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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

حر وحرب.. طرابلس
 على الشاطيء

ص 16

تعليم

فضاء

ردود فعل واسعة واكبت االتفاق الذي 
وقعته منظمة الدول المصدرة للنفط 

»أوبك« وروسيا إلى جانب منتجين 
آخرين، الثالثاء، واعتبر المراقبون هذا 

االتفاق بأنه »ميثاق تعاون« مفتوح 
إلدارة سوق النفط العالمي، إلضفاء 
طابع رسمي على عامين ونصف من 

عمليات تنسيق إنتاج النفط لدعم 
األسعار، وسط طفرة في اإلنتاج، السيما 

في ظل ازدهار التنقيب عن النفط 
الصخري في الواليات المتحدة. 

قال رائد الفضاء األلماني ألكسندر جيرست 
إن الهدف من المهام الفضائية على سطح 

القمر ليست من أجل خلق مجال للبشر 
هناك، وإنما هي مهام علمية الطابع. 

وأضاف جيرست »نحن ال نتوجه للقمر 
ألن الحياة عليه جميلة، فهو رمادي اللون 

نسبيًا ومترّب وهناك فراغ فوقه وضوء 
الشمس متوهج ، ودرجة الحرارة - 150 

درجة مئوية في الليل و + 150 بالنهار«. 
وذكر جيرست ) 43 عامًا(، أن المرء في 

المقابل يمكنه أن »يتعلم الكثير من خالل 
القمر عن سكان األرض أنفسهم«.

مليون 500
يورو

قيمة سندات دولية تنوي الحكومة 
التونسية بيعها

نفط

كل شئ

تحالف

قريبا في ليبيا
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الجزائر واملغرب
في صحوة عربية 
أمام غرب أفريقيا

انتخابات البلديات تعيد ترتيب البيت الليبي من الداخل
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ليبيا تحتاج 71 دوالرًا لبرميل النفط لتجنب عجز املوازنة

مواقع ليبية تنضم لقائمة التراث اإلسالمي العاملي

الباجي
في تونس مهد ثورات 

الربيع العربي التي 
نجت من إعصاره، 

بدت لعبة الحسابات 
معقدة، فتدهور 

الحالة الصحية 
للرئيس 

التونسي 
الباجي قائد 

السبسي أذكى 
مخاوف »فراغ 

السلطة« وفتح 
باب سؤال 

الخالفة المكرر 
في الشرق 

األوسط، لم 
يتوقف األمر عند 
هذه النقطة بل 
لعب القدر لعبته 
بتفجيرين نفذهما 

انتحاريان من تنظيم 
»داعش« في العاصمة 

لتتزايد المخاوف على 
مستقبل البالد األمني 
أيضًا، ويصبح السؤال 
مشروعًا.. ماذا يخبئ 
القدر لتونس ما بعد 

السبسي؟

إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس األمن
في ليلة دامية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى 
بين مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، 
في  تاجوراء  إيواء  مركز  له  تعرض  إثر قصف جوي 
ودعوات  دوليًا  غضبًا  أثار  مما  طرابلس،  العاصمة 
عقد  الذي  األمن  مجلس  لكن  مستقل،  لتحقيق 
جلسة طارئة على خلفية الواقعة، فشل مرة أخرى 
في إصدار قرار يتعامل مع الوضع في ليبيا، خاصة 
التي تدور منذ ثالثة أشهر،  العاصمة  بشأن حرب 
محدثة مئات القتلى وآالف الجرحى وعشرات اآلالف 

من النازحين، إلى جانب ما تخلفه من دمار مادي.
تعرض المركز للقصف في حدود الساعة الثانية 
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  أعلن  إذ  لياًل،  عشرة 
الشرعية، فرع تاجوراء في صفحته عبر »فيسبوك«، 
غير  للمهاجرين  تــاجــوراء  ــواء  إي مركز  »تعرض 
الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير 

من المهاجرين بين جرحى ووفيات«.
بغرفة  ــالم  اإلع مكتب  مسؤول  قــال  والحــقــًا، 
الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في 
تصريح إلى »الوسط« إن »القصف الذي استهدف 
مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين أسفر 

عن سقوط 40 قتياًل وأكثر من 80 جريحًا«. 
الرئاسي  المجلس  دان  القصف،  ــوع  وق فــور 
التي  الجريمة  العبارات  بـ»أشد  الوفاق  لحكومة 
استهدف فيها الطيران التابع لقوات القيادة العامة 

مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء«.
ليبيا  لدى  األممية  »البعثة  المجلس  وطالب 
إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف«، 
االتحاد  خالل  من  الدولي  »المجتمع  طالب  كما 
الدولية  والمنظمات  األوروبي  واالتحاد  األفريقي 
باتخاذ موقف واضح من هذه االنتهاكات المستمرة 

ووقف العدوان«.
لألمم  السامية  المفوضية  أعربت  جانبها  من 
على  تغريدة  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
حسابها في موقع »تويتر« عن »قلقها العميق إزاء 
تاجوراء  مركز  استهداف  عن  الــواردة  المعلومات 
الجئين  ومقتل  جوية  بغارات  المهاجرين  الحتجاز 

ومهاجرين«، حسب ما ذكرت »فرانس برس«.
الوفاق،  بحكومة  المفوض  الداخلية  وزير  لكن 
إن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  قال  باشاغا،  فتحي 
»الطائرة التي قامت بالقصف غير اعتيادية وليست 

من الطائرات الحربية التي تملكها ليبيا«، مطالبًا 
»المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في األمر«.

االتحاد  مفوضية  رئيس  األفريقي  االتحاد  ودعا 
مستقل  »تحقيق  إلــى  فكي،  موسى  األفريقي، 
الذي  القصف  عن  المسؤولين  محاسبة  لضمان 

وصفه بالجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء«.
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  ودان 
ليبيا، غسان سالمة، القصف الجوي ضد مركز إيواء 
إلى  الفتًا  تاجوراء،  في  الشرعيين  غير  المهاجرين 
أنه »يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب«، وأن 
»على المجتمع الدولي تطبيق العقوبات المالئمة 

على من أمر ونفذ وسّلح هذه العملية«.
ودعا سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولدز، 
غير  المهاجرين  إيواء  لمراكز  الفوري  اإلغالق  إلى 

الشرعيين في ليبيا، ونقلهم إلى أماكن آمنة عقب 
هجوم مركز تاجوراء، محذرًا في تدوينة عبر حسابه 
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« 
من أن الهجوم سيزيد من وتيرة التدمير في ليبيا، 

داعيًا كل األطراف إلى وقف االقتتال وبدء الحوار.
وأعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، فيديريكا 
موغيريني، في بيان »ينضم االتحاد األوروبي إلى 
تحقيق  فتح  إلى  المتحدة  لألمم  الموجهة  الدعوة 
فيما  المروع«،  الهجوم  هذا  مرتكبي  حول  فوري 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  طالبت 
ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك بتحقيق 
الهجوم على مركز  المسؤول عن  لتحديد  مستقل 

إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.
اإليواء،  لمركز  الفوري  اإلغالق  إلى  البيان  ودعا 

وتقديم ضمانات بحماية المهاجرين في ليبيا.
غير أن المالحظ هو أن كل هذه اإلدانات الدولية 
دولة  كل  اكتفت  إذ  انفرادية،  مواقف  عن  عبَّرت 
فشلت  بينما  القصف،  عملية  يدين  موقف  باتخاذ 
في اتخاذ موقف جماعي محدد وقوي، وتحديدًا في 
طارئ  بشكل  األربعاء  اجتمع  الذي  األمن  مجلس 
أنه  إال  الليبي،  الوضع  في  المستجد  هذا  لمناقشة 
كان  بالخصوص،  قرار  إصدار  في  أخرى  مرة  فشل 
مما  الليبي،  الشأن  المتابعون  المراقبون  ينتظره 
الموقف  طبيعة  حول  االستفهام  عالمات  من  زاد 

الدولي مما يجري في ليبيا.
المضادة  واالتهامات  االتهامات  تستمر  وبينما 
القصف  عمليات  تتوقف  لم  الحرب،  طرفي  بين 
الجوي على بعض األماكن في العاصمة طرابلس، 
المطار  يوجد  حيث  الجوية  معيتيقة  قاعدة  منها 
بعد  طرابلس،  العاصمة  في  اآلن  الوحيد  المدني 
عرف  ما  أحداث  في  العاصمة  مطار  وحرق  قصف 

بـ»عملية فجر ليبيا« العام 2014.
إلى  تدعو  الــذي  السياسي  الحل  غياب  وفي 
الدولية  واألطــراف  المتحدة  األمم  إليه  العودة 
ــراف  األط في  الحرب  وتيرة  تستمر  المؤثرة، 
العامة  القيادة  قوات  بين  لطرابلس  الجنوبية 
حفتر،  خليفة  المشير  رأسها  وعلى  للجيش، 
أطراف  من  تغذيتها  بسبب  للتصعيد،  والمرشحة 
تؤيده،  الذي  للطرف  كل  السالح،  تضخ  إقليمية 
توريد  بحظر  األمــن  مجلس  لــقــرارات  خــرق  في 
السالح إلى ليبيا، ودون أن يتخذ المجلس أي قرار 
المبعوث  دفع  مما  الخرق،  لهذا  حد  بوضع  فاعل 
»إن  القول:  إلى  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي 
أي حديث عن حظر السالح، أصبح نكتة سمجة«! 
الليبي،  الشأن  متابعي  من  كثيرون  ويتساءل 
الموقف  هذا  كان  إذا  ما  أنفسهم،  الليبيين  ومن 
النار  إطالق  بوقف  قرار  اتخاذ  عن  العاجز  الدولي 
الرؤى  في  الخالف  جراء  فعلي  عجز  هو  ليبيا،  في 
أن ذلك يوحي  أم  المؤثرة،  الدولية  بين األطراف 
في  تنتج  حرب،  الستمرار  دولية  ممانعة  بعدم 
اعترافًا دوليًا، كشريك رئيسي  النهاية طرفًا يحوز 
وحيد في التعامل مع األزمة الليبية، رغم ما يصدر 
بين حين وآخر من تأكيدات على أن حل األزمة لن 
يكون عسكريًا، بل سياسي، عبر دعم خطة األمم 

المتحدة.
تفاصيل ص3

»أ.ف.ب« < مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء          

هناك إيحاء بعدم ممانعة دولية الستمرار 
الحرب حتى تنتج طرفاً يحوز اعترافاً دولياً، 

كشريك رئيسي في التعامل مع األزمة

عالمات استفهام عديدة حول تكرار إخفاق 
مجلس األمن في وقف حرب العاصمة رغم ما 

خلفته من مئات القتلى وآالف الجرحى

النيابة املصرية تقر بحق ليبيا في قضية تعويضات حنا
قضية  ملف  كشفها  جــديــدة  تفاصيل 
ضد  مصر  في  الصادر  القضائي  الحكم 
حبيب  حنا  ورثة  بتعويض  الليبية  الدولة 
كامل بمبلغ 261 مليون دوالر عن أراٍض 

أممتها الدولة في السبعينات.
النقض  نيابة  قبول  كان  البارز  التطور 
المصرية طعن الحكومة الليبية، بل أقرت 
اطلعت  شارحة  قضائية  مذكرة  -وفــق 
»عــدم  منها-  نسخة  على  ــوســط«  »ال
اختصاص القضاء الوطني المصري والئيًا 
التي  السيادة  أعمال  لتمتع  النزاع  بنظر 
بالحصانة  الليبية  الحكومة  عن  تصدر 

القضائية«.
واستندت المذكرة التي قدمها محامي 
النقض  محكمة  إلــى  الليبية،  الــدولــة 
المحاكم  اختصاص  »عدم  إلى  المصرية، 
تأسيسًا  الدعاوى،  بنظر  دوليًا  المصرية 
على مبدأ في القانون الدولي يقر بأن حق 
الخاصة  المنازعات  القضاء في  الدولة في 
ال  بها  لصيق  حق  هو  سيادتها  بأعمال 

تستطيع دولة أخرى مباشرته«.
وتعود جذور تلك القضية إلى ستينات 
إحــدى  كــانــت  حيث  الــمــاضــي،  ــقــرن  ال
فلسطينية  أصول  من  المصرية  العائالت 
فدان(،   700( 200 هكتار، حوالي  تمتلك 

العام  وفي  طرابلس،  السواني  بطريق 
1970 جرى تأميم هذه األراضي بموجب 
بنقل   1970 لسنة   135 رقــم  القانون 
الليبية  للدولة  ــالك  األم بعض  ملكية 
العائلة  لتدخل  أصحابها،  وتعويض 
ضد  قضايا  سلسلة  في  الثمانينات  منذ 
المصرية  المحاكم  أمام  الليبية  الدولة 
لعدم  القضية  برفض  تقضي  كانت  التي 

االختصاص.
الماضي،  العام  من  أكتوبر  في  لكن، 
في مصر  القاهرة  جنوب  محكمة  أصدرت 
بتعويض  الليبية  الدولة  بإلزام  حكمًا 
نيفين كامل حبيب وورثة نقوال حنا حبيب 

دوالر.  مليون   261 بنحو  يقدر  بمبلغ 
وديعة  من  التعويض  قيمة  نقل  وجرى 
قناة  بنك  في  الخارجي  الليبي  المصرف 
كامل  نيفين  حساب  لصالح  السويس 

حبيب حنا والمختصمين معها.
إدارة  مــن  مــســؤول  مــصــدر  ويــقــول 
لـ»الوسط«:  الليبية  الدولة  في  القضايا 
والدولة  مــشــروع،  حق  »التعويض  إن 
التعويضات  دفع  عن  تمتنع  لن  الليبية 
بحكم  تكون  أن  شريطة  لكن  العادلة 
قضائي صادر عن المحاكم الليبية صاحبة 

الوالية القانونية في هذا الشأن«.
تفاصيل ص5

القاهرة - الوسط

طرابلس، نيويورك، بنغازي- الوسط

قرر االتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري الممتاز 
عن موسم 2018/ 2019، واعتبار الموسم المنقضي كأن 
لم يكن، وال يمتد هذا القرار إلى إلغاء العقود القائمة التي 

ال تزال سارية المفعول.
وحدد قرار اتحاد الكرة رقم 30 موعد انطالقة الدوري 
الليبي الممتاز الجديد 2019/ 2020 الجمعة 13 سبتمبر 
أن  بعد  المسابقة،  مصير  الكرة  اتحاد  ليحسم  المقبل، 
شهدت حالة من الجدل، على خلفية تعثرات جمة وكبوات 
متعددة لم يتم وضع أي حل لها؛ نتيجة األوضاع السياسية 
الفني  المدير  أكد  نفسه،  الوقت  في  ليبيا.  تعيشها  التي 
للمنتخب الليبي األول لكرة القدم جالل الدامجة أن قائمة 
»فرسان المتوسط« ستشهد تحويرات جديدة بعد إعالن 
قائمة من الالعبين المحليين استعدادا لدخول معسكر في 
المغرب بدال من تركيا خالل الفترة من 13 إلى 31 يوليو 
الجاري. وأوضح الدامجة أن التغييرات المتوقعة ستكون في 
عدد من المراكز؛ بسبب احتراف بعض الالعبين، وإصابة 
البعض األخر، في ظل غموض موقف الالعبين البعيدين 
مع  األخضر  المستطيل  عن  بالقصيرة  ليست  فترة  منذ 

أنديتهم.
الالعبين  مــن  ــددا  ع أن  »الــوســط«  جــريــدة  وعلمت 
سفر  جوازات  لديها  ليس  الدامجة  قائمة  في  الموجودين 
ليتم استبعاد ما ال يقل عن سبعة العبين حال عدم التوصل 

إلى حلول لمشاكلهم اإلدارية.
وأعلن الدامجة في وقت سابق قائمة »فرسان المتوسط« 
)االتحاد(  الوحيشي  ومراد  )المدينة(  عزاقة  أحمد  لتضم: 
)النصر(  جبارة  وسعد  بنغازي(  )األهلي  أبوبكر  وعبدالجواد 
)السويحلي(  التريكي  )االتحاد( وعبدالرحيم  ومعتصم صبو 
طرابلس(  )األهلي  العياط  ومحمد  )االتحاد(  دراه  وناجي 
بنغازي(  )األهلي  )المدينة( ووائل صديرة  ومحمود عكاشة 
)أبوسليم(  الشتيوي  ومحمد  )االتحاد(  المقصي  وأحمد 
ومحمد التوهامي )المدينة( ومحمد فتحي )األهلي بنغازي( 
وعبداهلل  )االتحاد(  الشادي  وربيع  )السويحلي(  وفايز جمعة 
وأحمد  بنغازي(  )األهلي  حامد  وشامخ  )النصر(  عبدالرحمن 
احميد )االتحاد المصراتي( ومحمد مكاري )األهلي طرابلس( 
وأحمد  )النصر(  المريمي  وخالد  )النصر(  المهدي  ومعتز 

مفتاح )األولمبي( والشامخ القذافي )التعاون(.

واشنطن تدعو للعودة 
إلى العملية السياسية

الليبية  األطراف  جميع  واشنطن  دعت 
والعودة  طرابلس  في  القتال  لتهدئة 

إلى  مشيرة  السياسية،  العملية  إلى 
السبيل  هي  السياسية  »العملية  أن 
السالم  إلى  للتطبيق  القابل  الوحيد 

ليبيا«. في  واالستقرار  الدائم 
الخارجية  باسم  الناطقة  ودانت 
في  أورجتوس،  مورغان  األميركية، 

البغيض  »الهجوم  صحفي  بيان 
في  المهاجرين  احتجاز  مرفق  على 

 44 والذي أسفر عن مقتل  تاجوراء، 
100 مدني  أكثر من  وإصابة  شخصًا 

بريء«.
بـ»أحر  أوروجتس  وتقدمت 

ونتمنى  القتلى  لعائالت  التعازي 
مؤكدة  للمصابين«،  العاجل  الشفاء 
التي  المأساوية  »الخسارة  هذه  أن 
ال داعي لها في األرواح، أثرت على 

الفئات ضعًفا«. أكثر  من  واحدة 
والجيش  الوفاق  حكومة  وتبادلت 

بقيادة  العامة  للقيادة  التابع 
االتهامات  حفتر  خليفة  المشير 

االتحاد  به  ندّد  الذي  الهجوم  بشنّ 
األوروبي.

ليلة دامية في تاجوراء حصادها 120 قتيالً وجريحًا من المهاجرين

إلغاء الدوري الليبي و13 سبتمبر انطالق النسخة الجديدة

إياد نصار:  توحدت
مع شخصية 

الضابط اإلسرائيلي
في »املمر«



ندد أفراد من عائلة الطفل السوري آالن كردي الذي استحال رمزا ألزمة اللجوء بعد انتشار صور 
مؤثرة تظهر جثته على شاطئ تركي قبل أربع سنوات، بفيلم جديد يتناول قصته منددين بتجاهل 
القائمين على العمل لذوي الطفل. وقالت تيما كردي عمة الطفل آالن كردي المقيمة قرب فانكوفر 

في غرب كندا لقناة »سي بي سي« الكندية »أشعر بأني محطمة حاليا. هذا أمر غير مقبول«.
وقضى الطفل سنة 2015 مع عائالت أخرى كان أفرادها متجهين بحرا نحو اليونان هربا من 

الحرب في سورية.
كردي  آالن  جثة  صورة  وأثارت 
على شاطئ في تركيا تأثرا كبيرا في 
باالتحاد  دفع  ما  والعالم،  أوروبا 
األوروبي إلى فتح حدوده موقتا 

أمام الالجئين السوريين.
وأشارت تيما كردي إلى أن 
العائلة  إذن  يطلب  لم  أحــدا 
عن  الجديد  الفيلم  إلنجاز 
أنها  إلى  الفتة  كردي،  آالن 
علمت باألمر من والد الطفل 
حاليا  المقيم  كردي  عبداهلل 

في العراق. وأضافت »لقد اتصل 
بي وكان يبكي أيضا. لقد قال ال يمكنني أن 

أصدق أن أحدا بدأ بإنجاز فيلم عنه، ال يمكنني أن أتخيل أن أحدا 
يحاول من خالل فيلم إحياء ابني المتوفى في سن السنتين والذي ال يستطيع الكالم حتى«.
ويصور الفيلم بعنوان »الطفل آالن..بحر الموت« في تركيا مع ممثلين أميركيين بينهم 

نجم أفالم الحركة ستيفن سيغال، بحسب قناة »سي بي سي«.
ونشر كاتب ومخرج العمل عمر ساريكايا صورا عن ملصق الفيلم عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. وهو يأمل في أن يعرض عمله عبر شبكة »نتفليكس«.
وأفادت تيما كردي التي نشرت قبل عامين كتابا عن قريبها الصغير بعنوان »الطفل 

على الشاطئ«، بأن العائلة رفضت عروضا عدة إلنجاز فيلم عن هذه المأساة.
وأوضح المخرج ساريكايا لـ»سي بي سي« بأن فيلمه ال يقتصر على قصة عائلة 

كردي رغم أن موضوعه مستوحى من هذه المأساة، مشيرا إلى أن العمل يتناول أزمة 
اللجوء من منظور أشمل.

تواصـل 02

مـهـما شكرتك مـا تسد شكيره *** ومـهـمـا عطيتك مـا أنخلص دينـي
يـاشايـلـه مـواجـع معـاي كثيره*** وعـنـد الـشـدايـد دعـوتك تحميني
فـيـك حن عمري مالقيت نظيره *** وفيك ود عـايش فـي جذور جبيني

»#تحدي_ هشتاغ  وألمانيا  والنمسا  سويسرا  في  النشطاء  من  عدد  أطلق 
تقبيل_البقر«، عبر تطبيق سويسري »Castl« لجمع تبرعات لمنظمة خيرية.

باستخدام  البقر  بتقبيل  خيرية  لمنظمة  تبرعات  جمع  بهدف  التحدي  وبدأ 
صورة  مع  باأللمانية  الناطقة  الــدول  في  وانتشر  بــدونــه،  أو  اللسان 
 « هاشتاغ  مــع  إنستجرام  موقع  على  الفم  على  بقرة  يقبل  لشخص 

KuhKussChallenge# « باأللمانية.
تحدي  في  االشتراك  من  المواطنين  حذرت  النمسا  في  الزراعة  وزارة  لكن 
تقبيل البقر على الفم، سواء كان ذلك بتقبيل اللسان أو بدونه ألنه ممارسة 
مزعجة وخطيرة. ووصفت وزيرة الزراعة النمساوية إليزابيت كوستنجر التحدي 
حيوانات  ليست  األبقار  أن  من  المشاركين  وحذرت  الخطرة«  بـ»التفاهات 
قلقة  األبقار  تصبح  قد  العجول  صغار  مع  العبث  شخص  حاول  وإذا  أليفة، 

وتتعامل بعنف قد يعرض سالمة صاحب القبلة للخطر.

سناب شات يحتفل ببطولة
 ويمبلدون للتنس 

شات«  »سناب  تطبيق  أطلق  للتنس  ويمبلدون  بطولة  انطالق  مع  تزامنا 
مباشرة  أصدقائك  تحدي  لك  ستتيح  والتى  الالعبين،  متعددة  تنس  لعبة 

فى اللعب أثناء الدردشة.
جهازك  وتحريك  مهاراتك  على   »Bitmoji Tennis« لعبة  تعتمد  حيث 

للوصول إلى النصر، إذ يمكنك فى البداية التدريب عليها.
ضد  أو  األصــدقــاء  أحــد  ضد  اللعب  أو  »انجادجيت«  موقع  أوضــح  كما 
إمكانية  إلى  باإلضافة  للفائز،  للمشاركة فى دورة  األصدقاء  مجموعة من 
تتبع عدد مرات الفوز وأفضل سلسلة وأطول سباق من خالل اإلحصائيات 

داخل اللعبة.

#تحدي_تقبيل_البقر

وقت  في  أنه  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  كشفت 
تستعر حرب تجارية بين البلدين، إال أن »آبل« قررت 
برو«  »ماك  هو  حواسيبها،  نماذج  أحد  إنتاج  نقل 

الجديد، من الواليات المتحدة إلى الصين.
وأوردت الصحيفة االقتصادية األميركية عن مصادر 
لم تكشف هويتها أن »آبل« اختارت المزود التايواني 
»كوانتا كمبيوتر« لجمع قطع هذه األجهزة في الصين، 
في  حاليا  تجمع  قطعها  بأن  علما  شنغهاي،  قرب 

تكساس، وفق »فرانس برس«.
سوى  ليست  برو«  »ماك  كمبيوترات  أن  وصحيح 
جزء بسيط من مبيعات »آبل«، فإن هذا القرار قد يثير 
يحض  انفك  ما  الذي  ترامب،  دونالد  الرئيس  سخط 
في  اإلنتاج  على  »آبل«،  وتحديدا  األميركية،  الشركات 

الواليات المتحدة.
الحرب  خضم  في  أيضا  الحيرة  القرار  هذا  ويثير 
تهدد  التي  وواشنطن،  بكين  بين  القائمة  التجارية 
الصينية  الواردات  على  عالية  جمركية  رسوم  بفرض 
المستهلكين  إلى  بالنسبة  األسعار  يرفع  قد  ما  كلها، 

األميركيين.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 189 غرة ذي القعدة 1440 هــ
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»فيسبوك« تخوض مجال العمالت االفتراضية

ترامب يتهم »تويتر« و»غوغل« بممارسة أنشطة غير قانونية

كلمة1000

● كورنيش بنغازي 1 يوليو 2019.

الشهير  »يوتيوب«  موقع  على  القائمون  أعلن 
تعديالت  سيدخلون  أنهم  الفيديوهات  لمشاهدة 
جديدة على الموقع ما يجعل استخدامه أكثر سهولة 
المستخدمون  يالحظ  أن  المفترض  ومن  وفائدة. 
الــمــيــزات فــي عمل  ــدد مــن  أيــام ظهور ع ــالل  خ
أكثر  بدقة  يختار  »يوتيوب«  ستجعل  أولها  الموقع، 
إذ سيعتمد  المستخدم،  على  المقترحة  الفيديوهات 
على قائمة الفيديوهات التي شاهدها سابقا ليظهر 

له موضوعات قريبة منها.
التحكم  أيضا  المستخدم  بإمكان  سيكون  كما 
وإزالة  يوتيوب  قبل  من  المقترحة  بالفيديوهات 
مستخدمي  تمكن  أخــرى  ميزة  وستظهر  بعضها 
التي قد يرغبون  الفيديوهات  »يوتيوب« من اختيار 
األكثر  إما  نقاط،  عدة  على  باالعتماد  بمشاهدتها 
شعبية ورواجا على الموقع، أو تبعا للكلمات الدليلة 

والموحية.
كما بدأت »يوتيوب« منذ مدة باختبار ميزة جديدة 
الموضوعة  التعليقات  بإخفاء  للمستخدمين  ستسمح 
زر جديد  باستخدام  إظهارها  أو  الفيديوهات  أسفل 
بين  ومكانه  التعليقات،  أي   »comments« يدعى 

أزرار اإلعجاب وزر النشر.

كشفت صحيفة »جاكرتا بوست« اإلندونيسية، عن 
مستخدمي  لجميع  نهائيا  »واتسآب«  تطبيق  توقف 

الهواتف المحمولة، التي تعمل بنظام ويندوز.
متجر  مــن  »واتــســآب«  تطبيق  إلــغــاء  وسيتم 
مايكروسوفت اإللكتروني بعد 3 أيام فقط، وسيفقد 
تطبيق »واتسآب« الدعم الفني بصورة كاملة نهاية 
بنظام  العاملة  الهواتف  جميع  على   ،2019 عــام 

»أندرويد 2.3.7 و آي أو إس 7«.
تشغيل  في  للراغبين  الصحيفة،  وفق  ويمكن، 

المحمولة  الهواتف  تلك  عبر  »واتسآب« 
القديمة االستعانة بـ»واتسآب ويب«.
وكان بيل جيتس مؤسس شركة 
 24 ــوم  ي أعلن  مايكروسوفت، 
الماضي، أن أكبر خطأ ارتكبه هو 
بتطوير  »جوجل«  لشركة  السماح 
الفرصة  وخسارة  أندرويد  نظام 

في أن يصبح »ويندوز« هو النظام 
التشغيلي لـ»جوجل«، وهو الخطأ الذي 

400 مليار دوالر،  الشركة ما يقارب  كلف 
بعدما أصبح نظام »أندرويد« في المركز الثاني بعد 

»آبل«.
يذكر أن جميع الهواتف الذكية األخرى التي تستخدم 
لـ»واتسآب« مع  أنظمة تشغيل أخرى ال تزال داعمة 

كامل تحديثاته وميزاته.

»يوتيوب« يقدم ملستخدميه 
ميزات مريحة

»واتسآب« يعلن توقفه 
عن العمل العام املقبل

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

الرسائل عبر خدمتها.
فمن خالل خوض هذا المجال الشائك بعد عشر سنوات على إطالق 
»بيتكوين«، أشهر العمالت االفتراضية التي غالبا ما تتعرض النتقادات 
بفعل عمليات قرصنة واتهامات بغسل أموال، تواجه »فيسبوك« تحديا 
الكبرى  الشبكة  التي تواجهها هذه  الثقة  أزمة  كبيرا خصوصا في ظل 
وفق  الخاصة،  مستخدميها  لبيانات  إدارتها  تتناول  فضائح  سلسلة  إثر 

»فرانس برس«.
دفع  طريقة   2020 من  األول  النصف  من  اعتبارا  »ليبرا«  وستقدم 
جديدة خارج المسارات المصرفية التقليدية، إذ تسعى »فيسبوك« ألن 
تشكل هذه العملة حجر الزاوية لنظام مالي جديد يتخطى حواجز اختالف 
العمالت، وهي أداة من شأنها أن تستقطب خصوصا اهتمام الجهات 

المقصاة عن النظام المصرفي، في البلدان النامية على سبيل المثال.

وسيزود المستخدمون عبر هواتفهم الذكية محفظة عمالت رقمية 
تسمى »كاليبرا« ستدمجها »فيسبوك« مباشرة على خدمتيها »ماسنجر« 
أو  األموال  تحويل  عن  فضال  سلع،  شراء  لهم  يتيح  بما  و»واتسآب«، 

تسلمها، وفق ما أفاد مسؤولون عن المشروع.
إنها تستخدم نظما  إذ  »ليبرا« نظام »مفتوح«،  أن  غير 

معلوماتية متاحة بال أي حقوق، ما يعني أن في إمكان كل 
مطور أو شركة أو مؤسسة أن يدمجها في خدماته.

يشهد  الذي  المضمار  هذا  إلى  »فيسبوك«  وصول 
لو  للقطاع بحسب  »منعطفا«  قد يشكل  غليان،  حالة 
العمالت  شؤون  في  والمتخصص  المستثمر  كيرنر، 
االفتراضية، إذ إنها قد تساهم في تعميم استخدامها 

على نطاق واسع لدى العامة.
ويجسد ذلك أيضا رغبة الشبكة االجتماعية الرائدة عالميا 

في توسيع نشاطاتها إلى ما هو أبعد من اإلعالنات عبر اإلنترنت التي 
البيانات  إلى  تستند  نفسها  وهي  االقتصادي،  نموذجها  قاعدة  تشكل 

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

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

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

صورة العمالت االفتراضية مثل »بيتكوين«.

التدوين  لشبكة  اتهاما  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  وجه 
المصغر »تويتر« وشركة »غوغل« األميركية، بممارسة ما أطلق 

عليه »أنشطة غير قانونية«.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« األميركية إن 

وتمنع  محتملة ضده،  قانونية  غير  أنشطة  تمارس  »تويتر 
من اختيار متابعين جدد«.

التدابير  بعض  تتذكر  »غوغل  ترامب:  وأضاف 
ضدي، باعتبار أنها أقوى شركة في العالم وتتحكم 
خاللها،  من  تتدفق  التي  المعلومات  جميع  في 

فهم ال يريدون إعادة انتخابي«.
تويتر  وفيسبوك  غوغل  أن  »أعلم  قائال:  وتابع 

يقاتلون ضدي من الماضي وحاليا، لكني فزت 
باالنتخابات عندما كانوا ضدي بالكامل وسأفوز 

مستقبال«.
لدي  تويتر،  إال  مثال  نظرت  »إذا  واستطرد: 

ماليين األشخاص، وهي ذراع إعالمية جيدة جدا 
بالنسبة لي، لكنهم ال يعاملونني بالشكل الصحيح، 

وأعرف الحقيقة، فهم يحاولون أن يجعلوا عملية متابعتي 
أمرا صعبا للغاية«.

وقال الرئيس األميركي: »أعلم أن ما يفعلونه خاطئ وربما غير 
الخطوة  لدراسة  األمور  تلك  كل  في  النظر  حاليا  ويتم  قانوني، 

المقبلة«.
بعض  تجاه  اإلجراءات  من  مجموعة  أصدر  »تويتر«  وكان 

في  »تويتر«  وذكر  منصته،  عبر  والسياسيين  القادة  تغريدات 
تخالف  السياسيين،  تغريدات  انتشار  من  سيحد  بأنه  له  مدونة 
من  بحجبها  يقوم  معها  محدد«  »إشعار  بإرفاق  وذلك  قواعده، 

مطالعة الجمهور العام لها.
كما سوف تقوم شركة »تويتر« بتعديل خوارزمياته، 
من أجل تقليل أهمية هذه التغريدات المخالفة، حتى 

يشاهدها أقل عدد من الناس.
وقالت شركة »تويتر« في المدونة: »لقد سمحنا 
في الماضي لبعض التغريدات التي تنتهك قواعدنا 
بالبقاء على تويتر ألنها كانت في مصلحة الجمهور، 
هذه  اتخذنا  وكيف  متى  الواضح  من  يكن  لم  لكن 
نعرض  فإننا  هذا،  إصالح  أجل  ومن  القرارات، 
بشأن  الوضوح  من  المزيد  سيوفر  جديدا  إشعارا 
ولن  سنستخدمه«.  ولماذا  ومتى  المواقف،  هذه 
السياسيين  المرشحين  الجديد،  اإلجراء  من  يستثنى 
حسابات  يملكون  الذين  الحكوميين،  والمسؤولين 

موثقة، ويزيد عدد متابعيهم على 100 ألف متابع.
واعتاد ترامب، الذي يملك 61 مليون متابع، على مهاجمة 
خصومه عبر »تويتر«، ولكن غالبا ما تقابل تغريداته بردود تشير 
إلى أنها تنتهك شروط خدمة موقع التواصل االجتماعي الشهير.

األخرى  االجتماعي  التواصل  وشبكات  »تويتر«  أن  إلى  يشار 
عبر  المتطرفة  والدعاية  الكراهية  خطاب  لكبح  ضغوطا  تواجه 

منصاتها.

عائلة الطفل »آالن كردي« تندد 
بفيلم يتناول مأساته

أطلق الفنان الليبي معتز نجم الدين، أغنيته »إللي 
خان«، التي تشاركه فيها الفنانة العراقية هدى، عبر موقع 

»يوتيوب« لتحقق نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير.

أغنية »إللي خان« من كلمات الشاعر علي خويلد 
وألحان معتز نجم الدين وتوزيع محمود الشاعري وإخراج 

أحمد عموري.

الفنان معتز نجم يطرح أغنية »إللي خان«

»آبل« تتحدى ترامب 
بهذا القرار
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مجزرة تاجوراء تفجع العالم.. وأميركا تعرقل اإلدانة

الحرب تضع األزمة الليبية على أبواب التصعيد اإلقليمي
دخلت حرب العاصمة بعد معركة غريان في حسابات أخرى، ليس 
خليفة  المشير  بقيادة  للجيش  العامة  القيادة  أعلنته  ما  آخرها 
حفتر من رد فعل ضد تركيا ومواطنيها ومصالحها التجارية في 

البالد، بدعوى تدخلها عسكريًا في معركة غريان.
ودشنت األزمة الليبية في فصل جديد من التداعيات اإلقليمية 
التي  التصعيدية  القرارات  إثر  األسبوع  مطلع  منذ  المتالحقة 
أعلن عنها الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء 
التجارية  ومصالحها  ومواطنيها  تركيا  بشأن  المسماري،  أحمد 
الوفاق.  حكومة  جانب  إلى  عسكريًا  تدخلها  بدعوى  البالد،  في 
وتبعت دعوة حفتر خطوات تنفيذية من بعض األجهزة األمنية 
والتنفيذية في شرق البالد، في مقابل إدانة من جانب المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، وتحذيرات من جانب المجلس األعلى 
للدولة، لكن رد الفعل األبرز الذي قد يفتح المشهد على كافة 
التركية  الحكومة  تحذير  هو  مراقبين-  -وفق  السيناريوهات 
للقيادة العامة من »ثمن باهظ جدًا ألي موقف عدائي أو هجوم«.
الماضي، وبعد مرور نحو يومين على إعالن حكومة  السبت 
الوفاق سيطرتها على مدينة غريان، كان اتهام الجيش الواضح 
لتركيا أنها »موجودة على األرض في ميادين القتال«، بحسب 
»القيادة  أن  مفاجئ-  نحو  -على  أعلن  الذي  المسماري،  تعبير 
التي  التركية  السفن  باستهداف  األوامر  أعطت  للجيش  العامة 

تقترب من المياه اإلقليمية الليبية«.
إن  يقول  العامة  للقيادة  رسمي  ببيان  اإلعالن  هذا  وألحق 
»البالد تتعرض منذ سنوات لدعم لوجستي تركي، تطور هذه 
األيام إلى التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية 
والمدرعات  باألسلحة  المحملة  السفن  وإرسال  المرتزقة  ونقل 

والذخائر لدعم اإلرهاب في ليبيا«، حسب البيان.
استهداف  قرار  عند  المتوقع  غير  التصعيد  هذا  يتوقف  ولم 
السفن التركية، بل طالبت القيادة العامة الحكومة الموقتة أيضًا 
بـ»طرد كافة الشركات العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة 
المشروعات على األراضي الليبية ومقاطعة الصناعات والمنتجات 
الرحالت الجوية من وإلى تركيا إلى المطارات  التركية، وإيقاف 

الليبية«.
والمغادرة  الوصول  صاالت  إلى  حفتر  دعوة  صدى  ووصل 
بمطار بنينا الدولي، إذ أعلنت إدارته السبت الماضي إيقاف كافة 
الرحالت القاصدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحالت للعودة 
فقط )اسطنبول – بنغازي( للمواطنين المتواجدين هناك، كما أن 
جهاز الحرس البلدي بنغازي نفذ تحركات إلزالة جميع مسميات 
الدولة التركية من على الفتات المطاعم والمقاهي ومحالت بيع 

الحلوات في المدينة.
كما عمم رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب في 
مدينة البيضاء، عمر عبدربه البرعصي، قرارًا على الفروع التابعة 
والمؤسسات  الشركات  مع  التعامل  »عدم  إلى  دعا  للديوان 
التركية وحظر االستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول 
وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية«، وقرر »وقف 

أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويالت بكافة أشكالها 
قد تصدر لهذه الشركات أو وكالئها داخل الدولة الليبية سواء 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة«.
تداعيات أمنية لقرار حفتر

على صعيد التداعيات األمنية للقرار، أعلنت مديرية أمن أجدابيا 
بيان  في  وطالبت  التركية،  الجنسية  يحمالن  شخصين  توقيف 
بالتبليغ على أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية 
تعمل في مدينة أجدابيا. كما أصدر مدير أمن أجدابيا، العميد 
األمنية  بالدائرة  األمن  إلى مديري  تعليماته  اللواطي،  الصادق 
الرابعة بحصر الشركات التركية الواقعة في دائرة اختصاصهم 
وقفلها، وقفل المحال والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد 
من الجنسية التركية، وضبط األشخاص الذين يحملون الجنسية 

التركية وإزالة أية الفتات تحمل شعارات تركية.
في المقابل، حمّل المجلس الرئاسي -في بيان رسمي- قوات 
القيادة العامة مسؤولية »أي ضرر يلحق برعايا أي دولة، أو يمس 

بمصالحها على األرض الليبية«. ودعا المجلس، »البعثة األممية 
موقفيهما  ويوضحا  يبينا  أن  إلى  الدولي  والمجتمع  ليبيا  لدى 
من هذه التصريحات غير المسبوقة، وأن يتخذا مواقف واضحة 

حيالها«، بحسب البيان.
المجلس األعلى للدولة اعتبر أن قرارات القيادة العامة »إعالن 
عن  المنبثقة  »األجسام  أن  المجلس  وأكد  تركيا«،  على  حرب 
االتفاق السياسي المعترف بها من األمم المتحدة ستستمر في 
عالقاتها مع تركيا بناء على االتفاقات الثنائية«. وقال المجلس 
أو هجمات ضد أصدقائنا وعلى رأسهم  إن »أي أعمال عدوانية 
األتراك تعتبر إضرارًا بأمننا القومي، وستتم مجابهتها بكل حزم 

وقوة«.
أما األخطر في هذه التداعيات، والذي أثار قلق المراقبين هو 
إعالن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن أنقرة ستردّ على أي 
هجوم تنّفذه قوات القيادة العامة ضد مصالحها في ليبيا. وقال 
هجوم،  أو  عدائي  موقف  ألي  جدًا  باهظ  ثمن  هناك  »سيكون 
أن  »ينبغي  موضحًا  واألقــوى«،  فاعلية  األكثر  بالطريقة  سنردّ 

يكون معروفًا أننا أخذنا كل أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  كان  تركيا«.  ضد  عدائي  عمل  أو 
في  العشرين  قمة  ختام  عقب  صحفي  مؤتمر  في  قال  إردوغان 

اليابان إن بالده »ستتخذ التدابير الالزمة«.
عن  أجدابيا  أمن  مديرية  قبل  من  الرسمي  اإلعــالن  ورغم 
التركية  الخارجية  وزارة  أن  إال  اثنين،  تركيين  مواطنين  توقيف 
اتهمت القيادة العامة باعتقال ستة من مواطنيها، محذرة من 
العواقب في حال عدم اإلفراج الفوري عنهم. ووصفت الخارجية 
التركية، ذلك بأنه »عمل ال يرتكبه إال القراصنة وقطاع الطرق«، 
محذرة من اعتبار »القوات التابعة للقيادة العامة للجيش أهدافًا 
مشروعه لتركيا«، ثم عادت الخارجية التركية وأعلنت على لسان 
مصدر لم تسمه القول إن »قوات القيادة العامة أفرجت عن ستة 

أتراك كانت قد أوقفتهم أمس«.
مخاوف متزايدة من التصعيد

ومع إعالن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حالة التعبئة والنفير 

القوات  إسقاط  العامة  القيادة  وإعالن  البالد،  كامل  في  العام 
تتزايد  مسيرة،  تركية  طائرة  العامة  للقيادة  التابعة  الجوية 
وتيرة مخاوف المراقبين من تصاعد التوتر بما يقود نحو تدخل 
لتحذيرات  محتمل  صدى  في  ليبيا،  في  مباشر  أجنبي  عسكري 
حذر  الذي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  عن  صدرت  مبكرة 

مبكرًا من وقوع هذا التدخل باعتباره تغييرًا في قواعد اللعبة.
وفي منتصف أبريل الماضي، قال سالمة في تصريحات إلى 
ليس  مخاوفي  »أسوأ  سي(:  بي  )بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة 
في  مباشر  أجنبي  تدخل  وقوع  احتمال  هو  مخاوفي  أسوأ  ذلك. 
وسيجعل  اللعبة،  قواعد  في  كبيرًا  تغييرًا  سيكون  هذا  الحرب. 
األمور شديدة الصعوبة، ألنه لو حدث تدخل أجنبي مباشر في 

الحرب، فذلك سيؤدي لتدخل مضاد من أطراف أخرى«.
معهد  في  الباحث  عن  ــرس«  ب »فــرانــس  وكالة  ونقلت 
كلينغنديل في الهاي، جالل حرشاوي قوله إن »األمر هو بمثابة 
ذر الرماد في العيون«، معتبرًا أن »لدى حفتر هاجسين كبيرين. 
أواًل خسارة غريان التي تشكل عائقًا حقيقيًا أمام مواصلة حملته 
العسكرية على طرابلس، ومن ثم العثور في المدينة على عدد 
من صواريخ )جافلين( األميركية التي يبدو أن اإلمارات قد زوّدته 

بها«.
ورأى الخبير المتخصص في الشؤون الدفاعية، أرنو دوالالند، 
أن حفتر بمهاجمته تركيا يأمل في استدراج »أنقرة إلى التورط 
بشكل مباشر، مما سيجبر حليفتيه )اإلمارات ومصر( على القيام 
تجنّب  تريد  »أنقرة  أن  حرشاوي  اعتبر  المقابل  في  بالمثل«. 
هذا الفخ«، ألنها »نجحت في مهمتها في غرب ليبيا في الوقت 
الراهن، بفضل الطائرات المسيّرة التي سّلمتها في مايو للقوات 
تريد  »ال  تركيا  أن  مؤكدًا  الوطني«.  الوفاق  لحكومة  الموالية 

تصعيدًا في هذه المرحلة«.
استبداد صارم أم شعبوي؟

الوطني  الوفاق  حكومة  تــزوّد  تركيا  إن  دوالالنــد  ويقول 
بـ»سيارات وطائرات مسيّرة مسّلحة وغير مسّلحة، وبمؤازرة 
مباشر  بشكل  أيضًا  تتدخل  وإنها  التدريب(،  )خاصة  تقنية 
 ،2 بي  تي  بيرقدار  المسيرة  الطائرات  قيادة  في  خاصة 
ذلك«،  على  قادرين  الليبيون  )المقاتلون(  يصبح  أن  بانتظار 
الطائرات  تهديد  »يأخذون  حفتر  داعمي  أن  كذلك  مضيفًا 
طائرتين  دمّروا  وقد  الجد  محمل  على  التركية  المسيرّة 
أخرى  تدمير  وأعلنوا  يونيو   8 في  معيتيقة  مطار  مدرج  على 

األحد«.
الوطني  الوفاق  حكومة  سّلمت  »أنقرة  أن  دوالالند  وأكد 
أربع طائرات أخرى  أربع طائرات مسيّرة، وأن األخيرة طلبت 
بعد فقدان اثنتين دمرتهما طائرات إماراتية« وفق ما نقلته 

برس«. »فرانس 
الليبية  الحكومة  بدعمها  أنقرة  أن  حرشاوي  وأضــاف 
قوة  أنها  على  نفسها  إظهار  في  »تأمل  دوليًا  بها  المعترف 
السياسية من عدوان تشنّه دول  التعددية  إنقاذ  قادرة على 
الصارم على االستبداد  التي تفضّل االستبداد  الخليج ومصر 

من  الفجيعة  مقدار  العالمية  الفعل  ردود  عكست 
والجرحى  القتلى  عشرات  فيها  سقط  التي  المجزرة 
أفريقية،  جنسيات  من  شرعيين  غير  مهاجرين  بين 
العاصمة  في  تاجوراء  إيواء  لمركز  جوي  قصف  إثر 
عنه  بالمسؤولية  االتهامات  تبادلت  طرابلس، 
العامة،  للقيادة  التابع  والجيش  الوفاق  حكومة 
مستقل،  تحقيق  بفتح  الدولية  المطالبات  ورغــم 
عن  بيان  إصــدار  عرقلت  المتحدة  الواليات  أن  إال 
جلسة  خالل  الضربة  يدين  الدولي،  األمن  مجلس 
طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت 

ساعتين.
األولى  الساعات  المفجعة في  األنباء  بداية  كانت 
جوي  لقصف  المركز  »تعرض  مع  األربعاء  فجر  من 
المهاجرين جرحى  عنيف أودى بحياة عدد كبير من 
الشرعية،  الهجرة غير  ووفيات«، وفق جهاز مكافحة 
لمركز  الطوارئ  غرفة  قالت  والحقًا،  تاجوراء.  فرع 
 40 أسفر عن سقوط  »القصف  إن  الميداني،  الطب 
قتياًل وأكثر من 80 جريحًا«. وأوضح مسؤول مكتب 
 40 قرابة  انتشال  »جرى  أنه  مرسيط  مالك  اإلعالم 
جثة سقطت جراء القصف فيما تستمر عملية انتشال 

الجثث من تحت األنقاض«.
فتحي  الوفاق،  بحكومة  المفوض  الداخلية  وزير 
غير  بالقصف  قامت  التي  »الطائرة  إن  قال  باشاغا، 
اعتيادية وليست من الطائرات الحربية التي تملكها 
التحقيق  بضرورة  الدولي  »المجتمع  مطالبًا  ليبيا«، 
في األمر«. وتابع باشاغا: »هذه الجريمة جاءت بعد 
التابعة لقوات  الكرامة  قائد قوة عمليات  تصريحات 
القيادة العامة، محمد المنفور، ولذلك هو من يتحمل 

مسؤوليتها القانونية واألخالقية«.
المجلس  طالب  القصف،  من  قليلة  ساعات  بعد 
لجنة  إرســال  ليبيا  لدى  األممية  »البعثة  الرئاسي 
طالب  كما  القصف«،  موقع  لمعاينة  حقائق  تقصي 
»المجتمع الدولي من خالل االتحاد األفريقي واالتحاد 

واضح  موقف  باتخاذ  الدولية  والمنظمات  األوروبي 
العدوان«.  ووقف  المستمرة  االنتهاكات  هذه  من 
الطيران  اتهم  فقد  للدولة  األعلى  المجلس  أما 
الهجوم، وكرر  بارتكاب  العامة  القيادة  لقوات  التابع 
الرئاسي  المجلس  طرحها  أن  سبق  التي  المطالبة 
الحقائق  لتقصي  فريق  بإرسال  األممية  البعثة  على 

لمعاينة المركز، وإظهار الحقائق للعالم.
حراسًا  بأن  »معلومات  المتحدة  األمــم  وتلقت 
النار على مهاجرين حاولوا الهرب من مركز  أطلقوا 
للقصف  تعرضه  أثناء  تاجوراء،  في  المهاجرين  إيواء 
»رويترز«.  األنباء  وكالة  وفق  األربعاء،  أمس  الجوي 
أن  إلى  الواقعة  عن  المتحدة  لألمم  تقرير  وأشــار 
المركز تلقى ضربتين جويتين، األولى أصابت ساحة 
نحو  ضم  عنبرًا  استهدفت  واألخرى  خاوية،  سيارات 
120 الجئًا، الفتًا إلى أن القصف أدى إلى مقتل ما ال 

يقل عن 53 شخصًا، بينهم ستة أطفال.
إذ اعتبر  الدولية واإلقليمية،  الفعل  وتوالت ردود 
»يرقى  القصف  أن  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
»إن  متابعًا:  حــرب«،  جريمة  مستوى  إلى  بوضوح 
الدموية  المقتلة  بهذه  وصلت  الحرب  هذه  عبثية 
إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأساوية«،  الجائرة 
العقوبات  »تطبيق  إلــى  الــدولــي  المجتمع  ــا  ودع

المالئمة على من أمر ونفذ وسّلح هذه العملية«.
مورغان  األميركية،  الخارجية  باسم  الناطقة 
لكنها  بـ»البغيض«،  الهجوم  وصفت  أورجتوس، 
الليبية  تحدثت عن »الحاجة الملحة لجميع األطراف 
العملية  إلى  والعودة  طرابلس  في  القتال  لتهدئة 
السياسية«، مشيرة إلى أن »العملية السياسية هي 
الدائم  السالم  إلى  للتطبيق  القابل  الوحيد  السبيل 

واالستقرار في ليبيا«.
فيديريكا  ــي،  األوروب االتحاد  خارجية  وزيــرة  أما 
إلى  ــي  األوروب االتحاد  »ينضم  فقالت  موغيريني، 
تحقيق  فتح  إلى  المتحدة  لألمم  الموجهة  الدعوة 

فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع«، فيما دعا 
سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولدز، إلى اإلغالق 
في  الشرعيين  غير  المهاجرين  إيواء  لمراكز  الفوري 
مركز  هجوم  عقب  آمنة  أماكن  إلى  ونقلهم  ليبيا، 
من  سيزيد  الهجوم  أن  من  رينولد،  وحذر  تاجوراء. 
إلى  ــراف  األط كل  داعيًا  ليبيا،  في  التدمير  وتيرة 
الخارجية  وزارة  ووصفت  الحوار.  وبدء  االقتتال  وقف 

داعية  بـ»المأساة«،  القصف  بيان-  -في  الفرنسية 
ووقف  ــورًا  ف التصعيد  وقــف  إلــى  األطــراف  مجددًا 
لسان  على  جاء  األقــوى  الفعل  رد  لكن  المعارك«. 
اإليطالي، ماتيو  الداخلية  الوزراء ووزير  رئيس  نائب 
للمشير  التابعة  القوات  أن  رأى  الــذي  سالفيني، 
مطالبًا  القصف«،  عن  »المسؤولة  هي  حفتر  خليفة 
لدعم  بالتدخل  الدولي  »المجتمع  نفسه  الوقت  في 

حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كونها الحكومة 
المعترف بها شرعيًا من طرف األمم المتحدة«.

األربــعــاء:  صحفي  مؤتمر  في  سالفيني  ــال  وق
يستيقظ  بأن  األمل  يحدوني  ليبيا،  إلى  »بالنسبة 
عاتق  على  تقع  المسؤولية  فإن  الدولي،  المجتمع 
الجنرال حفتر«، حسب ما نقلت وكالة آكي اإليطالية. 
وأضاف أنه »عمل إجرامي تمامًا مثل تلك الهجمات 

والمستشفيات  والمطارات  المدنية  األهــداف  على 
الذين  أولئك  من  أحد  يبقى  أال  آمل  لذا  المدنية. 
يدعمون  والتجارية  االقتصادية  أجل مصالحهم  من 
إلى  أشير  ال  هنا  أنا  مدنية.  أهدافًا  يقصف  شخصًا 

الفرنسيين!«.
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  أما 
الالجئين فأعربت عن »قلقها العميق إزاء المعلومات 
الحتجاز  ــاجــوراء  ت مركز  استهداف  عــن  الـــواردة 
المهاجرين بغارات جوية ومقتل الجئين ومهاجرين«.
المسؤولين  بـ»محاسبة  طالب  األفريقي  االتحاد 
مفوضية  رئيس  ودعا  الرهيبة«.  الجريمة  هذه  عن 
إلى  االتحاد األفريقي، موسى فكي محمد، في بيان 
عن  المسؤولين  محاسبة  لضمان  مستقل  »تحقيق 
هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء«، حسب ما 

نقلت »فرانس برس«.
وطالبت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
لتحديد  مستقل  بتحقيق  الدولية  الهجرة  ومنظمة 
المهاجرين  إيواء  مركز  على  الهجوم  عن  المسؤول 
مشترك  بيان  وحسب  تاجوراء.  في  الشرعيين  غير 
»معروفة  طرابلس  في  اإليواء  مراكز  فإن  للجهتين 
المحتجزين  أن  تعلم  التي  ليبيا،  في  األطراف  لكافة 

في تاجوراء مدنيون«.
اإليواء،  لمركز  الفوري  اإلغالق  إلى  البيان  ودعا 
وتقديم ضمانات بحماية المهاجرين في ليبيا، كما 
لفت إلى أن 600 الجئ على األقل كانوا يعيشون في 
فريقًا  أرسلت  المفوضية  بأن  منوهًا  تاجوراء،  مركز 

طبيًا للمساعدة في عالج المصابين.
ووســـط هــذه اإلدانــــات الــدولــيــة الــواســعــة، 
يبقى  الجريمة،  بتحقيق دولي في هذه  والمطالبات 
التساؤل قائمًا حول أسباب عرقلة الواليات المتحدة 
غموض  محل  تزال  ال  والتي  الجريمة،  هذه  إدانــة 
التي  الجرائم  من  غيرها  كحال  واسعة  وتساؤالت 

وقعت منذ العام 2011.

مقتل وجرح عشرات املهاجرين

وسط اتهامات متبادلة بالدعم اخلارجي

حّمل المجلس الرئاسي -في بيان رسمي- قوات 
القيادة العامة مسؤولية »أي ضرر يلحق برعايا 

أي دولة، أو يمس بمصالحها على األرض الليبية

وزارة الخارجية التركية اتهمت القيادة العامة 
باعتقال ستة من مواطنيها، محذرة من العواقب 

في حال عدم اإلفراج الفوري عنهم

طرابلس، بنغازي، عواصم- الوسط



محليات 04

حاورتها–ابتسام اغفير:

مصممة اإلكسسوارات الليبية ابتسام الشيخي:

بعد توقف خمس سنوات

أستخدم الفيروز والجوهر واملرجان وأعتمد على ذائقتي في تصاميمي

انتخابات البلديات تعيد ترتيب البيت الليبي من الداخل
 ،2019 الليبية  البلدية  االنتخابات  انطلقت 
العام من خالل  بلديًا، منذ مطلع  99 مجلسًا  الختيار 
2019 من قبل اللجنة المركزية  مجموعات طوال عام 
ترتيب  إعادة  إطار  في  البلدية،  المجالس  النتخابات 
إقصاء  أو  جهة  أية  من  وصاية  دون  الداخلي  البيت 

اجتماعي. ألي مكون 
ليبية،  بلدية   70 من  أكثر  مجالس  والية  انتهت 
الليبيون منذ  لتشرع في انتخابات جديدة، لم يعرفها 
المركزي  النظام  ألن  الزمان؛  من  عقدين  من  أكثر 
الال  النظام  وُاعتمد  الوضع  تغير  أن  إلى  سائدًا،  كان 

البلدية. المجالس  مركزي عن طريق 
الليبية  البلدية  لالنتخابات  المركزية  اللجنة 
برئاسة سالم بن تاهية، أعلنت فتح باب التسجيل في 
مهمة  خطوة  في  للمرشحين،   2018 نوفمبر  مطلع 
لالنتخابات  وتمهيدًا  البالد  في  الديمقراطية  لدعم 
ليبيا غسان  لدى  األممي  المبعوث  البرلمانية، بحسب 

سالمة.
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  رئيس  وعبّـر 
بإجراء  وثقته  تفاؤله  عن  تاهية،  بن  سالم  البلدية 
االنتخابات البلدية في المواعيد التي حددتها اللجنة، 
عقد  مؤكدًا  تواجهها،  التي  الكبيرة  التحديدات  رغم 
التي  والمناطق  المدن  كافة  »في  البلدية  االنتخابات 
يمكن أمنيًا ولوجستيًا إجراء عملية االنتخابات بها«، 
وبريطانيا،  وفرنسا  ألمانيا  سفراء  تاهية  بن  والتقى 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  والممثل 
في  الماضي  الشهر  المنظمة  ممثلي  من  وعددًا 
ويعترف  اللجنة،  جهود  دعمهم  وأكدوا  طرابلس، 
لالنتخابات  المركزية  باللجنة  الدولي  المجتمع 
التي  تاهية،  بن  سالم  برئاسة  طرابلس،  في  البلدية 
منذ  البلديات،  من  عدد  في  االنتخابات  على  أشرفت 

العام. مطلع 
في  تلفزيونية،  تصريحات  في  تاهية  بن  وأكد 
تتبع  وال  مستقلة  جهة  »اللجنة  أن  الماضي،  مارس 
مشيرًا  الفائزين،  بإعالن  ينتهي  وعملها  حكومة،  أي 
الشرقية ال تمانع في  بالمنطقة  الجيش  إلى أن قوات 
التي تحت سيطرتها، وأن  إجراء االنتخابات بالمناطق 

كان  عسكريون  تسييرها  مهمة  تسلم  التي  البلديات 
لضرورات أمنية في فترة الحرب«.

مهام اللجنة المركزية النتخابات المجالس البلدية
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  المركزية  اللجنة  تختص 
لالنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما 
نزاهتها وحريتها، وعلى األخص تنظيم وإدارة  يضمن 
العملية االنتخابية واإلشراف عليها ومراقبتها, وتسجيل 
وضوابط  شروط  وتحديد  سجالتهم  وإعداد  الناخبين 
الترشيح  طلبات  قبول  نماذج  وتحديد  فيها،  القيد 
وإعداد  االقتراع،  مراكز  وتحديد  المرشحين،  وتسجيل 
نتائج  وإعالن  واعتماد  والفرز،  اإلقتراع  عمليات  وتنفيذ 
المراقبين  اعتماد  المحلية، وإصدار بطاقات  االنتخابات 
على االنتخابات والوكالء واإلعالميين وتسهيل عملهم، 
الميزانية  ووضع  المحلية،  االنتخابات  مواعيد  وتحديد 
التقديرية الالزمة لعملية االنتخابات وعرضها على وزير 
العتمادها،  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  المحلي  الحكم 
المنظمة  الفنية  بالمسائل  المتعلقة  القرارات  وإصدار 

للعملية االنتخابية.
وشدد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور 
دعم  لبرنامج  الختامي  المؤتمر  في  الطاهر،  ميالد 
من  الممول  المحلية،  والحكومة  االجتماعي  السلم 
تحت  الهولندية،  والحكومة  األوروبي  االتحاد  قبل 
على  مزدهرة،  مدن  أجل  من  فاعلة  بلديات  شعار 
البلديات  طريق  عن  إال  يتم  لن  ليبيا  استقرار  أن 
قدراتها  من  الرفع  خالل  من  البلدية  والمجالس 
الخدمات  وتوصيل  شؤونها  إدارة  في  ومساندتها 

التكاليف. وأقل  جودة  بأعلى  للمواطنين 
لدى  األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيس  حضره  المؤتمر 
وعدد  ليبيا  لدى  الهولندية  المملكة  وسفير  ليبيا 
ومؤسسات  البلدية  المجالس  وأعضاء  عمداء  من 
منظمات  عن  وممثلين  المدني  المجتمع  ومنظمات 
والمنظمات  المانحة  الدول  الطاهر،  وطالب  الدولية، 
لوزارة  الدعم  توفير  في  باالستمرار  المنفذة  الدولية 
تنفيذ  من  تتمكن  حتى  والبلديات  المحلي  الحكم 
الحكم  بقطاع  العمل  وتطوير  المستقبلية  خططها 

عام. بشكل  المحلي 

مجلس  انتخابات  على  السياسي  االنقسام  تأثير 
البلديات

البالد  غرب  في  بلدية   30 في  االنتخابات  تنظيم 
 5 قبل  السياسي  االنقسام  حدوث  بعد  وجنوبها، 
العامة  للقيادة  البالد  شرق  مدن  وخضعت  أعوام، 
أوقف عمل  الذي  المشير خليفة حفتر،  بقيادة  للجيش 

عسكريين. مسؤولين  وعين  البلديات، 
في  للمترشحين  االنتخابية  الدعاية  فترة  بدأت 
في  يومًا   13 لمدة  واستمرت   ،2019 مارس   15
وزوارة،  بية،  وبنت  عتبة،  »وادي  هي:  بلديات  تسع 
وباطن الجبل، والقلعة، والرياينة، ونالوت، والحوامد، 
 30 السبت  يوم  االقتراع  م  نُظِّ فيما  وغدامس«، 
الناخبين  مشاركة  نسبة  إجمالي  وبلغ   ،2019 مارس 

في االقتراع 18٪.
البلدية  االنتخابات  من  الثانية  المجموعة  أما 
والغريفة،  ووازن،  »رقدالين،  بلديات هي:   7 تضمنت 
الجنوب«،  والزاوية  والبوانيس،  واألصابعة،  وككلة، 
مارس   22 في  للمرشحين  الدعائية  الحملة  بدأت 
2019 بالتزامن مع استمرار الحملة الدعائية لبلديات 
أعلنت  فيما   ،2019 أبريل   6 في  األولى،  المجموعة 
من  لكل  االنتخابات  تأجيل  عن  المركزية  اللجنة 
بلديتي الزاوية الجنوب، وككلة؛ بسبب اندالع الصراع 
المسلح في المنطقة، فيما افتتحت مراكز االقتراع في 
ووازن،  والغريفة،  البوانيس،  بلديات: »وادي  كل من 

.42% للمقترعين  الكلية  النسبة  وبلغت  ورقدالين«، 
بلديات   10 انتخابات  أجريت  الماضي،  أبريل  في 
والرحيبات،  الشاطي،  وإدري  الشاطئ،  »براك  وهي: 
وزلطن،  والشويرف،  الشاطئ،  والقرضة  وأوباري، 

والغريفة«. ووازن  والبوانيس 
وأعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، 
في مايو الماضي، أسماء عمداء 18 بلدية جرى انتخابهم 
للدورة الثانية 2019، بينما فتحت لجنة االنتخابات، باب 
سبق  والحرابة،  وصبراتة  صرمان  بلديات  في  الترشح 
األمنية  الظروف  بسبب  بها  االنتخابات  إجراء  تعذر  أن 

واالشتباكات الدائرة في العاصمة.
الرياينة المرأة في بلدية  انتخاب فئة  إعادة 

المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أوضحت 
بلدية  في  المرأة  فئة  انتخاب  إعادة  سبب  البلدية، 
المركزية  للجنة  اإلعالمي  المكتب  وقال  الرياينة، 
خاصة  تصريحات  في  البلدية،  المجالس  النتخابات 
فئة  انتخاب  إعادة  وراء  السبب  إن  »الوسط«  إلى 
اسم  في  مطبعي  خطأ  هو  الرياينة  بلدية  في  المرأة 

المرشحات. إحدى 
الرياينة  ببلدية  االقتراع  مراكز  فتح  اللجنة  وأعلنت 
الماضي،  يونيو   29 في  المرأة  فئة  انتخاب  إلعادة 
الساعة  أبوابها  المراكز  فتحت  اللجنة،  بيان  ووفق 

السادسة مساًء. الثامنة صباحًا، وتم إغالقها في 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أعلنت  فيما 
حتى  المرشحين  ملفات  استقبال  تمديد  البلدية، 
لصعوبة  نظرًا  الجاري(،  يوليو   2  ( الماضي  الثالثاء 

الترشح. مستندات  إتمام 
صادر  بيان  في  البلدية،  االنتخابات  لجنة  وقالت 
المرشحين  ملفات  استقبال  تمديد  قرار  إن  عنها، 
الراغبين  مطالبة  وتراغن،  وقطرون  للشرقية  موجه 
في الترشح لعضوية المجالس البلدية، تسليم ملفات 
التاسعة  من  المعنية  الفرعية  اللجان  بمقار  الترشح 

الرابعة مساء. صباحًا حتى 
مجلس  تشكيل  شحات،  بلدية  أعلنت  حين  في 
ترشيح  جرى  الحاسة،  قبيلة  تركيبات  يضم  اجتماعي 
البلدية،  لفرع  االجتماعي  المنسق  قبل  من  أعضائه 
عضوًا   60 الحاسة  لقبيلة  االجتماعي  المجلس  وضم 
المنسق  قبل  من  ترشيحهم  بعد  اختيارهم  جرى 

االجتماعي.
للمواطن  متكاملة  خدمات  لتقديم  مركز  استحداث 

البلديات في 
الوفاق،  حكومة  في  المحلي  الحكم  وزير  ويبحث 
آي  »جي  مؤسسة  مع  الطاهر،  عبداهلل  ميالد  الدكتور 
زد GIZ« للتعاون األلمانية، أوجه التعاون المستقبلية 
استحداث  وبينها  المحلي،  الحكم  مجال  في  المقترحة 
البلديات  مركز لتقديم خدمات متكاملة للمواطن في 
القدرات  وتنمية  اإلدارية  والميكنة  الكوادر  وإعداد 
بعض  معالجة  في  والمساهمة  والمرأة  للشباب 

المجالس  في  العمل  سير  تعيق  التي  المختنقات 
والبلديات. البلدية 

ومسؤولي  الطاهر  بين  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بوزارة  المستشار  بحضور  األلمانية،  المؤسسة 
االقتصاد والتعاون الدولي األلماني دينيس سرتكان، 
األلمانية  التعاون  لمؤسسة  طرابلس  مكتب  ومدير 

في ليبيا منفرد فان أكررت.
االجتماع  إن  الوزارة،  عن  صادر  بيان  وقال 
البلديات  مختلف  في  التطبيقية  المشاريع  استعرض 
للتدريب  مراكز  استحداث  بينها  ومن  المستهدفة، 
ناقش  كما  والمرأة،  للشباب  الحرف  بعض  على 
المؤسسات  بين  االجتماع استحداث مشاريع مشتركة 
عمل  فرص  توفير  إلى  تهدف  واإلنجليزية،  األلمانية 
بالمجالس  والمالي  اإلداري  األداء  وتطوير  للشباب 
للوظائف  الوظيفي  للوصف  أدلة  وإعداد  البلدية 

البلدية. بالمجالس 
لالنتخابات  المركزية  اللجنة  بجهود  دولية  إشادة 

البلدية.
أكد سفيرا ألمانيا وفرنسا ونائبة السفير البريطاني 
لدى ليبيا، التزام دولهم بدعم عملية إجراء انتخابات 
الدولي  المجتمع  ممثلو  أشاد  كما  البلدية،  المجالس 
بيان  بحسب  لالنتخابات،  المركزية  اللجنة  بجهود 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  صفحة  نشرته 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل  موقع  على  ليبيا، 
للشؤون  الخاص  الممثل  نائبة  أعلنت  فيما 
المتحدة  األمم  أن  ويليامز،  ستيفاني  السياسية، 
تعهدت  كما  البلدية،  االنتخابات  إجراء  عملية  تدعم 

يورو. بمليوني  البلدية  االنتخابات  بدعم  ألمانيا 
كافة  لتقديم  استعدادها  عن  بروكسل  وعبّـرت 
المتحدة  األمم  عمل  لدعم  الممكنة  المساعدات 
يصف  إذ  االنتخابات،  تنظيم  إلى  للتوصل  ليبيا  في 
إلى  بالنظر  انتخابات  تنظيم  بـ»الصعب«  األوروبيون 
تعقيدات وصعوبات تواجه اإلدارة التنفيذية، في إطار 
سعي دول االتحاد األوروبي للبحث عن طرق من أجل 
سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  عمل  دعم 

ليبيا. في  السياسية  العملية  بتطوير  يسمح  بشكل 

عالي  وتنسيق  رائعة،  وألوان  بديعة  بتصاميم 
ابتسام  الليبية  المصممة  علينا  أطلت  الجودة، 
ليبية  كامرأة  وتميزت  بإكسسواراتها،  الشيخي 
باختياراتها  اإلكسسوار  تصميم  تجربة  بخوضها 
وتطويعها  الكريمة،  واألحجار  المبهرة،  األلوان 

حسب ذائقتها لترضي جميع األذواق.
في  تخرجت  مميزة،  إعالمية  الشيخي  ابتسام 
العمل  ومارست  بنغازي،  جامعة  اإلعالم  قسم 
عالم  إلى  ذلك  بعد  وانتقلت  واإلذاعي،  الصحفي 

الحوار: بيننا هذا  التقيناها ودار  اإلكسسوارات، 

● منذ متى بدأت ابتسام تصميم اإلكسسوارات؟
أساور  صنع  خالل  من  جدتي  يد  على  كانت  البداية 
األمر  وكان  خاللها،  من  تدربت  العائلة،  ولبنات  لي 
من  وأطور  أصمم،  وبدأت  الصعوبة،  بعض  فيه 
نفسي، وأبحث وأتعلم إلى أن بدأتُ تصميم بعض 
القطع لنفسي، ومن خالل المحيطين بي وإعجابهم 

مشروعي. بداية  كانت  بتصميماتي 
كيف تدربتِ على هذا العمل؟  ●

خالل  من  تعلمت  االبتدائي،  الرابع  الصف  في 
المنزلي،  التدريب  حصة  ضمن  الكروشيه  درس 

انطلقت. ومن هنا 
لجدتي وأمي وخالتي الفضل بعد اهلل في تعليمي، 
أصعبها  وانتقاء  الكروشيه،  خرائط  فك  أعشق  كنت 
بالنظام،  أشغالي  وامتازت  اتقانها،  في  والتفنن 
أسرتي،  خالل  من  وأتدرب  أسال  كنت  والذوق.. 
في  صعوبة  أجد  ولم  تدريبنا  علي  جدتي  حرصت 
في  لدي  متوافرة  إنها  إذ  التعليم  مواد  عن  البحث 

كل وقت.

التصاميم واأللوان؟ كيف تختار ابتسام أشكال   ●
اختار تصميمي بخلط األلوان واستند إلى ذائقتي 
الفنية، وأعشق تركيب األلوان وتداخلها في بعض.

هل هناك بصمة تميزك عن غيرك؟  ●
تميز  بصمة  لي  تكون  أن  مشروعي  فكرة  من 

التصاميم. باقي  عن  تصاميمي 
وكيف  الكريمة  األحجار  تستخدمين  كيف   ●

بتطويعها؟ تقومين 
والمرجان  الحقيقي  والجوهر  الفيروز  استخدمت 

جاهزة  عليها  أتحصل  كنت  بصراحة  الحجر..  وكسر 
عليها. بصمتي  ووضع  بتصميمها،  وأقوم 

إضافة  بعينها  أدوات  إلى  المصممة  تحتاج  هل   ●
إلى الذوق؟

التصميم  إظهار  في  مساعدة  أدوات  توجد  نعم.. 
ذوق  على  يعتمد  شيء  وكل  النهائي،  شكله  في 

القطعة. الجمال في  إبراز مواطن  المصممة في 
وهل  لتصاميمك؟  اسكتشات  ترسمين  هل   ●

تعتمدين في ذلك على ذوقك، أم طلب الزبون؟
في  منها  استفدت  والتي  الرسم  مواهبي  من 
أيضًا  كبير،  دور  ولذائقتي  اإلكسسوارات،  تصميم 
اختالف  وأحترم  زبوناتي  طلب  إلى  االستماع  أجيد 
وأسعى  األذواق 
تمتلك  كي  جاهدة 
قطعتها  زبونتي 

الرضا. وهي بكامل 
ماذا  إلى 
ابتسام  تطمح 
المرحلة  هذه  في 
مشوارها  من 
تصميم  في 

اإلكسسوارات؟
طموحي  الحقيقة 
مجرد  من  أكبر 
دولية  معارض  في  أشارك  أن  أتمنى  مشروع، 

وعربية، وتكون لي ماركة خاصة بي.
● هل تسعين للتواصل مع غيرك من المصممين 

سواء عربيًا أو في ليبيا؟
أنا على تواصل عبر صفحات التواصل االجتماعي، 
أميركا  من  ومصممين  لبناني،  مصمم  مع  تواصلت 
الكثير  الحقيقة يدخل عبر صفحتي  الالتينية وهنود، 

بتصاميمي. المعجبين  من 

وجهان  واإلكسسوارات  األزياء  تصميم  هل   ●
أو يكمالن بعضهما؟ لعملة واحدة 

لمسة  يعطي  اإلكسسوار  بعضا،  يكمالن  االثنان 
لألزياء.

للوصول  الليبية  المصممة  ينقص  ماذا   ●
العالمية؟

األمر ليس صعبًا، لكن هناك بعض العوائق التي 
أمامها. قد تقف 

كيف تقومين بعرض وتسويق تصاميمك؟  ●
التواصل  بمواقع  صفحتي  في  خاص  إيميل  عبر 

االجتماعي.
جانب  إلى  أخرى  يدوية  أشغااًل  تنفذين  هل 

األزياء؟ تصميم 
وصناعة  والرسم  والكروشيه  التطريز  أجيد 

الورود.
● ما الفرق بين الشغل اليدوي والمُصنع في مثل 

العمل؟ هذا 
اليدوي نادر ومتين. العمل  بالتأكيد  هناك فرق 

النساء على شغلك؟ مدى إقبال 
وكل  رفيع،  ذوق  ذات  الليبية  السيدة  الحقيقة 
أطلقت  منذ  تناسبها،  التي  القطعة  تختار  سيدة 
واإلقبال  الطلبات  كثرت  العرض  وبدأت  مشروعي 
مدينتي  خارج  من  طلبات  تأتيني  ممتازًا،  كان 
مصر  من  سيدات  معي  تواصلن  أيضًا،  بنغازي 

بتصاميمي. إعجابهن  أبدين  وتونس  وسوريا 
من أين تستلهمين أفكارك؟  ●

عليها  أطلق  القطع  وبعض  الطبيعة  من  أحيانًا 
والرمان  والتراب  والبرق  كالبحر  بها  خاصًا  اسمًا 

والمتوهج، أيضًا من مزج األلوان وتداخلها.
من  وكل  دعمني،  من  كل  أشكر  النهاية،  وفي 
وأن  يوم،  ذات  ليبيا  بلدي  أمثل  أن  وأتمنى  علمني 

يكون لي بصمة في عالم تصميم اإلكسسوارات.

جدتي ألهمتني 
الفكرة وطموحي أكبر 

من مجرد مشروع

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

السنة الرابعة
العدد 189 غرة ذي القعدة 1440 هــ
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محليات 05

الوسط ــ عالء حموده

«الوسط» اطلعت عل; مذكرة النيابة والدفاع الليبي أمام النقض المصرية

بالوثائق.. «القانون الدولي» ينصف 
ليبيا في قضية تعويضات أرض حنا

بناء عل; طلب من البرلمان األوروبي

«يوروبول» تحذر من تسلل املقاتلني األجانب إلى ليبيا تحت عباءة الهجرة

العائلة طرقت أبواب املحاكم املصرية شماال وجنوبًا منذ العام ١٩٨٠ وحتى اآلن

الشرطة األوروبية: مخاوف من تسلل اإلرهابيني من ليبيا وتنفيذ هجمات ضد أهداف في أوروبا
القاهرة ــ الوسط

األوروبي  لالتحاد  التابعة  الشرطة  وكالة  كشفت 
اإلرهابيين  المقاتلين  تنقل  عن  )يوروبول( 
التراجع  خلفية  على  ليبيا  إلى  أيرلندا  من  األجانب 
وسوريا،  العراق  إلى  »الدواعش«  لسفر  الكبير 
من  أوروبا  إلى  اإلرهابيين  تسلل  خطر  من  محذرا 

هجمات. تنفيذ  بهدف  ليبيا 
في  )يوروبول(  األوروبية  الشرطة  وذكرت 
األسبوع  هذا  نشرته  الذي  السنوي  تقريرها 
االتحاد  في  واتجاهه  اإلرهاب  »وضع  عنوان  تحت 
واحدة من  أيرلندا هي  أن   ،»2019 عام  األوروبي 
مواطنوها  يسافر  األوروبي  االتحاد  في  دول  ثالث 
التي  ليبيا  ذلك  في  بما  للقتال،  التوتر  بؤر  إلى 

الحرب. مزقتها 

ليبيا بديل ثالث دول أوروبية
الهولندية  الهاي  من  تتخذ  التي  الوكالة  وقالت 
الذين  األجانب  المقاتلين  عدد  إن  لها  مقرا 
في  النزاع  مناطق  إلى  السفر  حاولوا  أو  سافروا 
2018، بسبب هزيمة  سوريا تراجع للغاية في عام 
العائدين  عدد  أيضا  تراجع  كما  هناك  »داعش« 
من  المئات  يزال  ال  فيما  األوروبي،  االتحاد  إلى 
وأطفال-  نساء  فيم  األوروبيين–بمن  المواطنين 

قيد االحتجاز في مناطق الصراع بالعراق وسوريا.
غير  »الجهاديين«  أن  األمني  التقرير  وأظهر 
تم  ربما  الدول  تلك  إلى  الوصول  على  القادرين 
توجيههم إلى فروع »داعش« في بلدان أخرى بما 
أيرلندا وإيطاليا  فيها ليبيا، مشيرا إلى أن كال من 
والمملكة المتحدة الحظت أن عددا منهم سافروا 

تنظيم  ينشط  أين  للقتال  أفريقيا  شمال  إلى 
تنظيم  وفروع  اإلسالمي  المغرب  القاعدة في بالد 
إلى  التقرير  وأشار  وتونس.  ليبيا  في  »داعش« 
غير  المسافرين  أن  من  كبيرا«  »خطرا  هناك  أن 
يصابون  »داعش«  إلى  االنضمام  على  القادرين 
باإلحباط ويحولون تركيزهم إلى شن هجمات في 
الرجال  جميع  أن  »يعتقد  حيث  األصلية.  بلدانهم 

األسلحة،  على  تدريبات  تلقوا  النساء  وبعض 
قتالية«. تجربة  أيضا  الرجال  واكتسب 

المواطنين  عدد  األيرلندية  السلطات  وقدرت 
إلى  االنضمام  أجل  من  أراضيها  غادروا  الذين 
الماضية بحوالي  السنوات  صفوف »داعش« خالل 
بالفعل لكنهم يخضعون  40 شخصا، عاد بعضهم 

للمراقبة.

مواطنيها  أن  أعلنت  األيرلندية  الحكومة  وكانت 
لديهم الحق القانوني في العودة إلى أراضيهم وسوف 
يسمح لهم بذلك، ولكنهم سيحاسبون إذا قاموا بأي 

أعمال متعلقة بنشاطات التنظيم اإلرهابية.
تنظيم  الدولي ضد  التحالف  معركة  انتهاء  ومع 
الذين  األجانب،  المقاتلين  مصير  تحول  »داعش« 
سوريا  على  فيها  سيطر  التي  الفترة  أثناء  نشطوا 

والعراق، صداعا في رأس القارة األوروبية بأكملها 
بلدانها  في  استقبالهم  دولها  بعض  قبلت  التي 
القرار،  على  أخرى  تحفظت  بينما  لمحاكمتهم 
40 ألف مقاتل انضموا  السيما وأن هناك أكثر من 
الماضية  الخمس  السنوات  خالل  التنظيم  إلى 
 5 أن  تعتقد  التي  األوروبية،  المفوضية  بحسب 

آالف منهم قدموا من أوروبا.

الهجرة تسلل عبر قوارب 
أشارت  ليبيا  من  القادمة  المخاطر  وبخصوص 
إلى  اإلرهابيين  تسلل  لخطر  األوروبية  الشرطة 
خطر  من  إيطاليا  تحذير  وكذلك  ليبيا  من  أوروبا 
من  الهجرة  تدفقات  عبر  التسلل  اإلرهابيين 

تونس بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا.
ليبيا  في  الوضع  عن  األوروبي  التقرير  وتحدث 
لسيطرة  الخاضع  غير  البالد  جنوب  في  خاصة 
في  االستقرار  زعزعة  عامل  أصبح  حيث  الدولة 
تنظيمات  واستمرت  المنطقة  صحراء  كامل 
آمن  كمالذ  استخدامها  في  و»داعش«  »القاعدة« 
في  سرت  من  التنظيم  عناصر  طرد  منذ  لنشاطها 

.2016
التقرير أن اإلرهاب ظل يمثل تهديدا  وجاء في 
وتشير  االتحاد.  في  األعضاء  للدول  كبيرا  أمنيا 
المرتبطة  التوقيف  حاالت  عدد  إلى  الزيادة 
منخفضة  تزال  ال  أنها  رغم  الديني،  بالتطرف 
التوجهات  ذوي  المتطرفين  أن  إال  نسبيا، 
وسيلة  متزايد،  بشكل  العنف  يعدون  المتباينة 

مبررة. مواجهة 
عدد  انخفض  فقد  2017؛  عام  مع  وبالمقارنة 
خالل  األوروبي  االتحاد  في  والضحايا  الهجمات 
المؤامرات  عدد  زاد  ذلك  ومع  الماضي،  العام 
بـ»المتعطلة«،  التقرير  وصفها  التي  اإلرهابية 

يتناقص. لم  التهديدات  فإن مستوى  وبالتالي؛ 
موقعها  على  »يوروبول«  وكالة  وقالت 
من  طلب  على  بناء  جاء  التقرير  إن  باإلنترنت 
عن  موجزة  لمحة  ويقدم  األوروبي،  البرلمان 
االتحاد  واجهه  الذي  اإلرهابي  التهديد  طبيعة 

األوروبي عام 2018.

الحكم  قضية  ملف  كشفها  جديدة  تفاصيل 
الليبية  الدولة  ضد  مصر  في  الصادر  القضائي 
بتعويض ورثة حنا حبيب كامل بمبلغ 261 مليون 
دوالر عن أراض أممتها الدولة في السبعينات، إذ 
التي  القانونية  األسانيد  على  »الوسط«  اطلعت 
قدمها محامي الدولة الليبية إلى محكمة النقض 
هذا  في  المصرية  النقض  نيابة  ورأي  المصرية، 
صدور  من  شهرين  من  أقل  قبل  وذلك  الشأن، 
الرأي  التي تشغل  القضية  في هذه  النقض  حكم 
العام الليبي، وتثير مخاوف مراقبين من تكرار هذه 

الدعوى القضائية.
واستندت المذكرة التي قدمها محامي الدولة 
الليبية، واطلعت »الوسط« على نسخة منها إلى 
بنظر  دوليًا  المصرية  المحاكم  اختصاص  »عدم 
الدولي  القانون  الدعاوي، تأسيسًا على مبدأ في 
المنازعات  في  القضاء  في  الدولة  حق  بأن  يقر 
ال  بها  لصيق  حق  هو  سيادتها  بأعمال  الخاصة 

مباشرته«. أخرى  دولة  تستطيع 
القرن  ستينات  إلى  القضية  تلك  جذور  وتعود 
المصرية  العائالت  إحدى  كانت  حيث  الماضي، 
 ( حوالي   ،  200 تمتلك  فلسطينية،  أصول  من 
طرابلس،  السواني  بطريق  فدان(هكتار   700
األراضي  هذه  تأميم  جرى   1970 العام  وفي 
بنقل   1970 لسنة   135 رقم  القانون  بموجب 
وتعويض  الليبية  للدولة  األمالك  بعض  ملكية 
في  الثمانينات  منذ  العائلة  لتدخل  أصحابها، 
المحاكم  أمام  الليبية  الدولة  سلسلة قضايا ضد 
القضية  برفض  تقضي  كانت  التي  المصرية 

االختصاص. لعدم 
أصدرت  الماضي،  العام  من  أكتوبر  في  لكن، 
بإلزام  حكمًا  مصر  في  القاهرة  جنوب  محكمة 
حبيب  كامل  نيفين  بتعويض  الليبية  الدولة 
 261 بنحو  يقدر  بمبلغ  حبيب  حنا  نقوال  وورثة 
من  التعويض  قيمة  نقل  وجرى  دوالر.  مليون 
قناة  بنك  في  الخارجي  الليبي  المصرف  وديعة 
حنا  حبيب  كامل  نيفين  حساب  لصالح  السويس 

معها. والمختصمين 
إلى  مذكرته  في  قال  الليبية  الدولة  محامي 
»تلك  إن  الماضي  أبريل  في  النقض  محكمة 
األراضي تمت مصادرتها وفق القانون رقم 135 
من  الليبية  الدولة  أصدرته  الذي   1970 لسنة 
خالل ممارستها سيادتها على أراضيها، وتنعدم 
وأشار  عليه«،  أخرى  دولة  أية  في  القضاء  والية 
العامة  المنفعة  لصالح  الملكية  »نزع  أن  إلى 
غير  أو  ضارًا  فعاًل  ليس  عادل  تعويض  مقابل 
فكيف  الليبي  اإلقليم  في  وقع  أنه  كما  مشروع، 

يمتد أثره إلى األراضي المصرية«.

المذكرة  حسب  الليبية،  الدولة  وطالبت 
تنفيذ  بـ»وقف  النقض،  محكمة  إلى  المقدمة 
عواقب  من  يحمله  قد  لما  التعويض  حكم 
استرداد  استحالة  أقلها  تداركها،  يتعذر  وخيمة 
على  لصرفه  حنا،  عائلة  من  به  المحكوم  المبلغ 
أغراضهم أو تحويله خارج البالد«، الفتة إلى أن 
مصر  داخل  تستثمره  عليها  المحجوز  »الجهات 
المصرية«. للحكومة  إدارته ضرائب  وتدفع عن 

التطور البارز كان قبول نيابة النقض المصرية 
مذكرة  -وفق  وأقرت  بل  الليبية،  الحكومة  طعن 
الوطني  القضاء  اختصاص  »عدم  شارحة  قضائية 
النزاع لتمتع أعمال السيادة  المصري والئيًا بنظر 
بالحصانة  الليبية  الحكومة  عن  تصدر  التي 
أن  المحكمة  »على  أن  إلى  مشيرة  القضائية«، 
تقضي بعدم االختصاص من تلقاء نفسها ما لم 
تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل والية قضاء 
التكامل  »اتفاقية  أن  إلى  ونبهت  أخرى«،  دولة 
إقرار  يفيد  مما  خلت  والسودان  ومصر  ليبيا  بين 
المقررة  القضائية  الحصانة  عن  بالتنازل  أطرافها 

لكل منهم«.
قضائية  ومحاضر  وثائق  وفق  أيضًا،  الالفت 
حصلت عليها »الوسط«، أن تلك العائلة طرقت 
منذ  وجنوبًا  شمااًل  المصرية  المحاكم  أبواب 
أراٍض باعت  1980 بحثًا عن تعويض عن  العام 
وقفز   ،1970 العام  في  تأميمها  قبل  منها  جزءًا 
 261 إلى  دوالر  مليون   26 من  التعويض  مبلغ 

مليون دوالر.
محكمة  قضت  قانونية،  وثائق  وحسب 
حكم  بإلغاء   1982 العام  في  أسيوط  استئناف 
من  دوالر  مليون   26 بمبلغ  حنا  عائلة  بتعويض 
القضاء  اختصاص  لعدم  الليبية،  الدولة  أصول 
الدولة  أن  إلى  استنادًا  الدعوى،  بنظر  المصري 
مواجهة  في  القضائية  بالحصانة  تتمتع  الليبية 
الوالية القضائية للدولة المصرية، وفقًا لمبادئ 
أمام  أيضًا  تكرر  ما  وهو  العام،  الدولي  القانون 
التي   1986 العام  في  المصرية  النقض  محكمة 

أقرت باألمر نفسه.
محاوالتها  حنا  عائلة  أعادت   ،1992 العام  في 

في  المرة  هذه  لكن  الوهن،  يصيبها  ال  التي 
محكمة مصر الجديدة، لتنجح في استصدار حكم 
بـ19 مليون دوالر، لكن محكمة  يقدر  بتعويض 
على  الحجز  ورفضت  الحكم  ألغت  القاهرة  شمال 
ما  وهو  االختصاص،  لعدم  الليبية  الدولة  أموال 

أيضًا. القاهرة  استئناف  أقرته محكمة 
وصدر  أردوا،  ما  لهم  كان   2019 العام  وفي 
بتعويض  القاهرة  في  محكمة  من  قضائي  حكم 
261 مليون دوالر، والحجز على  عائلة حنا بمبلغ 
التعويض  مبلغ  وتجنيب  الليبية،  الدولة  أموال 
قناة  ببنك  الليبية  االستثمارات  أرصدة  من 
محكمة  أيدته  الذي  الحكم  وهو  السويس، 
األخيرة  الكلمة  لتصبح  القاهرة،  استئناف 
لمحكمة النقض المصرية في أغسطس المقبل.

في  القضايا  إدارة  من  مسؤول  مصدر  ويقول 
حق  »التعويض  إن  لـ»الوسط«:  الليبية  الدولة 
دفع  عن  تمتنع  لن  الليبية  والدولة  مشروع، 
تكون  أن  شريطة  لكن  العادلة  التعويضات 
الليبية  المحاكم  عن  صادر  قضائي  بحكم 
الشأن«،  هذا  في  القانونية  الوالية  صاحبة 
يجريها  زيارة  مع  بالتزامن  التصريح  هذا  ويأتي 
مصر  إلى  الدولة  قضايا  إدارة  عن  مندوبون 
المقرر  القانونية  والدفوعات  التفاصيل  لبحث 
في  المصرية  النقض  محكمة  إلى  تقديمها 
المقبل. أغسطس  والعشرين من  السابع  جلسة 

المستوى  رفيع  ليبي  يبدأ وفد  أن  المقرر  ومن 
زيارة إلى القاهرة األسبوع المقبل إلجراء لقاءات 
رئيس  الوفد  ويضم  مصريين،  مسؤولين  مع 
المفوض  العدل  ووزير  للقضاء،  األعلى  المجلس 
القضايا، والقائم  إدارة  الوفاق، ورئيس  بحكومة 
ديوان  عن  ومندوبين  العام،  النائب  بأعمال 

المركزي. والمصرف  المحاسبة، 
األعلى  المجلس  عن  صادر  قرار  وحسب 
اتصاالت  سيجرون  »الموفدين  فإن  للقضاء، 
الستبيان  مصر  في  العالقة  ذات  الجهات  بكافة 
مالبسات صدور الحكم وإجراءات تنفيذه«. حيث 
من المنتظر أن يتصل أعضاء الوفد الليبي بعدة 
جهات قضائية ومالية ومصرفية في مصر، وهي 
ومحافظ  العدل  ووزير  للقضاء  األعلى  المجلس 
وبنك  الدولي  العربي  والمصرف  المركزي  البنك 
قناة السويس، على أن يقدموا تقريرًا وافيًا عن 

الليبية. آثار الحكم على األموال  سبل تالفي 
هذه  تفتح  أن  من  مخاوف  وسط  ذلك  يأتي 
على  الدول  بعض  في  الكثيرين  شهية  القضية 
هناك  إن  إذ  مماثلة،  خطوة  نحو  قدمًا  المضي 
المتراكمة  الضرائب  متزايدة الستخدام  ضغوطًا 
المتحدة  المملكة  في  الليبية  األصول  على 
اإليرلندي،  الجمهوري  الجيش  ضحايا  لصالح 
مقنن  استنزاف  نحو  يدفع  قد  الذي  األمر  وهو 

األجنبي. القضاء  الليبية في ساحات  لألموال 

النيابة المصرية: اتفاقية التكامل بين ليبيا 
ومصر والسودان خلت من نزع الحصانة 

القضائية

مصدر ليبي: التعويضات العادلة «حق 
مشروع» لكن في ساحات المحاكم الليبية

< مذكرة محامي الدولة الليبية بالنقض في حكم تعويضات حنا
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األصول  ذوي  اليهود  من  اآلالف  ثورة  أيام  منذ  تتواصل 
اإلثيوبية »الفالشا«، في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة 
في العام 1948، ضد عنصرية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
وذلك عقب مقتل شاب إثيوبي في حيفا، وسط تجاهل من 

وسائل اإلعالم العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية
أفراد  من  عدد  استوقف  الجاري،  يوليو  من  األول  وفي 
شرطة االحتالل، الشاب سلومون تاكا، )18 عامًا(، قبل أن 
يطلق أحدهم النار عليه، لتندلع عقبها مظاهرات »الفالشا«، 
حيث أسفرت المواجهات عن إصابة 111 من أفراد شرطة 
136 متظاهرًا، وفق وكالة  أكثر من  اعتقل  فيما  االحتالل، 

األنباء »رويترز«.
وشارك الكثيرون عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
العنيف  التعامل  تظهر  فيديو،  ومقاطع  صورًا  المختلفة، 
لشرطة االحتالل مع المتظاهرين، الذين استخدموا الحجارة 

للدفاع عن أنفسهم.
مواقع  صفحات  عبر  الفالشا،  يهود  دعوات  وتستمر 
التواصل االجتماعي المختلفة، إلى مواصلة التظاهر في مدن 
حيفا وتل أبيب وفي عسقالن والقدس وبئر السبع وكريات 
لتسيون  وريشون  وبيت شيمش  وأسدود  والعفولة  مآلخي 

وكريات غات.
شرطة  عنف  إن  التظاهرات  في  المشاركين  أحد  ويقول 
االحتالل ضد أبناء الطائفة »يتصاعد يومًا بعد يوم«، معقبًا: 
»غيرنا يخطط إلجازات حاليًا، ونحن لجنازات.. أفراد الشرطة 
العنصرية  ولكن  الرأس  على  الرصاص  ويطلقون  يقتلوننا، 
موجودة في كل مكان بإسرائيل.. لماذا يجب أن يموت ولد 
الموت«، بحسب  لنا هذه بالد  بالنسبة  الثامنة عشرة؟  في 

وكالة األنباء الفرنسية.
ويأخذ متظاهر آخر طرف الحديث قائاًل: »إذا اضطررنا أن 
نضحي بأرواحنا فسنفعل ذلك.. نحن الجيل الجديد، وسنقود 
األمور، ولن يطلقوا النار علينا بعد اآلن، ويجب أن يتوقفوا 
عن خداعنا.. هذا قتل متعمدًا وليس غير ذلك«، في إشارة 
إلى إعالن جهة تحقيق في دولة االحتالل أن الشرطي أطلق 

النار على »تاكا« بشكل غير متعمد.

وفيما اتهم ناشط إثيوبي، الحكومة اإلسرائيلية بتصوير 
الفالشا على أنهم »مجرمون وأناس عنيفون،  أفراد طائفة 
»هم  مكماًل:  االحتالل«،  لشرطة  ضحايا  هم  الحقيقة  وفي 
لتبرير عنفهم الحًقا«، وتوقع أن تتواصل  الظروف  يهيئون 
رئيس  األحداث  واضطرت  المقبلة«.  األيام  في  المظاهرات 
الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار خطاب متلفز، أعرب خالله 

عن حزنه على وفاة الشاب اإلثيوبي.
وخرج رئيس وزراء حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، في 

خطاب متلفز، جاء ليبرر فيه تصرفات الشرطة العدائي ضد 
الفالشا، بما وصفه محللون بأنه على نفس طريقة تبريره 

الهجمات ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.
للمشكلة،  بالقانون«  حل  »إيجاد  إمكانية  نتنياهو  وزعم 
مطالبًا يهود الفالشا بـ»التوقف عن احتجاجاتهم«، ليكمل 
رسالة  إردان،  جلعاد  اإلسرائيلي،  الداخلية  وزير  ذلك  بعد 

التهديد قائاًل: »االحتجاج له حدود، يجب عدم عبورها«.
وكشفت رسائل الحكومة اإلسرائيلية في هذه األزمة زيف 

المزاعم التي تسوقها دائمًا في المحافل الدولية، على أنها 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، التي تقبل 
السلمية  التظاهرات  تواجه  اليوم  لكنها  المختلفة،  باآلراء 

بالعنف.
وهناك العديد من عالمات االستفهام التي تطرح بالنسبة 
المختلفة  أطرافه  يسارع  الذي  الدولي،  المجتمع  إلى موقف 
إلى التعليق على األحداث واالضطرابات التي تشهدها الدول 
ل أن يلتزم الصمت،  العربية، خالل الفترة الماضية، حيث فضَّ

ويتابع »في هدوء« قوات االحتالل وهي ترتكب جرائم بحق 
هؤالء المتظاهرين.

وتقدر أعداد اإلثيوبيين داخل أراضي االحتالل بنحو 135 
األعوام  شهدت  وقد  فيها،  منهم  ألًفا   50 نحو  ولد  ألًفا، 
بسبب  الشرطة،  وبين  بينهم  متكررة  مواجهات  الماضية 

العنصرية ضدهم.
التعليم  حقوق  بنفس  يتمتعون  ال  الفالشا  واليهود 
الذي  التشكل،  حديث  اإلسرائيلي  المجتمع  في  والوظائف، 
عام  وفي  حادة.  وديني  عرقي  انقسام  مشاكل  من  يعاني 
2005، بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 65 %، فيما ظلت 
باقي  عن  معزولة  مناطق  في  تعيش  منهم  كبيرة  نسبة 

اليهود األشكناز والسفارديم.
لطالما  عموما،  الشرقيين  اليهود  جانب  إلى  والفالشا، 
رفعوا أصواتهم ضد التمييز العنصري الذي يتعرضون له في 
العنصرية االعتداء على  الحوادث  أبرز  إسرائيل، وكانت من 
الطبية  المراكز  أحد  إلقاء  وكذلك  إثيوبي،  أصل  جندي من 
في  إثيوبي  أصل  من  نائبة  به  تبرعت  بدم  اإلسرائيلية 

الكنيست في القمامة.
ووفقا للمسؤول في الوكالة اليهودية يعقوب وينشتاين، 
الذي زار إثيوبيا عام 1949، وطالب باالستعجال بهجرة يهود 
الوقت  ذلك  في  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  فإن  إثيوبيا، 
عارضت هذا المطلب، بزعم أن اليهود المهاجرين يحملون 
بعد  ذلك الحقا  نفت  الحكومة  لكن  معدية،  وراثية  أمراضا 

تعرضها النتقادات شديدة اللهجة.
ورفض معظم رؤساء وزراء إسرائيل، وعلى رأسهم ديفيد 
مائير،  إشكول وغولدا  وليفي  بن غوريون وموشيه شاريت 
ووصل  إسرائيل،  إلى  الجماعية  اإلثيوبيين  اليهود  هجرة 
األمر، في بعض األحيان، إلى إبعاد من وصلوا إلى إسرائيل 
بالفعل خالل تلك األعوام بحجة أنه ال ينطبق عليهم »قانون 

العودة« وأنهم »نصارى«.
لكن في عام 1975، قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق 
الهجرة  وبدأت  عليهم،  العودة«  »قانون  بتطبيق  رابين 
الجماعية في الفترة بين عامي 1979 و1990، إذ وصل 16 
ألف يهودي إثيوبي إلى إسرائيل، في أكثر من عملية سرية 
عرفت واحدة منها باسم »عملية موسى«، وتلتها »عملية 

سليمان« بين عامي 1990 و1991.

»سلومون« اإلثيوبي يشعل نيران انتفاضة الفالشا في إسرائيل
وسط تجاهل اإلعالم العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية

تفاهم ألماني - فرنسي أنهى مفاوضات شاقة

قادة االتحاد األوروبي يتفقون حول التعيينات وتولي امرأتني مناصب بارزة

الصين تطالب بمالحقات جنائية

حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف بعد اقتحام محتجني مقر البرملان

الشخصيات  على  الثالثاء،  األوروبيون،  القادة  اتفق 
االنتخابات  بعد  األوروبي  االتحاد  لقيادة  األساسية 
األخيرة للبرلمان، وستتولى امرأتان منصبين رئيسيين 
هما األلمانية أورسوال فون دير ليين رئيسة للمفوضية 
البنك  رئاسة  الغارد  كريستين  والفرنسية  األوروبية، 
لوكسمبورغ  وزراء  رئيس  وغرد  األوروبي.  المركزي 
كزافييه بيتيل »اتفقنا!« قبل أن ينشر رئيس المجلس 

دونالد توسك الئحة األسماء مرفقة بصور.
وزيرة  اسم  اقترح  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وكان 
المستشارة  من  المقربة  ليين  دير  األلمانية  الدفاع 
األلمانية لرئاسة المفوضية األوروبية. وفون دير ليين 
)60 عاما( عينت وزيرة عدة مرات وتلقى ترشيحها دعم 
وتشيكيا  وسلوفاكيا  )المجر  فيشغراد  مجموعة  دول 
وبولندا(. وسمح هذا الحل بفتح المجال أمام الفرنسية 

الغارد لتولي رئاسة البنك المركزي األوروبي.
دونالد  البولندي  ميشال،  البلجيكي، شارل  وسيخلف 
سيتولى  بينما  األوروبي،  المجلس  رئاسة  في  توسك 
الوزير اإلسباني االشتراكي جوزيب بوريل منصب وزير 

خارجية االتحاد األوروبي.

»صورة سيئة عن أوروبا«
وبعد ليلة من المساومات العقيمة بين األحد واإلثنين 
أنهم  الـ28  القادة  أعلن  ساعة،   18 نحو  استمرت 
ما  قيادة،  بال  أوروبا  صورة  لتقديم  تفاديًا  سيتفقون 

سيعرضهم لهجمات الشعبويين.
على  األحد  التوافق  بصدد  األوروبيون  القادة  وكان 
وهولندا  وإسبانيا  وفرنسا  ألمانيا  تدعمها  تسوية 
الهولندي  الديمقراطي  االشتراكي  بتولي  وتقضي 
فرانس تيمرمانس منصب رئاسة المفوضية، واأللماني 
األوروبي،  الشعبي  الحزب  رئيس  فيبر،  مانفريد 
األوروبي  الشعبي  الحزب  من  وثنائي  البرلمان  رئاسة 

والليبراليين رئاسة المجلس ووزارة الخارجية.
مصدر  بحسب  االتفاق  عرقلت  األحد–اإلثنين،  وليل 
وكرواتيا  وليتوانيا  إيرلندا  هي  صغيرة  دول  أوروبي، 
ودول عدة من »مجموعة فيشغراد« معتبرة أن تمثيلها 

القدس المحتلة ــ وكاالت

<   إسرائيليون من أصل أثيوبي خالل االحتجاجات على مقتل أحد شبانهم األحد الماضى 

برلين، روما - وكاالت

تسبب اعتقال إيطاليا لقبطانة ألمانية في خالف دبلوماسي بين البلدين، خاصة 
بعد إعالن السلطات اإليطالية أنها قد تحاكم القبطانة كاروال راكيته، التي رست 
المتوسط. وأطلقت  البحر  أنقذتهم من  40 مهاجرًا  في المبيدوزا بسفينة عليها 
حملة تبرعات في ألمانيا وإيطاليا ألجلها لتجيء االستجابة كبيرة وفاقت التوقعات.
بسبب  اإليطالية  السلطات  شتاينماير  فالتر   - فرانك  األلماني  الرئيس  وانتقد 
احتجاز راكيته، قبطانة السفينة األلمانية »سي ووتش3« التابعة للمنظمة الخيرية 

التي تحمل االسم ذاته والمعنية بإنقاذ المهاجرين.
األلماني  الرئيس  عن  األلمانية  الثانية  بالقناة  خاص  مصور  تقرير  ونقل 
تشريعات  هناك  يكون  أن  الممكن  من  إنه  قوله،  معه،  مقابلة  خالل  شتاينماير 
يتعلق  األمر  أن  وأوضح  ميناء،  في  بالرسو  لسفينة  السماح  موعد  تحدد  إيطالية 
»فقط بأن إيطاليا وليست أية دولة«، مضيًفا »إيطاليا في وسط االتحاد األوروبي، 
وهي دولة مؤسسة لالتحاد األوروبي. ولهذا مسموح لنا أن نتوقع من دولة مثل 

إيطاليا أن تتعامل على نحو مختلف مع مثل هذه الحالة«.
ودعا الرئيس االتحادي إلى رد أوروبي على تدفق الجئين عبر البحر المتوسط. 
مشكلة  ستستمر  أفريقيا،  شمال  في  الوضع  يهدأ  لم  إذا  أنه  شتاينماير  وأكد 
الالجئين، وقال: »نظرًا ألنه البد أن يحدث المزيد، لذا يتعين على أوروبا القيام 

بدور أقوى«.
اإلقامة  قيد  قائدتها  وضع  وتم  األلمانية،  اإلنقاذ  سفينة  احتجاز  تم  أنه  يذكر 
التي  السفينة  وأرست  اإليطالية  للسلطات  تمتثل  لم  بعدما  السبت  منذ  الجبرية 
على متنها 40 مهاجرًا في المبيدوزا، مما تسبب في خالف دبلوماسي متزايد بين 

إيطاليا وألمانيا.
وقال وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني، وهو يميني متطرف منتقد لعمليات 
إنقاذ المهاجرين إن التكتيكات العدوانية لقائدة »سي واتش 3«، راكيته، أوضحت 
إلى  تواجه عقوبة تصل  راكيته  ان  إلى  وأشار  مع »مجرمين«.  تتعامل  إيطاليا  أن 

السجن 10 سنوات بسبب أفعالها.

دعوة لتدخل االتحاد األوروبي
أجل  التدخل من  إلى  األوروبي  االتحاد  األلماني، غير مولر،  التنمية  وزير  كما دعا 
»حالة طوارئ مطلقة«.  وفق  راكيته تصرفت  إن  مولر  وقال  راكيته.  إطالق سراح 
وأضاف لصحيفة »باساور نويه برسه«: »لذلك أنتظر من بروكسل أن ترسل هنا 

إشارة واضحة فتطالب بإطالق سراحها فورًا«.
وبسبب الدراما المحيطة بالسفينة »سي ووتش 3« تطالب المفوضية األوروبية 
مع  التضامن  من  ومزيد  الالجئين،  لتوزيع  جديد  مبدأ  على  باالتفاق  جانبها  من 
الدول األعضاء باالتحاد األوروبي. وطبًقا لما قاله وزير الداخلية األلماني هورست 
زيهوفر فإن الحكومة األلمانية »تحث على حل أوروبي مشترك« الستقبال الالجئين 

الذين كانوا على متن السفينة.
األوروبي،  االتحاد  دول  رأس  على  فرنسا  بجانب  تقف  ألمانيا  أن  زيهوفر  وأكد 
التي تسعى بانتظام ألن »تفتح الموانئ في البحر المتوسط للناس الذين تعرضوا 
لمحن«. وأعرب لصحف »مجموعة فونكه« عن تفاؤله بأنه نظرًا للواقعة الحالية، 

)سي ووتش 3(، فإن المفوضية األوروبية ستعمل على التفاوض بشأن حل.

حملة تبرعات
ألمانيا، يان بومرمان وزميله كالس هويفر-أومالوف،  وأطلق مذيعا تلفزيون في 
حملة للتبرع من أجل منظمة اإلنقاذ البحري األلمانية غير الحكومية »سي ووتش« 
بومرمان  أعرب  دقائق،  خمس  مدته  فيديو،  شريط  وفي  راكيته.  والقبطانة 
ينقذ  »من  وقاال:  األلمانية  للقبطانة  وقع  مما  غضبهما  عن  أومالوف  وهويفر- 
األرواح ليس مجرمًا«، مضيفين »لذلك فنحن نريد التبرع وأن نجمع سوية معكم 
أموااًل« من أجل المنظمة التي تم احتجاز سفينتها وقائدة السفينة، التي تنتظرها 

غرامة مالية كبيرة وربما أيضًا السجن في أسوأ األحوال.
قبطان سفينة "سي  أجل  تبرعات من  إطالق حملة  لم يمض وقت طويل على 
وحصد  يورو.  مليون  إلى  وصل  جدًا  مرتفعًا  مبلغًا  الحملة  لتحصد  ووتش3"، 
 410 من  أكثر  تم جمع  كما  يورو،  ألف   735 من  أكثر  االثنين  كالهما حتى ظهر 

آالف يورو، على إحدى مواقع فيسبوك اإليطالية التي أطلقت تضامنًا مع راكيته.
بسبب  يورو  ألف   50 مقدارها  مالية  غرامة  بفرض  اإليطالية  الحكومة  وترغب 
نيوغيباور  روبن  وأكد  اإليطالية.  السلطات  موافقة  بدون  اإلقليمية  المياه  دخول 
المتحدث باسم »سي ووتش«، أن المبالغ المالية التي جمعت سيتم استخدامها 
لتغطية تكاليف محاكمة راكيته وأضاف موضحًا »إن بقيت السفينة محتجزة، فهذا 
يعني أننا بحاجة إلى سفينة أخرى«. وكانت السفينة »سي ووتش 3« قد بدأت في 

12 يونيو في إنقاذ مهاجرين من قوارب أمام السواحل الليبية.

حملة تبرعات تجمع مليون يورو

أزمة دبلوماسية بعد احتجاز إيطاليا 
قبطانة أملانية تساعد الالجئني

<  األلمانية كاروال راكيته التي تعتقلها السلطات اإليطالية لدخولها ميناء المبيدوزا 

<   الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل 

<  اورسوال فوندير ليين رئيسة للمفوضية األوروبية

بروكسل، ستراسبورغ

بكين ــ وكاالت

غير كاف. وقالت ميركل الثالثاء »على الجميع أن يدرك 
أن علينا التحرك قلياًل. وأقول الجميع«. وظهر اإلثنين، 
تم تعليق القمة مع تحديد موعد جديد صباح الثالثاء 
على  الـ28  والحكومة  الدول  رؤساء  أرغم  نادر  قرار  في 

تغيير جداول أعمالهم.
وانتقد ماكرون هذا »الفشل« وهو يدرك أن االعتراف 
بالعجز يأتي ضد طموحه جعل االتحاد األوروبي أقوى. 
أوروبا،  عن  جدًا  سيئة  صورة  يعطي  »ذلك  أن  ورأى 
صورة غير جدّية«، تضر »بمصداقيتها على المستوى 
إلى  تؤد  لم  جدا  طويلة  »باجتماعات  وندد  الدولي«. 
 28 من  تجمع  في  المحادثات  من  و»ساعات  نتيجة« 

دولة تجتمع دون أن تخرج أبدًا بقرارات«.
عملية  بإصالح  للمطالبة  الفرصة  ماكرون  واغتنم 
اتخاذ القرارات على مستوى القيادة كي ال يبقى االتحاد 

األوروبي »رهينة مجموعات صغيرة«.
والوضع الحالي ليس أسوأ مما كان عليه العام 2014 

عندما استغرق األمر عقد ثالث قمم لتعيين جان-كلود 
زعيم  شولتز،  ومارتن  المفوضية  رأس  على  يونكر 
االشتراكيين الديمقراطيين، رئيسًا للبرلمان. وتطلبت 
المسألة قمة رابعة في أواخر أغسطس لتعيين رئيس 

للمجلس األوروبي ووزير للخارجية.

رئيس البرلمان األوروبي
اإليطالي  النائب  أمس  األوربيون  النواب  وانتخب 
رئيسا  ساسولي  ديفيد  االشتراكي-الديموقراطي 
واليته  المنتهية  للرئيس  وفقا  األوروبي،  للبرلمان 

انطونيو تاجاني.
نال  عاما   63 العمر  من  البالغ  السابق  والصحافي 
المطلقة  الغالبية  الثانية، وهي  الدورة  345 صوتا في 
في  األوروبيون  النواب  بها  أدلى  التي  االصوات  من 
البرلمان  في  مقعده  ساسولي  ويشغل  ستراسبورغ. 

األوروبي منذ العام 2009.
األولى  الدورة  هذه  في  مرشحين  أربعة  وتنافس 
الذي  تاجاني،  لإليطالي،  خلفًا  البرلمان  رئاسة  لتولي 
ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي األوروبي اليميني. 
»إذا  التصويت  بدء  قبل  زمالءه  واعدًا  ساسولي  وقال 
منحتموني الثقة فسنعمل معا من أجل برلمان حديث 
أكثر شفافية وأكثر قدرة على البقاء وأكثر انفتاحًا على 

المواطنين«.

ال مرشح للحزب الشعبي األوروبي
ونافس المرشح اإليطالي المدافعة عن البيئة األلمانية، 
سكا كيلر، واإلسبانية، سيرا ريغو، التي تنتمي إلى كتلة 

اليسار المتطرف والمحافظ التشيكي، يان زاهراديل.
أكبر  يعد  الذي  األوروبي  الشعبي  الحزب  يقدم  ولم 
كتلة في البرلمان )182 نائبًا( متقدمًا على االشتراكيين 
بعدما  للمنصب  مرشحًا  نائبًا(،   154( الديمقراطيين 
الحظ التوزيع الذي اتفق عليه الثالثاء قادة الدول الـ28 

في بروكسل.
ورئاسة البرلمان التي حددت واليتها بسنتين ونصف 
سنة، من المناصب التي يجري التنافس عليها وتسعى 
وإن  تقاسمها،  إلى  الكبرى  األوروبية  السياسية  الكتل 
المفوضية  رئيس  من  نظرها  في  أهمية  أقل  كانت 

األوروبية.

شجعت على تراجع حرياتهم.
وتنعم هونغ كونغ بموجب االتفاق الذي تمت 
على أساسه إعادتها للصين، بحريات ال يعرفها 
واحد،  »بلد  بمبدأ  عماًل  الصين  أنحاء  باقي 
نظامان« الذي يضمن لهونغ كونغ حكمًا شبه 

ذاتي حتى العام 2047 مبدئيًا.
ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون 
مالحقة  ووقف  الم  كاري  واستقالة  نهائيًا 

المحتجين الموقوفين.
ألن  العنف  إلى  لجؤوا  أنهم  بعضهم  وأكد 

الحكومة ال تصغي إلى مطالبهم.
من  الحراك  رموز  أحد  وونغ،  جوشوا  وقال 
والذي خرج   2014 العام  في  الديمقراطية  أجل 
مؤخرًا من السجن، أن األحداث األخيرة هي رد 
فعل على »االستبداد والحكم اإلمبراطوري الذي 

تمارسه بكين وحكومة هونغ كونغ«.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
إن  اإلثنين  ترامب  وقال  التظاهرات.  عن دعمه 
ولكن  الديمقراطية«  »ينشدون  المتظاهرين 
في  الديمقراطية«  تريد  ال  الحكومات  »بعض 

إشارة على ما يبدو إلى بكين.
بأنه  الثالثاء تصريح ترامب  الصين  ووصفت 
»تدخل فاضح« في شؤون هونغ كونغ، وحضت 
الشؤون  في  التدخل  »الكف عن  على  واشنطن 

الداخلية لهونغ كونغ بأي شكل«.
جيريمي  البريطاني  الخارجية  وزير  وأعرب 
هانت بدوره عن »الدعم الكامل« لهونغ كونغ 
ضبط  إلى  المحتجين  دعا  لكنه  و»حرياتها«، 

النفس.

الم،  كاري  كونغ،  هونغ  حكومة  رئيسة  نددت 
قام  التي  »المتطرفة«  العنف  بأعمال  الثالثاء 
هذه  برلمان  مقر  اقتحموا  متظاهرون  بها 
طالبت  فيما  السابقة،  البريطانية  المستعمرة 
بكين من جهتها بفتح تحقيق جنائي حول هذا 

التحدي غير المسبوق لسلطتها في المدينة.
كونغ  هونغ  تضرب  التي  األزمة  وبلغت 
مستوى جديدًا اإلثنين، والذي تزامن مع ذكرى 
إلى  السابقة  البريطانية  المستعمرة  تسليم 
أسابيع  منذ  بدأت  وهي   .1997 العام  الصين 
بتسليم  يسمح  للجدل  مثير  قانون  خلفية  على 

مطلوبين إلى الصين القارية.
مدى  تطرفًا  األكثر  المحتجين  غضب  وبلغ 
اقتحم متظاهرون،  اإلثنين، حينما  غير مسبوق 
هذه  برلمان  مقر  الشباب،  من  معظمهم 
المدينة الضخمة. ورفع المحتجون رايات الحقبة 
االستعمارية والعلم البريطاني، وقاموا بتمزيق 
بمبنى  أضرارًا  وألحقوا  كونغ،  هونغ  قادة  صور 

البرلمان، ولونوا الجدران برسومات غرافيتي.
وعلى إحدى الالفتات أمكن قراءة عبارة »ليس 
فقط  بل  عنيفين،  مكافحة شغب  عناصر  هناك 
هونغ  ليست  »الصين  أخرى  وعلى  استبداد«، 
الشغب  مكافحة  شرطة  واستعادت  كونغ«. 
الليل  منتصف  بعد  البرلمان  على  السيطرة 
بقليل. وتشكل هذه األحداث تحديًا غير مسبوق 

للرئيس الصيني شي جينبينغ.

بكين: أفعال خطيرة وغير قانونية
بإبداء  المركزية في بكين  الحكومة  تتأخر  ولم 
إلى  كونغ  هونغ  في  السلطات  داعية  موقفها، 
تحديد »المسؤوليات الجنائية« لمرتكبي أعمال 
العنف التي وصفتها بأنها »أفعال خطيرة وغير 

قانونية«.
هونغ  شؤون  مكتب  باسم  متحدث  وأعلن 
وغير  الخطرة  األعمال  »هذه  أن  وماكاو  كونغ 
القانونية تعطل دولة القانون في هونغ كونغ، 
كونغ  هونغ  في  االجتماعي  النظام  وتقوض 

وتهدد المصالح األساسية في هونغ كونغ«.
ونددت رئيسة الحكومة المحلية من جهتها 
أنه  معتبرًة  للبرلمان،  العنف«  »شديد  باقتحام 
»أمر علينا استنكاره بحزم ألن ال شيء أهم من 

دولة القانون في هونغ كونغ«.
واعتبر رئيس الشرطة، ستيفن لو، أن اقتحام 
السلمي  التعبير  لحدود  »تخطيًا  يعد  البرلمان 

عن المطالب«.

إصرار على إقالة رئيسة الحكومة
ضد  حاشدة  تظاهرات  خرجت  أسابيع،  ومنذ 
قانون تسليم المطلوبين إلى الصين وصل عدد 
يونيو   16 في  مليونين  إلى  فيها  المشاركين 
يبلغ  سكان  عدد  أصل  من  المنظمين،  بحسب 

سبعة ماليين نسمة.
وبعدما بدأت الحركة رفضًا لمشروع القانون، 
الحكومة  بعمل  عامة  بصورة  للتنديد  اتسعت 
بمعظمهم  كونغ  هونغ  سكان  يعد  لم  التي 
بل  سمحت  بأنها  يتهمونها  إذ  بها  <    الشرطة توقف متظاهرين معارضين لحكومة هونغ كونغ يثقون 

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

السنة الرابعة
العدد 189 غرة ذي القعدة 1440 هــ
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<   شارك عشرات اآلالف من السودانيين في تظاهرات دعا إليها قادة االحتجاج  األحد 30 يونيو

<    رئيس البرلمان المستقيل معاذ بوشارب 

<      الرئيس اإليراني حسن روحاني

االتفاق النووي يترنح وطهران تلوم األوروبيين

إيران تتجاهل تحذير واشنطن »عدم اللعب بالنار« وتتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم
تنتج  أن  فعليا  تنوي  أنها  األربعاء  أمس  إيران  أعلنت 
بدرجة  المخصب  اليورانيوم  يوليو   7 األحد  من  اعتبارا 
تفوق الحد األقصى المسموح به في إطار االتفاق النووي 
الرئيس اإليراني حسن  الكبرى. وأوضح  القوى  المبرم مع 
األخرى  األطراف  أن  بواقع  مرتبط  القرار  هذا  أن  روحاني 
كامل  بشكل  التزاماتها  تحترم  ال  االتفاق  على  الموقعة 

حيال إيران.
بحسب  الوزراء  مجلس  جلسة  خالل  روحاني  وقال 
شريط فيديو بثه التلفزيون اإليراني »في 7 يوليو، درجة 
جانبا،  االلتزام  هذا  سنضع   .3,67% تبقى  لن  التخصيب 
نشاء،  نسبة  بأي   3,67% من  أعلى  إلى  الدرجة  وسنرفع 

وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا«.
يمكن  يوليو   7 من  اعتبارا  أنه  أيضا من  روحاني  وحذر 
أن تستأنف إيران مشروعها األساسي لمفاعل أراك )وسط 
بموجب  أوقف  والذي  الثقيلة  بالمياه  يعمل  الذي  البالد( 

االتفاق.
 2015 عام  فيينا  في  أبرم  الذي  النووي  االتفاق  وبات 
بشكل  المتحدة  الواليات  منه  انسحبت  بعدما  مهددا 
اقتصادية  عقوبات  فرض  وأعادت   2018 مايو  في  أحادي 
من  إيران  حرم  ما  اإلسالمية  الجمهورية  على  ومالية 

الفوائد التي كانت تتوقعها من االتفاق.
وكانت إيران تعهدت بموجب اتفاق فيينا بعدم السعي 
المتالك السالح الذري والحد من أنشطتها النووية مقابل 

رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
تزال  ال  التي  األخرى  الدول  إلى  متوجها  روحاني  وقال 
وبريطانيا  وفرنسا  والصين  )ألمانيا  االتفاق  على  موقعة 
وروسيا(، »إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات األوان وإذا 

أردتم نشر بيان فافعلوا ذلك اآلن«.
)باالتفاق(  ملتزمين  »سنبقى  اإليراني  الرئيس  وأضاف 
طالما أن األطراف األخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مئة 
مئة  بنسبة  األخرى  األطراف  تتصرف  حين  االتفاق  بالمئة 

بالمئة« بموجب بنوده.
أنها لن تعود ملزمة  8 مايو  أعلنت في  وكانت طهران 
والمياه  المخصب  اليورانيوم  من  مخزونها  من  بالحد 
الموقعة  األخرى  الدول  وأمهلت  االتفاق  بموجب  الثقيلة 
العقوبات  على  االلتفاف  على  لمساعدتها  يوما«   60«
اإلسالمية  الجمهورية  أن  من  طهران  وحذرت  األميركية. 
الحد  تفوق  بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  أنشطة  ستستأنف 
المسموح به بموجب االتفاق )%3,67( والعمل في مفاعل 

أراك.

ترامب: »إيران تلعب بالنار«
اإلثنين  حذر  قد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
من  مخزونها  أن  إعالنها  بعد  بالنار«  »تلعب  أنها  إيران 
في  عليه  المنصوص  الحد  تجاوز  المخصب  اليورانيوم 
االتفاق النووي. ودعت حكومة االحتالل اإلسرائيلي الدول 
أعربت  حين  في  إيران  على  عقوبات  فرض  إلى  األوروبية 
روسيا عن أسفها لكنها قالت إن خطوة إيران جاءت نتيجة 

الضغوط األميركية التي دفعت باالتفاق نحو االنهيار.
أي  تجنب  »إلى  طهران  بريطانيا  دعت  جهتها،  من 
قالت  فيما  النووي  االتفاق  إطار  خارج  إضافية«  خطوات 
بموجب  التزاماتها  احترام  إيران  على  إن  المتحدة  األمم 

االتفاق.
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لوكالة  وقال وزير 
األنباء اإليرانية شبه الرسمية »إسنا« إن مخزون إيران من 
كلغ«  الـ300  تجاوز »حد  التخصيب  المنخفض  اليورانيوم 
أن  غلى  أشار  لكنه  النووي.  االتفاق  في  عليه  المنصوص 

إيران قد تتراجع عن هذه الخطوة.
على  ردا  األبيض  البيت  في  للصحفيين  ترامب  وقال 
يعرفون  »إنهم  إليران  رسالة  لديه  كانت  إذا  عمّا  سؤال 
ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون 

بالنار«.
»الواليات  أّن  األبيض  البيت  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
أبدًا بتطوير سالح  المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا إليران 
استعداد واشنطن لالستمرار في ممارسة  نووي«، مؤكدا 
إلرغامها  اإلسالمية  الجمهورية  على  الضغوط«  »أقصى 

على التخّلي عن أي طموحات نووية.

تبادل التغريدات
ستيفاني  األبيض،  البيت  باسم  للمتحدثة  بيان  وأفاد 
اإليراني،  النووي  االتفاق  في  الخطأ،  من  »كان  غريشام: 
مستوى«.  أي  على  اليورانيوم  بتخصيب  إليران  السماح 
إيران  كانت  االتفاق،  وجود  قبل  »حتى  أنه  البيان  وأضاف 
الثالثاء في تغريدة  تنتهك بنوده«. ورد ظريف على ذلك 

فكتب »بجد؟«.
وقال عبر  ترتكب خطأ.  لم  إيران  أن  وشدد ظريف على 
إيران  أن  وأضاف  النووي«.  االتفاق  ننتهك  »لم  توتير 
الثالث  األوروبية  الدول  التزام  فور  قرارها  عن  »ستتراجع 

بواجباتها« في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
إيران  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  واتهم 
الدولي  المجتمع  »البتزاز  النووي  برنامجها  باستخدام 

وتهديد األمن اإلقليمي«.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران 
من اليورانيوم المخصب تجاوز بالفعل الحد المسموح به، 
بحسب المتحدث باسم الوكالة األممية. وقال دبلوماسي 
من  إيران  مخزون  إن  األممية،  الوكالة  مقر  فيينا،  في 
اليورانيوم المخصبّ تجاوز بكيلوغرامين حدّ الـ300 كلغ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن 
لألحداث  طبيعية  »نتيجة  لكنها  »مؤسفة«  إيران  خطوة 
غير  أميركية  »ضغوط  ونتيجة  أخيرا«  حصلت  التي 
خطورة  تصوير  في  المبالغة  »عدم  إلى  ودعا  مسبوقة«. 

الوضع«، وفق ما نقلت عنه وكاالت األنباء الروسية.
في  هانت،  جيريمي  البريطاني،  الخارجية  وزير  وكتب 
»العودة  إلى  إيران  ودعا  بشدة«  »قلقة  لندن  أن  تغريدة 
إلى االلتزام« باالتفاق النووي. واعتبر األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس أن »من الضروري« أن تلتزم 

إيران باالتفاق.

»جهود األوروبيين غير كافية«
نظيره  مع  اإليراني  الملف  اإلثنين  هاتفيا  ترامب  وبحث 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما أفاد البيت األبيض. 
وفي مقابلة بّثت اإلثنين إال أنها سجلت قبل إعالن إيران 
بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، أعرب ترامب عن 

أمله في أن تجلس طهران على طاولة المفاوضات.
يهدف  اجتماع  بعد  الجمعة  األوروبي  االتحاد  وأعلن 
»إنستكس«  الخاصة  الدفع  آلية  أن  االتفاق  إنقاذ  إلى 
العقوبات  على  االلتفاف  في  إيران  لمساعدة  ُأنشئت  التي 

أصبحت أخيرًا »عمالنية«.
كافية  غير  األوروبيين  »جهود  أن  اعتبر  ظريف  أن  إال 
وبالتالي فإن إيران ستمضي قدمًا في تدابيرها المعلنة«. 
وأضاف أن »اآللية ليست سوى بداية االلتزامات األوروبية 

وهي حتى اآلن لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ«.
الواليات  تعزيز  مع  بالتزامن  األخيرة  التوترات  وتأتي 
بما  هجمات  وسلسلة  الخليج  منطقة  في  قوّتها  المتحدة 
فيها إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة قالت إنها دخلت 
بحر  في  نفط  لناقالت  تفجيرات  وسلسلة  الجوي،  مجالها 

عمان أثارت قلقا كبيرا وزيادة في أسعار النفط.

طهران، واشنطن

الهجوم الثالث في ثالثة أسابيع

إصابة 9 في هجوم للحوثيني على مطار أبها.. والسعودية تتهم »النظام اإليراني«

تظاهرات حاشدة الجمعة في ذكرى االستقالل

استقالة بو شارب تنعش الحركة االحتجاحية 
في الجزائر مع استمرار أزمة اختيار رئيس جديد

136 قتيالً منذ فض اعتصام قيادة الجيش

إثيوبيا تحث السودانيني على التفاوض بعد اشتباكات »األحد الدامي«

أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة دون طيّار 
شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية 
تقوده  الذي  العسكري  التحالف  أعلن  ما  بحسب  الثالثاء، 

الرياض ضدّ هؤالء المتمردين اليمنيين.
إلى  أدى  اإلرهابي  »الهجوم  إن  بيان  في  التحالف  وقال 
إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد 
مبدئيا  جميعها مستقرة  بإصابات  الهندية،  الجنسية  يحمل 

وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة«.
عبر  »أعلنت  المتمرّدة  الجماعة  أن  إلى  البيان  ولفت 
وسائل إعالمها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل اإلرهابي 
اعترافا  يمّثل  ما  +مسيّرة+  طيار  دون  طائرة  باستخدام 
المدنية  األعيان  باستهداف  كاملة  ومسؤولية  صريحا 

والمدنيين«.
وكان الحوثيون أعلنوا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم 
المسير  الجو  »سالح  بواسطة  نفذوا  أنهم  الثالثاء  فجر 
عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار 
للسعوديين  تعد مقصدا  جبلية  وأبها مدينة  الدولي«.  أبها 

خالل فصل الصيف هربا من الحرارة المرتفعة في العاصمة 
الرياض وجدة.

يواجهون  والذين  طهران،  من  المقربون  والمتمردون 
ثقيلة  بخسائر  تسبّبت   2015 منذ  للتحالف  مستمرة  غارات 
هجماتهم  األخيرة  األسابيع  في  كثفوا  المدنيين،  أرواح  في 

بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.
الرياض وواشنطن تتهمان إيران

أمر  من  هي  بأنها  إيران  اتهام  التحالف  جدد  بيانه  وفي 
وقال  أبها.  مطار  على  الهجوم  بشن  اليمنيين  المتمردين 
وبقدرات  اإلرهابية  األعمال  هذه  مثل  »استمرار  إن  التحالف 
نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام اإليراني بدعم الميليشيا 
الحوثية اإلرهابية«، مؤّكدا أن هجمات الحوثيين »قد ترقى 
المدنية  واألعيان  المدنيين  باستهداف  حرب  جريمة  إلى 

بطريقة ممنهجة«.
شنه  الذي  الهجوم  المتحدة  الواليات  دانت  بدورها، 
أنه تم »بأسلحة  الدولي، مؤكدة  أبها  الحوثيون على مطار 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  الصنع«.  إيرانية  وتكنولوجيا 
الخارجية األميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن »الواليات 
اليوم  الحوثيون  شنه  الذي  الهجوم  بشدة  تدين  المتّحدة 
على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وهو الهجوم 

الثالث من نوعه في أقل من ثالثة أسابيع«.
وأضاف البيان أن »هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من 
الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء«. وأضافت أورتيغاس، 
ال  التي  العنيفة  األعمال  لهذه  فوري  حدّ  وضع  إلى  »ندعو 
انعدام  وتعميق  اليمن  في  الصراع  تفاقم  إلى  إال  تؤدي 

الثقة«.
وأكد البيان األميركي وقوف واشنطن »بحزم مع شركائنا 
التهديدات  هذه  ضد  حدودهم  عن  الدفاع  في  السعوديين 
المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على األسلحة 

والتكنولوجيا اإليرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات«.
وشدّدت الخارجية في بيانها على أنها تواصل »حّث جميع 
المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  مع  العمل  على  األطراف 
مارتن غريفيث من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية وإنهاء 

الصراع في اليمن«.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا بين المتمرّدين الحوثيين 
والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وقد 
تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة 
هذا  وتسبب  للحكومة.  دعمًا   2015 مارس  في  السعودية 
النزاع بمقتل عشرات آالف األشخاص، بينهم عدد كبير من 

المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

الجزائر – وكاالت

الخرطوم – وكاالت

الرياض، واشنطن – وكاالت

تمكنت الحركة االحتجاجية في الجزائر من تحقيق 
الثالثة«  »الباءات  من  واحد  بإعالن  مهم  انتصار 
رئيس  شارب،  بو  معاذ  وهو  شعبيا  المرفوضين 
سياق  في  الثالثاء  منصبه  من  استقالته  البرلمان، 
أزمة مؤسسية تلوح في األفق، حيث لم يتم انتخاب 
خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن 

المهلة التي شارفت على االنتهاء.
كما أعلن قادة الحركة الطالبية التي تشكل جزءا 
بمطالبهم  تمسكهم  االحتجاج  حركة  من  أساسيا 
تحقيق  حتى  االسبوعية  مظاهراتهم  ومواصلة 
عبد  الحالي  المؤقت  الرئيس  واستقالة  مطالبهم 
القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، 
حكومة  ظل  في  للرئاسة  جديدة  انتخابات  واجراء 
محايدة ال تتضمن أيا من رموز النظام السابق الذين 
السياسية  األوضاع  تدهور  مسؤولية  يحملونهم 

واالقتصادية.
رئيسا  أكتوبر  نهاية  في  بوشارب،  انتخاب  وتم 
هو  االمة  )مجلس  البرلمان  في  االولى  للغرفة 
الغرفة الثانية( بعد أسابيع من الصراع داخل كتلة 
حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة بوتفليقة. كما 
تم االنتخاب رغم رفض الرئيس السابق للمجلس، 
السعيد بوحجة، وهو نفسه ينتمي الى حزب جبهة 
التحرير، ترك منصبه، استنادا الى الدستور الذي ال 
ينص على اي اجراء إلقالته قبل نهاية واليته النيابية 

أي خمس سنوات )2022-2017(.
أصحاب  من  به  المحيطون  أو  بوتفليقة،  وقام 
السياسي  المشهد  من  عمليا  اختفائه  منذ  القرار 
قبل سنوات نتيجة مرضه، بفرض بو شارب رئيسا 
جبهة  لحزب  جديدة«  »قيادة  رأس  على  للبرلمان 
عباس.  ولد  جمال  العام  األمين  إزاحة  بعد  التحرير 
بوتفليقة  ترشيح  تحضير  خطة  ضمن  ذلك  وكان 
لوالية خامسة لالنتخابات التي كانت مقررة في 18 
أبريل. ثم اندلعت موجة االحتجاجات غير المسبوقة 
بوتفليقة  ترشيح  اعادة  قرار  على  فبراير   22 في 
في  ممثلة  الجيش  قيادة  اضطر  ما  وهو  المريض 
رئيس األركان أحمد قايد صالح للتدخل واجباره على 
التخلي عن منصبه في 2 أبريل ونهاية 20 عاما من 

الحكم.
وأدت الظروف الجديدة إلى ظهور الخالفات داخل 
الحزب الحاكم المهيمن على الحياة السياسية منذ 

استقالل البالد عن االحتالل الفرنسي في 1962.
وبعد استقالة بوتفليقة لم يعد لبوشارب أي وزن 
األعمال  النائب ورجل  انتخاب  تم  الحزب، حيث  في 
محمد جميعي أمينًا عامًا للحزب. هذا األخير جعل أول 
مهمة له التخلص من رئيس مجلس النواب بدعم 

من كتلة الحزب وأحزاب أخرى.
واألحد، طالب سبعة رؤساء كتل برلمانية وخمسة 
دائمة  لجان  رؤساء  وستة  المجلس  لرئيس  نواب 

وكالة  نقلت  ما  بحسب  فورا«  بوشارب  بـ»استقالة 
االنباء الرسمية. وفي اليوم التالي منع نواب انعقاد 
حتى  المجلس«  أشغال  »وتجميد  عادية  جلسة 
استقالة رئيسه. وهي نفس الطريقة التي وصل بها 
بوشارب الى رئاسة الغرفة األولى للبرلمان وبها ُأزيح 

الرئيس السابق السعيد بوحجة

أحالم سعيدة«
صالح،  بن  بالوكالة  الرئيس  مع  بوشارب،  وكان 
للمجلس  السابق  والرئيس  بدوي،  الوزراء  ورئيس 
الدستوري الطيب بلعيز من الشخصيات األربع التي 
طالب المحتجون برحيلها بعد استقالة بوتفليقة، او 
»الباءات األربع« كما يطلق عليهم الشارع الجزائري.

في  بوتفليقة  لبقاء  الداعمين  أكبر  بين  فهو 
الحكم ووقف ضد االحتجاجات، حيث رد على مطالب 
لكم  وأتمنى  تحلموا  أن  »يمكنكم  بقوله  التغيير 
أحالما سعيدة«. وتضيف هذه االستقالة مزيدا من 
الجزائر  في  الدولة  مؤسسات  وضع  على  الغموض 
خاصة مع نهاية الفترة االنتقالية )90 يوما( لرئيس 
الدولة بالوكالة في التاسع من يوليو. وأمام استحالة 
أعلن  كما  يوليو  من  الرابع  في  االنتخابات  تنظيم 
عنها الرئيس االنتقالي بن صالح، سيبقى هذا االخير 
في منصبه بعد انتهاء الفترة حتى تسليم السلطة 
للرئيس المنتخب. كما تصاعدت التوقعات باستقالة 
بو  استقالة  عن  اإلعالن  فور  بدوي،  الوزراء،  رئيس 
شارب، خاصة أنه ال يحظى بتأييد كبير في أوساط 

حزب جبهة التحرير.

يبقي الوضع علي حاله
كريمة  وقالت  حاله.  على  يبقى  الوضع  ان  ويبدو 
لألبحاث  الفرنسي  بالمركز  أبحاث  مديرة  ديرش 
العلمي، »لقد دخلنا في مواجهة متوترة ال أحد يريد 
المضي  على  مصرة  السلطة  لكن  فيها«.  التنازل 
قدما في تنظيم االنتخابات كما أعلن بيان لرئاسة 
الرئيس  بين  لقاء  إثر  الثالثاء  مساء  الجمهورية 
االنتقالي ورئيس الوزراء، جرى خالله »تقييم شامل 

المسار  إطالق  إلعادة  تحسبا  السياسية  لألوضاع 
االنتخابي«.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة االنباء الرسمية 
أنه تم خالل اللقاء »استعراض مجمل التدابير التي 
الذي  الشامل  الحوار  إطالق  ألجل  قريبا  ستوضع 
باالنتخابات  المتعلقة  االنشغاالت  كل  سيتناول 
بن  الرئيس  أن  البيان  وأوضح  المقبلة«.  الرئاسية 
صالح سيعلن »في الساعات القليلة الالحقة مقاربة 
تنظيم  من  تمكن  أن  شأنها  من  جديدة  سياسية 
و  التوافق  من  جو  في  القادم  الرئاسي  االقتراع 

السكينة«.
وسيكون يوم غد الجمعة يوم احتجاج يحمل رمزية 
 5 في  لالستقالل  الـ57  الذكرى  يصادف  إذ  خاصة 
يوليو 1962. والثالثاء، تظاهر الطالب كما اعتادوا 
النظام،  ضد  التوالي  على  عشر  التاسع  لألسبوع 
مطالبين باإلفراج عن المحتجين الذين تم اعتقالهم 

مؤخرا.

اتهامات لمجاهد من حرب االستقالل
كما طالب الطالب أيضا بإطالق سراح لخضر بورقعة 
)86 عاما(، أحد أبطال حرب االستقالل الموقوف أيضا 
بعدما وجهت إليه األحد تهمتا »إهانة هيئة نظامية 
للجيش«، بعد تصريحات  المعنوية  الروح  وإضعاف 
انتقد فيها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.
في  الجزائري  الحكومي  التلفزيون  تشكيك  وأثار 
التاريخ النضالي لبورقعة حفيظة »المنظمة الوطنية 
للمجاهدين« وقامت بالدفاع عنه. وشكك التلفزيون 
الرسمي في هوية بورقعة قائاًل إن اسمه الحقيقي 
أحمد وليس لخضر وإنه تخفى تحت هذا االسم بينما 
الجيش  صفوف  في  األلب  جبال  في  »يحارب  كان 

الفرنسي بين 1954 و1956«.
واإلثنين نشرت »المنظمة الوطنية للمجاهدين« 
وهي جمعية قويّة يعد عضوا فيها كل من شارك في 
حرب استقالل الجزائر بين األول من نوفمبر 1954 
والخامس من يوليو 1962 وتتمتع بنفوذ كبير في 
السلطة، بيانًا دافعت فيه عن مسار بورقعة وأكدت 

أن اسمه لخضر وليس أحمد كما نشر التلفزيون.
للمساس  عنوان »ال  الذي حمل  البيان  في  وجاء 
فيه  يتهيّأ  الذي  الوقت  »في  أنّه  الثورة«  برموز 
الشعب الجزائري لتخليد ذكرى انتصاره على االحتالل 
البالد ظروفًا  تواجه  أن  األقدار  تشاء   )...( الفرنسي 
سياسية بالغة الخطورة والتعقيد ويدفع سياق تفاعل 
األحداث المجاهد +سي لخضر بورقعة+ للواجهة 

ويترتب عن ذلك اعتقاله«.
أمام  آخرين  10 اشخاص  الثالثاء  الى ذلك، مثل 
محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة حيث أمرت 
تحت   6 ووضع  منهم  أربعة  بحبس  العامة  النيابة 
بوحدة  »المساس  بتهم  القضائية  الرقابة  نظام 
الوطن وبيع وتوزيع المنشورات« بحسب التلفزيون 

الحكومي.

واالتحاد  إثيوبيا  من  وسطاء  حث 
األفريقي المجلس العسكري االنتقالي 
الحاكم و»قوى إعالن الحرية والتغيير« 
إجراء  على  السودان  في  المعارضة 
محادثات مباشرة بهدف التوصل إلى 
وقال  العالقة.  المسائل  بشأن  اتفاق 
محمود  للسودان،  اإلثيوبي  الوسيط 
بالخرطوم  صحفي  مؤتمر  في  درير، 
وافقا على  الجانبين  إن  الثالثاء  مساء 
اإلثيوبية– الوساطة  قدمته  مقترح 

هيكل  رفضا  لكنهما  األفريقية، 
المجلس السيادي الذي من المقرر أن 
وسيط  قال  جانبه،  من  البالد.  يقود 
االتحاد األفريقي، محمد الحسن لبات 
)أمس(  للقاء  الطرفين  دعونا  »لقد 
بالمكان  إبالغهما  وتم  األربعاء، 
والوقت«، مشيرا إلى أن نقطة الخالف 
الهيئة  تشكيل  حول  تدور  الرئيسة 
التي ستتولى قيادة العملية االنتقالية. 
األطراف  جميع  الوسيطان  وطالب 
وعدم  المسؤولية  بتحمل  الخرطوم 
تأزيم  شأنها  من  خطوات  أي  اتخاذ 

الوضع.
وحث الوسيطان المجلس العسكري 
يتفقا  أن  على  والتغيير  الحرية  وقوى 
مدنية  وحكومة  سيادي  مجلس  على 
ذات  شخصية  برئاسة  كفاءات  ذات 
الحرية  قوى  تقترحها  رفيع  مستوى 

والتغيير.

وفد الجامعة العربية
أمس  العربية،  الجامعة  وأعلنت 
إلى  وصل  منها  وفدا  أن  األربعاء، 
الخرطوم لدعم »استئناف الحوار« بين 
المجلس العسكري الحاكم والمحتجين 
السلطة  بتسليم  يطالبون  الذين 
الجامعة  وذكرت  مدنية.  حكومة  إلى 
إلى  وصل  الجامعة  وفد  أن  بيان  في 
األطراف  »لتشجيع  أمس  الخرطوم 
السودانية على استئناف الحوار الهادف 
إلى التوافق على ترتيبات االنتقال إلى 

سلطة مدنية في البالد«.
إنها  األربعاء  الجامعة  وقالت 
من  الثقة«  بناء  على  »للعمل  تسعى 
الراهنة  المرحلة  صعاب  »تجاوز  أجل 
والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة 

االنتقالية«.

خطوات تصعيدية
أعلنت،  والتغيير  الحرية  قوى  وكانت 
تبدأ  تصعيدية  خطوات  اإلثنين، 
الجاري  يوليو  من  عشر  الثالث  في 
تتحول  التالي  اليوم  وفي  بتظاهرة، 

هذه  وجاءت  مدني.  عصيان  إلى 
الخطوة بعد أن شهد السودان األحد 
مع  يتزامن  الذي  يونيو   30 الماضي، 
عمر  المخلوع  الرئيس  قيام  ذكرى 
البشير بانقالبه العسكري في 1989، 
مظاهرات حاشدة سقط خاللها قتلى 
وجرحى من المتظاهرين وقوات األمن 
المجلس  حمّل  فيما  سواء،  حد  على 
العسكري الحاكم »قوى إعالن الحرية 
والتغيير« المسؤولية عما جرى، بعدما 
قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن 
اآلالف  عشرات  وكان  التظاهرات. 
شوارع  في  خرجوا  السودانيين  من 
العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن 
السودانية، تلبية لدعوة »قوى الحرية 
في  المتظاهرون  ورفع  والتغيير«. 
ورددوا  الفتات  يونيو«   30« مسيرات 
العسكري  المجلس  تطالب  شعارات 

بتسليم السلطة للمدنيين في البالد.
اشتباكات  شهدت  المسيرات  لكن 
والمتظاهرين،  األمن  قوات  بين 
أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 
 27 بينهم  آخرين،   180 من  أكثر 
وكالة  أوردت  ما  وفق  نارية،  بطلقات 
»سونا«،  الرسمية  السودانية  األنباء 
بينهم  من  أن  إلى  أشارت  التي 

متظاهرين وعناصر في قوات األمن.

»أربعينية المجزرة«
الحرية  إعالن  »قوى  ائتالف  وقال 
 14 األحد  إن  بيان  في  والتغيير« 
المدني  »العصيان  يوم  هو  يوليو 
كل  في  الشامل  السياسي  واإلضراب 

القطاعات المهنية والحرفية والعمالية 
القومية  العاصمة  في  والشعبية 
واألقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات 

السودانية بالخارج«.
وأضاف البيان أنّه يوم السبت في 
13 يوليو الجاري، أي عشية العصيان 
»موكب  تنظيم  سيتم  المدني، 
السلطة  وتسليم  المجزرة  +أربعينية 
السودان  مناطق  كل  من  المدنية+ 
في العاصمة القومية واألقاليم«، إحياء 
قبل  سقطوا  الذين  القتلى  لذكرى 
أمام  االعتصام  فض  خالل  يومًا   40
في  الخرطوم  في  الجيش  قيادة  مقر 
االحتجاجية  الحركة  وكانت  يونيو.   3
نّظمت من 9 ولغاية 11 يونيو عصيانا 

مدنيا شل بشكل شبه تام العاصمة.
وأتى إعالن الحركة االحتجاجية عن 
والثوري«  الجماهيري  العمل  »جدول 
تبادل  بعيد  المقبلين  لألسبوعين 
الحاكم  العسكري  والمجلس  قادتها 
االتهامات بشأن المسؤولية عن موجة 
البالد  شهدتها  التي  الدامي  العنف 
األكبر  األحد  تظاهرات  وكانت  األحد. 
منذ تفريق االعتصام خارج مقر القيادة 
العامة للجيش في 3 يونيو. وكسبت 
حركة االحتجاج الرهان األحد من خالل 
التعبئة  على  قدرتها  على  حفاظها 
رغم االنتشار األمني الكثيف وانقطاع 
اإلنترنت عن الهواتف المحمولة منذ 

قرابة شهر.
صحفيون  شاهد  اإلثنين،  وصباح 
أم  في  األرض  على  جثث  ثالث 
تظاهرات  شهد  موقع  في  درمان، 

حاشدة. ولم تعرف على الفور هويات 
الجثث  حول  حشد  وتجمهر  الضحايا. 
حكم  يسقط  »يسقط  يرددون  وهم 
العسكر«، وهو شعار ردده المحتجون 
ديسمبر  في  تحركهم  بدؤوا  الذين 
اليوم  وباتوا  البشير  بإقالة  للمطالبة 
العسكري.  المجلس  بإقالة  يطالبون 
الحشد  الشرطة  فرقت  ما  وسرعان 

بإطالق الغاز المسيل للدموع.

»عنف مفرط«
الجماهيري  الحراك  قادة  أحد  وحيا 
مسؤولية  ملقيًا  األحد  يوم  التعبئة 
سقوط قتلى على عاتق العسكريين. 
عضو  األصم،  ناجي  محمد  وقال 
المهنيين  تجمع  سكرتارية 
نشر  فيديو  شريط  في  السودانيين، 
»يتحمل  فيسبوك:  على  األحد  مساء 
وهذه  األرواح  هذه  مسؤولية  تمامًا 
الذي  العسكري  المجلس  اإلصابات 
السودانيين  أرواح  تأمين  عن  عجز 
أن  معتبرًا  ثالثة«  ولمرة  ثانية  لمرة 
مستمر  »تكرار  هو  األحد  حدث  ما 
فيها  يتعرض  اللي  العديدة  للمرات 
السودانيون  السلميون  المتظاهرون 
للعنف المفرط وإطالق الرصاص الحي 

عليهم وللضرب«.
الضحايا  عدد  األحد  حصيلة  وترفع 
إلى 136 منذ التفريق الدامي العتصام 
خالله  سقط  والذي  الجيش،  قيادة 
األطباء.  للجنة  وفقًا  قتيل  مئة  حوالي 
68 قتياًل منذ  السلطات أحصت  لكن 

ذلك التاريخ.

<   لوحة تشير إلى مطار أبها الذي استهدف بهجوم من المتمردين الحوثيين اليمنيين 
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اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة صفقة استحواذ موانىء دبي 
العالمية على شركة توباز للطاقة 

والمالحة الدولية

مليار دوالر

قالوا

08

قالت وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق إنه ال توجد أية استثناءات أو أية آليات أخرى 
الستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء اإلصالحات االقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن اآللية المتبعة لتوفير السلع هي إتاحة فرصة أمام القطاع الخاص لتوريد 
كافة احتياجات المواطنين من خالل العرض والطلب في السوق، ووفقا لسعر الصرف المحدد 
الرئاسي رقم  المجلس  بقرار  التذكير  المنشور  وأعاد  االقتصادية.  برنامج اإلصالحات  بناء  على 
مبيعات  بشأن  2018م  لسنة  الرئاسي  المجلس  لرئيس   1 رقم  والقرار   ،2018 لسنة   )1300(
النقد األجنبي. وفي السادس عشر من يونيو الجاري دعت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي 
إلى التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد 

األجنبي للسلع المستوردة.
وفي سبتمبر الماضي من العام الماضي، أطلق المجلس الرئاسي برنامج اإلصالح االقتصادي 
والخطوات التنفيذية لتحقيقه، ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على 
من  وغيرها  المحروقات،  دعم  ومعالجة  والشخصية  التجارية  لألغراض  األجنبي  النقد  مبيعات 

اإلجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات االقتصاد الليبي.

اقتصاد الوفاق: ال استثناءات في توفير النقد األجنبي

يزداد تفاؤلي حيال االقتصاد 
العالمي بعد اجتماع زعماء 
العالم في قمة العشرين.

وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح

1,1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.395دوالر أميركي
1.5741يورو

1.7542الجنية االسترليني
0.372الريال السعودي
0.3798درهم إماراتي
0.2025االيوان الصيني

2019 3 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

الغنية تسيطر على  الدول  أن  السائد  االعتقاد  50 عاما، كان  منذ 
البلدان الفقيرة، وكان من المفترض على نطاق واسع أن تصبح 
الدول الغنية أكثر ثراء والبلدان الفقيرة أكثر فقرا، على األقل نسبيا.
التطور  كــان  خاطئا.  كــان  االعتقاد  هــذا  أن  التاريخ  أظهر 
االقتصادي األكثر أهمية خالل الخمسين سنة الماضية هو التقريب 
البلدان  من  كبيرة  لمجموعة  المختلفة  الدخل  مستويات  بين 

الفقيرة.
العليا  للدراسات  جنيف  معهد  بالدوين من  ريتشارد  أشار  كما 
لنمو  الرئيسية  الدوافع  فان  الكبير«،  »التقارب  الشهير  كتابه  في 
تكلفة  في  الحاد  واالنخفاض  الدولية  التجارة  هي  بالركب  اللحاق 
نقل األفكار–ما يسميه بـ »التفكيك الثاني« )للتكنولوجيا واإلنتاج(.

هو  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  من  فريدمان  ل.  توماس  كان 
عام  في  ادعى  الجديدة.  المرحلة  هذه  جوهر  لخص  من  أفضل 
تنطبق  مستويا.ال  العالم  أصبح  تسويته:  يتم  الملعب  أن   2005
االقتصادية  العالقات  في  المساواة  على  القائمة  الصورة  هذه 

الدولية على تدفقات المعرفة والتجارة واالستثمار فقط.
منذ 20 عاما، اعتبر معظم األكاديميين أن أسعار الصرف 
لكل  يمكن  التسوية:  عناصر  من  آخر  عنصرا  كانت  العائمة 
دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، أن تتبع طريقة النقد الخاصة 

بها، طالما كانت مؤسسات السياسة الداخلية لديها سليمة.
الصرف  سعر  ألنظمة  المميز  التماثل  عدم  اختفى  فقد 
معادالت  تعتبر  كانت  المال  رأس  تدفقات  وحتى  الثابت. 

محتملة–وان كانت لفترة وجيزة.
النقد الدولي عام 1997 في  كانت تتمثل فكرة صندوق 
اعتبار  يمكن  العالم،  هذا  للجميع.في  هدفا  تحريرها  جعل 
كانت  لقد  تقدما.  وأكثر  أكبر  المتحدة مجرد دولة  الواليات 

مبالغة، بال شك.
إلى  يميلون  ما  غالبا  أنفسهم  األميركيين  القادة  لكن 
المناطة  والمسؤوليات  بالدهم  مركزية  أهمية  من  التقليل 
بها.ومع ذلك، تغيرت األمور مرة أخرى: من االستثمارات غير 

الملموسة والشبكات الرقمية إلى التمويل وأسعار الصرف، هناك 
إدراك متزايد بأن التحوالت في االقتصاد العالمي أعادت تأسيس 

مركزيتها.
العالم الذي يخرج منها لم يعد يبدو مسطحا–بل يبدو شائكا.
بشكل  رقمي  اقتصاد  في  أنه  هو  ذلك  تفسر  التي  األسباب  أحد 
تكلفة  الخدمات بدون  متزايد من  تقديم جزء  يتم  متزايد، حيث 
هامشية، تتركز عملية تكوين وتخصيص القيمة في مراكز االبتكار 
أقل  يترك مساحة  ملموسة. هذا  غير  استثمارات  إجراء  يتم  حيث 

لمرافق اإلنتاج حيث يتم تصنيع السلع الملموسة.
على  الــضــوء  سلطت  كما 
على  الدولية  البنوك  اعتماد 
الدوالر والى أي مدى أصبحت 
إلــى  ــول  ــوص ال عــلــى  تعتمد 
كانت  ــدوالر.  ــالـ بـ الــســيــولــة 
يمنحها  التي  الصرف  خطوط 
الفيدرالي  االحتياطي  مجلس 
المركزية  الــبــنــوك  لبعض 
لمساعدتها  ــه  ب المرتبطة 
المقابل  الطلب  تلبية  على 
واضحا  دلــيــال  ــدوالر  ــ ال على 
للنظام  الهرمية  الطبيعة  على 

النقدي الدولي.
رئيسيتان.  نتيجتان  لها  الدولي  للترابط  الجديدة  القراءة  هذه 
تقييم  إعــادة  على  األكاديميين  عزم  في  األولــى  النتيجة  تتمثل 
المتزايد. كشفت هيلين  التماثل  الدولي في ضوء عدم  االقتصاد 
الصرف  أسعار  بأن  السائد  الرأي  لألعمال عن  لندن  كلية  ري من 

العائمة وفرت الوقاية من عواقب الدورة النقدية األميركية.
تقول هيلين ري إن بإمكان البلدان حماية نفسها من التدفقات 
مراقبة  خالل  من  المال  رأس  وتدفق  للدخل  لالستقرار  المزعزعة 

اإلئتمان عن كثب أو عن طريق اللجوء إلى ضوابط رأس المال.
وعلى نحو مماثل، أكدت جيتا جوبيناث، كبيرة االقتصاديين في 
الدول على سعر  الدولي، على مدى اعتماد معظم  النقد  صندوق 
صرف الدوالر األميركي. في حين أن النهج المعياري سيجعل سعر 
صرف الوون الحقيقي محددا رئيسيا للتجارة بين كوريا الجنوبية 
يتم  التجارة  هذه  الحقيقة  في  المثال،  سبيل  على  والبرازيل، 
تحريرها أساسا بالدوالر، فإن سعر صرف الدوالر بعمالت البلدين 

أكثر أهمية من سعر الصرف الثنائي.
السياسة  مركزية  على  الضوء  النتيجة  هذه  تسلط  أخرى،  مرة 
الكبيرة  البلدان،  لجميع  بالنسبة  المتحدة  للواليات  النقدية 
والصغيرة.في هذا السياق، فإن توزيع الفوائد الناتجة عن االنفتاح 

والمشاركة في االقتصاد العالمي غير متكافئ بشكل متزايد.
تتساءل المزيد من الدول عن كيفية االستفادة من لعبة تؤدي 
إلى نتائج توزيع غير متساوية وفقدان لالقتصاد الكلي واالستقالل 

المالي. صحيح أن الحمائية تظل جنونا خطيرا.
لكن الدفاع عن االنفتاح أصبح صعبا للغاية. والنتيجة الرئيسية 
النظام  إن  السياسية:  الجغرافيا  هي  مستو  غير  لعالم  الثانية 
االقتصادي العالمي غير المتكافئ يقوض تعددية األطراف ويؤدي 
تحدث  فقد  الدولية.  الشبكات  عقد  على  للسيطرة  معركة  إلى 
فاريل ونيومان عن »الترابط كسالح«: تحول الهياكل االقتصادية 
الفعالة إلى هياكل معززة للسلطة. إن استخدام الرئيس األميركي 
والــدوالر  لبالده  المالي  النظام  لمركزية  السيئ  ترامب  دونالد 
إلجبار الشركاء االقتصاديين على االلتزام بعقوباته أحادية الجانب 
للترابط  السياسي  الثمن  إدراك  على  العالم  أجبر  قد  إيران،  على 
)وربما  الصين  ردا على ذلك، ستحاول  المتكافئ.  غير  االقتصادي 

أوروبا( إنشاء شبكاتها الخاصة وضمان السيطرة على عقدها.
المعركة. هذه  ضحية  األطراف  تعددية  تكون  قد  أخرى،  مرة 
الصعب  من  سيكون  حيث  الظهور،  في  آخذ  جديد  عالم  هناك 
عالم  ليس  إنه  السياسية.  الجغرافيا  عن  االقتصاد  فصل  للغاية 
ميردال وفرانك وبيروكس، كما أنه ليس عالم فريدمان المسطح. 

إنه عالم لعبة العروش.

* * أكاديمي فرنسي متخصص في االقتصاد والسياسة العامة
* نقال عن »بروجيكت سينديكيت«

جين بيساني فيري*

نهاية العالم املسطح

تتساءل المزيد من 
الدول عن كيفية 

االستفادة من لعبة 
تؤدي إلى نتائج توزيع 

غير متساوية 
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عام  منذ  النفط  برميل  لسعر  المتسارع  االنهيار  ألقى 
البالد  اقتصاد  على  بظالله  ليبيا  إنتاج  وتذبذب   2014
المعتمد على صادرات المحروقات حيث يبقى بحاجة إلى 
متوسط سعر 71.3 دوالر للبرميل لتفادي عجز الموازنة 

العام الجاري.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« األميركية نقال عن صندوق 
السعر من  إلى هذا  ليبيا بحاجة  إن  الدولي قوله  النقد 
الجاري، وذلك غداة  العام  أجل موازنة ميزانيتها، خالل 
اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك«، تمديد 
اتفاقها لخفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى، حتى 

مارس المقبل استثنيت منه.
و رغم مالمسة أسعار النفط 70 دوالرا بموجب اتفاق 
أن  إال  الماضية  الفترة  خالل  ومنافسيها،  »أوبك«  بين 
العجز ال يزال المسيطر الرئيسي على موازنة ليبيا التي 

يمثل النفط الممول الرئيس لموازناتها.
إلحداث  النفط  لبرميل  سعرعادل  إلى  ليبيا  وتسعى 
في  الدخول  وعدم  واإليــرادات  المصروفات  بين  توازن 

أزمة عجز الموازنة.
و تعول مؤسسة النفط على إنتاج 1.3 مليون برميل 
سعر  أساس  على  يوميا،  نفط  برميل  مليون   1.5 إلى 

نفط 67 دوالرا للبرميل في موازنة العام.
وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 
 25 فقدت  ليبيا  إن  بفيينا  أوبك  قمة  خالل  اهلل  صنع 
مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها 

بسبب اإلغالقات.
بعد  ليبيا،  شرق  في  الحاصلة  التطورات  ان  وأضاف 
التهديدات بقفل اإلنتاج، تجعل إنتاج أكثر من 700 ألف 
برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع 
أن  إلى  وأشار  األمن.  مجلس  قــرارات  بتطبيق  الدولي 
الحالي  إنتاجها  على  الحفاظ  في  مصاعب  تواجه  ليبيا 

البالغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.
ليبيا  في  بالتوترات  برنت  نفط  خام  أسعار  وتاثرت 
منذ شهر أبريل الماضي واتفاق أوبك بينما استقر سعر 
الجمعة  للبرميل  سلة خامات أوبك عند 60 ر65 دوالرا 
الماضية مسجال بذلك انخفاضا طفيفا حيث كان قد بلغ 
61ر65 دوالرا الخميس الفارط ، حسبما أفادت منظمة 
موقعها  على  الثالثاء  )أوبــك(  للنفط  المصدرة  الدول 
ليبيا مستثناة  تظل  بأن  اهلل،  اإللكتروني. وطالب صنع 
عالميا،  النفط  إنتاج  بتخفيض  تتعلق  إجــراءات  أي  من 
وأن يكون لها الحق في تعويض فاقد حصتها السوقية 

الناجمة عن الصراعات.
اشتباكات  الماضي  أبريل  من  الرابع  في  واندلعت 
تابعة  العامة وأخرى  للقيادة  التابعة  الجيش  بين قوات 
المستمرة  االشتباكات  تلك  وأسفرت  الوفاق،  لحكومة 
شخصا   739 مقتل  عن  طرابلس  العاصمة  محيط  في 

وإصابة 4407 آخرين، حسب منظمة الصحة العالمية.

ولم يشهد إنتاج النفط أية معوقات منذ اندالع حرب 
محدودة  اعتداءات  استهدفت  فيما  طرابلس؛  العاصمة 

بعض المرافق النفطية منذ الرابع من أبريل.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  وشدد صنع اهلل، على أن 
تراقب عن كثب التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد 
التهديدات بقفل اإلنتاج، »سيكون إنتاج أكثر من 700 

التزام  عدم  حالة  في  خطر  في  النفط  من  برميل  ألف 
المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس األمن«.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مصاعب 
للحفاظ على مستويات اإلنتاج الحالية بقرابة 1.3 مليون 
سالمة  أن  مؤكدا  الهش،  الوضع  بسبب  يوميا  برميل 
الموظفين تظل على رأس أولوياتنا، وقد يقتضي األمر 
استغاللها  يتم  التي  المواقع  من  العاملين  كافة  سحب 
على  الحفاظ  تعيق  المنشآت  »عسكرة  ألن  عسكريا 

اإلنتاج وزيادته«.
عقود  لتوقيع  تسعى  الموازية  الكيانات  أن  وأضاف 
البيع  أسعار  أقل من  كبيرة  النفط بخصومات  وتصدير 
الرسمية، بالتزامن مع حمالت تضليل إعالمي وحمالت 
أن  موضحا  المتحدة،  األمم  على  للتأثير  عامة  عالقات 
لضمان  الدولي  المجتمع  مع  تواصل  على  المؤسسة 

االلتزام بقرارات مجلس األمن.

إيراداتها  ارتفاع  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
 2.3 لتسجل   ،%24 بنسبة  الماضي  مايو  شهر  خالل 
بشهر  مقارنة  دوالر  مليون   448 بزيادة  دوالر،  مليار 
الحالية  التوقعات  الماضي. واستعرض صنع اهلل،  أبريل 
الصراع  عن  الناجمة  والمخاطر  ليبيا،  في  النفط  إلنتاج 
القائم بين الجيش التابع للقيادة العامة والقوات التابعة 
لحكومة الوفاق في طرابلس، في حديثه مع الصحفيين 

خالل قمة األوبك المنعقدة في فيينا.
إلى  االرتــفــاع  هــذا  بيان،  في  المؤسسة،  وأرجعت 
شحنات  عدد  وارتفاع  العالمية،  النفط  أسعار  استقرار 
تسلمها  تم  والتي  أبريل،  أواخر شهر  في  الخام  النفط 

وتسويتها ضمن حسابات شهر مايو الماضي.
دوالر  مليون   725 من  أكثر  المؤسسة  وانفقت 
العام  منذ  والحفر  االستكشاف  عمليات  على  أميركي 

2018 وحتى اآلن، وفق صنع اهلل.

حينما أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين في مطلع 
إنتاج  خفض  ستمدد  »أوبـــك«  منظمة  أن  األسبوع 
النفط، كاشفا عن اتفاق قبل حتى أن تجتمع المنظمة 
الدول األعضاء في  وتقره، أغضبت تلك الخطوة بعض 
لبلد،  القيادي  الدور  الدول من  تلك  »أوبك«. واستاءت 
في  عــدوا  سابقا  يعتبر  وكــان  أوبــك  في  عضوا  ليس 

أسواق النفط، في تشكيل مالمح سياسات المنظمة.
ووفق تقرير لوكالة »رويترز«، فإن الواقع لم يلبث أن 
القبول بأن موسكو يمكن أن  فرض نفسه، وجاء معه 
تساعد أوبك في تحقيق هدفها المتمثل في دعم أسعار 
النفط في وقت تواجه فيه ضغوطا مكثفة على جبهة 

أخرى هي الرئيس األميركي دونالد ترامب.
أوبك  على  مسبوقة  غير  ضغوطا  ترامب  ويمارس 
وعلى السعودية القائد الفعلي للمنظمة، مطالبا إياهم 
للهبوط،  البنزين  أسعار  لدفع  الخام  من  مزيد  بضخ 
وهي قضية داخلية مهمة له في سعيه إلعادة انتخابه 
زنغنه  بيجن  اإليراني  النفط  وزير  وأبدى  القادم.  العام 
لبوتين حول  البداية غضبه من اإلعالن االستباقي  في 

تمديد خفض اإلنتاج.
»أوبــك  الماضي  االثنين  يــوم  صباح  زنغنه  وقــال 
وزراء  اجتماع  قبيل  الممارسات«،  هذه  جراء  ستموت 
هيمنة  منتقدا  بالفعل،  محسوم  اتفاق  إلقرار  المنظمة 
بحلول  لكن  المنظمة.  شؤون  على  والسعودية  روسيا 
وقال  االتفاق،  دعمه  زنغنه  أبدى  نفسه،  اليوم  مساء 
كنا  ما  وحققنا  إليــران،  بالنسبة  جيدا  االجتماع  »كان 

نريده«.
شركاء  األمــس  فرقاء  أصبح  التوقعات  لكل  وخالفا 
ــك+«  »أوب تحالف  روسيا  مع  أوبــك  وشكلت  اليوم، 
التصدي  بهدف  العالمية  النفط  ــدادات  إمـ لخفض 
وضعف  المتحدة  الواليات  إنتاج  في  الكبير  لالرتفاع 
كل  يريد  حيث  مصلحة،  زواج  إنه  العالمي.  االقتصاد 
المالية،  أوضاعه  لدعم  النفط  أسعار  رفع  الطرفين  من 
أوبك في  أيضا دعم موقف  التحالف من شأنه  أن  كما 

مواجهة مطالب ترامب.
حينما  الفالح،  خالد  السعودي،  الطاقة  وزيــر  وقــال 
إذا كان بوتين قد أصبح اآلن رئيسا ألوبك،  سئل عما 
أن  وأعتقد  األمور،  تدير  التي  روسيا هي  أن  أعتقد  »ال 

نفوذ روسيا موضع ترحيب«. واتفق حسين كاظم بور  
أردبيلي مندوب إيران في »أوبك« مع هذا الرأي، عاكسا 
العب  »روسيا  وقال  زنغنه،  لرئيسه  التصالحية  النبرة 
بقية  مع  باالتفاق  ما  شيئا  أعلنت  قد  كانت  إذا  كبير. 

أعضاء أوبك، فهذا أمر مرحب به، فنحن نعمل سويا«.
كما قال العراق، الذي تجاوز إيران ليصبح ثاني أكبر 
حصتها  على  واستحوذ  السعودية  بعد  أوبك  في  منتج 
السوقية في أوروبا وآسيا، إن الدور المتنامي لموسكو 
في  حادا  تحوال  التوافق  هذا  مثل  ويشكل  إيجابي.  أمر 
المنظمة  ناصبتها  بعدما  وروسيا،  أوبك  بين  العالقات 

العداء وعدم الثقة لعقود.
في العام 2001، اتفقت روسيا مع أوبك على خفض 
وبل  بتعهداتها  اإلطالق  على  تلتزم  لم  لكنها  اإلنتاج، 
وعززت إنتاجها. وسبب ذلك أضرارا بالغة للعالقات بين 
تم  حتى  للتعاون  أخرى  محاوالت  تنجح  ولم  الطرفين، 

تشكيل التحالف األخير.

النفط  ــر  وزي قــال  الــصــحــراء«،  »خــارج  كتابه  وفــي 
مع  اجتمع  ــه  إن النعيمي،  علي  السابق،  السعودي 
مسؤولين روس في عام 2014، ولم يستغرق االجتماع 
أن  »أعتقد  قائال  أوراقه  جمع  أنه  دقائق، مضيفا  سوى 
بأن روسيا لن  انتهى« وذلك بمجرد أن علم  االجتماع 

تخفض اإلنتاج.
العهد  التقى مع ولي  أنه  السبت  وأعلن بوتين يوم 
قمة  هامش  على  سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 
تمديد  على  واتفقا  أوساكا،  في  العشرين  مجموعة 
روس  جــاري  وقــال  وحلفائها.  أوبــك  إنتاج  تخفيضات 
حتى  إنه  إنفستورز«  جولد  لـ»بالك  التنفيذي  الرئيس 
لبوتين  أن تسمح  للسعودية  الالئق  غير  كان من  وإن 
باإلعالن عن االتفاق، إال أن ذلك يظهر تغير ديناميات 

سوق النفط.
ألوبك  المخضرمين  المراقبين  أحد  روس،  وأضاف 
»ال يهتم ترامب إال بأمر واحد–انخفاض أسعار النفط. 

بالغ  األسعار«، وأردف »بوتين  ارتفاع  فيريد  أما بوتين 
العليا  روسيا  مصلحة  من  يــزال  وال  ــك.  ألوب األهمية 
يأتي من  ميزانيتها  إن نصف  إذ  أوبك،  تتعاون مع  أن 

إيرادات الطاقة«.
دوالرا  و50   45 بين  تتراوح  ألسعار  روسيا  تحتاج 
للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها، وتتعرض ماليتها 
الواليات  فرضتها  التي  العقوبات  جراء  لضغوط  العامة 
السعودية  أما  القرم.  جزيرة  شبه  ضمها  بعد  المتحدة 
فتحتاج لسعر أعلى يبلغ 80 دوالرا للبرميل. فيما يدور 
دوالرا   65 حول  حاليا  برنت  العالمي  القياس  خام  سعر 

للبرميل.
السعودية  يمنح  قد  التعاون  أن  حين  في  ولكن 
الرياض  الذي طالب  الدعم في مواجهة ترامب،  بعض 
بزيادة إمدادات النفط إذا كانت تريد الدعم العسكري 
إيران،  اإلقليمية  غريمتها  مع  مواجهتها  في  األميركي 

فإنه يمنح بوتين أيضا الكثير من العوائد اإلضافية.
الواليات  حليفة  الــريــاض،  مع  الطيبة  فالعالقات 
المتحدة، تعزز نفوذ موسكو في الشرق األوسط وتدعم 
إصالح  في  تساهم  وربما  بل  سورية  في  بوتين  حملة 
العالقات مع واشنطن، وفقا لما ذكره مصدران في الوفد 

الروسي إلى فيينا، محل انعقاد اجتماع مسؤولي أوبك.
المتشابكة،  األدوار  تلك  على  الضوء  يسلط  ومما 
يرأس وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عددا من 
اللجان الحكومية الروسية المعنية بالتجارة والتعاون بما 
ويوضح  وقطر.  وتركيا  وإيران  السعودية  مع  ذلك  في 
السياسية  الضغوط  خاصة  بصفة  ــران  إي نبرة  تغير 

واالقتصادية المتضاربة التي تواجهها.
فانخفاض إنتاج طهران، بسبب العقوبات التي أعادت 
واشنطن فرضها ووسع ترامب نطاقها، قلص من دور 
إيران داخل أوبك بينما يعزز دور السعودية وروسيا غير 
العضو بالمنظمة. وهبطت صادرات إيران النفطية إلى 
0.3 مليون برميل يوميا في يونيو من نحو 2.5 مليون 

برميل يوميا في أبريل 2018.
غير أن إيران نفسها تتطلع للحصول على المساعدة 
عرضت  قليلة  دول  مــن  واحـــدة  وهــي  روســيــا،  مــن 
تخنق  التي  العقوبات  مواجهة  في  طهران  مساندة 
مصدران  وقال  اقتصادها.  وتعرقل  النفطية  تجارتها 
الذي  العمل  بعض  هناك  إن  الروسي  الطاقة  بقطاع 
يجري لتعزيز االقتصاد اإليراني، لكن المحادثات بطيئة 
وصعبة، دون أن يكشفا أي تفاصيل بخصوص طبيعة 

هذه الخطط.

ليبيا تحتاج 71 دوالرا لبرميل النفط لتجنب عجز املوازنة

أوبك تفتح ذراعيها لروسيا تحت وطأة ضغوط ترامب

فقدان 25 مليون برميل نفط بفعل اإلغالقات هذا العام

فرقاء األمس.. شركاء اليوم

صنع الله: الوضع الهش يصعب 
فرص الحفاظ على مستويات 

اإلنتاج الحالية

< مصنع تكرير النفط في مدينة نوفوكويبيشيفسك الروسية

الجزائر - عبد الرحمن أميني

القاهرة - الوسط

< إحدى المنشآت النفطية في حقل الشرارة



طرابلس  العاصمة  تخوم  على  الدائرة  الحرب  ألقت 
ملف  على  ظاللها  الماضي  أبريل  من  الرابع  منذ 
إعــادة  وخطط  البالد  في  األجنبية  االستثمارات 
محللين–إلى  وتحولت–حسب  البالد،  في  اإلعمار 
ضد  الــصــراع  أطــراف  توظفه  مساومة  ــارت«  »كـ
الــدول  بعض  والتجارية  االقتصادية  المصالح 
الحرب.  في  المباشر  غير  تدخلها  بدعوى  اإلقليمية 
بعد  الحسابات  تتغير  أن  توقعوا  اقتصاديين  لكن 

انتهاء الحرب لتتغلب لغة المصالح والمال.
للجيش  العامة  القيادة  بين  التصعيد  مع  وتزامنا 
األسبوع،  هذا  وتركيا  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة 
اإلثنين  البيضاء،  فــي  المحاسبة  ديـــوان  ــف  أوق
تاجا«  »تطوير  لشركة  مستنديا  اعتمادا  الماضي، 
مقررا  كان  والذي  دوالر،  مليون   78 بقيمة  التركية 

مشروع  تنفيذ  توجيهه 
إلى  تحويل  عبر  ترفيهي، 
»العربي–التركي«  البنك 

في أسطنبول،
احصاءات  آخــر  وحسب 
ــة، بـــلـــغ حــجــم  ــيـ ــمـ رسـ
في  التركية  االستثمارات 
 2011 الــعــام  قبل  ليبيا 
دوالر،  مليار   100 نحو 
ــع  ــاري ــش ــهــا م ــن ــي مـــن ب
بقيمة  أتــراك،  لمقاولين 
 28.9 إلى  تبلغ  استثمارية 
رئيس  وفق  دوالر،  مليار 
لرابطة  التنفيذي  المجلس 
مدحت  األتراك،  المقاولين 

ينيغون.
حرب  دخــول  قرب  ومع 
الرابع،  شهرها  العاصمة 
العامة تركيا  القيادة  تتهم 
بالتدخل في معركة غريان 
حكومة  ــوات  ــ ق لــصــالــح 
آخــر حلقات  فــي  الــوفــاق، 
ــاكــات  ــب مــســلــســل االشــت

المستمرة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة 
وأخرى تابعة لحكومة الوفاق على أطراف العاصمة، 
 4407 وإصابة  شخصا،   739 مقتل  عن  وأسفرت 

آخرين، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
المفوض  استبعد  اقتصادي مقابل،  وفي تصعيد 
علي  الوطني،  الوفاق  بحكومة  االقتصاد  ــوزارة  ب
العيساوي أي »دور في إعمار ليبيا للدول والشركات 
في  وقال  العاصمة«،  على  الحرب  في  شاركت  التي 
مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اإلثنين الماضي: 
العدوان  »هناك دول وشركات مختلفة شاركت في 

ممارسة  تستطيع  لن  الدول  وتلك  العاصمة،  على 
التجارة في ليبيا بعد انتهاء الحرب«.

لكن رجل األعمال حسني بي يقول لـ»الوسط«: 
دولة  أيــة  إقصاء  يمكن  وال  نهاية،  حــرب  »لكل 
حدث  »مهما  مضيفا  اإلعــمــار«،  حسابات  فــي 
في  العليا  اليد  المال  للغة  يظل  تجاذبات،  من 
واقع  تفرض  االقتصادية  والمصالح  الملف،  هذا 

التعامل«.
ليبيا  إعمار  إعادة  فاتورة  الدولى  البنك  ويقدر 
االتحاد  رئيس  أشار  فيما  دوالر،  مليار   100 بنحو 
رصد  إلى  كوشير،  المجيد  عبد  للمقاولين،  الليبي 
مشيرا–خالل  اإلعــمــار.  ــادة  إلع دينار  مليار   300
الماضي–الحاجة  الشهر  مصر  في  اقتصادي  مؤتمر 

إلى أكثر من ثالثة ماليين عامل مدرب.
الكزة  أسامة  اإلعمار  إعــادة  لجنة  رئيس  لكن 
 50 إلى  تحتاج  فقط  بنغازي  إعمار  إعادة  إن  يقول 
الذي  الوقت  في  وذلك  يــورو،  مليار 
من  المدينة  فيه  تعاني  تـــزال  ال 
البنية  دمرت  التي  الحرب  تراكمات 
مشيرا  األحــيــاء،  أغلب  في  التحتية 
حاليا هي  المتاحة  »الميزانية  أن  إلى 
الستعادة  فقط  دينار  مليون   500
المدينة  ولكن  األساسية.  الخدمات 

مدمرة«.
والتصعيد  الحرب  استمرار  ورغم 
تزال  ما  الطرفين،  بين  السياسي 
في  دور  إلــى  تطمح  الـــدول  بعض 
المثال  سبيل  فعلى  اإلعمار،  إعــادة 
وسيدات  رجــال  »تجمع  رئيس  قــال 
العالم«  فــي  اللبنانيين  ــال  ــم األع
اقتصادية  قمة  خالل  زمكحل  د.فؤاد 
ليبيا  إعمار  ــادة  »إع إن  تونس  في 
ستمر من تونس عبر عدد كبير من 

شركاتها ورجال أعمالها«.
في  الليبي  الجانب  رئيس  ويقول 
المصرية–الليبية،  التجارة  غرفة 
إن  لـــ»الــوســط«  سفراكس  هاني 
ستكون  المتوقعة  اإلعمار  »جهود 
من الضخامة بحيث أنها لن تستثني 
جــددا«،  قادمين  تشهد  ربما  بل  بعينها،  ــة  دول
الحسابات  ستزيح  الليبية  »المصلحة  أن  مؤكدا 
البناء  من  جديدة  مرحلة  لتبدأ  جانبا  السياسية 
واإلعمار«. ورغم الطموح اإلقليمي في االستثمارات 
ورقة  تشكل  باتت  والتي  اإلعــمــار،  ــادة  إع وملف 
ضاغطة في حرب العاصمة طرابلس، إال أن محللين 
بمصالح  الطموحات  هذه  تصطدم  أن  يتوقعون 
نصيب  تلتهم  ربما  كبرى،  ودول  عالمية  شركات 
ألصحاب  الفتات  لتترك  الكعكة،  هذه  في  األســد 

المصالح في اإلقليم.

اقتصاد 09

تكلفة  تصل  أن  »دويتشه«  بنك  يتوقع 
خمسة  إلى  يجريها  التي  الهيكلة  إعادة 
وفق  دوالر(،  مليار   5.6( يورو  مليارات 

مصدر مطلع لوكالة »رويترز«.
الرئيس  سيونج  كريستيان  كــان 
هيكلة  إعادة  عن  أعلن  للبنك  التنفيذي 
ووعد  الماضي  الشهر  النطاق  واسعة 
لبنك  ــارم  صـ بتقليص  المساهمين 
من  المؤسسة  إقالة  أجل  من  االستثمار 
مع  فاشلة  اندماج  محاولة  بعد  عثرتها 

بنك »كومرتس«.
االستغناء  ألماني  بنك  أكبر  ويعتزم 
أو  وظيفة  ــف  أل و20   15 بين  مــا  عــن 
عددهم  البالغ  موظفيه  خمس  من  أكثر 
متحدث  وامتنع  موظف.  و500  ألفا   91
البنك  وقال  التعقيب.  عن  البنك  باسم 
بخطى  لإلسراع  إجراءات  على  يعكف  إنه 

التحول لتحسين الربحية المستدامة.
بأحدث  المساهمين  »سنبلغ  ــال  وق

التطورات في الوقت المناسب«.

5.6 مليار دوالر تكلفة إعادة هيكلة بنك »دويتشه«
ارتفع العجز التجاري األميركي الذي يعد مسألة تنطوي على 
حساسية سياسية إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر في 
مايو مع تسجيل عمليات استيراد السيارات أكبر نسبة على 

اإلطالق، وفق بيانات حكومية صدرت أمس األربعاء.
الرئيس  التي هدد  المكسيك،  مع  التجاري  العجز  وارتفع 
مشددة  جمركية  رسوم  بفرض  ترامب  دونالد  األميركي 
عليها، إلى أعلى مستوى منذ عقد، بحسب تقرير صدر عن 

وزارة التجارة، حسب وكالة »فرانس برس«.
فبلغ   8,4% بنسبة  األميركية  التجارية  الفجوة  وازدادت 
قدرها 55,5 مليار دوالر )معدلة موسمًيا(، وهو رقم يتجاوز 

توقعات المحللين ويعد الزيادة األكبر منذ ديسمبر.

الذي جعل من  ترامب،  األخيرة  األرقام  تزعج  أن  ويرّجح 
مسألة الحد من العجز التجاري هدًفا أساسًيا إلدارته إذ يعتبر 
الواليات  من  تسرق  األخرى  الدول  أن  الى  مؤشرًا  الفجوة 

المتحدة.
وبإمكان الزيادة في العجز التجاري في مايو إضافة إلى 
ذكر  مما  أعلى  أنها  مراجعتها  بعد  ثبت  التي  إبريل  أرقام 

سابًقا، أن تؤثر على توقعات النمو في الربع الثاني.
العالمية  للتجارة  بالنسبة  آخر  تحديا  شهر  مايو  وشكل 
قيود  بفرض  ترامب  تهديدات  عن  الناجمة  المخاوف  جّراء 
بشأن  خالفات  وسط  أساسيين  شركاء  مع  التجارة  على 

سياسات التجارة والهجرة.

العجز التجاري األميركي يسّجل أعلى مستوى منذ خمسة أشهر
السعر بالدوالرنوع الخام

63.14برنت

56.82غرب تكساس

62.78دبي

65.71سلة أوبك

61.45أورال
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كارستنز  أوجستين  الدولية  التسويات  بنك  رئيس  حث 
ذخيرتها  توفير  على  العالم  في  الكبرى  المركزية  البنوك 
سعيا  استنزافها  من  بدال  حدة  أشد  اقتصادية  لتباطؤات 

وراء زيادة النمو.
الــذي   للبنك  السنوي  للتقرير  تقديمه  معرض  وفــي 
المركزية  للبنوك  المركزي  بالبنك  وُيعرف  سويسرا،   مقره 
نقدي  تيسير  أي  أن  الصحفيين  كارستنز  أبلغ  العالمية، 
تطبيقه، حسب  في  االقتصاد  مع  بعناية  ُيدرس  أن  ينبغي 

وكالة »رويترز«.
للمناورة  مجال  على  اإلبقاء  أهمية  على  »نشدد  وقال 

لمواجهة تباطؤات أكثر حدة«.
تأتي تلك الرسالة قبل أسابيع من التأكيد المتوقع من 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( على 
أسعار  وخفض  العالمية  النقدية  السياسة  في  كامل  تحول 

الفائدة للمرة األولى منذ األزمة المالية قبل عشر سنوات.
التجارية  التوترات  تضغط  حين  في  إنه  كارستنز  وقال 
بين الواليات المتحدة والصين على المعنويات االقتصادية 
معدالت  عديدة  متقدمة  دول  استعادت  فقد  العام،  هذا 
عن  بعيدا  التضخم  يعد  ولم  تجاوزتها.  أو  الممكنة  النمو 

النطاقات المستهدفة.
كعامل  إليها  ُينظر  أن  ينبغي  النقدية  »السياسة  وتابع 
مساند وليس كرأس حربة في استراتيجية لتحفيز نمو أعلى 

مستدام«.
تأثير  من  قلص  المستدام  االستخدام  أن  من  وحــذر 
الكمي.  التيسير  أو  السلبية  الفائدة  أسعار  مثل  سياسات 
وقال كارستنز »ما قدر التحفيز اإلضافي الذي ستحصل عليه 
بخفض الفائدة 25 نقطة أساس آخر؟ الغلة ستتناقص من 

ذلك«.

وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  قالت 
على  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  إن  الصادرات 
العربية تراجعت بنسبة طفيفة في 2018، في حين  الدول 
انخفاض  وسط  منها  الصادرة  االستثمارات  قيمة  ارتفعت 

جاذبية المنطقة للمستثمرين.
تقريرها  في  الكويت  مقرها  التي  المؤسسة  وقالت 
إن   2019 للعام  العربية  بالدول  االستثمار  لمناخ  السنوي 
 %  0.34 بنسبة  هبطت  المنطقة  إلى  الــواردة  االستثمارات 
إلى 31.2 مليار دوالر في 2018 مقارنة مع 31.3 مليار في 

2017. حسب وكالة رويترز.
المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  أن  التقرير  وأضاف 
من الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 27.4 % إلى 47.8 
 1.014 يبلغ  عالمي  إجمالي  ومن   2018 في  دوالر  مليار 

تريليون دوالر.
وتصدرت السعودية واإلمارات قائمة التدفقات الصادرة 

من المنطقة على الترتيب وبنسبة 76 % في 2018.
مؤشر  على  تراجعت  العربية  الــدول  إن  التقرير  وقــال 
نزلت  إذ   ،  2019 للعام  االستثمار  لجاذبية  المؤسسة 
سبع  بين  من  العالم  مستوى  على  الخامسة  المرتبة  إلى 

مجموعات جغرافية.

الغموض  أن  مالباس  ديفيد  الدولي  البنك  رئيس  اعتبر 
الناجم عن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي يزيدان 
أكثر  تجعلها  إصالحات  النامية  الدول  تطبيق  إلى  الحاجة 

جذبا لالستثمارات الخاصة.
العشرين في  اجتماع قمة مجموعة  مالباس خالل  وقال 
إنه  »رويترز«  لوكالة  مقابلة  في  اليابانية،  أوساكا  مدينة 
سيحث الدول على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحسين مناخ 
قطاع األعمال من أجل السماح للشركات الخاصة بالتنافس 
قدر  وتوليد  للدولة  المملوكة  الشركات  مع  أفضل  بشكل 

أكبر من النمو المربح واالبتكار والوظائف.
لألفاق  السنوي  تقريره  فــي  الــدولــي  البنك  وتــوقــع 
االقتصادية العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن 
يؤدي تباطؤ التجارة وتدفق االستثمارات إلى خفض النمو 
العالمي هذا العام إلى 2.6 % بتراجع 0.3 نقطة مئوية عن 

التوقعات السابقة.
مدفوعا  مماثال  تباطؤا  الدولي  النقد  صندوق  وتوقع 
الواليات  بين  الجمركية  التعريفات  بزيادة  رئيسي  بشكل 

المتحدة والصين بشكل أساسي.
وقال مالباس الذي تولى رئاسة البنك الدولي في أبريل 
بعد أن قضى عامين في إدارة ترامب كوكيل وزارة الخزانة 
الداخلية  التنمية  على  أيضا  يركز  إنه  الدولية،  للشؤون 

للدول وسبل نمو التجارة الداخلية بين المدن والمناطق.
الدولي مع زعماء عدة دول نامية  البنك  واجتمع رئيس 
من بينها البرازيل والهند وإندونيسيا وروسيا والسعودية 

والسنغال وجنوب أفريقيا وتركيا خالل قمة العشرين.

»التسويات الدولية« يحث البنوك 
املركزية على توفير ذخيرتها

تقرير: تراجع جاذبية الدول 
العربية كوجهة استثمارية

البنك الدولي يطالب بإصالحات 
عاملية لجذب االستثمارات

وموانئ  أنابيب  بناء  الكبير في مشاريع  النمو  يتعارض 
الغاز الطبيعي مع مساعي تحقيق أهداف اتفاقية باريس 
الغاز  في  االستثمار  بشأن  جديد  تحليل  وفق  للمناخ، 

الطبيعي الذي بات الوقود المفضل للعالم.
ويجري حاليا إنشاء أوالتخطيط إلنشاء أكثر من 200 
في  خصوصا  العالم،  في  المسال  الطبيعي  للغاز  ميناء 
أميركا الشمالية، بكلفة 1,3 ترليون دوالر )1,15 ترليون 
مرتبطة  رقابية  منظمة  جمعتها  بيانات  وفق  يــورو(، 

بالقطاع، ونقلتها وكالة »فرانس برس«.
 2015 عام  باريس  اتفاقية  بموجب  الدول  والتزمت 
بالحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتكون أقل 
بكثير من درجتين مئويتين وبوضع سقف أكثر أمانا عند 

درجة مئوية ونصف إن أمكن.
ولتحقيق ذلك، يشير العلماء إلى أنه على العالم خفض 
انبعاثات غازات الدفيئة، التي ينجم معظمها عن إحراق 

الوقود األحفوري لتوليد الطاقة.
أن  على  المناخية  للتغيرات  الدولية  اللجنة  وتؤكد 
الطريقة األكثر أمانا للوصول إلى حد 1,5 درجة مئوية 
األحفوري،  الوقود  الستهالك  الفوري  الخفض  عبر  هي 
بما في ذلك خفض بنسبة 75 بالمئة في استهالك الغاز 

الطبيعي بجميع أشكاله بحلول منتصف القرن الحالي.

صناعة الغاز تزدهر
الغاز  ارتفع استهالك  للطاقة،  الدولية  الرابطة  وبحسب 
بنسبة 4,6 بالمئة عام 2018 وحده، ليشكل نحو نصف 
العالمية في الطلب على الطاقة. وأرجعت هذه  الزيادة 
الزيادة الضخمة إلى زيادة اإلنتاج بشكل كبير في الواليات 

المتحدة والطلب الصيني الهائل على بدائل الفحم.
ويؤكد مسؤولون في القطاع والعديد من الحكومات 
الفحم  بين  المسال هو »جسر«  الطبيعي  الغاز  أن  على 
ومصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس. لكن القلق 
يتزايد بشأن التكلفة البيئية للغاز، إذ بينما يعد أفضل من 
الفحم بالنسبة لألرض، إال أنه ينتج غازات دفيئة قوية 

تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الغالف الجوي.
وأفاد تقرير صادر عن منظمة مراقبة الطاقة العالمية 
أن حجم توسع الغاز الطبيعي المسال حول العالم حاليا 
العالمي  االحتباس  على  أكبر  تأثير  له  يكون  أن  يمكن 
من توسع محطات الطاقة العاملة بالفحم. ويعود ذلك 

إلى كمية مركب الميثان الذي ينبعث من الغاز الطبيعي 
المسال لدى استخراجه ونقله. ويعد الميثان أقوى بأكثر 
أكسيد  ثاني  من  القصير  المدى  على  مرة  ثمانين  من 

الكربون كغاز ضار بالبيئة.
وقال مدير منظمة »مراقبة الطاقة العالمية« تيد نيس 

إن »التوسع الكبير في قطاع الغاز الطبيعي المسال يتم 
بسرعة مذهلة، بينما يتضح أن دور الميثان أسوأ بكثير 

مما كان يعتقد«.
وأضاف »حتى اليوم، ال يزال يقال إن الغاز الطبيعي 
هو جسر نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهو أمر يتناقض 
تماما مع الحقائق«. وتشير أدلة متزايدة إلى أن أنشطة 
استخراج وإنتاج النفط والغاز ال تتوافق مع خطة تجنب 

االحتباس الحراري الخارج عن السيطرة.
الخبراء  وحذرت دراسة قام بمراجعتها مجموعة من 
غاز  من  المستقبلية  االنبعاثات  أن  من  األسبوع  هذا 
للطاقة  التحتية  البنية  الناتج عن  الكربون  أكسيد  ثاني 
سواء الحالية أو المخطط لها قد تجعل من سقف 1,5 
فريق  الدراسة  هذه  ونشر  المنال.  بعيد  مئوية  درجة 
المتحدة والصين في مجلة  الواليات  الباحثين من  من 

»نيتشر« العلمية. وفي أبريل، أفادت مجموعة »غلوبال 
ويتنس« الناشطة من أجل البيئة، أن أي استثمار جديد 
في التنقيب عن الوقود األحفوري ال يتواءم مع أهداف 
النفط  إلى أن شركات  للمناخ. وأشارت  اتفاقية باريس 
والغاز الكبرى تخطط الستثمار خمسة ترليون دوالر في 

السنوات المقبلة.
جميع  خــســارة  خطر  أن  ــى  إل نيس  ــار  أش ــدوره،  بـ
االستثمارات الجديدة في أنابيب الطاقة مع انتقال العالم 

إلى حلول الطاقة النظيفة.
الجيد هو أن معظم هذه المشاريع ال  وقال »الخبر 
تزال في مرحلة ما قبل البناء، ولذا ال يزال هناك وقت 
لتجميد بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال قبل 
أن نتسبب في في المزيد من التغير المناخي الذي ال 

يمكن إصالحه«.

اتفاقية باريس للمناخ تواجه تهديدًا من قطاع الغاز
 1,3تريليون دوالر إلنشاء أكثر من 200 ميناء

حسني بي: اليد العليا 
للغة المال .. والمصالح 

االقتصادية تفرض 
واقع التعامل

سفراكس: جهود 
اإلعمار المتوقعة 

ستكون من الضخامة 
بحيث إنها لن تستثني 

دولة بعينها 

الرابطة الدولية للطاقة: ارتفاع 
استهالك الغاز بنسبة %4,6 

في العام 2018 وحده

رغم التلويح باستبعاد دول وإلغاء اعتماد مستندي لشركة تركية

< حقل نفطي في كاليفورنيا 

< آثــار قصف الطيران على منطقـة الخلة جنوب العاصمة طرابلس

الوسط - عالء حموده

القاهرة - الوسط

اقتصاديون: املصالح تدير حسابات اإلعمار بعد حرب العاصمة
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األموال الليبية في الخارج بني الربح 
واللعب على تجميدها )2(

سالم الكبتي 

محمد المغبوب

).. وأحيانًا يكون الحب صدًا(
رفيق. شاعر الوطن 

في البيت الكبير كانت والدته ونشأته. وطنية وحنان رئيس العائلة عمر فخري المحيشي والحاجة صالحة 
والرجال من  بالرواد  يمتلئ  الذي فوق  والصالون  رفيق.  أحمد  الوطن  وأنفاس شاعر  الجميع  أم  المهدوي 
كل مكان. والمطبعة والكلمات والحروف تشق الظالم وتنير الدروب. والبحر القريب وسوق الجريد ومعالم 

المدينة. 
البيت الكبير هناك يشمخ. لدينا من البيوت الوطنية أيضًا الكثير. ال يقتصر ذلك فقط علي بيت األمة في 
القاهرة والخرطوم. بيتنا الكبير تلتقي فيه كل األطراف. ال يتداعى إلى حزب أو طائفة. أنه مستودع وطنية 

وكفى. بنغازي وليبيا بيت كبير للجميع. 
فتح الصبي األسمر بصره على هذه األجواء.. في البيت الكبير من العالقات الطيبة والوطنية واالحترام. 
ثم في أيام الحرب العالمية الثانية التي طالت المدينة بالخراب والدمار ونزوح السكان استقرت العائلة في 
قمينس ورحل كبيرها هناك ثم عادت وقضت بقية األيام في سواني العائلة في الهويا قرب بنغازي. درس 

مع رفاقه االبتدائية والثانوية في بنغازي ثم التحق بالهندسة العام 1955 في عين شمس بالقاهرة. 
كان في صباه قريبًا جدًا من شاعر الوطن. يضمهما البيت الكبير. يرافقه إلى السوق لشراء حاجات البيت 
ولوازمه ويالحظ تأثير الشاعر في الناس على طول األزقة والشوارع والمقاهي وتقديرهم. ذلك شاعر الوطن 

الذي عاد إلى الوطن بعد غربة وبعاد ووحشة.
وعلى الدوام يظل الصبي معه ال يفارقه عندما يذهب لكي يصطاد السمك 
في بحر الشابي عند الصخرة الكبيرة التي ال تزال باقية. كان شاعر الوطن 
يجيد صيد السمك ويحب البحر والسباحة. وكان قريبًا منه أيضًا عندما يعمر 
كان  أيضًا.  ليبيا  خارج  ومن  وخارجها.  بنغازي  والمثقفين من  بالزوار  البيت 
شاهدًا في صباه وشبابه على هذه العالقات واألمور والزيارات والمناقشات. 

وحين اعتقل الشاعر وأدخل السجن مع رفاقه في يوليو 1951 سارع محمد 
الوثائق  بإخفاء  رفيق  منه  طلب  لما  وفقًا  األسمر  الصبي  المحيشي  حسين 

واألوراق الخاصة بالشاعر، وحين خرج وجدها كما هي سليمة من كل سوء.
بعثة  في  شاركت  كشفية  طليعة  ضمن  اختير  بنغازي  في  الثانوية  أيام 
عام  بسورية  الزبداني  في  أقيم  عربي  كشفي  مخيم  أول  في  ليبيا  كشاف 
للمحيشي: فتحي  الفالح وشملت إضافة  األستاذ محمد  1954. كان معهم 
وعوض  مخلوف  والصادق  عامر  بن  الشريف  وطه  العريبي  ومصباح  جعودة 
الكوافي.  وعبدالجواد  رحومة  ونوري  بوقعيقيص  وعبدالقادر  السعداوية 
ورافقهم علي الغرياني القادم من طرابلس إلى المخيم. وكان أيضًا المعلم 
والقائد الوطني علي خليفة الزائدي يتابع ويشرف ويقود ويغزل الخيوط بين 
الجميع. أيام في سهول الشام والعودة. وحدة الوطن من أساسيات الحركة 

الكشفية والتربية الوطنية في مقدمة أولوياتها ووسائلها وأهدافها. 
التخطيط  وزارة  ثم  اإلعمار  مجلس  في  اشتغل   .1959 العام  بنغازي  إلى  مهندسًا  شابًا  المحيشي  عاد 
عامر وفتحي  المنقوش وحمدي بن  عامر ومحمد  الرائع.. عمر بن  المهندسين  والتنمية وأسهم مع جيل 
السليم  والتخطيط  المشروعات  وتنفيذ  وإعداد  المدينة  هندسة  في  وغيرهم  عامر  بن  والشريف  جعودة 
في  ليبيا.  مناطق  كل  إلى  الجميل  الفني  نشاطهم  وامتد  حولها  وما  بنغازي  وأحياء  لمرافق  والحضري 
البيضاء. في سبها. في المرج. في طرابلس. في العديد من أجزاء ليبيا الواحدة المترامية األطراف. خالل 
توليه الشؤون الفنية في بلدية بنغازي في مرحلة الحقة كان الساعد األيمن لعميدها محمد بن يونس. 
وهنا أنجزت الفكرة اإلنسانية الراقية بتنفيذ مخططات اإلسكان الذاتي للمواطنين. انتهت قصة الزرايب 
واألكواخ ومضت إلى البعيد. وكان أيضًا صاحب أداء نظيف وراٍق عندما تولى مسؤولية عمادة المدينة. حلم 
الحي الذي أضحى مساكن بعد تلك الزرايب واألكواخ، كان أيضًا يتوثب منذ زمن في صدر رئيس العائلة 
عمر المحيشي. أقيمت في أراضي المحيشي في طرف المدينة الشرقي بعد أن عوضت األسرة التعويض 

القانوني المناسب.
فتحي  رفيقه  مع  الزمن  يسابق  والعمل  تهطل  العرق  حبات  كانت  الليبي  الهندسي  المكتب  وفي 
وأنفاس  خطوات  وغيرهم.  منينة  وعلي  شتيوي  عبدالرحمن  المكتب  ورفاق  األصيل  المهندس  جعودة 
وحماس من أجل المدينة وتحسينها وتخطيطها. بنغازي التي تستحق ما يليق بتاريخها وتاريخ الوطن 
كل  في  رجالها  أفضل  يقدمه  الذي  صفحاته  من  بصفحة  التفريط  يتم  ولم  عليه  الحفاظ  تحقق  ما  إذا 
من  الصفوف  أول  في  يظلون  الدوام  على  المخلصون  ورفاقه  المهندس  المحيشي  محمد  شؤونها.  

الرجال. هؤالء 

لم يكتف اإلسبان بطرد العرب من بالدهم عند سنة 1492 وهو العام الذي أبحر فيه كولمس ليصل إلى 
شاطئ أمريكا بمساعدة خرائط المحيط التي وضعها العلماء العرب ، وكذلك البحارة الذين إستعان بهم 
في رحلته، بل أخذوا يتبعونهم حتى إلى أخر نقطة لهم وهي تاجوراء الضاحية الشرقية لمدينة طرابلس 

إذ بقوا في ليبيا حتى سنة 1955 .
لم يكن العرب وحدهم الذين فروا من الماء والخضرة والوجه الحسن بل اليهود أيضا، فمنهم من بقى 

في ليبيا ومن مد الخطوات إلى مصر والشام والجزيرة العربية.
وطرابلس  والزاوية  زوارة  الغرب  في  ،منها  المدن  على  وتوزعوا  بالدنا  في  اليهود  وجود  تم  هكذا 

وترهونة وغريان ومسالتة على سبيل المثال.
كذلك سنة 1948 عند النكبة األولى خرج اليهود كما خرج العرب وتوزعوا في أكثر من مكان .

هكذا وجدنا اليهود في ليبيا إذ صاروا مواطنين ليبيين يعيشون جنبا إلى جنب من حولهم بما فيهم 
األتراك حين غزونا ومن بعدهم الطليان وفيما بدا لنا أن العالقات كانت غير عدائية بين السكان األصليين 
أراد تغيير الديموغرافيا حيف فتحت الدول المناصرة  والمستوطنين حتى بدء المشروع الصهيوني الذب 
للمشروع أبوابها ونوافذها نحو ترحيل يهود العالم إلى فلسطين ووجدنا بعد نكسة سنة 1967 ازدياد 
التدفق اليهودي على فلسطين حيث كما يقال ثار الليبيون على اليهود وتم طردهم ومذ ذلك العام خلت 
حيث  الليبية  الدولة  إلى  عليه  إإلستيالء  تم  ما  كل  ليعود  فيها  وبقى سكانها  يهودي  أي  من  كلها  ليبيا 
وزعتها على المواطنين حسب الحاجة وعلى ذلك النحو تشكلت الملكية ومرت بمراحل عدة عبر سياسات 
زراعية وعمرانية وعرفنا أراٍض شاسعة بآالف الهكتارات بأسماء مالكها ، وهنا أشير أيضا إلى كيفية تكوين 

بدايات اإلقطاعية ورؤوس األموال ووجهاء القوم كذلك وأعيانهم.
بيننا ويبنهم خط  إال بعد االحتالل اإليطالي فقد كان  المسيحية  ليبيا  المد والتشكل لم تعرف  بذلك 
وهمي ال نتجاوزه فلم نتعلم لغتهم أو نتزوج من نسائهم وقد نزعوا منا األرض والعمران مع حريتنا حتى 
تمت عودتهم وضمت الحكومة الملكية ما تركوه لنا ثم أعادت توزيعيه،وبعد ذلك عاد لنا كل ما اغتصبوه 
الدولة وليتم توزيعه أيضا  إلى  ليعود  الجمهوري  النظام  أثناء  أكتوبر  منا بعد أن تم ترحيلهم في سبعة 

أرضا وعمرانا .
بإيجاز هكذا تم اإلستالء على الممتلكات كما تمت إعادتها وفق توزيع خضع إلى الكثير من االعتبارات .

بحكم  ليحجزوا  اآلن  الورثة  يتقدم  جدا  كبيرة  بمساحة  وأرضه  غرور  عائلة  اسم  وجدا  كله  هذا  ضمن 
محكمة مصرية على مبلغ 262 مليون دوالر كتعويض على األرض التي تم نزعها منهم وينفذون الحجز 
من أسبوع مضى بالدعوى القضائية التي رفعتها تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة

بعض  حسب  فهي  األرض  إمتالكها  وكيفية  ليبيا  في  العائلة  وجود  أولها  عدة  بأشياء  يشي  قد  األمر 
مصر  في  وأقامت   1948 سنة  خرجوا  الذين  من  تحديدا  وفلسطين  شامية  أصول  من  أنها  المعلومات 
وجزء منها ذهب إلى ليبيا فهي على هذا األساس ليست عائلة ليبية ولم يتم منحها الجنسية ووجودها 
إقامتها ال يمكن أن تمتلك هذا الكم الشاسع من األرض كلها وتصير خالل سنوات قليلة عائلة  بإعتبار 
هذا  ،مع  لها  ملكيتها  يعني  ال  فهذا  لالستزراع  األراضي  منح  افتراض  وعلى  190 هكتار،  بحجم  إقطاعية 
فهي قد تقدمت بدعوى قضائية في المحاكم البلجيكية 2006سنة ضد الدولة الليبية مطالبة بتعويضها 

عن مصادرتها منها أثناء العهد الملكي وحكم لها حكما بالتعويض مبلغ 2مليار وثالثمائة مليون دوالر
غير أن بعض الخيرين في القضاء الليبي استطاعوا أبطال الحكم والحكم لها بملغ 65 ألف دينار ليبي 

أي ما يساوي تقريبا 200 ألف دوالر حينها.
على  بالحجز  لتنفيذه  لحقه  ما  ثم  ليبيا  في  الوضع  ووقت   ، الوقت  والريبة هو سرعة  الشكوك  يثير  ما 
كافة شركات االستثمار الخارجي والمصرف الخارجي والسفارة الليبية والمندوبية الليبية وشركة توم أويل 
لتوزيع النفط وهو ما أربك سير العمل وتجميد الودائع والحسابات باعتبارها أموال ليبية ،وأخيرا الحجز على 

حساب مصرف ليبيا الخارجي بالمبلغ وفتح حساب باسم العائلة في بنك قناة السويس.
تشكل  أوراق  من  لديه  بما  يحكم  فهو  التام  واستقالله  ونزاهته  المصري  القضاء  لنزاهة  توكيدي  مع 
وثائق ومستندات يحكم بها في عدم وجود غيرها ما يفندها ويبطلها وهو الذي فيما أتصوره ما لم تقم 
به دفوعات الجانب الليبي ، بل حتى رفع قضية رفع الحجز عن الشركات الليبية بتراخيص وهوية مصرية 
على حسابات شركات  البنوك حجزها  بعض  ورفعت  الحجز  تم  حتى  لصالحها  تنل حكما  لم  الحجز  طالها 
المصرية  االستثمار  هيئة  مديرة  وقت سابق  في  العام  مديرها  قابل  الذي  الخارجية  لإلستثمارات  الليبية 
مستقل  القضاء  أن  بدعوى  ربما  األمر  ينجح  لم  لكن   ، الشركة  مصالح  يضر  ال  إيجابي  فعل  لها  ليكون 

والكلمة له .
على المستوى الشخصي بدا لي هذا التصرف مخيفا ، وأن إستثماراتنا في مصرف قد تواجه خطرا

في ظل قانون االستثمار المصري ألن هذه القضية قد تكون بالونة إختبار تتعلق بالسياسة ال بالقضاء 
المصري النزيه تم إطالقها من هناك .

تغش  قد  التي  المنظمة  العصابات  وأساليب  وجشع  هلع  على  الشهية  يفتح  ليبيا  في  الوضع  أن  ذلك 
برفع قضايا  بلدان  غيرها من  وفي  الليبية في مصر  األموال  على  االستيالء  مزورة هدفها  بأوراق  القضاء 

مماثلة .
األمر يبدو لي ذو حلقات عدة محكمة الربط أتت أكلها وقد تتكرر في أكثر من مكان وتوقيت.

إن مقدمة هذا المقال تشير إلى عائلة ليست ليبية تهبها الحكومة أرضا هكذا هو أمر في غاية السذاجة 
فهي ليست مواطنة ليبية وال حتى من اليهود الداخلين من أبواب عدة ، وأن ليبيا ما من مواطن فيها 
يعتنق المسيحية كدين له فالسكان بين أصليين وبين عرب ويهود عادوا من األندلس وال أسرة يمكن 

أن تمر بليبيا وتمتلك فيها مترا من أرضها ال آالف الهكتارات .
على ذات النسق فال يخفى على أحد نشاط الجماعات في تحصيل التمويل ألسباب سياسية تخترع عدة 
أساليب للنيل من األموال الليبية ، وال أحد منا ينكر حق أحد على أحد بالقانون وبالعرف أيضا ، فتحقيق 
يثيره حكم  أحد منا قد  ، وال  بالنصب واالحتيال  ، ال  القانون وعدل اهلل تعالى  العدل غايتنا جميعا حسب 
المحكمة لعائلة غرغور إذا ما تم رفع القضية بنفس حيثياتها إلى القضاء الليبي وحكم لصالحها ، ال أن 

ترفع في بلجيكيا ثم أخيرا في مصر وهو ما أثار حفيظتنا وإثارة األسئلة حولها .
إن اللوم األكثر أقدمه إلى هيئة القضايا اإلدارية في ليبيا , كذلك المؤسسة العامة لإلستصالح الزراعي 
قناة  عبر  طرابلس  في  العقاري  السجل  ومصلحة   ، الزراعية  لألراضي  والوثائق  الملفات  كل  تضم  التي 
الخارجية الليبية التي لم أرها تحرك ساكنا وكأن ال شيء يعنيها ، وفي كل األحول فاألمر ال يتعلق بالمبلغ 
بل في المبدأ العام شكال وموضوعا ، فليس من الجيد ممارسة فعل الفرجة على مال عام ل نحافظ عليه 

عبر مؤسسات عامة وبطرق مشروعة .
ما خــــــــــــــــتا

، حتى ونحن نشاهد كل  أو ضياعه ألكثر من سبب  بالتقادم مهما طال زمن فقدانه  الحق ال يسقط 
يوم عمليات السطو والحرابة ومحاوالت بعض الدول تجميد أو الحجز على أموالنا في بلدانها عبر أساليب 
سافرة ومشبوهة ، كما نتذوق طعم العلقم كلما نشاهد أحدنا يعين غيره على سلبنا أو هو ال يبالي بما 

يحدث وال يفعل شيئا، ومهما يكن من أمر فكل لعبة ستنتهي وسيكتشف أمرها وكذلك ال عبيها.

عطية صالح األوجلي

مزحة... وتفاوض مبكر..!!

لشراء  منهم  المال  بجمع  قاموا  كما  الفاجع  بالنبأ 
احتفظوا  لكنهم  الجنائزية،  الزهور  من  مجموعة 
ناثان  كشك  في  لينفقوه  دوالرا!(   15( بالمال 
للسندويتشات الساخنة. تساءل الري عما يمكن أن 
قال  للشفاء، لكن هيربي  ما تماثل ميل  إذا  يحدث 
عندما يحدث ذلك سيكون الجميع قد نسي أنه من 

المفترض أن يكون ميل ميتا..!!!
مضت األمور كما خطط لها الثالثة.. وكان يمكن 
بالحسبان..!!  يكن  لم  أمر  لوال  صفوها  يتعكر  أال 
حلقات  آنذاك  تنشر  تايمز  نيويورك  صحيفة  كانت 
مدير  بها  اتصل  المدرسية.  النشاطات  حــول 
لوفاة  تخليدًا  الطالب  فعله  بما  وأعلمها  المدرسة 
قرر  هذا  بفعلهم  إعجابه  عن  للتعبير  وأنه  زميلهم 
إقامة حفل تقدم فيه جائزة للطالب المتميز تكريما 
لتأبين  أقيم حفل  للراحل ميل. وبعد أسابيع قليلة 
الراحل وتوزيع الجائزة، اجتمعت المدرسة بكاملها 
نيويورك  صحيفة  مراسل  جلس  بينما  القاعة،  في 
دبت  وفجأة..  األمامي،  الصف  في  والمصور  تايمز 
الطالب حيث دخل  بين  والذعر  الفوضى  حالة من 
إلى القاعة ميل الذي كان من المفروض أن يكون 

قد مات. 
غضب مدير المدرسة بشدة واستدعى األصدقاء 
الثالثة إلى مكتبه وعنفهم وتوعدهم باتخاذ أقسى 
المدرسة.  من  طردهم  وربما  ضدهم  العقوبات 
يقول الري »انتابني ذعر وندم شديدان وأنا أتخيل 
أهلي  غضب  وأتخيل  الدراسة  من  مطرودا  نفسي 
انشغالي  غمرة  وفي  بها..  سأمر  التي  والمصاعب 
غاية  وفــي  نفسه  متمالك  هيربي  أن  حظت  ال 
هيربي  بعدها  نطق  صمت  لحظات  مرت  الهدوء.. 
قائاًل.. مهال يا سيادة المدير، نحن بالطبع أخطأنا 
ونعترف بذلك ولكن إن أنت صعدت الموقف تجاهنا 

سترتكب خطأ أكبر..«

كلمة  سمعت  ــو  ل بــبــالــك  سيخطر  الـــذي  ــا  م
»مفاوضات«.. أو »التفاوض«... لعل ذهنك سيرحل 
كامب  مفاوضات  فتتذكر  السياسة  عالم  نحو  بك 
تتذكر  أو  والصخيرات...  وطابا  وأوسلو  ديفيد 
المفاوضات الشاقة بين بريطانيا واالتحاد األوربي 
لكنك  الشهيرة..  التجارية  المفاوضات  من  وبعضا 
مدرسة  بطالب  التفاوض  تربط  لن  الغالب  في 
ذكرها  والتي  التالية  القصة  تقرأ  حتى  إعدادية 
له  مقال  في  كنج  الشهير الري  األمريكي  اإلعالمي 

والتي كان أحد أبطالها.
نشأ الري في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك 
الماضي،  القرن  من  واألربعينات  الثالثينات  خالل 
الوقوف  ســوى  ألطفاله  يقدم  ال  فقير  حي  وهــو 
مرورها  أثناء  السيارات  ومراقبة  الشارع  بناصية 
البيسبول  مباريات  إحصائيات  ومتابعة  والتسكع 
و... بالطبع الذهاب إلى المدرسة. يتحدث صديقه 

هيربي كوهين عن تلك المرحلة فيقول:
»لقد جئنا من حي بينسونهورست في بروكلين، 
وهو حي إيطالي ويهودي. كنا فقراء ولم يكن لدينا 
وبقالة  للحلوى،  متجر  سوى  بالحي  يكن  لم  نقود. 
بناصية الشارع. وكنا نحصل على تعليمنا من قراءة 
كأبناء  نصنف  كنا  فقد  المدرسة  في  أما  الصحف. 
الجماعات العرقية التي تغلب عليها العاطفة والتي 
مع  خصام  حالة  في  كنا  لذلك  بأيديها،  تتحدث 
المدرسي، ورغم ذلك كنا نرى فيها مكان  محيطنا 
حياتنا.  الذي يشوب  الملل  والمتعة، وكسر  للرفقة 
لذا صنعنا بعض المغامرات الخاصة بنا. أذكر المرة 
التي كان فيها صديقنا ميل مريضا بالسل وذهب 
المرض،  من  للتعافي  أريزونا  والية  إلى  أسرته  مع 
الجميع في  إخبار  الممتع  أنه سيكون من  واعتقدنا 

المدرسة أن ميل قد مات.
الجميع  بإخبار  آخر  وصديق  والري  هيربي  قام 

رد الناظر بذهول: ما الذي تقوله..؟؟!!
المدرسة  من  طردتنا  »لــو   .. هيربي  أكمل 
كيف  سيسألك  مــن  وسيأتي  الخبر  فسينتشر 
صدقت حديث صبية ال يتجاوزون الثالثة عشر من 
أن  قبل  الخبر  من  تتحقق  لم  ولماذا  عمرهم..؟.. 

تقوم بإعالنه؟«
رد المدير »لكني تحققت بالفعل..«

أنك  هو  فعلته  ما  كل   ..« حديثه  هيربي  واصل 
الخبر  أن  اعتبرت  أحد  يرد  لم  ولما  بالبيت  اتصلت 
من  ميل  اسم  شطبت  وبذلك  وأعلنته..  صحيحا.. 
قد  الذي  خطئك  حجم  أدركت  هل  الحياة...  سجل 

يكلفك وظيفتك يا سيدي؟«. 
ارتبك المدير ولم يقل شيئا بينما استمر هيربي 

في حديثه قائاًل....
»لدي حل ينقذنا وينقذ وظيفتك.. هو أن نعتبر 
خلف  األمــر  ونضع  وانتهت  سخيفة  مزحة  األمــر 

ظهورنا«.
مدير  وافــق  والتفكير  النقاش  من  قليل  بعد 
المدرسة على المقترح وعلى نسيان ما حدث وكأنه 

لم يكن. 
لم يكتب مراسل صحيفة التايمز القصة ألنه قال 

إن أحدا لن يصدقها.
الري  من  كل  مشوار  وبدأ  المزحة...  باب  أغلق 
مذيع  أشهر  األول  ليصبح  الحياة..  في  وهيربي 
بأمريكا ويذكر هذه القصة في كتابه »كيف تتحدث 
ألي شخص في أي وقت بأي مكان«... بينما أصبح 
بالعالم  المعاصرين  المفاوضين  أشهر  هيربي من 
في  مرجعا  تعتبر  الكتب  من  مجموعة  وليؤلف 

مهارات التفاوض والمفاوضات... 
وهكذا هي الحياة ال تستطيع فيها أن تحكم على 
في  ثقيلة  مزحة  من  فكم  بداياتها...  من  األمور 
حينها أسهمت في نجاحات لم تكن تخطر ببال...!!!

غضب مدير 
املدرسة بشدة 

واستدعى 
األصدقاء 

الثالثة إلى 
مكتبه وعنفهم 

وتوعدهم باتخاذ 
أقسى العقوبات 

ضدهم وربما 
طردهم من 

املدرسة.

لم يكتب مراسل 
صحيفة التايمز 

القصة ألنه قال إن 
أحدا لن يصدقها.

الوطنية تاريخ على املحك

فجر ليبيا 2014 التي ترسل الجرّافات المعبأة 
بنغازي  في  أنصارهم  دعم  في  وذخائر  أسلحة 
ـ  القاعدة  شــورى  كمجلس  اإلسالميين  من 
التي  اإلرهابية  الجماعات  من  وغيرها  بنغازي، 
عناصرها  من  كبير  وعدد  قادتها  جُل  ينتمي 
إلى عوائل مصارتة بنغازي ـ الذين هُجروا إلى 
مصراتة وطرابلس ـ الذين أنشأوها منذ القرن 
أربعينات  حتى  بالمهاجرين  وأرفدوها   18 الـ 

القرن الـ 20. 
عشنا عام 1974 أشهر خريف سلس، وحفنا 
على  المسؤولين  من  حاتمي،  وكرم  ترحاب 
كلية  خسارة  بها.عوضنا  والعاملين  الجامعة 
األجواء  وزخم  وكافيتريتها،  طرابلس  تربية 
والموسيقى  الثقافة  على  المنفتحة  الطالبية 
الغربية والمسرح والصحافة الحائطية الجامعية: 
إحداها »المحطة« التي تتصدر الـ »هايدبارك« 
كلية  في  وأخرى  والزراعة،  التربية  كليتي  بين 
التربية تحرّرها جمعية الشاعر النهضوي أحمد 
خلدون،  ابن  جمعية  باسم  والثالثة  الشارف، 
الذي سيقضي  الجامعة  المدينة في  وكل زخم 
السلطة  1976أنــصــار  أبريل  في  الحقًا  عليه 
دواخل  من  القادمين  الريفيين  الطالب  من 
ماسمي  عبر  شرعه  ما  مكملين  طرابلس، 
 1973 أبريل  والثقافية  الشعبية  بالثورة 
واألطراف  الدواخل  من  القادمون  المسؤولون 
ذاتها الذين بوأهم قادة االنقالب مناصب في 
تنظيم االتحاد االشتراكي في نسخته المصرية 
خليط الناصريين مع حركة القوميين العرب من 
سيف  عصمت  المصري  القومجي  الكاتب  تيار 
في  1979ماتركناه  رجوعنا  عام  لنجد  الدولة، 
طرابلس من زخم المقاهي واألندية الرياضية 
ونشاطاتها الثقافية، والفرق المسرحية صار في 
مجمله قاعًا صفصفًا. ولسبب لم نستطع تبيانه 
وقتها قابلتنا بنغازي بخمول هيمن علينا. ربما 
بالمدينة،  المحيطة  األسباخ  المناخي  سببه 
أفقد  الذي  الفوضوي،  الديموغرافي  والتوزع 
مقارنة  ضعيفًا  كان  الــذي  مركزها  المدينة 
بمدينة طرابلس الكولونيالية والكومبرادورية 
من  طــرأ  ما  وربما  البترول،  تصدير  مابعد 
المعاش،  ونمط  الديموغرافيا  في  تغيرات 
المناخات  التي بدأت تتوجّس من  والسياسة، 
الرمادية القادمة: قرار الطالب برفض االلتحاق 
بالتدريب العسكري المتقدم، وقمع تظاهرهم 
بيوت  واقتحام   ،1975 فبراير   14 عشية 
الشرق  ُطالب  من  التي خوت  الداخلي  السكن 
الطالب  إلى بلداتهم. حيث جُرّ  الذين هربوا 
القادمون من ثانويات الغرب إلى الثكناث لياًل 
في  عليه  قبض  وبعضهم  مُهين،  في مشهد 
مطار بنينة، والبعض في بوّابات افتعلت غرب 
الجفرة  واحات  من  الطلبة  الستهداف  أجدابيا 
ومن مصراتة حتى أقصى بلدات الغرب الليبي. 
ثم تأتي تداعيات االنقالب العسكري المُفشّل 
من  قياداته  غالبية  بحكم   1975 أغسطس 
االنقالبي،  التنظيم  فــي  مصراتة  ضباط 
سيوضعون  المصارتة  أن  إلى  مؤشرًا  فكان 

مسافرَ  ثانويتي،  ملف   1974 نوفمبر  تأبطت 
ليل، في حافلة مرفق بطلب انتقالي من كلية 
مجازًا  وقتها  تسمّت  التي  طرابلس،  تربية 
بمالطا لتوّحدها جزيرة مزجت جدِّية التعليم 
برفاه التربية وإحساسها. وهدفي تغيير تنسيبي 
الخريف  فجر  أنزلني  بنغازي.  آداب  كلية  إلى 
الفندق،  بسوق  الرئيسية  المحطة  في  األخير، 
مستحضرًا  مفتوح  مقهى  أول  في  فجلست 
القويري  عبداهلل  الكاتب  انطباعات  الوقدات 
وقد هبطت  األنثروبولوجية في كتاب سيرته، 
1957 شاحنة بضائع يحوزشهادة من  به عام 
واالنثروبولوجيا،  الجغرافيا  في  القاهرة  جامعة 
مدينة  إلى  المصري  عائلته  مغترب  من  عائدًا 

ذويه المصارتة ليؤمنوا له وظيفة في بنغازي.
الشقروني،  علي  قريبي  من  توصية  بورقة 
الخبير التأميني المعروف والمحامي ، إلى زميله 
االجتماعي  التأمين  هيئة  في  معه  عمل  الذي 
الحقوق.  كلية  في  دراسته  أثناء  بنغازي  فرع 
 »B.M.W»نـــوع الجديدة  بسيارته  أخذني 
سليمان  المعروف  الكلية  مسجل  مكتب  إلى 
ووعدني  ودماتثه،  بوقاره  فاستقبلنا  قرقوم. 
في  آخرين  طــالب  مع  قبولي  يتم  بــأن  خيرًا 
المرموق  العالم  الجامعة  عميد  كان  اآلداب. 
والتاريخ  الجغرافيا  في  وترجماته  بتآليفه 
ورؤســاء  ابولقمة،  الهادي  ــزاوي  ال الليبيين: 
العربية  اللغة  المصارتة:  من  جُّلهم  األقسام 
محمد  والفلسفة  دغيم،  محمد  الكلية  وعمادة 
والتاريخ  الكبير،  ياسين  واالجتماع  ابوالروين، 
سالم الشيباني، والجغرافيا منصور الكيخيا من 

كراغلة مصراتة أعيان بنغازي.
التجربية في جامعة  المعرفية  التوطئة  هذه 
بنغازي، ستكون مدخل مقالي في تفسير ماورد 
أستاذ  صفحة  في  بوك  الفيس  على  بالنص 
السوري  الدين  صالح  المُعاصر  ليبيا  تاريخ 
من أوائل خريجي الجامعة الليبية آداب بنغازي 
والمحاضر فيها حتى منتصف سبعينيات القرن 
مجلس  من  بقرار  بنغازي  »جامعة  بأن   20 الـ 
الشرسة  العدوانية  الهجمة  أيــدت  إدارتــهــا 
مستهدفة  الكرامة«  »ميليشيا  شنتها  التي 
»فتح«مدينة طرابلس بالقوة، وبعد التأكد من 
كان صحيحا، صدر  تأييدها  أن  خالل صفحتها 
أسفي  أبديت  عليها،  مــزورا  يكن  لم  و  منها 
علمية  مؤسسة  من  صدر  الذي  التأييد  لذلك 
الدماء،  وحقن  السالم  إلى  االنحياز  رسالتها 
وبالوسائل  التفاوض  بأساليب  المشاكل  وحل 
السلمية، المنصوص عليها في المواثيق وفي 

القوانين المحلية واإلقليمية و الدولية.«
ال أتصوّر أن يكون أحد الموقعين على هذا 
أساتذة  من  مرموقًا  أستاذا  المؤسف  البيان 
تقاعدوا،  أنهم  الشك  الذين  بنغازي  جامعة 
الغالبية  مصراتة  من  أصولهم  ممن  وضمنا 
أحد  ألن  فيها.  التعليم  طاقم  من  المتميّزة 
شعارات الحرب على طرابلس زعم أن العاصمة 
باإلرهابية  سميّت  التي  الجماعات  موئل 
أحداث  منذ  طربلس  حكومات  في  والنافذة 

السلطة  لعبة  خــارج  نفوذهم  لسحب  هدفًا 
واستئصاله، في العاصمة، واألخطر تقزيمه في 
مدينة نفوذهم الثانية بنغازي لصالح غرمائهم 
في  ترغب  مغمورة  قبلية  ومكونات  القبليين، 
لها  أرهصت  التي  السياسية  أدوارهــم  حيازة 
هذه  ليبيا.  امتداد  على  التجارية  حيويتهم 
الموضعة تجد ضالتها في أحداث يناير 1976 
أججوا  حيث  المصارتة،  الُطالب  فيه  برز  الذي 
مع اآلخرين رفضهم هيمنة السلطة على اتحاد 
وهي  الجامعة.  باستقاللية  والمطالبة  الطلبة، 
 1976 أبريل   7 في  ستُفسخ  التي  المطالب 
إتحاد  شرعية  على  المضاد  االنقالب  بواسطة 
للحركة  المبرمج  القمع  في  والشروع  الُطالب، 
الطالبية وسحقها بكل الوسائل. فيمهد ذلك 
للتغيير المجتمعي الفادح الذي نظر له الكتاب 
األخضر في فصله الثاني المكرس للحل الجذري 

للمشكل األقتصادي.
طالب  إلينا  تناهت  التي  األصداء  خالل  من 
وقتها  انتسبوا  ممن  لمسناه  مما  الثانويات 
للجامعة الليبية بفرعيها األدبي والعلمي، من 
1956 حتى عام 1969، وأخبار الصحافة وبرامج 
لوجه.  وجها  كبرنامج  والتلفزيون  اإلذاعــة 
األجواء  سادت  بناءة  وطنية  روحا  استشعرنا 
من  القادمون  المصارتة  فيها  لعب  الجامعية، 
مصراتة والقارّون منذ ثالثة أجيال في بنغازي 
الليبي عن متبّطات  بالطالب  الترّقي  دورًا في 
القبائلية والجهوية. إال  الروح  المجتمع، ومنها 
بدت  لوطنية  المحكّ  كان   1976 أبريل   7 أن 
قبلياتها  بالكاد  تناست  التي  فالقيادات  هشة، 
المطالب  وراء  بصعوبة  وتوّحدت  وجهوياتها 
واألهداف الطالبية الوطنية تركت فراغًا أحدثه 
العامل  فكان  السياسي،  المعتقل  في  تغييبها 
االنقساميات  إسفين  دّق  إلعادة  الحاسم  شبه 
الحرب  عن  ستسفر  التي  وتداعياتها  الليبية، 
ليبيا صيف  فجر  أحداث  من  المشتعلة  األهلية 
2014 إلى العدوان الناشب على تخوم طربلس 
الكاتب  مقال  به  تكهن  فيما   .2019 صيف 
عمر الككلي بـ »الوسط«بـ »تعزيز دور مدينة 
ليبيا،  لحكم  طموحها  طريق  على  مصراتة 
األقل،  على  أو،  بديلة  عاصمة  تكون  أن  في 
الذي  األمر  وهو  لطرابلس«.  موازية  عاصمة 
يعزز معطياته الخبر الوارد في صحيفة الوسط 
المبعوث  لقاء  عن   2019 يونيو   23 األحــد 
األممي، غسان سالمة، وفد المنطقة الشرقية 
المغاربة،  قبائل  وضم  مصراتة  استبعد  الذي 
والزوية  والفواخر  )سرت(  والمعدان  والعواقير 
والتواجير والفرجان والعبيدات والمنفة. الذين 
على  العمل  بضرورة  المتحدة  األمم  طالبوا 
تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية. وقد تجاوب 
المبعوث األممي مع مطلبهم مؤكدًا عزم األمم 
وجودها  تعزيز  على  وكاالتها  بجميع  المتحدة 
بنغازي  من  انطالًقا  الشرقية  المنطقة  في 
بدون مصراتة التي تقصي نفسها من تاريخها 

بأخطائها.

من خالل 
األصداء التي 

تناهت إلينا طالب 
الثانويات مما 
ملسناه ممن 

انتسبوا وقتها 
للجامعة الليبية 

بفرعيها األدبي 
والعلمي، من 

1956 حتى 
عام 1969، 

وأخبار الصحافة 
وبرامج اإلذاعة 

والتلفزيون 
كبرنامج وجها 

لوجه.

ألمر الذي يعزز 
معطياته الخبر 

الوارد في صحيفة 
الوسط األحد 

23 يونيو 2019 
عن لقاء املبعوث 

األممي، غسان 
سالمة، وفد 

املنطقة الشرقية 
الذي استبعد 

مصراتة وضم 
قبائل املغاربة، 

والعواقير 
واملعدان 

)سرت( والفواخر 
والزوية والتواجير 

والفرجان 
والعبيدات 

واملنفة.

مشاهد من البيت الكبير

نورالدين خليفة النمر

قبيل االستقالل 
الذي بدأ من الصفر 

ثم بعده تشكلت 
الحكومة إلدارة 

األعمال والشؤون 
وخدمة الناس 

بالقدر املتاح
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مالزم في فولكس زرقاء: الصورة والزمن

ما من صداقته بد

الطمأنينة  وجوههم  على  تظهر  مواطنون  أمامها  يجلس 
وبعضهم يلتقط المناشير دون خوف.

دعاية  ليست  دعاية،  تمثل  فعاًل  الصورة  أن  واكتشفت 
التي  الزمنية  المرحلة  لتلك  ولكن  فاجن،  الفولكس  لسيارة 
استحضرتها ذاكرة اللوحة والمكان وما يحيط بها من أجواء 

اجتماعية وسياسية.
بموضوعية  النظر  هو  المقدمة  هذه  من  قصدته  ما 
لتاريخنا البعيد والقريب، كبديل للتناول العاطفي المبالغ فيه 
سواء كان مع أو ضد، وما يعنيني هنا المرحلة الممتدة من 
االستقالل إلى قيام الثورة والتي ُظلمت سواء عبر تمجيدها 
المبالغ فيه من قبل البعض أو عبر إلغائها وكيل الهجاء لها 
من البعض اآلخر، وهي فترة مهمة من تاريخ شعبنا، وكأي 
فترة في تاريخ أي أمة ال تخلو من اإلنجازات المهمة وال من 
لنضال شعبنا  نوعية  نقلة  تمثل  االلتباسات، خصوصًا وهي 
الذي  السياسي  اللعب  قوانين  تمثل  أنها  كما  القرن،  طيلة 
يسم تاريخ الشعوب في مثل هذه الفترات التي تؤسس فيها 
مادة  أوالدي  ُأدرّس  حين  باألسى  أحس  ما  كثيرًا  كيانها. 
التاريخ، التي تطرح في منهجها قتامة هذه المرحلة بانفعال 
الكفاح  أو  الوطنيين  من  خلوا  كانت  البالد  أن  يبين  واضح، 
في  ناضلوا  من  جهود  ننكر  أن  يمكن  ال  فيها.  السياسي 
المهجر وحاولوا بكل السبل إيصال مأساة شعبنا إلى ضمير 
المتحدة وكافحوا سياسيًا  إلى األمم  العالم، وال من سافروا 
ليبيا واالعتراف بها كدولة  من أجل الحصول على استقالل 
مستقلة من المجتمع الدولي، وال من ناضلوا في الداخل عبر 
المؤسسات األهلية وقدموا الكثير من أجل وحدة هذا الوطن 

الذي كان يراد تقسيمه.
حقًا لقد كانت توجد قواعد في تلك الفترة ونفوذ أجنبي 
من  أبدع  اإلمكان  في  كان  هل  ولكن  االستقالل،  يشوب 
ذلك في دولة ما زالت تحبو وهي خارجة من ويالت الحروب 
والمجاعة واألمية واألوبئة؟ وألم يكن لكل طريق تحرر خطا 
أولى؟ وألم يكن الواعز الوطني على أشده وإن كان يتحرك 
ضمن تكتيكات سياسية ال مناص من خوض غمارها؟ وألم 

االختالف  يقال  كما  وقلنا ألنفسنا  تبرمه،  فقبلنا  أبى،  أم  شاء 
وبعد صبر  تجمعنا،  المحنة  وأن  للود قضية، خاصة  يفسد  ال 
يقبل  لم  وإن  الجموح،  الحصان  هذا  روضنا  بالطويل،  ليس 

التطبيع!. يغلب  فالطبع  ذلك، 
فقد واصل بعد الخروج من السجن رفع شعاره: 

ومن نكد الدنيا على الحُر 
أن يرى عدوا له ما من صداقته بدُ

ناجح  كل  في  رأى  فقد  نفسه،  على  انــزوى  وأنــه  خاصة 
الحال  هذا  في  مفارقته  يمكنه  نعم  عدوا،  الحياة  على  منفتح 
من  خرج  صاحبنا  أن  المعضلة  لكن  واألفضل،  المستجد 

السجن، لكن السجن لبس جسده وأسر روحه. 
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السكري،  كذا خرجت ورفيق ليس من صداقته بد، مرض 
ما يعرف الكثير من الناس خاصة األطباء، لكن ال أحد يعرفه 
إلى  يرتكن  ال  وما  يوصف،  ال  ما  فهو  المريض،  غير  حقا 
طريقة للتعامل معه وال دواء، كأنه المرأة اللعوب من تُحب 
لكنها  أكثر،  نفسها  تُحب  نعم  الوقت،  نفس  في  تُحب  وال 

تُحب أن تُحَب أكثر.
يخفي  ما  فالسكر  شيء،  السكر  من  فيه  ليس  السكري 
وجوده في غير السكر، كما زيادته في الدم مهلكة، نقصانه 
المستحيل، ألنه  المنشود فهو ضرب من  التوازن  أما  كارثة، 
ذا  فإن  المرء،  طعام  في  مدسوسا  عليه  القبض  ممكن  وإن 

معا. والنفس  بالجسد  مرتبط  الطعام 

ما دار من حوار بيني وبين الزميل عمر الككلي حول المرحلة 
الملكية، مطلوب جدا لتدبر تراثنا السياسي ومراحل تشكل 
إنجازاتها والتباساتها، وأشكر من قلبي وعقلي  الدولة بكل 
تغيير فبراير العظيم الذي أتاح لنا النقاش دون خوف أو محاذير 
حول هذه الحقبة، وهذا المناخ المواتي ذكرني بالخوف الذي 
مارس   27 بتاريخ  الزرقاء«  »الفولكس  مقالتي  نشر  صاحب 
2009 بموقع ليبيا اليوم، ثم إعادة نشرها في صحيفة أويا 
التي كان يرأس تحريرها الزميل الصحفي محمود البوسيفي، 
والتي من خاللها كنت أطرح وجهة نظري اإليجابية تجاه تلك 
الحقبة مع صعوبة وخطورة هذا الطرح وقتها، ولكن بخبث 
ليبيا  في شوارع  المنتشرة  نفسها  القذافي  استغللت صورة 
لكي أطرق هذا األمر المحفوف بالمحاذير والمخاطر، واستأذن 
المحرر إلعادة نشر هذه المقالة، ربما ألبدي من خاللها أن 
ليبيا  في  يحدث  بما  مرتبط  غير  الفترة  ذكري ألهمية هذه 
هذا  تجربة  لتجذير  محاولة  ولكنه  استقطابات،  من  اآلن 
الكيان في طموحه نحو تأسيس الدولة الحديثة، والمهم أني 

أعيد نشرها هذه المرة دون أي إحساس بالخوف.
الفولكس الزرقاء ــ نشر في موقع ليبيا اليوم 27 مارس 

2009
كنت في سيارتي أنتظر أمام مجمع العيادات بدرنة وفي 
مواجهتي صورة إلكترونية ضخمة تتغير مشاهدها بالتبادل 
هل  الصغير:  ابني  سألني  الصور  إحــدى  ظهرت  وعندما 
القراءة  اختبار قدرته على  باب  للفولكس؟ ومن  هذه دعاية 
الصحيحة اصطحبته لالقتراب من الصورة وطلبت منه قراءة 
العبارة المكتوب تحتها )المالزم معمر القذافي يقوم بتوزيع 
أجد  األولى  وللمرة  طرابلس(  مدينة  في  بسيارته  المناشير 
فاجن  فولكس  كثب.  عن  المرسومة  اللوحة  أتأمل  نفسي 
زرقاء تسير ببطء في أحد شوارع طرابلس القديمة يقودها 
وجهه  وعلى  العسكرية  بمالبسه  القذافي  معمر  المالزم 
ابتسامة رضا، يُخرج من النافذة يده اليسرى ملقيًا في وضح 
السياسي في  للنظام  المعارضة  السياسية  بالمناشير  النهار 
ودكاكين  مقاهٍ  جانبيه  وعلى  نظيف  الشارع  الوقت،  ذلك 
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بل  مؤجرا  ليس  الجينات  يسكن  فما  خيارا،  ليست  الوراثة 
المالك، مثلما أن المرء ال يختار أمه أو وطنه، ولذا ما يوهب 
المرء في هذا الحال قدره، الذي عليه أن يقبل به ويتعايش 
منه  التبرم  شيئا  يُجدِ  لم  ما  العضال،  المرض  كما  معه، 

عليه. والسخط 
بيضاء،  خرقًة  أجد  بي  فإذا  الضحى،  عند  أفقتُ  يوم  ذات 
البيت  عليها  مكتوبا  لــي،  المقابل  الحائط  على  معلقة 

للمتنبي:  الشهير  الشعري 
ومن نكد الدنيا على الحر 

أن يري عدوا له ما من صداقته بدُّ
يتبرم  غيري،  رفاقا  تضم  ما  الزنزانة،  في  زميلي  وأن  بدا 
التخيل،  لذا  مبررا  أجد  ولم  لي،  خُيل  كما  معه  وجودي  من 
الشخص  الفاعل  كان  وجهي.  قبالة  معلقة  اليافطة  أن  غير 
سبيال  وغيري  أجد  ولم  بنفسه،  يضيق  من  المتبرم  النكدي 
سكنا،  السجن  يختار  من  ثمة  فليس  يفارقنا،  أو  نفارقه  ألن 
وال رفاق الزنزانة، التي كما الوطن، ما ال تختار أن تولد فيه، 

وإن تتح الهجرة طريقة للخالص، فإنك موسوم به.
ما من صداقته  العدو  العضال،  المرض  الرفيق  لذا  بدونا 
في  حالنا  حال،  هكذا  في  للفراق  مكنة  ثمة  ليس  حيث  بد، 
فيها،  الرأي  أصحاب  بالد  في  بها،  نكون  أن  نخير  لم  زنزانة 

عادة. السجن  مكانهم 
للخالص من هكذا معضلة، عملنا أن نكون أصدقاءه حقا 

يهيئ كل هذا الجهد المناخ لقيام الثورة نفسها؟ وأال يدعونا 
للتصالح كوننا نقيم عالقات صداقة قوية مع دولة قطر التي 
المتحدة؟  الواليات  خارج  أمريكية  قواعد  أكبر  فيها  توجد 
الفاشيين  أحفاد  مع  اآلن  الحميمية  التصالح  ألجواء  إضافة 
اآلخر  المصالحة مع  أبادوا نصف شعبنا، وهل يمكن  الذين 
وتاريخنا  والذاكرة  الــذات  مع  التصالح  في  التفكير  دون 
الوطني؟ أسئلة البد منها تفرض علينا نظرة منصفة لتلك 
الفترة الحرجة في تاريخنا ومن ثم وضعها في إطار النقاش 
بالخونة  المرحلة  تلك  لرجال  وصفنا  يعتبر  أال  الموضوعي، 
وانتمائهم؟  الشعب  هذا  أبناء  وطنية  في  تشكيكًا  والعمالء 
منا  ـ  المرحلة  تلك  التي شابت  ـ  األخطاء  أال تستحق بعض 
وقفة تعامل عقالني معها، خصوصًا وأن ال ثمة حراك سياسي 

واجتماعي دون أخطاء في كل مكان وزمان.
إنني لم أعايش تلك المرحلة كثيرًا حيث كان عمري عشر 
سنوات عندما قامت الثورة، لكني أذكر وبعين الطفل العديد 
التي تشي بأن ما يقال عن تلك المرحلة ليس  الوقائع  من 
صحيحًا، وإنما جاء في إطار تعبئة ثورية متحمسة تريد للتاريخ 

أن يبدأ من الصفر.
أذكر أن أبي تحصل على عمل في المواصالت في بداية 
الستينات، كعامل إشراف ونظافة على كيلو متر من الطريق 
العام الذي يمر بقرية القيقب، بمرتب قدره ستة عشر جنيهًا، 
المرتب،  ربع  تمثل  دنانير«  »أربعة  الزوجة  عالوة  وكانت 
وعالوة الطفل »دينارين« تمثل ُثمن المرتب، في ذلك الوقت 
الذي كان فيه الديناران كافيين لشراء أضحية العيد، وما زالت 
هذه العالوة كما هي، مع العلم أنها ال تكفي اآلن لشراء علبة 
حليب أطفال، كما كنا في الغابة نخاف من إشعال النار ألن 
حرس الغابات سيقف علينا بحصانه بمجرد أن يرى الدخان، 
إضافة إلى أني قرأت عامي الدراسي األول بمدرسة اللي التي 
تم إنشاؤها في بداية الستينات، حيث كنا سبعة تالميذ فقط 
ألكثر  وتتسع  اآلن  حتى  الوحيدة  هي  زالت  ما  مدرسة  في 
الوقت  التعليم في ذلك  أربعمائة طالب، وكانت مديرة  من 
المربية فتحية عاشور تزورنا مرارًا لتطمئن على سير العملية 
المكتبات  القيقب  قرية  في  تزورنا  كانت  كما  التعليمية، 
باهتمام  ينبئ  وبشكل  دوريــًا  الجوالة  والسينما  المتنقلة 
يعيشون  اآلن  أوالدي  أن  العلم  مع  والثقافة،  بالتربية  أفقي 
في مدينة ليس بها مكتبات ولم يشاهدوا حتى اآلن عرضًا 
سينمائيًا؟.. وغير ذلك من الوقائع التي تؤكد لي اآلن حقيقة 
أنا كنا في دولة قانون وإدارة وهو المنحى األساسي لتطور 
أي مجتمع، إضافة إلى ما سمعته فيما بعد عن هذه المرحلة 
أهم  وجلب  الجامعي  بالتعليم  الكبير  االهتمام  يخص  فيما 
العليا  المحكمة  قرار  وعن  العربية،  الجامعات  من  األساتذة 
الذي أوقف مرسومًا ملكيًا لعدم قانونيته، والحركة النقابية 
الدولة  تكوين  أساسيات  إرهاصات  من  وغيرها  النشطة 
الحديثة، وبالتأكيد لم تكن هذه المرحلة خالية من المشاكل 
المختلفة  السياسية  التيارات  نشاط  منع  مثل  وااللتباسات، 
والرشوة والوساطة التي كثيرًا ما يدور الحديث حولها، ولكن 
والتي  المشاكل؛  الالحقة خلوًا من هذه  المراحل  هل كانت 
يتم الحديث اآلن عنها بشفافية، ومن قبل أعلى المستويات.
نفتخر  ما  بقدر  الذي  تاريخنا  كله  هذا  المجمل  وفي 
علينا  ملزم  لذلك  والنقد،  التحليل  دائرة  عن  نبعده  ال  به 
وأن  االستقالل  بعد  ما  لفترة  االعتبار  نعيد  أن  أخالقيًا 
وآفاق  التقدم  حيوية  وأخطائها  إنجازاتها  من  نستمد 
الموضوع  هذا  أطرح  النهاية  وفي  المستقبلي.  التخطيط 
التي  المرحلة  تلك  يخص  ما  خصوصًا  المسؤول،  للحوار 
عشت جزءًا منها في طفولتي في شظف من العيش، لكن 
وجوه  على  البادية  الطمأنينة  تلك  هي  جيدًا  أذكــره  ما 
الفولكس  لوحة  على  جلي  بشكل  والظاهرة  المحيط 
نتصالح  أن  يمكن  »ال  الرؤية:  هذه  ألهمتني  التي  الزرقاء 
ليبيا  ولتبقى  الماضي«  مع  تصالحنا  إذا  إال  المستقبل  مع 
البيت  يكون  وحين  جميعًا..  لنا  يتسع  الذي  الواسع  بيتنا 

العواصف ممتعة. متينًا تصبح 

ال  المراس،  وصعبة  باهظة  السكري  مع  التعامل  شروط 
الطبيب،  يرسمه  انضباط  من  يجب  ما  تمارس  أن  يكفيه 
الرائجة  الفكرة  خاصة  معه،  أمان  ال  لذا  ديدنه  فالمخاتلة 
المرء عدوانه السافر، فالصداقة  التي تُنسي  حول مصادقته 
المروجة تبتغي تحويله لعدو مضمر، وهذا يساعد على جعله 

اللعوب جذابا فمثيرا، كأنه ليس بمرض عضال. كالمرأة 
ما  نفسي،  على  عزيزة  بمناسبة  صاخب  حفل  في  مرة 
من  أستريح  أن  أردت  فقد  قيودي،  من  سراحها  أطلقت 
متاعب الضبط والربط العسكري، المفروض من قبل جنرال 
واحتسيتُ  يجب  مما  أكثر  أكلتُ  فعال  السكري.  المرض: 
وصرعني  الحال،  بطبيعة  فغلبني  يجب،  ال  كما  العصائر 
حالتي،  شرحتُ  المستشفى  في  المبارزة،  أول  في  الجنرال 
وكما مُعتاد طلب الطبيب أن أعطى جرعة زيادة من الدواء. 
عندي،  الصلدة  الذاكرة  تداعي  أثر  من  استيقظت  لحظتها 
إعطائه  أثر  من  مات  شهيرا  كاتبا  أن  بالي،  في  خطر  حيث 
جرعة أنسولين، ثم تبين نقصان السكر في دمه بعد وفاته. 
أكلت  ما  رغم  نقصانه،  تبين  ما  سكري  قياس  طلبت  لذا 

اللزوم.  وتجرعت من سكريات مضاعفة أكثر من 
الداء، ألم تسمع  قلت للطبيب المداوي، داوني بالتي هي 
أني في  فاتني ذكره  ما  المعنى،  ذا  الذي يحوي  الشعر  ببيت 
الحفل كنت فرحا، زاد نشاطي وحركتي وسروري، فكما أكلت 
عندها  فالجسد  منه،  الزيادة  يستوجب  مما  السكر  أحرقت 

الوثابة. النفس  حرسته 

أذكر أن أبي 
تحصل على 

عمل في 
املواصالت في 

بداية الستينات، 
كعامل إشراف 

ونظافة على 
كيلو متر من 
الطريق العام 

الذي يمر بقرية 
القيقب، بمرتب 

قدره ستة عشر 
جنيهًا،

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الطبيعة السكانية 
للمجتمع الليبي

الصعاليك في كل العصور
محمد عقيلة العمامي

يتميز أستاذ التاريخ د. محمود أحمد أبو صوة، في كتاباته التاريخية والسياسية، بإعادة النظر في 
المسلمات. وهذا األمر، يفتح، بطبيعة الحال، سبال جديدة للبحث، وينبه إلى مسائل تكتنفها العتمة، 

ما من شأنه تحفيز الباحثين وتوسيع آفاق التفكير وزيادة اإلنتاج الفكري.
الترابية« يواصل  الدولة  الليبية: مبحث في نشأة  له غير منشورة* عنوانها: »الهوية  وفي دراسة 

دأبه هذا. فيثير قضايا غير مطروقة، أو تكاد، تتعلق بالتاريخ الليبي، والوضع الراهن في ليبيا.
نأمل أن تسنح لنا فرصة الستعراض وجهة نظره في مسألة »الدولة الترابية« ومسارها في التاريخ 
من  مسلمة  إلى  االنتباه  لفت  هنا  فضلنا  لكننا  أخرى.  وقضايا  الراهن،  الوضع  في  وفعاليتها  الليبي، 
المسلمات تترتبط بالتصنيف العام للطبيعة السكانية في ليبيا التي استقر في األذهان، بما في ذلك 

أذهان الليبيين، أنها ذات صبغة، أو أغلبية، بدوية.
التراب  اقترانيه بين  الباحثين استسلموا »لفكرة نمطية تفترض وجود عالقة  يقول د. محمود أن 
الليبي، الذي تغلب عليه الصحراء، وبين أسلوب حياة يقوم حصريا على التضامن البدوي!«. وينقل عن 
مختصين إحصائيات تتعلق بالتوزيع العددي لطبيعة سكان ليبيا، مستهل القرن العشرين، تفند فكرة 
 569« حوالي  الفترة  تلك  في  طرابلس  والية  سكان  عدد  كان  فقد  الليبي.  للشعب  البدوية  الصبغة 

أنصاف  من  ألفا  و128.1  المستقرين،  الحضر  من  ألفا   356.4 نسمة،  ألف 
الرحل و48.5 من البدو الرحل... ومن بين سكان برقة الـ 184.4 ألفا هناك 
134.3 ألفا من الحضر المستقرين و34.9 من البدو أنصاف الرحل و16.2 
ألفا من الرحل. أما فزان المغضوب عليه إذ إن بروشين ]الذي ينقل عنه د. 
محمود[ لم يتطرق إليه، فقد بلغ مجموع عدد سكانه، وفقا لدي أغسطيني، 
31600 نسمة، 27400 نسمة من المستقرين، و4200 نسمة من الرحل؛ 
اإلحصائيات  هذه  على  بناء   .13.29% اإلقليم  هذا  في  الرحل  نسبة  أن  أي 
وأن  نسمة   785000 هو  الثالث  الواليات  سكان  عدد  مجموع  ان  يتضح 
الحضر  نسبة  تتجاوز  وبذلك   517700 هو  فيها  المستقرين  عدد  مجموع 
المستقرّين في األقاليم الثالثة الـ %65«. وبذا نستطيع القول »أن فرضية 
غلبة النمط البدوي، بحكم هيمنة المشهد الصحراوي على األرض الليبية، 
من  إحصائيات  إلى  والرجوع  الوقائع.«.   ]...[ تسندها  ال   ]...[ فرضيّة  هي 

الحياة  طبيعة  أن  المفترض  من  ألنه  األهمية،  بارز  أمر  العشرين  القرن  بداية  إلى  تعود  النوع  هذا 
للبالد تغلب  الجغرافي  الطابع  الطبيعي. وما دام  البدائية واالقتصاد  إلى  أقرب  ومستواها حينها كانا 
عليه الصحراء يكون منطقيا توقع غلبة البداوة. إال أن د. محمود، بناء على هذه اإلحصائيات وتحليالت 
أخرى لسنا في سياق تتبعها هنا، يرى أن المجتمع الليبي في الفترة المشار إليها كان »أقرب إلى أن 

يكون مجتمعا ريفيا«.
العهد  »ففي  الليبي  الريف  انهيار  سببت  التي  هي  االستقالل  دولة  ممارسات  أن  محمود  د.  ويرى 
بعد  حتى  سكانها  يشعر  لم  عشوائيات  في  المدينة  ضواحي  في  باإلقامة  للمهاجرين  سمح  الملكي 
ال  المثال  سبيل  )على  اإلقليم  لهذا  باالنتماء  1977م   1969- الجمهوري  العهد  في  بعضها  تطوير 

الحصر حي األكواخ في طرابلس(. 
وفي العهد الجماهيري )-1977 2011 م( ابتكر النظام منظومة )الروابط الشبابية( التي لم يكن 
الوضع سوءا  وازداد  الساحل!  إقليم  في  الداخل  أقاليم  اندماج سكان  عملية  منع  لها من هدف سوى 
مدن  في  العشوائيات«  »مجتمع  مالمح  أهم  خاللها  تشكلت  التي  م(   2011  1988-( االنفتاح  فترة 
الساحل! بناء عليه يمكن القول بأن هذه السياسة لم تتسبب في فقدان الساحل هويته الريفية التي 
حلت محلها الهوية البدوية وحسب بل وتسببت في موت مظاهر الحياة المدينية التي أسسها المحتل 
اإليطالي وحافظ على بعضها النظام الملكي«. ويشير د. محمود إلى »أن التقاليد الحضرية في مدن 
اتبعها  التي  المنظمة  الهدم  عمليات  مقاومة  يفسر عجزها عن  ما  وهذا  راسخة  تكن جد  لم  الساحل 
المدنية بالمناسبة كانت  المؤسسات  السابق بعد سنوات قليلة من االنقالب! وعمليات هدم  النظام 
والحياة  االستقرار  رمز  القصر(  )على  البداوة  رمز  الخيمة(  )وانتصرت  مقولة  اختزلتها  واعية  عمليات 
المدنية! والحديث عن بدونة المؤسسات المدنية وعسكرتها حديث يطول ولكن األمر الذي يستحق 
التنويه أن البداوة والعسكرة لم تفسدا الحياة المدينية وحسب بل وأعادتا الحياة لعالقات قرنوسطية 

تقوم على ثنائية )اإلقطاع مقابل الوالء(«.

* أنا مدين بعميق الشكر للصديق د. محمود لمده إياي بكتاباته غير المنشورة.

الصفحة  المجلة في  أعادت  المثال  2019 على سبيل  أبريل  القطرية. في عدد  الدوحة  لمجلة  متابع  أنا 
154، نشر مقال عنوانه شعراء يثيرون الدهشة والتساؤل؛ إنهم الصعاليك. هذا المقال نشرته في عدد 
شهر أغسطس 1986 وأذكر جيدا حديث خليفة الفاخري عن الشاعر )الصعلوك( عروة بن الورد في منزل 
صديقنا مفتاح الدغيلي. كانت المجلة مفتوحة عندما التقطها الفاخري ويبدو أنه اتجه مباشرة نحو أبيات 
خلو  منتقدا  ساخرا  الفاخري  فأسمعه  الماء،  سوى  معها  يكن  ولم  بالقهوة،  مفتاح  خونا  إلينا  عاد  شعر. 

السفرة من كعك أو غريّبه، من الموضوع هذا البيت:
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة ** إن القعود مع العيال قبيح

والمال فيه مهابة وتجّلٌة ** والفقر مذلُة وفضوح
سحب مفتاح، في الحال، من جيبه بضعة دنانير ولوح بها أمامه ساخرا منا كفا: »)عالكيد(!«. في ذلك 
اليوم حدثنا الفاخري عن الشاعر الصعلوك عروة بن الورد، الذي يعتبره من فحول الشعراء، واكتشفنا أنه 

يحفظ له الكثير من األشعار.
الثقافي. وإن لم  مجلة الدوحة من المجالت التي واظب على قراءتها العديد من المثقفين، لنهجها 
أكن شخصيا مواظبا على قراءتها، إاّل أنني التقطها كلما رأيتها في دكاكين الصحف والمجالت، ولكن منذ 
استقراري في القاهرة لم يفتني عدد منها، فالمجلة بحق غنية بمواضيعها الثقافية، بل اعتبرها بعيدة جدا 
عن أي خطاب متعصب أو موجه، وينفق عليها بسخاء، بل أراها بالفعل ثقافية علمانية ولم يتغير خطها 
أبدا. والحقيقة أن غايتي من هذا المقال ليست وجهة نظري في المجلة، وإنما موضوع الصعلكة الذي 
أشرت إليه، وهو موضوع تناولته كتب التاريخ، الذي أعترف أنني مأخوذ بحكاياته، لدرجة أنني كدت أن 
أتخصص فيه، ولكنني لم أفعل لدرجة أن أستاذي حينها العالمة فيه، الدكتور فوزي جاداهلل، الذي انتبه 

إلى اهتمامي بالتاريخ، أخبرني بخيبة أمله عندما تخصصت في اللغة اإلنجليزية وليس التاريخ.
الماضي وسرده وفق  التاريخ ليس مجرد استرجاع  المستمر أن  وكان تأكيده 
ما كتبه المؤرخون، بل هو تحليل األحداث ومحاولة البحث في حقيقتها وأسباب 
حدوثها، فالتاريخ يكتبه المنتصرون، وتظل مهمة الباحث هي البحث عن حقيقة 
أو  مسلية  كحكاية  به  المتعة  مجرد  وليس  أخرى،  أحداث  مع  وربطها  المكتوب 

مؤثرة.
انعقد  الذي  التاريخي،  المؤتمر  الدكتور جاداهلل بمهام سكرتير عام  لقد كلف 
»ليبيا  عنوان  تحت   1968 سنة  مارس  16إلى23  من  ببنغازي  الليبية  بالجامعة 
في التاريخ« وشارك فيه عدد كبير من المؤرخين العالميين، من بينهم الدكتور 
نيقوال زيادة، الذي قدم ورقة بعنوان »ليبيا بين الحسن الوزاني والتمغروتي« قال 
يصف فيها الصحراء التي تمتد من حدود مصراته إلى نواحي اإلسكندرية، والتي 
استوطنها العرب، ثم وصف حياتهم البائسة، وهم »..يسرقون المسافرين، وليس 
هناك لصوص يبلغون مبلغهم من القسوة وسفك الدماء. إذ إنهم بعد أن يسلبوا 
المسافرين متاعهم وثيابهم، كانوا يسقونهم الحليب الساخن ثم يعلقونهم من 
أرجلهم على شجرة، كي يضطروا للتخلص مما في جوفهم ثم يفحصونه باحثين 
عن قطع الذهب قد يكون أحد المسافرين بلعها قبل دخوله الصحراء إلخفائها 

في معدته..«.
هذه  يلحق  لم   ،« األفريقي  ليون   « أو  الوزاني،  حسن  المؤرخ  الرحالة  حسنا، 
بالمدن  يربطها  ولم  فقط،  الصحراء  بسكان  إاّل  المعيبة  البائسة،  الصفات 
التي  العربية  القبائل  سكنتها  التي  وهي  األخضر.  الجبل  بمدن  وال  الساحلية 

تواصلت هجراتها وفتوحاتها منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب. وهذا ما أكده الدكتور طه حسين عندما 
العربية. وعلى  اللغة  اجاب في حديث اذاعي شهير أن لهجة سكان أهل الجبل األخضر هي االقرب إلى 
هذا األساس نستطيع القول ان موضوع الصعلكة ارتبك فقط بالصحراء اوال بسبب بيئتها الفقيرة جدا، 
وثانيا بعدها عن العمران، وأيضا عن مؤسسات المجتمع المدني الذي من غايته تأسيس القوى العسكرية 
المنظمة التي تبسط األمن واآلمان. ذلك يدلل ايضا أن الفتوحات االسالمية اقامت المجتمعات المدنية، 
في المدن التي بسطت سيطرتها عليها، أما تلك التي لم يصلها العمران هي التي استمرت فيها الصعلكة 

لعدم قيام المجتمع المدني.
المؤرخين اإلسالميين، سننتقي ما  العديد من  إليه سابقا تحدث عنه  الذي أشرت  موضوع الصعلكة 
قاله وفسره وعلله »ابن خلدون« وبحسب ما ورد في الموضوع الذي أشرت إليه: »أنه من أوائل المنادين 
بأن اإلنسان، في خلقه وسلوكه ولغته ونفسيته، ابن بيئته، وأن البيئة بكل ما تحويه من أرض ومناخ 
وخصب، وراء كل اختالف وتغاير بين البشر..« ويواصل تفسيره إلى ان يقول: ».. فلم يكن السطو والغزو 
وقطع الطريق شذوذا أو انحرافا في عرف المجتمع الجاهلي، بل كان ميدانا مرموقا يتنافسون فيه، ثم ال 
يلقى األشداء من المجتمع، بعد ذلك، إاّل كل تهيب وإكبار..« ثم يواصل تحليله وتفسره مبرزا العديد من 
فحول الشعراء مثل »الشنقرى« وهو صاحب المية العرب التي يعتز بها الشعر العربي كله، والتي فتنت 
الورد«، وأيضا »السُليك« و »أبو خراش،  المستشرقين وترجمت إلى خمس لغات أجنبية، و »عروة بن 
وتأبّط شرًا«.. وهكذا نرى أن الفقر والقحط من أسباب الصعلكة وقطع الطريق، وأنها جاءت إلى المنطقة 
بقناعة أقوياء قدموا من بيئة فقيرة إلى مثيلها فتصرفوا وفق قناعاتهم. وما إن يتحقق االستقرار والرخاء 
حتى تختفي أسباب هذا السلوك ويصبغ الشرف على هؤالء الصعاليك، بسبب ما حققوه من ثراء ووجاهة 

األصل والمكانة.
وعندها ينهض القانون الجامع، وتعززه القناعة الدينية، واالجتماعية التي رتدعو إلى ضرورة االستقرار 
ما  كثيرا  والرخاء  االستقرار  وقت  صراعات  تفاقمت  إن  ذلك  ومع  القوة.  إلى  وليس  العقل،  إلى  والعودة 
الملك بن مروان، تودد  فالتاريخ يخبرنا أن: »معاوية وأيضا عبد  استعانت األطراف بصعاليك عصرهم، 
إلى صعلوك في عصرهما وهو »عبد اهلل بن الحر« ولكنه ترفع عنهما وظل معتصما بقوته واستقالله..«.
والرخاء ال يتحقق إاّل بالتوزيع العادل لما وهبه اهلل لمجتمع اإلنسانية من خير.. وليس بالضرورة أن 

يكون هذا الخير نفطا! فالعقل هو من أوجد النفط وليس العكس!

يرى د. محمود أن 
ممارسات دولة 
االستقالل هي 

التي سببت انهيار 
الريف الليبي 

عمر أبو القاسم الككلي

»ابن خلدون« 
وبحسب ما ورد 

في املوضوع 
الذي أشرت إليه: 

»أنه من أوائل 
املنادين بأن 
اإلنسان، في 

خلقه وسلوكه 
ولغته ونفسيته



ثقافة

األنشطة  وتعزيز  اإلسالمي،  العالم  في 
والشباب  الطلبة  لفائدة  الموجهة  التوعوية 
للتعريف بالتراث الثقافي المادي وغيرالمادي، 

وسبل استثماره في تحقيق التنمية.
واعتمدت اللجنة شعار اإليسيسكو للمواقع 
التراثية المسجلة على الئحة التراث اإلسالمي، 
ومخاطبة الدول األعضاء لوضعه على المواقع 
سبتمبر   25 يوم  اختيار  واعتمدت  المسجلة، 
من كل عام لالحتفال بيوم التراث في العالم 
منظمة  تأسيس  تاريخ  مع  تزامنًا  اإلسالمي، 

التعاون اإلسالمي.
اإلسالمي  العالم  في  التراث  لجنة  إن  يشار 
اإلسالمي  المؤتمر  لقرار  تفعياًل  أنشئت 
العاصمة  في  المنعقد  الثقافة  لوزراء  الخامس 
2007 من أجل حماية  الليبية طرابلس العام 

التراث الحضاري والثقافي اإلسالمي.

مواقع مهددة
الحضاري  والتراث  الليبية  المواقع  ذكر  وعلى 
التربية  منظمة  قررت  وأن  سبق  اإلنسانس، 
المتحدة  لألمم  التابعة  والثقافية  والعلوم 
خمسة  وضع   ،2016 يوليو  في  »يونسكو«، 
على  الليبية  والثقافية  األثرية  المواقع  من 
قائمة مواقع التراث العالمي المهدد، واعتبرت 
المنظمة في قرارها أن »الميليشيات« المسلحة 

في  اإلسالمي  العالم  في  التراث  لجنة  وافقت 
اإليسيسكو  عقدته  الذي  الثامن،  االجتماع 
يونيو  و19   18 يومي  بالمغرب  الرباط  في 
والصنائع  الفنون  مدرسة  اعتماد  على   2019
المسجلة  المواقع  كأحد  بطرابلس  اإلسالمية 
التراثية  للمواقع  الدائمة  قائمتها  على 
إسالمية،  تراثية  مواقع   5 ضمن  اإلسالمية، 
بالكويت  كاظمة  وموقع  القدس  مدينة  هي 
وقلعة عجلون باألردن وقصر ومسجد فانيسو 

بنيجيريا.
مواقع  أربعة  إدراج  على  اللجنة  وافقت  كما 
للتراث  التمهيدية  قائمتها  على  أخرى  ليبية 
في انتظار استكمال متطلبات اإلدراج النهائي، 
وهي جامع مراد آغا بتاجوراء وقصر الحاج بجبل 
نفوسة، وجامع أوجلة، ووادي الناموس »موقع 
إسالميًا  موقعًا  عشر  ثالثة  ضمن  طبيعي«، 
أخرى منها الكوفة بالعراق والجامع الكبير في 
نيونو بجمهورية مالي، وفًقا للموقع الرسمي 
للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

التاريخية  مرزق  قلعة  اعتماد  تعثر  بينما 
شكليًا الستكمال ملف التسجيل.

في  األعضاء  الدول  اللجنة  ودعت 
قوائم  إعداد  على  العمل  إلى  اإليسيسكو 
لحصر عناصر التراث المادي وغيرالمادي فيها، 
والمواقع  للمعالم  اإللكترونية  البوابة  وتأثيث 
التي  اإلسالمي،  العالم  في  واألثرية  التاريخية 
المعالم  قائمة  لتضم  اإليسيسكو  أنشأتها 
األهمية  ذات  واألثرية  التاريخية  والمواقع 
الدول  بها  تزخر  التي  واإلنسانية،  الحضارية 
تفاعليّة  بيانات  قاعدة  ووضع  األعضاء، 
والعمراني،  المعماري  التّراث  عناصر  لمختلف 

األثرية  الكنوز  على  جسيمًا«  »خطرًا  تشكل 
ليبيا  في  المصنفة  المواقع  وتشمل  الليبية. 
ما  غالبًا  التي  غدامس،  في  القديمة  المدينة 
والموقع  الصحراء«  »لؤلؤة  باسم  إليها  يشار 
وهي  ليبيا،  شرق  سوسة  مدينة  في  األثري 
واحدة من المدن الرئيسية في العالم اإلغريقي.
وقالت »يونسكو« في االجتماع الـ40 للجنة 
القائمة  بإسطنبول »في هذه  العالمي  التراث 
أكاكوس  جبال  في  الفنية  الصخرية  المواقع 
على الحدود مع الجزائر التي تتميز باحتوائها 
على  والمغارات  الكهوف  داخل  ومحافظتها 
ما  إلى  تاريخها  يعود  لوحات  من  العديد 
بعد   100 إلى  الميالد  قبل  عام  ألف   12 بين 

الميالد«.
وصبراتة  لبدة  وهما  اآلخران  والموقعان 
موقعين  يعتبران  للبالد  الغربي  الساحل  على 
تجاريين هامين على البحر األبيض المتوسط،   

النوميدية  المملكة  من  جزًءا  يوم  ذات  كانا 
الزائلة في ماسينيسا قبل االكتساح الروماني.

وأضافت »يونسكو« في بيان »إن المستوى 
الخطير من عدم االستقرار في ليبيا يؤثر على 
البالد، وأن الجماعات المسلحة متواجدة على 

هذه المواقع أو في محيطها المباشر«
شحات  الثالثة  األثرية  المواقع  وأضيفت 
العالمي  التراث  قائمة  إلى  وصبراتة  ولبدة 
الطبيعية  العجائب  بين  من  لـ»يونسكو« 
 ،1982 العام  في  العالم  في  البارزة  والثقافية 
بعد غدامس في العام 1986، وجبال أكاكوس 

في العام 1985.
وأوضحت »يونسكو« أنها وضعت قائمتها 
للتراث المهدد والمعرض للخطر إلبالغ العالم 
المواقع،  لها هذه  تتعرض  التي  المخاطر  عن 
التراث  صندوق  من  فوري  دعم  والحصول 

العالمي لهذه المواقع.

وافقت اللجنة على إدراج 
أربعة مواقع ليبية أخرى 

على قائمتها التمهيدية
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

التطور يتخذ شكالً آخر 
وهو اإلفصاح التدريجي 

عن لب الشخصية 
الغامضة املعقدة

 الشخصية والصوت في السيناريو
»الفعل  وأن  تفعله«  ما  هي  »الشخصية  أن  يؤكد  ما 
كتابة  في  المتداول  األساسي  القول  هو  الشخصية«   =
السيناريو، بل هو األساس الذي يضعه السيناريست نصب 
عينيه. إن الصوت هو ما تقدم به أية شخصية من شخصيات 
واللباس  الشكل  أن  صحيح  المشاهد،  إلى  نفسها  الفيلم 
والحركة، والمكان سواء أكان غرفة نوم أو جلوس أو مطبخ 
أو مقهى وبقية األماكن والمؤثرات؛ مهمة للمشهد ولكن 
المشاهد تظل أذناه معرشة نحو الشخصية منصتة إلى ما 

يتفوه به.
وارتفاع  ونبراته  الممثل،  بها  يتحدث  التي  للطريقة  إن 
بطريقة  األحرف  مخارج  على  والضغط  وانخفاضه  الصوت 
معينة، وانفجاره بالكلمة أو قولها بهدوء كلها تحمل أهمية 
في توصيل الحالة إلى المشاهد. ولعل الطريقة التي تحدث 
العراب؛  فيلم  نفسه في  )مايكل كورليوني(  بها  وقدم  بها 
تبرز التباين الدراماتيكي الكبير بين ما قدم به نفسه في 
البداية كرجل معتدل ومهذب ونبيل، كبطل عائد من الحرب 
االختالف  نالحظ  بهدوء  يتحدث  العسكرية  بدلته  مرتديًا 
الكبير بينه وبين أخيه )سوني( الحاد ذي السجية العنيفة. 
يقول  برصاصة  أعدائه  أحد  رأس  والده  ر  فجَّ عندما  ولكن 
بهدوء شديد لصديقته مؤكدًا لها هكذا هي عائلته، وهو ال 
ينتمي لها! ولكنه ليس كذلك فبعد أن يقتل عددًا من أعداء 
أسرته بمن فهم زوج أخته يصبح في نظر المشاهدين أنه، 
رغم هدوئه بالشخصية النبيلة التي قدم نفسه بها، ليس 

فقط رجل عصابات وإنما هو رأس العصابة كلها!
الفيلم، أو بمعنى أدق، القصة التي تؤثر في المشاهد هي 
تلك التي تكون شخصيتها 
نتيجة  تتطور  المركزية 
أو  نفسها  مع  سواء  صراع 
مع الغير، فتنمو بالتدريج في 
وعي المتلقي. وهذا ما يطلق 
في  الشخصية  تطور  عليه 
السيناريو  وكاتب  السيناريو. 
شخصية  تطوير  إلى  يحتاج 
إن  أما  األقل،  على  واحدة 
من  أكثر  تطوير  من  تمكن 
شأنه  من  فذلك  شخصية 
أكثر،  المشاهد  يشدّ  أن 
نقاط  كلها  وهذه  وتربص  وترقب  تتبع  حالة  في  ويجعله 

لإلثارة وهذا ما يسعى إليه الفيلم الجيد.
عن  التدريجي  اإلفصاح  وهو  آخر  شكاًل  يتخذ  التطور 
واضحة  تكون  ال  بحيث  المعقدة،  الغامضة  الشخصية  لب 
المالمح وال الهدف ولكن بتواصل الفيلم تأخذ الشخصية في 
الوضوح شيًئا فشيئًا من خالل التعبير عن ذاتها، تدريجيًا، 
سواء من سلوكها أو خطابها، أو من خالل القريبين منها 
وهذا ما قد نطلق عليه حالة تقشير البصلة وصواًل إلى لبها.
أكان قصيرًا  الفيلم، سواء  الرئيسة في  الشخصية  تطور 
أو طوياًل هي عالمة على القصة الجيدة، وبالتالي السيناريو 
يتناول  السيناريو  خط  نيلسون«  »هاف  فيلم  فمثاًل  الجيد، 
واجباته  ثانوي متفان في  شخصية جذابة مقبولة لمدرس 
أحد  يكتشف  ثم  طالبه  مع  متينة  بعالقة  يرتبط  ومحبوب 
الطلبة أنه يتعاطى )الكوكايين( وتتكشف حالة اإلدمان لدى 
تتضح  المدرس  شخصية  فهم  حالة  وتبدأ  المدرس،  هذا 
شدتهم  الذين  المشاهدين،  رغبة  وتيرة  وترتفع  تدريجيًا 
المحبوب  المدرس  هذا  يتخلص  أن  في  الطلبة  مجهودات 
مساعدته  في  مجهوداتهم  ويتابعون  اإلدمان،  حالة  من 
ليخرج من حالة اإلدمان، ويستجمع المدرس قواه، ويسير في 
الطريق الصحيح، ويحس المشاهدين أن قربه من الخالص 
على  قادر  غير  أنه  نرى  النهاية  في  ولكن  باطراد،  يقترب 
ذلك، وأنه في الحقيقية ال يريد في التخلص من هذا الداء، 
الطلبة  نجاح  إلى  بالوصول  والفرحة  التفاؤل  حالة  وبالطبع 
في مسعاهم تنتهي بإحباط شديد لدى المشاهدين، وعلى 
الرغم من الخاتمة السلبية لهذا الفيلم على سبيل المثال، 

إاّل أنها تعد من الناحية الفنية عالمة على القص الجيد.

 هيئة الثقافة تحيي اليوم 

العاملي للتنوع الثقافي
للدراسات  الليبي  المركز  م  نظَّ للثقافة  العامة  الهيئة  بمشاركة 
الدولة  وحماية  األمازيغية  الثقافة  »التنوع..  حول  ندوة  األمازيغية 
العالمي  اليوم  لمناسبة  بطرابلس  المركز  بقاعة  اإلثنين  المدنية«، 

الثقافي. للتنوع 
الهدار،  محمد  للهيئة  التسييرية  اللجنة  أعضاء  الندوة  حضر 
ورئيس  أبوزخار،  فتحي  المركز  ورئيس  القيادي،  وعبدالحكيم 
الشخصيات  من  وعدد  طالب،  بن  امحمد  لألمازيغ  األعلى  المجلس 
للمكتب  وفًقا  األمازيغي،  بالشأن  المهتمة  والثقافية  العلمية 

للهيئة. اإلعالمي 
وافتتحت الندوة بكلمة للهيئة ألقاها عبدالمطلب أبو سالم خبير 
شؤون التراث بالهيئة، استعرض فيها عالقة مكونات المجتمع، التي 
االجتماعي في  النسيج  أهمية  مبرزًا  الليبية  الشخصية  هي جزء من 

التعايش.
أهمية  من  منطلًقا  التنوع  حول  بحثه  أبوزخار  فتحي  واستعرض 
والمواثيق  الثقافي  التنوع  وتأريخ  المدنية  الدولة  حماية  في  التنوع 

الدولية باإلضافة إلى عالقة الدين اإلسالمي بالتنوع الثقافي.
محاور  حول  واآلراء  المداخالت  إلى  تطرق  الثانية،  الجلسة  وفي 
الندوة، وفي الجلسة الختامية تم استعراض بعض المالحظات التي 

كانت مثار جدل للوصول للتوصيات.

 سفير أملانيا يشيد بإبداعات 
شباب »تاناروت«

زار سفير ألمانيا في ليبيا أوليفر أوفتشا، تجمع تاناروت لإلبداع الفني في مدينة 
بنغازي، ونشر صورًا له من الزيارة، ظهر فيها مع عدد من الفنانين الشباب، كما 

اطلع على عدد من اللوحات، واستمع إلى الموسيقى هناك.
وكتب السفير، األسبوع الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، »الثقافة تربط، فالفنون تجسد األفكار والعواطف بشكل مبدع.. شكرًا 

على حفاوة االستقبال وعلى الفن والموسيقى المؤثرين«.
إطار  »في  »فيسبوك«:  في  صفحته  على  التجمع  كتب  متصل،  سياق  وفي 
اهتمام السفارة األلمانية في ليبيا باألنشطة الثقافية والمؤسسات الناشطة في 
هذا المجال، تشرفنا اليوم بزيارة سعادة السفير أوليفر أوفتشا سفير دولة ألمانيا 
لدى ليبيا وسعادة السفير السابق كريستيان بوك. حيث تم الحديث عن مناشط 
تاناروت وخططه المستقبلية، وكل المعوقات التي تواجهه الستكمال مسيرته 

على الوجه األكمل«.
من  مجموعة  »خيار  هو  عليه،  القائمون  يعرّفه  ما  حسب  تاناروت،  وتجمع 
المثقفين لديها إصرار على إبعاد الصورة النمطية للمثقف في بالدنا، لديها إصرار 
على استخدام األساليب العلمية والعميقة من خالل رؤية نظرية وعملية قادرة على 

النهوض بالثقافة في مجتمعنا الليبي«.

على وقع أنغام الراب أو الهيب هوب واإليقاع األفريقي..

فنانو السودان املستقلون واكبوا االنتفاضة الشعبية
في الصباح، يعاين قدورة مرضاه في مركز صحي على 
المساء  في  يتفرغ  ولكنه  السودانية،  العاصمة  مشارف 
تهب  »الثورة«.  وآالم  آمال  عن  ليعبر  الراب  لموسيقى 
رياح الحرية على أوساط الفنانين المستقلين الملتزمين 
االنتفاضة  إلى  بحماسة  انضموا  والذين  السودان  في 
الشعبية التي دفعت الجيش إلى إطاحة عمر البشير في 

أبريل.
أنغام  وقع  على  نظموا،  الذين  هم  الفنانون  هؤالء 
موسيقى الراب أوالهيب هوب أو اإليقاع األفريقي، أناشيد 
تماهت مع شعارات المحتجين وتناقلتها مواقع التواصل 

االجتماعي، وفق »فرانس برس«.
يقول الطبيب عبد القادر البالغ من العمر 30 عامًا، 
والذي يعرف في أوساط الفنانين باسم »قدورة«، »لقد 

كسرت الثورة حاجز الخوف. باتت األغاني أكثر جرأة«.
الصور  إلى  »للجوء  يضطر  كان  إنه  قدورة  ويشرح 
المستعارة« عندما كان يستحيل عليه أداء أغاني الراب 
استمر  الذي  االستبدادي  البشير  حكم  خالل  بحرية، 

ثالثين عامًا.
بدأ قدورة تجربته الموسيقية قبل خمسة عشر عامًا، 
وكانت ظروف حياته هي المنهل الذي استعان به للتعبير 
عن مواقفه السياسة أوالتطرق لقضايا سياسية حساسة 
في أغانيه. عن ذلك يقول »من الصعب فصل السياسة 

إليك  تعود  فسوف  لتتجنبها،  فعلت  مهما  حياتك.  عن 
وستجد نفسك تتحدث عنها رغمًا عنك«.

ويتحدث في آخر أغنية له بعنوان »الدم«، عن فض 
مقر  أمام  الخرطوم  في  يونيو   3 في  الدامي  االعتصام 

الجيش.
بدأ االعتصام قبل شهرين تقريبًا من ذلك للمطالبة 
العسكري  المجلس  لمطالبة  استمر  ثم  البشير،  بإقالة 

االنتقالي بنقل السلطة إلى المدنيين.
شبه  السريع  الدعم  قوات  االحتجاج  قادة  واتهم 

العسكرية بالمسؤولية عن القمع العنيف لالعتصام.
سلمية  بشعار  طلع  »الشعب  أغنيته  كلمات  وتقول 
كايسين )باحثين( عن حرية، قابلتوه بميليشيات بربرية، 

الدم دا هيفضل وشم في جبهتك لألبد«.

منبر لإلبداع
وحيث  الحزن،  عليها  يخيم  الحرارة  شديدة  أجواء  في 
تنتشر قوات الدعم السريع في كل شارع وكل زاوية في 
التي  بألم األجواء االحتفالية  الفنانون  الخرطوم، يتذكر 

سادت خالل فترة االعتصام.
»راديو  إذاعة  في  المبرمج  حكمت  أحمد  ويقول 
كابيتال« التي تبث باللغة اإلنجليزية: »كانت هناك أنواع 
مختلفة من الموسيقى«، متحدًثا عن األغاني التقليدية 

وعن نظم القصائد االرتجالية. ويتابع إن ساحة االعتصام 
»كانت منبرًا لإلبداع«.

منذ  ثورية  أغانٍ  بنظم  الفنانين  من  العديد  بدأ 
انطالق حركة االحتجاج في ديسمبر. وفي الفيال الصغيرة 
التي تمثل مقرًا لإلذاعة، يشير أحمد إلى مجموعة رائعة 
من األسطوانات من بينها ألبومات بوب مارلي ومايكل 

جاكسون.
أفضل  »الثورة«  أناشيد  لنشر  منصة  من  ما  ولكن 
أحمد  يقول  الرئيسية.  التواصل  أداة  اإلنترنت،  من 
واألبيض  باألزرق  مخطًطا  تقليدية  جلبابا  يرتدي  وهو 
وسيجارته في يده، »كنا نكافح ضد النظام القديم من 
خالل اإلنترنت. اآلن، نحن محرومون من وسيلة التواصل 
الرئيسية بالنسبة لنا«. منذ فض االعتصام، باتت خدمة 

اإلنترنت مقطوعة عن الهواتف الجوالة.

السالم والعدالة
بعد القمع، حلت الصدمة محل الحماسة والفرح. ُقتل ما 
ال يقل عن 128 شخصًا خالل تفريق االعتصام وأعمال 
للجنة  وفًقا  أعقبته،  التي  األيام  في  تلت  التي  العنف 
األطباء المركزية المقربة من قادة االحتجاج. فيما تؤكد 

السلطات أن عدد القتلى بلغ 61.
يتحدث المغني مامان عن االعتصام بعبارات حالمة. 

ويقول الشاب البالغ من العمر 28 عامًا بقامته النحيلة 
ومشيته المتمايلة وجدائله القصيرة، »كنت أذهب إلى 

االعتصام وأعود إلى األستوديو مفعمًا بالطاقة«.
ويضيف وهو والد طفلة عمرها ستة أشهر: »لقد عبر 
في  لحياتنا  بالضبط  نريده  عما  لنا  بالنسبة  االعتصام 

المستقبل«.
وعلى أنغام غيتار كهربائي، يغني بصوت خشن يجود 
الفولكلور  مغنو  بها  يتميز  الحلق  من  خارجة  بنغمات 
السوداني باللهجة المحلية، قصيدة »أنغورا« التي تشكل 
مزيجًا من الكلمات العربية واإلنجليزية: »واقف بكورك 
ساعة، داير سالم عدالة، تي شيرت دم لي ماما، خبرو 

بنيتي عن باباها«.
ما زال الفنان يشعر بالصدمة لمقتل صديقه محمد 
مطر خالل تفريق االعتصام. »ذكراه ال تغيب عن ذهني. 

أفكر به طيلة الوقت«.
لقد كان مقتل مطر وراء إطالق حملة مع وسم »أزرق 
BlueForSudan- من أجل السودان« )بلو فور سودان
باستبدال  اإلنترنت  مستخدمو  معها  تجاوب  التي  ا#( 

صورهم على مواقع التواصل بدائرة زرقاء.
هاتفك  على  الشهداء  صور  »تستعرض  مان  يقول 
وفجأة ترى صورة صديقك. تقول لنفسك، مهاًل، ال، ليس 

هو. ثم تتحقق مرة ثانية وثالثة، فتتبين أنه هو«.

نجوى بن شتوان تهدي املراكز الثقافية 
في ليبيا »صدفة جارية«

من  عددًا  شتوان  بن  نجوى  الليبية  األديبة  أهدت 
جارية«  »صدفة  الجديدة  القصصية  مجموعتها  نسخ 

للمراكز الثقافية في ليبيا.
وقالت بن شتوان لـ»الوسط«: »قمت بإهداء المراكز 
الثقافية في ليبيا النسخ المخصصة للمؤلف من دارالنشر 
وذلك من أجل أن تصل المجموعة القصصية لكل مدينة 

وتكون متاحة لالستعارة«.
والقراء  األصدقاء  بعض  معي  »تواصل  وأضافت: 
المعلمين  كلية  إلى  نسخًا  أرسلت  وعبرهم  مشكورين 
بنغازي ومكتبة هون ومؤسسة أربسا اإلعالمية بمدينة 
غات، باإلضافة إلى أن هناك عددًا من النسخ في طريقها 

لبنغازي وطرابلس«.
النسخ  من  عددًا  سترسل  أنها  إلى  الكاتبة  وأشارت 
أنها  إلى  الفته  وطبرق«،  والبيضاء  ودرنة  »أجدابيا  إلى 
المناطق  إلى  النسخ  من  المزيد  إلرسال  استعداد  على 
جارية«  »صدفة  القصصية  المجموعة  ليبيا.  في  النائية 
بأسلوب  تميزت  بلبنان،  الريس  رياض  دار  عن  صدرت 
ساخر، فنطازي، حيث تستنطق الكاتبة نجوى بن شتوان 
فيه الحيوان والجماد وحتى األموات، وهو يعكس الحالة 

الليبية ما بعد فبراير 2011 وما مرت بها من أحداث.
صدر للكاتبة والروائية نجوى بن شتوان العديد من 
األحصنة«،  »وبر  منها:  القصصية  والمجاميع  الروايات 
و»مضمون البرتقالي«، و »الملكة«، و »الجدة صالحة«، 

القصيرة  القائمة  ضمن  دخلت  التي  العبيد«  و»زرايب 
لجائزة بوكر.

»أنطولوجيا  كتاب  في  شتوان  بن  شاركت  ومؤخرا، 
أو  المرغوبة«  غير  األمم  من  قصيرة  قصص   -
 »Banthology: Stories from Unwanted Nations«
الصادر عن دار كوما برس بمدينة لندن، وتحرير ساره 
كالف، و يضم سبع قصص قصيرة لكتاب ينتمون لقائمة 

الدول الممنوعة من الدخول إلى أميركا.
وقدمت ضمن الكتاب قصّة بعنوان »تذكرة العودة« 
مترجمة إلى اإلنجليزية، وكانت القصة قد سبق نشرها 
»كاتلوغ  بعنوان  شتوان  لبن  قصصية  مجموعة  ضمن 
والتوزيع  للنشر  أثر  دار  عن  صادرة  خاصة«  حياة 
وأن  وسبق  الطيوب«.  »بلد  لموقع  وفًقا  بالسعودية، 
ترجمت للكاتبة قصّة قصيرة بعنوان »الرحلة العفوية« 
القصص   - ليبيا  بعنوان»ترجمة  كتاب  في  ونشرّت 
 Translating Libya: The« أو  المعاصرة«  القصيرة 
ترجمة  على  أشرف  الذي   »Modern Short Story
محتواه الدبلوماسي األميركي »ايثن كورين«. وتناقش 
األمم  من  قصيرة  قصص   - »أنطولوجيا  كتاب  قصص 
غير المرغوبة« هموم المهاجر العربي من وجهات نظر 
مختلفة تتقاطع مع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
فى سبتمبر العام 2017 بتشديد الحظر المفروض على 
دخول مواطني بعض الدول إلى الواليات المتحدة ومن 
ضمنها ليبيا، وتقدم رسالة واضحة بأنه ال يمكن إقصاء 
القراء إلى رؤية األشخاص  األفكار بغلق الحدود، وتدعو 

الذين ينتمون إلى هذه الدول كجيران وليس أعداء.

القاهرة - الوسط

أبرزها مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية بطرابلس

مواقع ليبية تنضم 
لقائمة التراث 

اإلسالمي العاملي

القاهرة ــ خديجة العمامي

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

السنة الرابعة
العدد 189 غرة ذي القعدة 1440 هــ
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ten
Topتوي ستوري 4« يواصل تصدره لشباك التذاكر« 

في  التذاكر  شباك   »4 ستوري  »توي  فيلم  تصدر 
محققًا  التوالي  على  الثاني  لألسبوع  الشمالية  أميركا 
57,9 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »اكزبيتر 

المتخصصة. ريليشنز« 
الشريف  مغامرات  من  الرابع  الجزء  هذا  وحقق 
وودي وباز من إنتاج »بيكسار« حتى اآلن إيرادات بلغ 
236,9 مليون دوالر في الواليات المتحدة  مجموعها 
وكندا إضافة إلى 259 مليونًا في الخارج، وفقًا لوكالة 

»فرانس برس«.
كامز  »أنابيل  الرعب  فيلم  الثاني  المركز  في  وجاء 
20,4 مليون دوالر، وفي المركز الثالث  هوم« محققًا 
جاء الفيلم الرومانسي الفكاهي »يسترداي« بإيرادات 

بلغت 17 مليون دوالر.

الدين«  »عالء  فيلم  إلى  فذهب  الرابع  المركز  أما 
من بطولة ويل سميث ومينا مسعود وناومي سكوت 
وحقق 9,3 مليون دوالر، واحتل المركز الخامس »ذي 
مليون   7,1 محقًقا   »2 بيتس  أوف  اليف  سيكريت 

دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

مليون   6,6 مع  إنترناشونال«  بالك:  إن  »من   6-
دوالر.

-7 »أفنغرز: اندغايم« مع 5,5 مليون دوالر.
-8 »تشايلدز بالي« مع 4,3 مليون دوالر.

-9 »روكيتمان« مع 3,9 مليون دوالر.
 3,2 بارابيلوم« مع   - 3 -10 »جون ويك: تشايتر 

مليون دوالر.

ضمن جولتها العالمية

البريطانية جوس ستون 
تغني في طرابلس

زارت المغنية البريطانية جوس ستون، األحد، مدينة طرابلس ضمن جولتها الموسيقية، وقدمت عرضًا 
غنائيًا بحديقة منتزه قرقارش العائلي.

يوضح  قصيرًا  فيديو  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  عبر  ستون  ونشرت 
المنتزه،  بداخل  للعرض  االستعدادات  عملية 
مدينة  إلى  »وصلنا  لطرابلس  زيارتها  عن  وكتبت 
طرابلس في ليبيا، أشكر الفريق الذي ساعدني في 

تحقيق هذه الزيارة«.
الحديقة  في  األغاني  بعض  »غنينا  وأضافت 
جميل  بيوم  استمتع  قد  الجميع  يكون  أن  وأرجو 
من المرح والضحك، كان من الجميل رؤية الجميع 

مرتاحا ويشعر بالحرية«.
زيارتها،  خالل  قابلها  من  كل  ستون  وشكرت 
وقالت »سأقوم بنشر المزيد من الصور لمجموعة 
لن  بها،  التقيت  التي  الخيرية  المؤسسات  من 
والشجاعة،  بالنبل  الممزوجة  قصصهم  تصدقوا 

لقد وجدنا الخير في كل مكان ذهبنا إليه«.
جوس ستون مغنية بريطانية ولدت في مدينة 
جائزة  أهمها  الجوائز،  من  بالعديد  وفازت  دوفر 
في  البوماتها  أول  صدور  بعد  واشتهرت  غرامي، 

العام 2003.
والمعروفة  ستون،  ارتدت  أسابيع،  وقبل 
لها  عطلة  خالل  النقاب  هاري،  باألمير  بصداقتها 
في  النساء  لدعم  السعودية  العربية  المملكة  في 
البريطانية،  ميل«  »ديلى  صحيفة  وبحسب  هناك. 

تعرضت ستون النتقادات بسبب دفاعها عن النقاب.
32 عاما صورة لنفسها وهي ترتدي نقابًا ورديًا أثناء جولتها في  ونشرت المطربة البالغة من العمر 

المملكة العربية السعودية.
وكتبت: »النساء هنا قويات ويمارسن حرية االختيار، ويرتدين ويفعلن ما يردنه«، وقالت إنها تعلمت 

كيف ترتدي النقاب وتحافظ عليه من االنفالت من على رأسها.
المنطقة.  إلى شمال شرقي سورية، ونظمت حفلة غنائية في  البريطانية  المغنية  وفي مارس، دخلت 

ونشرت مقطعًا مصورًا على حسابها على »إنستغرام«، أعلنت فيه تخطيها للحدود السورية بأمان.
كما كتبت في منشورها على »إنستغرام« أن العبور كان مخيفا، لكن من الجميل لقاء الناس المرحبين 

للغاية، وتابعت »سورية تستحق أال يتم تجاهلها، كردستان تستحق أال يتم تجاهلها«.
وأضافت الفنانة التي زارت دواًل عربية أخرى سابًقا مثل مصر والسودان وسورية وغيرها، بالقول: »أحب 
الثقافات المختلفة التي تتاح لنا الفرصة لاللتقاء بها وأن نصبح جزًءا منها، حتى لو كانت لحظة صغيرة 

واحدة فقط فذلك يعني الكثير«.

كشف أسباب نجاح »كازابالنكا«

إياد نصار: توحدت مع شخصية الضابط اإلسرائيلي في »املمر«
التي  الفني  النشاط  إياد نصار حالة  الفنان األردني  يواصل 
الموسم  في  وخصوصا  األخيرة،  السنوات  في  يعيشها 
اإلسرائيلي  القائد  تقديمه  بعد  وذلك  الحالي،  السينمائي 
أحمد  النجم  أمام  »الممر«  فيلم  في  »ديفيد«  الصهيوني 
أمام  »كازابالنكا«  في  البحر  هجام  الطيار«  و»رشيد  عز، 

النجم أمير كرارة.
األعمال  هذه  في  بمشاركته  سعادته  عن  إياد  وأعرب 
كبيرًا،  نجاحًا  وحققت  الفطر  عيد  موسم  في  عرضت  التي 
األزرق  »الفيل  فيلم  بالمشاركة في  أعرب عن سعادته  كما 
٢« والمقرر عرضه في موسم عيد األضحى المقبل. وكشف 
نصار في تصريحات لـ»الوسط« أنه سعيد بوصف الجمهور 

والنقاد له بالفائز األكبر هذا العام.
و)الفيل  و)كازابالنكا(  )الممر(  في  »شخصياتي  وأضاف: 
لها  شخصية  وكل  بعضها،  عن  تماما  مختلفة   )٢ األزرق 
أبعادها الخاصة بها، فال توجد واحدة تشبه األخرى، وهذا 

التنوع يعبر عني وأرغب في تقديمه«.
جدًا  مهمة  مرحلة  يتناول  »الممر«  أن  إلى  وأشار 
حرب  مرحلة  وهي  الصهيوني،  العدو  على  للنصر  أسست 
عنها،  فكرة  لديه  يكون  ال  قد  الحالي  والجيل  االستنزاف، 
قصص  وهي  عليها،  الضوء  نسلط  أن  جدًا  المهم  ومن 
ألبطال حقيقيين، وكان البد أن يقوم ممثل بدور الشرير، 

إسرائيلي،  ضابط  دور  »أجسد  وتابع:  نصيبي.  من  فجاء 
مشاهداتي  إلى  إضافة  خاصة،  تحضيرات  تطلب  ما  وهو 
وقت  العبرية  اللغة  وتعلمت  الوقت،  طوال  وقراءتي 
العدو  عن  األفالم  من  العديد  شاهدت  كما  التصوير، 
فيها  يتحدثون  التي  أفالمهم  من  ومجموعة  اإلسرائيلي، 
عن أنفسهم، فكنت في مهمة بحث دائم حتى أفهم كيف 

يفكر هذا اإلنسان وأتوحد معه«.
غير  ووقت  مناسب  وقت  له  ليس  االنتماء  أن  وأكد 

مناسب، فاالنتماء مهم جدًا في كل األوقات، وبالتالي 
من  عليه  يؤثر  لم  العيد  موسم  في  الفيلم  عرض 
لتلك  متشوق  الجمهور  أن  كشف  بل  نظري،  وجهة 

النوعية من األفالم.
كانت  التي  التصوير  بكواليس  سعادته  عن  إياد  وعبر 

كجيش  يعملون  الجميع  وكان  حرب،  فيلم  فهو  ممتعة، 
التدريبات  إلى  باإلضافة  عرفة،  شريف  بقيادة  حقيقي، 
العسكرية اليومية، ووجود خبراء طوال الوقت، والحرص على 

أن يتقن جميع الممثلين ما يتعلق بالتدريبات العسكرية.
على  »كازابالنكا«  فيلم  نجاح  األردني  الفنان  وأرجع 
مستوى شباك التذاكر بسبب انتمائه لنوعية أفالم األكشن 
القريبة من فئة الشباب، مشيرًا إلى أن أصعب المشاهد له 
في  تسبب  مما  المتكرر،  السفر  بسبب  المغرب  في  كانت 
إلى صعوبة الطقس في مشاهد  إرهاق كبير له، باإلضافة 
هجام  الطيار«  »رشيد  بشخصية  سعادته  إياد  وأكد  البحر. 

البحر، ألنه دور جديد لم يقدمه من قبل.
»الفيل  فيلم  أعماله  أحدث  عرض  نصار  إياد  وينتظر 
بدور  فيه  يشارك  والذي  الجاري،  الشهر  نهاية   »2 األزرق 
المأخوذة  األزرق«  »الفيل  من  الثاني  الجزء  وهو  »أكرم«، 
مراد،  أحمد  للكاتب  نفسه  االسم  تحمل  التي  الرواية  عن 
وهند  كريم  ونيللي  عبدالعزيز  كريم  بطولة  من  وهو 
ظافر  منهم  الشرف  ضيوف  بعض  إلى  باإلضافة  صبري، 

عابدين، وهو من إخراج مروان حامد.

كَرّم نيللي كريم وإلهام شاهين ويسري وحميدة

 انطالق الدورة الثانية من مهرجان السينما املتوسطية »منارات« في تونس

»منارات«  المتوسطية  السينما  مهرجان  انطلق 
الفنادق  أحد  شاطئ  من  الثانية  دورته  في 
تونس  شمالي  الراقية،  قمرت  بمنطقة 

التقليدية. األطر  تجاوز  مستهدفًا  العاصمة، 
أجواء  في  اإلثنين،  ُأقِيم  الذي  الحفل  وجذب 
المتوسط،  أنحاء  من  السينما  صنّاع  ساحرة، 
كما حضره وزير شؤون الثقافة التونسي محمد 

العابدين. زين 
درة  المنتجة  المهرجان،  مديرة  وقالت 
السينما  مهرجان  »منارات  بوشوشة: 
يقاوم  الشواطئ،  على  والسينما  المتوسطية 
الحياة  نحب  عندما  التسامح..  وعدم  العنف 

السينما«، بحسب وكاالت. إلى  نذهب 
إلى  بنزرت  من  الشواطئ  »على  وأضافت: 
ألبانيا  من  أفالم  لمشاهدة  سنذهب  جربة 
واليونان  ولبنان  وقبرص  وإيطاليا  وفرنسا 
أو  الممّثلون  سيقدمها  مجانًا..  وتونس  ومصر 

المخرجون«.

أفالمًا  »اخترنا  قائلًة:  بوشوشة  وتابعت 
مشاهدتها..  فرصة  للجمهور  تُتَح  لم  قيمة 

ومتنوعة«. ملتزمة  اجتماعية  أعمال 
روائي  بين  فيلمًا   54 البرنامج  ويشمل 
كما  قصيرًا،  فيلمًا   13 عن  فضاًل  ووثائقي، 
تدريبيًة،  وورشًا  نقاشية  جلسات  الحدث  يشهد 
األمس  التونسية..  »السينما  كتاب  توقيع  مع 

التونسي طارق بن شعبان. للكاتب  واليوم« 
وتتشّكل لجنة التحكيم من الكاتب الجزائري 
محمد  سلوى  المصرية  والممّثلة  داود،  كمال 
لوكلير،  ميشال  الفرنسي  والمخرج  علي، 
والممّثلة  عمارة،  بن  سهير  التونسية  والممّثلة 

دامال سونمز. التركية 
أفالم   10 الرسمية  المسابقة  وتضمّ 
ستعرض أمام لجنة تحكيم تتكون من 5 أعضاء 
ألحسن  الذهبي  بالمنار  الفائز  باختيار  تعنى 
الغيوم«  بين  »ملجأ  أداء:  أفضل  وبجائزة  فيلم 
لطونيا  توقف«  »نقطة  )ألبانيا(،  بودينا  لروبار 
روزالوس  لخايمي  »بترا«  )قبرص(،  ميشالي 
)فرنسا(،  ماركس  لسارة  »شاحنة«  )إسبانيا(، 

»يوما  )اليونان(،  ماكريديس  لبابيس  »شفقة« 
»المرجوحة«  )إيطاليا(،  ديميليو  لسيرو  ما« 
زين  لمحمد  »إمباركة«  )لبنان(،  أريس  لسيريل 
بالقاضي  لنجيب  عينيا«  »في  )المغرب(،  دان 
كوشكون  فاضل  لمحمود  »اإلعالن«  )تونس(، 

)تركيا(.
إلى  باإلضافة  المهرجان  برنامج  يشمل 
بحضور  خاصة،  عروضًا  األساسية:  العروض 
المخرجين  مع  نقاشات  الممثلين،  أو  المخرجين 
مع  محادثة  في  اهلل  نصر  )يسري  الممثلين  أو 
مشكاة كريفة، نيلي كريم، في محادثة مع رملة 
بلجيكا  من  مخرجان  داردين،  األخوان  العياري، 
حميدة،  ومحمود  العماري،  رجا  مع  محادثة  في 

ممثل مصري في محادثة مع رملة العياري(.
- ورش: ورشة مع مدحت العدل، سيناريست 
والكتاب  المخرجين  من  ومجموعة  مصري 

والممثلين.
- حلقات نقاش.

لمحترفي  مجال  تخصيص  إلى  باإلضافة 
هيئة  بعث  من  منارات  مهرجان  مّكن  السينما، 

 7 تضمّ   2018 في  العربية  السينما  مراكز 
فلسطين،  الجزائر،  المغرب،  تونس،  وهي  دول 
ببعث  بدورها  قامت  التي  واألردن  لبنان  مصر، 
منصّة  وهي  أال   2019 في  جديدة  مبادرة 

العربي. الفيلم 
دعم  بفضل  »منارات«  مهرجان  ويسعى 
وسائل  بين  من  خاصة  الشركاء،  من  العديد 
المشهد  في  اسمه  ترسيخ  إلى  اإلعالم، 
المتوسطي وليتيح للتونسيين الفرصة ليشعروا 

بأنهم جزء ال يتجزأ من ثروات المتوسط.
حتى  يستمر  الذي  المهرجان،  ويحتفي 
المعاصرة  بالسينما   ،2019 يوليو  من  السابع 
إذ أكدت بوشوشة:  في كل من مصر وإيطاليا، 
المصرية  السينما  الدورة  هذه  في  »نكرّم 

المعاصرة«. صبغتيهما  في  واإليطالية 
وكرّم مُنّظمو المهرجان، في حفل االفتتاح، 
إلهام  والممّثلتين  اهلل،  نصر  يسري  المخرج 
الممّثل  جانب  إلى  كريم،  ونيللي  شاهين 
العدل  مدحت  والسيناريست  حميدة،  محمود 

من مصر.

سود وآسيويون وعرب..

 أكاديمية األوسكار تعزز التنوع في صفوفها واملساواة بني الرجال والنساء

توسّع تمثيل النساء في أكاديمية علوم السينما وفنونها 
القيّمة على جوائز األوسكار مع تشكيلهن %50 من الفنانين 
أعلى  السنة، وهي  إلى صفوفها هذه  لالنضمام  المدعوين 
الهوليوودية  المؤسسة  تاريخ  في  اإلطالق  على  نسبة 

العريقة.
في  الـ17  التمثيلية  المهنية  الفئات  من   10 أن  كما 
األوسكار بما فيها فئة المخرجين، استعانت هذه السنة بعدد 
أكبر من النساء نسبة إلى الرجال، بحسب البيان الصادر عن 
األكاديمية التي اختارت 842 عضوًا جديدًا في المجموع من 

59 بلدًا، وفق »فرانس برس«.
»أصحاب  من   29% بنسبة  الجديدة  الدفعة  وتتألف 
البشرة الملوّنة«، والمقصود بهذه العبارة كّل هؤالء الذين 
واآلسيويين  السود  أمثال  من  بحتًا،  أوروبيًا  أصلهم  ليس 
الالتينية  أميركا  من  أصلهم  والذين  والعرب  والخالسيين 
المجال  في  المعتمد  التعريف  مع  تماشيًا  وبولينيزيا، 

اإلحصائي في الواليات المتحدة.
وبعد سنوات عدّة من النقد الالذع على تشكيلة لجانها 
تنوّع  يعكس  ال  بما  بيض  رجال  من  بمعظمها  المؤلفة 
المجتمع، أعلنت األكاديمية سنة 2016 عن نيتها مضاعفة 
عدد النساء وأفراد األقليات اإلتينة في صفوفها بحلول العام 

.2020
الفترة،  إلى تلميع صورتها. ففي تلك  وهي كانت تحتاج 
البيض  من  آالف،   6 عددهم  البالغ  األعضاء  من   93% كان 

و%76 من الرجال، مع عمر وسطي يوازي 63 عامًا.
وإذا لبّى المدعوون الجدد الدعوة، وهم غالبًا ما يقومون 
إيمانويل  وأخيرًا  الشهيرة  آلن  وودي  حالة  باستثناء  بذلك، 
زوجها  طرد  على  احتجاجًا  االنضمام  رفضت  التي  سينييه 
األكاديمية ستبلغ  في  النساء  نسبة  فإن  بوالنكسي،  رومان 

%32 هذه السنة مقابل %25 العام 2015.
نسبة  بمضاعفة  القاضي  بوعدها  األكاديمية  ووفت 
%16 من  الذين يمثلون  الملونة«  البشرة  األشخاص »ذوي 
ومن   .2015 سنة  فقط   8% مقابل  السنة،  هذه  األعضاء 
بانثر«  »بالك  في  شاركوا  ممثلون  الجدد،  الوافدين  بين 

من أمثال ستيرلينغ كاي. براون وليتيسيا رايت وبعض أفراد 
طاقم »كريزي ريتش إيجنز«. ومن سعيدين الحظ، انضمت 
ألوسكار  رشحت  التي  تافيرا  دي  مارينا  المكسيكية  الممثلة 
العام الماضي عن دورها في »روما« أللفونسو كوارون والتي 

شكرت األكاديمية عبر »تويتر« على »هذا الشرف«.
وتنضم الفنانة ليدي غاغا إلى اللجنة لدورة العام 2019 
لكن عليها أن تختار بين فئة التمثيل التي لم تتوّفق فيها 
إز  ستار  »إيه  بطولة  لتأديتها  ترشيحها  عن  األوسكار  في 

بورن« وفئة الغناء التي ظفرت فيها بجائزة أفضل أغنية.
آني  إلى  غاغا  ليدي  الثاني، ستنضم  الخيار  اعتمدت  وإذا 
الحائزة  »يوريثميكس«  البريطاني  الثنائي  من  لينوكس 
»سيّد  سلسلة  من  الثاني  الجزء  أغنية  عن  أوسكار  جائزة 
المرافق  إلى  إضافة  أديل  المغنية  عن  فضاًل  الخواتم«، 
مارس  وبرونو  واينهاوس  )ايمي  رونسون  مارك  الموسيقي 

ومايلي سايرس(.
)»فيرست مان« في  انضمام كلير فوي  الصحافة  وحيّت 
السينما ومسلسل »ذي كروان« التلفزيوني وإليزابيث موس 

»آس« و»ذي هاندمايدز تايل«(.
دور  يؤدي  الذي  هوالند  توم  الشاب  الممثل  وانضم 
»سبايدرمان إلى جانب نظيره المخضرم جان-لوي تراتينيان 
)88 عامًا( الذي تخطت شهرته حدود فرنسا بعد مشاركته 
في فيلم »إي ديو.. كريا ال فام« )1956( مع بريجيت باردو.

فنانين  إلى  األكاديمية  لجأت  التنوّع،  تعزيز  وبغية 
سلسلة  مؤلف  أوتومو  كاتسوهيرو  الياباني  أبرزهم  أجانب 
وكاتبة  التحريك  أفالم  فئة  عن  »أكيرا«  الشهيرة  المانغا 

السيناريوهات الفرنسية جوزيان باالسكو.

< يسري نصر اهلل< إلهام شاهني< محمود حميدة< نيللي كرمي
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تلقى  أنه  معتوق  علي  طرابلس  األهلي  فريق  العب  أكد 
عرضا من نادي الملعب التونسي، وأن المفاوضات مع إدارة 
األهلي  فريق  العب  أما  جارية،  زالت  ما  التونسي  الملعب 
طرابلس سالم اعبلو فمن المتوقع أن يتجه إلى مصر لحسم 
المفاوضات مع نادي حرس الحدود المصري، حيث واصل 
موقف  وضوح  عدم  ظل  في  الرحيل  الليبي  الدوري  نجوم 
البطولة من استمرارها أو عدمها، وبات العب فريق األهلي 
الرجاء  لنادي  التوقيع  من  قريبا  الترهوني  محمد  طرابلس 
البيضاوي المغربي، على أن يسافر إلى المغرب بعد حصوله 
على التأشيرة المغربية األسبوع المقبل لمناقشة بنود عقده 
الجديد مع إدارة نادي الرجاء البيضاوي، ويشغل الترهوني 
مركز ظهير أيسر وجناح أيسر، كما أنه العب دولي سبق له 

أن لعب في صفوف فريقي االتحاد واألهلي طرابلس.
بسبب  الرياضي،  للنشاط  الحالي  التوقف  يجبر  وقــد 
األحداث السياسية، مهاجم االتحاد أكرم الزوي على التفكير 
بقوة للعودة إلى االحتراف الخارجي، خصوصا أن عقده مع 
»العميد« لمدة موسم واحد، بعد أن انضم في صفقة انتقال 
حر في أغسطس الماضي، بعد أن كان األهلي بنغازي والنصر 
كما طلب  الجاري،  الموسم  من  بداية  لضمه  عروضا  قدما 
الشرطة  لنادي  الفني  المدير  نيبوشا  المونتنيغري  المدرب 
العراقي التعاقد معه، لكن الزوي فضل االنتقال إلى االتحاد، 
كما نشر صالح عون، وكيل الالعب الدولي عبر صفحته على 
موقع »فيسبوك«، صورة لالعب وهو يرتدي قميص الفيصلي 
األردني، وكتب بجوارها: »والوجهة واحدة«، ما فسره البعض 
باقتراب الالعب من العودة للمالعب األردنية، لكن يبدو أن 
وكيل الالعب قام بعملية تغطية على مفاوضات الالعب مع 

االتحاد لحين إتمام التوقيع واإلعالن الرسمي عنها.
على  الــزوي  يجبر  قد  الجاري  للموسم  الموقت  التوقف 
وكيله  تمتع  مع  خصوصا  لالحتراف،  للعودة  بقوة  التفكير 
بعالقات جيدة من ناحية والالعب نفسه من ناحية أخرى، 
الصعيد  على  المميزين  المهاجمين  من  الزوي  بات  حيث 
العربي، حيث واصل تألقه للموسم الثاني على التوالي في 
الدوري األردني وسجل 9 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة 
خاضها ليكون ثاني الهدافين وقاد فريقه من خاللها إلى 
ثنائية الدوري والكأس األردنيين، قبل أن يتعرض لعقوبة 
اإليقاف ويتم رفعه أخيرا، حيث نجح الزوي في تنفيذ رغبته 
بمواصلة اللعب وممارسة الظهور داخل المستطيل األخضر 
أندية  أحد  »زيرفاني«  الجديد  فريقه  إلى  االنضمام  عبر 
إقليم كردستان العراق بعد أن وقع عقدا لمدة ثالثة أشهر، 

وجاءت مساعي الزوي لالحتراف موقتا في العراق وتحديدا في 
الدوري الكردستاني كونه ال يقع تحت مظلة االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( لينجح الزوي في تنفيذ مخططه بعيدا عن 
سلطة االتحاد الدولي الذي سعى بعقوباته إليقاف الالعب 

عن الممارسة لفترة غير قصيرة.
يضم  حيث  الليبية،  الكرة  في  المحترفين  رقعة  وتتسع 
وأحمد  الالفي  ومؤيد  الورفلي  سند  تضم  قائمة  المنتخب 
المصراتي وحمد  التاجوري والمعتصم  بن علي وإسماعيل 
الهوني ومحمد صولة ومحمد المنير، وجميعهم محترفون 
ما بين الدوريات العربية واألوروبية واألميركية، كما أن من 
بين الظواهر اإليجابية تواجد المحترف الليبي ضمن القوائم 
األساسية في األندية األمر الذي يضعه في دائرة االهتمام، 
ففي الجزائر لعب الالفي دورا مؤثرا في حصد اتحاد العاصمة 
لقب الدوري العام هذا الموسم، وكذلك أحمد بن علي يعد 
كما  كروتوني،  اإليطالي  فريقه  في  األساسية  الركائز  من 
أن صولة بطل مع فريقه المحرق البحريني، ويبقى الهوني 

حديث الساعة مع الترجي التونسي، بعد أن لعب دورا مؤثرا 
هذا الموسم معه في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، قبل 
أن يقرر االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( إعادة النهائي 

عقب بطولة األمم األفريقية رقم »32« المقامة في مصر، 
بسبب أحداث مباراة الترجي والوداد البيضاوي المغربي في 
بلد محايد بين الفريقين، على خلفية شكوى النادي المغربي 

وانسحابه من نهائي ملعب رادس.
لدوري  بطال  التونسي  الرياضي  الترجي  نــادي  وتــوج 
المغربي بقرار  البيضاوي  الوداد  أفريقيا على حساب  أبطال 
شهد  أن  بعد  )كــاف(،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  من 
نهائي البطولة القارية الكبرى على ملعب »رادس« أحداثا 

تحكيمية مثيرة للغاية، ربما تشهدها المالعب ألول مرة 
بهذا الشكل والسيناريو معا، وأعلن الكاف تتويج الترجي، 
بعد فاصل من التوقف امتد إلى 90 دقيقة كاملة، دون 
أن يخلو األمر من رشق الملعب باأللعاب النارية من قبل 
الجماهير المتحمسة في المدرجات، ونزول رئيس االتحاد 

األفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بنفسه إلى أرضية الملعب 
بهدف  متقدما  الترجي  وكان  الشائك،  الموقف  الحتواء 
الثاني،  الشوط  في  الوداد  وتعادل  األول،  الشوط  في 
لكن الحكم الجامبي الشهير بكاري جاساما قام بإلغاء 
الفيديو  تقنية  إلى  العودة  قرار  اتخاذ  دون  الهدف، 
الفريق  ليطالب  المباراة،  في  رسميا  بها  المعمول 
لتتوقف  الفيديو،  تقنية  إلى  باالحتكام  الضيف 
اعتراضات  بسبب  60؛  الدقيقة  في  المباراة 
بأن  إبالغهم  يتم  أن  قبل  المغربي،  الفريق 
تقنية الفيديو معطلة، وأنه ال سبيل الحتساب 
احتواء  أحمد  أحمد  وحاول  الملغي،  الهدف 
بعد  المباراة،  أرضية  إلى  بالنزول  الموقف 
بين  التشابك  إلى حد  األمر يصل  كاد  أن 
المؤدب،  حمدي  الترجي  ــادي  ن رئيس 
وضيفه بنادي الوداد سعيد الناصيري، إال 
ليعلن  بالفشل،  باءت  المحاوالت  كل  أن 
حكم المباراة فوز الترجي بهدف ومن ثم 
وكان  منسحبا،  الوداد  معتبرا  البطولة، 
الترجي تعادل ذهابا في المغرب بهدف 
المصري جهاد  الحكم  أداره  لقاء  في 
جريشة، وسط اعتراضات كبيرة من 

هدف  إلغاء  تم  الذي  الوداد  فريق 
بتقنية  ملعبه  فــي  لصالحه 

الفيديو، ليحصل الترجي على 
لقبه الرابع بدوري األبطال، 

مع إيقاف التنفيذ.

بنغازي  األهلي  فريق  مرمى  حــارس  يعد 
علي  القدم  لكرة  األول  الليبي  والمنتخب 
صعيد  على  المرمى  حراس  أبرز  أحد  أبوعود 
ومواسم  سنوات  خــالل  الليبية  القدم  كــرة 
حيث  السبعينات،  مطلع  وحتى  الستينيات 
وسجل  األول  الليبي  المنتخب  مع  وتألق  برز 
يدافع  مرمى  حارس  كأول  المتميز  حضوره 
دورات  ــي  ف األول  المنتخب  شــبــاك  ــن  ع
»فرسان  شباك  عن  دافع  حين  العرب  كأس 
العرب  كأس  دورة  في  مرة  ألول  المتوسط« 
خاللها  حصد  والتي   1964 العام  بالكويت 
كما  عربيا،  الثانية  المرتبة  الوطني  الفريق 
كان أول حارس مرمى للمنتخب في تصفيات 
المتوسط  البحر  ودورات  األولمبية  األلعاب 
الكبير  المرمى  فحارس  بتونس،   1967 العام 
بدأ   ،1943 بنغازي  مواليد  من  أبوعود  علي 
وانطلقت   ،1956 العام  الكروية  مسيرته 
بنغازي  بمدرسة  مبكرا  الــكــرويــة  رحلته 
خالد  إشراف  تحت  سابقا،  األمير  االبتدائية، 
في  بالمدرسة  البدنية  التربية  مدرس  الغناي 

ذلك الوقت.
األهلي  الــنــادي  بأشبال  أبــوعــود  التحق 
بنغازي، وقام باإلشراف على تدريباته وقدمه 
الوطني  والمدرب  السابق  الحارس  للمالعب 
الذي شجعه لشغل  العقيلي  العالي  الحاج عبد 
نشاطه  بدأ  أن  بعد  المرمى،  حراسة  مركز 
حيث  الهجوم،  متوسط  مركز  في  الكروي 
استمر لفترة طويلة يشغل هذا المركز غير أن 
حاجة الفريق وقتها لحارس مرمى بمواصفاته 
كان  حيث  لمهاجم،  حاجته  من  أكثر  كانت 
والهدافين،  المهاجمين  بكبار  يزخر  الفريق 

ليتم توظيفه في مركز حراسة المرمى.
لكرة  األول  الليبي  للمنتخب  أبوعود  اختير 
حارسا  واستمر   ،1960 العام  مرة  القدم ألول 
اعتزاله  حتى  األول  الليبي  المنتخب  لمرمى 
المنتخب  مــع  شــارك   ،1974 الــعــام  دولــيــا 
أبرزها  مباراة دولية،   50 أكثر من  الليبي في 

 1967 العام  الشهيرة  ومصر  ليبيا  مباراة 
وحسمها  نجومها،  أحد  كان  والتي  بالقاهرة، 
أهــداف  بثالثة  لصالحه  المصري  المنتخب 
الليبي  المنتخب  كان  أن  بعد  هدفين،  مقابل 
متقدما بهدفين بفضل ثنائية نجمه في ذلك 
الوقت أحمد بن صويد، حيث تعرض أبوعود 
الشوط  دقائق  نهاية  قبل  بليغة  إلصابة 
متقدما  وقتها  الليبي  المنتخب  وكان  األول، 

بهدفين.
بنغازي  األهلي  فريقه  مع  أبوعود  حقق 
المحلية،  واأللــقــاب  البطوالت  من  العديد 
مناسبتين  في  الليبي  الدوري  بطولة  أبرزها 
تحت إشراف وقيادة المدرب المصري الشهير 
حضوره  سجل  كما  الــوحــش،  صالح  عبده 

مناسبتين  في  بنغازي  األهلي  فريقه  مع 
في  الليبية  الــكــرة  مثل  حين  أفريقيتين، 
 ،1971 الــعــام  األفريقية  األنــديــة  بطولة 
أمام   1973 والعام  التونسي،  الترجي  أمام 
المالعب  اعتزاله  ورغم  المصري،  اإلسماعيلي 
رائعا  نموذجا  قــدم  أنــه  إال   ،1974 العام 
وفريدا من نوعه في التضحية، مجسدا الوفاء 
هي  سابقة  في  ومعانيه  صــوره  أبهى  في 
الليبية  الكرة  مالعب  في  نوعها  من  األولى 
عن  للدفاع  للعودة  اضطر  حيث  والعربية، 
حيث  بنغازي،  األهلي  فريقه  وألــوان  شباك 
موعد  على  الليبية  القدم  كرة  مالعب  كانت 
تاريخ  في  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  مع 
الدوري الليبي، منذ انطالقه قبل ستة عقود، 

حــيــن شــهــدت الــمــالعــب 
الدولي  الــحــارس  ــودة  ع
ــود  ــوع ــي أب الــكــبــيــر عــل

على  أعوام  تسعة  مضي  بعد  المالعب،  إلى 
الموسم  انتهاء  المالعب، عقب  اعتزاله  إعالن 
إلى  للعودة  لكنه اضطر   ،74 – 73 الرياضي 
األهلي  فريقه  شباك  عن  والدفاع  المالعب 
 83  –  82 الرياضي  الموسم  في  بنغازي 
الحارسين  غياب  ظــل  وفــي  لناديه،  ــاء  وف
الكوافي  ورمــزي  رجب  الفيتوري  الدوليين 
الوطني،  المنتخب  بالمشاركة مع  الرتباطهما 
وقتها  األربعين  سن  وتجاوزه  تخطيه  ورغم 
من  ألكثر  والشباك  المالعب  عن  وابتعاده 
في  فريقه  وقاد  شارك  أنه  إال  أعوام،  تسعة 
الشباب  أمام  طويل  غياب  بعد  له  لقاء  أول 
دون  بهدفين  ثمينا  ــوزا  ف فريقه  ليحقق 
مقابل، واستمر في مهمته العاجلة لمباراتين 
أمام  الثانية  مباراته  فقد  حيث  متتاليتين، 
األهلي  جماهير  وتستقبله  لتحمله  االتحاد، 
تاريخيا  موقفا  مسجال  األكتاف،  على  الوفية 
والعطاء  والــوفــاء  التضحية  في  به  يحتذى 

واالنتماء لغاللة ناديه.

في
املرمى

نجوم صرمان 
وتحدي مصراتة في 
نهائي الكرة املصغرة 

اقترب أحمد اليزيدي من منصب مدير الشؤون الرياضية 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، وهي إدارة 

جديدة مستحدثة مختصة باالتحادات واألندية الرياضية وكل 
ما له عالقة مباشرة بالنشاط الرياضي، وتولى اليزيدي مناصب 

عدة منها نائب رئيس نادي المدينة، واألمين العام التحاد 
الكرة، ورئاسة اتحاد كرة اليد ومدير االتحادات الرياضية في 

اللجنة األولمبية.

طالب نجم األهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق ◆
عبدالباري الشركسي بعدم الضغط على صالح العربي الرئيس السابق 

التحاد الكرة الليبي بالعودة مجددا لرئاسة االتحاد، وقال في تصريح 
خاص إلى جريدة »الوسط«: »أنا حريص عليه من الناحية الشخصية، 

وأحترم رغبة الوسط الرياضي، ولكن صالح العربي شخصية مميزة 
وكفؤة والوسط الحالي أغلبه تحكمه المصالح والصراعات، خاصة 

الجمعية العمومية«.

◆

إلى  الوصول  في  صرمان  نجوم  فريق  نجح 
الليبي  الــدوري  لمسابقة  النهائية  المباراة 
الرياضي  للموسم  المصغرة  القدم  لكرة 
للبطولة  الثانية  النسخة  في   2019/2018
على  تغلب  أن  بعد  ذلك  جاء  حيث  الليبية، 
نهائي  النصف  لقاء دور  أبومليانة في  فريق 
وكان  هدفين،  مقابل  أهداف  بخمسة  إياب 
انتهى  صرمان  في  أقيم  الذي  الذهاب  لقاء 
بالتعادل السلبي من دون أهداف، وسيلتقي 
فريق نجوم صرمان في المباراة النهائية في 
الثالث عشر من شهر يوليو الجاري مع فريق 
بطولة  لقب  على  للتنافس  مصراته  التحدي 

الدوري الليبي للعبة.
كأس  صرمان  نجوم  فريق  وأحرز  وسبق 
ألبطال  التونسي  الليبي  السوبر  بطولة 
فوزه  بعد  المصغرة  القدم  كرة  في  الدوري 

االتحاد  فريق  على  النهائية  المباراة  في 
الرياضي الحمامات في تونس بنتيجة )3/2(، 
بعد أن شارك في البطولة ثالثة أندية من 
صرمان  ونجوم  والتحدي  الجهاد  هي  ليبيا 

وثالثة فرق من تونس.
المسابقات  لجنة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
العماري،  باتحاد كرة القدم المصغرة، سالم 
أن  »الوسط«  إلى جريدة  في تصريح خاص 
ملعب النوفليين بطرابلس سيحتضن بعد غد 
نهائي  يوليو  من  السادس  الموافق  السبت 
مسابقة الكأس لهذا الموسم، والتي ستجمع 
كما  زليتن،  والسد  صرمان  نجوم  فريقي 
يوليو  من  عشر  الثالث  السبت  أيضا  حددت 
موعدا لمباراة التتويج ببطولة الدوري الليبي 
لهذا الموسم، والتي ستجمع التحدي مصراتة 

ونجوم صرمان دون تحديد الملعب بعد.
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كشفت تقارير صحفية هولندية 
أن المغربي الدولي حكيم 

زياش رفض عرضا للرحيل 
من أياكس أمستردام إلى 

أحد أندية الدوري اإلسباني 
)الليغا(، وأشارت جريدة 

»أليغمين داجبالد« الهولندية 
إلى أن زياش رفض عرضا 

مغريا من نادي إشبيلية 
اإلسباني لالنضمام إليه في 
الموسم المقبل، ليقرر البقاء 

في أياكس، وكانت تقارير 
قد أشارت إلى رغبة إشبيلية 

في الحصول على خدمات حكيم زياش 
)26 عاما(، مقابل 30 مليون يورو، ويرغب 
زياش في المشاركة بمسابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يضمن له 
البقاء رفقة أياكس، في حين ال يشارك إشبيلية 
في البطولة؛ نظرا الحتالله المركز السادس في 

الليغا الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى 
التشامبيونزليغ، واكتفائه بالمشاركة في مسابقة 
الدوري األوروبي، اليوروبا ليغ، في الوقت نفسه 

يراقب نادي أرسنال اإلنجليزي الالعب الجزائري في 
بطولة األمم لتجهيز عرض مالي أقوى لتقديمه 

للظفر بخدماته، كما يتوافر على الئحة الالعب 
مراقبة أخرى من نادي ريال مدريد اإلسباني، بعد 

أن لفت نظر الفرنسي زين الدين زيدان المدير 
الفني للنادي المالكي.

● نجوم صرمان يتأهل للنهائي

● أحمد اليزيدي

30
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الكان يبدأ اآلن

الحدث
زين العابدين

بركان

الذى  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  غياب  في 
كان  التي  الكان  نهائيات  عن  غيابه  يواصل 
حاضرا بمالعبها في ثالث مناسبات فقط كان 
 2012 العام  وتحديدا  دورات  ثالث  قبل  آخرها 
بمالعب  وتتواصل   . والغابون  غينيا  بمالعب 
مصر نهائيات بطولة أمم أفريقيا الحدث األبرز 
الذى تعيشه القارة هذه األيام وهى المرة األولى 
التي تحظى خاللها البطولة بمشاركة 24 منتخبا 

سيصبحون بعد ختام الدور األول 16 فريقا.
األول ستدخل  الدور  منافسات  انتهاء  وعقب 
البطولة مرحلة متقدمة وهى مرحلة الحسابات 
الدقيقة وكشف كل األوراق الفنية واألخطاء فيها 
مكلفة كونها تعني المغادرة من سباق المنافسة 
ولم تشهد مباريات الدور األول أي مفاجآت تذكر 
باستثناء التأهل التاريخي لمنتخب مدغشقر الذى 
فجر أقوى المفاجآت بتأهله متصدرا لمجموعته 
عقب إطاحته بمنتخب النسور وتشاء المصادفات 
عهد  في  الملغاشي  المنتخب  حلم  يتحقق  أن 
الذي حصد منتخب بالده  أحمد  أحمد  الرئيس 
ثمرة وحصاد عمله ومشروعه وخارطة طريقه 
التي بدأ في تنفيذها منذ أن كان رئيسا التحاد 
وزيرا  ثم   2003 العام  مرة  ألول  ببالده  الكرة 
الحصاد  موسم  على  شاهدا  ليكون  للرياضة 
الرائع واإلنجاز االستثنائى عدا ذلك جاء التأهل 
السادس  للدور  صعودها  المتوقع  للمنتخبات 
بين  قويا  وتنافسا  صراعا  سيشهد  الذى  عشر 
مختلف المدارس التدريبية التي تقود المنتخبات 

في هذا الدور.
وتسجل المدرسة التدريبية الفرنسية الحضور 
البطولة  هذه  في  نجاحا  واألكثر  واألبرز  األكثر 
اعتمدت ونجحت منتخبات  المرحلة فيما  وهذه 
أخرى في االعتماد على مواطنيها أمثال منتخبات 
السؤال  ليبقى  ومالي..  وغانا  والجزائر  السنغال 
نحو  الطريق  في  العمالقة  صراع  سيؤول  لمن 
هذا  نسخة  في  الكان  ببطولة  التتويج  منصة 
المفاجآت  من  المزيد  سنشهد  هل  .؟  العام 
المنطق  أن  أم  ..؟  الحد  هذا  عند  ستتوقف  أم 
سيفرض نفسه وسيؤول اللقب ألحد المنتخبات 
التي تعودنا اعتالءها منصات التتويج في مشهد 

الكان الختامي.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

نجم الحراس في الستينيات والسبعينيات

الحارس الدولي »بوعود« يتألق بعد اعتزال 9 أعوام
الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - الصديق قواس 

بدأ مهاجما لخط الوسط واضطرته 
الظروف لشغل مركز حراسة المرمى 

بإقناع من مدربه العقيلي

تواجد الفيتوري رجب ورمزي 
الكوافي مع المنتخب فتح باب العودة 

والتألق ألبوعود مع األهلي بنغازي

احتراف جماعي لـ »معتوق والترهوني واعبلو« 
أكد المدير الفني لمنتخب بنين، ميشيل دوسييه، أن توقعاته في 
صدقت  صالح  محمد  المصري  المنتخب  نجم  حول   2014 العام 
كان  إنه  الصحفية  تصريحاته  في  دوسييه  قال  حيث  وتحققت، 
صرح بأن صالح سيكون من أفضل العبي العالم من خالل سرعته 
واستخدامه قدمه اليسرى بشكل ممتاز وتحكمه في الكرة بشكل 
جيد، ويأتي ذلك على هامش بطولة كأس األمم األفريقية 2019 

المقامة حاليا في مصر.
يكفي  قوي،  »فريق  قائال:  المصري  بالمنتخب  دوسييه  وأشاد 
حيث  األفريقية،  المنتخبات  بين  األفضل  التاريخ  صاحب  أنــه 
عن  أما  تتويجا«،  األكثر  فهو  مــرات،   7 باللقب  الفوز  استطاع 
أفضل الالعبين في البطولة الحالية وأكثرهم تأثيرا، قال دوسييه 
في  »تريزيغيه«  حسن  محمود  ومواطنه  صالح  محمد  يرى  إنه 
تأثيرا، وأخيرا عن  األكثر  المصري، ومعهما ساديو ماني  المنتخب 
أداء  على  الحكم  »يصعب  قال:  األفريقية،  البطولة  للقب  توقعاته 
أتوقع  اآلن  حتى  ولكن  اللقب،  على  سينافس  ومن  المنتخبات 

لمصر والكاميرون وتونس المنافسة«.

عاتية  موجة  ميكل حدوث  أوبي  نيجيريا جون  منتخب  توقع    قائد 
استعادة  في  صعوبات  يواجه  الذي  الفريق  تجاه  االنتقادات  من 
أمام مدغشقر بهدفين في بطولة  المفاجئة  الخسارة  بعد  إيقاعه 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم، لتكتفي نيجيريا باحتالل المركز 
إحدى  مدغشقر  انتصار  يعد  حيث  الثانية،  المجموعة  في  الثاني 
هذه  تمر  ولم  البطولة  تاريخ  في  الكبيرة  المفاجآت 
بينما  نيجيريا،  جمهور  على  الكرام  مرور  الخسارة 
قال أوبي ميكل: »من الواضح أن االنتقادات ستأتي 
قدم  كرة  هي  هذه  لكن  نحبه،  الذي  جمهورنا  من 
النقد  نتقبل  أن  يجب  النتقادات،  تتعرض  أن  ويجب 
في  أننا  وأعتقد  جيد  بشكل  نلعب  فلم  ونتحسن، 
انتصرنا  اآلن،  حتى  طيب  بشكل  نظهر  لم  البطولة 
تحدث  أن  األفضل  من  واحــدة،  مرة  وخسرنا  مرتين 
أصبحنا  المهزوم،  خروج  أدوار  عن  اآلن  الهزيمة  هذه 
أن  وضرورة  مستوانا  تحسين  ضرورة  كفريق  اآلن  ندرك 

نبذل جهدا أكبر«.
أن  قبل  النتيجة  في  مدغشقر  تقدم  في  دفاعي  خطأ  وتسبب 
داخل  إلى  اتجاهها  غيرت  حرة  ركلة  من  الثاني  الهدف  تضيف 
قد  كانت  التي  نيجيريا  العبي  بأحد  اصطدمت  أن  بعد  الشباك 
ضمنت التأهل بالفعل قبل المباراة، وكان مدربها يجرب مجموعة 
رور  جيرنوت  األلماني  نيجيريا،  مدرب  وصف  بينما  الالعبين،  من 
الهزيمة إياها باألمر الطبيعي بسبب تغير تشكيلة الفريق لوجود 

23 العبا، ويستحق الكثير منهم اللعب.

مدرب يكشف توقعاته عن صالح

قائد نيجيريا يرحب بنقد الجماهير 

● زياش

● الترهوني ● أحمد بن علي

● أبو عود عقب العودة من االعتزال

● .. وتألق مع األهلي بنغازي



على الرغم من مشاركة خمسة منتخبات عربية 
في بطولة األمم األفريقية رقم »32«، إال أنه 
منتخبات  على  فقط  معقودة  اآلمــال  باتت 
مصر منظم البطولة والجزائر والمغرب بشكل 
كبير، بينما تتوارى فرص وحظوظ منتخبات 
بدأ  أن  بعد  خصوصا  وتونس،  موريتانيا 
األخير البطولة بتعادلين، ودخل في مراحل 
حرجة بالتنافس على مقعد أفضل ثالث في 
أنجوال  بين  سلبيا  تعادال  لكن  المجموعة، 
الثانية من منافسات  وموريتانيا في الجولة 
المجموعة الخامسة فتح باب األمل من جديد، 
بعد تحقيق تعادلين بهدف لـ»نسور قرطاج«، 
حيث تنص البطولة هذا العام كونها األولى 
التي تستقبل 24 منتخبا على تأهل أول وثاني 
أفضل  إلى  باإلضافة  الستة،  المجموعات 
أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، لتكوين 
وحظوظ  فرص  تتضاءل  بينما  الـــ16،  دور 
موريتانيا، في حين ضمن الثالثي الكبير مصر 
والجزائر والمغرب التأهل مبكرا، بتحقيق ست 
نقاط في أول جولتين، ليبقى التنافس في 
الجولة الثالثة واألخيرة من الدور األول على 

تأكيد صدارة المجموعات.
بالفوز  المطلوب  مصر  منتخب  حقق 
وجاء  بهدف،  زيمبابوي  أمام  االفتتاح  في 
قليال  الصورة  حسن  لكنه  مقنع،  غير  بأداء 
الكونغو  على  بالفوز  الثانية  المواجهة  في 
نجم  ظهور  واألهم  بهدفين،  الديمقراطية 
»الفراعنة« األول المحترف بصفوف ليفربول 
اإلنجليزي محمد صالح في دائرة التهديف، 
تصدى  الــذي  األول  اللقاء  عن  غياب  بعد 
لكنه  »تريزيجيه«،  حسن  محمود  زميله  له 
ساهم في إحراز الهدف الثاني، بعد أن سبقه 
قائد الفريق أحمد المحمدي بالتسجيل، ليكرر 
الثنائي صالح والمحمدي التهديف في الفوز 

بهدفين على أوغندا في الجولة الثالثة، وسط 
وردة  عمرو  البدالء  دكة  لزميل  عابرة  أزمة 
الذي استبعد من البطولة قبل إعادته مجددا 
الـ16 ألسباب أخالقية، لكن  بداية من دور 
التقلص  تعرف  مصر  منتخب  قائمة  ستظل 
إلى 22 العبا بدال من 23، رغم عودة وردة، 
عبد  محمود  الدولي  الحارس  خروج  بسبب 
في  بقطع  لإلصابة  نهائي  »جنش«  الرحيم 

وتر أكيليس.
مازالت عالمات االستفهام تحاصر منتخب 
»الفراعنة« حول طبيعة وشكل األداء، خصوصا 

على  تقام  البطولة  أن 
استاد  وفي  مصر  أرض 
ووسط  المخيف  القاهرة 
جماهير غفيرة متعطشة 
لكن  معا،  واألداء  للفوز 
الفريق  أن  يبدو  فيما 
الــمــصــري الــوطــنــي لم 
يصل بعد لمرحلة اإلقناع 
يــســاعــد على  الــكــبــيــر، 
الفريق  تواجد  االنتقاد 
المجموعات  أسهل  في 
يتواجد  والــتــي  نسبيا 
فيها زيمبابوي والكونغو 

الديمقراطية وأوغندا، بعكس منتخب الجزائر 
الثالثة  المجموعة  في  بقوة  ينافس  الــذي 
بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا، أما المغرب 
ديفوار  كوت  بجانب  الرابعة  المجموعة  في 
الجولة  وشهدت  وناميبيا،  أفريقيا  وجنوب 
الثانية للمنتخبين العربين إنفراجة في األداء 
والنتيجة معا، حيث فازت الجزائر على السنغال 
بقيادة ساديو ماني بهدف ليوسف باليلي، 
بهدف  ديفوار  كوت  تجاوزت  المغرب  بينما 

يوسف النصيري.

النقاط الثالثة  وبعيدا عن الفوز وتحقيق 
والحفاظ على أول ست نقاط بنجاح شديد، 
في  كال  ديفوار  وكوت  السنغال  تجاوز  جاء 
مجموعته، ليؤكد مجموعة من الحقائق الفنية، 
أولها تفوق المنتخبين العربيين والتأكيد على 
بعيدا عن  للتنافس،  إلى مصر  أنهما حضرا 
تصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال 
بلماضي قبل البطولة التي قلل فيها من شأن 
العبيه ومنتخب بالده في المنافسة على اللقب، 
ساهم في ذلك تحقق فوز بهدفين دون أداء 
أمام منتخب كينيا المتواضع مع ضربة البداية، 
أمام  القوي  األداء  أن  إال 
األول  المرشح  السنغال 
جاء  الــعــام،  هــذا  للقب 
بلماضي  خطط  ليكشف 
جاء  ــه  وأن القاهرة،  في 
»الخضر«  حقوق  لحفظ 
في المنافسة، وهو نفس 
األمر ينطبق على منتخب 
المغرب الذي خرج بالكاد 
ناميبيا  على  هزيل  فوز 
 89 الدقيقة  في  بهدف 
من نيران صديقة، لكنه 
إلى  تحول  مــا  ســرعــان 
حقيقة أنه أحد المرشحين بقوة للقب أمام 
الفيل االيفواري الذي تجاوزه بهدف، وسط 
أداء وقوة بدينة وفنية ألسود األطلسي، وكأن 
الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب 
حول بوصلة الالعبين بين المباراتين، وبوزن 
أسماء وقدرات العبي منتخب المغرب فقد بات 

قريبا من الترشح بقوة أيضا.
الحقيقة  أبــرزا  والمغرب  الجزائر  منتخبا 
الثانية، وهى أن الكرة العربية أقوى وأمهر 
من كرة غرب أفريقيا، فبخالف سجل منتخب 

واالنتصارات  باإلنجازات  الحافل  مصر 
على حساب كرة غرب أفريقيا، جاء االختبار 

ليس  العربية،  الكرة  تفوق  ليؤكد  المبكر 
تفوقا  لقائين شهدا  في  بل  واحد  لقاء  في 
ضربة  بعكس  النقيض  على  وتحوال  وأداء 
البداية، وكأن السنغال وكوت ديفوار بأسماء 
العبي  وإمكانيات  قدرات  استنفرا  العبيهما 
الجزائر والمغرب، في حين لم يتعرض منتخب 
مصر حتى الدور األول لهذه الحالة لمروره 
الشريحة  من  ليست  متواضعة  بمنتخبات 

األولى في القارة السمراء.
الكبيرتان،  المباراتان  كشفت  أيضا، 
بين  من  أن  خصوصا  مهمة،  ثالثة  حقيقة 
العربية  المنتخبات  بين  المشتركة  العناصر 
بين  تضم  أنها  والمغرب،  والجزائر  مصر 
صفوفها نجوما عالميين، ففي مصر يتواجد 
العالم،  ثالث أفضل العب في  محمد صالح 
زميله  بجانب  اإلنجليزي،  ــدوري  ال وهــداف 
قاسم  بصفوف  المحترف  تريزيجيه  محمود 
أسماء  تتواجد  الجزائر  وفي  التركي،  باشا 
كثيرة لكن أبرزها قائد الفريق وبطل الدوري 
اإلنجليزي مع مانشستر سيتي رياض محرز، 

أياكس  نجم  زمالء  يتواجد  المغرب  وفي 
حكيم  الهولندي  امــســتــردام 
زياش، ولوحظ من أداء النجوم 
الكبيرة عدم تفاعلهم جميعا في 

الشكل  بعكس  الجماعي،  األداء 
مدة  قصر  يعكس  ما  وهو  أنديتهم،  مع 

صالح  يخوض  حيث  للبطولة،  االستعداد 
ومباريات  تدريبية  فترات  وزيــاش  ومحرز 
أكثر بكثير في أنديتهم المحترفة عن تلك 
في المنتخبات الوطنية، األمر الذي يفسر في 

الوقت نفسه عدم تألقهم بالشكل المتوقع 
حتى الدور األول من البطولة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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باتت كرة القدم الليبية محاصرة وسط تعثرات جمة 
وكبوات متعددة لم يتم وضع أي حل لها طيلة هذه 
السنوات؛ نتيجة لعوامل كثيرة جدا ال يمكن حصرها 
في تقرير واحد، بل تحتاج إلى مجلدات لتشخيص 
الداء والبحث عن الدواء الفاعل لمعالجة هذه األمراض 
المتراكمة من خالل وضع قانون صارم يطبق وفقا 
للقانون الدولي أو االستعانة بخبرات عالمية تضع 
المعايير واللوائح المنظمة لعمل اتحاد الكرة في هذه 
الفترة بالذات للخروج من هذا المأزق والنفق المظلم 
الذي تعيشه كرة القدم الليبية واستئصال هذا الداء 
إدارات حكيمة محترفة،  نتيجة عدم وجود  الخبيث 
وقرارات حاسمة تنفذ دون مجاملة أو انحياز في هذا 
ليبيا،  التي تعيشها  الصعب نتيجة األوضاع  الوضع 
وظروف استثنائية أجبرت على إيقاف عجالت الدوري، 

المتأخرة عن دوريات العالم أصال.
وقد حددت لجنة المسابقات 15 يونيو الماضي 
موعدا الستئناف ما تبقى من هذا الدوري، بل وجميع 
أي  دون  االتحاد،  عليها  يشرف  التي  المسابقات 
ايجابية نحو الخطوة الحاسمة، قبل أن تزف مصادر 
مقربة من اللجنة المشكلة من االتحاد الليبي لكرة 
الدوري  مسابقة  موقف  لبحث  تهدف  التي  القدم، 
من  فرغت  اللجنة  أن  وتؤكد  القدم،  لكرة  الممتاز 
أعمالها وقدمت مقترحا بإلغاء الدوري هذا الموسم 
للمكتب التنفيذي، الذي سيجتمع خالل األيام القليلة 
كما  الخصوص،  بهذا  رسمي  قرار  إلصدار  المقبلة 
علمت جريدة »الوسط« أنه من المحتمل أن يصدر 

القرار لغلق باب الجدل حول الموسم الجاري.

تصريح القنطري
24 فريقا في الدوري الممتاز و35 في الدرجة األولى 
باإلضافة إلى أندية الدرجتين الثانية والثالثة ظلت 
تنتظر القرار وسط غياب اإلدارة المحترفة، األمر الذي 
العامة  الهيئة  رئيس  القنطري  بشير  الدكتور  دفع 
للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني للتلويح 
باالستعانة بالخبرات الدولية، حيث سبق وقال »قد 
يتم اللجوء لالتحاد الدولي لكرة القدم، باالشتراك 
مع اللجنة األولمبية، إذا لم تسفر انتخابات االتحاد 
الليبي لكرة القدم المقبلة عن اختيار كفاءات جديدة 
المساحة  نترك  أن  بعد  الرياضي،  الوسط  ترضي 
شؤون  يدير  إدارة  مجلس  الختيار  لألندية  كاملة 

اللعبة الشعبية األولى«، ليثير تصريحه جدال كبيرا.
الـ»فيفا«  من  رسالة  القنطري،  تصريح  وسبق 
وجهها إلى االتحاد الليبي لكرة القدم، منذ نحو أكثر 
إجراء  ضرورة  على  خاللها  شدد  أشهر،  أربعة  من 
االنتخابات خالل 90 يوما، لتنتهي المهلة الزمنية، 
الصعيد  على  الجارية  األحــداث  مع  يتناسب  ال  بما 
التنسيق  وغياب  ناحية،  من  البالد  في  السياسي 

اإلخفاق  عقب  نفسه  الكرة  اتحاد  داخل  واالستقرار 
المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  نحو  التأهل  في 
بمصر من ناحية أخرى، ليسود التوتر األجواء، بعد 
األخيرة، حيث  اآلونة  انفراجة في  أن كادت تشهد 
أرسل الـ»فيفا« وفدا العام الماضي نحو خطوة جدية 
رئيس  وتسلم  الليبية،  المالعب  عن  الحظر  لرفع 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
جياني  الـ»فيفا«،  رئيس  رسالة طمأنة من  السراج 
إنفانتينو، عبر األخير خاللها عن شكره وامتنانه على 

كرم الضيافة وحسن االستقبال الذي قوبل به وفد 
الـ»فيفا« برئاسة مدير مشروع تنمية الكرة األفريقية 

موسينغو أوبا، خالل زيارته األخيرة إلى طرابلس.
في الوقت نفسه هناك العديد من األندية جمدت 
الممتاز  أندية  أن  األخرى  المعضلة  لتبقى  نشاطها 
وحتى الدرجة األولى لديها عقود مدربين ورياضيين 
تبحث  المحليين  والالعبين  فنية  محترفين وأجهزة 
اإللغاء،  حالة  في  المالي  العبء  سيتحمل  من  عن 
انتهت بشكل فعلي في شهر يونيو  وهناك عقود 

األمر  والدفعات  الرواتب  دفع  وتستحق  الماضي، 
الذي يهدد تلك األندية في حال الشكوى سواء من 
األجانب،  وكذلك  المحليين  المدربين  أو  الالعبين 
خصوصا أن العديد من المدربين ومحترفي األندية 
واألجهزة الفنية غادروا ليبيا، وهذا األمر سيزيد من 
المصارف على األندية بسبب العقود المبرمة معهم 

والمدد الزمنية لهذا العقود.
البطولة  الليبية  الكرة  جماهير  وتراقب 
 )32( ــم  رق لألمم  األفريقية 

في مصر، دون مشاركة »فرسان المتوسط«، بعد 
أمام  التصفيات  ختام  في  الفاصلة  المباراة  خسارة 
جنوب أفريقيا، وسط تخبط شديد على الصعيدين 
الفني واإلداري بات يحاصر كرة القدم الليبية، ويعد 
محطته  في  الوطني  للمنتخب  األفريقي  اإلخفاق 
قديمة  حكاية  أفريقيا  جنوب  منتخب  أمام  األخيرة 
جديدة أصبحت تتجدد مع كل تصفيات ومنافسات، 
الحصاد  فكان  مبكرا،  الموسم  بدأت مالمحها هذا 
صاحبت  التي  الخيبات  قدر  على  المحصلة  وجاءت 

المرحلة الماضية.

إخفاق األندية
الكرة  ممثلي  إخفاق  منذ  بــدأت  اإلخفاق  فبوادر 
المحلية األربعة، األهلي طرابلس واالتحاد والنصر 
على  والمبكر  السريع  وخروجهم  بنغازي،  واألهلي 
الفرق  وهي  األفريقية،  األندية  بطولتي  صعيد 
األربعة التي تمثل غالبية العبي المنتخب، وهي الفرق 
المعترك  ودخلت  األفريقية  المنافسة  خاضت  التي 
األفريقي قبل انطالق الموسم الحالي الذي ساهمت 
متأخرا  انطلق  حيث  وتعطيله،  تعثره  في  األندية 
خالل شهر ديسمبر بدال عن موعده المبرمج مسبقا 
وهو شهر سبتمبر، قبل أن يلحق المنتخب بإخفاقه 
الكبير في عدم التأهل إلى األمم، في وقت تنتظر 
فيه الكرة الليبية مشاركات قارية للمنتخب الوطني 
أفريقيا  أمم  تصفيات  أهمها  األول،  القدم  لكرة 
نوفمبر  شهر  في  والتصفيات   ،2020 للمحليين 
كأس  وتصفيات  إثيوبيا،  في  والنهائيات  المقبل، 
التي ستنطلق مع بداية  القدم2022  العالم لكرة 
العام المقبل، ومشاركة المنتخب الليبي أيضا 
وتصفيات  العربية،  المنتخبات  بطولة  في 
الذي  األولمبي  المنتخب  وكذلك  الشان، 

القارية  التصفيات  في  اآلخــر  هو  استحقاق  لديه 
المؤهلة نحو أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدو أنه وبعد مغادرة رئيس االتحاد المشهد 
الرياضي بعد إزاحته في اجتماع المرج بسحب الثقة 
رئيس  مع  المشهد  تكرر  ناديا،   82 قبل  من  عنه 
وأعضائه  الشلماني  الحكيم  عبد  الحالي  االتحاد 
بنفس السيناريو، ففى أول اختبار لهم قاموا بإخفاء 
المرج  اجتماع  وزكت  وصلت  التي  »فيفا«،  رسالة 
مع  يبدو،  فيما  تتعارض،  أخــرى  تفاصيل  وفيها 
العام  للرأي  تنشر  لم  حيث  ومصالحهم،  أحالمهم 
الرياضي تفاصيل الرسالة، وربما ألول مرة في تاريخ 
الكرة الليبية يحدث هذا المشهد الكروي المعقد عبر 
تاريخها الطويل، حيث ال حديث في الوسط الرياضي 
منذ أربعة أشهر إال عن أزمة اتحاد الكرة مع األندية 
من  الثقة  لسحب  األمر  وصل  حتى  له،  المقاطعة 
رئيس االتحاد جمال الجعفري، الذي أزاحه موقتا عن 
المشهد الرياضي مجلس إدارته حتى انعقاد موعد 
الجمعية العمومية في مدينة المرج 20 ديسمبر التي 
إما أن تسحب الثقة نهائيا أو يتدخل االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« بعد أن طلب ذلك رئيس اتحاد 

الكرة في رسالة موجهة منه لـ»فيفا«.

تكلفة اقتصادية
إلغاء الدوري الليبي الممتاز يشكل تكلفة اقتصادية 
الكبيرة  األرقــام  ــرة  دائ في  يدخل  حيث  عالية، 
والجديدة بعشرات الماليين سنويا، بعد أن تحولت 
اللعبة لوظيفة لعشرات المدربين ومئات الالعبين 
ومصدر دخل لشركات المالبس والفنادق، وعرفت 
ليبيا من  أرقاما كبيرة لم تعهدها  الالعبين  عقود 
والمليوني دينار  المليون  لرقم  قبل، حيث وصلت 
ليبي لبعض الالعبين، وأصبح الدوري يشكل دورة 
مستوى  على  مهمة  تجارية  وحركة  اقتصادية 
الرياضة، حيث قدر اقتصاديون داخل اتحاد الكرة 
قرابة  إلى  المالية  الخسائر  بوصول  نفسه  الليبي 
الستين مليون دينار ليبي تقريبا بعد ارتفاع قيمة 
عقود الالعبين والتنافس بين األندية في التعاقد 
مع أبرز الالعبين المحليين، وكذلك عقود عشرات 
الالعبين األجانب، بعد أن تسببت األحداث السياسية 
الجارية في العاصمة طرابلس في تأجيل األنشطة 
العامة  الهيئة  خطوات  عرقلة  ثم  ومن  الرياضية، 
التي  الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب 
كانت تستعد لصرف الدعم المالي الحكومي الذي 
قرره المجلس الرئاسي لفرق الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم الـ24 ناديا، بعد تجهيز الصكوك المالية 
متفاوتا  المرصود  الدعم  وكان  ناد،  بكل  الخاصة 
بين األندية وحسب المعايير، بين 800 ألف و400 
ألف و300 ألف و200 ألف دينار، دون إعالن موعد 
القدم  لكرة  األولى  الدرجة  ألندية  الدعم  تقديم 

التي شملها كذلك الدعم الحكومي األخير.

إلغاء الدوري وإخفاق األمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
خسائر مالية تحاصر األندية وسط موسم كروي مرتبك انتهى برحيل الالعبين والمدربين األجانب

24 فريقا في الدوري الممتاز و35 
في الدرجة األولى تواجه الصدمة 
وتبحث عن حلول مع اتحاد الكرة 

إهدار الماليين في موسم 
الحرب االستثنائي والدامجة 

يواصل وضع خطة االستعداد 
لالستحقاقات المقبلة 

طرابلس- الصديق قواس

خسارة السنغال وكوت 
ديفوار تمنح مؤشرات الفوز 
بالبطولة للشمال األفريقي 

و»الفراعنة« في انتظار 
االختبار الصعب 

الجزائر والمغرب في صحوة عربية أمام غرب أفريقيا

األمم  كأس  مشوار  يكمل  لن  أتسو  كريستيان  غانا  العب  أن  مسؤولون  أكد 
األفريقية لكرة القدم في مصر، بسبب إصابة بعضالت الفخذ الخلفية، وعاد أتسو 
إلى إنجلترا للعالج في ناديه نيوكاسل يونايتد قبل ساعات من مباراة غانا وغينيا 
بيساو، في ختام جوالت المجموعة السادسة في السويس، حيث غادر أتسو بعد 
15 دقيقة خالل التعادل دون أهداف مع الكاميرون في اإلسماعيلية، وقال أطباء 

إنه لن يقدر على اللعب في بقية مباريات البطولة.
لم يكن أتسو الوحيد المستبعد من البطولة بسبب طبي، بل سبقه حارس 
منتخب مصر البديل محمود عبدالرحيم »جنش«، حيث تعرض إلصابة قبل أيام 
بقطع في وتر أكيليس، خالل تدريبات المنتخب قبل مواجهة أوغندا األخيرة بالدور 
األول، ليخضع لجراحة في ألمانيا، ويستقر بها لعدة أيام قبل العودة القاهرة، 

وبعدها يعود مرة أخرى للخضوع لفترة التأهيل.
ومؤخرا، رفض االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( طلب حامل لقب بطولة 
كأس األمم األفريقية، منتخب الكاميرون، استبدال المهاجم جويل تاغو الذي 
استبعد من تشكيلة الفريق المشارك في البطولة، بعدما كشف فحص طبي أنه 

يعاني من مشكلة في القلب تشكل خطرا على حياته.

أتسو يلحق بجنش وتاغو

جيريس يقر بمشكلة تونس 
حراسة  في  التونسي  المنتخب  بمعاناة  جيريس،  أالن  الفرنسي،  المدرب  أقر 
المرمى، بعدما تلقى هدفين بخطأين من حارسيه في مباراتيه األوليين في 
بطولة كأس األمم األفريقية في كرة القدم، واعترف جيريس بأن مشكلة 
حراسة المرمى معقدة، بعد أن قام بتغيير بين المباراة األولى والثانية، 
لكن المنتخب يجد نفسه في حالة غير متوقعة تماما، كما شدد 
المدرب المخضرم على أن الجهاز الفني يقوم بالتفكير في 
الشكل، متحدثا  الناجعة إلدارة مركز حساس بهذا  الطريقة 
عن انعكاسات مهمة على المستوى المعنوي للحارسين بعد ما جرى 
في المباراتين. ويكثف المنتخب التونسي من تدريباته مع حراس 
المرمى ليكونوا جاهزين على المستويين الفني والبدني، لكن 
ال يزال المستوى الذهني غائبا، لكن الجهاز الفني يسعى 
للوصول إلى تقديم حارس مرمى يكون في أفضل حالة 
صفاء ليلعب ويقدم أفضل ما لديه، لئال تتكرر الحالة في 

المباريات اإلقصائية المقبلة.

يستعد المنتخب الليبي األول لكرة القدم 
لمعسكر خارجي خالل شهر يوليو الجاري 
بعد  لتركيا  التي جاءت بديال  المغرب  في 
إلغاء المعسكر بها بسبب الظروف العامة 
سيبدأ  ــان  ك معسكر  وهــو  البلد،  فــي 
فيه  سيلعب  كان  كما  المقبل،  األسبوع 
المتوسط«  »فرسان  الليبي  المنتخب 
األردن  منتخب  أمام  دولية  ودية  مباراة 
في  الفترة  بنفس  معسكرا  يقيم  الــذي 

تركيا.
على  المغربي  االتــحــاد  اقــتــرح  لكن 
المغرب  في  معسكر  إقامة  الليبي  نظيره 
الشائك،  الموقف  لينقذ  أسبوعين،  لمدة 
في  أيام  خالل  يكون  أن  المتوقع  ومن 
لمباراة  الليبي  المنتخب  استعداد  سياق 
تصفيات  وإيــاب  ــاب  ذه ضمن  تونس 
خالل  )الــشــان(  للمحليين  أفريقيا  أمــم 
المدير  بقيادة  المقبل  سبتمبر  شهر 
والذي عاد  الدامجة،  الوطني جالل  الفني 

لإلشراف من جديد على المنتخب.
الليبي  المنتخبات باالتحاد  وألغت لجنة 
مع  باالتفاق  تركيا  معسكر  القدم  لكرة 
تركيا  في  له  مقررا  كان  والذي  الدامجة، 

في الفترة من 13 إلى 31 يوليو الجاري، 
المغرب،  معسكر  على  الدامجة  ليستقر 
في  المشاركة  القائمة  الفور  على  ويعلن 
)المدينة(  عزاقة  أحمد  وتضم  المعسكر، 
وعبدالجواد  )االتحاد(  الوحيشي  ومــراد 
اجبارة  وسعد  بنغازي(  )األهلي  أبوبكر 

)النصر( ومعتصم صبو )االتحاد(.
عبدالرحيم  أيضا  القائمة  تضم  كما 
دراء  ــاجــي  ون )الــســويــحــلــي(  التريكي 
ــاد( ومــحــمــد الــعــيــاط )األهــلــي  )االتـــحـ
)المدينة(  عكاشة  ومحمود  طرابلس( 
وأحمد  بنغازي(  )األهلي  صديرة  ووائل 
الشتيوي  ومحمد  ــاد(  ــح )االت المقصي 
)المدينة(  التوهامي  ومحمد  )أبوسليم( 
وفايز  بنغازي(  )األهلي  فتحي  ومحمد 
الــشــادي  ــع  ــي ورب )الــســويــحــلــي(  جمعة 
)النصر(  عبدالرحمن  وعبداهلل  )االتحاد( 
وأحمد  بنغازي(  )األهلي  حامد  وشامخ 
ومحمد  الــمــصــراتــي(  ــاد  ــح )االت احميد 
المهدي  )األهلي طرابلس( ومعتز  مكاري 
وأحمد  )النصر(  المريمي  وخالد  )النصر( 
القذافي  والشامخ  )األولــمــبــي(  مفتاح 

)التعاون(.

قرر االتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء مسابقة 
 2019 /2018 موسم  عن  الممتاز  الدوري 
واعتبار الموسم المنقضي منتهيا، دون أن 
القائمة  العقود  إلغاء  إلى  القرار  هذا  يمتد 
قرار  وحدد  المفعول،  سارية  تزال  ال  التي 
اتحاد الكرة رقم 30 موعد انطالقة الدوري 
 2020  /2019 الجديد  الممتاز  الليبي 

الجمعة 13 سبتمبر المقبل.
محاصرة  الليبية  القدم  كــرة  وباتت 
إلغاء  أنباء  بين  متعددة،  تعثرات  وسط 
الراهنة  األوضــاع  بسبب  الليبي  الــدوري 
المنتخب  نشاط  عودة  وبين  البالد،  في 
تصفيات  بوابة  من  القدم  لكرة  الوطني 
الكرة  لتبدو  للمحليين،  أفريقيا  أمــم 
فإلغاء  حقيقي  طرق  مفترق  في  الليبية 
موسم  مجهود  ضياع  يعني  الـــدوري 
والمال  والجهد  الوقت  ناحية  رياضي من 
وعــودة  والرياضيين،  األنــديــة  لجميع 
تعد  بطولة  وفي  باهتة  تبدو  المنتخب 
تصفيات  هي  األهمية  حيث  من  الثانية 
بطولة أمم أفريقيا للمحليين، بعد بطولة 
بمصر،  تتواصل  التي  للكبار  أفريقيا 

خــروج  بعد  »الــفــرســان«  عنها  ويغيب 
أمام  مباراة  آخر  وفقدانه  التصفيات  من 

منتخب جنوب أفريقيا. 
لكرة  ــح  واض وغير  غامض  مستقبل 
كذلك  المقبل،  ــدوري  وال الليبية  القدم 
ظل  في  ال  أم  سيقام  هل  معروف  غير 
وضع سياسي معقد وأجواء حرب يعيشها 
المنتخب  فعودة  البالد،  مناطق  بعض 
تصفيات  ــي  ف ــدم  ــق ال لــكــرة  الــوطــنــي 
شهر  خــالل  تونس  سيقابل  المحليين 
تجد  لم  العودة  وهذه  المقبل،  سبتمبر 
تجاوبا كبيرا بسبب شعور رياضي عام أن 
بالتأهل  تاريخية  فرصة  أضاع  المنتخب 
األمم  بطولة  للكبار  الرسمية  للبطولة 
وأن  الـــ32،  نسختها  في  بمصر  المقامة 
المحليين ليست ذات جدوى فنية  بطولة 
فوز  رغم  مقنعة  غير  بطولة  باعتبارها 

المنتخب الليبي بها العام 2014.
عدة  من  كروية  أصــوات  وتتصاعد 
باالنسحاب  طالبت  رياضية  شخصيات 
المنتخبات  بناء  ــادة  وإع التصفيات  من 
الليبية بشكل صحيح وخاصة في القاعدة 
الرياضية  المسكنات  عمل  عن  واالبتعاد 

من خالل مشاركات غير مدروسة.

يشهد دور الستة عشر في بطولة كأس األمم األفريقية، 
المقامة بمصر عدة مواجهات ساخنة، حيث يصطدم 
صدام  وهناك  الكاميرون،  بمنتخب  نيجيريا،  منتخب 
آخر بين المنتخبين الغاني والتونسي ويلتقي المنتخب 
المنتخب  أفريقيا، ويلتقي  المصري مع منتخب جنوب 
الجزائري، مع منتخب غينيا، ويواجه المنتخب المغربي، 
متصدر ترتيب المجموعة الرابعة نظيره البنيني، الذي 

نال المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة.

ويلتقي منتخب مالي، الذي تربع على صدارة ترتيب 
ديفوار، صاحب  كوت  منتخب  مع  الخامسة،  المجموعة 
ويواجه  الرابعة،  المجموعة  ترتيب  في  الثاني  المركز 
ترتيب  في  الثاني  المركز  صاحب  السنغالي،  المنتخب 
المجموعة الثالثة، نظيره األوغندي، صاحب المركز الثاني 
مدغشقر،  منتخب  يواجه  بينما  األولى،  المجموعة  في 
متصدر المجموعة الثانية، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، 

صاحب المركز الثالث في المجموعة األولى.

الدامجة يعلن قائمة »الفرسان« قبل التوجه للمغرب  الدوري الجديد في 13 سبتمبر 

دور 16 نار في أمم أفريقيا 

● جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

● محرز

● ماني

الوسط– صالح بلعيد
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ينتظرهم؟

يتحمل مسؤولية حياتهم؟

تحل أزمتهم؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

متــــــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

في البالط امللكي.. 
ذات مرة

 كل شيء  

املهاجرون

الثانوية  1923، فقد تحصل على  المغيربي من مواليد  األستاذ محمد بشير 
الشيخ  العربية والدين على يدي  اللغة  الصناعية اإليطالية في بنغازي؛ ودرس 

الصفراني رحمه اهلل. 
المختار« عندما أعيد تأسيسها في بنغازي في سنة  انضم إلى »جمعية عمر 

1943، وأصبح أحد الناشطين فيها إلى أن أصبح سكرتير عام الجمعية.
1946 هو المحرّك  قال عنه أحد رفاقه: »كان طيلة مرحلة كفاح الجمعيّة منذ 

المفوه«. وخطيبها  مظاهراتها  وقائد  ألنشطتها، 
1949 )قصر المنار( الذي أعلن منه )األمير(  »ولن أنسى يوم اقتحمنا في يونيه 
استقالل برقة هاتفين )ال استقالل بدون وحدة( و )لن نفرح وطرابلس تحزن(«.

ساهم في إنشاء أول فرقة كشفية في ليبيا تحت مظلة الجمعية، وكان رفقة 
باعتباره  األهلي  النادي  المشرفين على  المطردي ومحمود مخلوف  المهدي 

أول رئيس لمجلس  ُاعِتبر  انفصل عنها  بالجمعية، ولما  للرياضة  كان قسمًا 
 .1950  .2  .10 إدارته عند تأسيسه يوم 

1973 تولى  1960 أصبح عضوًا في البرلمان لمدة أربع سنوات. سنة  سنة 
منصب سفير ليبيا في دولة اإلمارات، ثم عينه الشيخ زايد مستشارًا في 

2006. كان ذلك في  ديوانه، فعاش هناك إلى أن دُفِن في مدينة العين سنة 
مثل هذا اليوم منذ ثالثة عشر عامًا.

املناضل محمد بشير املغيربي

س
ألم

يا ا
ليب

تبدو دائمًا إرادة الحياة أقوى بكثير من الظروف والحروب 
والصراعات، وهكذا هي طرابلس المدينة البهية وأهلها الذين خرجوا 

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى الشواطيء والشوارع، لينعموا ببعض 
الترفيه واالستمتاع بالطبيعة ومياه البحر.

 » EL PAIS« يرصد المصور كارلوس روسيلو من مجلة
اإلسبانية، رصدت عبر عدسته مصورها كارلوس روسيلو مظاهر 

الحياة في وسط طرابلس، ويقول في تقريره المنشور بالصحيفة: 
»في الوقت الذي حاصرت فيه قوات المارشال حفتر العاصمة الليبية 

منذ أبريل، يحاول سكانها االستمتاع باأليام األولى من الصيف«.
وفي الصور التي التقطها، يعكس روسيلو مظاهر الحياة المختلفة 

من لهو األطفال إلى استمتاع الرجال والنساء بمياه البحر، وتجمع 
األسر على الشواطيء من أجل اقتناص لحظات من المرح والصفاء، 

إضافة إلى السهر في األماكن العامة والمقاهي.

حر وحرب.. طرابلس
 على الشاطئ

أقوالهم

يجب اإلغالق الفوري لمراكز إيواء 
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، 

ونقلهم إلى أماكن آمنة

سفير بريطانيا لدى ليبيا
مارتن رينولدز

يجب على المجتمع الدولي تطبيق 
العقوبات المالئمة على من أمر 

ونفذ وسّلح عملية قصف مركز إيواء 
المهاجرين في تاجوراء

رئيس بعثة األمم المتحدة
 للدعم في ليبيا
غسان سالمة

ينضم االتحاد األوروبي إلى 
الدعوة الموجهة لألمم المتحدة 

بشأن فتح تحقيق فوري حول مرتكبي 
الهجوم على مركز إيواء المهاجرين 

في تاجوراء

وزيرة خارجية االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني

توحيد قوات األمن والجيش 
الليبي في صف واحد، هو الضامن 

لكل االستحقاقات المنتظرة

وزير الدفاع التونسي
عبدالكريم الزبيدي

شد  على  تعمل  جسور  واألعــراف  التقاليد  وأعرافه.  بتقاليده  وغني  عريق،  بلد  بريطانيا 
الماضي بالحاضر، وربط ضفتي نهر الزمن. نهر، بروافد عديدة، غير متوقف، وبعالقة متناغمة، 
مع ما يتراكم على ضفتيه. وهي، أيضًا، عالقة منسوجة، بدأب تاريخي، بين ثنايا وحنايا ماضيه 
يعبر  أن  للزائر  يمكن  السبب  لهذا  وربما  وتشعباتها.  المعاصرة،  تفاصيله  ووضوح  البعيد، 
الجغرافيا،  وفي  التاريخ،  في  تمتد  واألعراف  التقاليد  ويسر.  بسهولة  الضفتين،  بين  المسافة، 

وفي المعمار، وفي السياسة، وفي الدين، وفي الجامعات، وفي الرياضة، والدبلوماسية.
الميالد،  فترة عيد  الملك/الملكة، كل عام، قرب  أن جاللة  التاريخية  السياسية  التقاليد  من 
توجه دعوات ألعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البالط الملكي. الدعوة توجه باسم 
الخارجية  الشؤون  وزارة  مع  وبتنسيق  المراسم،  في جهاز  الممثلة  الرسمية  القناة  عبر  العاهل 

والكومنولث. 
القصر  من   2016 عام  ديسمبر  في شهر  دعوة  تلقيت  الدبلوماسية،  بصفتي  أنني،  وحدث 
على  يتوجب  ما  بالبطاقة  مرفوق  آخر.  دبلوماسي  زميل  مع  السنوي،  الحفل  لحضور  الملكي 
خزانة  وألن  وغيرها.  وبدالت،  أزياء  من  المناسبة،  هذه  في  ارتداءه،  ونساء،  رجااًل  الضيوف، 
الشبكة  إلى  للجوء  اضطررت  الملكية،  الدعوة  تضمنته  ما  على  تحتوي  ال  البيت  في  مالبسي 
الكثير،  على  عثرت  وبالفعل،  والبدل.  األزياء  تلك  بها  المتوفرة  األمكنة  عن  بحثًا  العنكبوتية 
وزرت واحدًا منها، وقمت باختيار ما يناسبني من مالبس، ودفعت ثمن ايجارها ليوم أو اثنين، 

مالبسي  ارتديت  المقرر  اليوم  مساء  في  البيت.  إلى  بها  ورجعت 
باكنغهام  قصر  إلى  طريقي  في  اهلل  على  توكلت  ثم  وتجهزت، 

الملكي. 
قصر  معمار  بفخامة  فاخر،  ملكي  بعشاء  النفس  أمنّي  كنت 
أن  بعد  أمنية،  ظلت  األمنية  لكن  تاريخه.  منزلة  وعلو  باكنغهام 
تبيّن لي، أن السفراء، فقط، هم المحظوظون بالدعوة، وبالجلوس 
الملكة، وبعلها، وولي  العشاء، في صالة تجمعهم مع  إلى مناضد 
عهدها، وأفراد أسرتها. أما بقية الدبلوماسيين، أمثالي، فقد كان 
تنتهي  حتى  ومزدحمة،  كبيرة،  أخرى  صالة  في  التواجد  عليهم 
الملكة وأفراد أسرتها، وكبار رجال الدولة، والضيوف السفراء من 
الممكن  ومن  وابتسامتها،  بطلعتها،  عليهم  تتعطف  كي  العشاء، 

مصافحتها، وتبادل كلمات قليلة معها. 
من  المراسم  ــال  رج طلب  المأمول،  الموعد  اقترب  حين 
صفين  في  بالوقوف  ينتظموا  أن  الصالة،  في  الدبلوماسيين، 
تتيح  طويل،  كممر  كافية،  مسافة  بينهما  تاركين  متقابلين، 
للملكة وأسرتها المرور، وتبادل التحيّات. وقفت، كغيري، في أحد 
على  وقف  الملكية.  الطلعة  ومنتظرًا  بالترقب،  ممتلئًا  الصفين، 
من  دبلوماسي  يساري  وعلى  الليبية،  السفارة  من  زميلي  يميني 
في  تقع  صغيرة،  مملكة  سوازيالند  وللعلم،  سوازيالند.  ككلطو 
يطل  ورابع  ثالث جهات،  من  مغلقة،  بحدود  أفريقيا  جنوب  وسط 
على الموزمبيق. وشعب صغير العدد، وبها أعلى نسبة في العالم 
للمصابين بمرض نقص المناعة )إيدز(، ويشتهر رجالها بالكسل، 

وكثرة تعدد الزوجات. 
امتص  عجوز  عيوننا.  عليه  وقعت  من  أول  جاللتها  كانت 
نضارتها الزمن، فتقلص حجمها منكمشًا من ثقل سنوات عمرها. 
ترتدي فستانًا أبيض، وقفازات يد طويلة بيضاء، وتضع في جيدها 
امرأة  أي  يميّزها عن  تاج. ال شيء  يتربع  رأسها  زمرد، وعلى  عقد 
ملكي،  بريق  من  عينيها  في  يتألق  ما  سوى  ارستقراطية،  عجوز 
يشي بحيوية لم يصل إليها تأثير الزمن بعد. وراءها مشى زوجها 
العجوز، وفي أثره ولي العهد وزوجته، ثم ابنه وليام وزوجته. كان 
تراثية،  إنجليزية  أزياء  يرتدون  الرجال  من  األسرة،  أعضاء  بقية 

تحت  إلى  تصل  التي  السراويل  بالفرامل.  أشبه  مزركشة  بزات  وفوقها  فضفاضة،  قمصان 
الملك  بحاشية  تذكرك  مسطحة،  غريبة،  وأحذية  طويلة،  وجوارب  ومشدودة،  بقليل،  الركبة 
الملكة،  ارتدين فساتين طويلة، مثل  النساء  السابع عشر.  القرن  في  الثامن في بالطه  هنري 
ببياض  تحيط  الجواهر  من  عقود  ورود.  باقات  أياديهن  في  وحملن  المرفقين،  إلى  وقفازات 

ورقة أعناقهن، وابتساماتهن تيجان مرصعة بالود والبهجة.
زوجها  وتَوزَعَ  مصافحة.  ضيوفها  بعض  محيية  البطيء،  سيرها  في  تتوقف  الملكة  كانت 
وبقية العائلة وراءها يصافحون، ويحييون ضيوفهم، متنقلين بين الصفين. جاللتها تجاهلتني، 
في  بالحديث  انشغل  العجوز  زوجها  نظرة خاطفة.  أو حتى  أمامي، دون مصافحة،  ومرّت، من 
الجهة المقابلة مع دبلوماسيين آخرين، لكن زوجة ولي العهد كاميليا، توقفت أمامي، ومدت 
جئت،  أين  من  المعتادة  األسئلة  سألتني  وعينيها.  ثغرها  من  تشع  وابتسامة  للسالم،  يدها 
الملكي  السمو  صاحب  زوجها  دور  جاء  بعدها  وانصرفت.  حيتني  ثم  بريطانيا،  وجدت  وكيف 
األمير تشارلز، أمير ويلز. توقف أمامي، مصافحًا ومحييًا، بعد أن سألني من أي بلد أنا، وغادرني 
متمنيًا لي عيد ميالد مجيدا، ومتوقفًا أمام جاري، السوازيالندي، الواقف على يساري. أعاد معه 
شفتيه:  تعلو  ماكرة  وابتسامة  جدًا،  خافت  بصوت  سأله  يغادره،  وهو  لكنه  لي،  قاله  ما  نفس 

»كم زوجة لديك؟«.

»ناسا« تستكشف الحياة 
على أكبر أقمار زحل

تعتزم وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
إرسال مركبة شبيهة بطائرة دون طيار، 

في مهمتها المقبلة إلى تيتان أكبر أقمار 
كوكب زحل للبحث عن أول مؤشرات 

الحياة. وفي مهمة »دراغون فالي« التي 
ستطلق في العام 2026 وتصل إلى تيتان 
في العام 2034، ستسيّر »ناسا« طائرات 

عمودية فوق مناطق متعددة من القمر 
الجليدي الذي يعتبر العلماء أنه مشابه 

لكوكب األرض في مرحلة النشوء.
فهو الجسم السماوي الوحيد إلى 

جانب األرض الذي توجد على سطحه 
أنهار سائلة وبحيرات وبحار، ولو أنها 

تحتوي على هيدروكربونات مثل الميثان 
واإليثان، وليس على مياه.

وقال رئيس »ناسا« جيم برايدنستاين 
»زيارة هذا العالم الغامض يمكن أن 
تحدث ثورة في ما نعرفه عن الحياة 

الموجودة في الكون«. وأوضحت الوكالة 
األميركية أن هذه المركبة تضم ثماني 

أسطوانات دوارة وتحلق مثل طائرة كبيرة 
دون طيار، والهدف منها العثور على 

مؤشرات لوجود حياة سابقة لفهم كيف 
بدأت الحياة التي نعرفها.

فيروس مجهول يقتل 
طبيبة في بوليفيا

ذكرت وزيرة الصحة، غابرييال مونتانيو، 
أن السلطات البوليفية اتخذت بعض 

اإلجراءات الصحية، كما استعانت بأطباء 
أجانب، لتحديد طبيعة المرض الذي أودى 

بحياة طبيبة وأصاب شخصين آخرين.
وبحسب الوزيرة، يشير التشخيص 
األولي إلى أن األمر يتعلق بـ»مرض 

فيروسي«، إال أن التحاليل التي أجريت 
على طبيبة األمراض الداخلية التي 
توفيت وعلى المريضين في العناية 
المركزة »سمحت باستبعاد فرضية 

األنفلونزا وأمراض فيروسية أخرى«.
وفي مؤتمر صحفي، قالت مونتانيو 

إن عدد المصابين قد يرتفع، مشيرة 
إلى وجود »ثالث حاالت أخرى مشبوهة 

)...( في المستشفى نفسه )في العاصمة 
الباز(«.

وأوضحت أن بين الحاالت الثالث 
األولى، اثنتان كانتا على تماس مع أول 

المصابين، خالًفا للثالث الذي تظهر عليه 
»األعراض نفسها«.

كثيرًا ما يثار الجدل حول مالبس 
الفنانات، إذا ما كانت ال تالئم 

المجتمعات العربية، كأن تكون 
كاشفة أكثر مما تستر، غير أن 

ضجة كبيرة شهدتها مواقع 
التواصل االجتماعي أخيرًا، بسبب 
»مايوه« الممثلة المصرية نرمين 

الفقي.
وسبب الضجة األخيرة أن 
نرمين أطلت على جمهورها 

بمايوه »محتشم« يغطي معظم 
جسدها.

والصورة نشرتها الفنانة 
المصرية عبر حسابها الرسمي 

على »انستغرام«، 
والتي ظهرت فيها 

بمايوه لحظة خروجها 
من البحر، حيث 
كانت تقضي 

إجازتها الصيفية 
في الساحل )شمال 

مصر(.
وخالل األسابيع 
الماضية، نشرت 
نرمين مجموعة 

صور لها أثارت جداًل 
بفساتين واطالالت 

مختلفة نالت 
إعجاب جمهورها، 
الذي تفاعل معها 
من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي 
خاصة »فيسبوك« 

و»إنستغرام«.

نرمين الفقي.. 
جدل »محتشم«

يجدون المأوى اآلمن؟

ال تنقذهم بلدانهم من مصير مجهول ينتظرهم؟

يمكن تفعيل االتفاقات الدولية بشأنهم؟

كانت جاللتها أول 
من وقعت عليه 

عيوننا. عجوز 
امتص نضارتها 
الزمن، فتقلص 

حجمها منكمشًا 
من ثقل سنوات 

عمرها.

كانت امللكة تتوقف 
في سيرها البطيء، 

محيية بعض 
ضيوفها مصافحة. 
وَتوَزَع زوجها وبقية 

العائلة وراءها 
يصافحون، ويحييون 

ضيوفهم، متنقلني 
بني الصفني.

جمعة بوكليب
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