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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

أنامل ترسم على الورق
 بحروف النسخ

ص 16

تراجع

فضاء

أعلنت مصادر في وكالة »ناسا« أن 
الرواد التابعين للوكالة والموجودين 
على متن المحطة الفضائية الدولية، 

سيخرجون في مهمة جديدة إلى الفضاء 
المفتوح هذا العام. وأوضحت المصادر 

أن المهمة التي سيخرج فيها رائدان 
أميركيان من المحطة إلى الفضاء 

المفتوح من المفترض أن تجري في الـ 
28 من أغسطس القادم. ومن المخطط 

له أن يقوم رواد الفضاء بتحضير 
المنصة وتفقد الذراع الميكانيكية 

اللتين ستستقبالن المركبات األميركية. 

كشف مسح حديث عن تراجع ملحوظ في 
امتثال منظمة الدول المصدرة النفط 
»أوبك« التفاقية خفض اإلنتاج خالل 
الشهر الماضي. وخلص مسح لوكالة 

»ستاندرد آند بورز جلوبال بالتس« أن 
مستوى التزام أعضاء أوبك الـ11 باتفاق 

خفض اإلنتاج تراجع إلى 104 % خالل 
يونيو الماضي، مقارنة مع 117 % في مايو 

الماضي.  وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا 
على خفض اإلنتاج بمقدار 1.2 مليون 

برميل يوميًا بداية من العام الجاري.

مليون 461.4
برميل

إجمالي مخزونات الواليات المتحدة من 
النفط الخام

نفط

كل شئ

مهمة

قريبا في ليبيا
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نجوم الكرة 
يواجهون أزمة 

البالد بالهجرة

تحلية املياه.. بديل ضروري ومكلف للنهر الصناعي
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الحرائق »الغامضة« تفاقم معاناة الليبيني من نيران الحرب

أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر

»داروش«
لن يتوقف إعصار الخروج عن النص 

الذي أطلقه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، والذي تصيب 

أضراره مسؤولين ودبلوماسيين، 
لم يكن ترامب هذه المرة 

بل كان رد الفعل، 
على خلفية استقالة 
السفير البريطاني 

لدى واشنطن، كيم 
داروش، بعد سلسلة 
من االنتقادات التي 

تقترب من درجة 
الشتائم، وجهها 

إليه الرئيس 
األميركي، بعد أيام 
من تغريدات اعتبر 

فيها أن الرئيس 
األميركي »يفتقر إلى 

الكفاءة«، السفير 
البريطاني ذو الـ 64 

عاما نال مساندة مبطنة 
من رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي، لكن بقي السؤال 
هل كتب ترامب نهاية 

الدبلوماسي البريطاني 
المخضرم، أم أن استقالته 
بداية لميالده السياسي 

الجديد؟

»جافلني« تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
     القاهرة - الوسط

الحرب  محاور  إلى  العسكري  الجمود  حالة  عادت 
قوات  حسمت  أن  منذ  طرابلس،  العاصمة  جنوب 
على  بالسيطرة  غريان  معركة  الوفاق  حكومة 
للقيادة  التابعة  القوات  من  واستعادتها  المدينة، 
تدخل  وهي  الحرب،  جديد  لكن  للجيش،  العامة 
شهرها الرابع، هو عودة الحديث بقوة عن مسألة 
توريد  بحظر  األمن  مجلس  لقرار  المستمر  الخرق 
صواريخ  قضية  أخذت  أن  بعد  ليبيا،  إلى  السالح 
»جافلين« األميركية التي عثرت عليها قوات تابعة 
عند  غريان  في  المعسكرات  بأحد  الوفاق  لحكومة 
دخولها المدينة منحى آخر، بتأكيد فرنسي أن هذه 
ساعات  فبعد  الفرنسية،  للقوات  ملك  الصواريخ 
من إعالن جريدة »نيويورك تايمز« األميركية عن 
اعتراف  جاء  الصواريخ،  هذه  عمل  وطبيعة  هوية 
»تعود  الصواريخ  بأن  الفرنسية  الجيوش  وزارة 
للجيش الفرنسي، وكانت تهدف إلى توفير الحماية 
استطالعي  لغرض  نشرت  فرنسية  لوحدة  الذاتية 
على  جديد  تأكيد  في  اإلرهاب«،  مكافحة  إطار  في 

وجود قوات لفرنسا على األرض في ليبيا.
ملف  جديد  من  »جافلين«  صواريخ  وفتحت 
نشر  ففور  ليبيا،  في  والدولية  اإلقليمية  التدخالت 
الوفاق  حكومة  سارعت  الصواريخ،  لتلك  صــور 
العربية  ــارات  اإلمـ لدولة  تعود  بأنها  لإلعالن 
صناديقها.  على  مكتوب  هو  ما  بحسب  المتحدة، 
إلى  تشير  الكتابة  أّن  تايمز«  »نيويورك  وأوردت 
حليفة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  إلى  بيعت  أنّها 

الواليات المتحدة، في 2008.
وفي توقيت متزامن، كان ظهور اسم واشنطن 
المتحدة  الواليات  إعالن  مع  األحداث،  مسرح  على 
أنّها تتحقق من صحة معلومات بشأن العثور على 
قال  وحينذاك  ليبيا،  في  الصنع  أميركية  صواريخ 
نشر  عدم  طلب  األميركية  الخارجية  باسم  ناطق 
على  نأخذ  »نحن  برس«،  »فرانس  لوكالة  اسمه 
محمل الجدّ كل المزاعم المتعلقة بسوء استخدام 
علم  على  نحن  المنشأ،  أميركية  دفاعية  معدات 

بهذه التقارير ونبحث عن معلومات إضافية«.
لجنة  في  البارز  الديمقراطي  السيناتور  لكن 
العالقات الخارجية، روبرت منينديز هدد بأن بالده 
اإلمــارات،  إلى  األسلحة  مبيعات  توقف  أن  يمكن 
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  إلى  رسالة  ووجه 
وتقديم  تحقيق  بـــ»إجــراء  فيها  طالبه  بومبيو، 
توضيحات بخصوص اتفاقات األسلحة مع اإلمارات 

في  منينديز  وذكــر  الجاري.  يوليو«   15 بحلول 
إذا  أنه  تعلمون  »أنتم ال شك  بومبيو  إلى  رسالته 
عليكم  يتعين  فربما  المزاعم،  هذه  صحة  ثبتت 
قانونًا إلغاء جميع مبيعات األسلحة إلى اإلمارات«. 
»انتهاكًا  األسلحة ستشكل  مبيعات  أن  محذرًا من 
خطيرًا« للقانون األميركي، و»بشكل شبه مؤكد« 
المتحدة  ــم  األم فرضته  ــذي  ال للحظر  انتهاكًا 
أسبوع  يمر  يكد  ولم  ليبيا.  إلى  األسلحة  بيع  على 
صواريخ  أن  الفرنسية  الدفاع  وزارة  كشفت  حتى 
»جافلين«، التي عُثِر عليها في ليبيا تعود لفرنسا، 
التي  جافلين  »صواريخ  الفرنسية  الــوزارة  وقالت 
وغير صالحة  معطوبة  كانت  ليبيا  في  عليها  عُثِر 
لالستعمال«. مضيفة »هذه الصواريخ لم يكن من 
المفترض بيعها أو نقلها إلى أي طرف في ليبيا«، 
مبرزة أنه كان من المفترض أن تستخدمها وحدة 

فرنسية لمكافحة اإلرهاب في ليبيا.

ويعيد ظهور دول كبرى وإقليمية في هذا الملف 
الحديث عن حظر السالح على ليبيا، الذي -وحسب 
فرص  حول  سابق  تساؤل  عن  أجــاب  مراقبين- 
الماضي،  الشهر  الصادر  األمن  مجلس  قرار  تنفيذ 
واحد،  لعام  السالح  حظر  بتمديد  اكتفى  والــذي 
تجدد تفويض الدول األعضاء لتفتيش سفن يعتقد 
البحار  أعالي  توريد األسلحة في  تنتهك حظر  أنها 
لألمم  العام  األمين  وطالب  ليبيا،  سواحل  قبالة 
غضون  في  تنفيذه  عن  تقرير  بتقديم  المتحدة 
11 شهرًا، فيما عبّر عدد من أعضاء المجلس عن 

أسفهم لتدفق أسلحة إلى ليبيا منذ شهرين.
األعضاء  الــدول  ــوّض  ف ــن  األم مجلس  ــرار  ق
توريد  حظر  تنتهك  أنها  يعتقد  سفن  لتفتيش 
لكن  السواحل،  قبالة  البحار  أعالي  في  األسلحة 
صدور  منذ  المحللين  تالحق  ظلت  التساؤالت 
القرار وحتى ظهور قضية صواريخ غريان، وظهرت 

كان  إذا  ما  حول  واضحة  استفسارات  صورة  في 
أنه »رفع  أم  للتنفيذ على األرض،  قاباًل  القرار  هذا 
تدفق  مشهد  أمام  األممية  المنظومة  عن  مالم« 
الحرب ويضاعف  أمد  ليبيا، مما يطيل  إلى  السالح 
معاناة الليبيين، وتخوفهم من اتساع رقعة الحرب 
في البالد، وال سيما أن القرار ترك 11 شهرًا آخر، 
المتحدة  األمم  إلى  تقرير  لتقديم  زمني  كمدى 
افتقاد  على  عالوة  األسلحة،  بحظر  االلتزام  بشأن 

هذا القرار آليات تضمن تطبيقه على األرض.
من  إحباطه  األممي–حينها  المبعوث  يخف  ولم 
النار،  إطالق  وقف  قرار  األمن  مجلس  حسم  عدم 
المتحدة  األمــم  »إن  الفتة  تصريحات  في  وقــال 
وخصوصًا مجلس األمن عندما تكون مجرد صدى 
وبالتالي  صدقية،  أي  تفقد  الداخلية  للنزاعات 
مجلس  صدقية  على  حفاظًا  الدولي  الموقف  على 
اإليجابي  ــدور  وال الجماعي  األمــن  ومبدأ  األمــن 
إلى  العودة  واالستقرار،  األمن  في  المتحدة  لألمم 
أمام  سالمة  إن  بل  األزمــات،  لهذه  المعالج«  دور 
توريد  الحديث عن حظر  إلى وصف  ذلك هب  كل 

األسلحة إلى ليبيا بـ»النكتة السمجة«!
الواضحة،  الدولية  التناقضات  هذه  ووســط 
ترتفع فاتورة الحرب على تخوم العاصمة طرابلس 
ين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق إلى 
جريح«.  آالف  خمسة  من  وأكثر  قتيل  »ألف  قرابة 
وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي أشارت 
الذي  الجوي  القصف  حصيلة  ارتفاع  إلى  كذلك 
استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء )15 كلم 

شرق طرابلس( إلى 53 قتياًل و140 جريحًا.
المشهد  فإن  الليبي،  للملف  متابعين  وحسب 
التسلح،  سباقات  من  أخرى  لجوالت  مرشحًا  بات 
التدخالت  لوقف  الدولية  اإلرادة  غياب  ضوء  في 
الخارجية وصواًل إلى وقف الحرب، ويلقي المحللون 
بالالئمة على الموقف األميركي الذي يبدي كثيرًا 
من »الميوعة« حيال التوصل لحل حاسم في هذا 
األوسط  للشرق  »كارنيغي«  مركز  ويقول  الملف. 
القوي  األميركي  االنخراط  »إن  حديثة  دراسة  في 
المحلية،  الوقائع  مع  اتّساقًا  واألكثر  والمتوازن، 
حاسمًا«،  سيكون  ترامب،  تصريح  عكس  على 
الكونغرس  فيها  بما  األميركية،  الحكومة  وينصح 
»منع الجهات الفاعلة اإلقليمية عن التدخّل أكثر، 
من خالل تسليط الضوء علنًا على االنتهاكات التي 
بحظر  المتحدة  األمم  لقرار  الدول  هذه  ترتكبها 

توريد األسلحة إلى ليبيا«.
تفاصيل ص3

< جندي يطلق النيران من صاروخ »جافلين« خالل إحدى العمليات العسكرية

التطور األخير أجاب عن تساؤل سابق 
حول فرص تنفيذ قرار مجلس األمن

صواريخ »جافلين« فتحت من جديد 
ملف التدخالت اإلقليمية والدولية

األزمة تحول الليبيني إلى فقراء بـ »أرصدة مليونية«
العاصمة  بوسط  الظهرة  ــوق  س فــي 
الحزن  يعتصرها  وبمالمح  طرابلس، 
أحمد  محمد  المواطن  اشترى  ــم،  واألل
نقدًا  وباعه  المصدق،  بالصك  ــدوالر  ال
نقد  على  الحصول  أجل  من  نفسه  للبائع 
إلى  نفوسة  جبل  من  قدم  محمد  محلي. 
خوت  وقد  غذائية،  سلع  لشراء  طرابلس 
أزمة  بسبب  »الكاش«  النقد  من  جيوبه 

السيولة التي تعاني منها البالد .
المعاناة  المواطن  هــذا  ويتقاسم 
أزمة  وطــأة  تحت  الليبيين  ماليين  مع 
أرصدة  امتالكهم  رغم  طاحنة  اقتصادية 
لكن  فــارهــة،  وســيــارات  المصارف  في 
السيولة  أزمة  خضم  في  تتزايد  المعاناة 
وغالء  الوطنية  العملة  قيمة  وتدهور 

األسعار، ونقص الخدمات العامة
تحت  المواطنين  معاناة  وتتعمق 
ــداد الــنــازحــيــن من  ــ ــد أع ــزاي ضــغــط ت
عددهم  البالغ  طرابلس  جنوب  معارك 
األدويــة  نقص  عن  فضاًل  نــازح  ألف   95
ضعف  ــع  م ــامــة  ــع ال بالمستشفيات 

الخدمات.
معدالت  إن  تقول  حكومية  غير  تقارير 
ويبلغ   40% إلي  تصل  البالد  في  الفقر 
فيما  دينارًا،   450 لألجور  األدنى  الحد 

تمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 
% من إجمالي الصادرات الكلية لالقتصاد 
في  النفط  عائدات  تسهم  كما  الليبي، 
 .95% بنسبة  للبالد  المالية  ــرادات  اإلي
مليار   24.4 إلى  النفط  عائدات  وارتفعت 
المائة  في   78 بزيادة   ،2018 عام  دوالر 

عن سنة 2017 .
الخبير االجتماعي مصطفى التير يقول 
حسابه  في  يملك  قد  الليبي  »المواطن 

يستطيع  ال  دينار  مليوني  المصرفي 
أياما  يقف  وقد  المصرف،  من  سحبهم 
واحد  ــم  دره على  يتحصل  وال  طويلة 
في  الفقر  »مؤشرات  أن  وأضاف  منها«. 
دولة،  أية  عن  كبير  بشكل  تختلف  ليبيا 
يمتكلون  الجامعات  طالب  معظم  فمثاًل 
نقل  وسائل  وجود  لعدم  نظرًا  سيارات 

عامة ولكنهم فقراء«.
تفاصيل ص 5

طرابلس–الوسط

ملفات  ويليامز،  ستيفاني  األممي  المبعوث  نائبة  ناقشت 
البالد  شرق  إلى  زيارتها  خالل  هامة  واقتصادية  سياسية 

الماضي. األسبوع 
وطبرق  والبيضاء  والمرج  بنغازي  إلى  ويليامز  زيــارة 
رأي  على  لالّطالع  جاءت  األخرى،  المناطق  وبعض  والقبة 
البعثة  من  محاولة  فِي  المدني،  والمجتمع  المسؤولين 
إلى  المتنازعة  األطــراف  وعــودة  االقتتال  لوقف  األممية 
العملية  واستئناف  السياسي  والحوار  التفاوض  طاولة 

السلمية.
استعمت  »ويليامز  إن  اللقاءات،  حضرت  مصادر  وقالت 
وفق  الدستورية  للشرعيّة  العودة  إلى  الداعي  الرأي  إلى 
الرأي  وهو   ،1969 أغسطس   31 في  إليه  انتهت  ما  آخر 
يتفق  دستور  إلخراج  المحاوالت  كل  فشل  في  يرى  الذي 
والحرب  أزمتها  من  البالد  ــراج  وإخ الليبيين  كل  عليه 

الطاحنة في كافة ربوع البالد«.
قولها  األممي  المبعوثة  نائبة  عن  المصادر  ونقلت 

»استعمت إلى هذا الرأي من عدة أطراف، والحظت مؤخرًا 
االستقالل  دولة  دستور  بعودة  المنادية  األصوات  تعالي 
والمطالبين بالملكيّة الدّستوريّة، وأشارت إلى أن هناك 
بعض األصوات أيضًا تنادي بعودة دستور دولة االستقالل 

دون العودة إلى الملكيّة«.
باسم  الناطقة  روايــة  أكــدت–حــســب  ويليامز  لكن 
ألن  أواًل  الحرب  إيقاف  الحاسية–»ضرورة  أمينة  المبادرة 
األمم  لبعثة  الحاليّة  الرئيسيّة  األولويّات  من  يعد  ذلك 

المتحدة«.
المركزي  المصرف  البيضاء، مع محافظ  لقاء في  وخالل 
مهمة  ملفات  عدة  وليامز  ناقشت  الحبري  علي  بالبيضاء 
وملف  والتضخم،  الصرف  وسعر  السيولة  »نقص  منها 
تسوية  عــدم  »ملف  إلــى  باإلضافة  التالفة«،  األمــوال 
ليبيا  مصرف  عن  الصادرة  للصكوك  المقاصة  معامالت 
التي التزال معلقة دون سبب منطقي  المركزي طرابلس، 

أو فني«.

االتحاد األفريقي يأسف 
لـ »التدخالت الخارجية«
أعرب االتحاد األفريقي عن قلقه إزاء 

التدخالت الخارجية في البالد، وعرض 
إرسال موفد خاص باسم األمم 

المتحدة واالتحاد األفريقي، حسبما جاء 
في بيان صدر في ختام قمة االتحاد 

األفريقي عقدت في نيامي.
وعبّــرت لجنة االتحاد األفريقي 

الخاصة بليبيا ، في بيان نشرته وكالة 
»فرانس برس«، عن عميق قلقها 
إزاء التدخالت الخارجية المتواصلة 
في الشؤون الداخلية لليبيا »التي 

تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة 
عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل 

إلى وقف دائم وغير مشروط إلطالق 
النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل 

إلى حل يكون ليبيًا«. وعرضت اللجنة 
»تسمية موفد خاص مشترك بين 

االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 
لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، 

على أساس خريطة طريق يقوم هذا 
الموفد الخاص بإعدادها لتكون 

وسيلة لدعم جهود السالم التي يقوم 
الليبيون«. بها 

تبنتها فرنسا وكشفت وجود قوات فرنسية في ليبيا

ملفات مهمة على أجندة ويليامز خالل جولتها في بنغازي
قالت إن األولوية »وقف احلرب«

طاهرة تغني »بالصدفة« 
مع محمود الشاعري 

بعد تألقها في
»ولد الغالبة«



الواليات  في  اإلنترنت  عبر  السنيما  تذاكر  لبيع  باس«  »موفي  موقع  مؤسس  أطلق 
اإلعالنات  مشاهدة  مقابل  مجانية  تذاكر  المستخدمين  لمنح  جديدا  مشروعا  المتحدة 

الترويجية الطويلة.
شو«  »بري  الجديد  التطبيق  إن  باس«  »موفي  مؤسس  سبايكس«  »ستاسي  وقال 
يعطي المستخدم تذاكر مجانية لمشاهدة أي فيلم في أي دور عرض إذا شاهد ما بين 
15 و20 دقيقة من أحدث اإلعالنات التي يتم بثها عبر اإلنترنت. وأشار موقع »سي نت 
على  يعتمد  الجديد  التطبيق  أن  التكنولوجيا  موضوعات  في  المتخصص  كوم«  دوت 
بالفعل  اإلعالن  المستخدم يشاهد  أن  للتأكد من  الوجه  التعرف على مالمح  تكنولوجيا 

طوال الفترة المطلوبة وأنه لم يبتعد عن هاتفه الذكي أثناء مشاهدة اإلعالن.
التعرف  تقنية  على  أيضا  يعتمد  التطبيق  أن  »سبايكس«  عن  نقال  الموقع  وأضاف 
في  المستخدم.  بحساب  الخاصة  المرور  لكلمة  كبديل  الذكي  الهاتف  في  الوجه  على 
مشاهدة  أثناء  االهتمام  درجة  ستراقب  بالهاتف  الخاصة  الكاميرا  فإن  نفسه  الوقت 
الهاتف  عن  االبتعاد  حال  وفي  مجانية.  سينما  تذكرة  على  الحصول  بغرض  اإلعالن 
 5 خالل  اإلعالن  بث  وقف  سيتم  فإنه  الهاتف،  شاشة  عن  بالوجه  االلتفات  حتى  أو 
ثوان. ويعتمد تطبيق »بري شو« على تكنولوجيا التعرف على الوجه من أجل تحديد 
هوية المستخدم والتأكد منها، ألنه يحتاج إلى التأكد من أن صاحب الحساب هو 
الذي يقوم بفتح التطبيق واستخدامه، حيث ال يمكن للفرد امتالك أكثر من حساب 
هو  الحساب  صاحب  أن  من  التأكد  نفسه  الوقت  وفي  التطبيق،  هذا  على  واحد 

الذي يشاهد اإلعالن أثناء بثه من أجل الحصول على التذكرة المجانية.

تخلى منظمو مهرجان »أفرو فيوتشر« الموسيقي في ديترويت عن قرارهم 
إثارة جدل كبير حول هذه  البيض، بعد  التذكرة لألشخاص  مضاعفة ثمن 
أعلنوا  أغسطس   3 في  إقامته  المقرر  المهرجان  منظمو  وكان  السياسة. 
تكلف  فيما  الملونين  لألشخاص  دوالرات   10 سيكون  البطاقة  ثمن  أن 
األشخاص البيض 20 دوالرا إذا تم شراؤها مبكرا، و20 دوالرا و40 دوالرا 
لوكالة  وفقا  المهرجان،  لتاريخ  أقرب  وقت  في  اشتروها  إذا  التوالي  على 

»فرانس برس«.
وأوضحوا خالل إعالنهم عن المهرجان »لقد حددت أسعار التذاكر بهذا 
الشكل لضمان توفير فرصة متساوية للمجتمعات األكثر تهميشا لالستمتاع 

بنشاطات تنظم في مجتمعهم«.
السود  وبعض  البيض  من  حادة  انتقادات  أثارت  السياسة  هذه  لكن 
لن  أنها  جاغ  تايني  باسم  المعروفة  ديترويت  في  الــراب  مغنية  وأعلنت 
وهم  المنظمين  األمر  ذلك  وأجبر  السياسة.  هذه  بسبب  العرض  تحضر 
التخلي عن سياستها  على  يوث«  فيوتشر  »أفرو  مجتمعية تسمى  مجموعة 
السعر  أيرز إن  أدريان  المنظمة  بـ20 دوالرا، وقالت  التذاكر  وتوحيد أسعار 

األصلي حدد بهدف إنصاف السود.
تنظم نشاطات في  عندما  األحيان  كثير من  »تويتر«، »في  على  وكتبت 
ألنهم  التذاكر  أرخص  المجتمع  هذا  خارج  من  أشخاص  يشتري  ديترويت 

يملكون القدرة المالية، وبالتالي تبقى التذاكر األغلى الخيارات الوحيدة«.
»ديترويت  لصحيفة  التنظيم  في  المشاركة  الماري  فرانشيسكا  وقالت 
إلقصاء  الشكل  بهذا  البطاقات  أسعار  تحدد  »لم  المحلية  تايمز«  مترو 

األشخاص البيض من الحضور«.
ويعتبر انعدام المساواة االجتماعية والعرقية قضية حساسة في الواليات 

المتحدة وهي ال تزال تتسم بالعنصرية ضد األميركيين السود.

تواصـل 02

موش كل من تلبس حرير جميلة *** أوال كل متغطي رقد بالنوم
أوال كل من راكب فرس توميله *** واتقول فارس نتقيبه قوم

أوال كل حد يقدر الحمل إيشيله *** أوعزم الرجال أتبينه لهموم
أوال كل حد بمواجعك تشكيله *** واللوح المكوخ ماايجي سلوم

»#نطالب_ هاشتاغ  السعودية  في  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
تجاه  المراة سعودية  المسيء  التصرف  بسبب  جوجر«،  بالقبض_على_أم 

ابنتها.
من  حالة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  نشر  فيديو  مقطع  وأثــار 
الغضب والجدل في المجتمع السعودي، حيث ظهرت امرأة سعودية وهي 

تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.
األمر الذي تطلب تدخل السلطات السعودية للقبض على المرأة، حيث 
غرد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، خالد أبا الخيل، 
قائاًل : »نرجو من لديه معلومات عن حالة عنف، التواصل مع مركز بالغات 

العنف األسري على الرقم 1919«.

#نطالب_بالقبض_على_أم جوجر

ذكرت شركة فيسبوك، األربعاء، أنها حلت مشكلة واجهت 
المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات المواد اإلعالمية عبر 

تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل االجتماعي.
وفي وقت سابق لم يتمكن كثير من المستخدمين من 
إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات األخرى 
عبر منصات فيسبوك ومنها واتساب وإنستغرام، وفقا لوكالة 

رويترز.
وقالت فيسبوك »خالل إحدى عملياتها للصيانة الدورية، 
أحدثت مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل 

أو إرسال الصور والمقاطع المصورة«.
من  الماليين  عشرات  تجني  التي  فيسبوك،  وامتنعت 
التعليق عندما  الدوالرات من عائدات اإلعالنات يوميا، عن 
سئلت عما إذا كانت ستعيد األموال إلى الشركات المتضررة، 
وفي واقعة مماثلة في مارس، قالت الشركة إنها ستدرس 

إعادة األموال إلى المعلنين المتضررين.
عالميا،  اإلنترنت  تراقب  التي  آيز،  ثاوزاند  شركة  وقالت 
»االنقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة 

خاصة بالتطبيقات«.
وأصاب االنقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل 

االجتماعي باإلحباط ولجأ كثيرون لموقع تويتر للشكوى.
وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة األعطال 
اإللكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل 
واجهتهم في إنستغرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم 
عن مشكالت في فيسبوك و1600 عن مشاكل في واتساب.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تطبيق »اقرأ لي« منصة الكتب املسموعة األفضل عربيا

خصائص جديدة لـ »واتسآب« تبهر املستخدمني

كلمة1000

● ملعب كرة الطائرة الشاطئية بمدينة زوارة

أكد ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة »آبل« األميركية، 
أن الهواتف الذكية تتنصت على أصحابها، مشيرا إلى أنه 

»ال توجد وسيلة إليقافها«.
زي«  إم  »تــي  لموقع  تصريحات  في  وزنياك  وقــال 
مكبرات  مثل  الذكية  األجهزة  من  العديد  إن  األميركي، 
من  متنوعة  مجموعة  تثير  الجوالة،  والهواتف  الصوت 
يجري  »الجميع  موضحا  بالخصوصية.  المتعلقة  المخاوف 
تصل  الواقع  في  أنها  إال  خاصة...  أنها  يعتقد  محادثات 
والتنصت  إليك  االستماع  يمكنه  الذي  الذكي  لهاتفك 
تقريبا«.  إليقافها  وسيلة  توجد  ال  المشكلة  هذه  عليك. 
)أليكسا(  الصوتي  المساعد  أن خدمة  وأضاف: »ال ننسى 
وسائل  عبر  األخيرة  اآلونة  في  االتهامات  هذه  تطولها 

اإلعالم«.
وكانت شركة »أمازون« قد اعترفت في أبريل )نيسان( 
بعض  إلى  باالستماع  لموظفيها  تسمح  بأنها  الماضي، 
المحادثات التي يجريها المستخدم مع »أليكسا« بهدف 
»إجراء تحسينات على المساعد الصوتي مثل زيادة دقة 

التعرف على الكلمات أو السياقات«، حسب قولها.
بضرورة  الناس  وزنياك  نصح  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حساباتهم  ــالق  إغ
وأوضح  على خصوصياتهم«.  »حفاظا  وذلك  »فيسبوك« 
والطريقة  الناس،  خصوصية  يغزو  »)فيسبوك(  قائال: 

الوحيدة لتجنب ذلك هي مغادرته«.
وكان وزنياك قد أغلق حسابه على »فيسبوك« العام 
الماضي، في أعقاب فضيحة شركة »كامبريدج أناالتيكا« 
بيانات خاصة  على  التي حصلت  السياسية،  لالستشارات 

ببعض مستخدمي »فيسبوك« دون إذن صريح منهم.
إزاء  بالقلق  يشعر  آخــر  شخص  أي  وزنــيــاك  وحــث 
»يختلف  وتابع:  نفسه.  الشيء  فعل  على  خصوصيته 
مزايا  البعض  إلى  فبالنسبة  آخر،  إلى  شخص  من  األمر 
إلى  بالنسبة  لكن  الخصوصية،  فقد  تستحق  )فيسبوك( 

كثيرين مثلي، يجب أن يجدوا طريقة للتخلص منه«.

أحد مؤسسي »آبل« يحذر.. 
الهواتف الذكية تتجسس علينا

شبابية  بأصوات  مميزة  استماع  تجربة  لي«  »اقرأ  تطبيق  يقدم 
على  تساعد  موسيقية  خلفيات  استخدامهم  مع  جميلة، 

االندماج مع الراوي.
كما لدى تطبيق »اقرأ لي« أقسام متنوعة وشيقة 

للمحتوى، فهناك قصص األطفال والكتب السياسية 
والروايات  الساخرة  والكتب  الذاتية  السيرة  وكتب 
كامل  تسجيل  حاليا  وهناك  وغيرهم،  بأنواعها 
الجليلين  الشيخين  بصوتي  الكريم  للقرآن 
عبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي.

من  بلغ  قد  لي«  »اقرأ  تطبيق  أن  الجيد  الخبر 
القوة بحيث إنه بدأ بالتعاقد مع دور النشر لتجعلها 

تنشر النسخ الصوتية من الكتب الجديدة حصريا قبل 
معها، وهذا  بالتزامن  أو  األسواق،  إلى  صدورها مطبوعة 

و»اآللة«  زيدان،  يوسف  للكاتب  »فردقان«  روايتي  مع  حدث  ما 
نقطة  على  تحصل  المنصة  يجعل  ما  وهو  الجندي،  عمرو  للكاتب 

تفوق لصالح المستمع أمام مثيالتها.
أي  إلى  لالنتقال  إمكانية  هناك  أن  التطبيق  مزايا  ومن 
لألمام  التخطي  وأيضا  الصوتي،  المقطع  تريد من  جزء 
ومن  ضغطة.  كل  في  ثانية   30 بمقدار  للخلف  أو 
الكتاب  تحميل  إمكانية  هو  المهمة  المميزات 
باإلنترنت  اتصال  دون  إليه  لالستماع  الصوتي 
إسراع  أو  إبطاء  يمكن  كما  التطبيق.  داخل  من 

الصوت.
أما األوضاع الخاصة التي يدعمها تطبيق اقرأ 
لي فهي »وضع المؤقت« الذي تضبطه حتى وقت 
معين أو حتى انتهاء الفصل الحالي من الكتاب ثم 
يتوقف التطبيق من تلقاء نفسه، وهو مفيد لو كنت 
مباشرة.  النوم  قبل  المفضل  كتابك  إلى  تستمع 
و»وضع القيادة« الذي يقدم واجهة مكبرة ومبسطة 
للتحكم بضغطة واحدة فيما تريد أثناء قضائك مشاويرك بسيارتك.

المراسلة  لتطبيق  المالكة  فيسبوك  شركة  تستعد 
الفورية الشهير »واتسآب«،خالل العام الجاري، الطالق 
التطبيق  على  واإلضافات  التحديثات  من  مجموعة 

بهدف تحسين كفاءته وفق رغبات المستخدمين.
وتضمن »واتسآب« الذي يستخدمه أكثر من 1,5 
مليار مستخدم، عددا من المزايا والخصائص الجديدة 
اإلضافات  مجموعة  ومن  األخيرة،  تحديثاته  في 
على  »التعرف  ميزة  هي  قريبا،  تضمينها  المتوقع 
البصمة والوجه« حيث ستمنع ميزة األمان هذه أي 
جهة خارجية أو أي شخص غير المستخدم الحقيقي 
ذلك  تحقيق  ويمكن  ــواردة،  ال الرسائل  قــراءة  من 
من خالل إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم 
الستخدام خاصيتي التعرف على الوجه Face ID أو 
قفل  إللغاء   Touch ID اإلصبع  بصمة  على  التعرف 

التطبيق.
الرسائل«  توجيه  إعــادة  من  »الحد  ميزة  بينما 
ستخدم الكثير من مستخدمي التطبيق الذين يعانون 
من الرسائل المعاد توجيهها التي تحتوي غالبا على 
تعتبر  الواقع،  وفي  منها،  التحقق  يتم  لم  معلومات 
التي  المشكالت  أكبر  من  واحــدة  المزيفة  األخبار 
يواجهها مستخدمو واتساب في كثير من دول العالم، 
ووفقا لموقع »اليف مينت« سيتمكن المستخدمون 

الرسالة،  توجيه  إعادة  مرات  عدد  معرفة  من  اآلن 
عدد  من  الحد  على  بالفعل  واتساب  عملت  لقد 
الرسائل المعاد إرسالها وحددت إعادة اإلرسال إلى 5 
مستخدمين فقط، مع العلم أنه كان يتم سابقا إعادة 

إرسال الرسائل لعشرين مستخدما.
فهي  ــاالت«  ــص االت »ترتيب  ميزة  ــا  أم

القدرة  لمستخدميه  التطبيق  تتيح 
في  المفضلة  العناوين  حفظ  على 

على  وبناء  االتصال،  قائمة  أعلى 
يتم  من  مع  التفاعل  مستوى 
التواصل معهم، يمكن لواتساب 
الخاصة  االتصال  جهات  تنظيم 
تسهيل  أجــل  من  بالمستخدم 

ميزة  بينما  إليهم،  الوصول  عملية 
»وضعية اإلظالم« فهي تعتبر التحديث 

هي  الظالم  فوضعية  انتظاره،  طال  الذي 
الهاتف  بطارية  استهالك  توفير  شأنها  من  ميزة 

وكان  أشهر،  بضعة  منذ  تطويرها  تم  وقد  الذكي، 
لتقديمها  واتساب  تطبيق  ينتظرون  المستخدمون 

وإدراجها ضمن مزاياه.
يستطيع  خاللها  فمن  الحالة«  »إخفاء  ميزة  أما 
المشاهدة  تخصيص  اآلن  التطبيق  مستخدمو 

لحالتهم على التطبيق بواسطة اختيار من يمكنهم 
رؤية حالتهم وذلك بالنقر أو الضغط على زر »إخفاء« 
بحسب  الصامت  التحديث  قسم  أعلى  في  الموجود 
حالة  مشاركة  بينما  مينت«،  »اليف  موقع  ذكر  ما 
»واتسآب« على منصات أخرى يمكن للمستخدم اآلن 
تطبيقات  على  واتساب  في  حالته  مشاركة 
أو  إنستغرام  أو  فيسبوك  مثل  أخرى 
دون  فــوتــو،  غوغل  أو  ميل  جــي 
الحاجة إلى ربط الحسابات، فإن 
هذه الخاصية ليست تلقائية وال 
يمكن اللجوء إليها بصورة آلية، 
أن  المستخدم  على  يتحتم  إذ 
يقوم بمشاركة أي منشور بنشاط 
على كل هذه المنصات لتجنب أي 

خرق أو انتهاك أمني.
أمــــا مـــيـــزة »إعـــــــدادات 

بين الخصوصية  من  فهي  للمجموعات« 
المزايا والخصائص التي طال انتظارها أيضا، خاصية 
الخصوصية الجديدة ونظام الدعوة، وستساعد هذه 
الخاصية المستخدمين بأن تكون لديهم قدرة أكبر 
على التحكم بهما، ففي حال دعي شخص لالنضمام 
الموافقة  أو أكثر فإنه يستطيع اختيار  إلى مجموعة 

من عدمها في غضون 3 أيام، وبهذه الخاصية، فإنه 
ستكون لدى المستخدمين سيطرة أكبر على رسائل 

المجموعات التي يتلقونها.
ولتمكين هذه الخاصية في التطبيق، يمكن التوجه 
إلى اإلعدادات والنقر على زر المجموعات داخل خاصية 
الخصوصية في حساب المستخدم، ومن هناك يمكنه 
»ال  وهي  الموجودة  الثالثة  الخيارات  من  أي  اختيار 
أو»الجميع«،  بي«  الخاصة  االتصال  »قائمة  أو  أحد« 
وفي حال تم اختيار »ال أحد«، فهذا يعني أنه يمكنه 
الموافقة على االنضمام للمجوعة أو رفضها في حال 
تم توجيه الدعوة له، أما خيار »جهات االتصال الخاصة 
قائمة  في  المستخدمين  أولئك  فقط  فتعني  بي« 

االتصال لدى مستخدم التطبيق.
لألعمال، تمت  بنجاح تطبيق »واتسآب«  واحتفاال 
إضافة ميزات معينة من تطبيق األعمال إلى إصدارات 
الردود  هي  الميزات  وهذه  والويب،  المكتب  سطح 
السريعة »وهي رسائل متكررة لإلجابة على األسئلة 
لتنظيم  العناوين  بطاقات  أو  والعالمات  الشائعة« 
الدردشة  قائمة  والمحادثات وتنقية  االتصال  جهات 
تحت  المحادثات  إدارة  من  المستخدم  تمكن  التي 
غير  الرسائل  مثل  مختلفة  وترشيح«  »تنقية  عوامل 

المقروءة وقوائم البث والمجموعات.

تطبيق »بري شو« يقدم 
تذاكر سينما مجانية 

مهرجان موسيقي يثير جدال بعد 
مضاعفة ثمن التذاكر للبيض

جذب منتخب سيدات الواليات المتحدة لكرة القدم، 
أكثر من 14 مليون مشاهد أمريكي، خالل مباراة نهائي 

كأس العالم للسيدات لكرة القدم، الذي شهد تتويج 
األميركيات باللقب للمرة الرابعة، على حساب منتخب 

سيدات هولندا بعد الفوز عليهن )0-2(.
وقالت شركة نيلسن لإلحصائيات الرقم المعلن 

لمباراة يوم األحد الماضي ال يتضمن عدد المشاهدين 
في الحانات والمقاهي، وكذلك من تابعوا المباراة على 

شاشات عمالقة في الواليات المتحدة.

وقالت »فوكس نيوز« إن المباراة جذبت نحو 289 
ألف مشاهد في متوسط الدقيقة الواحدة خالل البث 

عبر اإلنترنت، لتصبح المباراة األكثر متابعة على اإلطالق 
لنهائي كأس العالم للسيدات.

ويبلغ الرقم القياسي ألكثر مباراة كرة قدم حظيت 
بمشاهدة في الواليات المتحدة نحو 25.4 مليون 

أمريكي، وفقا إلحصاءات شركة نيلسن، وذلك في نهائي 
كأس العالم 2015 للسيدات في كندا بين منتخبي أمريكا 

واليابان.

العبات أميركا يجذبن أكثر من 14 مليون أميركي 

»فيسبوك« يكشف سبب عطل 
تأثرت به منصاتها اإللكترونية

#هشـتاغ
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في أرض المعركة وخارج الخدمة 

اعتراف فرنسي يضع »صواريخ غريان« في دائرة الغموض
التي  الصنع  أميركية  الصواريخ  ملف  سجلها  هامة  تطورات 
قوات  مخازن  أحد  في  الوفاق  حكومة  قوات  عليها  عثرت 
الجيش عقب معركة غريان الشهر الماضي، إذ خرج الجيش 
تلك  بــأن  وأقــر  للتساؤالت،  المثير  صمته  عن  الفرنسي 
أبقى  فيما  الخدمة،  نطاق  خارج  لكنها  اليه  عائدة  الصواريخ 

أسئلة أخرى حول هذه الواقعة.
تايمز«  »نيويورك  جريدة  ــان  إع من  ساعات  وبعد 
كان  الصواريخ،  هذه  عمل  وطبيعة  هوية  عن  األميركية 
اعتراف وزارة الجيوش الفرنسية بأن »صواريخ جافلين التي 
الفرنسية  للجيوش  الواقع  في  تعود  غريان  في  عليها  عثر 
كشفته  ما  مؤكدة  المتحدة«  الواليات  من  اشترتها  التي 

»نيويورك تايمز«.
لكن محللين عسكريين شككوا في تفاصيل هذا االعتراف، 
على  الخدمة  خارج  أسلحة  وجود  في  السبب  عن  متساءلين 
الواقعة  هذه  حول  الفرنسي  الصمت  سر  وما  القتال،  محاور 

منذ كشفها.
المضادة  جافلين  أن  بيّن  تايمز«  »نيويورك  تقرير 
بها  ينتهي  أن  قبل  فرنسا  إلى  بيعها  تم  قد  كان  للدبابات 
المطاف في أيدي جنود قوات الجيش التابع للقيادة العامة. 
الصواريخ  أحــدث  من  واحــدة  »جافلين«  صواريخ  وتعتبر 
المضادة للدروع، فهو صاروخ متطور يوجه نفسه ذاتيًا على 

عكس غيره من الصواريخ المضادة األخرى.
ويمتلك الصاروخ باحثا حراريا يوجهه تلقائيا ويقتصر دور 
الرامى على إطاقه فقط، وال يتطلب عملية توجيه أو متابعة 

خال طيرانه.
22 كليو جراما، ومدى  الصاروخ مع وحدة اإلطاق  ويزن 
اإلطاق الفعال يتراوح بين 75 إلى 2500 متر، وأقصى مدى 

إطاق هو 4750 مترًا، وأكثر ما يميزه هو طريقة انطاقه، 
على  األعلى  من  ليسقط  يطير  ثمَّ  من  الجو  فى  أواًل  يرتفع 
»القوات حكومة  أن  إلى  تيامز«  »نيويورك  وأشارت  الهدف. 
تبلغ  التي  الصواريخ  تلك  الماضي  الشهر  استردت  الوفاق 
تكلفة الواحد منها أكثر من 170 ألف دوالر«، الفتًا إلى أنها 

»عادة ما تباع فقط لحلفاء الواليات المتحدة المقربين«. 
نقل  تايمز«  لـ»نيويورك  نفى  فرنسي  عسكري  مستشار 
»ينتهك  ذلك  ألن  حفتر،  خليفة  المشير  إلى  األسلحة  هذه 
األسلحة  حظر  وكذلك  المتحدة  الواليات  مع  البيع  اتفاقية 
ذلك  شأن  و»من  ليبيا،  على  المتحدة«  األمم  فرضته  الذي 
أن يضع واشنطن على خاف بشأن سياسة ليبيا مع فرنسا، 
الشريك القوي لحلف الناتو والحليف في مناطق ساخنة أخرى 

مثل غرب أفريقيا«.
كما أشار التقرير إلى أن »وزارة الخارجية األميركية حققت 
أرقامها  الصواريخ باستخدام  الماضية في أصل  األيام  خال 
قد  أنها  إلى  وخلصت  المعلومات،  من  وغيرها  التسلسلية 
المؤيدين  من  كانت  التي  فرنسا،  إلى  األصــل  في  بيعت 
ما  شراء  على  فرنسا  »وافقت  حيث  حفتر«  للجنرال  األقوياء 
يصل إلى 260 قطعة من الواليات المتحدة في العام 2010، 

وفًقا لوكالة التعاون األمني   الدفاعي في البنتاغون«.
وقال مسؤوالن أميركيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما 
وزارة  »إن  تايمز«:  ويورك  ي لـ»ن السرية  اإلحاطة  لمناقشة 
مجلسي  في  الخارجية  ات  ق العا لجنتي  أطلعت  الخارجية 
النواب والشيوخ يوم اإلثنين على استنتاجها بأن الصواريخ 

تم بيعها إلى فرنسا«.
أنّها  المتحدة،  الواليات  أعلنت  الماضي،  يونيو   29 وفي 
غريان  مدينة  في  العثور  بشأن  معلومات  صحة  من  تتحقق 

الليبية على أربعة صواريخ أميركية مضادة للدروع من طراز 
»جافلين« تركتها وراءها قوات القيادة العامة المشير خليفة 
قبل  الغربي  الجبل  مدن  كبرى  من  انسحابها  لدى  حفتر 

أسبوعين.
تتوقع  الــوزارة  إن  قال  األميركية  الخارجية  في  مسؤول 
يتقيدوا  أن  اميركية  دفاعية  معدات  يتلقون  الذين  كل  من 
الدائم  السام  أن  المسؤول  وأوضح  استخدامها.  بموجبات 

واالستقرار في ليبيا يأتي فقط من خال الحل السياسي.
ودعا كل األطراف للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية 
نجاحها  على  يتوقف  والتي  المتحدة  األمم  بها  تقوم  التي 

وقف إطاق النار في طرابلس وحولها.
المتحدة  الواليات  دعم  على  األميركي  المسؤول  وأكد 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  بها  يقوم  التي  للجهود 
ليبيا  في  المتحدة  لألمم  التابعة  الدعم  وبعثة  سامة 
إلى  مسار  ورسم  اإلضافي  التصعيد  تفادي  على  للمساعدة 

األمام يوفر األمن واالزدهار لكل الليبيين.
الوفاق  حكومة  قوات  ذكرت  غريان،  على  السيطرة  وبعد 
تستخدمها  كانت  قاعدة عسكرية  داخل  عثرت  أنها  الوطني 
صواريخ  أربعة  على  غريان  مدينة  في  العامة  القيادة  قوات 

من طراز جافلين.
من  الرابع  منذ  طرابلس  العاصمة  جنوب  معارك  وتدور 
للقيادة  التابعة  الليبي  الجيش  قوات  بين  الماضي  أبريل 
العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة 

الوفاق.
قتيًا   739 بسقوط  اندالعها  منذ  المعارك  وأسفرت 
4 آالف بجروح، فيما وصل عدد  على األقل وإصابة أكثر من 
النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكاالت األمم المتحدة.

مع دخول 
االشتباكات على محاور 

القتال بمحيط العاصمة 
طرابلس شهرها الخامس 

أطل الحظر الدولي لتصدير 
الساح مجددًا على المشهد 
الليبي، لكن بوصفه »نكتة 
سمجة« حسب وصف سابق 

للمبعوث األممي غسان 
سامة، بعد أن دخلت أسماء 

دول إقليمية وقوى دولية 
في ملف الصواريخ أميركية 

الصنع التي عثرت عليها 
قوات حكومة الوفاق في أحد 

مخازن قوات الجيش عقب 
معركة غريان الشهر الماضي، 

ووضعت قرار مجلس األمن 
بتجديد حظر الساح في مأزق 

غير مسبوق.

»جافلني« تعيد »النكتة السمجة« إلى املشهد الليبي
الملف تطورات مهمة هذا األسبوع، بعد  سجل 
المثير  صمته  عن  الفرنسي  الجيش  خرج  أن 
عائدة  جافلين  صواريخ  بأن  وأقر  للتساؤالت، 
ساعات  وبعد  الخدمة،  نطاق  خارج  لكنها  إليه 
األميركية  تايمز«  »نيويورك  جريدة  إعالن  من 
كان  الصواريخ،  هذه  عمل  وطبيعة  هوية  عن 
بأن »صواريخ  الفرنسية  الجيوش  وزارة  اعتراف 
في  تعود  غريان  في  عليها  عثر  التي  جافلين 
اشترتها  التي  الفرنسية  للجيوش  الــواقــع 
كشفته  ما  مؤكدة  المتحدة«  الــواليــات  من 

»نيويورك تايمز«.
بداية سيل األحاديث عن التدخالت اإلقليمية 
والعشرين  التاسع  في  الملف  هذا  في  والدولية 
اللحظات  في  وتحديدًا  الماضي،  يونيو  من 
بركان  لعملية  اإلعالمي  المركز  إلعالن  األولى 
تلك  العثور على  الوفاق  التابع لحكومة  الغضب 
»ملكية  تبين  إنها  قال  صورًا  ونشر  الصواريخ، 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  إلى  تعود  الصواريخ 
بحسب ما هو مدون على صناديقها«. وأوردت 
على  المدونة  »الكتابات  أّن  تايمز  نيويورك 
بيعت  أنّها  إلى  تشير  الصواريخ  هذه  صناديق 
الواليات  حليفة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  إلى 

المتحدة، في 2008«.
اسم  ظهور  كــان  متزامن،  توقيت  ــي  وف
إعــالن  مــع  األحـــداث،  مسرح  على  واشنطن 
صحة  من  تتحقق  أنّها  المتحدة  الــواليــات 
أميركية  صواريخ  على  العثور  بشأن  معلومات 
باسم  ناطق  قال  وحينذاك  ليبيا،  في  الصنع 
الخارجية األميركية طلب عدم نشر اسمه لوكالة 
الجد  على محمل  نأخذ  »نحن  برس«،  »فرانس 
معدات  استخدام  بسوء  المتعلقة  المزاعم  كل 
بهذه  علم  على  نحن  المنشأ،  أميركية  دفاعية 

التقارير ونبحث عن معلومات إضافية«.
في  الــبــارز  الديمقراطي  السيناتور  لكن 
هدد  منينديز  روبرت  الخارجية،  العالقات  لجنة 

األسلحة  مبيعات  توقف  أن  يمكن  بالده  بأن 
الخارجية  وزير  إلى  رسالة  ووجه  اإلمارات،  إلى 
بـ»إجراء  فيها  طالبه  بومبيو،  مايك  األميركي 
اتفاقات  بخصوص  توضيحات  وتقديم  تحقيق 
األسلحة مع اإلمارات بحلول 15 يوليو« الجاري. 
ال  »أنتم  بومبيو  إلى  رسالته  في  منينديز  وذكر 
شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، 
مبيعات  جميع  إلغاء  قانونًا  عليكم  يتعين  فربما 
مبيعات  أن  من  محذرًا  اإلمارات«.  إلى  األسلحة 
للقانون  خطيرًا«  »انتهاكًا  ستشكل  األسلحة 
األميركي، و»بشكل شبه مؤكد« انتهاكًا للحظر 
األسلحة  بيع  على  المتحدة  األمم  فرضته  الذي 

إلى ليبيا.
وزارة  كشفت  حتى  أسبوع  يمر  يكد  ولــم 
التي  »جافلين«،  صواريخ  أن  الفرنسية  الدفاع 
عثر عليها في ليبيا تعود لفرنسا، وقالت الوزارة 
الفرنسية »صواريخ جافلين التي عثر عليها في 
ليبيا كانت معطوبة وغير صالحة لالستعمال«. 
مضيفة »هذه الصواريخ لم يكن من المفترض 
مبرزة  ليبيا«،  في  أي طرف  إلى  نقلها  أو  بيعها 
وحدة  تستخدمها  أن  المفترض  من  كان  أنه 

فرنسية لمكافحة اإلرهاب في ليبيا.
هذا  في  وإقليمية  كبرى  دول  ظهور  ويعيد 
ليبيا،  على  السالح  حظر  عن  الحديث  الملف 
تساؤل  عن  أجــاب  مراقبين-  -وحسب  الــذي 
األمن  مجلس  قــرار  تنفيذ  فرص  حول  سابق 
بتمديد  اكتفى  والذي  الماضي،  الشهر  الصادر 
الدول  تفويض  تجدد  واحد،  لعام  السالح  حظر 
األعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر 
سواحل  قبالة  البحار  أعالي  في  األسلحة  توريد 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وطالب  ليبيا، 
بتقديم تقرير عن تنفيذه في غضون 11 شهرًا، 
فيما عبّر عدد من أعضاء المجلس عن أسفهم 

لتدفق أسلحة إلى ليبيا منذ شهرين.
األعضاء  الــدول  فــوّض  األمن  مجلس  قرار 
توريد  حظر  تنتهك  أنها  يعتقد  سفن  لتفتيش 
لكن  السواحل،  قبالة  البحار  أعالي  في  األسلحة 
صدور  منذ  المحللين  تالحق  ظلت  التساؤالت 

غريان،  صواريخ  قضية  ظهور  وحتى  القرار 
حول  واضحة  استفسارات  صورة  في  وظهرت 
ما إذا كان هذا القرار قاباًل للتنفيذ على األرض 
أم أنه »رفع مالم« عن المنظومة األممية أمام 
أمد  يطيل  مما  ليبيا،  إلى  السالح  تدفق  مشهد 

وتخوفهم  الليبيين،  معاناة  ويضاعف  الحرب 
من اتساع رقعة الحرب في البالد، وال سيما أن 
11 شهرًا آخر، كمدى زمني لتقديم  القرار ترك 
بحظر  االلتزام  بشأن  المتحدة  األمم  إلى  تقرير 
آليات  القرار  هذا  افتقاد  على  عالوة  األسلحة، 

تضمن تطبيقه على األرض.
لم  -حينها-  األممي  المبعوث  أن  الالفت 
يخف إحباطه من عدم حسم مجلس األمن قرار 
الفتة  تصريحات  في  وقال  النار،  إطالق  وقف 
األمن  مجلس  وخصوصًا  المتحدة  األمم  »إن 

الداخلية  للنزاعات  صدى  مجرد  تكون  عندما 
تفقد أي صدقية، وبالتالي على الموقف الدولي 
األمن  ومبدأ  األمن  حفاظًا على صدقية مجلس 
في  المتحدة  لألمم  اإليجابي  والدور  الجماعي 
المعالج«  دور  إلى  العودة  واالستقرار،  األمن 
لهذه األزمات، بل إن سالمة أمام كل ذلك هب 
إلى وصف الحديث عن حظر توريد األسلحة إلى 

ليبيا بـ»النكتة السمجة«!
الواضحة،  الدولية  التناقضات  هذه  ووسط 
العاصمة  تخوم  على  الحرب  فــاتــورة  ترتفع 
وقوات  العامة  القيادة  قــوات  بين  طرابلس 
وأكثر  قتيل  »ألــف  قرابة  إلى  الوفاق  حكومة 
من خمسة آالف جريح«. وفق تقديرات منظمة 
الصحة العالمية، التي أشارت كذلك إلى ارتفاع 
مركز  استهدف  الذي  الجوي  القصف  حصيلة 
شرق  كلم   15( بتاجوراء  المهاجرين  ــواء  إي

طرابلس( إلى 53 قتياًل و140 جريحًا.
وحسب متابعين للملف الليبي، فإن المشهد 
بات مرشحًا لجوالت أخرى من سباقات التسلح، 
التدخالت  الدولية لوقف  اإلرادة  في ضوء غياب 
ويلقي  الــحــرب،  وقــف  إلــى  وصــواًل  الخارجية 
المحللون بالالئمة على الموقف األميركي الذي 
لحل  التوصل  حيال  »الميوعة«  كثيرًا من  يبدي 

حاسم في هذا الملف.
األوسط  للشرق  »كارنيغي«  مركز  ويقول 
األميركي  االنخراط  »إن  حديثة  دراســة  في 
الوقائع  مع  اتّساقًا  واألكثر  والمتوازن،  القوي 
سيكون  ترامب،  تصريح  عكس  على  المحلية، 
الحكومة األميركية، بما فيها  حاسمًا«، وينصح 
اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  »منع  الكونغرس 
الضوء  تسليط  خالل  من  أكثر،  التدخّل  عن 
الدول  التي ترتكبها هذه  علنًا على االنتهاكات 
إلى  األسلحة  توريد  المتحدة بحظر  األمم  لقرار 

ليبيا«.
ال  التوصيات  هــذه  إن  القول  يبقى  لكن 
إرادة  غياب  ضوء  في  النصائح،  حدود  تتجاوز 
خلفية  في  المتحدة  والواليات  الدولي  المجتمع 

مشهده الحاشد، بما يمدد أمد الحرب.

تدخالت إقليمية ودولية وسقوط ورقة التوت عن قرار حظر السالح

وزارة الدفاع الفرنسية: الصواريخ لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها إلى أي طرف في ليبيا
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محليات 04

بعد خطوات بلدية سرت إلنشاء محطة

تحلية املياه.. بديل ضروري ومكلف للنهر الصناعي
النهر  منظومة  على  االعتداءات  استمرار  مع 
الصناعي، وما يسببه من انقطاع مستمر للمياه 
في  محليون  مسؤولون  بدأ  أيامًا،  يستمر  قد 
المياه  تحلية  خيار  إلى  االتجاه  نحو  خطوات 
المنظومة،  على  الضغط  تخفيف  بهدف 
المياه،  انقطاع  فترات  تقليل  في  والمساهمة 
الخطوة  تلك  إلى  بحذر  ينظرون  محللين  لكن 

في ضوء التكلفة االقتصادية العالية لها.
فبراير،   17 ثورة  أعقبت  التي  األحداث  ومنذ 
والنهب  السرقة  إلى  النهر  مواقع  تعرضت 
والتخريب ، فمن بين 1149 بئرًا في المنظومة 
تعرض 101 بئرًا للتخريب واالعتداء والسرقة، 
لحقول  الغربي  الشمالي  الحقل  في  أغلبها 

منظومة الحساونة – سهل الجفارة.
المياه،  منظومات  في  المياه  انقطاع  ويتكرر 
نتيجة هذه االعتداءات، التي تخلف خسائر تقدر 
النهر  يضم  حيث  الدينارات،  ماليين  بمئات 
سهل  ـ  الحساونة  هي  منظومات   6 الصناعي 
 ، بنغازي،  تازربو  و  سرت،  والسرير  الجفارة، 
والجغبوب طبرق، والكفرة تازربو، و القرضابية 

السدادة.
خطوات  بدأوا  سرت  بلدية  مسؤولي  لكن 
البحر  مياه  تحلية  محطة  مشروع  تفعيل  نحو 
من أجل استمرار تدفق مياه الشرب في حال أي 
اعتداء على خط النهر الصناعي الرابط ما بين 

مدينتي أجدابيا وسرت.
المعداني  مختار  سرت  بلدية  عميد  ويقول 

حل  هي  المياه  تحلية  »محطة  إن  لـ»الوسط« 
بديل لغياب الدولة، للمحافظة على سير تدفق 
الذي  بلدية سرت دون توقف  إلى  الشرب  مياه 
تحلية  محطة  مشروع  تفعيل  خالل  من  يأتي 

المياه«.
الفترة  خالل  عانت  »البلدية  أن  إلى  ويشير 
خط  على  المتكررة  االعتداءات  من  الماضية 

النهر الصناعي بين أجدابيا وسرت«.
مع  المعداني  اتفق  الماضي  والثالثاء 
مسؤولين بإدارة الموارد المائية وشركة المياه 
والصرف الصحي، على تشكيل فريق فني يعاين 
تساهم  حتى  المحطة  إلنشاء  المقترح  المكان 
بعد  توقف،  دون  بالمياه  البلدية  تغذية  في 

تذبذب مخزون المياه في خزان أجدابيا.
الرئيسي  لإلمداد  مصدرًا  الخزان  هذا  ويعد 
متر  ألف   233 يرسل  إذ  سرت،  بمدينة  للمياه 
مكعب من المياه إلى خزان القرضابية بعد أن 

يتلقاها من حقول آبار تازربو والسرير.
وإرساله  استقبال  في  القلب  موقع  ويمثل 
 402 األنابيب بطول حوالى  إلى منظومة خط 
 120 و  سرت  إلى  أجدابيا  من  كيلومترين 
فى  وتوجد  بنغازى،  إلى  أجدابيا  من  كيلومترًا 
هذه المنظومة معدات كل معدة لها خاصيتها.
الصناعي  النهر  جهاز  من  مصدر  ويشير 
بسبب  المياه  مخزون  في  إرتباك   « وجود  إلى 
خط  طول  على  الشرعية  غير  الوصالت 
المنظومة، وعدم التزام فتحات التغذية بكمية 
معينة«، منوهًا إلى أن »الكمية المرسلة ترتفع 

وتنخفض على حسب االستهالك البشري«.
لـ»الوسط« »إنشاء محطة تحلية  لكنه يقول 

مياه البحر في بلدية سرت هو أمر مهم ألنه يخفف 
الضغط على خزان النهر الرئاسي«. ويضيف »ال 
خزان  أنشأت  الليبية  الدولة  أن  الكثيرون  يعلم 
النهر الصناعي من أجل الصناعة والزراعة على أن 
تعتمد المدن والقرى الليبية على محطات تحلية 
مياه البحر، ويكون خزان النهر الصناعي للطوارئ 

فقط«
ووضع النظام السابق حجر األساس لمشروع 
مدينة  في  السرير  منطقة  في  الصناعي  النهر 
جالو في العام 1984، ويبلغ طول شبكة األنابيب 
الممتدة في النهر الصناعي نحو 4 آالف كيلو متر.

ورغم طرح محطات تحلية المياه كحل بديل 
إال  الصناعي،  النهر  عبر منظومة  المياه  لنقص 
أن  يرى  أحمد  محمد  د.  االقتصادي  الخبير  أن 
كفؤًا  اقتصاديًا  حاًل  يوفر  كان  الصناعي  النهر 
للبالد، في ضوء حاجة تلك المحطات إلى الوقود 

أوالغاز.
التكلفة  هي  المياه  تحلية  »مشكلة  وقال 
الليبية  المدن  لنقل لوقود والغاز بين  الباهظة 
التي تتوزع على مساحات شاسعة على الساحل 

ما يجعل نقل الغاز مكلًفا جدا«.
بعض  في  تحلية  محطات  »هناك  ويضيف 
الزويتينة«،  في  وأجدابيا  درنة  مثل  المدن 
المدن  بعض  في  الغاز  »مرور  أن  إلى  مشيرًا 
التي يصل لها خط الغاز من الممكن أن يقلل 

التكلفة«.
الباهظة،  والتكلفة  البديلة  الحلول  بين  وما 
نجاح  أمام  الرئيسية  العقبة  االنقسام هو  يبقي 
أية خيارات، خصوصًا مع استنزاف موارد البالد 

بما يضيع فرصًا كثيرة ويعمق األزمات.

املياه تدخل على خط األزمة.. وتخوف أممي من تحولها لـ »سالح« في حرب العاصمة

دخلت المياه قلب المعركة في ليبيا، منذ نشوب 
االشتباكات حول العاصمة طرابلس قبل أكثر من 
ثالثة أشهر وتحديدًا في 4 أبريل الماضي، بين 

القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، 
والقوات التابعة للقيادة العامة، وأصبحت مصدرًا 

للقلق للسكان، الذين يعيشون أوضاعًا شديدة 
الصعوبة، قد تزيد وطأتها مستقباًل مع تزايد أعداد 

النازحين من جنوبي طرابلس، إضافة إلى األزمات 
اليومية لعدم توفر الوقود وانقطاع الكهرباء 

المستمر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما بدأت أزمة في النظام الصحي تلوح في األفق 

الليبي؛ بسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة 
للشرب- نحو 101 من 149 قناة توزيع مياه في 

ليبيا تعرضت للتدمير- بسبب العمليات القتالية 
العسكرية وتعطل المصالح اإلدارية، فيما يتوقع 

البعض أن تصبح المياه النقية في طرابلس 
هدفًا مستقبليًا إذا استمرت الحرب على طرابلس، 

وتصاعدت وتيرتها، وفق »دويتشه فيله« 
األلماني.

البشر  حياة  الستمرار  اهلل  هبة  هي  التي  المياه  استعمال 
يأتي  »جريمة«،  منابعه  على  السيطرة  أجل  من  كـ»سالح« 
هذا التخوف من تحول المياه في ليبيا إلى سالح، بعد تعرض 
الصناعي« ألضرار كثيرة من قبل مسلحين،  منظومة »النهر 
لذلك عقدت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا و»يونيسف« 
العامة  الهيئة  أسبوع، ضم  نحو  قبل  اجتماعًا  الدولي  والبنك 
بهدف  والمالية،  التخطيط  ووزارتي  الليبية  المائية  للموارد 
االتفاق على آلية عمل مناسبة لمعالجة أزمة المياه المتنامية 
في ليبيا، لتوفير األمن الالزم لمنظومة النهر الصناعي. وحثت 
في  العام،  لألمين  الخاص  الممثل  نائبة  ويليامز،  ستيفاني 
الليبيين  المحاورين  األوروبي،  االتحاد  من  الممول  االجتماع 
على التوصل إلى حلول محلية ألزمة المياه، وجددت استعداد 

بعثة األمم المتحدة لتقديم الدعم.
تحذير من استخدام المياه كـ »سالح حربي«

على  الماء  توزيع  إدارة  موظفي  مسلحون،  أرغم  مايو  في 
بذلك  ومارسوا  طرابلس.  عن  يومين  طوال  المياه  قطع 
ضغوًطا إلطالق سراح أحد السجناء. وتقول تقارير غير منشورة 
للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  للمياه  العامة  الهيئة  من 
من  األطراف  جميع  حذرت  المتحدة  األمم  إن  »يونيسف« 
أن شبكة  غير  الحرب،  في  إلى »سالح«  المياه  تحول  خطورة 
إن  ليبيا، بل  بالفعل في غرب  بأضرار جسيمة  المياه أصيبت 

المياه المعبأة محليًا أصبحت ملوثة.

تحذير من انهيار خدمات الدولة
في  دولية  لمنظمات  توضيحي  عرض  في  قالت  المياه  هيئة 
مارس الماضي، إنه إذا لم يتم إصالح األضرار فمن الممكن 
أن يصل األمر إلى إغالق شبكة أنابيب المياه الرئيسية فجأة 
في  وجاء  فيه،  التحكم  يمكن  ال  وبشكل  المتوقع  غير  وعلى 
العرض أن العواقب ستكون وخيمة، ألنه ال توجد شبكة بديلة 
صالحة لضخ إمدادات المياه، ويمثل هذا التحذير من تعطل 
الشبكة، أخطر بادرة على انهيار خدمات الدولة في ليبيا التي 
كانت من أغنى دول شمال أفريقيا، وسيكون لذلك تداعيات 
»متشددون«  مسلحون  فيه  يستغل  بلد  في  األثر  بعيدة 
وفصائل مسلحة ومهربون يعملون على تهريب المهاجرين 

والالجئين األفارقة إلى أوروبا حالة الفوضى.
4 ماليين شخص مهددون بالحرمان من المياه النقية

قال أسامة محمد الدوكالي، أمين الصندوق في أحد مقاهي 
ويحصل  أمكن  كلما  المعبأة  المياه  يشتري  الذي  طرابلس، 
الصالحة  »المياه  أمواله:  تنفد  عندما  سبيل  ماء  من  عليها 
للشرب إشكالية يومية لعائلتي«. فيما يمأل آخرون الزجاجات 

من آبار، وفق وكالة »رويترز«.
وقال مصطفى عمر، المتحدث باسم »يونيِسف«: »سيحرم 
على  الحصول  من  شخص  ماليين  أربعة  بنحو  يقدر  عدد 
المياه النقية« مضيًفا أن النتيجة المحتملة لذلك هي اإلصابة 
بالكوليرا والتهاب الكبد الوبائي )أ( واإلسهال الذي يعد من 

األسباب الرئيسية لوفاة األطفال.
إن  ودبلوماسيون  المياه  هيئة  في  مسؤولون  ويقول 
بمياه  وملوثة  مالحة  الساحلية  المناطق  في  الجوفية  المياه 
التحلية تعطلت  %80 من محطات  الصحي، وأن نحو  الصرف 

األنابيب  إن  »يونيِسف«  في  قال مسؤولون  فيما  العمل،  عن 
العذبة  المياه  احتياجاتها من  %70 من  ليبيا بأكثر من  تزود 
محطات  إصالح  الصعب  من  ألن  األهمية؛  شديدة  تزال  وال 
التحلية مع احتمال تعرضها للهجوم، كما يفك البعض رؤوس 
قبائل يعيشون في  رجال  النحاسية، وهناك  القطع  لبيع  اآلبار 
لمطالبهم  دعمًا  األنابيب  فيغلقون  اإلهمال  يعانون  الجنوب 

من المسؤولين في العاصمة.

الحاجة الستثمارات تبلغ ملياري دينار
للمياه، مقرها في  العامة  الهيئة  السني، رئيس  قال عبد اهلل 
في  بئرًا   479 بين  من  بئرًا   101 إن  مقابلة  في  طرابلس، 
إذا كان من  للتفكيك، وعما  الغربية تعرضت  األنابيب  شبكة 
الممكن أن يصل األمر إلى أزمة مياه قال السني إن انقطاعات 

الكهرباء تهدد بالفعل اإلمدادات، وفق وكالة »رويترز«.
وأضاف أن البنية التحتية للمياه تحتاج إلى استثمارات تبلغ 
للمياه  العامة  الهيئة  أن  )1.4 مليار دوالر(، غير  ملياري دينار 
ولم تحصل  الماضي  العام  دينار في  مليون   60 حصلت على 

على أي مبالغ حتى اآلن بسبب »حرب العاصمة«.
األنابيب في  المركزية لشبكة  المراقبة  ومنذ إصابة غرفة 
غرب ليبيا في قصف أوائل مايو الماضي، عجز المهندسون عن 
المياه وتدفقها. ورحلت شركة صيانة تونسية  قياس ضغط 
إن  السني:  وقال  القتال.  بسبب  الشبكة  تتولى صيانة  كانت 
»تدفق المياه لغرب ليبيا انخفض من الضخ الطبيعي بنسبة 
متر  ألف   800 نحو  إلى  اليوم  في  مكعب  متر  مليون   1.2
مكعب في اليوم اآلن؛ بسبب األعمال التخريبية وقلة التمويل 

والصيانة«.
وأكمل أن الطلب ارتفع في مختلف أنحاء ليبيا إلى 7 مليارات 
متر مكعب سنويًا، من 5.5 مليار في 2011، مع قيام مزارعين 
العام  وبحلول  الخزانات.  من  السحب  أو  آبار  بحفر  وغيرهم 

2025 ستحتاج ليبيا إلى ثمانية مليارات متر مكعب.

العديدة خطف  المشاكل  من  أن  »يونيِسف«،  تقرير  وذكر 
العاملين في قطاع المياه ونهب المعدات، و»إذا لم تعالج تلك 
إلى  السليم وفورًا قد تؤدي  النحو  التهديدات واألضرار على 
تأثر  السني  وأكد  بالكامل«.  العظيم  الصناعي  النهر  تعطل 
المتاحة  األموال  المعالجة بسبب نقص  المياه بقصور  جودة 
بعض  ويتفق  الالزمة،  والمعدات  الكيماوية  المواد  لشراء 
المسؤولين في الرأي مع سكان يقولون إن مياه الصنابير غير 

صالحة للشرب.
وقال عبد الرحمن غندور ممثل ليبيا الخاص في »يونيِسف«، 
لساعات طويلة  مياه  دون  بالذات »ظلت  وطرابلس  ليبيا  إن 
االستحمام؟،  لألطفال  يمكن  فكيف  شهرين..  ولمدة  يوميًا 
األساسية،  األطفال  تطعيم  عمليات  المنظمة  وتتولى 
للنازحين،  الغذاء  أخرى  دولية  وهيئات  المتحدة  األمم  وتوفر 
المدنيين  لعالج  الدولة  لمستشفيات  طبية  ومستلزمات 

والمقاتلين على جانبي خطوط القتال.
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  النجار،  الدين  بدر  ولفت 
األمراض إلى أن »كل المياه ملوثة«، وسرد مشاكل مثل البكتيريا 
الضارة أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه، وأضاف: »ال يوجد ماء شرب، 

وال سيما من المشروعات التي تديرها الدولة«.
الدائرة  الحرب  يخشى  يعد  لم  الزبيدي  اهلل  عبد  الشاب 
يعبر عن  ما  بقدر  للعاصمة طرابلس،  الجنوبية  الضاحية  في 
لنقص  منطقتهم  تعرض  استمرار  من  وآخرون  هو  تخوفه 
من  الدرسي،  الكريم  عبد  ويقول  العذبة.  المياه  في  شديد 
خالل  المعارك  من  جانبًا  شهدت  التي  الربيع،  وادي  منطقة 
األسابيع الماضية: »ليس لدينا مياه في منازلنا. فقد تضررت 
شبكات الكهرباء والمياه بسبب االشتباكات والقصف المدفعي 
وهناك من  بيوتهم،  المواطنين هجروا  وكثير من  المتبادل، 

يبحث عن المياه في باطن األرض«. فيما يقول عبد الرحمن 
الغميض، الذي ينتمي إلى طرابلس عبر حسابه على »تويتر«: 
السيولة  انعدام  إلى  إضافة  العاصمة،  عن  مقطوعة  »المياه 
بالمصارف، وضراوة الحرب في ضواحيها، بينما الحكومة )...( 
فيما  المشاكل،  زادت  بل  طويلة،  لسنوات  أزمة  أي  تحل  لم 

تستمر بتثبيت ومكافأة الفاسدين«.
 ،2011 في  بالقذافي  اإلطاحة  منذ  المشكلة  وتتصاعد 
التي  المنشآت  في  االستثمار  عن  المسؤولون  توقف  عندما 
حالتها  لتتدهور  تُركت  أو  أضرار  أوأصابتها  للنهب  تعرضت 
المسؤولين  وبعض  دبلوماسيين  أن  غير  الفوضى،  وسط 
مليار   34 حجمها  يبلغ  التي  الميزانية،  إن  يقولون  الليبيين 
المسلحة  الجماعات  مرتبات  دفع  في  أساسًا  تستخدم  دوالر، 
بأعداد  المثقلة  العامة  الخدمة  في  العموميين  والموظفين 
ببساطة  تتعرض  أنها  أو  الوقود  ودعم  العاملين،  من  كبيرة 
وإن  الفساد  بمكافحة  ملتزمة  إنها  الحكومة  وتقول  للسرقة. 
مع  حفتر،  يتحالف  فيما  مفيدة،  كانت  االقتصادية  إصالحاتها 

حكومة موازية وظفت ألوف العاملين والمقاتلين.
السراج  فايز  الوزراء  رئيس  حكومة  حققت  طرابلس  وفي 
المدعومة من األمم المتحدة بعض النظام غير أن الجماعات 
أو  عقودًا  وشركاءها  هي  منحها  على  الدولة  تجبر  المسلحة 
إن  »رويترز«-  وكالة  مقابلة–وفق  في  السراج  وقال  وظائف. 
السلطات اضطرت لتحويل أموال التنمية والخدمات األساسية 

لتجهيز القوات ومعالجة الجرحى.
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم عدم االستقرار منذ 2011 
الذي أدى إلى تراجع مستويات المعيشة، إذ بلغ نصيب الفرد 
تزال  ال  ليبيا  فإن  دوالرا،   7235 اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
الدخل  ذات  الدول  قائمة  في  العليا  الشريحة  دول  من  تعتبر 

وغيرها  المتحدة  األمم  على  اآلن  تعتمد  أنها  غير  المتوسط، 
من المنظمات الدولية في الحصول على العديد من الخدمات، 
بما في ذلك بناء خزانات المياه للمدارس التي ال تصل إليها 

أنابيب المياه وتمثل %20 من عدد المدارس.

مبادرة عربية تحظى بقبول الليبيين
فيما توقع منصور عيوني، المحلل السياسي التونسي والخبير 
التي  المبادرة  أن  األلمانية«،  لـ»اإلذاعة  الليبي،  الشأن  في 
األزمة  لحل  والجزائر  وتونس  مصر  من  كل  عليها  تعمل 
الفجوة  الليبيين وتقلل من  بقبول نطاق واسع من  ستحظى 
أهل  فإن  عيوني  وبحسب  كبير،  بشكل  الجانبين  أنصار  بين 
إلى حل  الطرفين  يأملون في وصول  طرابلس وليبيا عمومًا 
القيمة  هذه  له  أمرًا  بعينه  لطرف  التأييد  يعد  ولم  سياسي 
ألنهم يفهمون أن االتفاق هو السبيل لألمن واستعادة الحياة.

وضعية جديدة تستوجب جلوس الطرفين
وتطرق منصور إلى رفض السراج الجلوس مع حفتر، وقال إنه 
يُعد طرحًا غير واقعي »فربما كان هذا يحتمل بعض الواقعية 
جديدة  وضعية  هناك  اليوم  لكن  طرابلس  عملية  بدء  قبل 
على األرض تستوجب جلوس الطرفين سويًا وأول خطوة على 
وإيجاد  ببعضهما  الطرفين  اعتراف  ضرورة  هي  الحل  طريق 
السياسية  العملية  إذا لم يوجد حفتر في  تفاهم بينهما ألنه 
فإنه سيظل خارجها بأشكال أخرى تعكر الوضع ليس سياسيًا 
ليس  امتدادات  له  وأن  خاصة  وإنسانيًا  عسكريًا  وإنما  فقط 

على األرض داخل ليبيا فقط وإنما دوليًا أيضًا«.
ومنذ العام الماضي وطرابلس العاصمة تعاني من نقص 
طرابلس  معركة  اندالع  منذ  األزمة  وتفاقمت  العذبة،  المياه 
المعبأة  المياه  أصبحت  حتى  الماضي،  أبريل  من  الرابع  في 
المواطنين  تدفع  باتت  المالية  األزمة  لكن  إجبارية.  سلعة 

للبحث عن »مياه السبيل« مجانًا إذا توفرت.
مدينة  لجأت  الليبي،  الغرب  في  المياه  نقص  ولمواجهة 
آبار  سبع  حفر  إلى  العاصمة(  شرق  كيلومتر   200( مصراتة 
الحاصل  النقص  لتعويض  بالمدينة  عدة  مناطق  في  مياه 
المصدر  النهر الصناعي،  المائية من منظومة  في اإلمدادات 
الوحيد للمياه في البلدية، واالنقطاعات المتكررة فيها«. وقبل 
نحو أسبوع سلم مكتب المشروعات في بلدية مصراتة، وفرع 
الهيئة العامة للموارد المائية بالمنطقة الوسطى، أول موقع 
لحفر بئر للمياه االرتوازية بمنطقة بدر للشركة، التي تعاقدت 

معها البلدية لتنفيذ المشروع.
وراء  الدوافع  من  كانت  العامة  الخدمات  سوء  أن  يذكر 
يبلغ  أنابيب  شبكة  أن  غير  القذافي،  حكم  على  االنتفاضة 
طولها 4000 كيلومتر تعرف باسم »النهر الصناعي العظيم« 
كانت مشروعًا رائدًا من المشروعات الهندسية المدنية على 
الثمانينات، ويعيش نحو ستة  بنائها في  العالم عند  مستوى 
ماليين نسمة، على امتداد ساحل البالد على البحر المتوسط 
أو بالقرب منه، ويعتمدون على المياه العذبة التي تضخ عبر 
لحقتها  التي  البالد،  جنوب  في  جوفية  خزانات  من  األنابيب 
أضرار بالغة من كثرة االعتداءات من قبل مسلحين وجماعات 

متشددة.

مركز مكافحة األمراض: المياه ملوثة 
بالبكتيريا الضارة مع ارتفاع نسبة 

الملوحة 

 ممثل ليبيا في »يونيسِف« طرابلس 
دون مياه لمدة شهرين.. فكيف يمكن 

لألطفال االستحمام

أجدابيا ــ صالح ناصف

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

السنة الرابعة
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محليات 05

القاهرة ــ الوسط

تقارير حكومية: معدالت الفقر تصل إلى 40% والتعامل بالصكوك التي زادت بنسبة 30% في الجنوب

 املدن التاريخية العتيقة لم تسلم من النيران.. و118 حادًثا في زلينت يونيو املاضي

طرابلس ــ أحمد الخميسي

طرابلس،  العاصمة  بوسط  الظهرة  سوق  أمام 
محمد  المواطن  يشتري  باأللم،  اكتست  وبمالمح 
للبائع  نقدًا  وباعه  المصدق،  بالصك  الدوالر  أحمد 
الحصول على نقد محلي. محمد قدم  نفسه من أجل 
غذائية،  سلع  لشراء  طرابلس  إلى  نفوسة  جبل  من 
أزمة  بسبب  »الكاش«  النقد  من  جيوبه  خوت  وقد 

البالد. منها  تعاني  التي  السيولة 
أزمة  من  الماليين  مثل  يعاني  المواطن  هذا 
اقتصادية طاحنة متفاقمة رغم امتالكهم أرصدة في 
العملة  قيمة  تدهور  جراء  فارهة،  وسيارات  المصارف 
األسعار،  في  جنوني  ارتفاع  إلى  أدى  مما  الوطنية، 
متالحقة  معيشية  أزمات  مع  العامة  الخدمات  ونقص 
التجارية مع  البنزين والسيولة بالمصارف  مثل نقص 

يوميًا. 15 ساعة  الكهربائي  التيار  انقطاع 
تزايد  ضغط  تحت  المواطنين  معاناة  وتتعمق 
البالغ  طرابلس  جنوب  معارك  من  النازحين  أعداد 
األدوية  نقص  عن  فضاًل  نازح،  ألف   95 عددهم 

الخدمات. مع ضعف  العامة  بالمستشفيات 
ورغم توافر السلع الغذائية والدوائية في األسواق 
غير  أسعارها  لكن  التجار-،  من  عدد  تأكيدات  -وفق 
مستقرة إلى حد فاق القدرة على مجاراتها، وال سيما 
التجارية  الحركة  شلل  أن  كما  األساسية،  السلع 
لطرابلس  المجاورة  المناطق  في  واالقتصادية 
األسعار،  غالء  في  تسبب  اآلمنة  غير  الطرق  بسبب 
 30% بنسبة  زادت  التي  بالصكوك  التعامل  خصوصًا 

الليبي. الجنوب  النائية وفي  المناطق  في 
وأثرت الظروف االقتصادية المتردية التي تمر بها 
تلبية  في  المواطنين  قدرة  على  سنوات  منذ  البالد 
والمستلزمات  السلع  وتوفير  المعيشية  احتياجاتهم 
االستهالكية، وغالء األسعار ونقص السيولة وتدهور 

الشرائية. القدرة 
أجرة-  سيارة  سائق  -وهو  الزواي  محمد  ويقول 
تتوافر  ال  اليومية  المعيشة  متطلبات  »أدنى  إن 

تناهز  طويلة  لساعات  تنقطع  فالكهرباء  للمواطن، 
بالمصارف،  متوافرة  غير  والسيولة  يوميًا  ساعة   15

. الفجر«  والبنزين طوابير طويلة منذ ساعات 
األسواق  اجتاحت  التي  الغالء  »موجة  أن  ويشرح 
المادية  قدرتي  فاقت  الماضي  العام  مطلع  منذ 
وعدم  األجور  حجم  تواضع  مع  خاصة  االحتمال،  على 
اليومية«.  المعيشية  المتطلبات  لتلبية  كفايتها 
المعيشة  لتكلفة  المطرد  »االرتفاع  إن  ويضيف 

المواطن«. السلع يالزمان يوميات  وزيادة أسعار 
ما  حد  إلى  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  وساهم 
المحلل  أن  إال  السيولة،  وتوفير  األسعار  استقرار  في 
إن  لـ»الوسط«  يقول  الهادي  أبوبكر  االقتصادي 
ارتفاع  من  المواطن  يدفعها  العاصمة  حرب  تبعات 
عن  فضاًل  األسعار،  ومضاربات  اإليجارات  أسعار 
لعملية  األمور  وترك  السوق  في  األسعار  رقابة  غياب 
معيشيًا  ضغطًا  هناك  أن  مؤكدًا  والعرض،  الطلب، 
جديدًا على المواطن مع استمرار الحرب وعدم وجود 

للنازحين. حلول 
برنامج  الماضي،  العام  الرئاسي،  المجلس  اعتمد 
الرسم  قيمة  بتحديد  بدأ  الذي  االقتصادي  اإلصالح 
 ،183% النقد األجنبي بنسبة  المفروض على مبيعات 
الليبي  الدينار  صرف  ألسعار  اليومية  للنشرة  وفًقا 
المصرف  عن  تصدر  التي  األجنبية  العمالت  مقابل 

المركزي.

الفقر  معدالت  إن  تقول  حكومية  غير  تقارير  لكن 
%40، ويبلغ الحد األدنى لألجور  البالد تصل إلى  في 
ما  الخام  النفط  صادرات  تمثل  فيما  دينارًا،   450
لالقتصاد  الكلية  الصادرات  إجمالي  من   96% يعادل 
اإليرادات  في  النفط  عائدات  تسهم  كما  الليبي، 
النفط  عائدات  وارتفعت   .95% بنسبة  للبالد  المالية 
إلى 24.4 مليار دوالر العام 2018، بزيادة %78 على 

.2017 سنة 
مؤشرات  يرصد  التير  مصطفى  االجتماعي  الخبير 
تمتع  »عدم  مثل  ليبيا  في  الفقراء  نسبة  الرتفاع 
حاليًا،  الموجودة  غير  العامة  بالمرافق  المواطن 
وجود  وعدم  الكهربائي،  للتيار  المستمر  واالنقطاع 

مواصالت عامة في البالد«.
واالستهالك،  اإلنفاق  بمؤشرات  يتعلق  فيما  أما 
حسابه  في  يملك  قد  الليبي  »المواطن  التير  يقول 
من  سحبها  يستطيع  ال  دينار  مليوني  المصرفي 
على  يتحصل  وال  طويلة  أيامًا  يقف  وقد  المصرف، 
في  الفقر  »مؤشرات  إن  وأضاف  منها«.  واحد  درهم 
معظم  فمثاًل  دولة،  أية  عن  كبير  بشكل  تختلف  ليبيا 
وجود  لعدم  نظرًا  سيارات  يمتلكون  الجامعات  طالب 

وسائل نقل عامة ولكنهم فقراء«.
ويتعّقد الوضع المعيشي لليبيين، بسبب المخاوف 
األضرار  نطاق  واتساع  المعارك  أمد  إطالة  من 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  وخصص  المعيشية، 
لمعالجة  دوالر(  مليار   1.43( دينار  ملياري  الوفاق 
ويأتي  االشتباكات.  عن  الناجمة  المعيشية  األزمات 
المعارك  النازحين من مواقع  احتياجات  لتوفير  المبلغ 
وتقديم  المناطق،  بمختلف  المتضررين  وجميع 

العالج. التي تشمل مستلزمات  الضرورية  الخدمات 
عدد  ارتفاع  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
وأكثر  قتيل  ألف  إلى  طرابلس  في  القتال  ضحايا 
العالمية  الصحة  ودعت  جريح،  آالف  خمسة  من 
إلى  ليبيا  في  المعنية  والجهات  النزاع  أطراف  جميع 
ضواحي  في  الدائر  للصراع  وسلمي  سريع  حل  إيجاد 
سقوط  لتفادي  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  منذ  العاصمة 

األبرياء. المزيد من 

دخلت  العاصمة،  حرب  ثمن  المدنيون  يدفع  بينما 
ارتفعت  بعدما  البالد  أنحاء  في  الخط  على  الحرائق 
لتشكل  الماضيين  الشهرين  مدى  على  وتيرتها 
جسيمة،  ومادية  بشرية  أضرارًا  يخلف  زاحًفا  خطرًا 
عن  الحكومية  اإلطفاء  إمكانات  عجز  مقابل  في 
مدينة  حريق  آخرها  المتنقلة  الحرائق  هذه  مالحقة 

الماضي. األحد  المروع  التاريخية  غدامس 
118 حريًقا  وحسب أحدث إحصاءات رسمية، اندلع 
الماضي،  يونيو  شهر  خالل  وحدها  زليتن  مدينة  في 
كان لحرائق الغابات واليابسة النسبة األكبر )71 %(، 
زليتن  الوطنية  السالمة  وفق هيئة  حريًقا،   84 بواقع 

التي نجحت في إخمادها.
إلى  الحرائق  تلك  اندالع  المتابعين  بعض  وأرجع 
ارتفاع درجة الحرارة ورياح القبلي وبعض السلوكيات 
الخاطئة مثل رمي أعقاب السجائر أو ترك نيران دون 
تكون  أن  رجحوا  التي  األسباب  جملة  وهي  إطفائها، 
األخضر  بالجبل  مزارع  عدة  في  حرائق  لنشوب  سببًا 

27 مايو الماضي. شرقي البالد 
الظاهرة  هذه  تتسع  أن  من  تتزايد  المخاوف  لكن 
أشهر  أعلى  هو  يعد  الذي  الجاري،  يوليو  شهر  في 
أشهر  ثاني  ـ  يوليو  ويشهد  ليبيا،  في  حرارة  السنة 
منتصف  من  تبدأ  التي  »العنصرة«  فترة  ـ  الصيف 
إلى  الحرارة  أيام، تصل خاللها  يوليو وتستمر لثالثة 

ما فوق األربعينات، وهي أشد أيام الصيف حرارة.
اإلمكانات  نقص  من  المدني  الدفاع  ويشكو 
قطع  توافر  عدم  ومنها  البالد،  أنحاء  في  اإلطفائية 
السائل  مادة  في  الحاد  النقص  على  عالوة  الغيار 

الحرائق. إخماد  للمساعدة في  الرغوي 

الحرائق »الغامضة« تفاقم معاناة الليبيني من نيران الحرب

 محلل: ضغط معيشي جديد على 
المواطن مع استمرار الحرب وعدم 

وجود حلول للنازحين

مخاوف من اتساع ظاهرة الحرائق 
في يوليو أعلى أشهر السنة حرارة 

في ليبيا

الدفاع  رجال  الحرائق  أرهقت  وليد  بني  وفي 
إلى  األهالي  يسارع  لذا  الوحيدة،  وسيارتهم  المدني 
الزيتون  المدني حماية ألشجار  للدفاع  العون  تقديم 
في  األسر  من  العديد  عليها  يعتمد  التي  والنخيل 

لقوتهم. أساسيًا  وتعد مصدرًا  احتياجاتهم،  توفير 
استثناء  والشواطئ  الحدودية  المعابر  تكن  ولم 
المعبر  في  كبير  حريق  شب  إذ  الموجة،  هذه  في 
 11 في  التونسي  الجانب  إجدير من  لرأس  الحدودي 
األشجار  لبعض  أضرار  في  وتسبب  الماضي،  يونيو 
التي  المدنية  الحماية  تدخل  قبل  بالمنطقة، 
أطفأت  كما  الحريق،  وأخمدت  األمر،  على  سيطرت 
عشب  في  اندلع  آخر  حريًقا  الوطنية  السالمة  هيئة 

)التالقا( على شاطئ بلدية زوارة غرب ليبيا. البحر 
ويتزايد القلق من عدوى انتقال الحرائق الذي بات 
المدن  أن  خصوصًا  الكثيرين،  لدى  هاجسًا  يشكل 
بفقدان  ينذر  بما  منها،  تسلم  لم  العتيقة  التاريخية 

تراث أثري ضخم.
األجهزة  تعاني  التاريخية،  شحات  مدينة  ففي 

التي  النيران  مكافحة  مصاعب  من  سنويًا  الرسمية 
التوصل  دون  والغابات،  األثرية  المواقع  بين  تنشب 
طوارئ  غرفة  تشكيل  رغم  اندالعها،  أسباب  إلى 

الماضي. العام  للكوارث منذ 
يونيو  منتصف  في  حريق  شبّ  ذلك  على  وكمثال 
األيسر  الجانب  في  الواقعة  األشجار  بغابة  الماضي 
حيث  شحات،  في  سابًقا  األمن  كتيبة  مدخل  من 
المحيطة  األشجار  إلى  امتدادها  المواطنون  منع 

بسيطة  بوسائل  وذلك  التعليمي،  قورينا  بمستشفى 
حتى تمكنوا من إخمادها مع عناصر الدفاع المدني.

بمدينة  مروعة  حرائق  الماضي،  األحد  واندلعت 
المتاخمة  المزارع  بعض  أصابت  التاريخية،  غدامس 
نيرانها  التهمت  إذ  بالغة،  بأضرار  القديمة  للمدينة 
نحو 1000 شجرة نخيل. وقبلها في أكتوبر الماضي، 
 50 أتى حريق على أربع مزارع احترق على إثره نحـو 

نخلة بتلك المزارع دون وقوع خسائر بشرية.

أيام  بعد  أتى  الحريق  أن  الصادمة،  والمفارقة 
مقترح  على  العالمي،  التراث  لجنة  موافقة  من  قليلة 
مدينة  إلعادة  الليبي؛  الوفد  مع  باالتفاق  تونسي، 

العالمي. التراث  إلى الئحة  القديمة  غدامس 
وتقع مدينة غدامس قرب مثلث حدود ليبيا مع كل 
من تونس والجزائر في الجزء الغربي من البالد على 
شرًقا،   9,03 طول  وخط  شمااًل   30,08 عرض  خط 
وتبعد  مترًا.   357 البحر  سطح  مستوى  عن  وترتفع 

العاصمة طرابلس. 543 كيلومترًا جنوب غرب 
هما  وحدهما  اإلمكانات  الطقس وضعف  يكن  ولم 
العائق أمام جهود اإلطفاء، إذ أدت االشتباكات التي 
كارثة  في  جديد  كمتغير  العاصمة  حرب  مع  اندلعت 
المؤسسة  فرق طوارئ  أخمدت  إذ  المتنقلة،  الحرائق 
»الغابة  بموقع  يونيو  في  حريًقا  للنفط  الوطنية 
27«، في حين عرقلت أوضاع حرب طرابلس »جهود 
ظل  في  عملهم«،  تأخير  في  وتسببت  اإلطفاء،  رجال 
حرائق التهمت غابتي يفرن و»27« ومتنزه صرمان.
فقدت  الغابات،  حرائق  على  فقط  األمر  يقتصر  لم 
محطات  بعض  حريق  في  الحرارة  ارتفاع  تسبب 
المواطنين  على  الخدمة  النقطاع  أدى  مما  الكهرباء 
إحدى  في  شب  الذي  الحريق  آخرها  مناطق  عدة  في 
سيدي  بمنطقة  دياب  بئر  بمحطة  الكهرباء  محوالت 
الخزان  محطة  في  وقبلها  طرابلس،  جنوب  السائح 

الماضي. يونيو  منتصف  شهوب 
الصيف،  أشهر  خالل  الموجة  هذه  تزايد  ومع 
ارتفعت وتيرة المخاوف من خسائر جديدة، قد تأكل 
تعانيها  متداعية  أوضاع  ظل  في  واليابس  األخضر 
كافة  على  بظاللها  وألقت   ،2011 العام  منذ  البالد 
ثمارها  آخر  األشجار  حرائق  وكانت  الحياة،  مناحي 

المحروقة!

أنياب األزمة والحرب تطحن الليبيين:

فقراء بـ »أرصدة مليونية« و»سيارات فارهة«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هاجم الرئيس األمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء 
في  واشنطن  لدى  وسفيرها  ماي  تيريزا  البريطانية 
لتسريب  أسفها  بريطانيا  فيه  أبدت  الذي  الوقت 
مذكرات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها 
كفء«  »غير  وأنها  ينبغي«  كما  واجباتها  تؤدي  »ال 

وقد ينتهي بها األمر إلى »فشل مخجل«.
لدى  البريطاني  السفير  مذكرات  تسريب  وتم 
واشنطن، كيم داروش، لصحيفة ذا ميل أون صنداي، 
وأثارت استياء ترامب وأحرجت لندن . وقال المتحدث 
ترامب  بإدارة  االتصال  »تم  للصحفيين  ماي  باسم 
غير  التسريب  أن  نعتقد  بأننا  لتوضيح وجهة نظرنا 

مقبول. حدوث ذلك أمر يدعو بالطبع لألسف«.
معالجة  أسلوب  بانتقاده  تويتر  على  ترامب  ورد 
ماي للخروج من االتحاد األوروبي قائال إنها تجاهلت 
نصيحته، وذلك على الرغم من إشادته بها قبل أقل 

من شهر عندما قام بزيارة رسمية للندن.
حسابه  على  نشرها  تغريدة  في  ترامب  وقال 
اإلثنين، »يا لها من فوضى أثارتها هي وممثلوها. 
ال أعرف هذا السفير ولكنه ليس محبوبا وال يحظى 

بسمعة طيبة في الواليات المتحدة«.
الثالثاء،  داروش  لمهاجمة  ترامب  عاد  كما 
»السفير  ترامب،  وقال  ب»الغبي«.  إياه  واصفا 
الغريب األطوار الذي أرسلته بريطانيا الى الواليات 
المتحدة ليس شخصا يثير إعجابنا، انه شخص غبي 
جدا«. وبعد ان أكد انه ال يعرف داروش، اضاف أنه 

سمع بان السفير البريطاني »أحمق ومغرور«.
له  »قولوا  تغريدته  في  األميركي  الرئيس  وتابع 
اقتصاد  أفضل  حاليا  لديها  المتحدة  الواليات  ان 
وانهما  كبير،  بفارق  العالم  في  جيش  وأفضل 
السيد  شكرا   ... وأقوى  وأفضل  أعظم  يصبحان 

الرئيس!«.
وأثار زعم ترامب عدم معرفته بالسفير البريطاني 

ترامب يهاجم ماي وسفيرها في واشنطن بعد تسريب مذكرات وصفت إدارته بـ »الحماقة«
أزمة محرجة في العالقات البريطانية ــ األميركية

تسيبراس يقر بالهزيمة ويعود لصفوف المعارضة

تنصيب اليميني ميتسوتاكيس رئيسا لحكومة اليونان بعد النجاة من اإلفالس

سالفيني ينشر سفنًا حربية لوقف قوارب اإلنقاذ

السفينة األملانية »االن كردي« تنقذ 44 مهاجرا في تحد لوزير داخلية إيطاليا

أنقذت السفينة »االن كردي« 44 مهاجرا بينهم نساء 
وأطفال كانوا وجهوا نداء استغاثة في المتوسط قبالة 
السواحل الليبية، كما أعلنت منظمة »سي آي« االلمانية 
في  المنظمة  وقالت  الثالثاء.  اإلنقاذ  لسفينة  المشغلة 
بيان إن مالطا وافقت على استقبال المهاجرين الذين 

تم إنقاذهم وأرسلت سفينة لنقلهم.
 65 األحد  أنقذت  كردي«  »االن  السفينة  وكانت 
من  انطالقا  الخطرة  بالرحلة  يقومون  كانوا  مهاجرا 
وزير  أغلق  بعدما  مالطا  في  وأنزلتهم  أفريقيا  شمال 
سالفيني  ماتيو  المتطرف  اليميني  اإليطالي  الداخلية 

مرافئ بالده أمام السفينة.
استغاثة  نداء  تلقت  أنها  آي«  »سي  وأعلنت 
المهاجرين قبالة السواحل الليبية عبر صيادي أسماك 
وقال  كوليبري.  المدنية  البحث  وسفينة  تونسيين 
زوارة في  غادروا  إنهم  إنقاذهم  تم  الذين  المهاجرون 

ليبيا في وقت مبكر السبت.
وكان مركبهم الخشبي المتهالك في منطقة البحث 
أن  إلى  المالطية  السلطات  دفع  ما  المالطية،  واإلنقاذ 
عملية  تنسيق  قريبة  كانت  نقل  سفينة  من  تطلب 

اإلنقاذ.
وقالت المنظمة االلمانية إن »44 شخصا بينهم أربع 
»االن  السفينة  متن  على  نقلوا  أطفال«  وثالثة  نساء 
كردي«، التي تحمل اسم طفل سوري لقي مصرعه على 

شاطئ تركي في 2015.
وباكستان  وليبيا  سورية  من  المهاجرون  ويتحدر 
شهره  في  طفل  بينهم  وهناك  وغينيا،  وبنغالدش 

الخامس عشر وآخران عمرهما ثالث وخمس سنوات.
وقالت المتحدثة باسم منظمة سي آي كارلوتا فيبل 
»نحن مسرورون للغاية ألننا كنا في المكان المناسب 
مرة أخرى وألننا علمنا بان 44 شخصا إضافيا باتوا في 
أال  الخامس عشر كان يجب  أمان. إن طفال في شهره 

يكون في مثل هذا الوضع الخطر«.
وتم نقل الـ65 مهاجرا الذين نقلتهم السفينة »االن 
أخرى، لكن  أوروبية  إلى دول  إلى مالطا  كردي« األحد 

واشنطن، لندن ــ وكاالت

ستراسبورغ، فرنسا ــ وكاالت
تعبير  حرية  انتهكت  تركيا  بأن  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  قضت 
المعارض الكردي صالح الدين دميرتاش بإدانته جنائيًا بسبب إبداء وجهة نظره 

خالل مقابلة تلفزيونية.
المؤيد  للزعيم  تلفزيونية  تصريحات  من  التحقق  بعد  إنها  المحكمة  وقالت 
القضية الكردية صالح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 »رأت أن تلك التصريحات 
بمجموعها ال يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة الستخدام العنف، أو دعوة 

للمقاومة المسلحة أو التمرد، وال يمكن اعتبارها خطابًا محرضًا على الكراهية«.
في  وسجن  الديمقراطي،  الشعوب  حزب  سابقًا  دميرتاش  الدين  صالح  وترأس 
محاكمته  تبدأ  أن  المقرر  ومن  إرهابية«.  »منظمة  بقيادة  واتهم   2016 نوفمبر 

الثالثاء، 16 يوليو، في تركيا.
دون  لكن  بإطالقه  الخريف  منذ  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  وتطالب 
جدوى. ففي نوفمبر 2018 أمرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تركيا بإطالق 
سياق  في  يأتي  المطول  توقيفه  أن  معتبرة  ممكن«،  وقت  أسرع  »في  دميرتاش 

»الهدف غير المعلن.. بخنق التعددية في تركيا«.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سريعًا هذا القرار الصادر عن المحكمة 
بأنه  الديمقراطي  الشعوب  إردوغان حزب  أنه غير ملزم. ويتهم  األوروبية، معتبرًا 
قانونية،  غير  الكردستاني، وهي جماعة مسلحة  العمال  لحزب  السياسية  الواجهة 

تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنها »إرهابية«.
ونظرت المحكمة األوروبية، الثالثاءن في شكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم 
2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خالل برنامج تلفزيوني،  تعود لعام 
في  الديمقراطي  المنتدى  باسم  ومتحدثًا  اإلنسان  حقوق  لجمعية  »رئيسًا  بصفته 

ديار بكر« في ذلك الوقت.
الذي  الدور  باالعتبار  األخذ  إلى  العام  والرأي  »السلطات  دميرتاش  حينها  ودعا 
في  يلعبه  أن  المسجون،  الكردستاني  العمال  حزب  زعيم  أوجالن،  لعبداهلل  يمكن 
التوصل لحل سلمي للمسألة الكردية، وكذلك إلى تحسين شروط سجنه«. وأدين 

دميرتاش بعد تلك التصريحات بأنه »يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية«.
ورأت المحكمة األوروبية باإلجماع أن »اإلجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم 
تكن  ولم  ملحة،  اجتماعية  لحاجة  تستجب  لم  إرهابية،  منظمة  لصالح  الدعاية 
متناسبة مع األهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع 

ديمقراطي«.
والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا 
ومقرها ستراسبورغ. وال يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إال بعد أن يكون قد استنفد 

كل السبل القضائية األخرى في بالده.
بالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي 

للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.

قالت إن سجنه »يخنق التعددية«

محكمة أوروبية تدين تركيا النتهاك حق 
سياسي بارز مؤيد لألكراد في التعبير

<  الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صالح الدين دميرتاش <  السفير البريطاني كيم داروش <  دونالد ترامب

في  الحوار  استئناف  بعد  »تفاؤله«  عن  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  عبر 
جزيرة باربادوس بين ممثلين عن حكومته وآخرين عن المعارضة، بهدف محاولة 

إيجاد حل لألزمة السياسية التي تهز البالد منذ أشهر.
»أنا  الثالثاء،  الحكومي  في«  تي  »في  تلفزيون  بثه  تصريح  في  مادورو  وأعلن 
تدريجيًا  أنه  وأرى  »لخمس ساعات  اجتمعوا  المفاوضين  أن  متفائل جدًا«، مضيًفا 

ومع التحلي بالصبر االستراتيجي، سوف نفتح الطريق نحو السالم«.
اإلعالم  وزير  الرئيسي،  مفاوضه  من  »واعدة«  تقارير  تلقى  أنه  مادورو  وأكد 
ست  من  برنامج  مناقشة  تمت  أنه  الفنزويلي  الرئيس  وأضاف  رودريغيز.  خورخي 

نقاط يضم »رؤية شاملة لكل البالد«، بدون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وأضاف الرئيس الفنزويلي »إذا عملنا بنوايا حسنة وبدون تدخل أجنبي )...( أنا 
واثق أننا سنتوصل إلى اتفاقات«. ويتهم مادورو الواليات المتحدة بالتسبب بإخفاق 
المفاوضات السابقة أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018 التي عقدت في جمهورية 

الدومينيكان.
دولة   50 به  اعترفت  الذي  غوايدو  خوان  المعارض  ووفد  الحكومة  وفد  ووصل 
الجولة  هي  وتلك  االثنين.  الكاريبية  باربادوس  جزيرة  إلى  لفنزويال  موقتًا  رئيسًا 
الثالثة من المفاوضات منذ مطلع مايو، تلي اجتماعين نُظما في أوسلو لم يؤديا 

إلى نتائج ملموسة.
وأكد الرجل الثاني في الحكومة الفنزويلية، ديوسدادو كابيو، أن الحكومة أرسلت 
وفد أوسلو نفسه إلى الجولة الثالثة من المحادثات، يترأسه وزير اإلعالم، رودريغيز، 
ووزير الخارجية خورخي أريازا. وقال كابيو االثنين »نحن ندعم تمامًا مبادرة« الحوار.
الذي  باربادوس،  محادثات  إلى  نفسه  النرويج  وفد  بدورها  المعارضة  وأرسلت 
يضم خصوصًا النائب ستالين غونزاليس والنائب السابق جيراردو بليديه والوزير 

السابق فرناندو مارتينيز موتوال.

»الخروج من الديكتاتورية«
واستبعد خوان غوايدو األسبوع الماضي إجراء محادثات جديدة مع مادورو بعد وفاة 
النقيب رافاييل أكوستا أريفالو »تحت التعذيب« في السجن. وكان الضابط متهما 

بالمشاركة في »محاولة انقالب« فاشلة ضد الحكومة.
لكن مادورو من جهته أكد أكثر من مرة أن الحوار مع المعارضة »سيتواصل«. 
وقال غوايدو الذي يحاول اإلطاحة بمادورو منذ يناير، إن الهدف من المفاوضات هو 

»الخروج من الديكتاتورية«.
ورفض جزء من المعارضة هذه المحادثات، معتبرين أنها تعطي »حياًة« لحكومة 
الرئيس الفنزويلي. من جهته، قال نائب المعارضة، إنريكيه ماركيز، إن »حاًل من 
خالل العنف...يمكن أن يقضي على أي استقرار في الحكم ولو كان بقيادة حكومة 

جديدة«.
االتحاد  في  بفنزويال  الخاص«  »المستشار  االثنين  غوايدو  التقى  ذلك،  بموازاة 
الرئيس  نائبة  ذلك  بعد  واستقبلت  إيغليسياس.  إنريكيه  األوروغواني،  األوروبي 
التلفزيون  بثها  صور  بحسب  الخاص،  المستشار  رودريغيز،  ديلسي  الفنزويلي، 

الحكومي. وأعلنت في تغريدة »إيغليسياس يؤكد التزامه في عملية الحوار«.
في  األسوأ  اقتصادية هي  أزمة  السياسية  األزمة  إلى  باإلضافة  فنزويال  وتعيش 
يصل  أن  ويتوقع  العالم.  في  للنفط  احتياطي  أكبر  يملك  الذي  البلد  هذا  تاريخ 
التضخم إلى عشرة ماليين بالمئة عام 2019، وفق صندوق النقد الدولي. وتضاعف 
النقص في األدوية والوقود، وربع السكان بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة بحسب 
به  تسببت  أميركي  »حصار«  ضحية  فنزويال  أن  الحكومة  وترى  المتحدة.  األمم 

العقوبات االقتصادية العديدة.

مادورو »متفائل« بعد استئناف 
الحوار مع املعارضة الفنزويلية

<  الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو  في  احتفال للجيش في كراكاس <  رئيس الوزراء اليوناني الجديد ميتسوتاكيس مصافحا سلفه تسيبراس

<  الجئون أنقذتهم السفينة »االن كردي« أثناء نقلهم بواسطة قارب للجيش المالطي إلى فاليتا 

اثينا ــ وكاالت

فاليتا ــ  وكاالت

الجديدة«  »الديموقراطية  لحزبه  متوقع  فوز  إثر 
تم  اليونان،  في  التشريعيّة  االنتخابات  في  المحافظ 
رسميا  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  تنصيب  اإلثنين 
اليساري  الوزراء  رئيس  وطي صفحة  للحكومة،  رئيسا 
اليونان  في  تسيبراس  أليكسيس  واليته  المنتهية 

الباحثة عن التجديد.
يوجد  ال  حيث  اليونان  تقاليد  عليه  تنص  وكما 
أقسم  األرثوذكسية،  والكنيسة  الدولة  بين  فصل 
في  اإلنجيل  على  اليمين  الجديد  الحكومة  رئيس 
بروكوبيس  اليونان  رئيس  أمام  الرئاسي،  القصر 

بابلوبولوس.
القصر  إلى  عاما(   51( ميتسوتاكيس  ووصل 
الثالثة. وبعد تنصيبه،  الرئاسي رفقة زوجته وأطفاله 
توجه رئيس الحكومة الجديد إلى قصر مكسيمو حيث 
جرت عملية تسلم السلطة مع سلفه تسيبراس. وكان 
أول  األربعاء  أمس  ميسوتاكيس  يعقد  أن  المقرر  من 

اجتماع لمجلس الوزراء الجديد بعد إعادة تشكيله.
لحزبه  الواضح  الفوز  غداة  ميتسوتاكيس  وقال 
ألوروبا  فوز  »إنه  المبكرة،  التشريعية  االنتخابات  في 

وليس لليونان فقط«.
»رسالة  المحافظة  كاتيمريني  صحيفة  وعنونت 
)وسط(  تانيا  وصحيفة  كبير«،  تغيير  أجل  من  قوية 
بعد  األولى  االنتخابات  هذه  غداة  مطلقة«،  »سيادة 

نجاة اليونان من اإلفالس.
وأشاد ميتسوتاكيس )51 عاما( الذي يعتبر إصالحيا 
الواضحة«  »األغلبية  ب  األعمال،  رجال  من  قريبا 
حزب  عليها  حصل  التي   300 من  مقعدا   158 من 

»الديموقراطية الجديدة« في البرلمان اليوناني.

وفي مقابلة مع قناة »سي إن بي سي«، قال »
إنها رسالة قوية من أجل تغيير في اليونان« واعدا 
بعد  اليوناني  الشعب  يريدها  التي  التغييرات  بتنفيذ 

أزمة استمرت عقدا من الزمان.
الجديد تهاني جون  اليوناني  الوزراء  وتلقى رئيس 
المنتهية  األوروبية  المفوضية  رئيس  يونكر  كلود 

واليته ورئيس تركيا رجب إردوغان.
حزب  قيادة  توليه  من  سنوات  ثالث  وبعد 
كيرياكوس  نصب  الجديدة«  »الديمقراطية 
معروفة  سياسية  أسرة  سليل  وهو  ميتسوتاكيس 
رئيسا  اإلثنين  رسميا  سابق،  حكومة  رئيس  ونجل 

للحكومة.
المحافظ  الزعيم  فوز  االنتخابات  نتيجة  وأظهرت 
حصول  مقابل  األصوات،  من  بالمئة   40 بنحو 
 31,5 على  اليساري،  سيريزا  حزب  زعيم  تسيبراس، 

بالمئة من األصوات في انتخابات االحد.
تسيبراس سينشط في المعارضة

وبعد إقراره بهزيمته مساء األحد، وعد أصغر رئيس 
بأن يستمر »ناشطا  150 عاما،  حكومة يوناني خالل 
في صفوف المعارضة«. ولم يحتفظ حزبه، سيريزا، إال 
التي كان يملكها   144 ال  المقاعد  86 مقعدا من  ب 

في البرلمان السابق.
الزال  »اليسار  أن  رأت  اليسارية  افغي  لكن صحيفة 
قائما« وكذلك صحيفة المحررين )يسار( التي عنونت 
صحيفة  كتبت  جانبها  من  قويا«.  يبقى  »سيريزا 
في  الثاني  القطب  يبقى  هزيمته  »رغم  كاتيميريني 

النظام الثنائي القطب«.
بلد  وسط   2015 يناير  في  برز  تسيبراس  وكان 
الدائنان  فرضها  تقشف  وحالة  ديون  أزمة  يعاني 
فيه  ورأى  الدولي.  النقد  وصندوق  األوروبي  االتحاد 
شبه  وضعية  صدمته  شعب  لدى  لألمل  رمزا  كثيرون 

الشاب  الزعيم  لكن  االجتماعية.  والخطط  اإلفالس 
بخطة  القبول  على  أجبر  حيث  للتراجع  الحقا  اضطر 
اليونان من  إنقاذ رافقتها إجراءات قاسية لمنع خروج 

منطقة اليورو، وهو ما لم يغفره له الناخبون.
وقال رئيس الحكومة الجديد، ميتسوتاكيس، أمام 
وأقسم  تطوى«.  أليمة  مرحلة  »إن  الفرحين  أنصاره 
يكون  وأن  البالد  في  الفخر«  شعور  »استعادة  على 

»في مستوى آمالهم«.
وفاز ميتسوتاكيس مع وعد بإنهاء عقد من األزمة. 
لندن وكان  وهو مستشار سابق لمكتب ماكينزي في 
آخر  عهد  في  اإلداري  اإلصالح  وزارة  خصوصا  تولى 
حكومة محافظة بقيادة انتونيس ساماراس )2012-

.)2014

سقوط حزب النازيين الجدد
قسطنطينوس  الراحل،  الحكومة  رئيس  نجل  وعبر 
هارفارد  جامعة  من  والمتخرج  ميتسوتاكيس، 
حزب  تمكن  لعدم  ارتياحه  عن  المتميزة،  األميركية 
على  »الحصول  من  الجدد  للنازيين  الذهبي  الفجر 
للتمثيل  الالزمة  العتبة  وهي  بالمئة«   3 من  أكثر 
كبيرا  »نصرا  يمثل  ذلك  إن  وقال  البرلمان.  في 

للديمقراطية في اليونان«.
ويحاكم قادة الحزب النازي الذي كان ممثال ب 18 
بتهم  سنوات  أربع  منذ  السابق،  البرلمان  في  نائبا 

القتل وتشكيل منظمة إجرامية.
التغيير(  اجل  من  )الحركة  كينال  حزب  ثالثا  وحل 
وفاز  )االشتراكي(  باسوك  قدامى حزب  ولد من  الذي 
كي  كي  الشيوعي  الحزب  على  متقدما  مقعدا   22 ب 
 10( اليوناني  للحل  القومي  والحزب  مقعدا(   15( اي 
السابق  المالية  وزير  بزعامة  ميرا25  وحزب  مقاعد( 

تيبراس يانيس فاروفاكيس )9 مقاعد(.
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في واشنطن الكثير من االستغراب، حيث انه التقى 
مرارا بداروش، والذي رتب زيارة الرئيس األميركي 

للندن بالتنسيق مع البيت األبيض.
وأضاف ترامب في تغريدة ثانية أكد فيها دعمه 
رئاسة  منصب  جونسون  بوريس  المحافظ  لتولي 
الوزارة خلفا لماي، »األنباء الطيبة للمملكة المتحدة 
جديد  وزراء  رئيس  لديها  سيكون  أنه  هي  الرائعة 
قريبا. وعلى الرغم من أنني استمتعت تماما بزيارة 
الماضي  الشهر  في  بها  قمت  التي  الرائعة  الدولة 

فقد كانت الملكة هي أكثر ما أعجبت به!«.

اعتذار اليفانكا
،الذي  فوكس  ليام  البريطاني  التجارة  وزير  وقال 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  لراديو  واشنطن،  يزور 
)بي.بي.سي( إنه سيعتذر إليفانكا ابنة ترامب التي 
من المقرر أن يلتقي بها. وتابع قائال »سأعتذر عن 
المدنية  الخدمة  جهاز  عناصر  من  أيا  أن  حقيقة 
مستوى  على  يكن  لم  لدينا  السياسية  الدوائر  أو 
بشأن  المتحدة  الواليات  توقعات  أو  توقعاتنا 

تحديدا  المسألة  في هذه  كان خطأ  الذي  سلوكها، 
وأضاف  إطالقا«.  مقبول  وغير  عادي  غير  نحو  على 
مخاطبا »التسريبات الخبيثة من هذا النوع... يمكن 
وتؤثر  العالقة  بهذه  ضرر  إلحاق  إلى  حقا  تؤدي  أن 
وبجانب  األوسع«.  األمنية  مصلحتنا  على  بالتالي 
محاولة احتواء األزمة الدبلوماسية، فلقد أكد فوكس 
ان لندن ستقوم بتحقيق شامل للكشف عن الطرف 

الذي قام بتسريب مراسالت السفير البريطاني.
وجاء كشف المذكرات في وقت تأمل بريطانيا في 
إبرام اتفاق تجارة مهم مع الواليات المتحدة، أقرب 
المقرر  األوروبي  االتحاد  من  خروجها  بعد  حلفائها 

يوم 31 أكتوبر.

ادارة »مرتبكة« و»حمقاء«
وفي المذكرات الموجهة لحكومته خالل الفترة من 
عام 2017 إلى الوقت الحالي، قال داروش إن تقارير 
إعالمية عن صراع داخلي بالبيت األبيض »صحيحة 
الماضي  الشهر  ترامب  قرار  ووصف  معظمها«،  في 
إلغاء ضربة عسكرية على إيران انه يعكس سياسة 

اإلدارة  ساقتها  التي  المبررات  واستبعد  »مرتبكة« 
قائال  150 شخصا،  قتل  تجنب  بزعم  الضربة  اللغاء 

إن ذلك »غير مقنع«.
إحدى  في  قوله  داروش  إلى  الصحيفة  ونسبت 
ستصبح  اإلدارة  هذه  أن  حقا  نرى  »ال  المذكرات 
تمزقا  وأقل  تقلبا  وأقل  اختالال  وأقل  طبيعية  أكثر 
بالخالفات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية 

الدبلوماسية«
على  داروش  مع  تتفق  الحكومة ال  إن  وزراء  وقال 
إنها تثق فيها  المتحدث باسم ماي  الرغم من قول 
تماما. وقال وزير الخارجية جيريمي هانت للصحفيين، 
»أوضحت أنني ال أشارك السفير تقييمه سواء بشأن 
اإلدارة األمريكية أو العالقات معها، لكنني أدافع عن 

حقه في وضع هذا التقييم الصريح«.
وأضاف هانت الذي ينافس جونسون على رئاسة 
لن  »ما  الوزراء،  رئيس  ومنصب  المحافظين  حزب 
الممتازة  للعالقات  عرقلة  أي  هو  بحدوثه  نسمح 
أقرب حليف  التي تعد  المتحدة  الواليات  بيننا وبين 
لنا في العالم«، وتوعد هانت المسؤول عن تسريب 

المذكرات »بعواقب وخيمة«، أيا كان منصبه.
نايجل  البريطاني،  بريكست  حزب  رئيس  وقال 
الحكومات  خاصرة  في  شوكة  يعد  الذي  فيراج، 
مثل  شخصيات  إن  طويل،  وقت  منذ  البريطانية 
داروش »لن تكون موجودة« إذا اختار أعضاء حزب 
فيراج  لكن  للوزارء.  رئيسا  جونسون  المحافظين 
استبعد أن يتولى هو منصب سفير بريطانيا المقبل 
لراديو  وقال  ترامب.  من  قربه  رغم  واشنطن  لدى 
المناسب  الشخص  أنني  أعتقد  »ال  )بي.بي.سي( 

لهذه الوظيفة«.
ثاني  عن  المسؤول  لتحديد  جار  تحقيق  وهناك 
أقالت  فقد  العام.  هذا  سرية  ألمور  خطير  تسريب 
ماي قبل شهرين وزير الدفاع جافين وليامسون بعد 
القومي  األمن  مجلس  في  سرية  مناقشات  تسريب 
وبعدما  لالتصاالت،  الصينية  هواوي  شركة  عن 

خلص تحقيق إلى أنه المسؤول.

إنقاذهم  تم  الذين  المهاجرين  موقف  بعد  يتضح  لم 
الثالثاء.

تم  مهاجرا   47 الثالثاء  إيطالية  سفينة  ونقلت 
ذكرت  حسبما  صقلية،  في  بوزاّلو  ميناء  إلى  إنقاذهم 

وسائل إعالم إيطالية.
وتوجه المهاجرون إلى جزيرة المبيدوزا، بين صقلية 
وليبيا، لكن لم يكن هناك مكان لهم إذ يواصل مئات 
عن  إنقاذهم  بعد  أو  بأنفسهم  الوصول  المهاجرين 

طريق السلطات.
بوجه  اإليطالية  المرافئ  بإغالق  سالفيني  وتعهد 
يتهمها  التي  خيرية،  لمؤسسات  التابعة  اإلنقاذ  سفن 
بالمساعدة في تهريب البشر. ووصل 395 مهاجرا إلى 
إيطاليا منذ نهاية يونيو، حسب بيانات وزارة الداخلية 

اإليطالية.

أزمة السفن الخيرية
الثالثاء أنه بالكاد واحد  وذكرت وسائل إعالم إيطالية 
إلى  وصلوا  لجوء  وطالبي  مهاجرين  عشرة  أصل  من 

وصلت  فيما  الخيرية  المؤسسات  سفن  عبر  إيطاليا 
الغالبية العظمى بوسائل أخرى.

وقال رئيس بلدية المبيدوزا سالفاتوري ماتريلو إنه 
حاول االتصال بوزارة الداخلية للقاء سالفيني لمناقشة 
سالفيني  وتعهد  جدوى.  دون  لكن  المهاجرين  وضع 
سفن  وصول  إليقاف  حربية  سفن  بنشر  اإلثنين 

المهاجرين.
»بوزالو«  مرفأ  إلى  الواصلين  المهاجرين  ونصف 
سالفيني  وكتب  اإليطالي.  اإلعالم  حسب  تونسيون، 
ثنائية جديدة  اتفاقية  إبرام  التونسية طالبا  للسلطات 
إلعادة  العبارات  استخدام  تتضمن  المهاجرين،  بشأن 

الالجئين.
موافير،  اينزو  إيطاليا،  خارجية  وزيرا  ندد  واألحد، 
آبيال، في بيان مشترك بانتهاج مبدأ  ومالطا، كارميلو 
ما  الالجئين،  أزمة  معالجة  في  حدة«  على  حالة  »كل 
يعني بقاء سفن المهاجرين المتهالكة في البحر أياما 
لالتفاق  األوروبية  الدول  تسعى  فيما  أسابيع  حتى  بل 

إلى أي جهة سيتم نقلهم.

من  منعها  تم  التي  كردي«،  »االن  السفينة  وباتت 
إنقاذ  سفينة  ثالث  والمالطية،  اإليطالية  المياه  دخول 

تتصدر عناوين الصحف في أسبوع.
وكانت سفينة »اليكس« التابعة للمنظمة اإليطالية 
اليسارية »ميديتيرانيا« رست بالقوة في مرفأ المبيدوزا 
السلطات  لتصادرها  مهاجرا،   41 متنها  وعلى  األحد 
اإليطالية. ويجرى التحقيق مع قبطان السفينة توماسو 

ستيال المتهم بمساعدة الهجرة غير القانونية.
يفرض  تشريعي  مرسوم  صدر  الفائت،  والشهر 
على  يورو  ألف  خمسين  إلى  تصل  أن  يمكن  غرامات 
تصريح  بال  دخولها  حال  في  السفينة  ومالك  القبطان 

إلى المياه اإليطالية.
في  اإليطالية  السلطات  صادرت  يونيو،  نهاية  وفي 
لمنظمة  التابعة   »3 ووتش  »سي  السفينة  المبيدوزا 
غير حكومية ألمانية وأوقفت قبطانتها، كاروال راكيتي، 
أربعين مهاجرا أنقذتهم في  التي رست بالقوة إلنزال 

البحر وبقوا على متنها نحو أسبوعين.
لكن قاضية ألغت توقيفها معتبرة أنها عملت إلنقاذ 
أرواح، وهو القرار الذي أثار غضب سالفيني وقد يكون 
المرفأ  في  بالقوة  الرسو  على  اليكس  طاقم  شجع 

اإليطالي.
وتحولت ليبيا منذ اإلطاحة بمعمر القذافي في العام 
2011 لنقطة عبور رئيسية لالجئين، خصوصا من دول 

جنوب الصحراء، سعيا للوصول إلى أوروبا.
غارة  في  مهاجرا   53 قتل  يوليو،  من  الثاني  وفي 
المهاجرين تديره قوات تابعة  جوية على مركز إليواء 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من األمم 

المتحدة في تاجوراء في شرق طرابلس .
»ممرات  إقامة  إلى  فرنسيس  البابا  دعا  واألحد، 
إنسانية« إلغاثة المهاجرين، في رد فعل للغارة الجوية 

الدامية.
عن  مسؤولون  »الجميع«  إن  اإلثنين  البابا  وقال 
مساعدة المهاجرين، في لوم غير مباشر لوزير الداخلية 

اإليطالي، سالفيني.
أجل  من  مغلقا  قداسا  فرنسيس  البابا  وأقام 
المهاجرين في كاتدرائية القديس بطرس في الذكرى 

السادسة لزيارته لجزيرة المبيدوزا بجنوب إيطاليا.

كراكاس ــ وكاالت
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< مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون مع علي شمخاني أمين المجلس األعلى لألمن القومي في طهران

<  مقاتلون موالون للحكومة اليمنية  خالل معارك مع المتمردين الحوثيين 

<  اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الشرطة في الجزائر العاصمة

<  الجنرال األميركي جوزيف دانفورد

تحالف عسكري بقيادة أميركا لحماية ناقالت النفط

طهران وواشنطن تتبادالن التهديدات وفرنسا تسعى لتهدئة نحو اتفاق جديد

قرار إماراتي بسحب قوات من اليمن يثير تساؤالت

الرياض تعلن إحباط هجمات للحوثيني في الجو والبحر

من الشرق األوسط إلى أوروبا.
وعلقت السعودية العام الماضي مرور شحنات 
النفط عبر باب المندب لمدة زادت على أسبوع 
الممر  في  سفينتين  الحوثيون  هاجم  بعدما 
المندب  باب  مضيق  عرض  يزيد  وال  المائي. 
على 20 كيلو مترًا مما يجعل مئات السفن هدفًا 

سهاًل.

اإلمارات تسحب قواتها
من ناحية أخرى، وردًا على تساؤالت عدة أثارها 
اليمن  من  قواتها  بعض  سحب  اإلمارات  قرار 
في اآلونة األخيرة، قال مسؤول إماراتي إن هذا 
عام  من  أكثر  منذ  له  التخطيط  جرى  التحرك 

وبالتنسيق مع السعودية.
الشهر  ذكرت  غربية  إعالمية  تقارير  وكانت 
الماضي أن اإلمارات ستقلص وجودها العسكري 
الناتجة  األمنية  التهديدات  بسبب  اليمن  في 
المتحدة وإيران.  الواليات  التوتر بين  من تزايد 

وتحتفظ اإلمارات بثاني أكبر عدد من القوات في 
مشاركة  بتمويل  السعودية  تقوم  بينما  اليمن، 
محدودة لعدة آالف من الجنود من الدول العربية 

مثل السودان في الحرب في اليمن.
مناطق  من  قواتها  بعض  اإلمارات  وسحبت 
منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي لكنها 
حكومة  تجاه  التزاماتها  على  تزال  ال  إنها  تقول 
بها  المعترف  هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس 

دوليًا.
دبي  في  للصحفيين  إماراتي  مسؤول  وقال 
يزيد  لما  انتشارنا  إعادة  بشأن  نقاشنا  »استمر 
اتفاق  توقيع  بعد  )النقاش(  وتزايد  عام  على 
إن  المسؤول  وقال  ديسمبر«.  في  ستوكهولم 
مدينة الحديدة الساحلية هي األكثر تأثرًا بالقرار 
السالم  اتفاق  بموجب  النار  إطالق  وقف  بسبب 
الذي تم التوصل إليه العام الماضي في السويد 
أمام  الطريق  لتمهيد  المتحدة  األمم  برعاية 

محادثات إلنهاء الحرب.

بين  العسكرية  المواجهة  تستمر  بينما 
اليمن  في  والحوثيين  السعودية  المملكة 
المسيرة  الطائرات  عبر  إيران  من  المدعومين 
قصيرة  والصواريخ  النفط  ناقالت  واستهداف 
المدى، أعلنت اإلمارات العربية المتحدة، الحليف 
منذ  هناك  الدائرة  الحرب  في  للرياض  الرئيس 
مناطق  في  قواتها  نشر  إعادة  سنوات،  أربع 
يمنية عدة، وهو ما أثار تساؤالت بشأن األسباب 

الحقيقية وراء القرار اإلماراتي.
عن  نقلت  السعودية  األنباء  وكالة  وكانت 
السعودية  تقوده  الذي  التحالف  باسم  المتحدث 
باليمن الثالثاء أن التحالف اعترض ودمر طائرة 
باتجاه  اليمنية  الحوثي  جماعة  أطلقتها  مسيرة 
أهداف مدنية بالمملكة. وذكر بيان للتحالف أن 

»الطائرة المسيرة لم تحقق أهدافها«.
الحوثيون  يديرها  تلفزيونية  محطة  وذكرت 
في وقت سابق أن طائرات مسيرة ضربت أهدافًا 

في جنوب السعودية.
كما أشار متحدث عسكري سعودي أن القوات 
للحوثيين  محاولة  أحبطت  للتحالف  البحرية 
البحر  جنوب  التجارية  السفن  إحدى  استهداف 
وكالة  ونقلت  ذلك.  نفت  الجماعة  لكن  األحمر، 
تركي  الركن  العقيد  عن  السعودية  األنباء 
العسكري  التحالف  باسم  المتحدث  المالكي، 
التحالف  قوات  إن  قوله  الغرب،  من  المدعوم 
مفخخ  مسير  قارب  »تدمير...  في  نجحت 
أخرى  تفاصيل  تقدم  لم  لكنها  بالمتفجرات«، 

بشأن الحادث.
ونفى متحدث باسم جماعة الحوثي أن تكون 
البحر  في  تجارية  سفنًا  استهدفت  قد  الحركة 
ونقلت  لها.  التابعة  المسيرة  لقناة  وفقًا  األحمر 
افتراء ال  المتحدث قوله »هذا محض  القناة عن 

أساس له من الصحة«.
مواجهة  اليمن  في  الدائرة  الحرب  وتعتبر 
بالوكالة بين السعودية وعدوتها اللدود إيران. 
المندب  باب  مضيق  على  الفقير  البلد  ويطل 
التجارة  أحد طرق  وهو  األحمر،  البحر  جنوب  في 
المتوجهة  النفط  لناقالت  بالنسبة  جدًا  المهمة 

وأصبحت الحديدة محور الحرب العام الماضي 
الميناء  على  السيطرة  التحالف  حاول  عندما 
وبموجب  للحوثيين.  الرئيس  اإلمداد  خط  وهو 
االتفاق الذي لم ينفذ بالكامل سينسحب كل من 
الحوثيين والقوات اليمنية الموالية للتحالف من 

الحديدة.
وقال المسؤول اإلماراتي إنه، »من المنطقي 
الحديدة.  عن  بعيدًا  االنتشار  إعادة  لنا  جدًا 
تأثرت  إريتريا  في  عصب  مدينة  فإن  وبالمثل 
في  لعملياتنا  إطالق  نقطة  كانت  ألنها  أيضًا 
في  القوات  تحركات  أن  مضيفًا  الحديدة«. 
على  ويعتمد  »تكتيكي  اليمن  في  أخرى  مناطق 

احتياجاتنا«.
في  كبيرة  عسكرية  قاعدة  اإلمارات  وتمتلك 
األحمر.  البحر  على  الواقع  اإلريتري  عصب  ميناء 
وقال المسؤول »ال يعترينا أي قلق بشأن حدوث 
ألف جندي يمني   90 اليمن ألننا دربنا  فراغ في 
في  الكبيرة  نجاحاتنا  أحد  هذا  المجمل..  في 

اليمن«.

التوتر مع إيران
تقوده  الذي  التحالف  باسم  المتحدث  وقال 
القوات  سحب  حول  سؤال  على  ردًا  السعودية 
مختلفة  بأدوار  تقوم  األعضاء  الدول  إن 
تركي  العقيد  وقال  لديها.  قدرات  بأي  وتساهم 
اإلمارات  إن  الرياض  في  للصحفيين  المالكي 
العملية  أهدافها  تحقيق  تواصل  التحالف  ودول 
النهائية  النتائج  إلى  والوصول  واالستراتيجية 

إلعادة الحكومة اليمنية الشرعية.
تفضل  اإلمارات  إن  دبلوماسيون  ويقول 
تحسبًا  تصرفها  قيد  وعتادها  قواتها  تكون  أن 
لتصاعد التوتر بين الواليات المتحدة وإيران بعد 
الخليج وإسقاط  الهجمات على ناقالت نفط في 

طهران طائرة أميركية مسيرة.
وقال المسؤول اإلماراتي، »كثيرون سألوا إن 
كان لهذا صلة أيضًا بتصاعد التوتر مع إيران في 
ولكن  ال...  أساسي  بشكل  أقول  الراهن.  الوقت 
بالطبع ال نستطيع أن نغض الطرف عن الصورة 
من  باالنتقال  يتعلق  األمر  ككل..  االستراتيجية 
استراتيجية القوة العسكرية أواًل إلى استراتيجية 

السالم أواًل«.

المتحدة  الواليات  بين  التصعيدية  اإلجراءات  تتواصل  بينما 
نسب  زيادة  في  البدء  عن  طهران  إعالن  بين  ما  وإيران، 
تم  الذي  النووي  لالتفاق  مخالفة  في  اليورانيوم  تخصيب 
قوة  لتشكيل  بالسعي  واشنطن  وتهديد   ،2015 في  توقيعه 
الخليج  منطقة  في  النفط  ناقالت  لحماية  مشتركة  عسكرية 
يسعى  إيران،  على  العقوبات  من  المزيد  وفرض  العربي 
أمل  الستار على  التفاوض خلف  إلى  أخرى  األوربيون وأطراف 
بين  جديد  باتفاق  الخروج  وربما  المتزايد،  التوتر  تهدئة 

العدوين اللدودين.
الجنرال  األمريكية،  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس  وكان 
جوزيف دانفورد، قد أعلن أن الواليات المتحدة تريد تشكيل 
لحماية  ذلك  نحو  أو  أسبوعين  غضون  في  عسكري  تحالف 
المياه االستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن 
تنفيذ  في  طهران  تدعمهم  ومقاتلين  إيران  على  باللوم 

هجمات استهدفت ناقالت نفط سعودية وأوروبية.
لم  التي  الخطة،  بموجب  المتحدة  الواليات  وستوفر 
تتبلور سوى في األيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف 
وأوضح  واالستطالع.  للمراقبة  جهوده  وستقود  العسكري 
اجتماعين  أعقاب  في  للصحفيين  التفاصيل  تلك  دانفورد 
مارك  الدفاع  وزير  بأعمال  القائم  مع  أحدهما  التحالف  بشأن 

إسبر واآلخر مع وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الثالثاء.
لتحديد  الدول  من  عدد  مع  اآلن  "نتواصل  دانفورد  وقال 
ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية المالحة في 
"ولذا  وأضاف  المندب".  باب  ومضيق  هرمز  مضيق  من  كل 
األسبوعين  خالل  نحدد  أن  المحتمل  من  أن  أعتقد  فإنني 
هذه  لدعم  السياسية  اإلرادة  لديها  التي  الدول  المقبلين 
المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد 

اإلمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".
وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغالق مضيق هرمز، الذي 
من  تتمكن  لم  إن  العالمي،  النفط  خمس  قرابة  منه  يمر 
دونالد  الرئيس  إدارة  إليه  تسعى  أمر  وهو  نفطها،  تصدير 
ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من 

جديد على برنامجها النووي.
ويكتسب المقترح األمريكي الخاص بتشكيل تحالف دولي 
لحماية المالحة في مضيق هرمز قوة دافعة منذ هجمات في 
مايو ويونيو على ناقالت نفط في مياه الخليج. وأسقطت إيران 
مما  المضيق،  قرب  مسيرة  أمريكية  طائرة  الماضي  الشهر 
دفع ترامب إلى أن يصدر أمرًا بتوجيه ضربات جوية انتقامية 
قبل أن يتراجع في اللحظات األخيرة بزعم أن الضربات كانت 

ستوقع خسائر في األرواح.

جهود فرنسية للوساطة
للرئيس  الدبلوماسي  المستشار  أجرى  الوقت،  نفس  في 

أمس  طهران  في  محادثات  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
النووي  االتفاق  إلنقاذ  المبذولة  المساعي  إطار  في  األربعاء 
بين  التوتر  لتخفيف  وسيلة  عن  والبحث   2015 عام  المبرم 

الجمهورية اإلسالمية وواشنطن.
اجتماعًا مع  إيمانويل بون، أمس  الفرنسي،  الموفد  وعقد 
األميرال علي شمخاني أمين المجلس األعلى لألمن القومي، 
الخارجية  وزير  وقال  ظريف.  جواد  محمد  الخارجية  ووزير 
المستشار  مهمة  إن  الثالثاء  لودريان  إيف  جان  الفرنسي 
النقاش لتجنب أي  الفرنسي تكمن في »محاولة فتح مساحة 
تصعيد ال يمكن السيطرة عليه، بل حتى وقوع حادث«، في 
حين يهدد التوتر بين طهران وواشنطن بجر منطقة الخليج 

إلى االشتعال.
في  شاقة  مفاوضات  بعد  إليه  التوصل  تم  الذي  واالتفاق 
أضعفه  أوباما،  باراك  السابق  األميركي  الرئيس  إدراة  عهد 
الجانب  اآلحادي  باالنسحاب  االنتخابي  لوعده  ترامب  تنفيد 
منه في مايو 2018. ووجدت الدول األوروبية التي وقعت على 
االتفاق في وضع حرج بعد إعالن طهران تخليها تدريجيًا عن 

بعض التزاماتها ردًا على االنسحاب والعقوبات األميركية.
من  اإلسالمية  الجمهورية  األميركي  االنسحاب  وحرم 
الفوائد التي توقعتها من االتفاق المبرم مع ألمانيا والصين 
والواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والذي 
تضمن تحجيم برنامجها النووي في مقابل تخفيض العقوبات 

الدولية المفروضة عليها. وتطالب طهران الدول التي ما زالت 
إليها لضمان  التي تسعى  التدابير  باتخاذ  االتفاق  أطراًفا في 

مصالحها.
وقال البيت األبيض إن ترامب تحدث االثنين مع ماكرون 
اليورانيوم.  تخصيب  مستوى  بزيادة  إيران  تهديد  بشأن 
الجهود  »بحثنا  بيان  في  األبيض  البيت  باسم  متحدث  وقال 
المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سالح نووي ووضع 

حد لسلوك إيران المزعزع لالستقرار في الشرق األوسط«.
تجاوزات طفيفة

تتبعها  التي  االلتزامات«  »تخفيض  لسياسة  ونتيجة 
الحد  المخصب  اليورانيوم  من  احتياطاتها  تجاوزت  طهران، 
وقت  في  كيلوغرام   300 وهو  فيينا  اتفاقية  فرضته  الذي 
سابق من هذا الشهر. واألهم من ذلك، أعلنت إيران االثنين 
إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة %4,5 على األقل وهو أعلى 
 )3,67%( االتفاقية  بموجب  به  المسموح  األقصى  الحد  من 
تتم  لم  إذا  يومًا«  تدابير جديدة خالل »60  باتخاذ  وهددت 

تلبية مطالبها.
التي   90% نسبة  عن  تمامًا  بعيدة   4,5% نسبة  تزال  وال 
إلى  بالنظر  لكن  الذري.  السالح  إلنتاج  بالتخطيط  تسمح 
اإليراني،  النووي  البرنامج  حيال  سابقًا  أبديت  التي  الشكوك 
نفت  أنها  رغم  الخارج  في  قلًقا  األخيرة  إعالنات طهران  تثير 
على الدوام سعيها لصنع قنبلة ذرية والتزمت بأنها لن تسعى 

على اإلطالق لحيازتها.
وفي بيان مشترك، أشارت برلين ولندن وباريس واالتحاد 
األوروبي الثالثاء إلى رغبة إيران في »البقاء في إطار« االتفاق 
»التصرف  إلى  إيران  دعوا  األوروبيين  لكن  فيينا.  في  الموقع 
بالكامل  العودة عن هذه األنشطة واالمتثال  وفًقا لذلك عبر 
ودون تأخير« لشروط االتفاقية. غير أن لودريان وصف تخطي 
إيران اللتزاماتها بأنها »تجاوزات طفيفة«. وقال »هذه ليست 

اختراقات تصل إلى حد القطيعة«.

أقصى الضغوط
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية عباس موسوي 
لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية، »نرحب ]بالمبادرة الفرنسية[ 
ألن الفرنسيين أطراف في ]االتفاق[ ونعتبر جهودهم جزًءا من 

واجبهم إلبقائه حيًا«.
في  »نحن  بالقول،  الفرنسية  الرئاسة  علقت  جانبها  من 
تنتهك  إجراءات  يتخذون  اإليرانيون   ... للغاية  حرجة  مرحلة 
)االتفاقية( ولكنها مدروسة بدقة ومن ناحية ثانية معروف عن 
وقال  أنه صانع صفقات«.  ترامب  دونالد  األميركي(  )الرئيس 
يتجاوز  بما  ليس  لكن  يبالغون،  »اإليرانيون  نفسه  المصدر 
الحد، ويمارس ترامب أقصى درجات الضغط لكنه يمارس هذه 

السياسة حتى يتمكن من دفعهم لعقد صفقة معه«.
القومي األمريكي جون بولتون أمام  وقال مستشار األمن 

واشنطن  في  اإلسرائيلي  االحتالل  لدولة  مؤيدة  مجموعة 
الثالثاء إن، »حملة الرئيس ترامب لممارسة أقصى الضغوط 
على إيران تنجح«. وأضاف »ما زلنا في البداية فحسب... هدف 
الرئيس هو إبرام اتفاق جديد سيتم التفاوض حوله بما يحقق 

مصالح الواليات المتحدة«.

مبادرة مرفوضة من طهران
في نفس الوقت، ذكرت ثالثة مصادر غربية مطلعة أن إطالق 
إيران سراح نزار زكا، رجل األعمال اللبناني الحاصل على إقامة 
أربع سنوات قضاها في  أمريكية دائمة، الشهر الماضي بعد 
السجن استهدف التمهيد لمحادثات أمريكية إيرانية. بيد أن 

تلك البادرة لم تكن كافية لواشنطن التي لم تتجاوب معها.
وقال مصدر أمريكي عن اإلفراج عن زكا في 11 يونيو وعن 
»لقد  مع طهران  محادثات  إلى  السعي  عدم  األمريكي  القرار 
كان  إذا  مما  التأكد  علينا  يتعين  كان  فرصة ضائعة...  كانت 

هناك شيء«.
وتحدث  اإليراني  التفكير  على  مطلع  ثان،  مصدر  وقال 
إيران أطلقت سراح زكا  الكشف عن هويته، إن  شريطة عدم 
المخاوف  يغذي  الذي  التوتر  تهدئة  في  رغبتها  على  كإشارة 
لحسن  »بادرة  بأنه  عنه  اإلفراج  ووصف  حرب،  نشوب  من 
النوايا«. وأضاف "كان ذلك يعتبر خطوة لخفض التصعيد من 
جانبهم، ومن الواضح أنهم توقعوا ردًا مماثاًل بشكل ما من 

الجانب األمريكي"، لكن واشنطن لم تستجب للبادرة.

تهديد إيراني لبريطانيا
أقرب  بريطانيا  بدت  للتهدئة،  الفرنسية  الجهود  ومقابل 
مصادرة  قرارها  بعد  إيران  مواجهة  في  األميركي  للموقف 
طارق  جبل  مضيق  من  مرورها  أثناء  إيرانية  نفط  ناقلة 
األسبوع الماضي، زاعمة أنها كانت متوجهة لسورية في خرق 
األهلية  الحرب  اندالع  منذ  على دمشق  المفروضة  للعقوبات 
في 2011. ونقلت وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء عن الرئيس 
ستواجه  بريطانيا  إن  األربعاء  أمس  قوله  روحاني  حسن 
زيادة  أهداف  وإن  إيرانية،  نفط  ناقلة  الحتجازها  »عواقب« 

مستوى تخصيب اليورانيوم سلمية.
 ،)1 )جريس  الناقلة  عن  فورًا  باإلفراج  إيران  وتطالب 
بعد  قوله  روحاني  عن  الرسمية  شبه  تسنيم  وكالة  ونقلت 
اجتماع لمجلس الوزراء »أنت )بريطانيا( من بدأ انعدام األمن 

وستدركين العواقب الحًقا«.
المسلحة  للقوات  العامة  األركان  هيئة  رئيس  هدد  كما 
احتجاز  بأن  الثالثاء  باقري،  محمد  جنرال  الميجر  اإليرانية، 
وقال  رد«.  دون  يبقى  »لن  اإليرانية  النفط  ناقلة  بريطانيا 
حجج  إلى  استنادًا  اإليرانية  النفط  ناقلة  »احتجاز  باقري 
طهران  سترد  الضرورة  وعند  رد،  دون  يبقى  لن  ملفقة... 
في  قائد  تهديد  يتبن  لم  باقري  ولكن  المناسب«.  بالشكل 
الحرس الثوري اإليراني الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية في 

الخليج ردًا على مصادرة الناقلة اإليرانية.

رًدا على شعار »الدولة المدنية«

رئيس أركان جيش الجزائر يحذر املحتجني ويؤكد التمسك بـ »املسار الدستوري«
ومفضوحة األهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية 

وليست الدولة العسكرية«.
الشعارات ب»األفكار مسمومة  القايد صالح هذه  ووصف 
أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، 
دوائر تكن حقدًا دفينًا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش 
التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل 
الجزائري  للشعب  المبدئي  الوطني  الخط  خدمة  في  أنها 
وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام اهلل والشعب 

والتاريخ«.
أصبح  الذي  الصادق  العهد  »هذا  أن  صالح  قايد  واعتبر 
الوفاء به، يقلق أتباع العصابة وأذنابها إلى درجة أنهم باتوا 
عمل  كل  في  المرامي،  معروفة  تشكيك  بحمالت  يقومون 
وفي  النوفمبرية،  وقيادتها  العسكرية  المؤسسة  به  تقوم 
كل جهد يقوم به كل مخلص لهذا الوطن، حيث تبنوا من 
أجل ذلك نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه 
اإلسهام في حل األزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم اإلفالت من 

قبضة القانون«.
وبلهجة حادة، حذر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
من أسماهم ب»العمالء« قائاًل، »إننا نحذرهم شديد التحذير، 
بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل 
هؤالء العمالء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة 

بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا«.

مظاهرات الطلبة
من ناحية أخرى، تظاهر مئات الطالب واألساتذة كما دأبوا 
للمطالبة  أسبوعًا  عشرين  مند  ثالثاء  يوم  كل  ذلك  على 
السياسيين«.  المعتقلين  »سراح  وإطالق  النظام«  بـ»تغيير 
حرة  و»جزائر  ارحل«  »النظام  شعارات  المتظاهرون  وردد 
وديمقراطية« بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة 
الكبير  االنتشار  من  بالرغم  حوادث  تسجيل  دون  الجزائرية 

لعناصر الشرطة.
كما رفع الطالب يافطات كتب عليها »السلطة للشعب« 
أغلب  كان  إن  وحتى  حرة«.  و»صحافة  للجهوية«  و»ال 
جعل  ما  امتحانات  آخرون  يجري  بينما  عطلة  في  الطالب 
أن  إال  الماضية،  باألسابيع  مقارنة  قلياًل  المتظاهرين  عدد 
فصل  طيلة  التظاهر  سيواصلون  انهم  أكدوا  الحاضرين 

الصيف إذا تطلب األمر.
»المساس  بتهمة  متظاهرين  بحبس  أمر  القضاء  وكان 
خالل  األمازيغية  الراية  رفع  بعد  الوطن«  وحدود  بسالمة 
الماضية مخالفين بذلك تحذيرات قايد  تظاهرات األسابيع 
الوحيد الذي يسمح  الجزائري هو  العلم  صالح الذي قال إن 

برفعه.
رئاسة  في ظل  االنتخابات  عقد  المتظاهرون  رفض  كما 
بن صالح والحكومة الحالية، رافعين شعار، »ال انتخابات يا 

عصابة المزورين«.

ف

بينما يخيم شبح الفراغ الدستوري على الجزائر مع انتهاء 
رئاسة  القادر بن صالح  لتولي عبد  الثالثاء  القانونية  الفترة 
الدولة مؤقتًا، وفًقا لما ينصُّ عليه الدستور الجزائري، هاجم 
رئيس أركان الجيش والحاكم الفعلي للبالد، الفريق أحمد قايد 
صالح، الشعار الذي يردده ماليين الجزائريين في مظاهراتهم 
كل يوم جمعة، »دولة مدنية ماشي عسكرية«، معتبرًا أنه 

يعكس »أفكارًا مسمومة أملتها دوائر معادية الجزائر«.
القادر بن صالح رسميًا كرئيس مؤقت  وتم تعيين عبد 
للدولة من قبل البرلمان في 9 أبريل، بعد أسبوع من اضطرار 
العزيز بوتفليقة تقديم استقالته بعد  السابق عبد  الرئيس 
إعالنه سعيه لتمديد حكمه الذي تواصل عشرين عامًا لعهدة 
خامسة رغم مرضه الشديد الذي أبعده عمليًا عن صنع القرار 

منذ العام 2013.
ووفقًا للدستور الجزائري، تستمر الفترة االنتقالية للرئيس 
الجراء  يوليو   4 اختيار  وتم  فقط،  يومًا  تسعون  المؤقت 
االنتخابات الرئاسية، غير أنه لم يتم االقتراع بسبب مقاطعة 
الشعب والطبقة السياسية لهذا الموعد مطالبين برحيل بن 
صالح ورئيس الوزراء وكل رموز حقبة بوتفليقة الذين اعتادوا 

على إدارة انتخابات صورية.

أصدر  المؤقت،  الرئيس  فترة  انتهاء  موعد  اقتراب  مع 
المجلس الدستوري فتوى في مطلع الشهر الماضي »يأذن« 
يوليو  من  التاسع  بعد  منصبه  في  بالبقاء  صالح  لبن  فيها 
أكد  يونيو،   6 يوم  وفي  رئاسية.  انتخابات  تنظيم  غاية  إلى 
بن صالح في خطاب أنه سيواصل مهمته على رأس الدولة 

تطبيًقا لفتوى المجلس الدستوري.
تنظم مظاهرات  التي  االحتجاجية  الحركة  ورفض ممثلو 
لعموم  والجمعة  للطلبة  الثالثاء  أسبوع،  كل  مرتين  واسعة 
الجزائريين، هذا التمديد، قائلين إنه مخالف للدستور، وأن 
الغرض منه هو توفير غطاء »قانوني« لضمان بقاء بن صالح 
على رأس الدولة أثناء البحث عن حلول لألزمة السياسية التي 

تعيشها البالد.
مؤقت  كرئيس  قضاها  التي  يومًا  التسعين  وخالل 
الرئيسية:  مهمته  في  بن صالح  القادر  عبد  فشل   ، للدولة 
تنظيم االنتخابات الرئاسية. كما لم يستطع إقناع المعارضة 

باالنخراط في الحوار من أجل إيجاد مخرج لألزمة.

تحذيرات رئيس أركان الجيش
وفي خطاب متشدد أمس األربعاء، انتقد رئيس أركان الجيش 
ونائب وزير الدفاع، قايد صالح، ما وصفه ب »العقبات التي 
الدستوري  المسار  لهذا  الحسن  للسير  الرافضون  يحاول 
كاذبة  رفع شعارات  غرار  الطريق، على  الصائب وضعها في 

الجزائر ــ وكاالت

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

السنة الرابعة
العدد 190 8 ذي القعدة 1440 هــ
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واشنطن، طهران ــ وكاالت

اتهامات بـ»استغالل النظام السياسي والمالي«

انتقادات واسعة في لبنان لعقوبات أميركية 
غير مسبوقة ضد نائبني في حزب الله

دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  توسيع  على  ردا 
على  األقصى«  »الضغط  سياسة  دائرة  ترامب 
مسبوقة  غير  عقوبات  فرض  عبر  وحلفائها  إيران 
اللبناني ومسؤول رفيع  ضد نائبين من حزب اهلل 
المستوى فيه، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري العقوبات األخيرة، »اعتداء« على البرلمان 

وكل لبنان. 
رئاسة  عن  صدر  بيان  في  وجاء 
المجلس النيابي، ونقلته الوكالة 
أمس  الرسمية  لإلعالم  الوطنية 
»اعتداء  العقوبات  أن  األربعاء، 
على المجلس النيابي وبالتأكيد 

على لبنان كل لبنان«.
المتحدة،  الواليات  وفرضت 
من  كل  على  عقوبات  الثالثاء، 
في  اهلل  حزب  كتلة  رئيس 
والنائب  رعد،  محمد  البرلمان، 
إياهما  متهمة  شري  أمين 
السياسي  النظام  بـ»استغالل 
والمالي« اللبناني لصالح حزبهما 
وشملت  له.  الداعمة  وإيران 
وحدة  مسؤول  أيضًا  العقوبات 

االرتباط والتنسيق في حزب اهلل وفيق صفا.
الواليات  التي تفرض فيها  المرة األولى  وهذه 
المتحدة عقوبات على نواب من حزب اهلل وإن كانت 
فرضت سابقًا وعلى دفعات عقوبات على مسؤولين 
إنهم  تقول  أشخاص  على  أو  الحزب  في  آخرين 
يساهمون في تمويله. وأضاف بري في البيان »لذا 
باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت 
الديمقراطية األميركية تفترض وتفرض االعتداءات 
على ديمقراطيات العالم؟«، واصفًا القرار األميركي 

بـ»التصرف الالمعقول«.
ويعد بري الحليف األبرز لحزب اهلل. وفاز تحالف 
في  اهلل  حزب  مع  بري  يرأسها  التي  أمل  حركة 
 27 أصل  من  مقعداً  بـ26   2018 العام  انتخابات 
مقعدًا تعود للطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني.

وكان النائب في حزب اهلل، علي فياض، وصف 

»إهانة«  بأنها  األخيرة  العقوبات  الثالثاء  مساء 
تلفزيونية  قناة  نقلت  ما  وفق  اللبناني،  للشعب 
بإصدار  والحكومة  البرلمان  وطالب  عنه.  محلية 

موقف رسمي إلدانته.
ومن المتوقع أن يتطرق األمين العام لحزب اهلل 
العقوبات خالل مقابلة  إلى قضية  حسن نصراهلل 

مساء غد الجمعة مع قناة المنار التابعة للحزب.
وتزعم واشنطن أن شري هدد مسؤولين في أحد 
المصارف وعائالتهم بعدما جمد المصرف حسابات 
الالئحة  على  وضعوا  كانوا  اهلل  حزب  من  عناصر 
نشرت  كما  السوداء.  األميركية 
صورة  األميركية  الخزانة  وزارة 
له إلى جانب قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري اإليراني قاسم 
سليماني. واعتبرت وزارة الخزانة 
الصورة  هذه  أن  األميركية 
»تؤكد عدم وجود أي فارق بين 
النشاطات السياسية والعسكرية 

لحزب اهلل«.
وانتخب شري )62 عامًا( نائبًا 
وأعيد   ،2005 العام  بيروت  عن 
انتخابه العام 2018. وهو مقرب 
اهلل  لحزب  األمني  الجهاز  من 
منظمة  واشنطن  تعتبره  الذي 

إرهابية.
أما رعد فهو رئيس كتلة نواب حزب اهلل وانتخب 
يزال حتى  1992 وال  العام  األولى في  للمرة  نائبًا 
اآلن. وقالت وكيلة وزارة الخزانة األميركية، سيغال 
لبنان  استقرار  »يهدد  اهلل،  حزب  إن  ماندلكير، 
وكل  المنطقة،  واستقرار  واالقتصادي  السياسي 
ذلك على حساب الشعب اللبناني« بدوره قال وزير 
إن  بيان  في  بومبيو،  مايك  األميركية،  الخارجية 
»حملة الضغوط القصوى على النظام اإليراني–أول 
راع لإلرهاب في العالم–ووكالئه نجحت في الحد من 

الدعم المادي الذي يتلقاه حزب اهلل«.
وأكد الوزير األميركي أن »أي فصل بين الجناح 
العسكري والسياسي لحزب اهلل هو فصل مصطنع 
حلفاء  مطالبًا  نفسه«،  الحزب  به  يعترف  ما  وهو 
بأسره  اهلل  حزب  بـ»تصنيف  المتحدة  الواليات 

منظمة إرهابية«.

بيروت ــ وكاالت

<  النائب اللبناني محمد رعد 

الرياض، صنعاء ــ وكاالت



اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطيات الصين من النقد 
األجنبي في يونيو الماضي.

تريليون دوالر

قالوا

08

المؤسس  العضو  وفق  نشاطه،  بمزاولة  المركزي  المصرف  موافقة  على  اليقين  مصرف  حصل 
لمصرف »اليقين« حسين عقيل الذي قال إنه سيكون مصرفا إلكترونيا من الدرجة األولى ورقميا 
بشكل كامل. وأضاف عقيل إن اإلدارة العامة للمصرف في المنطقة الجنوبية، وخصوصا سبها، 

منوها إلى بدء العمل من طرابلس، حيث سيتم االفتتاح الرسمي بعد ثالثة أو أربعة أشهر.
و  دينار،  مليون   100 يبلغ  »يقين«  مصرف  به  سيبدأ  الذي  المودعين  مال  رأس  أن  وأكد 
المكتتب به حاليا 250 مليون دينار، جرى تجميعها عبر سوق األوراق المالية، بقيمة اسمية 100 

دينار للسهم الواحد.
وتابع في تصريحات إلى جريدة »صدى« االقتصادية، أن المصرف المركزي اعتمد قبل نحو 
 2013 العام  المركزي في  إدارة  إلى موافقة  10 أعضاء، منوها  إدارة يضم  عام تكوين مجلس 
الغربية،  للمنطقة  وآخر  الشرقية  للمنطقة  إحداها  يكون  خاصة  إسالمية  بنوك  تأسيس  على 
باإلضافة إلى مصرف »يقين« للمنطقة الجنوبية. وأوضح عقيل أن المصرف المركزي اشترط أن 
التنمية  المساهمة في  إقليمه، بهدف  العامة فى  اإلدارة  المصارف  تلك  يكون كل مصرف من 

المكانية في كل المدن الليبية، ويحق لكل مصرف افتتاح فروع فى باقي أنحاء ليبيا.

»املركزي« يأذن ملصرف »اليقني« بمزاولة نشاطه

نصحيتي للحكومة اليونانية 
هي احترام التزاماتها في 
اإلصالح الحكومي والتقّشف 
في االنفاق العام.

ماريو سنتينو
رئيس مجموعة اليورو 

3,1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4003دوالر أميركي
1.5694يورو

1.743الجنية االسترليني
0.3734الريال السعودي
0.3813درهم إماراتي
0.2034االيوان الصيني
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مجلة  عنونت  هكذا  الالتينية«؛  أميركا  صعود  ألحــد:  ليس  »فناء 
وكان   .2010 سبتمبر   11 في  الصادر  عددها  غالف  إيكونوميست 
ضمن صفحات المجلة تقرير خاص قدم نظرة متفائلة بشأن مستقبل 
المنطقة. وال عجب في ذلك، نظرا ألن ارتفاع أسعار السلع األساسية 
البرامج  نطاق  توسيع  من  الالتينية  أميركا  بلدان  معظم  يمكن 

االجتماعية، والحد من الفقر وعدم المساواة إلى حد كبير.
وتمكنت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة من تحسين مستويات 
المعيشة، سواء كان ذلك بقيادة الرؤساء ذوو الميول اليسارية، مثل 
لويز إيناسيو لوال دا سيلفا في البرازيل، ونستور كيرشنر في األرجنتين، 

أو اليمينيين على غرار الرئيس ألفارو أوريبي في كولومبيا.
وأدى النمو السريع للصين والطلب المتزايد على معادن أميركا 
الالتينية، وفول الصويا الخاص بها، ونفطها، إلى خلق فرص عمل 
وزيادة عائدات الضرائب. باإلضافة إلى ذلك، فإن التسهيل الكمي 
الذي تعتمده البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة عزز السيولة 

العالمية، مما أتاح كميات كبيرة من رأس المال لالستثمار. ولكن 
تلك األيام ولت.

واليوم، تقف أميركا الالتينية في مفترق الطرق. إذ تباطأ نموها 
االقتصادي، وارتفعت مستويات المعيشة فيها، وأصبح التقدم 
االجتماعي في خطر. وأصبحت الطبقة الوسطى الناشئة، اآلن، 
معرضة للخطر، والعودة إلى الفقر أصبح احتماال حقيقيا للكثيرين. 
ولتجنب هذا السيناريو المقلق، أصبحت أميركا الالتينية في أمس 
الحاجة إلى زيادة االستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، 

ورأس المال البشري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو أميركا الالتينية بمعدل 
سنوي بقيمة 2.5% فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
مما يجعلها أبطأ منطقة في العالم الناشئ والنامي، متخلفة كثيرا 
الصحراء، وآسيا والشرق األوسط، وشمال  أفريقيا جنوب  عن 
أفريقيا. وفضال عن ذلك، فإن متوسط النمو البالغ 2.5% قد 

تكون حوالي نصف وتيرة نمو أميركا الالتينية في السنوات الخمس 
التي سبقت األزمة المالية العالمية في العام 2008. ونتيجة لذلك، من 

المرجح أن تزداد البطالة والفقر في جميع أنحاء المنطقة.
واألسوأ من ذلك، أن هذا ال يبدو تباطؤا دوريا. وتشير تقديرات 
مختلفة إلى أن معدل النمو المحتمل لمعظم اقتصادات أميركا الالتينية 
أصبح اآلن أقل بنسبة مئوية كاملة مما كان عليه في العام 2010. 
تعد  لم  المثال،  سبيل  فعلى 
على  قادرتين  وبيرو  كولومبيا 
تحمل معدل نمو بنسبة 4.%،، 
عقد  قبل  الحال  عليه  كان  كما 
األيام،  هذه  وفي  الزمان.  من 
أن  المركزية  بنوكهما  تفترض 
اإلمكانات.  إلــى  أقــرب   %3.5
الزمنية،  السالسل  وباستخدام 
المحتمل  النمو  معدل  أن  أقدر 
 %3 من  انخفض  قد  للبرازيل 
البنك  اليوم، وفي غضون هذا الشهر، سيصدر  منذ عقد إلى %2 
المركزي التشيلي مراجعة جديدة للنمو المحتمل، والذي يتوقع السوق 

تراجعه من 4% إلى %3.
السلع  أسعار  انخفاض  يعكس  الالتينية  أميركا  تباطؤ  أن  ومع 
األساسية، فإن هذا ليس هو العامل الوحيد. وصحيح أن أسعار النفط 
والنحاس أقل من أعلى مستوياتها في بداية هذا العقد. ومع ذلك، فقد 
ظلت أعلى بكثير من مستواها المتوسط في التسعينيات من القرن 
العشرين، عندما نمت المنطقة بوتيرة أسرع بكثير من اليوم. ومع أن 
تباطؤ النمو في الصين- والتباطؤ األسرع في وارداتها– والذي له تأثير 
بطبيعة الحال، فإن السبب الرئيس وراء تباطؤ أميركا الالتينية هو قلة 

االستثمار.
ونتيجة إلجراءات التقشف في جميع أنحاء المنطقة خالل السنوات 
القليلة الماضية، انخفضت معدالت االستثمار ولم تتعاف. وهذا ناتج 

جزئيا عن السياسة الصارمة المتعلقة بالميزانية.
غالبا  والرواتب،  التقاعدية  المعاشات  الحالية، مثل  النفقات  وألن 
ما تكون محمية دستوريا، فإن من يتحمل عبء التعديل المالي هو 
اإلنفاق الرأسمالي األكثر مرونة. فعلى سبيل المثال، انخفضت معدالت 
االستثمار )كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي( بأربع نقاط مئوية في 

البيرو واألرجنتين نتيجة للصدمة األخيرة.
أنحاء  االستثمار في جميع  زيادة مستوى  أن تكون  ولهذا يجب 
المنطقة أولوية قصوى. هناك حاجة أيضا إلى زيادة اإلنتاجية، وتضييق 
الفجوة الكبيرة بينها وبين االقتصادات المتقدمة في هذا الصدد. ولكن 
من األهمية بمكانه، أن تدابير زيادة االستثمار يمكن أن تسفر عن 
نتائج أسرع. وال تتعلق قلة االستثمارات بالبنية التحتية العامة فحسب، 
بل يتعلق أيضا بالتكنولوجيا ورأس المال البشري. أوال، ال تستثمر 
أميركا الالتينية بما فيه الكفاية في التكنولوجيا التي يمكن أن تدمج 

المنطقة في سالسل القيمة العالمية.
ويعكس هذا عدم وجود رؤية إقليمية مشتركة، ووجود حواجز 
أمام ريادة األعمال، وعدم كفاية التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات 
تقل  ال  أنه  هو  بلة،  الطين  زاد  وما  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة 
استثمارات المنطقة إال في الوقت الذي تتعرض فيه العمالة غير الماهرة 
الذكاء االصطناعي  السريع في  التقدم  للتهديد من  الوفيرة نسبيا 

والتشغيل اآللي.
ليست حاجة أميركا الالتينية إلى مزيد من االستثمار قضية يمينية 
أو يسارية، ولكنها ببساطة مسألة ملحة. ومع أن صناع السياسة في 
المنطقة قد يختلفون بشأن التفاصيل، إال أنهم بحاجة إلى االتفاق 
على زيادة االستثمار في المجاالت الثالثة ذات األولوية: البنية التحتية 
والتكنولوجيا ورأس المال البشري. وفضال عن ذلك، يجب أن يأتي 
والتمويل  العام  اإلنفاق  من   – المصادر  جميع  من  االستثمار  هذا 
الخاص والتمويل الجماعي واألسواق العالمية والمؤسسات متعددة 
األطراف. إن أميركا الالتينية لم تستثمر بما فيه الكفاية في السنوات 
القليلة الماضية، وهي ال تستثمر بما فيه الكفاية اليوم. ويجب أن 
يتغير هذا بسرعة إذا أرادت المنطقة الحيلولة دون أن يصبح تراجع 

النمو، وتزايد الفقر وضعها الطبيعي الجديد.

** وزير المالية الكولومبي السابق
* نقال عن »بروجيكت سينديكيت«

كارديناس سانتاماريا*

روشتة اقتصادية
 ألميركا الالتينية

يجب أن تكون زيادة 
مستوى االستثمار في 
جميع أنحاء المنطقة 

أولوية قصوى

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 190 8 ذي القعدة 1440 هــ

11 يوليو 2019 م

التي  اإلنتاج  معدالت  على  الليبي  النفط  حافظ 
أكثر  مــرور  رغــم  الماضي  العام  منذ  حققها 
طرابلس،  العاصمة  حــرب  على  أشهر   4 من 
بعد  الحذر  التفاؤل  ــواء  أج ســادت  حين  في 
القائد  عن  الماضي  األسبوع  صدرت  تصريحات 
ورئيس  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
من  شروطا  حملت  المواقف  تلك  لكن  اهلل، 

الجانبين.
حفتر  قال  »بلومبرغ«  وكالة  مع  حواره  ففي 
للمؤسسة  حصري«  »حق  هو  النفط  بيع  إن 
طرابلس  الــعــاصــمــة  ــي  ف للنفط  الــوطــنــيــة 
القطاع  عمليات  إدارة  تشغيل  عن  المسؤولة 

البالد. في مختلف أنحاء 
لوكالة  تصريحاته  فــي  ــد  أك حفتر  لكن 
)المؤسسة(  تعمل  أن  ضــرورة  »بلومبرغ« 
سيطرة  تحت  وليس  الليبيين،  لصالح  فقط 
من  تخلو  وأن  أجنبية،  تدخالت  أو  هيمنة  أي 
إلى  داعيا  الفساد«،  أشكال  من  مظهر  أي 
يمكن  عادل  نظام  خالل  من  عائداته  »توزيع 
قدم  على  الليبيين  جميع  منه  يستفيد  أن 

المساواة«.
من  محاوالت  هناك  كانت  إذا  ما  على  وردا 
عن  بعيدا  النفط  لبيع  الوطني  الجيش  جانب 
حفتر  رد  طرابلس،  في  الوطنية  المؤسسة 
قوة  الجيش  ــاجــرا.  ت ليس  »الجيش  قــائــال: 
يبيع  ال  إنــه  الــوطــن.  تحمي  منظمة  دفاعية 
إن  قانوني.  غير  أو  قانوني  بشكل  ال  النفط، 
الوطنية  المؤسسة  عمل  حصريا  هو  النفط  بيع 

للنفط«.
ــاءت تــصــريــحــات حــفــتــر مــتــنــاغــمــة مع  ــ ج
النواب  مجلس  لرئيس  مماثلة  تصريحات 
»إكسترا  قناة  على  لقاء  خــالل  صالح  عقيلة 
يجوز  »ال  إنه  فيها  قال  والتي  المصرية،  نيوز« 
المصرف  إلى  والغاز  النفط  عائدات  تصل  أن 
سيطرة  تحت  وهــو  طرابلس  فــي  الــمــركــزي 
»طلب  أنه  إلى  مشيرا  اإلرهابية«،  الجماعات 
المركزي  المصرف  أمــوال  على  أمميا  إشرافا 

بالتساوي«. الليبيين  على  الدخل  لتوزيع 
الوطني  الجيش  قــرر   ،2018 يونيو  وفــي 
الوطنية  للمؤسسة  النفطية  الموانئ  تسليم 
إعالن  من  ساعات  بعد  وذلك  ببنغازي،  للنفط 
منطقة  على  الكاملة  سيطرته  الليبي  الجيش 
إلى  تسليمها  وأعلن  عاد  لكنه  النفطي،  الهالل 

النفط في طرابلس. مؤسسة 
مؤسسة  رئيس  ترحيب  كــان  المقابل  في 

المؤسسة  شرعية  عن  حفتر  بتصريحات  النفط 
لكنها  الليبي،  النفط  بتصدير  الحصري  وحقها 
»القوانين  من  مستمدة  شرعيتها  أن  أكدت 
مجلس  عــن  ــادرة  ــص ال والــقــرارات  الوطنية 

األمن«.
بيان  في  المؤسسة  دعت  نفسه،  الوقت  في 
الموازية،  المؤسسة  »حل  ضرورة  إلى  الجمعة 
وتسويقه  الليبي  النفط  سرقة  حاولت  التي 
الرامية  للمحاوالت  حد  ووضع  بخسة،  بأسعار 

ليبيا«. إلى تقسيم قطاع الطاقة في 
النفط  إنتاج  أن  إلى  رسمية  تقديرات  وتشير 
يوميا،  برميل  و1.3   1.2 بين  يتراوح  الليبي 
فيينا  في  أوبك  قمة  خالل  قال  اهلل  صنع  لكن 
المؤسسة تواجه مصاعب  إن  الشهر  مطلع هذا 
بقرابة  الحالية  اإلنتاج  مستويات  على  للحفاظ 
1.3 مليون برميل يوميا بسبب الوضع الهش.

الماضي  أبريل  من  الــرابــع  في  واندلعت 
للقيادة  التابعة  الجيش  قوات  بين  اشتباكات 
وأسفرت  الوفاق،  لحكومة  تابعة  وأخرى  العامة 
محيط  ــي  ف الــمــســتــمــرة  ــاكــات  ــب االشــت تــلــك 
شخصا   739 مقتل  عــن  طرابلس  العاصمة 

الصحة  منظمة  حسب  آخرين،   4407 وإصابة 
العالمية.

معوقات  ــة  أي النفط  إنــتــاج  يشهد  ــم  ول
فيما  طرابلس؛  العاصمة  حــرب  ــدالع  ان منذ 
المرافق  بعض  محدودة  اعتداءات  استهدفت 

الرابع من أبريل. النفطية منذ 
للطاقة  اإليطالية  )إيني(  مجموعة  وتقول 
اإلنتاجي  نشاطها  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  إنه 
رد  للصحفيين  تصريحات  ــي  وف ليبيا،  فــي 
للطاقة،  )إيــنــي(  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
هي  »مــا  الــســؤال:  على  ديسكالزي  كالوديو 
هو  »اإلنتاج  إن  بالقول  ليبيا؟«،  في  األوضــاع 
»جميع  إن  بالقول  مختتما  دائــمــا«،  نفسه 
العاصمة  جنوب  منطقة  في  تتركز  الغاز  حقول 

طرابلس«.
النفط  مؤسسة  أعلنت  الماضي،  يونيو  وفي 
ومشتقاته،  الخام  النفط  مبيعات  إيرادات  ارتفاع 
والضرائب واإلتاوات المحصلة من عقود االمتياز 
دوالر  مليار   2.3 إلى  الماضي  مايو  شهر  في 
بلغت  الماضي  أبريل  على شهر  بزيادة  أميركي، 

448 مليون دوالر، وبنسبة 24 %.
االرتفاع  هذا  بيان  في  المؤسسة  وأرجعت 
وارتفاع  العالمية،  النفط  أسعار  استقرار  إلى 
أبريل  شهر  أواخــر  فــي  الــخــام  شحنات  عــدد 
وتسويتها  تسلمها  تــم  ــي  ــت وال الــمــاضــي، 
زيادة  في  ساهمت  مايو  شهر  حسابات  ضمن 

اإليرادات.

النفط يصمد ويحافظ على مستوى اإلنتاج

الحبري ووليامز يبحثان توحيد املركزي وأزمتي السيولة والصكوك 
المركزي  الــمــصــرف  محافظ  نــاقــش 
رئيس  نائب  مع  الحبري  علي  بالبيضاء 
وليامز  ستيفاني  ليبيا  في  األممية  البعثة 
السيولة  »نقص  منها  مهمة  ملفات  عدة 
األموال  وملف  والتضخم،  الصرف  وسعر 
التالفة«، باإلضافة إلى »ملف عدم تسوية 
الصادرة  للصكوك  المقاصة  معامالت 
التي  طرابلس،  المركزي  ليبيا  مصرف  عن 
التزال معلقة دون سبب منطقي أو فني«.

وأكد االجتماع الذي عقد بمقر المصرف 
»أهمية  األربــعــاء،  ــس  أم بــنــغــازي،  فــي 
أبدى  فيما  للمصرف«  الدولية  المراجعة 
فريق  »الســتــقــبــال  ــعــداده  اســت الــحــبــري 
أبعد  إلى  معه  والتعامل  الدولية  المراجعة 

مدى ممكن«.
المستشار  بحضور  االجتماع  وبحث 
ووكر،  روبرت  األممية  للبعثة  االقتصادي 
كيفية  المركزي،  المصرف  إدارات  ومديري 
وفًقا  عــادل  بشكل  الرسم  عوائد  توزيع 
إذ  منطقة،  كل  في  المباعة  العملة  لكمية 
أبدى الحبري، قلقه بشأن قرارات المجلس 
الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة 
في  طربلس  المركزي  ليبيا  مصرف  لصالح 
المركزي  ليبيا  لمصرف  كلي  إهمال  مقابل 

بنغازي.
المركزي  الــمــصــرف  بــيــان  فــي  وجـــاء 

بالبيضاء أن االجتماع أكد على ما يلي:
أكد  حيث  الدولية  المراجعة  أهمية   -
الستقبال  المصرف  استعداد  المحافظ 
معه  والتعامل  الدولية  المراجعة  فريق 

ألبعد مدى ممكن.
بين  التعاون  مسيرة  استعراض  تم  ـ 
الماضية  المرحلة  في  والبعثة  المصرف 
ما  خاصة  المتبادلة  المراسالت  ومراجعة 
المصرفية  المنظومة  بإقفال  منها  تعلق 
طرف  من  بالكامل  الشرقية  المنطقة  عن 

طرابلس. مركزي 
تسوية  ــدم  ع ملف  استعرض  كما  ـ 

عن  الصادرة  للصكوك  المقاصة  معامالت 
ال  والتي  طرابلس  المركزي  ليبيا  مصرف 

تزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.
التي  النقدية  اإلصــالحــات  نوقشت  ـ 

المصرف  وأبدى  األخيرة  اآلونة  في  جرت 
كونها  لها  تــأيــيــده  بــنــغــازي  الــمــركــزي 
النقد  توزيع  في  العدالة  من  نوعا  تحقق 
األجنبي دون تحيز ألى منطقة وفقا للسعر 

العملة. برسم  المشمول 
النقاش استعراض كيفية توزيع  ـ شمل 
لكمية  وفقا  عــادل  بشكل  الرسم  عوائد 
وأبدى  منطقة،  كل  في  المباعة  العملة 

المجلس  ــرارات  ق بشأن  قلقه  المحافظ 
الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة 
في  طرابلس  المركزي  ليبيا  لصالح مصرف 
المركزي  ليبيا  لمصرف  كلي  إهمال  مقابل 
حق  في  وإجحافا  استقزازا  واعتبره  بنغازي 
عدالة  لقواعد  ومخالفة  برقة  إقليم  سكان 

التوزيع.
التعسفية  اإلجراءات  ـ كما تمت مناقشة 
التي صدرت ضد مصرفي الوحدة والتجارة 
دون  األجنبي  النقد  بيع  بشأن  والتنمية 
مبررات موضوعية تستدعي ذلك مما اعتبر 
المؤسسات  على  التضييق  منها  الهدف 
المركزي  ليبيا  مصرف  مــع  المتعاونة 
األمم  بعثة  علي  المحافظ  واقترح  بنغازي، 
األجنبي  الصرف  إدارة  تكون  أن  المتحدة 
المركزي  المصرف  من  مكونة  لجنة  تحت 
الكفاءة  تتحقق  حتي  التجارية  والمصارف 

التحيز. وعدم 
- تناول اللقاء دور الجيش الوطني واآلثار 
وتأمينه  للموانئ  تحريره  على  المترتبة 
في  بوضوح  بــرزت  التي  النفطية  للحقول 
النفط، وبالتالي  انتاج  جداول مقارنة زيادة 
المؤشرات  وتحسن  القومي  الدخل  زيــادة 

االقتصادية بشكل ملموس.
ودراسات  تقارير  عدة  الوفد  منح  تم  ـ 
حوله  وتداول  جرى  لما  داعمة  ومقترحات 

الذي استمر لساعتين. في االجتماع 
أكد محافظ مصرف  االجتماع  وفي ختام 
كان  اللقاء  أن  الحبري  علي  المركزي  ليبيا 
على  التأكيد  وشمل  وهادفا  ومثمرا  إيجابيا 
توحيد  ضــرورة  منها  رئيسية  ثوابت  عدة 
هذه  تشكله  لما  المركزي  ليبيا  مصرف 
الخطوة من أهمية للسيطرة على المتغيرات 
النقدية للمجتمع وتوجيه الموارد لما يخدم 

االقتصاد على المدى المتوسط.
وأكد المحافظ على أنه تم االتفاق بين 
استمرار  وأهمية  ضــرورة  على  الطرفين 
في  ممانعته  عدم  على  اللقاءات،  وتكرار 
مركزي  إدارات  مع  أفقية  اتصاالت  إجراء 
طرابلس من أجل تجهيز األرضية المالئمة 

المركزي. المصرف  لتوحيد 

على هامش تصريحات حفتر وصنع الله

ناقشا توزيع عوائد رسم بيع النقد األجنبي في لقاء ضم ووكر ومديري إدارات المصرف

صنع الله رحب بتصريحات حفتر 
حول الحق الحصري لبيع النفط

الحبري يقترح أن تكون إدارة الصرف األجنبي تحت لجنة مكونة من 
المصرف المركزي والمصارف التجارية

الوسط: عالء حموده

بنغازي ـ الوسط

< منشآت في حقل الفيل النفطي.

األميركية  جروب«  »جويدري  وشركة  الليبية  الموانئ  مصلحة  تخطط 
في  كبير  ميناء  لتطوير  اتفاق  على  النهائية  للمسات  لوضع  لألمن 
الشركة  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  ما  حسب  البالد،  شرقي  سوسة 
إلنشاء  عام  نحو  منذ  مستمرة  المحادثات  إن  قالت  التي  األميركية 
مجموعة  »رويترز« عن  نقلت  األميركية،  الشركة  بيان  الميناء. وحسب 
مصلحة  عبر  ليبيا  ودولــة  جويدري  مجموعة  ”وقعت  أنها  جويدري 
مياه  ميناء  لتطوير  مايو  من   13 في  رسميا  االمتياز  اتفاق  الموانئ 

عميقة متعدد األغراض في سوسة بليبيا«.
المشروع  من  التالية  الخطوات  تتضمن  »سوف  الشركة  وأضافت 

وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية«.
ونقلت »رويترز« عن رئيس مصلحة الموانيء في المنطقة الشرقية 
البحري،  سوسة  ميناء  متابعه  لجنة  رئيس  أيضا  وهو  الحاسي  صالح 
إنجاز %90  اتفاق نهائي لكن تم  توقيع  اآلن  يتم حتى  إن »لم  قوله 

من العمل«.
تمت  العقد.  توقيع  في  األخيرة  المرحلة  في  اآلن  »نحن  وأضــاف 
العقد،  في  البنود  نراجع  واآلن  العريضة  الخطوط  واعتماد  الموافقة 
لكن يعني وصلنا إلى 90% من االنتهاء«. ولم يذكر أي من الطرفين 
تفاصيل. كان الجانبان قد قدرا في فبراير حجم االستثمار في المشروع 
بمبلغ 1.5 مليار دوالر. ومن المفترض أن يصبح ميناء سوسة الميناء 
الميناء  يتيح  أن  المسؤولون  ويأمل  ليبيا.  إلى  السلع  لدخول  الرئيسي 
أو  المتضخم  العام  القطاع  إلى  الغالبية  فيه  يتطلع  بلد  »في  وظائف 

ينضمون إلى جماعات مسلحة«.
ومن المستهدف أن يخدم الميناء البلد كله. وقالت شركة جويدري 
ويخشى  الميناء.  أجل  من  تمويل  اتفاق  توقيع  من  جدا«  »قريبة  إنها 

البعض احتمال أن يلحق الميناء ضررا بمواقع تاريخية قديمة.
تاريخي  معبد  أعمدة  جوار  إلى  بها  الخامل  الصيد  بميناء  وسوسة، 
مدينة  من  قريبة  المياه،  تغمرها  التي  األثرية  المواقع  بعض  وأيضا 

القيروان الجبلية اإلغريقية.

»جويدري« األميركية تقترب من 
توقيع اتفاق تطوير ميناء سوسة

< ميناء سوسة.

● الحبري ووليامز خالل اجتماع بمقر المصرف المركزي في بنغازي



اقتصاد 09

التوقف  الراحلة،  طيران  شركة  أعلنت 
قــرارهــا  معللة  مــوقــتــا،  العمل  عــن 
باإلضافة  الراهنة  »الــظــروف  بسبب 
اإلجراءات  بعض  في  الحاصل  للتأخير 

المصرفية«.
»تعتذر  بــيــان،  فــي  الشركة  ــال  وق
لزبائنها  للطيران  الــراحــلــة  شــركــة 
عن  موقتا  التوقف  إلعالنها  الــكــرام 
الــراهــنــة،  لــلــظــروف  نــظــرا  التشغيل 
بعض  في  الحاصل  للتأخير  باإلضافة 

المصارف  بين  المصرفية  اإلجــراءات 
والدولية«. المحلية  التجارية 

ــا  ــالءه ــم ــبـــت الـــشـــركـــة ع ــالـ وطـ
بــاالتــصــال  ليبيا  ــي  ف الــمــتــواجــديــن 
الحجز  مواعيد  لتغيير  الحجز  بمكاتب 
كما  تــذاكــرهــم،  قيمة  اســتــرجــاع  أو 
في  المتواجدين  عــمــالءهــا  طالبت 
في  الشركة  بمكاتب  باالتصال  الخارج 
العودة  لترتيب  تونس  أو  اسطنبول 

على خطوط أخرى. 

»الراحلة« تعلن التوقف عن التشغيل موقتا
تونس  في  السياحة  إيــرادات  أن  رسمية  أرقام  أظهرت 
قفزت بنسبة 42.5 % في النصف األول من 2019 إلى 
692 مليون دوالر، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 
الماضي، ليتواصل تعافي القطاع الحيوي القتصاد البالد.

الناتج  من  بالمئة  بثمانية  السياحة  قطاع  ويسهم 
المحلي اإلجمالي لتونس، وفق وكالة »رويترز«.

تأتي األرقام بعد أيام من هجمات استهدفت الشرطة 
في العاصمة تونس في ذروة الموسم السياحي.

»هذه  قــال  الطرابلسي  رونــي  السياحة  وزيــر  لكن 
في  السياحة  على  تماما  تؤثر  لم  اليائسة  الهجمات 

تونس«، مضيفا أن الحجوزات لم تتأثر في موسم تتوقع 
فيه تونس استقبال عدد قياسي من السياح يصل إلى 

تسعة ماليين زائر.
ونمت اإليرادات إلى 1.98 مليار دينار من بداية العام 

وحتى نهاية يونيو الماضي.
العام  من  األول  النصف  في   %17 السياح  عدد  وزاد 
العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  سائح  مليون   3.8 إلى 

الماضي.
على  الوافدين  السياح  عدد  زاد  الماضي،  العام  وفي 
تونس إلى 8.3 مليون مقارنة بسبعة ماليين في 2017.

إيرادات السياحة في تونس تقفز %42.5 
السعر بالدوالرنوع الخام

65.63برنت

59.20غرب تكساس

61.99دبي

63.55سلة أوبك

61.55أورال
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الوسط: سالم العبيدي
لالتصاالت  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
استثماريا  مشروعا   23 تنفيذ  بدء  قرقاب  فيصل  الدكتور 
بمختلف المدن الليبية في شهر سبتمبر المقبل من العام 

الجاري.
وأشار قرقاب في تصريح إلى »الوسط« إلى عقد سلسلة 
بمختلف  البنية  شركة  نقابة  ممثلي  مع  آخرها  اجتماعات 
استعراض  إلى  مشيرا  ليبيا،  مستوى  على  الشركة  فروع 
البرامج والتحديات والعراقيل اإلدارية والفنية التي يواجهها 

موظفو الشركة وطرق حلحلتها والتغلب عليها.
الرئيس  والــدور  البنية  شركة  أهمية  إلى  قرقاب  ونوه 
الذي تمثله الشركة لقطاع االتصاالت، والخطط والمشاريع 
رئيس  قدمها  التي  المستهدفة  الجديدة  االستثمارية 
مجلس إدارة الشركة عبدالمنعم الحجاجي باجتماع الجمعية 
العمومية في شهر مارس الماضي، والتي يبلغ عددها 23 
مشروعا استثماريا بمختلف المدن الليبية ستساهم وبشكل 
من  العديد  وحلحلة  الشركة  وتطوير  تحسين  في  كبير 

المشاكل التي تمر بها الشركة في الوقت الحالي.
االستراتيجية  المشاريع  هذه  تنفيذ  بدء  المقرر  ومن 
شهر  في  العمومية  الجمعية  من  والمعتمدة  الجديدة 
سبتمبر المقبل حسب الخطة الموضوعة، حيث تهدف هذه 
لجعلها  جذري  بشكل  البنية  شركة  تغيير  إلى  المشاريع 
أهم شركة استثمار عقاري في البالد، وذلك من خالل رفع 
قدرات الشركة االستثمارية والمالية وتحقيق عوائد ربحية، 

والتي بدورها ستضمن االستقاللية المالية للشركة.

واالستيراد  التصدير  بنك  إدارة  مجلس  رئيسة  حــذرت 
مرتبطة  خارجية  مخاطر  أن  من  ليان،  شياو  هو  الصيني، 
بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي الصيني، 
اليوان  لتحويل  تهدف  إصالحات  بخطى  اإلسراع  إلى  داعية 

لعملة عالمية.
»رويــتــرز«:  نقلت  ما  وفــق  ليان،  شياو  هو  وأوضــحــت 
والتعاون  واالستثمار  التجارة  يخص  فيما  حواجز  »أقيمت 
بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك وهذا يجعلنا 
التي  الدماء  وهو  المالي،  القطاع  يتضرر  أن  نخشى  فعليا 
تغذي االقتصاد وداعم وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار 

المعاكس«.
أدت  المتحدة  الواليات  مع  تجارية  حربا  الصين  وتخوض 
المليارات  بمئات  سلع  على  رسوم  فرض  البلدين  لتبادل 
على  الرقابة  األميركية  اإلدارة  شددت  كما  الــدوالرات.  من 
الشركات الصينية بما في ذلك عمالق االتصاالت هواوي التي 
منعت من دخول السوق األميركية وقيدت فعليا قدرتها على 
شراء التكنولوجيا األميركية قبل تراجع الرئيس األميركي عن 
هذا القرار شريطة أال تتسبب المعامالت التجارية »بمشكالت 

وطنية كبيرة وطارئة«، على حد وصفه.
واالستثمار  التجارة  بيئة  تغير  إن  ليان  شياو  هو  وقالت 
يشير إلى حاجة البالد للتخطيط أفضل لمواجهة أي مشاكل 
محتملة. وأضافت وفق ما أوردت »رويترز«: »أعتقد أن خطى 
تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع«. 
عالمية  لعملة  الصينية  العملة  تحويل  عملية  وتعرضت 
النتكاسة منذ 2016 بسبب قيود حكومية أكثر صرامة للحد 

من نزوح رأس المال للخارج في ظل ضعف اليوان.

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية »بريتيش ايروايز« 
البيانات  حماية  المكلف  اإلعالم  شؤون  مفوض  مكتب  أن 
الشخصية غّرمها مبلغ 183 مليون جنيه إسترليني كتعويض 
عن سرقة بيانات مالية خاصة لمئات اآلالف من زبائنها في 

.2018
وقال المدير التنفيذي لـ»بريتيش ايروايز«، أليكس كروز، 
مندهشون  »نحن  برس«:  »فرانس  وكالة  أوردته  بيان  في 
ونشعر بخيبة األمل من االستنتاجات األولية لمكتب مفوض 
سريًعا  ايروايز  بريتيش  »تعاملت  وأضاف:  اإلعالم«.  شؤون 
مع جريمة سرقة بيانات زبائنها. لم نجد أي دليل على وجود 

نشاط احتيالي حول الحسابات التي طالتها هذه السرقة«.
الجوية  للخطوط  األم  للشركة  العام  المدير  وأعلن 
وولش،  ويلي  ــروب«،  غ ايرالينز  »انترناشنل  البريطانية 
حول  اإلعالم  شؤون  مفوض  مكتب  مع  التفاوض  ينوي  أنه 
في  ايروايز«  »بريتيش  وكشفت  بقراره.  والطعن  الموضوع 
مطلع سبتمبر 2018 أنها تعرضت لهجوم إلكتروني بعد خلل 
أغسطس  أواخر  مالية  بيانات  سرقة  منه  نتج  نظامها،  في 

ومطلع سبتمبر من نحو 380 ألف بطاقة دفع.
ألف   244 أن  الشركة  أكــدت   2018 أكتوبر  أواخــر  وفي 

شخص ممن سرقت بياناتهم قد تضرروا فعالً.
منازل  وعناوين  أسماء  المسروقة  البيانات  وتتضمن 
وعناوين البريد اإللكتروني لزبائن »بريتيش ايروايز«، لكن 
أرقامها وتواريخ  المصرفية مثل  بيانات بطاقاتهم  خصوًصا 

انتهائها ورمز األمان المؤلف من ثالثة أرقام.
آخر  زبون  ألف   185 أن  أكتوبر  أواخــر  الشركة  وأضافت 
سرقت بياناتهم المالية بين 21 أبريل و28 يوليو 2018، أي 

قبل التاريخ المعروف للهجوم اإللكتروني.

»القابضة لالتصاالت« تطلق 23 
مشروعا استثماريا في سبتمبر املقبل

رئيسة بنك صيني تدعو لتحويل 
اليوان إلى عملة عاملية

»السرقة« تكبد »بريتيش ايروايز« 
غرامة بـ 183 مليون جنيه إسترليني

اتفاق  توقيع  رسميا  األفريقي  االتحاد  دول  أعلنت 
تجاري رئيسي إلنشاء منطقة التجارة الحرة خالل قمة 
نيامي لطالما سعت إليه باعتباره »خطوة تاريخية نحو 

السالم واالزدهار«.
أطلق  الصعبة،  المفاوضات  من  عاما   17 فبعد 
االتحاد األفريقي »المرحلة التشغيلية« لمنطقة التجارة 
مفوضية  رئيس  وصفها  التي  األفريقية  القارية  الحرة 
وفق  تاريخية«،  »لحظة  بأنها  فكي،  موسى  االتحاد، 
قديما  »حلما  إن  فكي  وقال  برس«.  »فرانس  وكالة 
فخورين  سيكونون  المؤسسون  واآلبـــاء  يتحقق، 
األفريقية  الحر  التبادل  منطقة  أن  الى  مشيرا  بذلك«، 

ستكون »أكبر فضاء تجاري في العالم«.
إيسوفو،  محمد  المضيف،  البلد  النيجر  رئيس  وقال 
الحر  التبادل  منطقة  لمشروع  المتحمسين  أكثر  أحد 
القارة  إلى  بالنسبة  تاريخي  حدث  أكبر  »هذا  القارية، 
في  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  إنشاء  منذ  اإلفريقية، 
العام 1963«. وأعلن مسؤولو االتحاد اإلفريقي إطالق 
الحرة  التجارة  لمنطقة  الخمس  التشغيلية«  »األدوات 

هذه.
وإزالة  المنشأ ومراقبة  الدول على »قواعد  ووافقت 
موحد  إلكتروني  نظام  وعلى  الجمركية،  غير  الحواجز 
للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة اإلفريقية«، وفق 
نيجيريا  رئيسي  مصافحة  االتحاد.وأعطت  مفوضية 
وبنين دفعا لالتفاق، وسط تصفيق الحضور في القمة 
نيجيريا  دخول  ومع  النيجر.  عاصمة  في  األحد  صباح 
عضو  دولة   54 فإن  الحرة،  التجارة  اتفاق  إلى  وبنين 
في االتحاد األفريقي من أصل 55 باتت موقعة عليه، 
التي أعلنت أنها ال تزال تدرس مسألة  إريتريا  ما عدا 

االنضمام.
وشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 
بالعاصمة  ــر  وزي  100 من  وأكثر  ــة  دول رئيس   32
تشييد  وشهدت  جديدا  مطارا  افتتحت  التي  النيجرية 

مبان وفنادق وشق طرق واسعة.

بداية تحول ألفريقيا
نهاية  في  االتفاق  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  وتم 
الـ22  عتبة  عليه  المصدقون  تخطى  عندما  أبريل، 
إيسوفو  وقال  إلطالقه.  أدنى  كحد  المطلوبة  دولة 
بدءا من  للعمل  جاهزة  التجارية ستكون  المنطقة  إن 

األول من يوليو 2020، ما يتيح للدول األعضاء التكيف 
مع التغييرات التي ستطرأ.

كريستسنا  مـــاالوي،  في  التجارة  مديرة  وقالت 
االتفاق  هــذا  إن  بــرس«  »فــرانــس  لوكالة  شاتيما، 
وأضافت  ألفريقيا«.  تحول  »بداية  بمثابة  التجاري 
»معظمنا يصدر بضائع إلى أوروبا والواليات المتحدة. 

آن األوان كي نبدأ بالتبادل التجاري في ما بيننا«.
فإن  االتفاق،  إطالق  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
قضايا أساسية لم يتم حلها بعد بين القادة األفارقة، 
بخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لعدد من القطاعات. 
وقالت شاتيما »لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بعض 
السيارات.  قطاع  وحتى  كالمنسوجات  القضايا  هذه 
األمانة العامة لالتحاد األفريقي عليها تقديم مقترحات 

حول كيفية االتفاق على هذه األمور«.
الرسوم  بخفض  الـــدول  غالبية  االتــفــاق  ويــلــزم 
سنوات،  خمس  مدى  على   %90 بنسبة  الجمركية 
وقالت  القارة.  في  التجارة  أمــام  العوائق  يخفف  ما 
المتحدة  األمم  على الئحة  المدرجة  الدول  إن  شاتيما 
10 سنوات لخفض  أمامها  األقل نموا ستكون  للدول 
النيجر  بينها  دول   6 من  مجموعة  بينما  الــرســوم، 

وماالوي ستكون أمامها 15 سنة على األقل.
بأفريقيا  المختصة  المحللة  انكو،  أماكا  ووصفت 
إيجابية  خطوة  بأنه  حصل  ما  أوراسيا،  مجموعة  لدى 
لكن أمامه »طريق طويل لإلقالع« مع وجود مخاوف 

حول تمويل الهيئات التنظيمية الجديدة لالتفاق.
التجارة  سيعزز  االتفاق  أن  األفريقي  االتحاد  ويقدر 
 .2022 العام  بحلول   %60 بنسبة  القارة  في  البينية 
الدول  بين  البينية  التجارة  فإن  الحالي،  الوقت  وفي 
الــدول  مع  بـــ%65  مقارنة   %16 تبلغ  األفريقية 

األوروبية.

األمن في القارة
والنيجر  )مالي  الساحل  مجموعة  قوة  دول  ستسعى 
تواجه  التي  وتــشــاد(  وموريتانيا  فاسو  وبوركينا 
خصوصا  الجهادية  لالعتداءات  التصدي  في  صعوبات 
دول  دعم  على  الحصول  الى  الموارد،  نقص  بسبب 
األمم  من  أكبر  دعم  عن  بحثها  في  أخــرى  أفريقية 
ميثاق  من  السابع  البند  الى  اللجوء  بأمل  المتحدة 

األمم المتحدة.
أو  السلم  تهديد  ــاالت  ح في  البند  هــذا  ويتيح 
استخدام  وحتى  عقوبات  فرض  الى  اللجوء  االعتداء، 
الساحل  مجموعة  قوة  تمويل  تفعيله  ويسهل  القوة. 
إلى  يتيح تحويلها  التي تضم خمسة آالف عنصر وقد 
رئيس  وقال  المعنيين.  األطراف  بحسب  أممية،  قوة 
تحت  العملية  بوضع  المطالبة  من  نمل  »لن  النيجر 
دولي  تحالف  »إقامة  إلى  أيضا  داعيا  السابع«،  البند 
للتصدي لإلرهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار 

التحالف الذي شكل ضد داعش في الشرق األوسط«.
لمناسبة  مشددة  أمنية  إجــراءات  نيامي  وشهدت 
القمة االفريقية. وقال محمد بازوم وزير داخلية النيجر 
متطرفة  جماعات  من  متكررة  لهجمات  تتعرض  التي 
في الغرب والجنوب الشرقي »لدينا جهاز خاص يضم 
تنظيم  أماكن  جميع  وخضعت  ــن«.  األم رجــال  آالف 
وعناصر  جنود  ونشر  صارمة.  أمنية  لتدابير  القمة 

شرطة ومدرعات في النقاط االستراتيجية في نيامي.

حديد  على  اعتمادها  من  الجزائر  اعتماد  يتزايد 
هذا  استقبلت  بعدما  ليبيا،  من  المستورد  التسليح 
األسبوع، رابع شحنة منه خالل أقل من أربعة أشهر، 
الرابع  اندلعت في  التي  العاصمة طرابلس  رغم حرب 

من أبريل الماضي.
تصدير  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  وأعلنت 
طن،  آالف  بسبعة  تقدر  التي  الجزائر،  إلى  الشحنة 
بها  قامت  التي  التصدير  سلسلة  في  الرابعة  وهي 

الشركة خالل المدة القريبة الماضية.
السابقة  الشحنات  إلى أن  الشركة في بيان  ولفتت 
كشف  فيما  طن،  ألف  عشرين  من  أكثر  إلى  وصلت 
التي  القادمة  الوجهة  هو  لبنان  أن  بالشركة  مصدر 

سيصل إليه الحديد الليبي.
الصلب  الحديد  من  احتياجاتها  الجزائر  وتلبي 
مشروع  أكبر  دخول  تعثر  مع  ليبيا،  على  باالعتماد 
للحديد  »بالرة«  مصنع  في  والمتمثل  جزائري–قطري 
الربع  في  تشغيله  ينتظر  حيث  اإلنتاج،  حيز  والصلب 
مرحلته  خــالل  مستهدفا   ،2019 العام  من  األخير 
األولى إنتاج مليوني طن من حديد التسليح بمختلف 

القياسات.
إلى  ليبيا  في  نفطية  غير  قطاعات  عدة  وتسعى 
الدخل  مصادر  لتنويع  محاولة  في  صادراتها،  تعزيز 

بعيدا عن قطاع النفط والغاز.
غير أن استراتيجية التصدير تصطدم بعدم اكتفاء 
إنتاج  تراجع  ظل  في  الحديد،  من  الليبية  السوق 
بشكل  التصدير  ملف  دراسة  وعدم  الصناعي  القطاع 

يبقي األسعار عند مستويات معقولة.
الحديد  شركة  إنتاج  يتعاف  لم   2011 عام  ومنذ 
المتكرر،  الكهرباء  وتوقف  الصيانة  بسبب  والصلب 

باإلضافة إلى عدم توفر اعتمادات مستندية.
تطوير  إلى  تطمح  والصلب  الحديد  شركة  لكن 
محاولة  في  التصدير  ذلك  في  بما  الصناعي  نشاطها 
ومن  الــصــادرات،  طريق  عن  األجنبي  النقد  لجذب 
القولبة  مصنعي  بتشغيل  مؤخرا  الشركة  قامت  ثم 
من  الرفع  عنه  نتج  الذي  األمر  والساخن  البارد  على 

معدالت اإلنتاج اليومي.
وكانت الشركة صدرت في شهر مارس أول شحنة 
مصر  دولتي  بين  مقسمة  طن  آالف   10 من  مكونة 

والجزائر شملت حديد تسليح ولفات على الساخن.
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  الفقيه  محمد  وصرح 
منتجي  أكبر  أحد  »ليسكو«،  والصلب  للحديد  الليبية 
أنه سيتم  أفريقياـ في وقت سابق  الصلب في شمال 
إنشاءات  أنشطة  لديها  ألن  الجزائر؛  على  التركيز 

كثيرة.
مليار  بقيمة  مناقصة  طرح  على  الشركة  وتعول 

زيادة  وراء  سعيا  جديدين،  مصنعين  لبناء  دوالر 
جديدا  مصنعا  فتحت  بعدما  العام  هــذا  إنتاجها 
ألف   800 سنوية  بطاقة  الماضي  العام  للقضبان 

الكهرباء،  انقطاعات  جراء  »ليسكو« تشكو  لكن  طن. 
عن  األوروبية  الشركات  وإحجام  اإلمــدادات،  ونقص 

التعامل مع ليبيا.
في  الخامات  أنواع  أجود  من  الليبي  الحديد  ويعد 
بعد  جديد  من  تصديره  إلى  ليبيا  وعادت  المنطقة، 
سد  من  الشركة  تتمكن  حتى  لسنوات  توقف  فترة 

حاجة السوق الليبية.
السنوات  خالل  تذكر  أرباحا  الشركة  تحقق  ولم 
الماضية، مرجعة األسباب لضعف اإلنتاج والذي سببه 

توقف االعتمادات والمشاكل المتعلقة بالكهرباء.
إلى  الصناعية  البحوث  مركز  تقديرات  وتشير 
الجيدة  الخامات  ذي  الحديد  من  ليبيا  احتياطات  أن 
طن  مليارات  خمسة  إلى  يصل  الممتازة  والنوعية 
مخزون  يحتاج  فيما  دوالر،  مليار   250 قيمته  وتعادل 
األجنبية  الشركات  استقطاب  إلى  ليبيا  في  الحديد 

المراكز  أحد  بذلك  لتصبح  استخراجه  على  القادرة 
المهمة لبيع الحديد في حوض المتوسط.

الجزائر  إلــى  التصدير  تأثير  أن  مراقبون  ويــرى 
هذه  بعد  الوطني  االقتصاد  على  واضحا  سيكون 
في  التصدير  حركة  تنشيط  شأنها  من  التي  الخطوة 

ليبيا.
استقطاب  ــى  إل يحتاج  الــحــديــد  مــخــزون  لكن 
لتصبح  استخراجه  على  القادرة  األجنبية  الشركات 
حوض  في  الحديد  لبيع  المهمة  المراكز  أحد  بذلك 

المتوسط.
مصنع  تشغيل  إن  والصلب  الحديد  شركة  وتقول 
800 ألف طن سنويا  درفلة القضبان 2 بقوة إنتاجية 
الصلب  من  اإلنتاج  الى  ليضاف  التسليح  حديد  من 
4 ماليين طن في السنة سيسهم  السائل ليصل الى 

بشكل كبير في تطوير عملية اإلنتاج والتنمية.

أفريقيا تدشن حقبة التجارة الحرة بعد مفاوضات ماراثونية 

أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر

أكبر فضاء تجاري في العالم

خمسة مليارات طن احتياطيات الخام بقيمة 250 مليار دوالر

المنطقة التجارية ستكون جاهزة للعمل 
بدءًا من األول من يوليو 2020

54 دولًة عضو في االتّحاد 
األفريقي وقعت االتفاق ما عدا 

إريتريا التي تدرس االنضمام

الشركة تخطط طرح مناقصة بقيمة 
مليار دوالر لبناء مصنعين جديدين

الصيانة وتوقف الكهرباء المتكرر أبرز 
العقبات أمام إنتاج الحديد الليبي

القاهرة–الوسط

الجزائر - الوسط

< عملية شحن الحديد إلى الجزائر من ميناء مصراتة.

< عمال يثبتون ملصقا للقمة األفريقية 35 في قصر المؤتمرات بنيامي عاصمة النيجر في 4 يوليو الماضي.
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عطية صالح األوجلي 

عبدالفتاح الحميدي

كثيرًا ما نسمع هذه الكلمة تقال احتجاجًا وتفسيرًا لسلوك سيء بدر 
الباطن لقائلها يؤمن بأن الدافع لهذا  من شخص ما. وكأن العقل 
هذه  وأن  األصل..!!  عربي  الشخص  هذا  كون  هو  المخجل  السلوك 
التصرفات ال تصدر سوى من »العرب«..!! وأن اهلل لو منَّ عليه بأصل 
غير ذلك لما قام بها..؟... وال يخفى على عاقل ما في هذا القول من 

مغالطات رهيبة... 
أواًل...  العروبة لم تعد أصًل وإنما ثقافة ولغة.... فمعظم الناطقين 
عربية..  غير  وقبائل  إلى شعوب  وأصولهم  جذورهم  ترجع  بالعربية 
التي جمعت وصهرت  الحضارة اإلسلمية  نتاج النتشار  العروبة هي 

شعوبًا عديدة شأنها في ذلك شأن كل الحضارات اإلنسانية.
ثانيًا ...  ال توجد على األرض وال بالتاريخ جماعة بشرية تتصرف 
ال  تنوعات  بها  البشرية  الجماعات  فكل  متطابق  أو  مماثل  بشكل 
اختلفات  بداخلها  قامت  لما  وإال  والسلوكيات  البشر  من  تحصي 
وصراعات والنحصرت السلوكيات السيئة بها دون غيرها... وبالتالي 
فهذا التعميم مجحف وظالم بحق العرب أو أي جماعة أخرى يتم إطلق 

التعميمات عليها...
ثالثًا... السلوك الفردي هو نتاج منظومة تربوية وثقافية ويخضع 
لمتغيرات ال حصر لها ابتداًء من وعي الفرد وفهمه لمصالحه وحقوقه 
وواجباته، وانتهاء بالمرحلة العمرية والحالة النفسية التي يمر بها.. 
فسلوكك وأنت غاضب غير سلوكك وأنت سعيد.. وسلوكك بمفردك 
غير سلوكك وأنت محصن بجماعتك.. وسلوكك وأنت مراهق يختلف 
وخائف  مضطرب  وأنت  وسلوكك  العمر..  أرذل  في  وأنت  ذاك  عن 
وبالتالي..  وواثــق..  آمن  وأنت  سلوكك  عن  جذريًا  اختلًفا  يختلف 
»عربيًا«  كونه  هو  واحد..  أمر  إلى  السيء  الفرد  سلوك  إرجاع  فإن 
إلخ... هو  »أمازيغيًا«...  أو  »أفريقيًا«  أو  أو »يهوديًا«  أو »مسلمًا« 

مغالطة تجافي المنطق والعدل والتاريخ... والحياة.
بها  مرت  التي  الصراعات  وليدة  هي  التعميمات  هذه  إن  رابعَا... 
المنطقة حيث ينتشر وقت »األزمات« تصنيف الجماعات وشيطنتها 
ونزع اإلنسانية عنها حتى يسهل إنزال أكبر األذى بها.. ولكن هذه 

التصنيفات تخضع للمصالح وتتبدل بتبدلها... 
فاأللماني على سبيل المثال كان يمثل مصدرًا للشر في المخيلة 
والروح  العالية  والكفاءة  لعقود.. واآلن هو مثال للنضباط  البشرية 
وراءها  الدوافع  بزوال  التعميمات  هذه  ستزول  وبالتالي  المدنية... 

فهي ليست حقائق مطلقة أو أزلية.
األحيان  من  الكثير  في  باالهتمام...  جدير  هو  ما  ثمة  أخيرًا.... 
يكون قائل عبارة »عربي..!!«.. يُعرف نفسه ويقدم نفسه لآلخرين 
كعربي.... فما الذي يود أن يقوله لنفسه عن نفسه..؟ وما الصورة 
التي يحملها في داخله عن قومه وأهله... وكيف يريد من اآلخرين أن 
يروه.. ويعاملوه.. هل يريد منهم أن ينظروا إليه ثم يقولوا في السر 

والعلن... عربي يا سي...!!!

الميليشيا هي مجموعة مؤطرة من األفراد الذين يمتشقون السالح بغرض تحقيق هدف سياسي عندما تعجز 
كافة الوسائل السلمية عن تحقيق هذا الهدف، وهي بذلك تختلف عن جماعات الجريمة المنظمة، رغم أن 

الفرق في كثير من األحيان يختفي عندما تنزلق الميليشيا إلى ممارسة النشاط اإلجرامي.
من المعتاد أن تنشأ الميليشيات في أي بلد عند بروز أزمات سياسية حادة ينتفي فيها الحوار المجتمعي 
وتصبح لغة السالح هي الوسيلة الوحيدة لمحاولة الوصول إلى حل، وهذا يسري أيضا على حالة تعرض البلد 

إلى غزو خارجي، حينها يلجأ أفراد المجتمع إلى تنظيم أنفسهم في جماعات مسلحة بهدف المقاومة.
نشأت الميليشيات الليبية عن أزمة سياسية عميقة رفض فيها الحاكم المستبد ترك السلطة، واستعمل 
السالح بإفراط لكبح جماح الصوت المعارض، وكانت ردة الفعل بالطبيعة عنيفة جدا، حين انخرط اآلالف من 
الشباب الليبي في جماعات مسلحة هدفها الصريح والمعلن هو إسقاط النظام بالقوة. ككل معارضة مسلحة 
طارئة لم يكن الوقت وال الظروف المتسارعة تسمح للمسلحين الليبيين بتشكيل كيان عسكري واحد منضبط، 
بل وبحكم التركيب القبلي للشعب الليبي تكونت معظم الجماعات المسلحة على أسس قبلية ومناطقية، 
وأصبح لكل مدينة أو حتى قرية مجموعتها أو مجموعاتها المسلحة. طبيعة الصراع الليبي وتدخل األطراف 
وكانت  وعقائديا،  فكريا  تشتتها  وأيضا  انضباطها  وعدم  الميليشيات  أعداد  تضخيم  في  ساعدت  الخارجية 

الميليشيات اإلسالمية األكثر تنظيما، واألكثر إمكانيات ومن ثم األكثر قدرة.
عند سقوط النظام أصبحت الميليشيات في موقع المسيطر الحقيقي على الدولة، وكان أن فرضت وجودها 
على مفاصلها وهياكلها التنفيذية، وأرغمتها على أخذها في الحسبان في كل ما تقوم به هذه الدولة من 
إجراءات وأعمال، حتى إنها أجبرتها على صرف مرتبات سخية ثابتة ومستمرة لعناصر الميليشيات، واستولت 

على العديد من المعسكرات والمباني العامة، وعلي كميات كبيرة من العتاد الحربي واآلليات.
عندما تأسس المؤتمر الوطني العام إثر انتخابات 7 يوليو 2012، كأول مجلس نيابي ليبي في نحو نصف 
المدنية  الدولة  قواعد  في وضع  يساعد  بأن  يحمله من شرعية دستورية كفيل  ما  أن  الجميع  اعتقد  قرن، 
المؤتمر هم في  التصور؛ فبعض أعضاء  الحقيقة كانت تختلف تماما عن هذا  الجديدة. لكن  الديمقراطية 
حقيقة األمر قادة ميليشيات، وعلى رأس هؤالء صالح بادي الذي أحرق مطار طرابلس، ومحمد الكيالني أحد 
رموز فجر ليبيا. األسوأ أن أعضاء المؤتمر المنتمين لتيار االسالم السياسي بمختلف أطيافه كانوا يسعون من 
خلف الكواليس الختراق الدولة عبر تنصيب أتباعهم وزراء ووكالء وسفراء وكبار موظفين، بعيدا عن معايير 

الشفافية والنزاهة التي تتطلبها الدولة المدنية الديمقراطية. 
التطرف وخلقت حكومة ظل غير مرئية بهدف  إلى  الميليشيات جنحت  إن بعض  ليس هذا وحسب بل 
ما تسميه تطبيق الشريعة، وكان ذلك أكثر وضوحا في مدن الشرق، وقد برز منها قادة غاية في التطرف 
باعتبارها فكرة كفرية مستوردة على حد قولهم،  الديمقراطية  الدولة  أنهم ضد  يعلنون صراحة  والجنون 
أشهرهم محمد الزهاوي ووسام بن حميد وجالل المخزوم في ميليشيا أنصار الشريعة، إضافة إلى مجموعات 
أخرى بالغت في التطرف وأسست مجموعات دموية عنيفة كفروع لتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية المعروف 

بداعش مارست الذبح وتقطيع الرؤوس.
الميليشيات  لحل مشكلة  العجيب  الوطني  المؤتمر  ثم  وزيدان  الكيب  بذلتها حكومتا  التي  الجهود  كل 
المجموعات  2013 بحل  27 لسنة  القرار  الوطني  المؤتمر  الرياح؛ فقد أصدر  أدراج  الثوار- ذهبت  – كتائب 
المسلحة، وحاولت حكومة زيدان تطبيق القرار، إال أنها اصطدمت بعناد قادة الميليشيات بمن فيهم القادة 
األعضاء في المؤتمر الوطني الذي أصدر القرار. ليس هذا فقط، بل وفي خطوة عكسية طلب ممثلو اإلسالم 
السياسي من السيد زيدان إصدار قرار من حكومته بتشكيل ما سموه الحرس الوطني الذي كان سيمثل مظلة 
تشرعن الميليشيات في مقابل تهميش الجيش والشرطة، األمر الذي دفع السيد محمد البرغثي- وزير الدفاع 

آنذاك- إلى االستقالة، ثم فطن زيدان نفسه إلى خطورة الخطوة فجمد البت في الموضوع.
كان طيش المجموعات المسلحة يزداد كل يوم؛ فعندما تجمعت في التشكيل المهلل الذي سمته درع 
ليبيا، أخضعت المؤتمر الوطني إلى صوالت من التهديد المباشر وصل بعضها إلى مستوى الوعيد بتفجير 
القاعة على من فيها، حتى إنها أجبرت المؤتمر على إصدار القرار الشهير 7، بغزو مدينة ليبية هي بني وليد 
في سبتمبر 2012. ثم اقترفت جريمة السبت األسود في بنغازي في 8 يونيو 2013 أمام معسكر الصاعقة التي 
ذهب ضحيتها 40 مدنيا، ثم ألحقتها بمجزرة غرغور في 15 نوفمبر 2013 التي قضى فيها نحو 50 مواطنا 

أعزل. 
كانت جرائم الميليشيات تزداد عددا وعنفا، ويزداد هؤالء طمعا وإجراما، وكان أن انطلقت سلسلة طويلة 
من االغتياالت والتفجيرات المأساوية في مدينتي بنغازي ودرنة حصدت نحو 700 مواطن من ضباط الجيش 

وأفراد األمن والمثقفين والصحفيين، ولم تستثن حتى النساء.
ووصلت الجرأة والعنجهية بقادة الميليشيات أنهم في 10 أكتوبر 2013 خطفوا علي زيدان رئيس الوزراء 
من مقر إقامته ليال وبمالبس النوم. وخطفوا بعد ذلك نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني في 25 مارس 
2014. وكان هذان الحدثان يمثالن أكبر دليل على أن الدولة كانت مجرد كيان ورقي ال حول له وال قوة أمام 

تغول الميليشيات.
الميليشيات في المنطقة  الوقود واالتجار بالبشر بعض  في جانب آخر استهوت أعمال الخطف وتهريب 
بكامله، وأصبحت  الليبي  الجنوب  الوجود في  نادر  الوقود  والجنوبية، فوسعت نشاطها حتى أصبح  الغربية 

مراكب الهجرة غير الشرعية تمأل البحر المتوسط.
كانت حروب الميليشيات تشتعل في كل مكان من ليبيا وتحت أي ذريعة، بعضها يستهدف كيان الدولة، 
والبعض اآلخر يستهدف ميليشيات مماثلة، وجزء آخر يدخل في إطار الصراعات القبلية وفرض النفوذ، إضافة 

إلى النشاط المتطرف المنتحل للدين والمدّعي تطبيق شرع اهلل.
أشهر صوالت الميليشيات كانت صولة المدعو إبراهيم الجضران التي استهدفت الموانئ النفطية سنة 
2013 وعطلت اإلنتاج والتصدير لمصدر الدخل الوحيد لليبيين. لم تكن تنقص الجضران الوقاحة وال الطوية 
اإلجرامية؛ فقد ادعى أن العدادات عاطلة، ومن ثم فله الحق من منطلق وطني وثوري أن يعطل التصدير 
بكامله ويحرم الدولة الليبية من نحو 20 مليار دوالر. الجضران كرر صولته على الموانئ النفطية سنة 2017، 

وهو على استعداد أن يكررها في أي وقت متى ما سنحت له الفرصة. 
غزوة الشروق للموانئ النفطية التي بدأتها ميليشيات مصراتة في 13 ديسمبر 2014 بقصد تحريرها 
للعبث  مثاال  األخرى  كانت هي  وقت سابق  في  الجضران  ميليشيات  من  افتكها  الذي  الجيش  من سيطرة 
والالمسؤولية، فقد تسببت في فقدان حياة المئات من الشباب من الطرفين واحتراق العديد من المستودعات 

والمرافق النفطية بخسائر بمئات الماليين.

أم العز الفارسي

)When they see us( )ملا ايشوفونا(

المراهقون  وقع  العدالة وعماء بصيرتها  غياب 
الخمسة األبرياء على أقوال البوليس الذي حبك 
أن  مقيتة  لعنصرية  ينبغي  كما  التهمة  لهم 
إذ غررت بكل على حدة إلثبات  أحكامها،  تقرر 
براءته،  بنيل  ووعدته  اآلخرين،  على  التهمة 
شارك  بعضهم،  على  التهمة  أثبتوا  وبذلك 
اإلعالم المشوه والعنصرية والفقر وسوء الطالع 
الفتيان وإثبات  العالم في محاكمة  وكل بؤس 
التهمة عليهم وهم األبرياء. وحُوكموا تعسفيًا 
عامًا(  و13   6 بين   ( أحكامهم  سنوات  وقضوا 
وتعرضوا للظلم والمهانة والوصم هم وأهلهم 
ودفعوا سنوات من عمرهم بين القضبان، وبعد 
وانعدام  المر  الواقع  عانوا من  انتهاء حبسهم 
يقول  يرحمهم،  لم  مجتمع  مع  والصراع  الثقة 
واضطراره  أموره  تدبر  عن  عجزه  بعد  أحدهم 
لبيع الممنوعات لكي يعيش )يريدونك أن تبقى 
سجينًا في داخلك(. أحداث الفيلم واقعية شارك 
في صياغتها أبطالها، ومتابعة األحداث مؤلمة 
لقدرة  الحية  بالتفاصيل  وشارحة  وصادمة 
األجهزة األمنية على حبك التهم وتبرير الظلم 

إال من رحم ربي، أنصح الجميع بمشاهدته.
الحقيقي،  المجرم  اعترف   ،2002 سنة  في 
والمغتصب بالعديد من جرائمه ومنها جريمة 
اغتصاب  فيها  تم  والتي  كما سميت  الحديقة، 
السيدة بوحشية وتركت لتواجه حتفها، وبمجرد 
اكتشاف المجرم، تم إبالغ المتهمين السابقين 
نيويورك  مدينة  ووقفت  براءتهم،  وأعلنت  بها 
معهم وأعلنت تضامنًا كاماًل في وقفات مؤثرة، 
وإنسانيتهم  كرامتهم  وأهدرت  ظلموا،  فهم 
رد  قضية  ورفعوا  وحياواتهم،  أعمارهم  قبل 
للضرر  جبرًا  دوالر  مليون   41 وكسبوا  اعتبار 
المتهمين  مع  لقاء  وفي  له،  تعرضوا  الــذي 
األبرياء أجرته )اوبرا وينفري( على )نيتفليكس( 
وعمق  النفسية  جراحهم  عن  معها  تكلموا 

مهداه لروحي إدريس المسماري ومحمد الفقيه 
صالح(

الفيتوري،  أحمد  الطيب،  إدريس  وللرفاق: 
مصطفى  الرحيبي،  علي  الفارسي،  رمضان 
الككلي،  عمر  بوكليب،  جمعة  الهاشمي، 
محمد  نصيب،  فتحي  شــهــاب،  عبدالسالم 

المالكي( 
بتأثر شديد، وحالة من اإلسقاط على وقائع 
 When( األميركي  المسلسل  تابعت  عشتها، 
تم  ــذي  وال يروننا(،  عندما  they see us؛ 
أجزاء،  أربعة  في   )Netflix( تقنية  عبر  عرضه 
زال  وما   ،1989 سنة  الواقعية  أحداثه  وتدور 
استضافتهم  وتمت  الحياة  قيد  على  أبطالها 
من  مجموعة  يتفق  حين  ويبدأ  الفيلم،  نهاية 
حديقة  في  مسائية  نزهة  على  المراهقين 
التي يسكنون أحياءها  عامة بمدينة نيويورك، 
الشغب  من  حالة  الفيلم  لنا  ويظهر  الفقيرة، 
البريء بين الشباب، وبعض محاوالت التحرش 
بسائقي الدراجات التي تقتحم جماهير الحديقة 
المراهقين  طالع  ولسوء  المشاة،  وسط  وتمر 
دوامهم  انتهاء  بعد  مواقفهم  نتابع  ممن 
المدرسي، يحدث في تلك األمسية المشؤومة 
بيضاء  لسيدة  وحشي  واغتصاب  عنيف  اعتداء 
الحديقة،  في  الجري  رياضة  تمارس  كانت 
رواد  بعض  قبل  من  عنها  البالغ  تم  السيدة 
لها  يرثى  حالة  في  وجدوها  الذين  الحديقة 
وقد  دمائها  في  وغارقة  الموت  على  وتشرف 
مزقت مالبسها. الشرطة إثر ذلك البالغ تقوم 
بحملة اعتقاالت عشوائية على المراهقين ممن 
بالتحرشات  قاموا  من  أوصاف  عليهم  انطبقت 
التحقيق  من  وجوالت  صوالت  وبعد  والشغب، 
عشرات  بين  من  خمسة  اختير  التهم  وحبك 
أحدهم  ســود  أميركيون  أربعة  المتهمين، 
وفي  قاسية  ليلة  وبعد  واحد،  وإسباني  مسلم 

تجربتهم اإلنسانية، وأكدوا أن المال ال يعادل 
وال  منهم  ضاع  ما  يجلب  وال  عمرهم  سنوات 
يعادل األضرار النفسية التي لحقت بهم، والبد 
من  قبل  من  علنًا،  باالعتذار  إنصافهم  من 
التعذيب،  تحت  ظلمًا  االعتراف  على  أجبروهم 
ويرتكب  بهم  يعبث  حقيقيًا  مجرمًا  ليطلقوا 
الذي  األمــن  غطاء  وتحت  باسمهم  الجرائم 
المظالم.  يصنع سطوته وجبروته على حساب 
كما أكدوا ضرورة أن يعتذر لهم الرئيس ترامب 
العنصرية  التشويه  حمالت  حينها  قاد  الذي 
ما  بعار  ووصمهم  بإعدامهم  وطالب  ضدهم 

ارتكبوه وهم منه أبرياء.
أعادني لسنوات قاسينا  المسلسل  أو  الفيلم 
من  وحرماننا  بقسوة  عقابنا  وتم  الظلم  فيها 
من  جزافًا  التهم  لنا  ولفقت  وحرياتنا،  حقوقنا 
األجهزة األمنية ومن الناس، وكان ظلم الناس 
الذي  الفيلم  يبرز  اهلل،  وسبحان  مــرارة،  أشد 
تؤكد مخرجته أنه مغرق في الحقيقة بحذافيرها 
والشقيقات  األمهات  دور  أحياء،  شهوده  وكل 
الملهمات والمضحيات كما كانت أمهاتنا وكما 

كنا. 
كما يبرز أن كنوز األرض ال تعادل ساعة إهدار 
لكرامة اإلنسان أو لحظة العتقال حريته خاصة 
ال  واألهــداف  وملفقة  جائرة  األحكام  كانت  لو 
أشد  الوطن  باغتصاب  التهمة  وإن  إنسانية. 

مرارة وقسوة من التهمة باغتصاب امرأة.
 /40  ( القضية  في  رفاقي  على  أتمنى  كم 
إلى  ديسمبر   1978( الثورة  أمن  نيابة   )78
1988مارس( كتابتها وإماطة اللثام عنها، فإن 
والتاريخ  التاريخ،  سينصفنا  العمر  ينصفنا  لم 
على  سالم  األحياء.  شهوده  يدونه  بأن  جدير 
إدريس المسماري ومحمد الفقيه صالح ودعوة 
لألحياء بطول العمر، ووطن ينصفهم ويبلسم 

جراحهم.

في سنة 2002، 
اعترف املجرم 

الحقيقي، 
واملغتصب 
بالعديد من 

جرائمه ومنها 
جريمة الحديقة، 

كما سميت والتي 
تم فيها اغتصاب 
السيدة بوحشية 

وتركت لتواجه 
حتفها،

التفاوضية وتدجني العنف

المآل  هذا  العليل.  الجسد  في  متورمة  تتوزع 
العنفي جعل المفكرة حنا آرندت وتبعا لمقاربتها 
العنف  أن  ترى:  »الفينومنولوجية«،  الظاهراتية 
يعبر في كثير من األحيان عن مشاعر ال ترتبط 
الموت  من  كالخوف  بالسياسة:  بالضرورة 
والفناء، والبحث عن الخلود عن طريق استمرارية 
يتعارض  العنف  »أن  على  تشدد  بل  الجماعة. 
ويغيبها  يقصيها  بل  السياسة،  مع  جوهريًا 
تمامًا. إن العنف يرتبط بأفعال في عمقها غير 
سياسية، وتصدر عن كل أطرافه الفرد والجماعة 
مروحة  في  عليها  يثورون  والذين  والسلطة، 
والنزوع  التمرد  التحايل،  منها:  االرتــدادات  من 
االجتماعي،  التطويع  أو  والضبط  للفوضى، 
يجد  العنف  أن  كما  اإليديولوجي.  والتخدير 
تبريره أحيانًا، فيما يستحيل عليه، وفي المطلق، 
أن يكون شرعيًا؛ ففي المجتمعات التي يحكمها 
الديكتاتوريات،  أن  إال  السلطة،  القانون تطغى 
واالحتجاجات والتمردات والثورات عليها، وحاالت 
في صورة  يطغى،  العنف  تجعل  الخارجي  الغزو 
على  الناس  لبعض  سيطرة  وكوسيلة  عارية 

بعض«.
للخروج من النفق، تترك المجتمعات الموبوءة 
التفاوض،  إلى  وتلجأ  أسلحتها،  مؤقتًا  بالعنف 
الراهن  في  له  فاعل  نموذج  ــود  وج ولعدم 
االنقسامي، يتم استدعاء نموذج تفاوضي من 
تاريخ االستقلل الليبي الحديث. باقتراح العودة 
ما  ليبيا  في  تم  الذي  التفاوضي  الموديل  إلى 
 1951 ـ   1949 الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
وهو نموذج للتفاوض الليبي عاشه الجيل الذي 
عاصره بعواطفه الشابة، وقل بل شبه انعدم من 
تعمق فيه بحثًا ودرسًا أكاديميًا ناضجًا. وأعني 
التفاوض على المصير الليبي الذي أدارته األمم 
المتحدة المؤسسة األممية السلمية الشابة عام 
1948 المعززة بأمريكا ومبادئ رئيسها ولسن 
الدولي،  السياق  في  اإلنسانية  الحقوقية  في 
والطالعة للتو من شيخوخة الحرب ورهقها عبر 
الذي  بيلت،  أدريــان  السيد  الرصين  مندوبها 
مرر مهمته على الصراط بين مصالح الدولتين 
التي  وأمريكا  وفرنسا،  بريطانيا  المنتدبتين 
وإيطاليا  أفريقيا،  شمال  في  انتصارهما  رجحت 
التي خسرت مستعمرتها السابقة، والتي تريد 
والمصلحة  الحفاظ على مصالح جاليتها فيها. 
المحلية، حيث لم تكن توجد مصلحة إقليمية 
يتبلور  لم  مازالت  واألفريقية  العربية  فالبلد 

استقللها عن االستعمار واالنتداب.
نجح التفاوض في أن يتخذ طبيعة سياسية 
ساهمت إلى حدٍ ما في إدراج النخبة الوطنية 
ومكن  الدولي.  االهتمام  مضمار  في  الليبية 
تجاوز  مــن  فيها  الواعية  اإلداريـــة  النخبة 

يأمل المراقبون المحليون من ذوي االختصاص، 
أصابع  بعدد  قلة  وهم  الليبية،  االنقسامية  في 
اليد، أن تكون هزيمة غريان لألطراف القبائلية 
والجهوية في الغرب التي اتخذت قيادة مسمى 
الجيش الوطني في الشرق ذريعة للهجوم على 
العاصمة طرابلس، فرصة جديدة للجلوس على 
تفاوض من مع من؟  السؤال  التفاوض.  طاولة 
قاعدة.  أية  على  والمهم  وألي هدف  نية  وبأية 
فالبراديغما التفاوضية في ليبيا 1949 ـ 1951 
التي يلوح بها غير موجود حتى واحد من عناصرها 
واألهم أن القاعدة األقاليمية التي افترضت وقتها 
للتفاوض هي اليوم غير موجودة حتى كافتراض 

متوهم.
المتناثرة  الليبية  النزاعية  األطـــراف  كل 
من  لتتفكك  والملتئمة  المنفكة  والمتشابكة، 
جديد، تلك التي تخوض من 14 أبريل 2019 
ربما آخر فصل من الحرب األهلية التي بدأتها 
أغسطس 2014. ليس أمامها نموذج تفاوضي 
ال  وألن  تقتديه.  لها  مثًل  تتخذه  ناضج  ليبي 
اصطنعت  التي  المفاوضات،  عن  يتكلم  أحد 
المؤسساتية  شرعن  الــذي  الصخيرات  اتفاق 
حرب:  إلى  لتحولها  لألزمة  أساسًا  أسست  التي 
البرلمانيين الفاسخين والنافلين، ومجلسًا رئاسيًا 
ضربات  تحت  واالنهيار،  للتفكك  قابًل  هشًا 
الميليشيات اإلسلموية والحرابية التي تحميه، 
والميليشيات التي تدعي »الكرامة« وشراذمها 
في  والجهوية  القبائلية  الكتائب  من  الزبونية 
دائمًا  المسألة  يعيد  الذي  الحال  الليبي.  الغرب 
إلى المربع األول. حيث يهيمن العنف الذي لم 
تتفكك موجباته المجتمعية أصيلها ومصطنعها. 
التي تُذكي النزاع من خريف 2014 إلى صيف 

2019 اللهب.
 Robert ــروان«  ب ماكافي  »روبيرت  يقدم 
McAfee Brown تعريفًا للعنف بوصفه انتهاكًا 
ومعنويًا  اآلخر،  على  ماديًا  بالتعدي  للشخصية، 
الشخصي  العنف  ويميز  تجاهله،  أو  بإنكاره، 
العنف  عن  معنويًا  اآلخــر  يــؤذي  الــذي  الخفي 
البنى  تنتهك  حيث  المبطن،  المؤسساتي 
االجتماعية والسياسية هوية األشخاص. ومثل 
المؤسسة  تهاجم  قمعها،  تحاول  التي  الثورات 
العلقات  قصد  عن  والتمرد  للرفض  المكافحة 
االجتماعية في مكان ما، وتحاول إعادة صياغتها. 
إطلق  في  تساعد  العملية،  أثناء  في  لكنها 
االجتماعي  التفكك  من  التغذية  ذاتية  عمليات 
العنفي. وستتبنى المؤسسية الناقصة التمثيلية 
او منعدمتها، البرلمانات والحكومات والمجالس، 
ذات القابلية المحدودة أصل للبقاء هذه الظروف 
من أجل الصراع الداخلي والتطرف واالنتقال إلى 
متشذرة  أصولية  وعقائدية  متزايدة  سلطوية 

كانت  التي  الشعورية  والمخيلت  الوهميات، 
تسود المنطقة العربية ـ اإلسلمية. لقد وجد 
الطرف  بغيته  تقريبُا  التفاوض  في  طرف  كل 
فيها،  والمنهزم  العالمية  الحرب  في  المنتصر 
الحرب  الذين وقعت عليهم  الليبيون  بل حتى 
إلى  نظر  طرف  فكل  ساحتها.  أرضهم  فكانت 
هناك  يكن  ولــم  االعتبار،  بعين  مصالحه، 
طاولة  على  الجلوس  من  الجميع  يمنع  ما 
بارديغما  لها  افترضت  التي  المفاوضات، 
المتساوية  الثلثة  األقاليم  شكل  تعمل:  لكي 
الحقوق برقة، طرابلس، فزان. أولوية برقة في 
بريطانيا في حسم  لدور  إحقاق  التفاوض، هو 
وطبرق  العلمين  في  العالمية  الحرب  معارك 
بمشروعية  إيطاليا  من  برقة  وتحرير  وبنغازي 
الضمنية  وإمارته  السنوسي  إدريــس  األمير 
اإليطاليين  وإخــراج  الشرقي،  اإلقليم  على 
عاصمتهم  طرابلس  من  سقوطهم  وإعــلن 
الكولونيالية وإخراج الفرنسيين لهم من فزان 
لها  تكون  أن  ضغطت  أمريكا  الجنوب.  في 
حصة مهمة في طرابلس التي ساهمت بإنزال 
تُرك  بينما  تحريرها،  في  بريطانيا  مع  جوي 
أهميته  لعدم  فرنسا  حررته  الذي  فزان  إقليم 
فرنسية  مراقبة  منطقة  واالقتصادية  البشرية 
ومستعمرتيها  الجزائر  مستعمرتها  لتأمين 
والنيجر.  تشاد  لليبيا  المتاخمتين  األفريقيين 
األمريكية اشتغلت في  المطالبة  إزاء  بريطانيا 
حالة  بلورة  على  طرابلس  في  انتدابها  فترة 
تنوعاتها  بكل  طرابلسية  حزبية  سياسية 
المؤسسة  العربية،  الجامعة  وخطوط والءاتها 
للنزعة  لترمز  اإلنجليز  افتعلها  التي  الشكلية 
االستقللية العربية واإلسلمية، وإيطاليا التي 
الطرابلسية  الطبقة  مع  روابــط  لها  مازالت 
لشريحة  أسست  التي  وبريطانيا  المحافظة، 
إدارية تكون موازية إلمارة إدريس، ثم اختصار 
هذه األحزاب في حزب شعبي مهيمن )المؤتمر 
يسلم  النهاية  في  الذي  الطرابلسي(،  الوطني 
المفتاح لألمير إدريس، ويخرج فتتسلم حكومة 
عبر  لتنجز  ــور  األم البيروقراطية  المنتصر 
المفاوضات مع اإلنجليز واألمريكان االتفاقيتين 
العسكريتين بإنشاء القاعدتين البريطانية في 
لدعم  طرابلس  في  ويلس  واألمريكية  طبرق 
التي صنفت  المستقلة  الليبية  الدولة  ميزانية 
الستينات  في  وتصديره  البترول  اكتشاف  قبل 
ما  والتي  العالم.  في  فقيرة  دولــة  كخامس 
التي  الطبيعية،  ثرواتها  رغم  اليوم  حتى  زالت 
والخيرات.  الوحدة  مهدور  بلدًا  الجميع  تكفي 
سلمة  األممي  المبعوث  ذكر  كما  والمشكلة 
ثمة مكان للجميع، لكن المعضلة هي في إقناع 

الليبيين بذلك ال بالمفاوضات وال بغيرها.

كل األطراف النزاعية 
الليبية املتناثرة 

واملتشابكة، 
املنفكة وامللتئمة 
لتتفكك من جديد، 

تلك التي تخوض 
من 14 أبريل 2019 
ربما آخر فصل من 
الحرب األهلية التي 

بدأتها أغسطس 
.2014

يتم استدعاء 
نموذج تفاوضي 

من تاريخ االستقالل 
الليبي الحديث. 

باقتراح العودة إلى 
املوديل التفاوضي 
الذي تم في ليبيا ما 
بعد الحرب العاملية 
الثانية 1949 ـ 1951

عربي يا سي...!!

نورالدين خليفة النمر

في سنوات الدراسة 
الجامعية، وخالل 

إحدى الحلقات 
الدراسية، دار نقاش 
حول موضوع ما، لم 

أعد أذكره، يتعلق 
بسياسة الرئيس 
األمريكي األسبق 

رونالد ريجان

الفيلم أو املسلسل 
أعادني لسنوات 

قاسينا فيها الظلم 
وتم عقابنا بقسوة 

وحرماننا من حقوقنا 
وحرياتنا، ولفقت 

لنا التهم جزافًا من 
األجهزة األمنية ومن 

الناس، وكان ظلم 
الناس أشد مرارة،
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 190

اخلميس
8 ذي القعدة  1440 هــ
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حكايات عن النشوة والثورة

مع الريح ضد التاريخ!

ثورة  شهور  طيلة  أخذتنا  التي  النشوة  تلك  اآلن  أتذكر 
الزمن  في  لكنها  بساعة،  ساعة  عشناها  والتي  فبراير، 
أحد  إسقاط  عنها  تمخض  خاطفة  نشوة  تعتبر  التاريخي 
أعتى األنظمة قمعا، تخللها الكثير من الخوف لكنها ظلت 
ذروتها  وصلت  بل  التشاؤم،  أو  التعقل  على  عصية  نشوة 
التمرد  حالة  عن  تمخضت  التي  الحرب  بتلك  ننتشي  ألن 
االتصال لعرض مشاهد من جبهات  هذه، وتحولت مواقع 
الحروب تفرض علينا حالة النشوة أن نراها ملهمة وأحيانا 
تحتاج  تكتمل  كي  الثورة  أن  يبدو  الضحك،  لدرجة  طريفة 
من  تجعل  التي  النشوة  هذه  على  الحفاظ  الجميع  من 
مشاهد العنف لوحات جمالية تتدفق عبر النت بين ماليين 
العيون. وفي الميادين كان من السهل رؤية حشود خارج 

نفسها أو خارجة عن حالتها المعهودة. 
وتطغى  الغبطة  تنشر  كانت  التي  الصور  تلك  إحدى 
رجليه  رافعا  ظهره  على  ينام  شاب  التواصل،  مواقع  على 
إلى األعلى ساندا فوقهما سالح اآلر بي جي، إنه ال يصوب 
هذا  استخدام  وشروط  لقوانين  يخلص  وال  محدد  لهدف 
المصابين  النشوة  غمرة  تحت  كان  لكنه  الفتاك،  السالح 
بجدارة  ينتمي  ذلك  وفــوق  جماليا  مشهدا  جميعا  بها 
الضحك  من  شيئا  الصورة  فينا  تبعث  المزحة،  نشوة  إلى 
خصوصا وأن رفع الرجلين إلى أعلى عالمة لحاالت الضحك 

المتطرفة والسعادة حين تفرط في سعادتها.
أواســط  ــراغ  ب في  بيكاسو  معرض  كونديرا  يتذكر 
ورجل  »امرأة  اللوحات:  إحدى  أمام  وانخطافه  الستينيات، 
يأكالن البطيخ، المرأة جالسة، والرجل متمدد على األرض 
ال  فرح  حركة  في  السماء  نحو  ساقيه  رفع  وقد  مباشرة، 
أفكر  جعلتني  مسرورة  المباالة  يصور  هذا  وكل  توصف. 
بفرح  يشعر  أن  إلى  اللوحة  يرسم  وهو  اضُطرَّ  الرسام  أن 

الرجل ذاته الذي يرفع ساقيه«. 
سعادة الفكاهة هي ما تتسرب إلى قلب بيكاسو الذي ال 
حدود لخياله، ولكن أن ينتصب فوق القدمين المرفوعتين 
خيال  على  يخطر  ال  فهذا  جي،  بي  آر  سالح  السماء  نحو 

الثالث، في مقدمة )انتقام الجغرافيا( تعلياًل لهذه الجغرافيا: 
المتمثلة  الغربية  منطقتها  كانت  فقد  لليبيا،  »بالنسبة 
بينما  التاريخ،  عبر  تونس  نحو  موجهة  طرابلس  إقليم  في 
بنغازي  أي  برقة  إقليم  في  المتمثلة  الشرقية  منطقتها 

نحو مصر«. دائمًا  موجهة 
• وفي األخير! 

أن  أي  التاريخ،  فصدقها  فقالت،  الجغرافيا  حدثت  هكذا 
البحر  الرمال(، كما في  )بحر  القارة  التوسط في شمال  ليبيا، 
الرقعة  أنه ليس بالمستطاع، أن تكون  المتوسط، مما حتم 
الوصل، جذع جسدها  إنها حلقة  الطاغي، بل  دون حضورها 
تبدو  آخر،  حينا  بأنها  الموصوف  وغيابها  جنوبها،  بطنه  ما 
الصراع  يسيطر  حين  عمقه  في  تكون  التاريخ،  خارج  وكأنها 
دنيا  في  جديدة  تاريخية  مرحلة  ظهور  ينتج  ما  والعنف، 

البشرية. 
التاريخ، محط إعجاب أو ازدراء، في حين  ودائمًا ما يكون 
أن  رغم  الحسبان،  عن  بعيدة  القدر  كما  الجغرافيا،  تكون 

التاريخ معًا. أحيين تكون أب وأم  الجغرافيا، في 
القرصنة  عصر  إمبراطور  القرهمانللي،  يوسف  كان  لقد 
الرئيس،  المفصل  كانت  ما  القرصنة  المتوسط،  البحر  في 
ذا  أن  والغريب  الحديث.  والعصر  القديمة  العصور  بين 
مِنْ  المنفى،  إلى  أعمى  مَنْ سيقاد  التراجيدي،  اإلمبراطور 
الكبرى  اإلمبراطوريات  تفتت  عصر  في  المملكة،  كانت  بالد 
عفريت  وهيمنة  الريح  موت  عصر  في  الصغرى،  وطغيان 
الهيمنة  بدأت  قد  الغربية،  اإلمبريالية  كانت  وحينها  البخار، 
القرهمانللي  يوسف  كان  وقبل  الحديث،  العالم  على  الكبرى 

التاريخ. الريح وضد  التراجيدي، من جدف مع  البطل 
التاريخ،  الضد  الرجل  ذا  أن  التاريخية،  المصادفات  من 
وذلك  الراهن،  التاريخ  لبنات  من  لبنة  إرساء  في  سيساهم 
األسطول  صحاب  مجحفة،  رآهــا  ما  ــاوات،  إت فرض  عندما 
المتوسط.  البحر  في  المستحدث  األمريكي،  التجاري 
يوسف  أعلن  ــاوات،  اإلت دفع  الناشئة،  أمريكا  رفضت  لما 

وفي  عاقل،  معن  ترجمة:  المغدورة«  »الوصايا  كتابه  في 
وفق  تعني  التي  النشوة  مع  التماهي  عن  حديثه  صدد 
ألصل  وطبقا  نفسه،  خــارج  عبرها  المرء  وجــود  تصوره 
الكلمة اإلغريقي )Stasis( الذي يعني: فعل خروج الكائن 

من حالته، يسرد ميالن كونديرا هذه الحكاية الطريفة:
صديق  بصحبة  كنت  شبابي:  أيام  من  يوما  »أتذكر 
تعرفت  الشارع.  يجتازون  الناس  كان  وأمامنا،  في سيارته؛ 
قائاًل:  عليه  لصديقي  فأشرت  أحبه،  أكن  لم  شخص  إلى 
بيد  بالتأكيد،  لفظية  مزحة  مجرد  تلك  كانت  »ادهسه!« 
ُذعِر  فأسرع.  فائقة  غبطة  حالة  في  كان  صديقي  أن 
الرجل، فتزحلق ومن ثم سقط. أوقف صديقي السيارة في 
الناس  أن  إال  جرح،  بأي  الرجل  يُصب  لم  األخيرة.  اللحظة 
لم  ذلك،  مع  شنقنا.  )أتفهمهم(  وأرادوا  حولنا  تجمعوا 
نشوة  إلى  كلماتي  دفعته  فقد  قاتل،  قلب  لصديقي  يكن 
الغرابة: نشوة  الفائقة  النشوات  )لكنها واحدة من  خاطفة 

المزحة(«.
علينا،  غريبا  ليس  خاطفة  لنشوة  االنصياع  هذا  مثل 
فكرة  تنتابنا  حين  بنا،  يمر  باألحرى  أو  به  نمر  ما  وكثيرا 
أو  الصديقة،  منا  خطف  شخص  قتل  عن  وسريعة  مجنونة 
بكسرها  خاطر  فيراودنا  المعة  زجاجية  واجهة  نرى  حين 
بحجر، هذه النشوات السريعة ميزتها ال تخرج لحيز التنفيذ 
فيها من  تحررنا  التي  اللحظة  بتلك  الغبطة  وتظل حبيسة 

األخالقية. والتزاماتنا  انضباطنا 
التفكيك  موجز  كتابه  في  سيوران  ميشال  إميل  يقول 
»ال يوجد إنسان لم يتمنَّ – ال شعوريا على األقل – موت 
وأعداء؛  أصدقاء  مقبرة  وراءه  يجر  واحد  كل  آخر.  إنسان 
أحيلت  قد  المقبرة  تلك  أن تكون  المهم كثيرا  وليس من 
غير  الرغبات«.  سطح  على  أسقطت  أو  القلب  مهاوي  إلى 
مناطق  في  كبرق  تشكع  الحظ،  لحسن  التمنيات،  هذه  أن 
أو حتى  اإلرادة  أثرا في  تترك  أن  تكويننا دون  شريرة من 
على  تسقط  سيوران  يشير  كما  الواقع  في  ألنها  الذاكرة، 

سطح الرغبات وتنزلق إلى النسيان.

استجابات  كثيرة،  نواح  في  بكونها،  الحضارات  )تتسم 
توينبي  - الطبيعية(  للبيئات  وقوية،  شجاعة 

• في البدء
لكن  الرمال،  إمبراطورية  بالقول:  البعض،  يختزلها  ليبيا 
من  الرابع  الكتاب  أن  تجد  التاريخ،  قراءة  في  تذهب  حين 
آخر،  وحينًا  هذه.  ليبيا  يخص  هيردوت،  التاريخ  أبي  تاريخ 
الجغرافيا،  معادل  هو  ما  التاريخ،  خارج  وكأنها  ليبيا  تبدو 
األرض،  تضاريس  حقائق  من  إنها  بل  البتة،  تذهب  ال  التي 
التطور  في  حدث  مهما  متوسطًا،  سيبقي  المتوسط،  فالبحر 
هذا  تفسير،  أن  تقديري  وفي  حضاراته.  وحراك  البشري، 

الجغرافيا. في  يكمن  المستغرب،  والغياب  الطاغي  الحضور 
الخرائط  به  تخبرنا  الذي  ما   –* الجغرافيا  )انتقام  كتاب 
تأليف  المصير-  ضد  الحرب  وعن  المقبلة  الصراعات  عن 
األمريكي  المفكر  ــط،  األوس بالشرق  الصحفي  المراسل 
من  المشتقة  الجغرافيا  »إن  فيه:  جاء  كابالن(  روبــرت.د. 
ترتبط  األرض(،  )وصف  األساس  في  تعنى  يونانية،  كلمة 
فهي  وبالتالي  بالجبرية،  باإليمان  األحيان  من  كثير  في 
الخيارات  تقليص  يعني  جغرافيًا  فالتفكير  موصومة: 

البشرية«. 
ليبيا في هذا المحط نتيجة انتقام الجغرافيا أي حتميتها، 
وتاريخيًا،  جغرافيًا  األرض  قلب  هو  ما  المتوسط،  في  ليبيا 
هذا  تزحزح  الكبرى،  الصحراء  تمثل  التي  التضاريس،  ولكن 
التوسط، تركنه، فتغدو معبرًا محفوف المخاطر، كما الجزائر، 
الديموغرافي  »المركز  تونس،  جيبهما  يكون  ليبيا  مع  ما 
والرومان،  القرطاجيين  ظل  في  فقط  ليس  أفريقيا  لشمال 
خالل  والعرب  والبيزنطيين  الــونــدال،  حكم  تحت  ولكن 

واألتراك«. الوسطى،  القرون 
التي  الرمال،  محيط  في  جزيرة  كما  ليبيا،  يجعل  ما  ذا 
بالحضور  تنقشع،  لكن  التاريخ.  من  فتختفي  حينًا،  تغمرها 
ما  فالفينيقية،  الهلستينية  الحضارة  منذ  المميز،  البشري 
المدن  بولس/  وثري  الخمس،  المدن  بولس/  بنتا  أنتجا 

أن  يمكن  ال  لوحة  إنها  الجامحة،  سرياليته  وال  بيكاسو 
تبتكرها إال ثورة مجنونة تغذيها حالة من النشوة الغامرة.
استمرت نشوة فبراير حتى انتخابات السابع من يوليو 
2012 وبلغت ذروتها في المشهد الفائق النشوة: تسليم 
إلى  سيارته  في  وانطالقه  زيدان  لعلي  السلطة  الكيب 
مشاهد  عن  المنسوخ  المشهد  وهذا  يعرف،  أحد  ال  حيث 
بوابة البيت البيض التي تتكرر كل أربع أو ثماني سنوات 
مستغرق  الجميع  خاطفة  نشوة  تحت  يقع  أيضًا،  كان، 
من  مبكرا  خرجوا  آخرين  أشخاصا  ثمة  أن  غير  فيها، 
األساس،  في  يعيشوها  لما  ربما  أو  النشوة،  سلطة  تحت 
النشوة،  ثمالة  في  الجماهير  غياب  يستغلون  وكانوا 
في  المغموسة  أصابعهم  مع  السيلفي  صور  والتقاطهم 
االستيالء  خطط  تام  بصحو  ويرسمون  البنفسجي،  الحبر 
استيقظ  وحين  رغباتهم،  نحو  وتوجيهه  الحدث  هذا  على 
الناس من نشوتهم كان كل شيء قد خرج عن السيطرة. 
عموما  الثوار  أو  الثوري  نربط  أن  يمكن  المعنى  بهذا 
منذ  كانوا  الثورة  مترصدو  بينما  هذه،  النشوة  بحالة 
وكانوا  الثوري،  الخدر  هذا  ضد  مناعة  حالة  في  البداية 
الكبيرة  التركة  على  لالنقضاض  مشاريعهم  يجهزون 

الضاج.  الثورة  بار  في  وثمالتهم  الناس  مستغلين سهر 
رابع أيام حراك فبراير كنت خارجا من بيتي صوب مقر 
مسرعة  سيارة  الشارع صادفتني  وفي  الثقافي،  درنة  بيت 
ولم  وكسرتها،  بمرآتي  فاصطدمت  أخرى  سيارة  تتجاوز 
أجد حتى وقتا كي أحتج أو أشتم، وقفت على محل سجائر 
سلم  بجانبها،  واقفا  شابا  وجدت  للسيارة  عدت  وحين 
اصطدامه  عن  اعتذاره  مألوف  غير  بخجل  مبديا  عليّ 
المهشمة،  المرآة  ثمن  لدفع  استعداده  وأبدى  بسيارتي 
لي:  فقال  واعتذارك،  عودتك  تكفيني  له:  وقلت  فشكرته 
النشوة  وبهذه  إليك.  العودة  في  فكرت  لما  الثورة  لوال 
خارج  اآلن  أنه  ببساطة  يعترف  كان  االستثنائي  بالحدث 
االنخطاف  هذا  وطأة  تحت  عاد  وأنه  المفترضة،  حالته 
ميادين  تعيشها  شاسعة  نشوة  مــن  جــزء  هــو  ــذي  ال
الصحفيون  المراسلون  حتى  فيها  وينغمس  المنطقة، 
اللحظة. الذين يتخلون عن مهنيتهم ويغيبون في ثمالة 
من  نسخة  ألفي  لطباعة  أجهز  كنت  اليوم  ذلك  في 
أن  غير  درنة،  ليوزع في شوارع  التصالحي  الحرابي  ميثاق 
وواضح  تهكم،  األحيان  بعض  وفي  بتذمر  استقِبل  األمر 
كما  أو  النشوة  صفو  عليهم  يعكر  كونه  في  السبب  أن 
هذه  خارج  أكن  لم  نفسي  أنا  السكرة«،  »يطيُر  يقال 
مرآتي  صدم  الذي  الشاب  موقف  بعد  خصوصا  الحالة 
حالتي  من  تجعل  المعرفة  وبعض  التاريخ  مناكيز  أن  غير 
بين  نحيل  خشبي  جسر  على  يسير  من  بنشوة  شبيهة 

. ضفتين
تُعرض  كانت  التي  النشوة  تلك  من  الليبيون  استيقظ 
ولنجد  الساحر،  خــدرهــا  يخدش  مــا  كــل  عــن  بسمعها 
من  نوع  ألي  تمت  ال  أخرى  حروب  في  وقت  بعد  أنفسنا 
الذي  سحرها  البطولة  صور  وفقدت  بصلة،  النشوة  أنواع 
بينما  الموبيالت،  وذاكــرة  التواصل  مواقع  يجتاح  كان 
أخيرا،  المشهد  في  تحكموا  من  هم  ضدها  المحصنون 
وهم من استطاعوا أن يحولوا هذه النشوة إلى ألم يشبه 
معربدة.  احتفال  ليلة  يعقب  الذي  الصباحي  الصداع  ذلك 
النشوة  تلك  عن  مسلوخين  حالتهم  إلى  الجميع  يعود 
الجماعية المعدية، ومنكفئين إلى عديد النشوات الفردية 
أن يربطوا  الناس  يقترح كونديرا: »اعتاد  أو كما  اليومية، 
هناك  لكن  العظيمة.  الصوفية  باللحظات  النشوة  مفهوم 
نشوة  الغضب،  نشوة  المبتذلة:  التافهة،  اليومية  النشوة 
السرعة أثناء القيادة، نشوة الصمم بسبب الضجة، النشوة 
شاقا  جهدا  يعني  المرء،  يحيا  أن  القدم.  كرة  مالعب  في 
مستمرا لئال ينسى نفسه بنفسه، وحتى يظل دوما حاضرا 
في ذاته بشكل راسخ، وفي فعل خروجه من حالته. حسبه 
ميدان  يالمس  حتى  ذاتــه  من  وجيزة  لبرهة  يخرج  أن 

الموت«.
النشوة  تلك  اليومية،  التافهة  النشوات  لهذه  وأضيف 
ليقيموا  تجمعوا  أشخاص  وجوه  من  تطفح  رأيتها  التي 

مطبا ضخما على الطريق العام.

السنوات  بـ)حرب  عرفت  التي  الحرب،  عليها  القرهمانللي 
نشأت  الحرب،  هذه  أثر  ومن  1805م(*،   –  1802 األربعة/ 
ذكر  على  نشيدها،  يحتوي  ما  األمريكية،  الحربية  القوات 

الساعة.  حتى  ومدينة طرابلس  الحرب،  لهذه 
العصر  وبزوغ  القديمة،  العصور  نهاية  مواشير  كانت  لقد 
االقتتال  كان  حين  المتوسط،  البحر  في  تسطع  الحديث، 
لما  تكملة  الداخلية،  البحار  على  والنفوذ  الهيمنة،  أجل  من 
الهيمنة على المحيطات، وفي هذا »ليس عليك أن  تم، من 
الجغرافيا،  أن  تدرك  لكي  الجغرافية،  بالحتمية  مؤمنا  تكون 
باألحداث  انشغالنا  ازداد  وكلما  حيوية.  أهمية  تمتلك 
كلما  ولكن  واختياراتهم،  األفراد  أهمية  ازدادت  الجارية، 
ازداد تدبرنا لما، وقع في القرون الغابرة، ازداد اقتناعنا بأن 
األمريكي  المفكر  قال  كما  أو  مهمًا«،  دورًا  تؤدي  الجغرافيا، 

المذكور.  الكتاب  روبرت.د. كابالن في 
في  التاريخ،  بدء  البدء،  في  البالد  هذه  كانت  كما  هكذا 
الحديث،  العصر  بدء  عند  ما،  بمعنى  فاعلة،  كانت  البؤرة، 
والتعدد  بالتنوع  تتميز  البشرية،  الحضارة  في  والفاعلية 
التاريخ  وإن  الجغرافية،  مركزيتها  رغم  والكيفية،  الكم  في 
وتسافر،  تتنقل  ولهذا  الريح،  جناح  على  الفاعلية،  ينقش 
في  فاعلية  األكثر  الجغرافي  المحط  في  النتيجة  وتسفر 

اللحظة. 

* انتقام الجغرافيا – روبرت دي كابالن- ترجمة د. إيهاب 
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الشهري،  العدد  األمريكية،  العسكري(  )التاريخ  **مجلة 
تخيلية  لوحة  غالفه  كــان  2019م،  يوليو  في  الــصــادر 
طرابلس،  شاطئ  أمام  المحترقة  فيالدلفيا  سفينة  تشكيلية: 
1802م،  عام  طرابلس  اليالة  البحرية  قوات  أسرتها  التي 
اعتبر  ما  حول  صفحات،  بثماني  ملف  على  العدد  ويحتوي 
انتصارًا للبحرية األمريكية، أي حرق جنود البحرية األمريكية 

المأسورة. السفينة 

كنت أجهز 
لطباعة ألفي 

نسخة من ميثاق 
الحرابي التصالحي 

ليوزع في شوارع 
درنة، غير أن 

األمر استقِبل 
بتذمر وفي بعض 

األحيان تهكم

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الوظيفة الحضارية 
واالجتماعية للمجرم

عنهم في يومهم
محمد عقيلة العمامي

أي  الظواهر.  خلف  ماثل  هو  ما  اكتشاف  على  العلمية  الرؤية  تقوم 
اكتشاف الجوهر الخفي للظاهرة. وقد أكد ماركس أنه لو تطابق جوهر 
184(*. فبالعلم   :1( األشياء ومظهرها النتفى العلم وأصبح مستحيال 
تبين، مثال، أن األرض هي التي تدور حول الشمس في الحقيقة، وليس 

العكس مثلما يبدو لنا.
كما أن تأمالت المفكرين والفالسفة واألدباء تكشف لنا أحيانا عن 

حقائق طريفة، بقدر ما هي صادمة ألحالمنا وآمالنا وتطلعاتنا.
روزا  تقول  لها،  صديقة  إلــى  السجن  من  أرسلتها  رسالة  في 
دام  الذي  اعتقالي  بسبب  بالمرارة  تشعرين  أنك  »أعلم  لوكسمبرغ* 
أي  إخوانهم؟  مصير  تقرير  على  البشر  يجرؤ  ‘‘كيف  وتسألين  طويال، 
معنى لذلك؟‘‘ ال تستائي إن قلت إنني أضحك وأنا أقرأ هذه الكلمات 
وفقا  )والذي  بأكمله  الحضارة  تاريخ  إن  الصغيرة،  عصفورتي  يا   ]...[
لتقديري المتواضع، يمتد على مدى نحو عشرين ألف سنة( يرتكز على 
متجذرة  ممارسة  إنها  إخوانهم‘‘.  مصير  يقررون  الذين  ‘‘البشر  فكرة 
بعمق في الشروط المادية للوجود اإلنساني. ال شيء سوى تطور آخر 

شاق وأليم يمكنه تغيير هذا الواقع«2.
وفي تأمل لماركس حول أن المهن جميعا يمكن أن تكون منتجة، 
بالخصوص  يقول  المجرم!.  إنتاجية  حول  وطريفا  باهرا  تأمال  يورد 
»ينتج المجرم جرائم. وإذا أمعنا النظر في الصلة بين هذا الفرع األخير 
من اإلنتاج والمجتمع ككل، فسوف نطرح عنا كثيرا من ضروب التحيز. 
الجنائي، ومعه األستاذ  القانون  الجرائم وحسب بل  ينتج  فالمجرم ال 
عليها  وعالوة  الجنائي  القانون  في  محاضرات  يلقي  الذي  الجامعي 
في  محاضراته  الجامعي  األستاذ  هذا  فيه  يطرح  الذي  األكيد  الكتاب 

سوق ‘‘السلع‘‘ العام...«)1: -181 182(.
ويستطرد قائال »يمكن أن نبين ما يتركه المجرم من آثار ومفاعيل 
في تطور القدرة اإلنتاجية. فهل كانت األقفال لتبلغ قط ما بلغته اآلن 
صناعة  كانت  وهل  لصوص؟  هناك  يكن  لم  لو  اإلتقان  درجات  من 
هناك  يكن  لم  لو  الكمال  من  اليوم  بلغته  ما  لتبلغ  النقدية  األوراق 

مزورون؟«)1: 182(.
والقضاة  النيابة  ووكالء  والمحققين  الشرطة  أيضا  أنتج  المجرم 
وحراس السجون. وإذا سمحنا ألنفسنا بمد أفق تأمالتنا، أنتج المجرم 
أدب الجريمة واألدب البوليسي وما انبثق عن ذلك من أفالم سينمائية 

ومسلسالت تلفزيونية...
الهوامش والمراجع:

ماركسية  منّظرة   .)Rosa Luxemburg  )1871 - 1919  *
يهودية  بولندية  أصول  من  ثورية  واشتراكية  واقتصادية  وفيلسوفة 
وأصبحت مواطنة ألمانية. انتمت إلى عدة أحزاب اشتراكية وشيوعية، 

واغتيلت عن عمر 47 سنة.
الرقم  ويشير  أدناه،  القائمة  في  المرجع  إلى  األول  الرقم  يشير   **

الثاني )أو األرقام الثانية( إلى رقم الصفحة المأخوذ عنها.
1 - ثائر ديب، ماركس هجاء: األدب مدخال لتلقي ماركس. بدايات 

)كتاب غير دوري -22 2019(، بيروت- القاهرة. ص 184.
2 - رسائل روزا من السجن: المرأة التي تفهم لغة الطير. م. س. 

ص 70.

عشت في ليبيا وخارجها طوال سبعة عقود. عاصرت ليبيا الملكية، وليبيا الجماهيرية، وليبيا إلى أين؟. 
عاصرت القرش المصري، بصورة الملك فاروق، متداوال في بنغازي، ورددت مع أطفال مدرسة األمير عند 
عودتنا إلى شارعنا نشيد: »يا محمد يا نجيب يا حته سكره«. عاصرت محمد نجيب، ونفذنا أمر الرئيس 
ثم  السادات،  أنور  المؤمن  الرئيس  زمن  وعشت  أخي..«  يا  رأسك  »ارفع  قال:  عندما  عبدالناصر  جمال 
الرئيس حسنى مبارك، وسنة السيد محمد مرسى، وما زلت أتابع مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

مستبشرًا خيرًا لمصر العظيمة، وليبيا العظيمة أيضًا. 
عشت سبعة عقود ونصف وأطمع أن أردد قريبا بيت زهير بن أبي سلمى:

سَـــئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش َثمانينَ حَواًل ال َأبا َلكَ يَســـَأِم
أنني »مناضل« أو »معارض« أو  أبدا  أدِع  إنه كان مزريا! لم  العمر، الذي أكذب إن قلت  طوال هذا 
مع  مرددا  »العراسة«  دخان  سحابات  عن  أغب  ولم  الملكي،  الحكم  أرفض  لم  بالسياسة.  مهتم  حتى 
ورجعية!  كئيبة،  بالدنا  أن  يرون  الشباب  كان  عندما  بنغازي«  يا  منك  الجالء  »حالل  أغنية:  الهائمين 
السنوسية، بل كانت عائلة  أر جورا من عائلته  لم  وأنني  بالنسبة لي رجال طيبا  الملك رحمه اهلل كان 
الجملة في  أمام محالت  البقالين  يزاحم  بقالة،  الحياة مثلنا تماما، يسري صاحب دكان  مباركة تصارع 
مأخوذ  فخري  وفيصل  األهلي  فريق  ويعشق  ليبي  مدرس  كأي  مدرس  حمبلي  واألستاذ  بوغولة  شارع 
منح  مباركا  عهدا  وكان  اآلداب.  بكلية  رفيق  مدرج  عن  بأشعاره  يغب  لم  الزبير  وراشد  القدم..  بكرة 

الفرصة لكل من يريد التفوق والنجاح.. لم يقفل أبوابه أمام أي مجتهد. 
وأي نظام أسس جامعة في دولة صنفت ثالث أفقر دول العالم بعد خمس سنوات من استقاللها؟ 

ثم يعلن أديب مصر الكبير الدكتور طه حسين، عبر األثير أنها أفضل الجامعات 
العربية! 

ولكن شركائي في الوطن رأوا ما لم أره وقرروا تغيير النظام. ولم أعارضهم 
أنه ظلم لم أعارضهم، وإن كنت غير  رأيته حينها  وحتى بعد أن جنحوا نحو ما 
ثورة  وقامت  أخرى.  أشياء  عن  راضيا  نفسه  الوقت  في  كنت  أشياء،  عن  راض 
فبراير، ولم أعارضها وإن كنت قد تهورت، واندفعت مع المندفعين من دون أن 
أعلم إلى أين كانوا منطلقين.. كل ما قلته: »إننا لسنا مؤهلين لثورة..« وهذا 

موثق في كتاب المرحوم إدريس المسماري صفحة 164.
برامج  يعد  موظفا  وال  سياسيا«  »محلال  أكون  أن  أبدا  بالي  على  يخطر  ولم 
أكون  أن  إلى  اإلعدادية  أتطلع من مرحلتي  بالفعل  أنني كنت  توثيقية. صحيح 
كاتبا، ولكنني خنقت هذه الرغبة، ألن همي كان الخروج من نفق الفقر والعوز، 
وأن أشيد لسي عقيلة و)بنياته( منزال يملكه، وكان ذلك كل حلمه! وعدت من 
وبما  اهلل،  يرضي  بما  أريد،  ما  وحققت  الحلم،  هذا  بسبب   1970 سنة  أمريكا 
يحفظ سمعتي، وسمعة سي عقيلة، وما إن ارتحت من اللهث وراء لقمة العيش 
حتى بدأت رحلة اللهث وراء الكلمات، التي كنت قد أخفيتها، ولكنها ظلت كجمر 
تحت الرماد! قدمت نفسي مع كتاب التسعينيات، ولم أكتب سوى أدبيات ثقافية 
إبداعية في القصة القصيرة، وفي المقالة، والرواية، ولم أدع أبدا أنني مؤرخ أو 
موثق. معلوماتي عن هذا الجانب المهم والكبير والعميق ال تبتعد عما يهمني 

شخصيا. 
شخصيات  عن  مكثفة  قصيره  فقرات  إعداد  وهو  بسيط  بعمل  كلفتُ  ولما 
أن  اكتشفت  بها،  أبناءنا  نُذكر  أن  ويتعين  عنا،  بحياتنا ورحلت  ما  أْثرَت بشكل 

كثيرين ما كان مني أن أغفل عنهم. وهذا ما جعلني أهتم كثيرا بالبحث والغوص في مسيرتهم، وال 
أخفي أنني استفدت كثيرا وتعلمت كثيرا، ووقفت مرات أمام مرآتي أعاتب نفسي على جهلي بما كان 

ال ينبغي أن يغيب عني. 
وسألت نفسي: كيف ال يجد الباحث شيئا عن المرحوم المبروك البسيوني على سبيل المثال سوى 
غير  بلجان  العسكرية  حساباته  الدولة  راجعت  الذي  وهو  الذايح«؟  رباية  »بنغازي  الشهيرة:  مقولته 
التي راجعتها كافة. كيف ال نذكر  ليبية، فخلصت إلى أن حساباته العسكرية هي أدق حسابات الدولة 
الناس بهتافات شباب جمعية عمر المختار، التي أصرت على أن تكون ليبيا واحدة موحدة، وهي التي 
إنه  المستقبل:  ليبيا  موقع  في   2006/7/9 يوم  نشرها  التي  مقاالته  في  السيد  مفتاح  األستاذ  وثقها 
القيادة  لن ينسى بشير المغيربي، يوم رفعه شباب جمعية عمر المختار على أكتافهم: »مع رفيقه في 
)األمير( استقالل برقة هاتفين:  الذي أعلن منه  المنار(  لنقتحم )قصر   1949 محمود مخلوف في يونيه 
»ال استقالل بدون وحدة« و»لن نفرح وطرابلس تحزن«! غير أنني وجدت من يرى في رموز أخرى غير 

ما وجدت. 
وجدتها  ولكنني  ابتدعها،  لم  أنني  عذري  ولكن  أخطاء  في  أوقعني  بالموضوع  وانفعالي  اهتمامي 
إليها،  يشيروا  أن  سبقوني  الذين  على  وكان  أسأل،  أن  علىّ  وكان  المواقع،  من  عدد  في  منشورة 
وصححوها، خصوصا وأنها وهي مكتوبة في أكثر من موقع. ولكن رب ضارة نافعة فلقد قررت أال أتوقف 
عن تنفيذ هذا العمل لقناعتي به، وأن تكون مراجعي هم أهل هذه الرموز ورفاقها، والذين سبقوني 

ولقد تبنيت هذا المنهج، فال أحد لديه في عائلته من يفخر بهم ويبخل بمعلومة عنه.
أشكر مرة أخرى كل من انتبه لخطأ في معلومة ما، ونبهني إليها. كما أشكر كل الذين تفاعلوا ولم 
يبخلوا بالمساهمة في هذا الواجب، واعلموا أنني أفرح بأي تصحيح أو تعديل أو إضافة حتى وإن جاءتني 
بعد النشر، ألنني سوف أصححها وتكون معلومة صحيحة ومعدلة وفي متناول من يبحث عنها الحقا، 

ألن المعلومة الجيدة كضوء الشمس.. مصيرها أن تشرق حتى وإن حجبت بفعل فاعل.

املجرم أنتج 
أيضا الشرطة 

واملحققني 
ووكالء النيابة 

والقضاة وحراس 
السجون. وإذا 

سمحنا ألنفسنا 
بمد أفق تأمالتنا، 
أنتج املجرم أدب 
الجريمة واألدب 

البوليسي

عمر أبو القاسم الككلي

لم يخطر على 
بالي أبدا أن 

أكون »محلال 
سياسيا« وال 
موظفا يعد 

برامج توثيقية. 
صحيح أنني كنت 

بالفعل أتطلع 
من مرحلتي 

اإلعدادية إلى أن 
أكون كاتبا، 
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

تصميم الصوت 
يتضمن العالم 

السمعي للفيلم وقد 
يصاحب الفيلم

 الصوت مرة أخرى )19(
من  وهو  الفيلم،  نجاح  في  رئيسي  سبب  الصوت 
أساسياته؛ فالمخرج لديه الصوت ولديه الصمت، إن تمكن 
من دمجهما بطريقة صحيحة يكون حظ الفيلم من النجاح 
الفيلم.  بالتأكيد على نجاح  أداة مهمة ويساعد  أوفر، فهو 
وألن مثلما يقول المتخصصون: »العين ترى، ولكن األذن 
وتحفيز  المشاعر  إثارة  إلى  يحتاج  المخرج  فإن  تتخيل« 
المشاهد في بدء التخيل، األصوات التالية قادرة على سبيل 
المثال في استدعاء المشاعر: هديل الحمام، غناء العندليب 
الليلي أثناء رحلته الليلية، غالبًا ما تدفع لمن يسمعها إلى 
الفرصة  الكاميرا  يمنح  هذا  الفعل  ورد  السماء،  إلى  النظر 
الدجاج،  نقيق  الكادر،  الستبدال  الفرصة  ويمنح  لالرتفاع.. 
عواء الكالب أو القطط. )حنحنة( المصلين في انتظار قيام 
الصالة، وقع أقدام في ردهات التحقيق في مراكز الشرطة 
أو  الصنبور  من  الماء  قطرات  األطفال،  لعب  المحاكم.  أو 
بهيم،  ليل  في  مكتوم،  بكاء  رطب..  قبو  في  ماسورة  من 
أو ضحكات متقطعة خلف باب مغلق على زوجين. كل هذه 
إثارة مشاعر وخيال  األصوات وغيرها كثير جدًا تساعد في 

المشاهد.
وقد  للفيلم  السمعي  العالم  يتضمن  الصوت  تصميم 
هي  وهذه  التصوير،  بعد  الحقًا  يضاف  أو  الفيلم  يصاحب 

عناصره األساسية:
- الحوار المسجل المتزامن مع التصوير، أو الذي يضاف 
كادر  خارج  من  القادم  السرد  صوت  أو  الحقًا.  للصورة 

الصورة.
الصوتية  المؤثرات   -
ضجيجًا  أنواعها،  بكافة 
التي  أو رعدًا  أو رياحًا،  كانت، 
تتزامن مع التصوير أو تضاف 

ليه الحقًا.
المحيطة  األصوات   -
من  أجوائه،  أو  بالمشهد، 
سبيل  على  قدم  كرة  ملعب 
أو  مطعم  أو  مطار  المثال، 
أن  إما  أيضًا  وهي  مسجد، 
تكون مع التصوير أو تضاف 

إليه الحقًا.
- أما الموسيقى هي من أهم المؤثرات الصوتية ويمكن 
تسجيها مع التصوير أو تلحق به فيما بعد. قد تكون للفيلم 
الموسيقى  تسجيلية..  موسيقى  أو  بها،  خاصة  موسيقى 

تحديدًا تعد من أهم المؤثرات السمعية.
ويتمثل  المشهد  يكون من  أن  إما  في مجمله،  الصوت 
في الحوار وقوع أقدام، أصوات مركبات وحركة مرور، صوت 
ما  هي  األصوات  هذه  عابرة.  عربة  من  منبعثة  موسيقى 
تسمى السردية، أما غير السردية فهي تلك التي ال تصدر 
من المشهد وطبيعة حركته ومكانه، وغالبًا ما تضاف إلى 
يأتي من  أيضًا صوت  هناك  التسجيل.  بعد  فيما  المشاهد 
أنه  أو  الفيلم  خارج الصورة، قد نكتشف أنه من شخصيات 

مجرد راٍو.
كثيرا2ًما تواجه عملية المونتاج مشكلة ضيق المساحة 
إلضافة أية موسيقي، الفيلم هي إضافتها من بعد االنتهاء 
الصوت  مسألة  من  االنتهاء  ينبغي  ولذلك  المونتاج،  من 
يعد من  السبب هناك من  ولهذا  المونتاج.  قبل  وتوظيفه 
البداية سيناريو للموسيقي خصوصًا أولئك المخرجين الذين 
بدء  قبل  رؤوسهم  في  كاماًل  الفيلم  برنامج  من  ينتهون 
التسجيل. ومن المفسد جدًا لموسيقى المشهد هو إضافة 

مقاطع لها من بعد إقفال المشهد.
يتعين على الممثل أن يجيد اإلصغاء، الممثلين عليهم 
توفير  يعني  معهم  للمتحدثين  إنصاتهم  أن  ينتبهوا  أن 
يتطلبها  موسيقية  أو  صوتية  إضافات  ألية  المساحة 
المشهد، وأيضًا يعلمون أن الصوت هو الذي يقود الصورة 
وليس العكس. والصوت غالبًا يصمم ليكون مؤثرًا بطريقة 
نطقه لتحديد أو للدفع نحو االنتباه إلى وجهة النظر التي 

يستهدفها المخرج.

 االحتفال في بنغازي بالفائزين بجائزة 
الشهيد »مفتاح بوزيد« للصحافة

أقيم بالمسرح الشعبي، بمدينة بنغازي، حفل للفائزين بجائزة »الشهيد مفتاح بوزيد التقديرية 
والتشجيعية للصحافة«، حيث ألقى الكلمة االفتتاحية رئيس الجائزة األديب محمد المسالتي.

وسلم رئيس هيئة اإلعالم والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري الجوائز للفائزين والتي 
والمصور  البوسيفي  محمود  الصحفي  التقديرية  بالجائز  وفاز  ليبي«.  دينار  قيمتها»15,000 
التشجيعية  بالجائزة  فاز  بينما  ليبي«.  دينار   10,000« وقيمتها  كرازة  محمد  محمد  الصحفي 

الصحفية ريم العبدلي والصحفية رجاء الشيخي وقيمتها »5000 دينار ليبي«.
شرف  لي  كان  زمالئي  من  العديد  »بتشجيع  لـ»الوسط«:  العبدلي  ريم  الصحفية  وقالت 
الحرب وضعاف  وما سببته  بنغازي  في  الحالية  األوضاع  استطالعات تخص  المشاركة من خالل 
رجاء  الصحافية  زميلتي  مع  مناصفة  الفوز  لي نصيب من  فكان  المواطن  استغالل  النفوس من 
شهر  خالل  والتقديرية  التشجيعية  بالجائزة  الفائزين  عن  اإلعالن  »جرى  وأضافت:  الشيخي«. 

رمضان المبارك الذي تصادف مع ذكرى الشهيد مفتاح بوزيد«.
ولفتت إلى أن: »االحتفالية تركت في نفسي األثر الكبير من خالل مشاركة األهل واألصدقاء 

والزمالء معنا في هذه االحتفالية والتي أسعدني جدا تواجدهم معي ومشاطرتهم فرحتي«.
وأبنائي  لي  والداعم  الدائم  سندي  زوجي  إلى  بالشكر  أتوجه  خاللكم  »من  قائلة:  وتابعت 
وإخوتي وأخص بالذكر أختي الدكتورة نادية وأختي وفاء واإلخوة بصحيفة برنيق وأخبار بنغازي 
ووكالة األنباء الليبية وكل من وضع الثقة بأن مشاركتي ستكلل بالفوز وكنت عند حسن ظنكم 

جميعا فلهم التحية والتقدير واالحترام«.
كما جرى عرض شريط مرئي حول الفائزين بالجائزة بحضور عدد من الصحفيين وممثلين عن 

مؤسسة برنيق للصحافة وبلدية بنغازي وشركة الخليج.

انطلق تحت عنوان »الثقافة ورموزها«..

أعمال القماطي والعبيدي تزين ملتقى القاهرة 
الدولي للكاريكاتير في نسخته السادسة

للكاريكاتير  الدولي  القاهرة  ملتقى  يرسم 
على  التوالي  على  السادس  للعام  البسمة 
وأفكار  آراء  عن  تعبر  ساخرة  بلوحات  الوجوه 
من  دولة،   71 من  فنانًا   345 وثقافات 
عبدالحليم  من  كل  يمثلها  التي  ليبيا،  بينها 

العبيدي. القماطي والعجيلي 
األمير  قصر  في  األحد،  الملتقى،  وافتتح 
عدد  بحضور  القديمة،  بالقاهرة  األثري  طاز 
والدبلوماسيين  التشكيليين  الفنانين  من 

العامة. والشخصيات 
لتحفيز  سنويًا  موضوعًا  الملتقى  ويختار 
عنه  للتعبير  العالم  حول  الكاريكاتير  رسامي 
والصحة  التعليم  مثل  الساخرة،  بالرسوم 
على  الضوء  إلقاء  بغرض  والتكنولوجيا، 
العمل  العالم بخطرها بغية  لتنبيه  ما  مشكلة 
هذا  الملتقى  تيمة  مع  وتماشيًا  حلها.  على 
ورموزها«  »الثقافة  عنوان  تحمل  التي  العام 
أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه لألديب 
برؤية  محفوظ،  نجيب  الراحل،  المصري 
هذا  أعمال  أبرز  وكان  وأجانب،  عرب  فنانين 
المصري  للفنان  تشكيلية  لوحة  المعرض 

جالل جمعة صنعها من الزلط.
»هذا  االفتتاح  في  عامًا(   71( جمعة  وقال 
مني  واستغرق  ودراسة  بعناية  صنع  العمل 
وقتا للبحث عن قطع الزلط المالئمة لتشريح 
الذي أكن له كل تقدير  العالمي  وجه األديب 
نجيب  بأعمال  »ارتبطت  وأضاف  واحترام«. 
الفنون  كلية  في  طالبًا  كنت  منذ  محفوظ 

من  فنانين  لرؤية  سعيد  واليوم  التطبيقية، 
قوالب  في  له  رؤيتهم  يقدمون  العالم  أنحاء 

وأشكال مختلفة«.
تنظمه  الذي  الملتقى  برنامج  ويشمل 
مع  بالتعاون  للكاريكاتير  المصرية  الجمعية 
وزارة الثقافة المصرية وكلية الفنون الجميلة 
ومعارض  وندوات  عمل  ورش  المنيا  بجامعة 
السادسة  دورته  الملتقى  ويهدى  متخصصة. 
التي تمتد حتى 21 يوليو إلى الفنان المصري 
الراحل محمد عبدالمنعم رخا )1989-1910( 
جمال  ابنه  أسرته  عن  التكريم  درع  وتسلم 

رخا.

فناني  من  مجموعة  الملتقى  كرم  كما 
اإلماراتية  منهم  واألجانب  العرب  الكاريكاتير 
الغامدي  أيمن  والسعودي  الحمادي  آمنة 
تومو  والياباني  النومس  سارة  والكويتية 

تاباتا واللبناني أنس اللقيس.
تأكيدًا  العام  القماطي هذا  وتأتي مشاركة 
من اللجنة المنظمة على قيمته كفنان صاحب 
ومشاكله  المجتمع  تجاه  ساخرة  نقدية  نظرة 
على  السادسة  المرة  وهي  أفراده،  وهموم 
في  الليبي  الفنان  فيها  يشارك  التي  التوالي 
في  أعماله  لقيت  الذي  الدولي،  الملتقى  هذا 
النسخ األربع الماضية إشادة كبيرة من اللجنة 

الرسوم  الملتقى من محبي  المنظمة وحضور 
الكاريكاتيرية.

يجسد  أن  اختار  فنان  فهو  العبيدي  أما 
برسومات  الواقع  أرض  على  السياسية  الحياة 
كاريكاتيرية، وهو من مواليد العام 1970 في 
خريج  ترهونة،  بمدينة  الجمعة  سوق  منطقة 
التربية  قسم  للمعلمين«  منظور  »ابن  معهد 
الصحف  عديد  في  نتاجه  بنشر  بدأ  الفنية، 
لم  يومها  ومن   1986 العام  منذ  المحلية 
منها  عالمية  صحف  لعدة  رسم  كما  يتوقف، 
التونسية  »عرفان«  مجلة  اللندنية«  »العرب 

ومجلة »mea news« الفرنسية.
هذا  نسخة  في  يشارك  مصر،  جانب  وإلى 
وتركيا  والسعودية  ليبيا  من  فنانون  العام 
واألرجنتين  وأفغانستان  وتونس  والجزائر 
والبحرين  والنمسا  وأستراليا  وأرمينيا 
وكندا  وبلغاريا  والبرازيل  وبوليفيا  وأذربيجان 
وكوستاريكا  وكرواتيا  وكولومبيا  والصين 
واليونان  وألمانيا  والتشيك  وقبرص  وكوبا 

والمجر والهند وغيرها.
عام  قوميسير  مرسي،  فوزي  الفنان  وقال 
الملتقى، إن لجنة اختيار األعمال تشكلت من 
عماد  الصحفي  والكاتب  عفت،  محمد  الفنان 
جمعة، والدكتور محمد حمدي، والفنان فاروق 
والفنانة  عبدالغني،  سمير  والفنان  موسى، 
اللجنة  واختارت  الحمادي.  آمنة  اإلماراتية 
420 عماًل فنيًا، لنحو 345 فنانًا، من 71 دولة 
رسامًا،   512 أصل  من  وذلك  وأجنبية،  عربية 
عمل   1800 بقرابة  تقدموا  دولة،   76 من 

كاريكاتيري للمشاركة في الملتقى.

بنغازي - مريم العجيلي

سرت ــ  محمود الصالحي
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ليبيا تشارك في ملتقى فلسطني الثاني للرواية العربية
العربية،  للرواية  الثاني  فلسطين  ملتقى  انطلق 
ومترجمًا  وكاتبًا  روائيًا   45 نحو  بمشاركة  اإلثنين، 
والبيرة  اهلل  رام  في  العربية  الدول  مختلف  من 

وطولكرم وبيت لحم.
الذي  الحدث  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  وتنظم 
ذكرى  ويواكب  اهلل  رام  بلدية  مسرح  على  ينطلق 
ويستمر  كنفاني  غسان  الفلسطيني  الروائي  رحيل 

لمدة خمسة أيام.
مؤتمر  في  سيفن  أبو  عاطف  الثقافة،  وزير  وقال 
صحفي: »تنطلق أعمال هذا الملتقى في الثامن من 
يوليو تزامنًا مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل 
الرواية  أسس  الذي  كنفاني  غسان  الفلسطيني 
الروايات  من  العديد  تارًكا  الحديثة،  الفلسطينية 
والفكر  الثقافة  في  والدراسات  المقاالت  ومئات 
اإلبداعية  إلى مساهماته  إضافة  والسياسة،  واألدب 

القصيرة  القصة  في 
والمسرح وغير ذلك«.

هو  »الملتقى  وأضاف: 
والعزلة  للحصار  كسر 
يسعى  التى  الثقافية 
اإلسرائيلى  االحتالل 
لفرضها  وسلطاته 
فعاليات  وتتوزع  وتعزيزها، 
من  أكثر  على  الملتقى 
الهدف  ألن  محافظة 
إلى  إضافة  األساس، 
تعريف  هو  العزلة،  كسر 

المشاركين والمشاركات العرب من المبدعين بواقع 
الحياة فى فلسطين«.

بينهم  وكاتبًا  روائيًا   45 الملتقى  في  يشارك 

عربيًا  روائيًا   30 نحو 
ليبيا  هي  دولة   12 من 
والجزائر  وتونس  ومصر 
واألردن والعراق وسورية 
عمان  وسلطنة  واليمن 
والكويت  والسودان 

والمغرب.
المشاركين  أبرز  ومن 
شكري  التونسي 
والجزائري  المبخوت، 
واليمني  الزاوي،  أمين 
والعمانية  المقري،  علي 
والليبية  الرفاعي،  طالب  والكويتي  خلفان،  بشرى 
السر،  تاج  أمير  والسوداني  شتوان،  بن  نجوى 
والسوري خليل النعيمي، والمصري أشرف العشماوي، 

روائيًا   15 يشارك  كما  حميش.  بنسالم  والمغربي 
وكاتبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وغزة والداخل 
يخلف  ويحيى  شقير  محمود  بينهم  من  والمهجر 

وليانة بدر وثورة حوامدة.
العديد  لها  صدر  شتوان،  بن  نجوى  والليبية 
»وبر  منها:  القصصية  والمجموعات  الروايات  من 
»الملكة«،  و  البرتقالي«،  و»مضمون  األحصنة«، 
دخلت  التي  العبيد«  و»زرايب  صالحة«،  »الجدة  و 

ضمن القائمة القصيرة لجائزة بوكر.
أدبية  قضايا  الملتقى  وجلسات  ندوات  وتناقش 
و»النقد  والترجمة«  العربية  »الرواية  منها  متنوعة 

في الرواية العربية« و»كتابة الرواية من المنفى«.
 ،2017 في  الملتقى  من  األولى  الدورة  وأقيمت 
مؤلف  خوري  نبيل  الراحل  الكاتب  اسم  وحملت 

»ثالثية فلسطين«.

حيث يجتمع 45 روائًيا وكاتًبا ومترجًما..

تونس  في  المحرس  بمدينة  نظمت 
مشروع  ضمن  متقدمة  تدريبية  دورة 
فيها  شارك   »Training In Actin«
مجموعة من الباحثين من مصلحه اآلثار 
الليبية والمعهد الوطني للتراث بتونس.

في  أسابيع،  ثالثة  الدورة  استمرت 
المشاركين  تقسيم  تم  األول  األسبوع 
تدريبها  تم  األولى  مجموعات،  ثالث  إلى 
وكيفية  الجيوفيزيائي  المسح  على 
النتائج  وإظهار  وير  السوفت  مع  التعامل 
الثانية  المجموعة  أما  التقارير،  وكتابة 
الهيداب  تطبيق  على  تدريبهم  فتم 
قاعدة  مع  التعامل  وكيفية   »HEDAP«
للتطبيق  تحديث  آخر  وتحميل  البيانات 
المعدل، والمجموعة الثالثة تم تدريبهم 
الجغرافية  المعلومات  نظم  برنامج  على 

جداول  وإنشاء  الحالة  لتقييم   »QGIS«
للمكتب  وفقا  للحفظ،  بيانات  وقاعدة 

اإلعالمي لمصلحة اآلثار الليبية.
إشراف  تحت  الثاني  األسبوع  وكان 
الثالث  األسبوع  أما  نيبيا،  ماركو  الدكتور 
المواقع  وإدارة  حالة  تقييم  فيه  تم  الذي 
من الناحية الطبيعية بمشاركة الدكتورة 
المجال  هذا  في  متخصصة  وهي  لويزه 
الحبشي  الدكتور عالء  باإلضافه لكل من 
ويل  والدكتور  خلف  هبة  والدكتوره 

المتخصصين فى إدارة المواقع.
في  المحلي  المجتمع  إشراك  وتم 
بعض  أهمية  حول  بيان  إعداد  عملية 
وفي  المحليين،  السكان  لدى  المواقع 
لكل  شهادات  قدمت  الدورة،  ختام 

المشاركين.

العراق  من  أثرية  قطعًا  أّن  البريطاني  المتحف  أعلن 
بلدانها  إلى  ستعاد  بريطانيا  في  صودرت  وأفغانستان 

األصلية بعد تأكد خبراء المتحف من مصدرها.
القانون،  إنفاذ  سلطات  مع  يعمل  أنّه  المتحف  وذكر 
بما فيها شرطة الحدود البريطانية وشرطة لندن إلعادة 
النزاع  فترات  خالل  تهريبها  تم  التي  األثرية،  القطع 

األخيرة، وفًقا وكالة »فرانس برس«.
ألفغانستان  سترسل  التي  األثرية  القطع  ضمن  ومن 
غير  نحو  على  تهريبها  تم  التي  غاندهاران  منحوتات 

قانوني لبريطانيا في العام 2002.
عبارة  العراق،  إلى  ستعاد  مهمة  أخرى  قطعة  وهناك 
على  مكتوبة  النهرين  بين  ما  بالد  من  نصًا   154 عن 

الكتابة،  أنظمة  أقدم  أحد  المسماري،  بالخط  الصلصال 
العام  في  بريطانيا  دخولها  أثناء  مصادرتها  تمت  وقد 
السادس  القرنين  بين  النصوص  هذه  وكتبت   ،2011

والرابع قبل الميالد.
كثب  عن  عمل  البريطاني  »المتحف  إّن  فيشر  وقال 
المسروقة  القطع  للتعرف على  القانون  إنفاذ  مع وكاالت 
من العراق وأفغانستان أثناء النزاعات الحديثة وإعادتها، 
لمتحف  القطع  تسليم  وسيتم  رائعة«،  نماذج  وهي 
العراق في بغداد، ليتم عرضها كجزء من التراث الثقافي 

العراقي.
جذب  أن  بعد  غاندهاران،  منحوتات  واكتشفت 
صندوقان خشبيان انتباه السلطات البريطانية في مطار 

هيثرو، وعند فتحهما اكتشفت المنحوتات الرائعة.
إذن  على  للحصول  يسعى  المتحف  أن  فيشر  وأضاف 
في  القطع  بعض  لعرض  األفغاني  الوطني  المتحف  من 

لندن قبل إعادتها الى كابل.
مع  للتعاون  مشاريع  البريطاني  المتحف  وطوّر 
وتجارها،  اآلثار  وجامعي  باآلثار  المعنية  السلطات 
القطع  على  التعرف  بغرض  القانون  إنفاذ  ووكاالت 
هذه  ورغم  وإعادتها.  والسودان  مصر  من  المهربة 
الجهود، واجه المتحف انتقادات الذعة لعجزه عن إعادة 
بعض القطع المتنازع عليها إلى دولها األصلية خصوصًا 
إلجين،  رخام  باسم  أيضًا  المعروف  البارثينون،  رخام 

والتي تطالب بها اليونان.

 اختتام دورة تدريبية لباحثني ليبيني في تونس

املتحف البريطاني يعيد قطعا أثرية عراقية وأفغانية مسروقة

 »التطور التكنولوجي وذكاء اإلنسان« في صالون سرت الثقافي

بعنوان  الثقافي  للصالون  العشرين  الجلسة  بسرت  الثقافة  مكتب  نظم 
من  عدد  بحضور  عكسية«،  عالقة  اإلنسان..  وذكاء  التكنولوجي  »التطور 

المثقفين واألدباء واإلعالميين والمهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة.
الثقافي  الصالون  إن  لـ»الوسط«  فكرون،  عالء  الثقافة،  مكتب  مدير  وقال 
وعالقته  التكنولوجي  التطور  تناول  الزياني  ونوري  درياق  صالح  قدمه  الذي 
على  كبير  بشكل  تسيطر  أصبحت  التي  التكنولوجيا،  وتأثير  اإلنسان  بذكاء 
الحياة اليومية وتدخل في كل تفاصيلها، سواًء في الحياة العملية أو العلمية.

وأوضح أن هذا التطور التكنولوجي يجعل اإلنسان أكثر اعتمادًا على اآلالت 
واألجهزة ويقلل من مستوى الذكاء وتتدنى القدرة على التفكير واالبتكار.

الحضور  من  القيمة  والمدخالت  المشاركات  من  العديد  الجلسة  وشهدت 
التي ساهمت في إثراء الموضوع.

 عمارات لفرنك لويد 
رايت تنضم لقائمة 

التراث العاملي
انضم متحف غوغنهايم في 

نيويورك وسبع عمارات أخرى 
صممها األميركي فرنك لويد 

رايت األحد لقائمة التراث 
العالمي لـ»اليونسكو« التي 
أشادت بالتأثير القوي لهذا 

األسلوب المعروف بالهندسة 
العضوية على تطور الهندسة 

المعاصرة في أوروبا.
وصممت هذه المباني 

وشيدت في النصف األول من 
القرن العشرين في الواليات 

المتحدة، وتجسد أسلوب 
الهندسة العضوية الذي ابتكره 

رايت، والذي يتميز بتصاميم 
مفتوحة واضمحالل الحدود 

بين الخارج والداخل وخليط غير 
معهود لمواد مثل األسمنت 

والفوالذ.
وباإلضافة إلى متحف 

غوغنهايم الشهير الذي دشن 
في نيويورك العام 1959، 
انضمت سبع عمارات من 

تصميم المهندس األميركي 
للقائمة، وشيدت لتكون دورًا 
خاصة وأماكن عبادة أو عمل 
أو ترفيه، وكان لهذه التحف 

المعمارية تأثير قوي على تطور 
الهندسة المعاصرة في أوروبا.

وأشادت الدبلوماسية 
األميركية بإدراج اليونسكو 

الموقع األميركي الرابع 
والعشرين في قائمتها للتراث 

العالمي للبشرية، وهو األول 
للبلد في مجال الهندسة 

المعمارية.
وجاء في بيان صادر عن 

وزارة الخارجية أن »هذه المباني 
تعكس تأثير رايت على مسار 
الهندسة المعمارية عالميًا«.

 القاهرة - الوسط

<   من افتتاح الملتقي الدولي للكاريكاتير في نسخته السادسة بالقاهرة

<   100 بورترية لنجيب محفوظ

<   الفنان جالل جمعة

<   نجوى بن شتوان

<   جمعة  الفاخري يسلم الجوائز

<   جانب من الصالون

<   من فعاليات الدورة التدريبية
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طاهرة تغني »بالصدفة«
 مع محمود الشاعري بعد تألقها في »ولد الغالبة«

من  العديد  لتقديم  طاهرة  المغربية  الفنانة  تفرغت 
تألقها في رمضان  الغنائية، وذلك بعد  أعمالها وسهراتها 
جسدت  حيث  الغالبة«،  »ولد  مسلسل  خالل  من  الماضي 
دور زوجة كريم عفيفي والذي بدوره جسد شخصية شقيق 

السقا. أحمد  العمل  بطل 
باللهجتين  »بالصدفة«  كليب  فيديو  طاهرة  وأطلقت 
الفنان  الغناء  في  يشاركها  حيث  والليبية،  المغربية 
واألغنية  الشاعري،  حميد  الفنان  شقيق  الشاعري  محمود 
من كلمات مريام شجري وألحان وتوزيع محمود الشاعري.
إحياء  في  المغربية  الفنانة  تشارك  أن  المقرر  ومن 
البحرية  بورد«  أون  »ستارز  من  الثاني  الجزء  فعاليات 
من  والتي  العالمية،  السفن  أكبر  من  واحدة  متن  على 
ثالثة  متنها  وعلى  أغسطس   21 يوم  تنطلق  أن  المقرر 
بنجومهم  ليلتقوا  العالم  أنحاء  مختلف  من  شخص  آالف 
في  برشلونة  من  النجوم  سفينة  ستُبحر  حيث  المفضلين، 
سردينيا  جزيرة  في  وكالياري  الفرنسية،  كان  إلى  إسبانيا 

جزيرة  في  مايوركا  دي  بالما  مدينة  إلى  إضافة  اإليطالية، 
اإلسبانية. مايوركا 

ويشارك في إحياء الحفالت على متن سفينة النجوم كل 
من كاظم الساهر وشيرين عبدالوهاب ونجوى كرم ووليد 
ونادر  زيتون  وناصيف  دياب  ومايا  زين  وملحم  توفيق 

فانيسا. الكمان  وعازفة  الزين  ونور  األتات 
»أتالنتيس«  فندق  داخل  ضخمًا  حفاًل  طاهرة  وأحيت 
توفيق  وليد  النجم  مع  األميركية  الباهاماس  بجزر 
أون  »ستارز  فعاليات  ضمن  زيتون،  ناصيف  والمطرب 

للمنتج يوس حرب.  2019 العام  الباهاماس  بورد« في 
العديد  أتالنتس  بفندق  بورد«  أون  »ستارز  وشهدت 
من الحفالت للنجوم راغب عالمة ونجوى كرم وملحم زين 
العشاء  جمع  حيث  الزين،  ونور  األتات  ونادر  دياب  ومايا 
»أتالنتس«  حفالت  إحياء  في  المشاركين  النجوم  بين 

التذكارية. الصور  وتبادلوا 
العدد،  كامل  بحضور  بـ»أتالنتس«  طاهرة  حفل  وتميز 
»نسيتني«  منها  المميزة،  أغانيها  من  عددًا  قدمت  حيث 
و»بالنك خاوي« و»الواد ده موز« و»ع الماشي«، باإلضافة 

الطربية لوردة وأم كلثوم. إلى بعض األغاني 
»أصوات  مهرجان  في  للمشاركة  حاليًا  تستعد  كما 
باألصوات  يهتم  الذي  المغربية  طنجة  بمدينة  نسائية« 

المتميزة.
»ستار  لبرنامج  السابعة  النسخة  في  شاركت  طاهرة 
اللبنانية،  اللبنانية لإلرسال  أكاديمي« على قناة المؤسسة 
وبدأت  سنوات  سبع  عمر  في  الغنائية  موهبتها  وظهرت 
خشبة  على  ووقفت  والكالسكية،  الطربية  األغاني  تغني 
الثقافية في مدينة وجدة،  مسرح الجامعة ومسارح األندية 

األندلسية. واألناشيد  الموشحات  غناء  في  وتخصصت 

ten
Topسبايدرمان« يحقق رقمًا قياسيًا في 6 أيام«

الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  هوم«  فروم  فار  »سبايدرمان:  فيلم  تصدر 
محققًا 93,6 مليون دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع، كما اجتاز عتبة النصف مليار 

دوالر حول العالم، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
»سوني«  إنتاج  من  »سبايدرمان«  سلسلة  من  الجديد  اإلصدار  هذا  وسجل 
185,1 مليون دوالر، وفقًا لـ»فرانس  و»مارفل« رقمًا قياسيًا خالل ستة أيام محققًا 

برس« نقاًل عن مجلة »هوليوود ريبورتر«.
و»نيك  هوالند(  )توم  »سبايدرمان«  مواجهة  طريقة  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
جونيور(.  داوني  )روبرت  مان«  »أيرون  بال  العالم  جاكسون(  إل.  )سامويل  فيوري« 

ويشارك في البطولة أيضًا كل من زندايا وجايك جيلينهال وجي بي سموف.
هذا  الثانية  المرتبة  إلى  »بيكسار«  إنتاج  من   »4 ستوري  »توي  فيلم  وتراجع 

األسبوع محققًا 34,3 مليون دوالر.
وحل ثالثًا الفيلم الرومانسي الكوميدي »يسترداي« من إنتاج »يونيفرسل« محققًا 

10,8 مليون دوالر.
»وورنر  إنتاج  من  هوم«  كامز  »أنابيل  الرعب  فيلم  إلى  الرابعة  المرتبة  وذهبت 

براذرز« بعدما حقق إيرادات بلغت 9,8 مليون دوالر.
واحتل المركز الخامس فيلم »عالء الدين« من بطولة ويل سميث ومينا مسعود 

وناومي سكوت محققًا 7,6 مليون دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »ميدسومار« مع 6,6 مليون دوالر.
7 - »ذي سيكريت اليف أوف بيتس 2« مع 4,8 مليون دوالر.

8 - »من إن بالك: إنترناشونال« مع 3,6 مليون دوالر.
شش9 - »أفنجرز: آندغايم« مع 3,1 مليون دوالر.

10 - »روكيتمان« مع 2,8 مليون دوالر. 

القاهرة  – محمد علوش
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طاهرة كانت قد شاركت في النسخة السابعة من 
برنامج »ستار اكاديمي« على قناة المؤسسة اللبنانية

بأصوات هنيدي والراحل سعيد صالح.. 

»الفارس واألميرة« أول فيلم تحريك طويل مصري في »الجونة السينمائي«

ببرنامج حافل بالحب والحنين والوطن والثورة، 
افتتح الفنان اللبناني مارسيل خليفة مساء الجمعة، 
عنوانها  بحفلة  الدولية«  »بعلبك  مهرجانات 
موسيقية  رحلة  شكلت  وطن«  على  »تصبحون 

غنائية تظهر وجوهه الفنية المختلفة.
ووجه خليفة خالل الحفلة أكثر من تحية لبعلبك 
تعاون  الذين  أبنائها  وبعض  مهرجاناتها  وتاريخ 

معهم في مسيرته الفنية، وفق »فرانس برس«.
اللبنانية  المناطق  اآلتي من كل  الجمهور  ومأل 
شخص  آالف  ثالثة  لنحو  تتسع  التي  المدرجات 
خليفة  بأغنيات  ليستمتع  باخوس،  معبد  باحة  في 
دومًا  والملتزمة  والجديدة  والمجددة  القديمة 
بقضايا اإلنسان والوطن، أو تلك الشعبية الناعمة.

متسقة  األوركسترالية  خليفة  موسيقى  وبدت 
مع ضخامة أعمدة المكان األثري، في إطاللة هي 
في  بعلبك  مهرجانات  ضمن  منفردًا  له  األولى 

المدينة نفسها.
وجلس خليفة في وسط المسرح مرتديًا قميصًا 
أزرق وسترة رمادية وواضعًا وشاحًا أبيض، محاطًا 
التي  اللبنانية  الفيلهارمونية  الوطنية  باألوركسترا 
لبنان  المايسترو  بقيادة  عازفًا   80 نحو  ضمت 
تابعة  منشدًا   70 من  جوقة  ورافقته  بعلبكي. 

لجامعة سيدة اللويزة.
وشاء خليفة، أن تكون البداية والختام مقطوعة 
»ليلة  عنوانها  لبعلبك  خصيصًا  ألفها  موسيقية 
بليالي«. وقدم مقطوعة موسيقية عنوانها »صالة 
الليل« مستوحاة من اللحن الشعبي »الحنة« الذي 
أعاد صوغه بضخامة سيمفونية، أهداها إلى »كل 
)الفنانين( الذين مروا في بعلبك ورحلوا كاألخوين 
وصباح  ناصيف  وزكي  الباشا  وتوفيق  رحباني 
ونصري شمس الدين وآخرين«. وقال »ليس باألمر 

السهل أن تكتب لبعلبك«.
وقدم مقطوعة »رقصة العروس« التي ألفها في 
باكورة  وكانت  الراقصة،  »كركال«  لفرقة  بداياته 
عبدالحليم  بعلبك  ابن  الفرقة  تعاونه مع مؤسس 

كركال. ووجه تحية إلى كركال الذي كان حاضرًا بين 
التي قدمت  أن حفلة كركال  روى  بعدما  الجمهور، 
فيها هذه المقطوعة أقيمت في 12 أبريل 1975 
 ،)1990-1975( اللبنانية  الحرب  اندالع  عشية 
وبعد انتهاء الحفلة الثانية في اليوم التالي، أصيبت 
الراقصة أميرة ماجد برصاصة في عمودها الفقري 
التي دارت يومها، أقعدتها مدى  جراء االشتباكات 

الحياة، فكانت من أولى ضحايا الحرب.
للشاعر  الشتي«  نزل  »بغيبتك  ينشد  أن  وقبل 
روى  وصفه،  كما  البار«  بعلبك  »ابن  حيدر،  طالل 
برفقة  باريس  في  حيدر  مع  األول  لقائه  وقائع 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وكان 
هذا اللقاء باكورة عالقة فنية »جميلة جدًا« ثمرتها 

مجموعة كبيرة من القصائد التي لحنها له.
التي  لبيروت«  »روكييم  رامي  نجله  وعزف 
حصدت تصفيق الجمهور، وهي مقطوعة موسيقية 
جنائزية تروي قصة بيروت الحرب والسالم، والدمار 
والشغف،  والشغب  واألمل،  والمأساة  واإلعمار، 

وفيها تنوع يعكس مزاج العاصمة اللبنانية.
للشاعر  »عصفورة«  أغنية  تلحينه  ظروف  وروى 
التي  شقيقته  محييًا  جاهين،  صالح  المصري 
القاهرة،  في  قدمها  حفلة  بعد  ديوانه  له  قدمت 
األغنية،  هذه  ومن خالل  أشهر.  قبل ستة  ورحلت 
وجه خليفة تحية إلى الفنان المصري الراحل سيد 

األغنية  في  الكثير  علمنا  »لقد  عنه  قائاًل  درويش، 
الشعبية وحاولت أن آخذ منه هذا العبق في اإليقاع 

والنغمة«.
بغيرك«  »فكر  خليفة  حفلة  برنامج  وتضمن 
محمود  الشاعر  كلمات  من  عميقا«  و»اذهب 
السوري  للشاعر  ثائر«  يا  و»انهض  درويش، 
اللبناني  للشاعر  قصيدة«  و»أكتبني  أدونيس، 

حبيب يونس، وهي أغنية وصفها بأنها »شعبية«.
معه  يردد  أن  الجمهور  من  يطلب  أن  وقبل 
كلمات إحدى األغنيات، خاطب عددًا من السياسيين 
»أصدقاؤنا  قائاًل  األمامية  الصفوف  في  الجالسين 
الرسميون الوزراء والنواب، ال بأس إذ غنيتم معنا«. 
»أرأيتم  مجددًا  خاطبهم  طلبه،  استجابوا  وعندما 

كيف تغيرت األغنية عندما شاركتم في غنائها؟«.
التي  القديمة  أغنياته  ببعض  برنامجه  وطعم 
»ريتا«.  أولها  وكان  بـ»الكالسيكيات«،  وصفها 
ودمج »سالم عليك« و»أحن إلى خبز أمي«، وقال 
رحلت  لكنها  حاضرة  أمي  تكون  أن  أتمنى  »كنت 

قبل القصيدة وقبل األغنية«.
الفنان  أحيا  بعلبك،  في  األول  حفله  وبعد 
حفاًل  ساعتين  من  ألكثر  األحد،  ليلة  اللبناني 
ويتمناه،  ينتظره  الذي  الوطن  بمعاني  فيه  تغنى 
ساعات  بعد  فيها  غاص  التي  الوطنية  أن  إال 
التواصل  مواقع  على  نقد  محط  المهرجان  من 

االجتماعي.
فرقته  مع  يؤدي  أن  رفض  خليفة  مارسيل 
النشيد الوطني اللبناني على غير عادة، واستعاض 

عن ذلك بأن خص بعلبك بنشيد خاص.
ذلك،  بعد  له  تعرض  الذي  الهجوم  وقع  وعلى 
في  موجود  »أنا  لـ»النهار«:  تصريحات  في  قال 
كلنا  نعم،  شاءوا.  إن  لالستدعاء  وجاهز  عمشيت، 
دمرت  بيئتنا  الوطن..  لنا  فليعيدوا  ولكن  للوطن 
وطن  لنا  سيكون  يعودون  حين  هاجروا،  وأوالدنا 

وسنكون كلنا للوطن«.
وأضاف: »حين بدأ الرصاص، اقتلعنا من قرانا 
وقبعنا في المجهول، فكتبنا موسيقى وغنينا، أريد 

أن أقنع نفسي بوجود ذرة أمل«.
الفعل  ردود  من  عواصف  أثار  مارسيل  موقف 
حيث  غاضب،  وبعضها  مؤيد  بعضها  الصاعقة، 
لم يغفر له كثيرون عدم فصله بين نشيد الوطن 
التي  السياسية  الطبقة  وبين  والفكرة،  المعنى 

أمعنت في تهشيم الوطن.
وأضاف: »نبحث من وقت طويل عن وطن، من 
وطن..  عن  نبحث  أن  ونحاول  لليوم،  االستقالل 
عن  نبحث  ولكن  أغنية  في  الوطن  يكون  لربما 
من  أكبر  والخيبة  كبيرة  األحالم  حقيقي.  وطن 

األحالم«.
الذين  الشباب  على  يحزن  أنه  إلى  وأشار 
وأحفاده  أوالده  على  يحزن  كما  لبنان  يغادرون 
أنه علينا  الذين يكبرون بعيدًا عن عينيه، مؤكدًا 
و»علينا  مستحياًل،  كان  ولو  باألمل  نتمسك  أن 

اإليمان بالمستحيل وأنا أؤمن بالمستحيل«.
وانقسم المغردون والمعلقون على »فيسبوك« 
لرفض  متفهم  بين  التواصل  مواقع  من  وغيره 
فقال  منتقد،  وبين  الوطني  النشيد  غناء  مارسيل 
غناء  مارسيل  رفض  إن  الدين  نصر  عبده  المتابع 
النشيد الوطني اللبناني هو رسالة احتجاج على ما 

وصل إليه لبنان.
من  الثالث  حتى  بعلبك  مهرجانات  وتستمر 
أغسطس مع عروض أخرى من بينها حفلة »عبق 
مع  و»أمسية  وهبة  جاهدة  المغنية  مع  األندلس« 

عبدالحليم« وعمر بشير وفرقته في الختام.

قدمت باللهجتين المغربية والليبية

أثار الجدل بعد رفضه غناء النشيد الوطني اللبناني

مارسيل خليفة يفتتح
مهرجانات »بعلبك« املوسيقية

<   سعيد صالح<   محمد هنيدى

القاهرة  – الوسط

أعلن مهرجان »الجونة السينمائي«، عن العرض العالمي األول، لفيلم 
التحريك المصري الطويل »الفارس واألميرة« خالل انعقاد دورته الثالثة، 

في الفترة بين 19 ـ 27 سبتمبر 2019.
إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض 
منحى  من  جزًءا  المشاركة  تلك  وتمثل  أكتوبر.  شهر  في  التجارية، 
اإلنتاج  أشكال  لكافة  عرض  ومساحة  منصة  توفير  نحو  المهرجان 

السينمائي المتنوعة.
القرن  تاريخية حقيقية، جرت في  الفيلم، مستوحاة من قصة  أحداث 
سمع  الذي  القاسم،  بن  محمد  شخصية  حول  تدور  الميالدي،  السابع 
بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء واألطفال 
في  والذهاب  البصرة  مدينته  ترك  فقرر  البحر،  عرض  في  المخطوفين 
أبو  ومُعلمه  زيد،  عمره  صديق  مع  خيالي،  طابع  ذات  مثيرة،  مغامرة 
األسود، لمقاتلة الملك الظالم »داهر« الذي كان يتقاسم مع القراصنة 
ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا. خالل رحلته يتعرف ابن القاسم على 

األميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.
وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاماًل 
الفيلم، حيث يضم: محمد هنيدي ومدحت صالح ودنيا  إنجاز  مهمًا في 
سميرغانم وماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة وعبلة كامل، باإلضافة 
إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق. الفيلم من سيناريو وإخراج بشير 

الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
الفيلم،  مشاركة  عن  التميمي  انتشال  المهرجان  مدير  وتحدث 
في  أهميته،  تكمن  الذي  واألميرة،  الفارس  فيلم  قائاًل:»يُسعدنا عرض 
كونه أول فيلم تحريك عربي، مُنفذ بالكامل، من قِبل طاقم عربي. كما 
يمثل هذا الفيلم امتدادًا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل 

السينما المصرية، والعربية ذلك الحلم الذي بدأته في ستينيات القرن 
الماضي«.

وأكد المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس »أن عرض فيلم الفارس 
واألميرة في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هو 

خطوة نفخر بها بال شك لريادته في اقتحام مجال كان عصيًا على اإلنتاج 
المصري والعربي.. كما أن استضافة فيلم للكاتب والمخرج بشير الديك 
أحد الوجوه البارزة في جيل الواقعية الجديدة للسينما المصرية في عودة 

منتظرة هو إضافة كبيرة للمهرجان«.
من جانبه قال عباس بن العباس، مُنتج الفيلم »لقد شكلت صناعة 
هذا الفيلم تحديًا، كوننا عملنا بطاقم مصري خالص، ورغم أن المشروع 
الذي انطلق منذ 20 عامًا، قد واجهته بعض العثرات اإلنتاجية في أوقات 
معينة، إال أن حماسنا لم يفتر، وصممنا على تنفيذه لنؤكد وجود إمكانية 

واقعية لصناعة فيلم تحريك عربي بأياد عربية«.
الجونة  مهرجان  من  الفيلم،  رحلة  انطالق  »يسعدنا  وأضاف: 
في  الصاعدة  المهمة  المهرجانات  من  واحدًا  نعتبره  الذي  السينمائي، 
المنطقة بأكملها. ونأمل أن تُسَهل هذه الخطوة عملية توزيع الفيلم، 
بوجه  المستقلة  السينما  أفالم  توزيع  مشكالت  نفس  يواجه  قد  الذي 

عام«.
سبتمبر  نهاية  في  يُعقد  مهرجان سنوي  هو  السينمائي«،  »الجونة 
من كل عام، في منتجع الجونة البديع المُطل على شواطئ البحر األحمر، 
ليشكل موعدًا ثابتًا اللتقاء السينمائيين العرب والدوليين. وتُقام الدورة 
 2019 27 سبتمبر  وحتى   19 بين  ما  الفترة  في  المهرجان  الثالثة من 

المُقبل.
يتكون برنامج المهرجان، من ثالث مسابقات رسمية )مسابقة األفالم 
الروائية الطويلة، ومسابقة األفالم الوثائقية الطويلة، ومسابقة األفالم 
البرنامج  إلى  باإلضافة  المسابقة،  خارج  الرسمي  والبرنامج  القصيرة(، 

الخاص.
ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلمًا، من أهم وأحدث اإلنتاجات العربية 
أميركي،  دوالر  ألف   224 إلى  المقدمة  الجوائز  قيمة  وتصل  والدولية، 
إلى  المُقدمة  والشهادات(  الجونة،  )نجمة  العينية  الجوائز  إلى  إضافة 

الفائزين في المسابقات المتنافسة.

القاهرة  – الوسط



لكرة  الليبي  االتــحــاد  تحاصر  اتــجــاه،  كل  من  ضغوط 
عبدالحكيم  رئيسه  تطالب  التي  األسئلة  وعشرات  القدم، 
استمرار  فشل  من  بداية  عليها،  باإلجابة  الشلماني، 
ومرورا  الممتاز،  الدوري  مقدمتها  وفي  االتحاد  مسابقات 
األفريقي،  المستوى  على  الناشئين  منتخب  بإخفاقات 
نهائيات كأس  بلوغ  األول، وفشله في  بالمنتخب  وانتهاء 

األمم األفريقية المقامة حاليا بمصر.
على  اإلجابة  وفضل  الضغوط،  مواجهة  قرر  الشلماني، 
كاميرا  الليبي، من خلف  الكروي  العام  الرأي  أسئلة  بعض 
جاء  فيديو،  على  محتواها  وبث  لالتحاد،  اإلعالمي  المركز 

فيه:
حساسية  األكثر  الملف  الشلماني  اقتحم  البداية  في 
وقــال:  المسابقات،  وباقي  الممتاز  بــالــدوري  والخاص 
الكرة  التحاد  التنفيذي  المكتب  من  كلفت  التي  »اللجنة 
إلبداء الرأي في إمكانية إكمال أو تأجيل أو إلغاء مسابقات 
بإلغاء  أوصت  أيــام،  لثالثة  اجتمعت  الليبية،  القدم  كرة 
المحترفين  عقود  انتهاء  بسبب  الممتاز  الدوري  مسابقة 
األجانب  المدربين  ومــغــادرة  الفرق  تدريبات  وتوقف 
إكمال  تمنع  والتي  البالد  بها  تمر  التي  الظروف  واستمرار 
المسابقة ودخول الموسم الجديد 2019 / 2020، كما أنه 
حتى يتسنى لألندية تقييد العبيها بالمنظومة اإللكترونية 
وللعلم،  المحدد،  موعده  في  »الفيفا«  الدولي  لالتحاد 
فاتحاد الكرة مثله مثل األندية، تأثر سلبا بإلغاء المسابقة، 

لكن وجدنا أن الموقف األمني ال يحتمل أي مراهنات«.
الشلماني:  قال  األولــى،  الدرجة  دوري  مسابقة  وحول 
لموعد  األولــى  الدرجة  لــدوري  فرصة  منح  قرر  »االتحاد 
أقصاه األول من أغسطس المقبل، لحسم مصير البطولة 

الدرجة  مسابقة  يخص  وفيما  اإللغاء«.  أو  باإلكمال  سواء 
»االتحادات  أوضــح:  ــى،  األول للدرجة  والصعود  الثانية 
أربعة  هي  الثانية  الدرجة  مسابقات  أكملت  التي  الفرعية 
سرت،  وخليج  وسبها  وبنغازي  طبرق  هــي،  اتــحــادات، 
األخضر  الجبل  وهي،  مسابقاتها  أخرى   4 تكمل  لم  فيما 
جاء  وبالتالي  الغربي،  والجبل  ومصراته  وطرابلس 
وذلك  األولى،  بالدرجة  أسوة  معاملتها  في  اللجنة  مقترح 
المالئمة،  الظروف  توفرت  حال  في  إكمالها  بإمكانية 

االتحادات  بين  النهائية  التصفيات  إجراء  وإمكانية 
الدرجة  أنــديــة  مصاف  ــى  إل للصعود  الفرعية 

األولى«.

معارضة وعمومية
البعض  محاوالت  عن  يشاع  ما  وبخصوص 
الشلماني:  قال  االتحاد،  إدارة  عن  إلثنائه 

الحق  العمومية لالتحاد تملك  »الجمعية 
في  الثقة  بتجديد  سواء  الكامل 

فنحن  أوسحبها،  مجلسنا، 
نبذل كل ما في وسعنا 
التي  بواجباتنا  للقيام 

جئنا من أجلها«.
ولــــم يــتــحــفــظ 
عندما  الشلماني 
فـــتـــح مـــوضـــوع 
اخــتــيــار االتــحــاد 
لفـــريق  العـربي 
بنـغازي  األهـلي 
الكــرة  ليمــثل 
في  ــبــيــة  ــي ــل ال
بـــطـــولـــتـــه 

االتحاد  من  خطابا  تلقى  الكرة  »اتحاد  وقال:  المقبلة، 
وافقنا،  ونحن  بنغازي،  األهلي  باختيار  يفيد  العربي 
فريق  من  أكثر  مشاركة  على  بالموافقة  طالبناه  لكن 
العربي  االتحاد  أمانة  طالبنا  أننا  كما  بطولته،  في  ليبي 
المشاركة، وجاء  الفرق  المتبعة الختيار  المعايير  بتطبيق 
الفرق  اختيار  على  تنص  العربي  االتحاد  لوائح  بأن  الرد 
عليه  ماتم  وهو  للمشاركة،  مناسبة  االتحاد  يراها  التي 

اختيار األهلي بنغازي«.
وحول المنتخب الوطني األول، وإخفاقه في بلوغ 
بمصر،  حاليا  المقامة  أفريقيا  أمم  نهائيات 
نتحمل  أن  يمكن  ال  »نحن  الشلماني:  قال 
في  المنتخب  إلخفاق  المباشرة  المسؤولية 
فكرة  األفريقية،  األمــم  لنهائيات  التأهل 
المنتخب  واآلن،  وخسارة،  مكسب  القدم 
لمواجهة  بالمغرب  إعــداد  معسكر  ينتظره 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  تصفيات  في  تونس 
وقام  بأثيوبيا،   »2020 »الشان  المحليين 
الدامجة  جالل  بقيادة  الفني  الجهاز 
 23 تضم  للفريق  قائمة  باختيار 
اإلطــالق  على  دخــل  ال  العــبــا، 
التحاد الكرة في عملية اختيار 
صميم  من  فهي  الالعبين، 

مهام الجهاز الفني«.

عقوبات فيفا
المالية  العقوبات  وبشأن 
على  الفيفا  وقعها  التي 
المدير  لصالح  الكرة  اتحاد 
للمنتخب  السابق  الفني 
عمروش،  عادل  الجزائري 

في  نيجيريا  مباراة  قبل  الوطني  المنتخب  تــرك  الــذي 
مستحقاته  دفع  عدم  بسبب  ساعة  بـ48  أفريقيا  تصفيات 
قال  الجعفري،  جمال  السابق  االتحاد  رئيس  قبل  من 
هي  يورو،  ألف   250 الكرة  اتحاد  غرم  »الفيفا  الشلماني: 
 6 لمدة  عمروش  لرواتب  المتأخرة  المستحقات  قيمة 
باإلضافة  المحامين  مع  مكثفة  اتصاالت  وهناك  أشهر، 

لبعض الوساطات لحل األمور وديا« .

وعود ومعوقات
اتحاد  داخل  العمل  منظومة  بتطوير  وعوده  وبخصوص 
قال:  الجعفري،  لجمال  خلفا  المسؤولية  توليه  بعد  الكرة، 
لممارسة  الصالحيات  كل  لها  الكرة  اتحاد  لجان  »جميع 
المسابقات،  عملها، وهم يعملون بشكل متواصل إلنجاح 
الليبي،  الوضع  على  طــرأت  التي  األمنية  الظروف  لكن 
اللجان، سواء على مستوى  حالت دون إكمال وإبراز عمل 
تطورا  ستشهد  التي  التحكيم،  أومنظومة  المسابقات، 
عمل  لتسهيل  حديثة  اتصاالت  أجهزة  توفير  عند  كبيرا 
وجود  سأطبق  كنت  أنني  كما  المباراة،  أثناء  األطقم 
الليبية في مرحلة إياب الدوري  حكم خامس في المالعب 
الخاصة  المصاريف  كافة  لتحمل  االستعداد  مع  الممتاز، 

بهذه الخطوة«.
العدالة  تطبيق  محاولة  في  باستمراره  الشلماني  ووعد 
بين األندية، بالقول: »سنفرض القانون على الجميع، ولن 
يكون هناك أي استثناء ألحد وسنتعامل مع الجميع بنفس 
المستوى ونسعى إلى فرض االحترام المتبادل والمساواة 

بين جميع الفرق«.
الليبي  االتحاد  رئاسة  تولى  الشلماني  أن  إلى  يشار 
لجمال  خلفا  الماضي،  العام  من  نوفمبر  في  القدم،  لكرة 
الجعفري والذي تم سحب الثقة منه خالل اجتماع المكتب 

التنفيذي لالتحاد.

● الشلماني

في
املرمى

نجوم صرمان يزين 
إنجازات »املصغرة«

العبا جميعهم 
إبراهيموفيتش

مكتب الشباب والرياضة ببلدية زوارة 
الكبرى، يصدر قرارًا رسميا، بشأن تكليف 

لجنة لرئاسة الجمعية العمومية لنادي 
الجزيرة زوارة.

رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس، ◆
ُينتخب نائبًا لرئيس الكونجرس التحاد البحر 
المتوسط للعبة، وذلك خالل اجتماع االتحاد 

االنتخابي، والذي أقيم قبل قليل بالسويد.

◆

بكأس  صرمان،  نجوم  فريق  توج 
في  المصغرة  القدم  لكرة  ليبيا 
نسختها الثانية، وذلك للمرة األولى 
في تاريخه، بعد الفوز على منافسه، 
السد كعام بركالت الترجيح بنتيجة 

4 مقابل 3.
واإلضافي  األصلي  الوقت  وكان 
من اللقاء النهائي، الذي أقيم مطلع 
بالتعادل  انتهي  الجاري،  األسبوع 
ثالثة أهداف لكل منهما، ليلجآ إلى 

ركالت الترجيح.
عدد  حضور  المباراة،  وشهدت 
من  الرياضية  الشخصيات  مــن 
الليبية،  المصغرة  القدم  أسرة كرة 
رئيس  الطويلب  حسين  يتقدمهم 
ورئيس  لالتحاد،  التأسيسية  اللجنة 

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 
محبي  من  عدد  جانب  إلى  للعبة، 

الفريقين.
فاز  صرمان  نجوم  أن  إلى  يشار 
االنتفاضة  على  نهائي  الربع  في 
)5/ 4( واجتاز أبومليانة في النصف 
نهائي بأربعة أهداف لهدفين، كما 
أن بطولة كأس ليبيا لهذا الموسم 
وبنظام  مراحل  ثالث  من  أقيمت 
 48 وبمشاركة  المغلوب  ــروج  خ

فريقا.
المنتخب  أن  بالذكر،  والجدير 
توج  المصغرة،  القدم  لكرة  الليبي 
لألندية  أفريقية  بطولة  أول  بلقب 
مؤخرا  أقيمت  ــي  ــت وال ــال  ــط األب

بتونس.
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كشف السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش مهاجم لوس 
أنجيليس جاالكسي األميركي، 

عن تشكيله المفضل من 
الالعبين خالل مسيرته الكروية.

وواصل »السلطان« سلسلة 
غروره، باختيار نفسه في كل 

المراكز، خالل التشكيلة التي نشرها 
على صفحته الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وعلق إبراهيموفيتش قائال: 

»هذا هو فريقي المفضل، 
وعلي فقط أن أختار 

المدير الفني لهم، 
والذي ربما 

سيكون زالتان«.

● نجوم صرمان يتأهل للنهائي

● من منافسات الدوري الليبي

● جانب من مباراة ليبيا وغينيا االستوائية

● الصديق الفوناس

11
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كان - الصغار صاروا كبارا

الحدث
زين العابدين

بركان

لم تتوقف مفاجآت كان مصر عند تأهل منتخب 
مدغشقر فى أول ظهور له والذى فجر المفأجاة 
الكبرى بتأهله التاريخى كأول ترتيب مجموعته 
ثم  العريق  النيجيرى  المنتخب  حساب  على 
بعد  الديمقراطية  الكونغو  بمنتخب  إطاحته 
مباراة ماراثونية حسمها بركالت الترجيح ليحصد 
أبعد من  إلى  امتد  ثمار اجتهاده وطموحه بل 
كبريات  ثاني  بنين  منتخب  سجل  حين  ذلك 
المغرب  بمنتخب  إطاحته  عقب  الكان  مفاجأة 
المرشحين للقب اإلفريقي ولم نصف  أبرز  أحد 
خروج المنتخب المصري أمام منتخب البافانا فى 
خانة المفاجات على اعتبار ان المنتخب المصرى 
صاحب األرض والجمهور لم يقنع حتى جماهيره 
هو  يكون  أفريقيا  جنوب  منتخب  ماجعل  وهو 
ماحصل   - حسابه  على  والتأهل  بالفوز  األجدر 
حتى  بطالها  كان  مصر  كان  فى  مفاجآت  من 
البقية  تأتي  اآلن منتخبي مدعشقر وبنين وقد 
أن  يؤكد  ما  البطولة  وأدوار  مشوار  باقى  فى 
طريقها  فى  األفريقية  الكرة  طريق  خارطة 
للتغيير بفضل ارتفاع سقف طموحات المنتخبات 
الطموحة التى صارت تقارع الكبار وتقف ندا لهم 
وتطيح بهم خارج حلبة السباق وخارج المنافسة 
والتي كانت حتى وقت قريب منتخبات مغمورة 
خارج كل الحسابات والتوقعات فقبل سنوات لم 
يكن منتخب مالي قوة أفريقية تذكر فى مالعب 
القارة وكان الكل يمر عليه مرور الكرام وأصبح 
اليوم من المنتخبات األفريقية التى يحسب لها 
ألف حساب ومنتخب توغو الذي كان حتى وقت 
له حضوره  صار  الهوية  مجهول  منتخبا  قريب 
وظهوره  حضوره  وسجل  الكان  بطوالت  فى 
المنتخب  جانب  إلى  العالم  كأس  نهائيات  فى 
فى  الفتة  بصورة  وبرز  ظهر  الذي  الموريتاني 
المنتخب  وأحرج  الكان  بمالعب  له  تواجد  أول 
باقى  والننسى  مبارياته  آخــر  فى  التونسي 
التى قد يأتى  المجتهدة والطموحة  المنتخبات 
يوم قريب ونراها تذهب بعيدا فى المنافسات 
وتنزانيا  ناميبيا  منتخبات  غــرار  على  القارية 
المنتخبات  باقي  الى  إضافة  وبورندي  وكينيا 
التى أصبحت توجد فى نهائيات الكان بصورة 
مستمرة ومنها ما تعدى مرحلة المشاركة من 
أجل المشاركة - فالمنافسة على منصات التتويج 
مشروع  حق  والطموح  أحد  على  حكرا  تعد  لم 
لكل المنتخبات فهل ستستمر المفاجآت وتسجل 
جديدا  منتخبا  األخير  مشهدها  فى  البطولة 
نادي  إلى  وينضم  الكبير  القاري  اللقب  يحسم 
األبطال ويدخل سجل البطوالت أم أن المنطق 
وتنتفض  المشوار  نهاية  فى  نفسه  سيفرض 
والتجربة  الخبرة  صاحبة  الكبيرة  المنتخبات 
لطموحات  حدا  وتضع  األخيرة  كلمتها  وتقول 
وتضعها  الطموحة  المنتخبات  ومــغــامــرات 

وتعيدها إلى حجمها الطبيعي.
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بداية من فشل استمرار المسابقات ومرورا بشرعيته وانتهاء بتهديد »فيفا«

اتحاد الكرة يواجه »قذائف« النقد بدرع »األمن«
الوسط - عدنان النمكي

»الكاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  بدأ 
فتح نافذة كأس العالم المقبلة 2022 المقررة 
لشكل  ــى  األول األطــر  وضع  خالل  من  بقطر، 

التصفيات األفريقية المؤهلة للمونديال.
كأس  بطولة  هامش  على  اجتماعه  وفي 
أعلن  بمصر،  حاليا  المقامة  األفريقية  األمم 
خوض  من  منتخبا   27 إعفاء  »الــكــاف«عــن 
المؤهلة  األفريقية  للتصفيات  التمهيدي  الدور 
لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستستضيفها 

قطر.
وتشير المعطيات القائمة، إلى أن المنتخب 
الليبي األول، هو األقرب لتشمله عملية اإلعفاء 
التي  األولية،  األفريقية  التصفيات  خوض  من 
في  ترتيبه  أن  حيث  »الكاف«،  عنها  أعلن 
عن  الــدولــي،  لالتحاد  تصنيف  آخــر 
شهر يونيو 2019، جاء في المركز 
ما  أفريقيا،  و24  عالميا   105
يؤكد شموله ضمن المنتخبات 
»كاف«  أعفاهم  الذين  الـــ27 

من التصفيات التمهيدية.
وجاء في مقدمة المنتخبات 
إعفاءها:  »الكاف«  قرر  التي 
ومصر،  والمغرب،  السنغال، 
والــكــامــيــرون،  ونيجيريا، 

ومالي،  الديمقراطية،  والكونغو  والجزائر، 
وبوركينافاسو، وغانا، وتونس، وغينيا، وجنوب 

أفريقيا، وأوغندة، وزامبيا، والغابون.
وستخوض المنتخبات التي تقبع فى المراكز 
على  للتعرف  التمهيدى  الــدور  و54   28 بين 
هوية 13 منتخبا ستضاف إلى المنتخبات الـ 27 
المعفاة، ليصبح عدد المنتخبات التي ستخوض 
وإياب«  »ذهاب  واحدة  جولة  من  األول  الدور 
سيتم  منتخبا،   20 منهم  يتأهل  منتخبا،   40
تقسيمهم إلى خمس مجموعات كل مجموعة 
مواجهات  تخوض  منتخبات   4 من  مكونة 
منها  يتأهل  ثــم  واإليـــاب،  الــذهــاب  بنظام 
للمجموعات«إلى  »المتصدرة  منتخبات  خمسة 

مونديال قطر.
في  جــاء  المتوسط  فرسان  أن  إلــى  يشار 
لكأس  المؤهلة  للتصفيات  الثاني  المستوى 
تستضيفها  التي   2012 األفريقية  األمــم 

الكاميرون .
التي  المنتخبات  صنف  ــاف«  ــك »ال وكــان 
 5 إلــى  األفريقية  التصفيات  فــي  ستشارك 
مستويات، وجاء المنتخب الليبي في المستوى 
أفريقيا  وجنوب  غينيا  منتخبات  بجانب  الثاني 
وموريتانيا  وزامبيا  وأوغــنــدا  فيردي  وكــاب 

والنيجر وكينيا وبوروندي والغابون والكونغو.

المنتخب الليبي يترقب اإلعفاء »المونديالي«
أعلنت إدارة الكرة بنادي األهلي بنغازي، فتح باب 

القبول واالختبارات للناشئين بمقر النادي لعدد 
من المراحل السنية، وذلك استعدادا لمنافسات 

الموسم الرياضي الجديد 2020/2019. 
وحسب الصفحة الرسمية لألهلي بنغازي على 

»فيسبوك«، أعلن قطاع الناشئين بالنادي، 
انطالق التدريبات للفئات من مواليد 2008 حتى 

2011، وتقام أيام االثنين واألربعاء والخميس 
من كل أسبوع، فيما ستقام تدريبات الناشئين 

على أرضية ملعب الخماسيات المعشب بمقر 
النادي بحي الزيتون.

أكد العب فريق الكرة األول بنادي السويحلي، 
فايز سعد، أنه يشعر بالفخر الكبير، بعد قرار 

استدعائه لقائمة المنتخب الوطني، قبل مواجهة 
تونس في تصفيات بطولة أفريقيا لالعبين 

المحليين. وأعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، 
أول أمس، قائمة المنتخب الوطني للمحليين، 
للدخول في معسكر إعدادي خارجي بالمملكة 

المغربية خالل الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 
1 أغسطس المقبل.

ويدخل فرسان المتوسط للمحليين، في 
معسكر خارجي، بقائمة تضم 24 العبا استعدادا 

للتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لالعبين 
المحليين 2020. وقال سعد: »نمر بفترة صعبة 

للغاية على جميع المستويات، أتمنى أن تمنح 
الرياضة جرعة أمل للوطن، وترسم البسمة على 

شفاه الجماهير«.

األهلي بنغازي يفتح 
أبوابه للناشئين الجدد

فايز سعد يواجه قرار 
انضمامه للمنتخب برسالة

ذكرت تقارير صحفية تونسية، إن هناك غموضا يحيط بإتمام صفقة 
انتقال المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو، إلى نادي النجم الساحلي 
التونسي. وكشفت التقارير، أن إدارة النجم لم تبت بعد في وضعية، 
مهاجم أهلي طرابلس، رغم المفاوضات المتقدمة بين الطرفين التي 

شهدتها األيام الماضية.
ووصل العب أهلي طرابلس، إلى مدينة سوسة التونسية، األسبوع 

التونسي،  الساحلي  النجم  نادي  إدارة  مع  للتفاوض  الماضي، 
تمهيدا لالنتقال لصفوفه فى الميركاتو الصيفي.

من  عروض  عدة  تلقيه  عن  الدولي،  المهاجم  وكشف 
فترة  خالل  أحدها  إلى  لالنضمام  كبرى،  عربية  أندية   4
تلقى  إنه  السلتو،  وقــال  المقبلة.  الصيفية  االنتقاالت 
المغربي،  والرجاء  البيضاوي  ــوداد  ال أندية  من  عروضا 

والزمالك المصري، فضال عن النجم الساحلي التونسي
الوطني،  والمنتخب  طرابلس  األهلي  مهاجم  وأضاف 

إلغاء  بعد  االحتراف  تجربة  خوض  يفضل  أنه 
تكلل  أن  أمنيته  عن  معربا  الليبي،  ــدوري  ال
أو  األداء  مستوى  على  سواء  بالنجاح  تجربته 

التتويج.
يشار إلى أن تقارير مغربية، كشفت في 
الكرة  في  القمة  ناديي  أن  سابق،  وقت 
الظفر  أجل  من  في صراع  دخال  المغربية 
السلتو،  أنيس  الدولي  الالعب  بخدمات 
المقبل،  الصيفية  االنتقاالت  موسم  في 
العيار  من  بالعبين  صفوفهما  لتدعيم 

الثقيل.

الغموض يحيط بصفقة 
السلتو مع النجم الساحلي

● السلتو

● إبراهيموفيتش



تفتح  الذي  العزيز  الضيف  أفريقيا..  أمم  كأس 
مدار  على  أبوابها  الليبية  الجماهير  بيوت  له 
المنتخب  مشاركة  عدم  من  وبالرغم  شهر، 
النسخة  نهائيات  فــى  الــقــدم  لكرة  الليبي 
المقامة حاليا بمصر »كان 2019«، إال أن أحدا 
يتابع  لم  المستديرة«،  »الساحرة  عشاق  من 

مبارياتها.
الرياضي  العقل  يذهب  شك،  أدنــى  ودون 
كأس  منافسات  لحظات  من  كل  في  الليبي 
للسؤال  إجابة  عن  البحث  إلى  الحالية،  األمم 
الذي يطرح نفسه »ماذا لو كان المنتخب الليبي 
الذي  أفريقيا  جنوب  من  بدال  النهائيات  خاض 
ويتأسف  يتحسر  فبعضهم  منه؟«،  بدال  تأهل 
األخيرة  المباراة  في  التأهل  فرصة  ضياع  على 
والتي  أفريقيا،  جنوب  ــام  أم التصفيات  من 
البعض  يرى  فيما  الوطني،  المنتخب  خسرها 
خيرا  بنا  فعل  أفريقيا  جنوب  منتخب  أن  اآلخر 
اللحظات  المتوسط« في  بـ»فرسان  أطاح  حين 
أراح  أنه  اعتبار  على  التصفيات،  من  األخيرة 
أمام  أعنف  صدمات  مواجهة  من  الجماهير 

عمالقة القارة السمراء المشاركين في البطولة.
القدم  كرة  أسرة  بعض  التقت  »الوسط« 
آراءهم، من مدربين وخبراء  لتستطلع  الليبية، 
هذه  فكانت  سابقين،  دوليين  والعبين 

المحصلة:
ــذي قــاد  ــوزي الــعــيــســاوي، الـ ــدرب فـ ــم ال
باني،  بوبكر  زميله  برفقة  الوطني،  المنتخب 
أقصي  التي  المباراة  في  أفريقيا  جنوب  أمام 
قال:  أفريقيا،  جنوب  وتأهلت  »الفرسان«  فيها 
الليبي قدم كل ماعنده في مباراته  »المنتخب 
يكن  ولــم  الحاسمة،  أفريقيا،  جنوب  ــام  أم
الظروف  ظل  في  كان،  مما  أفضل  باإلمكان 

التي صاحبت تحضيرات الفريق«.
وفارق  عامل  أن  »أعتقد  العيساوي:  وأضاف 

الجنوب  المنتخب  الخبرة والتجربة، رجحت كفة 
أفريقي، فالظروف التي كانت تحيط بالمنتخب 
التي  االستقرار  حالة  عكس  صعبة،  الليبي، 
يتمتع بها منتخب جنوب أفريقيا، على مستوى 
على  انعكس  ما  وهو  الفني،  وجهازه  العبيه 
الجارية  »الكان«  منافسات  فى  حتى  جاهزيته 
تفوق  كيف  وشاهدنا  مصر،  بمالعب  حاليا 
المنتخب  والجمهور  األرض  صــاحــب  على 
المصري، وقدم نفسه كمنتخب قوي ومتمرس 
المواقف  مع  يتعامل  كيف  يعرف  ومنضبط، 

الكبيرة والضغوط«. 

التحدي  فــريــق  كابتن  ــال  ق جانبه،  مــن 
الفالح:  أحمد  السابق  الوطني  والمنتخب 
حين  خيرا،  بنا  فعل  أفريقيا  جنوب  »منتخب 
خاصة  »الكان«،  لنهائيات  التأهل  من  حرمنا 
المنتخب  وأقصى  أنيابه  عن  كشر  أن  بعد 
ومتطور  كبير  منتخب  أنــه  فأكد  المصري، 
وأتوقع  الواجهات،  كافة  على  المراس  وصعب 
خاصة  المنافسات،  هذه  في  بعيدا  يذهب  أن 

وأنه يمتلك كل مقومات المنافسة«.
الوطني  منتخبنا  تأهل  »لو  الفالح:  وأضاف 
أكبر،  الكارثة  لكانت  مصر«،  »كان  لنهائيات 

من  أكثر  وجاهزة  متطورة  منتخبات  لوجود 
ظروف  هناك  المقابل  وفي  »األوالد«،  منتخب 
حاليا، من  الليبي  المنتخب  يعيشها  عادية  غير 
كما  ومستقر،  قوى  دوري  وجــود  عدم  حيث 
كل  المستوى،  دون  المحترفين  العبيه  أن 
هذا يحول دون تجهيز وتحضير منتخب قوي، 
أرى  لذلك  القارة،  منتخبات  منافسة  على  قادر 
الجوالت،  أخر  في  التصفيات  من  خروجنا  أن 
هو أقل وطأة مما لو شاركنا وتعرضنا لخسائر 
من  شاهدته  ما  ظل  في  وكارثية،  تاريخية 
أصبح  منها  الصغيرة  حتى  قوية،  منتخبات 

اليوم مخيفا.
»البطولة  الورفلي:  رمضان  المدرب  وقال 
فــوارق  هناك  يعد  لــم  ــه  أن كشفت  الحالية 
منتخبي  وشاهدنا  المنتخبات،  كل  بين  كبيرة 
ــوى  أق يــقــدمــان  وهــمــا  وبــنــيــن،  مدغشقر 
عندما  الجميع  فاجأت  التي  والنتائج  العروض 
والمغرب،  والكونغو  نيجيريا  بمنتخبات  أطاحا 
فكالهما قدم نموذجا رائعا في التحلي باإلرادة 

والطموح«.
 »2019 أن »مصر  »أعتقد  الورفلي:  وأضاف 
خروج  بعد  خاصة  المفاجآت،  نسخة  ستكون 
اللقب،  على  للمنافسة  مرشحة  كانت  منتخبات 
»بطل  والكاميرون  والمغرب  مصر  أمــثــال 
النسخة األخيرة«، فلقب البطولة الحالية مفتوح 
التي  المفاجآت  ظل  فى  االحتماالت،  كل  على 
فوارق  وجود  وعدم  البطولة  مباريات  صاحبت 

فنية كبيرة بين المنتخبات المتنافسة«. 
الــدولــى  الــصــقــور  فــريــق  كابتن  وعــبــر   -
السابق سعد عوض، عن أسفه للخروج المبكر 
المنتخب  مقدمتها  في  العربية،  للمنتخبات 
البطولة، والمغرب، وتمنى  المصري مستضيف 
تونس  العربية  المنتخبات  باقي  تستمر  أن 
العربية  الكرة  حظوظ  عن  وتدافع  والجزائر 
الذي  السريع  والتطور  الكبير  التفوق  ظل  فى 
كانت  عديدة،  أفريقية  منتخبات  عليه  أصبحت 

حتى وقت قريب مجهولة الهوية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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المشعل  ــق  ــري ف بــعــثــة  ــس  ــي رئ ــرب  ــ أع
الدولية  أنترامنيا  بطولة  في  المشاركة 
عن  عــبــاد،  ــوري  ن بإيطاليا،  اليد  لكرة 
بعد  نقاط  لست  الفريق  بحصد  سعادته 
البطولة،  في  له  مباراتين  أول  في  فوزه 
 /16 أمام سيزكيبيورنك البولندي، بنتيجة 
ــواي  األورغ من  مونتيفيديو  على  ثم   ،4

بنتيجة 15 مقابل 6.
اللعب  على  معتاد  »فريق  عباد:  وقال 
تكون  أن  وأتمنى  الصلبة،  األراضي  على 
وخاصة  الفريق،  لمساندة  حافزا  البطولة 
الشباب  هيئة  في  المسؤولين  قبل  من 

والرياضة، فالمشعل يعد من أهم األندية 
في  الناشئين  بتكوين  تتميز  التي  الليبية 
المنتخبات  أغلب  أن  حيث  اليد،  كرة  لعبة 
دوري  وأندية  الفئات  بمختلف  الليبية 
طرابلس  األهلي  وخاصة  األولــى  الدرجة 
وتألقوا  نشأوا  العبين  يملكون  واالتحاد 

في نادي المشعل بالخمس«.
يعاني من  المشعل  نادي  أن  إلى  يشار 
استكمال  من  حرمته  كبيرة،  مالية  أزمات 
 15 من  أكثر  منذ  الرياضية  األلعاب  قاعة 
أرضيته  يتدرب على ملعب  ما جعله  عاما، 

خرسانية ومكشوفة.

للبوكسينغ،  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أكد 
األسبوع  ستقام  تصفية  أن  الفروج،  حسين 
الختيار  بطرابلس  الجمعة  بسوق  المقبل 
مشاركة  تنتظره  الذي  للكبار،  ليبيا  منتخب 
خالل  الدولية  البوسنة  بطولة  في  مرتقبة 

المقبل. أكتوبر  شهر 
يذكر أن االتحاد العام أقام األسبوع الماضي 
العبا   16 مبدئيا  خاللها  من  اختار  تصفية 
بأنطاليا  العالم  بطولة  في  بهم  للمشاركة 

التركية، المقرر لها في سبتمبر المقبل.

ناشئو المشعل يتألقون في دولية إيطاليا لليد

سوق الجمعة تختار منتخب البوكسنغ

6 رماة ليبيين في أفريقية الجزائر

الوسط – زين العابدين بركان 

»كان مصر« و»فرسان المتوسط« بعيون ليبية
خبراء الكرة الليبية يحللون موقف المنتخب الوطني من كأس األمم 2019

هنأ رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، فيليب جودا، القائمين على اللعبة في ليبيا، بمناسبة 
تتويج فريق التحدي مصراتة ببطولة األندية األفريقية البطلة في نسختها األخيرة.

وأشاد االتحاد الدولي للكرة المصغرة، بالعمل الذي يقدمه االتحاد الليبي، في سبيل تطوير اللعبة، 
معتبرا أن نتائجه ترجمها فوز فريق التحدي ببطولة األندية األفريقية، في ظل الظروف الصعبة التي 

تمر بها ليبيا.
وتوج الفريق األول للكرة المصغرة بنادي التحدي مصراتة، بكأس أول بطولة أفريقية لألندية األبطال 

لكرة القدم المصغرة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ترنجة بطل البلد المنظم تونس،، 
بثالثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

وكانت القرعة وضعت فريق التحدي مصراتة بطل ليبيا في المجموعة األولى مع: »مستقبل هبيرة 
التونسي، مستضيف البطولة، واالتحاد الرياضي بالحمامات في تونس، وفريق سي دي إل ك من 

جيبوتي«، وتأهل بطل ليبيا، للمباراة النهائية للبطولة، بعد فوزه على فريق مشعل بجاية الجزائري 
بركالت الترجيح 3 مقابل 1، بعد انتهاء المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.
يذكر أن االتحاد األفريقي للعبة قد اختار نظيره االتحاد الليبي، كأفضل اتحاد عامل بالقارة السمراء، 

لتحديه كل الصعاب التي فرضتها األوضاع األمنية واالقتصادية التي تمر بها ليبيا، واستكماله 
للنشاط الرياضي والمسابقات بكل تميز.

دولي الكرة المصغرة يهنئ 
الليبيين بـ »التحدي«

لكرة  الليبي  االتحاد  قــرار  فتح   
الممتاز  الــدوري  بإلغاء  القدم 
 /  2018 الــريــاضــي  للموسم 
األمنية  الظروف  بسبب   ،2019
ــي تــمــر بــهــا الــعــاصــمــة  ــت ال
أشهر،  ثالثة  منذ  طرابلس، 
باب الهجرة لنجوم كرة القدم 
الليبية، لالحتراف في دوريات 
باتت فرق  الجوار، حتى  دول 
مفرغة  شبه  الممتاز  الدوري 
المميزين،  الالعبين  مــن 
الموسم  مسابقة  وأصبحت 
بـ»الفقر  مــهــددة  المقبل 

الفني«.
ُينظر  الــذي  الوقت  وفــي 
الجوار  دول  أندية  إقبال  إلى 
على  الليبيين،  الالعبين  على 
أنه سُيكسبهم مزيدا من الخبرة 
االحترافية التي ستعود بالنفع على الكرة 
الليبية عامة، والمنتخبات الوطنية، على 
جانبا  هناك  أن  إال  الخصوص،  وجــه 
ينذر  الهجرة،  هــذه  من  كبيرا  سلبيا 
النجوم،  بموسم كروي مقبل، مفرغ من 
العام  الفني  المستوى  على  سيؤثر  حتما 
للمسابقة، ما دفع جماهير األندية تعرب 
المعترضين  مقدمة  وفق  الشديد،  قلقها  عن 
على هذه الهجرة، الجمعية العمومية لنادي األهلي 
طرابلس، التي طالبت بعقد اجتماع مع إدارة النادي 

لبحث مستقبل الفريق بعد هجرة نجومه.
الالعبين  هجرة  نرصد  التقرير،  هذا  خالل  ومن 
الجوار  دوريات  إلى  المحلية  أنديتهم  من  الليبيين 

العربي، وخاصة التونسي والمصري:

مفتاح طقطق
طرابلس  واألهلي  الليبي  المنتخب  مهاجم  انتقل 
البورسعيدي،  المصري  النادي  إلى  طقطق  مفتاح 
يمتد  بعقد  الممتاز،  المصري  الدوري  في  الناشط 

لمدة موسمين.
ولعب مدرب األهلي طرابلس السابق والمصري 

الحالي إيهاب جالل، دورا رئيسا في انتقال طقطق 
البالغ من العمر 23 عاما، والذي انتقل إلى »الزعيم« 
أن  بعد  النصر،  قادما من  الماضي،  الموسم  مطلع 
برز معه، خاصة الموسم قبل الماضي 2017 / 2018 
الممتاز،  الدوري  ببطولة  معه  وتوج  محليا  سواء   ،
تحت  أفريقيا،  أبطال  دوري  مستوى  على  وأفريقيا 

قيادة المدرب الوطني فوزي العيساوي.

سالم عبلو
النادي  إدارة  أوقفت  طرابلس،  األهلي  فريق  ومن 
المصري  اإلسماعيلي  في  نظيرتها  مع  مفاوضاتها 
عبلو،  سالم  المهاجم  الوسط  العب  انتقال  إلتمام 
صاحب  الحدود  حرس  مواطنه  مع  االتفاق  وأتمت 
قابل  واحد،  موسم  مدته  بعقد  األفضل،  العرض 

للتجديد بموافقة األطراف الثالثة.
ويملك عبلو قدرات عالية تجعله يمكنه اللعب في 
أكثر من مركز على مستوى خطي الوسط والهجوم، 

ما رشحه للعب في المنتخب الوطني األول.

أحمد الهرام
ومن نادي النصر، انتقل الالعب أحمد الهرام 

»الكوري«، إلى صفوف فريق حرس الحدود 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  في  المصري، 
يبدأ من  لموسمين  بعقد يمتد  الجارية 
الموسم المقبل 2019 / 2020، وينتهي 
على  الطرفان  واتفق   ،2021 يونيو  في 
بعد  ما  إلــى  االنضمام  ــالن  إع تأجيل 

وصول البطاقة الدولية لالعب .

حسين العبيدي
ومن نادي الصقور طبرق، ُأعلن 

حسين  لالعبه  السماح  عن 
تجربته  لخوض  العبيدي، 
بأحد  األولى،  االحترافية 
المصري،  الدوري  أندية 
المقبل،  الموسم  خالل 
عقد  انتهى  أن  بعد 
الــنــادي  مــع  العبيدي 
الماضي.  يونيو  نهاية 
إلى  العبيدي  وانتقل 
قادما  الصقور،  فريق 
ــادي بــنــغــازي  ــ مـــن ن

الجديدة أحد فرق دوري الدرجة األولى.

تونس والطاهر
الالعبين  على  التونسي  الطلب  مستوى  وعلى 
ركودا  تشهد  التي  الفترة  هذه  خالل  الليبيين، 
للمسابقات الوطنية المحلية، تجري مفاوضات النادي 
األهلي طرابلس مع نظيرتها بالصفاقسي التونسي، 
النتقال مهاجم »الزعيم« صالح الطاهر، إلى صفوف 
الصفاقسي خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية، 
ليمثل الفريق في منافساته بموسم 2019 / 2020.

الصفاقسي،  إلى  الطاهر  انتقال  صفقة  وتتوقف 
على اتفاق الالعب وناديه الحالي، بخصوص النسب 
التي سيتقاضها كل منهما، خاصة وأن عقد الالعب 
رغبة  أبدى  أنه  إال  المقبل،  ديسمبر  أواخر  ينتهي 
شديدة في انتقاله إلى الصفاقسي، وعدم استكمال 

ما تبقى من عقده مع »الزعيم«.
الجزائري،  بوعريج  بــرج  أهلي  إدارة  ــددت  وج
رغبته في ضم صالح الطاهر ضمن، الذي كان يريد 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  الالعب  مع  التعاقد 
لم  حيث  تتم  لم  الصفقة  ولكن  الماضي  يناير 
إدارة  مع  نهائي  التفاق  الجزائري  النادي  يتوصل 

األهلي التي تمتلك عقد الالعب.

محمد الطبال
إدارة  أن  تؤكد  تونسية،  تقارير صحفية 
في  قوية  رغبة  أبدت  الصفاقسي  نادي 
الوطني  المتخب  مهاجم  مع  التعاقد 
محمد  االتحاد  بنادي  األول  الكرة  وفريق 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  الطبال، 

الجارية.
على  بات  الطبال  أن  التقارير،  وتؤكد 
الصفاقسي،  إلى  االنضمام  أعتاب 
وأن وكيل أعماله يثق في ارتداء 
في  الصفاقسي  لغاللة  الطبال 
الموسم الجديد، بعد االجتماع 
مطلع  عقد  ــذي  ال التفاوضي 
إدارة  بين  الــجــاري  األســبــوع 
أعمال  ووكــيــل  الصفاقسي 
كافة  على  للتفاوض  الطبال 
الوصول  أجل  من  العقد  بنود 
بعده  يتم  نهائي  تفاق  إلــى 
ــم الــالعــب  ــن ض ــالن ع ــ اإلع

لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2019 
فريق  مهاجم  الطبال،  أن  إلى  ويشار   2020/
االتحاد الحالي واألهلي طرابلس السابق، يبلغ 
من العمر 26 عاما، وسبق له أن خاض تجربة 
المنتمي  سانتاكالرا  فريق  ضمن  احترافية 

لبطولة الّدرجة الثانية البرتغالية.

محمد الترهوني
أمام  الباب  طرابلس،  األهلي  إدارة  فتحت 
لخوض  الترهوني،  محمد  الفريق  العب 
على  المغربي،  بالدوري  احترافية  تجربة 

ويتواجد  اإلعارة،  أن يكون على سبيل 
لخوض  المغرب،  في  حاليا  الالعب 
الرجاء  إدارة  مع  االنتقال  مفاوضات 
مواطنه  إلــى  لينضم  البيضاوي، 

الدولي سند الورفلي الذي تسعى 
تمديد  ــى  إل الــرجــاء  إدارة 

إعـــارتـــه لــمــوســم آخــر، 
ليكون  عقده  شــراء  أو 

االنتقال نهائي.

ضانة وبوسهمين
وانتقلت عدوى الهجرة إلى العبي فريق السويحلي، 
من  ضانة،  هيثم  الفريق  مدافع  اقترب  أن  بعد 
الصاعد  الشابة،  هالل  نادي  صفوف  إلى  االنتقال 
مدته  بعقد  القدم،  لكرة  التونسي  للدوري  حديًثا 

موسم واحد.
يشار إلى أن هيثم ضانة انتقل الموسم الماضي 
بعقد  طرابلس،  األهلي  من  قادما  السويحلي،  إلى 
وقع  السويحلي،  دفاع  مستوى  وعلى  حر.  انتقال 
إلى  انتقاله  عقد  على  بوسهمين  بهلول  الالعب 
حديثا  الصاعد  التونسي  سليمان  مستقبل  فريق 

للرابطة المحترفة األولى في تونس.

معتز المهدي
أصبح مهاجم نادي النصر معتز المهدي، على أعتاب 
إلى  لينضم  التونسي،  الدوري  بطل  الترجي،  نادي 

مواطنه حمدو الهوني
يشار إلى أن معتز المهدي، حقق لقبا فريدا على 
مستوى الكرة الليبية في مسابقات القارة األفريقية، 
بعد أن حقق لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 

2018-، برصيد 7 أهداف.

نجوم الكرة يواجهون أزمة البالد بالهجرة
الوسط- عدنان النمكي

أكثر من 10 العبين انتقلوا إلى الدوريين المصري والتونسي خالل أسبوعين

● المهدي

● طقطق

● الترهوني

أعلن االتحاد الليبي للرماية، مشاركة المنتخب الوطني 
الجزائر  ستحتضنها  والتي  للعبة،  األفريقية  بالبطولة 

في 19 أغسطس المقبل.
األسبوع  مطلع  للرماية،  الوطني  المتخب  ودخل 
انطالق  يمتد حتى  تدريبيا في مصر  الجاري، معسكرا 
األلعاب  لدورة  المؤهلة  بالمغرب،  األفريقية  البطولة 
اليابانية،  بالعاصمة  ستقام  التي  المقبلة،  األولمبية 

طوكيو، صيف العام المقبل.
وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في أفريقية 
بشير  من  كل  سيلعب  حيث  رماة،  ستة  المغرب، 
السوكني وإبراهيم عامر وفتحي أبو كارة في تخصص 
المدرب خليفة زقالم، فيما سيمثل  الخرطوش بقيادة 
أسامة أبو خدير وعبد الرزاق بن عيسى وصالح العربي 

في تخصص المسدس.

أكد رئيس اللجنة التسييرية 
المؤقتة التحاد الفروسية ابراهيم 

عقيلة، أن مباراة تصفية ستقام 
خالل شهر أغسطس المقبل في 
قفز الحواجز بين 22 فارسا في 
ثالثة مستويات للمشاركة في 

بطولة تونس الدولية حسب 
تصنيف البطولة نفسها.

وقال عقيلة: »تأسف لحالة 
اإلهمال التي تعرض لها الفارس 

الراحل محمد الصغير أحد أبرز 
فرسان القفز بليبيا، من قبل 
الدولة، وكنت أتمنى أن يجد 

اهتماما لفارس بحجمه وعطائه 
طيلة أربعين عاما«.

22 فارسا يقفزون 
الحواجز لدولية تونس

● من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

● فريق التحدي متوجا بكأس أفريقيا للكرة المصغرة
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ماذا تعني، تحديدًا؟

المستهدف بهذه الدعوة على ضوء معطيات 
حرب العاصمة؟

يمكن أن تتوقف الحرب، لتستأنف هذه العملية؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

العودة إلى العملية السياسية

رغم اعتماد الكثير منا على لوحة المفاتيح )keyboard( في عملية الكتابة بدًل عن استخدام 
القلم للكتابة على الورق، إل أن لخط اليد سحره.

ويمكنك أن ترصد تلك األيادي وهي تخط على الورق وتنحني، لتصنع لوحات من الحروف، 
وذلك في إطار فعاليات دورة خط النسخ، التي يشرف عليها قسم الموارد البشرية بديوان 

الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني، والتي بدأت فعالياتها، 23 يونيو، لمدة شهر 
ونصف الشهر. في هذه الدورة تجد المدرب بقسمات وجهه ومالمحه البشوشة، يفيض على 

متابعيه من المتدربين بزخات من مطر الخبرة التي تشربها بطول السنين الفائتة، ليمنح 
فنونه لهؤلء الذين يطمحون للكتابة بخط النسخ الرائع، لتستمر دورة الحفاظ على ميراث 
الجمال الذي يميز األحرف العربية المكتوبة. ابراهيم الدرناوي رئيس قسم التدريب بإدارة 
الموارد البشرية بالهيئة يشير إلى أن »الدورة تهدف إلى الرفع من كفاءة موظفي ديوان 

الهيئة والجهات التابعة لها، والمساهمة في تطوير المجتمع من خالل فتح باب التسجيل لعامة 
الناس«. وعن مدى اإلقبال على مثل هذه الدورات، يقول إن هناك إقباًل كبيرًا على الدورة، 

خصوصًا من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. بينما يحاضر في هذه الدورة المدرب عبدالرحمن 
موسى أبوبكر وهو عضو هيئة تدريس بجامعة عمر المختار/ البيضاء، واختير بناًء على ما 

يمتلكه من خبرة في مجال قواعد الخط وأصوله.
■ ابتسام اغفير

أنامل ترسم على الورق
 بحروف النسخ

أقوالهم

المغرب ال تزال متشبثة بحل سياسي 
أساسه اتفاق الصخيرات.

رئيس الحكومة المغربية
سعدالدين العثماني

ألمانيا تدعم جهود وقف إطالق 
النار دون قيد أو شرط، وتحث جميع 

األطراف على العودة إلى العملية 
السياسية.

المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل

األزمة الليبية قبل كل شيء أزمة 
أفريقية، وينبغي التأكيد على ضرورة 
جعل االتحاد األفريقي محورًا للجهود 

الرامية إلى مرافقة الليبيين على 
طريق حل سياسي. 

رئيس الحكومة الجزائرية
نورالدين بدوي

إيقاف القتال دون عملية سياسية 
مرافقة قد يؤدي إلى استئناف القتال 

في أي لحظة.

رئيس حزب تحالف القوى الوطنية
محمود جبريل

أبدت الفنانة ديانا حداد 
سعادتها باألصداء األولى 
ألغنيتها الجديدة »أحبك 

وكذا« التي طرحتها منذ أيام 
قليلة. 

األغنية الجديدة حملت 
أسلوبًا جديدًا ومختلًفا 

في الكلمة واللحن 
والتوزيع الموسيقي 

أيضًا المالئم مع 
أجواء الصيف، 
مجددة ديانا 
فيها التعاون 

من ناحية 
األلحان 

مع الملحن 
علي صابر 

بعد النجاح الكبير 
ألغنية »إل هنا« بين 

الجمهور وبعدد المشاهدات.
وحققت »أحبك وكذا« 

مليون مشاهدة بعد يومين 
من طرح األغنية عبر قناة 

الشركة المنتجة على 
»يوتيوب«.

»أحب وكذا« من كلمات 
فراس الحبيب، وتوزيع 

موسيقي محب الراوي الذي 
قام بعملية المكساج أيضًا، 

لتسند مهمة الماستر لطوني 
حداد.

ديانا حداد..
»أحبك وکذ ا«

مضادات حيوية 
ومبيدات حشرية 

في املياه الساحلية
رصدت للمرة األولى آثار لبعض 
والمضافات  الحيوية  المضادات 

في  الحشرية  والمبيدات  الغذائية 
يعملون  باحثون  مياه ساحلية، حسب 
في إطار برنامج أوروبي.  وقال لوران 

برنامج »جيريكو- منسقي  أحد  ديلوني 
األوروبي في الجتماع  نيكست« 

المشروع  لفريق عمل هذا  الختامي 
في بريست )غرب فرنسا(: إنها »المرة 

آثارًا لألنشطة  التي نرصد فيها  األولى 
الساحلية وحتى في  المياه  البشرية في 

أعالي البحار«. وعثر على آثار بعض 
األعشاب  ومبيدات  الحيوية  المضادات 

الغذائية  والمضافات  والهيدروكربونات 
المشروبات  من  إجماًل  المتأتية 

بحر  السكر، خصوصًا في  المخففة 
النرويج. وبحر  البلطيق 

»مريم« و»جميل«.. 
يسلطان األضواء 

على بقر البحر
أتاحت تسجيالت مباشرة لألطومين 

الصغيرين »مريم« و»جميل«، اللذين 
ذاع صيتهما في تايالند بفضل مواقع 

التواصل الجتماعي، معرفة المزيد عن 
هذه الثدييات البحرية المهددة المعروفة 

أيضًا بـ»بقر البحر«، فضاًل عن إذكاء 
الوعي بضرورة حماية المحيطات.

ويرجح خبراء أن تكون األنثى »مريم« 
في شهرها السادس تقريبًا و»جميل« 

في شهره الثالث، علمًا بأن اأُلُطم ل 
تترك عادة أمهاتها قبل عمر السنة 
على األقل. عثر على »مريم« جانحة 

على شاطئ في جنوب غرب تايالند في 
مايو. وعزا أطباء بيطريون انفصالها عن 

والدتها إلى النشاطات البشرية.
أما »جميل« ، فهو أيضًا يتيم وجنح 

إلى الشاطئ قبل أسبوع.
وقال كونجكيات كيتيواتاناوونغ مدير 

المركز في بوكيت »نعرض تسجيالت 
مباشرة لهما ألننا ل نريد أن يضايقهما 

الناس من خالل التوجه إلى الموقع 
لمعاينتهما«.

الحمالت االنتخابية 
وأشياء أخرى

جمعة بوكليب
حين وقفت أمام كشك بائع الجرائد، صباح ذلك اليوم، القتناء واحدة، استرعت انتباهي صورة 
كبيرة، تتصدر الصفحات األولى في كل الجرائد، دون استثناء، لرجل يرتدي بدلة، مبتسمًا، 
وحاماًل بين يديه كلبًا صغير الحجم، كثيف الشعر. الصورة عادية. وما كانت لتثير انتباهي لوال 
أنها منشورة في كل الصحف. حين أمعنت النظر في صورة الرجل عرفته. وشعرت بمزيج من 
شفقة وأسى نحو الكلب، الذي كان، بكل براءة، يبدو مغتبطًا في الصورة، وهو يمد لسانه مَُقِباًل 

الرجل. 
لو كنت أنا صاحب ذلك الكلب، لما تركت الرجل يحمله بين يديه أصاًل. لكن على افتراض لو 

أن األمر كان خارج سيطرتي، لكنت أخذت الكلب مباشرة، بعدها، 
إلى أقرب طبيب بيطري للتأكد من سالمته، وعدم إصابته بأي 
تلك  إليه، خالل  انتقلت  قد  تكون  مهلكة،  عدوى  أو  جراثيم، 

اللحظات، من أنفاس الرجل.
رجاًل  ليس  الصورة،  الذي كان يظهر مبتسمًا، في  الرجل، 
عاديًا، بل أحد مترشحين اثنين لزعامة حزب بريطاني عتيد، 
حزب المحافظين، ومن المتوقع فوزه ليكون رئيسًا لوزراء حكومة 
صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية. واألصوات التي ستوصله 
إلى تسلم مفاتيح 10 داوننج ستريت، مقر مكتب رئيس الحكومة 
حزب  أعضاء  مجموع  حصيلة  صوت،  ألف   160 على  تزيد  ال 
المحافظين، الممنوحين حق التصويت، وفقًا للوائح التنظيمية 
الداخلية للحزب. لكن نتيجة تصويتهم الحزبي، ستمنح الفائز، 
من المترشحين، تولي أمر بالد يبلغ عدد سكانها 66 مليون 

نسمة!!
الرجل الذي في الصورة، سياسي »غير تقليدي، وال يمكن 
التنبؤ بتصرفاته. ويحب ثني وليَّ القواعد والنظم، وثمة ادعاءات 
ستيفن  شهادة  حسب  الماضي«.  في  بالغش  حوله  معقولة 
جلوفر وهو معلق صحفي يميني معروف، المنشورة بصحيفة 

الديلي ميل، وهي من أكثر صحف اليمين المحافظ انتشاراً. 
تجربة الحياة في الغرب، تعلم صاحبها الكثير من الحقائق إن 
توافر لديه فضول للتعلم، خاصة على المستوى السياسي، إن 

كان مهتمًا بهذا الجانب. 
اإلعــالم،  وسائل  في  لسياسيين  صور  ظهور  إن  ــا:  أواله
يالعبون أطفااًل، أو كالبًا يعني أن البالد تهيء نفسها إلجراء 
انتخابات عامة، وأن السياسيين الذين يحرصون على الظهور 
في وسائل اإلعالم المختلفة، هم في خضم حملة انتخابية، على 
أمل أن تقودهم إلى التربع على كراسي السلطة، وصنع القرارات.

ثانيها: إن فترة الحمالت االنتخابية، هي أكثر الفترات التي 
تتاح فيها للناخبين سماع أكبر عدد ممكن من األكاذيب، وأكثر 
عدد ممكن من الوعود، وأقل قدر ممكن من الصدق، وال مكان 

للحقيقة فيها.
ثالثها: إنها الفترة الوحيدة التي من الممكن أن يرى فيها 
النوادي،  وفي  واألســواق،  الشوارع،  في  سياسييهم  الناخبون 
والساحات، وتتاح، لمن أراد منهم، فرصة إنزال الشتائم والسباب 

بهم، أو قذفهم بالبيض والطماطم، والعصائر.. إلخ.
رابعها: فترات الحمالت االنتخابية هي فترات ازدهار الفضائح، 
وفتح الخزائن السرية الشخصية للسياسيين ليرى الناخبون ما 
تضم داخلها من جثت متعفنة، وخيانات زوجية مبتذلة، وسرقات 

للمال العام... إلخ.
خامسها: ينصح بتجنب وسائل اإلعالم خالل فترة الحمالت 

االنتخابية لكل مواطن/ ناخب يعاني من أمراض ضغط الدم، والسكري، والنرفزة العصبية، 
وينصح بتجنيب األطفال والكالب االقتراب من السياسيين.

سادسها: اختفاء صور السياسيين من وسائل اإلعالم دليل على انتهاء االنتخابات، وعودتهم 
إلى حيث تعودوا العيش، وممارسة طقوسهم الحياتية، بعيداً عن دواخ الحمالت االنتخابية، 

وزحام الناس، وصراخ األطفال، وتقبيل كالب، ومماحكات خصوم.
الذي  والقليل  السطور،  المتاحة لهذه  المساحة  زالت طويلة، وال تكفيها  ما  السلسلة 
آخرين  يجعل  ألن  وكاف  شديد،  بإحباط  يصابون  العديدين  يجعل  ألن  كاف  عرضناه 
التفكير  إعادة  على  وباعثة  كثيرة،  أسئلة، وهي  أذهانهم من  في  ينبثق  قد  ما  يطرحون 
في أسس العالقة التي تربط بين النخبة السياسية وقواعدها االجتماعية، وبين ما يقال 

ويعرض في وسائل اإلعالم، وما يحدث فعليًا وراء الكواليس، واألهم إلى أين يقود. 
في سنوات الدراسة الجامعية، وخالل إحدى الحلقات الدراسية، دار نقاش حول موضوع 
وأثير خالل  ريجان.  رونالد  األسبق  األمريكي  الرئيس  يتعلق بسياسة  أذكره،  أعد  لم  ما، 
النقاش الكثير من الجدل واالختالف بين الطلبة، وأذكر أن زمياًل لنا، توجه نحو األستاذ 
قائاًل إن الرئيس ريجان أدلى بتصريح كاذب في تلك المسألة. فابتسم األستاذ، ورد على 

الطالب قائاًل يا بني إنهم يدفعون لهم لكي يكذبوا.
فضحك الحاضرون جميعًا لرده، لكن األستاذ لم يكشف لنا، في رده، آنذاك، عن الذين 
يدفعون للسياسيين كي يكذبوا. ويبدو أنه ربما ترك الباب مفتوحًا، قصدًا، على أمل أن 

نصل، بعد سنوات، لمعرفة اإلجابة، من الواقع الحياتي.  أقول ربما.

 دار نقاش حول 
موضوع ما، لم 

أعد أذكره، يتعلق 
بسياسة الرئيس 
األمريكي األسبق 

رونالد ريجان. 
وأثير خالل النقاش 

الكثير من الجدل 
واالختالف بني 

الطلبة،

يمكن أن يلتقي األطراف المدعوون إليها؟

جرى عرقلتها، والنقالب عليها في السابق؟

يمكن أن يكتب لها النجاح؟

في التاسع من شهر يوليو الجاري مر ربع قرن على وفاة رئيس 
الحكومة الليبية األسبق، الدكتور محيي الدين فكيني، الذي تولى 
رئاسة الوزراء سنة 1963 خالل العهد الملكي، حيث شهدت ليبيا 
أول خطة تحديث وطنية في تاريخها. تخرج محيي الدين فكيني 

في كلية الحقوق جامعة باريس سنة 1951، ثم نال الدكتوراه 
العام 1954. عن أطروحته »تسوية المسألة الليبية عبر منظمة 

األمم المتحدة« ثم عاد إلى ليبيا.
عُِين سفيرًا لليبيا لدى مصر ثم سفيرًا في الوليات المتحدة، 

ولدى األمم المتحدة سنة 1959، في مارس 1963 ترأس 
الحكومة، وفي يونيو 1963 عدلت بعض مواد دستور 1951، 

وأهمها إلغاء النظام الفدرالي ومنح المرأة حق النتخاب، استقال 
محيي الدين فكيني من رئاسة الحكومة يوم 22 يناير 1964، 

ومنها لم يتول أي منصب حكومي حتى نهاية الملكية في األول 
من سبتمبر 1969.

ربع قرن على وفاة محيي الدين فكيني

ليبيا األمس

لو كنت أنا صاحب 
ذلك الكلب، ملا 

تركت الرجل 
يحمله بني يديه 

أصاًل. لكن على 
افتراض لو أن 

األمر كان خارج 
سيطرتي


	p.01
	p.02
	p.03
	p.4
	p.5
	p.6
	p.7
	p.8
	p.9
	P.10
	p.11 cs6
	p.12
	P.13
	p.14
	p.15
	p.16

