن خالل 
المصراتي،  التحدي  لفريق  التحية  خالله  من 
توج  أن  بعد  الحقيقي،  بالبطل  وصفه  الــذي 
في  اسمه  وسجل  للبطولة  ــى  األول بالكأس 
غير  ــروف  ظ فــي  يلعب  وهــو  اللعبة،  تــاريــخ 
»في  بالقول:  صالحة،  بن  سردها  طبيعية، 
هبيرة  احتضنت  فــريــدة  و  جــديــدة  تجربة 
لكرة  األفريقية  األبطال  رابطة  فعاليات  الجم 
الحرارة  فيه  تفوق  في طقس  المصغرة  القدم 
وبطاقة   2 النزل  عدد  يتعدى  وال  درجــة   45
كم   100 يبعد  مطار  وأقرب  صغيرة  استيعاب 
بانترنت ضعيف جدا غير قادرة  المدينة و  عن 
HD دون تقطيع لمختلف  على إيصال الصورة 

أنحاء العالم«.
يوجد  ال  مدينة  »في  صالحيه:  بن  وأضاف 
توقيت  وفي  المصغرة  القدم  لكرة  فريق  فيها 
مصر،  في  لألمم  أفريقيا  كــأس  مع  يتزامن 
وبالعالمة  ــداف  األه جميع  تحقيق  استطعنا 
وأولها  المحققة  بالنتائج  تفاجأنا  بل  الكاملة 
أكاد  والــذي  جدا  الغفير  الجماهيري  الحضور 
مدينة  في  منزله  في  أحد  يتبق  لم  أنه  أجزم 
هبيرة في حفل االفتتاح، وزحفت كل السيارات 

من هبيرة للجم خالل المقابالت«.

أن  الثانية  »المفاجأة  صالحه:  بن  وأضــاف 
في  األكثر  هو  الكأس  لهذه  المشاهدين  عدد 
العالم  كأس  بعد  نظمناها  التي  التظاهرات 
المستوى  أن  كما  وليبيا،  الجزائر  من  وخاصة 
من  مجموعة  لنشاهد  ــدا  ج ارتــفــع  الفني 
ولعبت  والفرجة  التشويق  في  قمة  المقابالت 
ليبيا  من  فــاألخــوة  صغيرة.،  تفاصيل  على 
دخول  هو  واألهم  جدا  كبيرة  بأعداد  حضروا 

الفرحة ألشقائنا في ليبيا رغم الظروف الصعبة 
التي يعيشونها اآلن«.

قائمة األندية :
ثمانية  بتونس،  أفريقيا  بطولة  في  شــارك 
المصراتي  التحدي  ناديي  ليبيا  من  أندية، 
بهبيرة  المستقبل  ناديا  تونس،  ومن  الجهاد، 
ترنجة،  الرياضية  والجمعية  البطولة«  »منظم 
غانا  ومن  بلوز،  بريتوريا  أفريقيا  جنوب  ومن 
SDVK، ومن  نادي  نادي واسا، ومن جيبوتي 

الجزائر نادي مشعل بجاية.

احتفاء أولمبي
جمال  الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  تقدم 
إلى  بالتهنئة  إدارته  مجلس  وأعضاء  الزروق، 
نادي التحدي مصراتة، عقب حصول فريق كرة 
لألندية  أفريقيا  بطولة  على  المصغرة  القدم 

البطلة في نسختها األولى.
عبارات  »أعمق  لها:  بيان  في  اللجنة  وقالت 
نــادي  وجماهير  ورياضيي  إلدارة  التهنئة 
والتفوق  اإلنجاز  هذا  على  بمصراتة  التحدي 
األفريقي الباهر، كما ال يفوت اللجنة األولمبية 
اللجنة  وأعــضــاء  رئيس  تهنئ  بــأن  الليبية 
التتويج  القدم المصغرة بهذا  التأسيسية لكرة 

المستحق« .

الهداف قشوط
مدينة  ابن  قشوط،  محمد  الالعب  وساهم، 
بأول  ليبيا  تتويج  في  كبير  بشكل  الرياينة، 

نسخة قارية للعبة، لما قدمه من مستوى مميز 
جعله من أفضل العبي البطولة. مدينة الرياينة، 
أنجبت النجم الساطع، وابن العاصمة طرابلس، 
يشق  الذي  اإلسالمي،  الحي  منطقة  وتحديدا 
أفضل  أحد  وبات  والنجاح،  باإلنجازات  طريقه 

العبي كرة القدم المصغرة في ليبيا.

الهمالي في الحمامات
مميزة  مشاركة  البطولة  مباريات  وشهدت 
في  المحترف  الهمالي  وليد  الليبي  لالعب 
وقــدم  التونسي.  الحمامات  فريق  صفوف 
كل  إعجاب  به  نــال  طيبا  مستوى  الهمالي 
توج  قد  وليد  الالعب  وكان  البطولة  متابعي 
في  التونسي  للدوري  كأس  بأول  فريقه  مع 
الهمالي بكأس السوبر  2017، كما توج  العام 
وبشهادة  الموسم  ذات  في  للعبة  التونسي 
بطولة  في  مدافع  أفضل  جائزة  نال  الجميع 

أفريقيا.

قائمة الشرف
رمضان   - أنقام  مفتاح   - القزيري  الهادي 
أبوبكر   - اصميدة  مصطفى   - المجدوب 
أبوختالة - زيزو - محمد قشوط - عمر القليب 
- حليم الشركسية - إبراهيم المهمل - سالم 
وعبد  العويب  اهلل  عبد  واإلداريين  امريويص، 
مانيطة،  محمد  والطبيب  روس،  بن  السالم 
روس،  بــن  عبدالسالم  ــمــدرب  ال ومساعد 
والهادي  العكروت  الباسط  عبد  والقياديين 

العويب. الحبيبة.

فاز بلقب النسخة األولى لكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

أفريقيا تزف التحدي عريسا وإنجلترا تصفق

المعروق يكشف موقف الطائرة الشاطئية من األفريقية

.. الهوش والمعروق يمثالن ليبيا

»التنس  المضرب  لكرة  ليبيا  ناشئو  توج 
صاعد  فريق  أفضل  بكأس  اليوم،  األرضي«، 
اختتمت  التي  عاما،   14 أفريقيا دون  فى بطولة 
اسكندر  إلياس  الليبيون  وجاء  بالجزائر.  اليوم 
المركز  في  الموهوب  وعبداهلل   13 الترتيب  في 
وصفوان   20 الترتيب  في  الفزاني  وهاشم   19

الزيادي في الترتيب 22 .
توج  ديزل  سيتسو  البوتسواني  أن  إلى  يشار 
هادي  للمصري  والفضية  الذهبية،  بالميدالية 
الكردي، فيما حقق المغربي طه ابوساد الميدالية 

البرونزية.
ليبيا  32 العبا من  البطولة مشاركة  وشهدت 
والمغرب  وبتسوانا  أفريقيا  وجنوب  والجزائر 
مدرب  أعرب  جانبه،  ومن  وبنين.  ومصر  وكينيا 
هالل،  معتصم  المضرب،  لكرة  ليبيا  ناشئي 
ناشئو  يقدمه  الذي  المستوى  عن  رضاه  عن 
وأشاد  األفريقية.  البطولة  في  المشاركين  ليبيا 
مضيفا  الالعبين،  لجميع  القتالية  بالروح  هالل، 
عن  فضال  جيدة  كانت  تحققت  التي  النتائج  أن 

المباريات القوية التي نالت استحسان الجميع.

ناشؤو ليبيا أفضل فريق 
صاعد في أفريقية المضرب

أكد أمين عام االتحاد الليبي للكرة الطائرة، 
منافسات  في  ليبيا  مشاركة  صولة،  طارق 
المغرب  تستضيفها  التي  األفريقية  األلعاب 
بالالعبين  ستكون  المقبل،  أغسطس  في 
الموسم  في  ليبيا  بطولة  على  المتحصلين 
وسلطان  المعروق  فؤاد  وهم:  الماضي، 

الهوش والمدرب عادل تنتون.
وقال صولة في تصريح إعالمي: »الالعبان 
سيدخالن  الهوش،  وسلطان  المعروق  فؤاد 

القرى  بإحدي  داخلي  معسكر  في  قريبا 
سمحت  ولو  البحر،  على  المطلة  السياحية 
قبل  خارجيا  معسكرا  سنقيم  اإلمكانات 

انطالق البطولة«.
وأضاف صولة: »ليبيا ستشارك في الحدث 
من  األلعاب  من  عدد  خالل  من  األفريقي 
بينها المالكمة والدراجات والسباحة واألثقال 
القوى  وألعاب  المضرب  وكرة  والتايكواندو 

وتنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية.

مع نهاية األسبوع األول لكأس األمم األفريقية، 
بنتائج  مبارياتها  العربية  المنتخبات  ختمت 
المنتخبات  فرص  مالمح  لتتضح  متفاوتة، 

العربية في البطولة بشكل أكبر.
ونجحت منتخبات مصر والمغرب والجزائر 
في تحقيق االنتصار من دون استقبال أية 
وخسرت  تونس،  تعادلت  بينما  أهــداف، 
موريتانيا. وبعد نهاية المباريات العربية 
المنتخب  اعتبار  باإلمكان  ــى،  األولـ
كانت  بينما  إقناعا،  األكثر  الجزائري 
تونس أكثر من خيب اآلمال، بتعادل 

أمام أنغوال »المتواضعة«.

مصر
لم يقنع المنتخب المصري جماهيره 
لمشاهدة  احتشدت  التي  الغفيرة 
االفتتاح،  مباراة  في  »الفراعنة« 
بهدف  »خجوال«  انتصارا  فحقق 
ويبقى  زيمبابوي.  على  نظيف 
مصر،  منتخب  على  مبكرا  الحكم 
عادة  االفتتاح  مباريات  أن  بحكم 
ما تتسم بشح األهداف، لذا يتوقع 
مستوى  تقديم  »الفراعنة«  من 
المتبقية،  المباريات  في  أفضل 

وباألخص نجم البطولة األول محمد صالح.

المغرب
»باهتا«  المغرب  بدا  المصري،  المنتخب  مثل 
للحظ  واحتاج  ناميبيا،  أمام  األول  اختباره  في 

لالنتصار في دقائق المباراة األخيرة.
المنتخب المغربي لم يشبه ذاك الذي رأيناه 
في مونديال روسيا، حيث بدت أسود األطلسي 
الالعب  لمشكلة  يكون  وقــد  مخالبها،  دون 
عبدالرزاق حمداهلل وخروجه المفاجئ من معسكر 
المنتخب سبب خلخلة الفريق في مباراته األولى.

الجزائر
لقائه  في  المتابعين  الجزائري  المنتخب  أقنع 
األول أمام كينيا، وسيطر على مجريات المباراة 
بونجاح  بغداد  نجميه  عبر  مبكرا  اللقاء  وحسم 
ورياض محرز. ومن المتوقع أن يتصاعد مستوى 
بعد  للنجاح،  »المتعطش«  الجزائري  المنتخب 
فشله في التأهل لمونديال روسيا، وقبلها خروجه 
»المفاجئ« من الدور األول لبطولة أمم أفريقيا 

2017 في الغابون.

تونس
في  جماهيرهم  ــال  آم قــرطــاج«  »نسور  خيب 

بتحقيق  فشل  حيث  أفريقيا،  بأمم  األول  اللقاء 
أنغوال،  ــام  أم المنتظرة  الــثــالث  النقاط 

عالمة  وظــهــرت   .1-1 بنتيجة  وتــعــادل 
المنتخب  مستوى  على  كبيرة  استفهام 
التونسي في المباراة، الذي لم بدا عاجزا 
الخصم،  دفــاع  ــراج  إح عن  »هجوميا« 
مما يعني أن فرصه بتحقيق اللقب لن 
المغرب  »الجيران«،  فرص  مثل  تكون 
بقوة  يــزخــران  اللذين  والــجــزائــر، 

هجومية ضاربة.

موريتانيا
األولى  مواجهتها  موريتانيا  خسرت 

في البطولة عبر التاريخ، وهو ما كان 
المنتخب  خبرة  قلة  بسبب  متوقعا؛ 

الموريتاني في البطوالت القارية.
 4-1 بنتيجة  الهزيمة  من  وبالرغم 
أن  إال  أفريقيا،  الخبير  مالي  منتخب  أمام 
الجميلة  اللمحات  بعض  أظهرت  موريتانيا 

التي قد تعد بجيل موريتاني واعد.
البطولة  فــي  الخبرة  اكتساب  ويبقى 

التي  لموريتانيا،  األول  الهدف  هو  األفريقية 
»العربي-العربي«  اللقاء  في  تونس  ستواجه 

الوحيد بالدور األول من البطولة.

منتخب الجزائر مقنع.. والمصري »باهت«.. والتونسي خيب اآلمال
بعد األسبوع األول لكأس أمم أفريقيا

● محرز

● صالح

على  الضوء  تسليط  جرى  إنه  العالمي  الرياضي  )غول(  موقع  قال 
الفجوة  ليونيل ميسي إلبراز  األرجنتيني  للمهاجم  السنوية  األرباح 

في األجور بين الجنسين.
لألمم  التابعة  للمرأة،  المتحدة  األمــم  هيئة  ونشرت 
في  كمثال  برشلونة  لنجم  السنوية  ــاح  األرب المتحدة، 
حملتها للحد من الفجوة في األجور بين الرجال والنساء 

في الرياضة، وفقا لـ)سكاي سبورت(.
الرسمية  صفحتها  على  الدولية  المنظمة  وقالت 
دوالر  مليون   84 يبلغ  ميسي  دخل  إن  )فيسبوك(  في 
السنوية  ــور  األج ضعف  من  يقرب  ما  وهــو  سنويا، 
مجتمعة )42.6 مليون دوالر( لـ1693 العبة كرة قدم 

يمارسن الرياضة في أفضل 7 دوريات في العالم.
ميسي  ليونيل  )راتب  المتحدة  األمم  منشور  وذكر 
دوريات  سبع  أكبر  في  الالعبات  جميع  رواتب  ضعف 

للسيدات(.
هذه  تزامن  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  وتستغل 
للسيدات  العالم  كأس  منافسات  إجــراء  مع  الفترة 
أجور  بين  "بالمساواة  للمطالبة  فرنسا،  في   2019

الجنسين في عالم الرياضة".
أليكس  مثل  األميركيات  الالعبات  بعض  وتقود 
وبيكي  لويد  وكــارلــي  رابويني  وميغان  مــورغــان 
ساويربرون حملة لـ"وقف الممارسات التمييزية"، فيما 

يتعلق باألجور والمنح المالية.
الثالثة  الالعبين  إن  قالت  "فوربس"  مجلة  وكانت 
رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
والبرازيلي نيمار تصدروا قائمة الرياضيين األعلى دخال لعام 

.2019

األمم المتحد تساند 
النساء ضد ميسي
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 قدمت دول االتحاد األربع إلخراج العضو الخامس 
)ليبيا( من أزمتها؟

 تدب الحياة من جديد في جسد االتحاد؟

 ذهبت أحالم شعوب دوله الخمس في تحقيق 
الحريات األربع؟

مـــــاذا

متـــــى

أيــــــــن

مــــــن

لمـــاذا

كيــــف

وداعا 
ألحالم الطفولة

منصور بوشناف

 كل شيء  

اتحاد املغرب العربي

في مثل هذا اليوم منذ اثنتي عشرة سنة رحل عنا كاظم نديم، 
1944 أصبح  1925. سنة  الذي ولد بمدينة طرابلس سنة 

بالفن منذ  قلبه  العُليا، وتعلق  المدرسة اإلسالمية  معلمًا في 
أن أخذه أحمد قنابة إلى ركن األطفال، ولم يتركه حتى تولى 

في  المدرسي  النشاط  برئاسة  تكليفه  الليبية.  باإلذاعة  رئاسته 
الفرصة  له  التنقل بين مدنها فتوافرت  ليبيا كافة مكنته من 

النتقاء األصوات الجيدة. أوفد إلى روما لدراسة اإلخراج، وما أن 
أتم دراسته حتى عاد إلى طرابلس وأسس المسرح الوطني، 
والغناء حتى تقاعده سنة  والتلحين  المسرح  واستمر ما بين 

1957 انتقل رسميًا إلى اإلذاعة، وكوّن بها قسم  1985.  سنة 
الجميلة.  األصوات  باكتشاف  الوقت  الموسيقى، مهتمًا طوال 

الليبية،  البارزة في تاريخ األغنية  العديد من األصوات  فاكتشف 
العود واألوركودين والبيانو، لحن  العزف على  وبسبب إجادته 

لهم الكثير من األغاني، لحن أيضًا لشعراء عرب، انتقل إلى 
رحمة اهلل يوم 2007/6/27.

رحيل كاظم نديم

س
ألم

يا ا
ليب

قبل سنوات، فكر عبداهلل الشيباني، وهو شاب من مدينة بنغازي، في 
تقديم حل عملي لمشكلة قطط الشوارع الفاقدة للبصر، إذ لم يكتف بإظهار 

تعاطفه معها، فقرر أن يوفر لها المأوى.
يقول الشيباني: »الفكرة معي منذ الطفولة فقد كانت حلمي أن يكون 

لدي مكان لمعالجة القطط الضعيفة المريضة ووجود أي قط أو أي حيوان 
في الشارع هو شيء طبيعي لكن فاقدي البصر أوالحاالت الصعبة جدًا هم 

من يجب التركيز عليهم«.
وأضاف: »بدأت االهتمام بقطط الشارع منذ سنوات مضت ولكن األقرب 

لي هو قطي األعمى )أندريا( أخذته في بداية 2013 وحاليًا لدي ما يقارب من 
20 قًطا يحتاج إلى االهتمام والرعاية«.

في البداية كانت تصله بعض المساعدات من أهل الخير لمساعدة 
القطط، لكنها انقطعت بسبب الغالء وظروف المعيشة الصعبة، وهو 

المسؤول عن العالج واألكل والشرب لكل القطط«. 
حاالت العالج أحيانًا يساهم فيها الطبيب البيطري المعالج من خالل 

»تخفيض تكلفة العالج وبالتالي نتحصل على مساعدة منهم«.

ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع 
»فاقدة البصر«

أقوالهم

 »نتطلع الستئناف العمل باالتفاقات 
الثنائية للتعاون في المجال األمني 

والتدريب، ومكافحة اإلرهاب ومكافحة 
تبييض األموال والجريمة المنظمة«.

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا
 بياتريس دو هيلين

»بالدنا ملتزمة بالمساعدة في 
تقديم الضالعين في اغتيال الناشطة 
الليبية سلوى بوقعيقيص للعدالة«.

السفير الهولندي لدى ليبيا 
الرس تومرز

»من الضروري أن تنسحب بالدنا 
اليوم من االتفاقات الثنائية مع 
ليبيا؛ ألنه من غير الممكن، بأي 

حال، ضمان احترام حقوق اإلنسان 
األساسية فيها«.

عضو مجلس النواب عن حزب اليسار 
اإليطالي المعارض
 نيكوال فراتويانّي

 »نقدم كل الدعم لالستثمارات 
الليبية، وحريصون على تعزيز 

التعاون بين البلدين«.

وزير الخارجية التنزاني
 برومستور كابودي

على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ردت ميريام فارس عن 
سؤال بشأن غيابها عن إحياء الحفالت في مصر، قائلة: »قبل الثورة كنت 
أحيي أكثر من حفلين وثالثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفالت، وفي 

ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة 
على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك«.

وقالت مريام في بيان على حسابها في »تويتر«: » أعتذر من الشعب 
المصري فقد خانني التعبير«، مؤكدة أنها لم تقصد ما ورد عنها.

وجاء في البيان: »أتوجه بكالمي للشعب المصري الحبيب على هامش 
المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 

22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان 
موازين وعلى هامش السؤال الذي 

طرُح وهو: )لماذا قَلت حفالتك 
اليوم في مصر علمًا أنك كنت في 

بداياتك تقيمين حفلين لثالثة 
في األسبوع؟( كان جوابي واضحًا، 
أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت 

فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر 
وصارت شوي تقيلة على مصر 

بمعنى كبرت متطلباتي على 
المتعهدين المصريين 

الذين كنت أتعامل 
معهم في بداياتي... 

لهذا السبب قّلت حفالتي 
في مصر أي )لم أعد 

أحيي حفلتين أو ثالثة في 
األسبوع(.. هذا منطقي جدًا 

حالي كحال جميع النجوم 
العرب الذين يحيون 
حفلتين أو ثالثة في 

السنة وليس في األسبوع 
الواحد في بلدنا الثاني 

مصر«، مختتمة: »أعتذر 
من الشعب المصري فقد 
خانني التعبير باللبناني، 

وكما قلت في المؤتمر 
الصحفي البارحة )تحيا مصر( 

أعيد وأكرر: )تحيا مصر(«.

ميريام فارس.. اعتذار

لكل عمر أحالمه ولكل زمن أحالمه، أحالمك باألمس ليست هي أحالمك اليوم، األحالم تتغير 
أو  جميعها  وأمنياتك  رغباتك  وطموحك،  وعالقاتك  وسلوكك  ومشربك  مأكلك  في  تتغير  ألنك 
بعض منها، هي تتغير ألنك تتغير في لونك وجنسك ونوعك، كل لحظة لها أحالمها، ال تصدق 
مَن يقول إن األحالم ال تأتي إال عندما ننام، هي تأتي وأنت في لحظة صحو قصوى، كلما مضى 
حلم زرعت بعده حلمًا، أحالمك شرط وجودك، أحيانًا يبلغ مدى األحالم حدًّا يجعلك تعتقد بأنها 
هي حياتك الحقيقية، هذا يعني أن رغبة التغيير تشتعل فيك دون انقطاع، أقول لنفسي ال تبتئس، 
غدًا تزرع حلمك الكبير، حتى صرت أطارد األحالم حلمًا بعد حلم، ثم خفت أن تتحول األحالم إلى 
أوهام، وأنتم تعرفون أن األوهام بوابة للجنون ألنها تأتي والعقل في يقظته أما األحالم فال تأتي 
إال عندما يجلل العقول سكون السبات، عندها تفتح األحالم نوافذها، ال تصدق مَن يعادي أحالم 
النهار، األحالم إن تكن في قلب النهار أو الربع األخير من الليل إنما هي توقٌ لعالم أفضل وتوقٌ 

للخالص من عالم فاسد، أن تحلم يعني أنك تركض نحو شمس جديدة.
أن تحلم يعني أنك على وعي بأسئلة حياتك ومستقبلها، أن تحلم يعني أنك ترفض الصمت 
والسكون، طفولة وُلدت وعاشت مع فقراء ومرضى ويمشون حفاة ويأكلون الجراد وال يعرفون 
لسكان  أحلم  كنت  أحالمي،  بدأت  هكذا  واحدة،  دارًا  وأحيانًا  واحدًا  بيتًا  ويتقاسمون  الطبيب 
زنقة الباز بحياة أفضل، كل أحالمي كانت لهم، دون أن أعلم كانت أحالمي لهم، كنت مثلهم 
لكني كنت أبكي ألننا فقراء ومعذبون، كنت أذهب إلى المدرسة ولم أحلم بحذاء لقدمي، كنت 
لكل شريد، هكذا  عليل وسقف  لكل  بدواء  خاٍو،  لكل بطن  عارية وطعام  قدم  لكل  بحذاء  أحلم 
وجدت نفسي ولم أطلب أن أكون هكذا، َقدَرُ اإلنسان أن يحلم، األحالم هي ما يمنحه إنسانيته، 
األحالم هي المشهدية العامة للمستقبل وهي ما يؤكد قدرة اإلنسان على بلوغ هذا المستقبل 
والعيش فيه ليولد منه مستقبل آخر، ثم إنها تحقق ما أسميه بالتوازن النفسي بين نهار اإلنسان 
وليله، باألحالم نقهر اليأس، قرأت مرة عن سجين رسم نافذة مشرعة وخلفها سماء وعصافير 

ملونة على جدار زنزانته، إذا أردت أن تتعرف على وطن ما عليك إال 
أن تتعرف على طفولته وأحالمها، في األحالم تجد اإلجابة دون أن 
تسأل، ألن األحالم تكشف المفقود وتالمس حدود الرؤية، تتشكل 
هذا  يحدث  وعينًا،  ولسانًا  وقلبًا  عقاًل  صارت  أخرى  نطفة  كأنها 
بعلمك ومن دون علمك، هي تتخلق كالمالك، يتبعك في يقظتك 
قبل منامك، يبكي إذا بكيت ويضحك إذا ضحكت، وفي الليل عندما 
أما عن  للمستقبل،  حلمًا  لك  يهيئ  ينام حتى  ال  يقًظا،  يظل  تنام 
أن  رسم  أو  قلم  في وسع  ليس  عالم سحري  فذاك  الطفولة  أحالم 
يصف مدى سحره، أي عالم يمكن أن يكون لو أن أحالم الطفولة 
كل أحالم الطفولة صارت منااًل، أحالم الطفولة هي الفردوس الذي 

نتوق إليه.
 والطفولة وحدها تراه بكل تفاصيله وبكل بهائه، أحالم الطفولة 
كانت  أنا  المطلق،  والسالم  المطلقة  المحبة  فيه  لوطن  توقٌ  هي 
لي ذات يوم أحالمٌ بوطن فيه طفولة، كنت أحلم بها وكنت أراها 
أتساءل:  وكنت  يفتقد طفولته،  الوطن  كان  مني،  الوريد  بعد  على 
كيف لوطن أن يخالف شرط الوجود وشرط الخلود؟!، لكن هذا ما 
هو  أحالم  بال  ووطن  أحالم..  بال  وطن  هو  طفولة  بال  وطن  كان، 
وطن بال مستقبل، الطفولة واألحالم اسم واحد، واألحالم تولد من 
روح الطفولة، لذلك أطلقوا األحالم على أسماء البنات، أطلقوها على 
وطني  أرى  كنت  للطفولة،  الميالد  تمنح  التي  األرض  ألنها  األنثى 
بمنظار أحالمي ألن النظر بمرآة ما كان واقعًا لم يكن طوع ما أتوق 
أراه خارج  أراه فردوسًا حقيقيًّا، لكنه مؤجل قلياًل، كنت  إليه، كنت 
القبح والبشاعة ليس في وسع قلبي إال أن يراه جمياًل وحالمًا، كنت 
أراها وحدي،  أراه هكذا وغيري لم يكن يراه هكذا، أحالم الطفولة 
أطير على أجنحتها إلى عوالم ال يعرفها سواي، أحدث الناس عنها 

وأكتب في جرائدهم عن مدى بهائها وروعتها.
يقابلون  لكنهم  منكم  تكون  ما  أقرب  هنا  إنها  أقول  وكنت 
حديثي بالسخرية ويقولون ال وجود لليبيا التي تحلم بها، ولم أكن 

أبالي بسخريتهم، امتلكتني األحالم في يقظتي بعد منامي، أقرأ ما كتبه المحدثون عنها وأتابع 
تفاسيرها عند األشهر واألقدم من مفسريها، أحلم بليبيا كما لم يحلم بها سواي، أحلم بليبيا 
جديدة كأنها لي وحدي، لم أحلم بمدينة فاضلة كنت أحلم بها وهي على مرأى العين واالشتياق، 
لكنها لم تكن مثل أحالم اآلخرين، متواضعة وخجولة لكنها بهية وشفيفة، لكن في حياة كل منا 
لحظة مستبدة، لحظة يفقد فيها الزمن خطي البداية والنهاية بل إن الزمن كله يصير لحظة 
واحدة كأنها مبدأ الكون أو منتهاه، هكذا تبتعد السنون الجميلة، تبتعد وتبتعد معها األحالم، 
ما كنت أحسب أني سأقولها، وداعًا ألحالم الطفولة، كيف لكل تلك السنين أن تطوي كل تلك 
الليالي أن تفقد فجرها وكيف لكل  األحالم، كيف تذهب كل تلك الخطى سدى، كيف لكل تلك 
تلك األيام أن تفقد ساعاتها، كيف لكل الذي كان كأن لم يكن، سهري، دموعي، أرقي، خوفي، 

وانتظاري، وترقبي، واشتياقي.
منامي؟! كيف  في  أم  يقظتي  في  الالجدوى؟! هل كنت  في  أن يسقط  العمر  ذاك  لكل  كيف 
يراها  الباز ألي منكم أن  الخلف دون أن تحترق عيني ندمًا وحسرة؟! زنقة  إلى  أنظر  أن  يمكن 
اليوم أو بعد اليوم أو حتى بعد ألف ألف يوم وسيراها كما هي يوم مولدها مجرد شريط ترابي، 
لكن فيه وُلدت طفولتي ووُلدت معها أحالمي، وعليها اآلن وأنا أقف بين بيت جميلة »ساكنة 
الباب األزرق« وبيت زينوبة »ساكنة الباب األخضر« عاري القدمين كما مشيت عليه عندما كان 
زهر األحالم يورق مع كل صباح صبحًا جديدًا، اآلن تنحني رايتي، لم يعد في األفق سوى تلويحة 
وداع، وداعًا يا أحلى أحالم الطفولة.. وداعًا يا أحلى سني عمري، وداعًا للصباحات التي كانت 
تشرق عليها أحالمي، وداعًا لكل اسم من أسمائها، وداعًا يا رفاق األحالم، وداعًا يا مَن ضحكتم 
ألحالمي وبكيتم، لقد خذلتكم ولم أحقق لكم حلمًا واحدًا، كتبت ألصنع لكم حلم المستقبل، 
لكن كل ما كتبت داسته سنابك األيام، اآلن أنتم، أنتم يا أيها القادمون، ال تتخلوا عن أحالمكم، 

ال تأخذوا من أحالم الماضي.
أيضًا  وليبيا  تزول،  وال  تفنى  ال  األحالم  أجمل،  أحالمكم  أحالمه،  وللماضي  أحالمكم  لكم   
يصنعها  واإلرادة  اإلرادة،  تصنعه  والمستقبل  المستقبل،  تصنع  األحالم  تزول،  وال  تفنى  ال 
مًن يؤمن بأن لكل يوم نهاره ولكل صباح شمسه، مثلما لكل قدم أرضها ولكل عين مداها 
بألوان  أيامكم  تفرش  ودعوها  الجهات  كل  على  أحالمكم  نوافذ  أشرعوا  لغته،  لسان  ولكل 
وصارت  أمركم،  وطوع  يمينكم  ملك  المستقبل  صار  فعلتم  إن  أنتم  بعدها،  وما  قزح  قوس 
األسبق  هو  المستقبل  فعل  لعل  يدري  مَن  وعين،  قلب  كل  وفي  بيت  كل  في  الجديدة  ليبيا 

الوجود. في 

تقاعد كلبة اإلنقاذ 
»فريدا« في املكسيك

تقاعدت، اإلثنين، »فريدا« وهي كلبة 
إنقاذ من نوع البرادور اكتسبت شهرة في 

أنحاء العالم بعد قيامها بأعمال بطولية، 
خصوصًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 

المكسيك في 19 سبتمبر 2017.
وُأرسلت »فريدا«، البالغة 10 سنوات 

والتي كانت تبحث بين األنقاض عن 
أموات أو أحياء واضعة قناعًا واقيًا خالل 
الساعات األولى التي تلت المأساة في 

المكسيك، إلى دار مخصصة للكالب 
المتقاعدة، وُأقيم للمناسبة احتفال في 
وحدة الكالب في البحرية المكسيكية.
وقال المسؤول في البحرية إدواردو 
ريدوندو: »فريدا ستبدأ حياة جديدة. 

أسرت قلوب المكسيكيين وآالف 
األشخاص في الخارج.. كانت دائمًا تعطي 
األمل بنباحها، وتقدم الراحة في لحظات 

األلم وعدم اليقين«.
ووفقًا للبحرية، أنقذت »فريدا« حياة 

12 شخصًا خالل مسيرتها المهنية 
التي استمرت لعقد ككلبة متخصصة 

في البحث واإلنقاذ. وُأزيل قناع »فريدا« 
الواقي خالل االحتفال، وتلقت لعبة مضغ 

كرمز للمرحلة الجديدة من حياتها.

التهاب الدماغ يقتل 
150 طفال في الهند

أعلنت السلطات المحلية، االثنين، وفاة 
150 طفاًل جراء انتشار لمرض التهاب 

الدماغ القاتل، في والية بهار في الهند.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، توفي 

152 طفاًل بسبب التهاب حاد في الدماغ 
في مقاطعات والية بهار، 131 منهم 

فارقوا الحياة في مستشفيين في مقاطعة 
مظفر بور مركز انتشار المرض. وفي 

أواخر األسبوع، كانت الحصيلة 118 حالة 
وفاة. ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، 

طلبت المحكمة العليا الهندية من 
الحكومة أن تبلغها باإلجراءات المتخذة 

لمحاربة المرض المنتشر في هذه 
المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعًا 

كبيرًا بدرجات الحرارة. 
وتفترض دراسات بحثية أن الوفيات 

قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة 
في فاكهة الليتشي، قد تدفع الجسم إلى 

التوقف عن إنتاج الغلوكوز عند األطفال 
الذين يعانون من سوء تغذية والتسبب 

بحالة نقص في سكر الدم.

أن تحلم يعني أنك 
على وعي بأسئلة 

حياتك ومستقبلها، 
أن تحلم يعني أنك 

ترفض الصمت 
والسكون

 المسؤول عن تعثره في تحقيق األهداف التي 
حددها مؤسسوه قبل ثالثة عقود؟

 لم يتحرك للقفز على العراقيل التي تعطل 
انطالقه؟

كيف يمكن لهذا االتحاد أن يلعب دورًا في حل 
األزمة الليبية؟

أحلم بمدينة فاضلة 
كنت أحلم بها وهي 

على مرأى العني 
واالشتياق، لكنها 

لم تكن مثل أحالم 
اآلخرين
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