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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

العثور على قنديل كاهن 
من القرن الرابع الميالدي

ص 16

التزام

فضاء

تستعد رائدة الفضاء السويدية، جيسيكا 
مائير، لرحلتها األولى في الفضاء 

الخارجي مع وكالة »ناسا«، في سبتمبر 
المقبل، لتكون أول رائد فضاء أنثى من 
السويد، تقوم بهذه المهمة. وال تخفي 
مائيرسعادتها بهذه الرحلة، مشيرة إلى 

أنها كانت تحلم بأن تصبح رائد فضاء 
منذ طفولتها. وتقول: »كان الخيط 
األحمر بالنسبة لي دائمًا وجود هذه 

اإلرادة لالستكشاف«، وتؤكد أنها تشعر 
بالفضول بشكل خاص إزاء التجارب، 

التي تدور حول كيفية تأثر شبكية 
العين والبصر مع بقاء اإلنسان فترات 

أطول في الفضاء.

تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 

بنسبة 6.4 % وبنحو 1.92 مليون برميل 
يوميًا خالل النصف األول من العام 

الجاري، مقارنة مع العام 2018، وذلك 
في خطوة وصفت بأنها تتوافق والقرار 
الذي اتخذته المنظمة في وقت سابق 

للمحافظة على توازن السوق. 

مليار 10.3
دوالر

قيمة مبيعات النفط والغاز الليبي خالل 
الفترة من يناير وحتى نهاية

 يونيو الماضي.

نفط

كل شئ

حلمها

قريبا في ليبيا
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املدرب املحلي 
يهزم األجنبي 

برسالة ليبية
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ذاكروا على الشموع.. أزمة الكهرباء تعيد سبها إلى العصر الحجري

5.4 مليار دينار فائض اإلنفاق.. 74% للمرتبات والدعم

نصر الله
التصعيد  وكأن يوليو هو موسم 

المحتل اإلسرائيلي وحزب اهلل،  بين 
فبعد نحو 12 عامًا من حرب 

»تموز«، عادت سحب 
سماء  لتحجب  التصعيد 

تهديد  بين  وما  المنطقة، 
أمين عام الحزب حسن 

بتدمير  نصراهلل 
وإعادتها  إسرائيل 

الحجري،  العصر  إلى 
وأمله بالصالة في 

مقابل  القدس، 
وسائل  حديث 

إسرائيلية  إعالم 
بـ»خيار  للتلويح 

شمشون« 
والحديث عن قدرة 

ديمونا  مفاعل 
على إنتاج 10 

قنابل نووية في 
يبقى  الواحد،  العام 
قائمًا هل  التساؤل 
هي إرهاصات حرب 

إيرانية   - إسرائيلية 
أم أنها مجرد 

قوة  استعراض 
تعريف  يعيد 

توازن الرعب في 
وخطوطها  المنطقة 

الحمراء؟

األزمة تراوح بني صوت الحرب وبيانات الساسة
      طرابلس، عواصم - الوسط 

أسبوعها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخلت  فيما 
 106 بينهم  شخصا،   1048 حــاصــدة  ــرابــع،  ال
مدنيا،   289 بينهم  من  جريحا،  و5558  مدنيين 
ليبيا،  في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  وفق 
كافة  على  الموقف  سيد  العسكري  الجمود  ظل 
لحكومة  التابعة  القوات  سيطرة  منذ  الجبهات، 
أيدي  من  واستعادتها  غريان،  مدينة  على  الوفاق 
المشير  بقيادة  للجيش  العامة  القيادة  قــوات 
فلم  السياسي،  المستوى  على  أما  حفتر،  خليفة 
من  التصريحات  بعض  سوى  السطح  على  يظهر 
المشهد  في  المؤثرة  الدول  في  مسؤولين  قبل 
إلى  والعودة  النار  إطالق  وقف  إلى  تدعو  الليبي، 
وأبرزها  آخرها  كان  السياسي،  التفاوض  مائدة 
البيان السداسي المشترك الذي صدر الثالثاء عن 
حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا واإلمارات العربية 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
أسبوع،  حوالي  تأخر  الذي  البيان  وهو  األميركية، 
اجتماع  عقب  صدوره  المفترض  من  كان  أن  بعد 
على  الموقعة  ــدول  ال يضم  الــذي   )3+3( دول 
البيان. ودعت هذه الحكومات في بيانها إلى »وقف 
التصعيد فورا ووقف القتال الحالي«، وحثت »على 
العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة األمم 
هناك  يكون  أن  يمكن  »ال  أنه  معلنة  المتحدة«، 
على  »التأكيد  وجــددت  ليبيا«،  في  عسكري  حل 
في  العدائية  األعمال  استمرار  إزاء  العميق  قلقها 
طرابلس«، ولفتت إلى أن »الصراع المستمر هدد 
بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة 
معربة  المتوسط«،  البحر  في  البشرية  الهجرة 
تقوم  التي  المستمرة  المحاوالت  »إزاء  قلقها  عن 
األمني  الفراغ  الستغالل  اإلرهابية  الجماعات  بها 
»تحييد  إلى  األطراف  جميع  وداعية  البالد«،  في 
المصنفين  واألفراد  اإلرهابيين  هؤالء  عن  نفسها 
المتحدة«،  التابعة لألمم  العقوبات  لجنة  من قبل 
المسؤولون  هؤالء  يحاسب  بأن  التزامها  مجددة 
الدول  تنس  ولم  االستقرار،  عدم  حالة  تفاقم  عن 
الخاص  الممثل  لـ»قيادة  تأييدها  تجديد  الست 
الذي  سالمة  غسان  المتحدة  األمــم  عام  ألمين 
يعمل من أجل التوصل إلى وقف لألعمال القتالية، 
وتشجيع  ليبيا،  أنحاء  جميع  مع  تواصله  وتوسيع 
الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة الستئناف 

العملية السياسية لألمم المتحدة«.
عديد  من  ببرود  قوبل  أنه  يبدو  كما  البيان 

يحمل  لم  باعتباره  والدولية،  المحلية  األطــراف 
استغرابها  أبــدت  محلية  أطرافا  إن  بل  جديدا، 
االقتتال  دعم  في  بالتورط  تتهمها  دول  لوجود 
ذلك  إلى  البيان،  على  الموقعين  بين  من  الليبي، 
الليبي  الشأن  المتتبعون  يراها  أسئلة  البيان  أثار 
جوهرية، وعلى رأسها، على أي أساس سيتم وقف 
طرفي  قوات  تموضع  سيكون  وكيف  النار،  إطالق 
لجعل  الالزمة  واآلليات  الترتيبات  وما هي  الحرب، 
الحرب  وقف  باتجاه  عمليا  إجراء  النار  إطالق  وقف 

وضمان عدم عودة االقتتال؟.
وبالتزامن مع البيان السداسي، كان وفد يضم 
يزور  الليبي  النواب  أعضاء مجلس  70 من  حوالي 
3 أيام اللجنة الوطنية  القاهرة، ويلتقي على مدار 
وعقدوا  الليبي،  الملف  بمتابعة  المكلفة  المصرية 
المصريين،  نظرائهم  مع  تشاورية  لقاءات  عدة 
وذلك لمناقشة »سبل تفعيل عمل مجلس النواب 
األزمة  ومناقشة  وجه  أكمل  على  بــدوره  ليقوم 
وفق  الممكنة«،  الحل  وسبل  الراهنة  الليبية 

بيان،  بإصدار  زيارته  توج  الذي  الوفد،  مصادر 
كامل  على  وسيادتها  ليبيا  »وحــدة  فيه  أكــدوا 
التنازل  أحمر ال يمكن  واعتبار ذلك خطا  أراضيها، 
عنه بأي حال من األحوال« وشددوا على »أن حل 
النواب  مجلس  خالل  من  يكون  الليبية  األزمــة 
الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة 
له«،  الشرعي  والممثل  الشعب  قبل  من  بالبالد 
كما أكدوا »مدنية الدولة الليبية والمحافظة على 
للسلطة  السلمي  والتداول  الديمقراطي  المسار 
تنظم  التي  وتعديالته  الدستوري  باإلعالن  التزاما 
النقطة  وكانت  البالد«،  في  االنتقالية  المرحلة 
األهم التي تضمنها البيان وأعطت مغزى سياسيا 
مهما للزيارة، هي الدعوة إلى عقد جلسة مرتقبة 
لمجلس النواب »في أي مدينة يتم االتفاق عليها 
تشكيل  لمناقشة  الدعوة  بهدف  وقت  أقرب  في 
وفق  للحل  خارطة  ووضع  وطنية  وحدة  حكومة 
فتح  مما  واضحة«،  تنفيذ  وآليات  زمني  جــدول 
الحكومة،  هذه  ماهية  حول  األسئلة  باب  أيضا 

حرب  فيه  تحتدم  الذي  التوقيت  هذا  في  ولماذا 
تنتهي،  أين  وإلــى  متى  معرفة  دون  العاصمة، 
السياسي  االتفاق  بروح  الخطوة  هذه  عالقة  وما 
فهو،  األبرز  السؤال  أما  الصخيرات،  في  الموقع 
هل ستكون الحكومة المرجوة هنا، حكومة وحدة 
وطنية بالفعل تنهي الصراع الدامي على السلطة 
انقسامية  خطوة  مشروع  ستكون  أم  البالد،  في 
لتزيد حالة  ثالثة،  جديدة، قد يجعل منها حكومة 

البالد تشظيا؟.
األمر الالفت أيضا في بيان القاهرة، أنه لم يأت 
على ذكر الجيش ودوره، وال على الحرب التي تدور 
في مشارف العاصمة، وال على المبادرة المطروحة 
رؤيته  التي تضمنت  المشير خليفة حفتر  من قبل 
بعد  ليبيا،  في  الوضع  عليه  يكون  أن  ينبغي  لما 
ولم  المبادرة،  احتوته  ما  وفق  طرابلس،  »تحرير 
المستويين  على  ردا  اآلن  حتى  النواب  دعوة  تلق 
المحلي والدولي، يمكن البناء عليه في الحكم على 

مدى إمكانية التعاطي معها عمليا.

< اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019         )فرانس برس(

وفد يضم حوالي 70 من أعضاء 
مجلس النواب زار القاهرة لمناقشة 
األزمة الراهنة وُسبل الحل الممكنة

منذ سيطرة الوفاق على غريان، لم يظهر 
سوى بعض التصريحات التي تدعو للعودة 

إلى المفاوضات، كان آخرها السداسي

وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة
تعويضات عائلة حنا

كشف مصدر قضائي أن وفدًا ليبيًا رفيع 
مسؤولين  مع  لقاءات  أجرى  المستوى 
مالبسات  بشأن  القاهرة  في  مصريين 
الليبية  الدولة  ضد  التعويض  حكم 
مشيرًا  كامل،  حبيب  حنا  ورثة  لصالح 
إلى أن اللقاءات لم تسفر عن اتفاق على 

إجراءات محددة.
العدل  ــر  وزيـ مــن  ــد  ــوف ال ــكــون  وت
رئيس  لملوم،  محمد  الوفاق  بحكومة 
الحافي،  للقضاء محمد  األعلى  المجلس 
إبراهيم  العام  النائب  بأعمال  والقائم 
خليفة  القضايا  إدارة  ورئيس  مسعود، 

الجهيمي.
نظيره  لملوم  التقى  الزيارة  وخالل 
حسام  محمد  المستشار  الــمــصــري 
المجلس  رئيس  برفقة  عبدالرحيم 
لقاًء  الوفد  أجرى  كما  للقضاء،  األعلى 
للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  مع 
المصري، والقائم بأعمال النائب العام.

ــط« إن  ــوس ـــ»ال ــال الــمــصــدر ل وقـ
المجاملة«،  أجواء  تتعد  لم  »اللقاءات 

مشيرًا إلى أنه »لم يكن هناك أي اتفاق 
على إجراءات محددة«.

يأتي ذلك قبل جلسة محكمة النقض 
المقبل  أغسطس  من   27 في  المقررة 
للنظر في حكم أصدرته محكمة جنوب 
الماضي،  العام  من  أكتوبر  في  القاهرة 
نيفين  بتعويض  الليبية  الدولة  بإلزام 
حبيب  حنا  نقوال  ــة  وورث حبيب  كامل 
دوالر  مليون   261 بنحو  يقدر  بمبلغ 
بطريق  هكتار   200 تأميم  خلفية  على 

السواني طرابلس في العام 1970.
تم  التعويض  قيمة  أن  إلــى  يشار 
الليبي  المصرف  وديــعــة  مــن  نقلها 
السويس  قــنــاة  بنك  فــي  الــخــارجــي 
حنا  حبيب  كامل  نيفين  حساب  لصالح 

والمختصمين معها.
إلى  الليبية  النقض  مذكرة  وتستند 
عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر 
في قضية وقعت داخل األراضي الليبية، 
لمحكمة  سابقة  بأحكام  مستعينة 
العامين  في  والنقض  أسيوط  استئناف 
االختصاص  بــعــدم  و1996   1980

بالنظر في هذه القضية.

القاهرة - الوسط

لالعبين  الليبي  الوطني  المنتخب  يواصل 
اليومية  تدريباته  القدم  لكرة  المحليين 
الرباط  بمدينة  الخارجي  بمعسكره 
المؤهلة  للتصفيات  استعدادًا  المغربية، 

إلى بطولة أفريقيا 2020.
ــمــتــوســط«  ــري »فـــرســـان ال ــجـ ويـ
الفترتين  خــالل  اليومية  تدريباتهم 
ملعب  أرضية  على  والمسائية  الصباحية 
مدينة  شواطئ  وعلى  الرباطي،  الفتح 
المحيط  ساحل  على  المطلة  الــربــاط 
الوطني  المدرب  إشراف  تحت  األطلسي، 
الهمالي  أكرم  بمساعدة  الدامجة  جالل 

وسالم الجاللي.
خالل  الــتــدريــبــي،  الطاقم  ــحــاول  وي
البدنية  اللياقة  مستوى  رفع  المعسكر، 
المحليين،  الالعبين  بين  التجانس  وخلق 
بعد أن دخل المنتخب الوطني، الخميس 
يتواصل  خارجيًا،  إعداد  معسكر  الماضي، 

المقبل  أغــســطــس  ــن  م األول  حــتــى 
بالمملكة المغربية. وتضم بعثة المنتخب 
أحمد  هم:  العبًا   24 للمحليين  الوطني 
الهداج  ومحمد  عكاشة  ومحمود  عزاقة 

وناجي  صبو  ومعتصم  الوحيشي  ومراد 
محمد دراء وأحمد المقصي وربيع الشادي 
صديرة  إبراهيم  ووائل  رزق  وعبدالجواد 
حامد.  فرج  وشامخ  محمد  فتحي  ومحمد 

وعبداهلل  جبارة،  سعد  البعثة:  تضم  كما 
فتحي عبدالرحمن، ومعتز المهدي حسين 
وعبدالرحيم  المريمي  مجدي  وخــالــد 
ومحمد  سعد  جمعة  وفــايــز  التريكي 
مكاري  رمضان  ومحمد  العياط  إبراهيم 
محمد  وأحمد  الشتيوي  عبدالنبي  ومحمد 
والشامخ  الحداد  مفتاح  وأحمد  أحميد 

القذافي.
الصعبة  لمهمته  المنتخب  ويستعد 
التونسي خالل شهر سبتمبر  أمام نظيره 
األخيرة  العبور  محطة  ضمن  المقبل، 
لنهائيات الـ»شان« في نسختها السادسة 
العام  إثيوبيا  مالعب  ستستضيفها  التي 
األفريقي  الحضور  لتسجيل   ،2020
األفريقية  البطولة  مستوى  على  الرابع 
المحلية. الديربي المنتظر سيجمع بطلي 
الـ»شان«، »نسور قرطاج« توجت ببطولة 

العام 2011.

أميركا تتوقع استقرار إنتاج 
النفط الليبي حتى 2020

توقعت إدارة معلومات الطاقة 
األميركية أن يحافظ إنتاج النفط 

الليبي على مستواه الحالي بما يزيد 
على المليون البرميل يوميًّا، مشيرة 

إلى انخفاض إمدادات »أوبك« على نحو 
أكبر في العام 2020 بسبب انخفاض 

اإلنتاج في إيران وفنزويال. وحسب 
التقرير الشهري الصادر عن الوكالة 

األميركية في حول توقعات سوق 
النفط على المدى القصير، فإنه من 

المتوقع أن يحافظ اإلنتاج الليبي على 
مستواه الحالي بما يزيد على مليون 

برميل يوميًّا إلى مطلع العام 2020. 
لكن الشكوك ما زالت تؤثر على إنتاج 

ليبيا بسبب الوضع األمني المحفوف 
بالمخاطر وإمكانية انقطاع اإلمدادات 

ما يمثل خطرًا كبيرًا حتى العام 
2020، حسبما يشير التقرير.

وتراجعت إيرادات البالد من النفط 
بنسبة %11.2 إلى 14.3 مليار دينار 

)10.2 مليار دوالر( في األشهر الستة 
األولى من 2019، مقارنة مع الفترة 

نفسها العام الماضي، حسب إحصاءات 
مصرف ليبيا المركزي.

بيان سداسي يدعو إلى وقف االقتتال ونواب يدعون إلى »حكومة وحدة وطنية«

درة: الجمهور العربي 
على موعد مع

4 مسلسالت جديدة 
هذا الصيف

»الفرسان« تخطط لـ »النسور« على شواطئ األطلسي

< رئيس المجلس األعلى للقضاء 
محمد الحافي



بجائزة،  »األب«  البلغاري  الفيلم  ــاز  ف
كارلوفي  بمهرجان  غلوب«،  »كريستال 
يتناول  حيث  الدولي،  السينمائي  فاري 
ووســائــل  التكنولوجيا  ــزو  غ الفيلم 
التواصل االجتماعي، للحياة اليومية، ما 
وغياب  التواصل  في  كبيرة  ثغرة  ولد 

الحوار بين جيل اآلباء وجيل األبناء.
وتتشابه  المجتمعات  تختلف  حيث 
التوصل  يمكن  خالصة  المصائر، 
المسابقة  أفالم  مشاهدة  بعد  إليها 
الهوة  تلك  صورت  التي  الرسمية 
االجتماعية،  العالقات  في  الشاسعة 
تربط  التي  العالقة  في  وتحديدا 

اآلباء واألبناء.
ــصــال  ــل االت ــائ وتــمــكــن وس
من  ــاء  اآلب من   %  42 الحديثة 
عبر  أبنائهم  مع  يوميا  التحدث 
وذلــك  المحمولة،  الــهــواتــف 
مركز  أجراه  الذي  للمسح  وفقا 
العالمية  لــلــدراســات  »بــيــو« 
يظهر  حيث  اإلنترنت،  حول 
االتصال  وسائل  دور  المسح 
بين  الــتــواصــل  تعزيز  فــي 
عن  البعيدين  األسرة  أفراد 

بعضهم البعض.
االتــصــال  ــل  ــائ وس وتعتبر 

بين  للتواصل  الفعالة  الطرق  من  الحديثة 
المرئية،  اإللكترونية  اللقاءات  عبر  وذلك  الطالق،  حاالت  في  واألطفال  اآلباء 

الوالدين  المرئية  المحادثات  هذه  تمكن  حيث  المتواصلة،  والمحادثات 
المنفصلين من متابعة نمو، وتطور أطفالهم بطريقة فعالة أكثر من االعتماد 

على المكالمات الهاتفية وحدها.

جدتها  حول  يتمحور  معرًضا  األربعاء  بريطانيا  ملكة  إليزابيث  الملكة  زارت 
الكبرى الملكة فيكتوريا ويستخدم التقنية العالية لبث روح الحياة في قصر 

بكنغهام على النحو الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.
تخيلًيا  المقبل نموذًجا  األسبوع  المعرض  افتتاح  الزائرون عند  وسيشهد 
إدوارد  األمير  يجدده  أن  قبل  الحية  بألوانها  الداخلية  وتصميماته  للقصر 
السابع، ابن الملكة فيكتوريا األكبر، ليطغى عليه اللونان األبيض والذهبي، 

وفًقا لوكالة رويترز.
كما سيرى الزائرون جوانب من حياة الملكة فيكتوريا كأم بما في ذلك 
صندوق يحوي األسنان اللبنية ألطفالها وقوالب من الرخام األبيض تجسد 
على  القائمين  إحدى  فورمان  أماندا  الدكتورة  وقالت  وأقدامهم.  أيديهم 
المعرض »استخدمنا أحدث التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقديم شكل جديد 
من أشكال الحكي، إنها تجربة من تجارب الواقع االفتراضي...تضعك وسط 

المكان وفي قلب أحداثه«.
على  القائمون  أعاد  هوليوود،  في  اإلنتاج  شركات  إحدى  مع  وبالتعاون 
المعرض تصوًرا لرقصة فالس قدمت بالقصر عند انتهاء حرب القرم، ويقام 
أيضا  يقدم  وهو  فيكتوريا.  الملكة  لمولد  المئتين  الذكرى  في  المعرض 
باأللوان  لوحات  ويعرض  الرسمية  المناسبات  في  وثيابها  لعرشها  تصورا 

المائية.
العمر،  من  عشرة  الثامنة  في  وهي  العرش  فيكتوريا  الملكة  اعتلت 
1901، وكانت  1837 حتى وفاتها عام  وحكمت المملكة المتحدة من عام 
أطول الملوك جلوًسا على العرش حتى تقدمت عليها الملكة إليزابيث )93 

عاًما( في العام 2015.
يفتتح المعرض في قصر بكنغهام السبت ويستمر حتى نهاية سبتمبر.

تواصـل 02

فيه من أتخاطربه طريق طويله*** وأوفيه من إيريب من مسافة يوم
والصياغ عنده للذهب تمقيله*** أتبين الباهت من رفيع السوم
الباطل أندام إيعيش يوم أوليلة *** والحق يقعد خضر مية يوم

»#حظر_ببجي_في_السعودية«  هاشتاغ  السعودية  في  مغردون  أطلق 
على  المجتمعات  في  كبير  أثر  لها من  لما   »PUBG« لعبة  أجل حظر  من 
القت  وقد  االنتحار،  حاالت  من  العديد  اللعبة  أحدثت  وقد   ، المراهقين 
رواجا كبيرا حتي وصل إلى كل بيت، ويزداد نسبة انتشاره من يوم آلخر 
وذلك بسبب اهتمام الشركة المطورة والمصنعة على القيام بالعديد من 

عمليات التطوير والتجديد الدوري للعبة .
التواصل  موقع  على  السعودية  في  المغردين  من  العديد  وطالب 
من  العديد  نشر  حيث   ، السعودية  في  ببجي  لعبة  بحظر  االجتماعي 
الرقابية حظر سيرفرات  الجهات  : »نتمني من  قائلين  المغردين هاشتاغا 
تروجه  لما  وذلك   ، بها  االتصال  من  الخوادم  ومنع  السعودية  في  ببجي 
اللعبة للعنف وانتشار ظاهرة االنتحار بين صفوف المراهقين ، وقد أعلنت 

العديد من الدول العربية حظر لعبة الببجي في اآلونة األخيرة«.
آلثارها  وذلك  ببجي  لعبة  حجب  عن  أعلنت  قد  األردن  دولة  أن  يذكر 
المؤسسة  أصــدرت  وقد   ، اللعبة  هذه  مستخدمي  كافة  على  السلبية 
أردنيون  نفس  علماء  وحذر   ، فيها  االشتراك  بعد  لموظفيها  تحذيرات 
من تأثيرات هذه اللعبة على المستخدمين لما لها من آثار سلبية ، حيث 

تشجع العنف وتخلق روحا عدائية.

#حظر_ببجي_في_السعودية 

ميلون«  »كــارنــيــغــي  جامعة  مــن  بــاحــثــون  أعــلــن 
و»فيسبوك« تغلب الذكاء الصناعي على أبطال البوكر 

في جوالت سداسية.
عليها  أطلق  التي  التقنية  هذه  إنجاز  واستعرض 
األميركية  »ساينس«  مجلة  في  »بلوريباس«  اسم 
العريقة، وساهم في تطوير التقنية توماس ساندولم 
األستاذ المحاضر في علوم المعلوماتية في »كارنيغي 
الذكاء  وحــدة  في  يعمل  الــذي  بــراون  ونــوا  ميلون« 

الصناعي في »فيسبوك«.
في  البشر  أداء  بلوريباس  »تخطت  ساندولم:  وقال 
البوكر المتعدد الالعبين، وهي خطوة مهمة في مجال 
بيان  في  وأردف  األلعاب«،  ونظرية  الصناعي  الذكاء 
الصناعي  الذكاء  قــدرات  »كانت  الجامعة  عن  صادر 

تقتصر على األلعاب الثنائية«.
المجال مفتوحا كي  بات  التقنية،  وبحسب مصممي 
يحل الذكاء الصناعي مزيدا من مشاكل العالم الفعلي 
مضللة،  أخرى  أو  متوافرة  غير  معلومات  تكون  حيث 

كما الحال في لعبة البوكر.
دارن  البوكر  بطل  عل  بداية  »بلوريباس«  وتغلبت 
الياس وكريس فيرغسون. ولعب كل منهما أكثر من 
غالبيتها،  الذي كسب  البرنامج  آالف جولة ضد هذا   5
ثم تواجهت اآللة مع 13 العبا متمرسا، خمسة في كل 
مرة، ضمن 10 آالف جولة في المجموع كسبت الجزء 

األكبر منها.
»تكساس  البوكر  لعبة  مع  بداية  اآللــة  وتمرنت 
الجوالت،  مر  على  اللعبة  أغوار  سبرت  وهي  هولديم« 

وتركها مصمماها تطور تكتيكاتها الخاصة.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ليبيا تتقدم في »مؤشر سرعة اإلنترنت«

خبراء يحذرون من تطبيق الشيخوخة بـ »فيسبوك«

كلمة1000

● أطفال ليبيين يلعبون قرب جبال أكاكوس

ذكرت جريدة »نيويورك تايمز« األميركية، أن الشخص 
الشخصي  الحاسوب  اختراع  أمــام  الطريق  عبد  الــذي 
مسار  بعد  الماضي،  الجمعة  توفي،  المرورية،  والكلمات 

علمي حافل قدم فيه خدمة جليلة للبشرية.
وأورد المصدر أن فرناندو كرباتو الذي رحل عن 93 
عاما، داخل دار للرعاية، كان ممن ساعدوا على اختراع 
بـ»المشاركة  يعرف  ما  تطوير  خالل  من  »الكمبيوتر« 

الزمنية« في الحوسبة.
يتمكن  أن  على  الزمنية،  المشاركة  هــذه  وتقوم 
في  واحد  حاسوب  مع  التفاعل،  من  أشخاص  مجموعة 
الوقت نفسه، من خالل خطوط هاتفية، وهذا األمر كان 
وجعل  الماضي  القرن  ستينيات  في  كبير،  تطور  بمثابة 

من كرباتو بمثابة أب للكمبيوتر بشكله الحديث.
وقالت أرملة الراحل، إيميلي كرباتو، إن الوضع الصحي 
مرض  مضاعفات  جراء  من  كثيرا  تدهور  الفذ،  للمخترع 
لقب  يحمل  وهو  الحياة،  عن  فرناندو  ورحل  السكري، 

أستاذ فخري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.
المعهد  في  المهنية  مسيرته  معظم  كرباتو  وقضى 
الطموح  مشروعه  على  وأشـــرف  الــمــرمــوق،  العلمي 
 ،1926 يوليو  في  فرناندو  وولد  الستينيات.  عقد  خالل 
إسبانيا،  من  المنحدر  والــده  وكان  كاليفورنيا،  بوالية 
جامعة  دخل   1943 سنة  وفي  اإلسباني،  لألدب  أستاذا 
البحرية  إلى  ضمه  وتم  أنجلوس«،  لوس  »كاليفورنيا 

بمثابة تقني خالل الحرب العالمية الثانية.
البحرية  إن  سابق،  صحفي  حــوار  في  الراحل،  وقــال 
وقتها،  التقنيين،  إلى  الحاجة  أمس  في  كانت  األميركية 
ألنها كانت تبحث عمن ينجزون أعمال صيانة مهمة في 
السفن الحربية. ولكن ما أن غادر فرناندو قوات البحرية، 
سنة 1946، حتى دخل إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، 
وتخرج منه بشهادة البكالوريوس في الفيزياء ثم التحق 

بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.
ركز  الدكتوراه،  درجة  بها  نال  التي  األطروحة  وفي 
تستدعي  كانت  التي  الجزيئية  الفيزياء  على  الراحل 

حسابات كبيرة تتطلب الحاسوب.

كشفت »إنستغرام« أدوات جديدة للتصدي للمضايقات 
عبر اإلنترنت في سياق جهودها الرامية إلى توفير بيئة 

آمنة لمستخدميها.
تصدره  تحذير  الجديدة،  ــراءات  اإلج هذه  بين  ومن 
برمجية ذكاء صناعي يوجه للمستخدمين الذين ينوون 

نشر مالحظات مهينة على التطبيق.
التدخل  »هذا  إن  إنستغرام  مدير  موسيري  آدم  وقال 
وإلغائها  بمالحظاتهم  التفكير  فرصة  لألشخاص  يتيح 

ويجنب المتلقي االطالع على محتويات مسيئة«.
المالحظات  تدفق  تحد من  أن  أخرى  أداة  ومن شأن 

السيئة على حساب مستخدم ضحية مضايقات.
عن  يحجم  قد  للمستخدم  موجهة  الخاصية  وهــذه 
أن  خشية  حجبه  عن  أو  يزعجه  حساب  من  االنسحاب 
للمستخدم لجم نطاق تحرك  الوضع، وسيتسنى  يتفاقم 
آخر يسعى إلى إيذائه، من خالل الموافقة على تعليقاته 

أو رفضها.
تتبع  لهم  يتسنى  »لن  هــؤالء  أن  موسيري  وأوضــح 
نشاطكم على إنستغرام أو معرفة إذا ما قرأتم الرسائل«.

وفاة »أبو الكمبيوتر« بعمر 93 عاما

»إنستغرام« تكشف أدوات 
جديدة للحد من املضايقات

أحرزت ليبيا تقدما بدرجة واحدة في العام 2019 
المستغرق  والوقت  اإلنترنت  مؤشر سرعة  ضمن 
مؤسسة  عن  الصادر  فيديو،  مقطع  لتحميل 
 166 المرتبة  في  حلت  إذ  البريطانية،  »كايبل« 

عالميا من بين 207 دول شملها التقرير.
وأظهرت إحصائية التقرير الدولي حول الدول 
ليبيا  العالم تخطي  إنترنت في  التي تملك أسرع 
ومصر  الجزائر  غرار  على  المنطقة،  في  دول 
منذ  حرب«  »حالة  تعيش  أنها  رغم  وموريتانيا، 

سنوات.
بعدما  عالميا   166 المرتبة  في  ليبيا  وجاءت 

كانت في المركز 167 العام 2018 بسرعة تدفق 
ويستغرق  الثانية،  في  ميغابايت  بـ1.88  تقدر 
تحميل فيديو في ليبيا حجمه 5 غيغابايت نحو 6 

ساعات و3 دقائق و45 ثانية.
أما المغرب ففي المركز 100 عالميا بسرعة تبلغ 
فيديو  تحميل  فيما  الثانية،  في  ميغابايت   5.48

بحجم 5 غيغابايت يتطلب ساعتين وأربع دقائق.
وتونس في المرتبة 114 بسرعة تقدر بـ4.64 
فيديو  تحميل  ويستغرق  الثانية  في  ميغابايت 
حجمه 5 غيغابايت نحو ساعتين و27 دقيقة. وفي 
الجزائر سرعة اإلنترنت في حدود 1.37 ميغابايت/ 

الثانية ويقع تحميل الفيديو خالل 8 ساعات و19 
دقيقة لتحتل بذلك المرتبة 182.

كما احتلت مصر المرتبة 173 وموريتانيا 204 
في   .195 وسورية   103 المرتبة  والسعودية 
الرتبة  في  بحلوله  حاليا  األسوأ  اليمن  يعد  حين 
207 وتذيل القائمة، بمتوسط سرعة يبلغ 0.38 
فيديو  تنزيل  يستغرق  إذ  الثانية،  في  ميغابايت 

بحجم 5 غيغابايت 30 ساعة ودقيقة و40 ثانية.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتصدرت 
مقدمة البلدان العربية في سرعة اإلنترنت، لتحتل 
الثانية  ميغابايت/  بـ9.62  عالميا،   67 المرتبة 

غيغابايت   5 بحجم  فيديو  مقطع  تحميل  ويحتاج 
نحو ساعة و10 دقائق. لكن التقرير أوضح أن أي 
دولة في المنطقة العربية ال تصل على اإلطالق 
إلى 10 ميغابايت في الثانية، وهو »الحد األدنى 

المطلوب لتلبية االحتياجات المنزلية المعتادة«.
حيث  أفريقية من  دولة  أسرع  مدغشقر  وتعد 
 22.57 إلى  سرعته  تصل  إذ  اإلنترنت،  تدفق 
ميغابايت في الثانية، مما يجعلها في المرتبة 33 
عالميا. ويعود الفضل في ذلك إلى كابل »إيزي« 
الحضرية  المراكز  يزود  الذي  بالمياه  المغمور 

للجزيرة بسرعات ألياف عريضة النطاق.

يدعى  األيام  هذه  شائع  تطبيق  على  اإلنترنت،  مستخدمو  قبل 
إلى  وجوههم  مالمح  يحولوا  حتى   ،)Face App( آب«  »فيس 

»التسلية  هذه  لكن  العمر،  في  متقدمة  أو  شابة  هيئة 
خبراء  بحسب  المخاطر،  من  تخلو  ال  اإللكترونية« 

رقميين.
وبحسب تقرير نشره موقع »إي بي سي« في 2017، 
مالمح  تغيير  للمستخدم  يتيح  الذي  التطبيق  هذا  فإن 
المجانية األولى على  المنصة  الصورة، صار  الوجه في 

»آيفون« في أستراليا ونحو عشرين دولة أخرى.
ألف   700 من  يقارب  ما  أن  إلى  البيانات،  وتشير 

يعتمد  الذي  التطبيق  بتحميل  يوميا  يقومون  شخص 
الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما  الذكاء  على خاصية 

مرحلة  في  اإلنسان،  وجه  عليه  يصبح  أن  يمكن 
الحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.
الــروســي،  التطبيق  مــؤســس  ــح  وأوضـ
تعتمد  المنصة  أن  غونشاروف،  يوروسالف 
بتعديل  تقوم  حتى  عصبية  شبكات  على 

هيئة  في  عليها  اإلبقاء  مع  لكن  الصورة، 
واقعية وقريبة من األصل.

وعلى غرار تطبيقات أخرى كثيرة، أثيرت مشاكل عدة بشأن هذا 
التطبيق، وواجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، السيما 

أن المنصة تنفذ إلى معرض الصور في الهاتف.

التطبيق،  هذا  في  القلق  على  يبعث  ما  أكثر  أن  الخبراء  ويرى 
المنصة  على  القائمون  ما سيفعله  يعرف  ال  المستخدم  أن  هو 

بصوره، في المستقبل.
يهم  ما  إن  غيريان،  ستيل  الرقمي،  الخبير  ويقول 
االنتشار  تحقق  أن  هو  التطبيق  هذا  مثل  منصات 
رائدة  أخرى  شركات  أو  »فيسبوك«  تشتريها  حتى 
فليست  المستخدم  حماية  أمــا  »غــوغــل«،  مثل 

واضحة بشكل كاف.
أما الذين يتهمون التطبيق بالعنصرية فيقولون 
بعض  في  الوجه  بتبييض  تقوم  مزاياه  إحدى  إن 
األحيان حتى تظهره على نحو أجمل، وهذا األمر يراه 

البعض بمثابة انتقاص من البشرة السمراء.
التطبيق  إن  برادلي،  مايكل  المحامي،  ويقول 
تقوم  التي  للصور  سيحدث  عما  يفصح  ال 
بمعالجتها، في حال قررت يوما أن تزيل 
المنصة من هاتفك، لكن ما يوضحه هو 
إلى  ستذهب  المهمة  البيانات  هذه  أن 

أي جهة قد تشتري التطبيق.
مؤسسة  ــس  ــي رئ ــرى  يـ نــاحــيــتــه،  ــن  ومـ
التطبيق يطلب من  أن هذا  فايلي،  دافيد  األسترالية،  الخصوصية 
بالخدمة  مقارنة  كثيرة،  وبيانات  معلومات  يقدم  أن  المستخدم 

البسيطة التي يجري الحصول عليها.

وسائل التواصل االجتماعي تمنح فيلم 
»األب« جائزة »كريستال غلوب«

تقنية متطورة تعيد قصر 
امللكة فيكتوريا للحياة

أعلنت السلطات البريطانية، األحد، هوية ضحية حادث 
تصادم بشع، وتبين أنها نجمة قناة على يوتيوب 
ومقدمة برامج تلفزيونية تبلغ من العمر 36 عاما.

وأوضحت السلطات أن الضحية هي إميلي هارتريدج، 
مشيرة إلى أنها توفيت في مكان الحادث على دوار 

»كوينز سيركوس« في منطقة باترسي في العاصمة 
البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في 

بريطانيا، حيث لقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين 
شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وعبر اآلالف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة 

هارتريدج عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وفقا 
لجريدة »ديلي تليغراف« البريطانية.

وكانت هارتريدج تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف 
مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع 

فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل 
أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسال للقناة الرابعة 

بشأن كيفية التعامل بعد سن الثالثين.
أما في حسابها على »إنستغرام«، فقد بلغ عدد 

المشتركين حتى صباح السبت نحو 44000، حيث نشر 
فيه خبر بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.

وفاة نجمة »يوتيوب« في بريطانيا الذكاء الصناعي يهزم 
البشر في »البوكر«

#هشـتاغ
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حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
عاد الحديث مجددًا عن المسار السياسي مع دعوة 
أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة هذا 
األسبوع إلى عقد جلسة »في أي مدينة يتم االتفاق 
لمناقشة  الدعوة  بهدف  وقت؛  أقرب  في  عليها 
تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل 
لكن  واضحة«،  تنفيذ  وآليات  زمني  جدول  وفق 
مراقبين اختلفوا في جدوى هذه الخطوة في ضوء 
االنقسامات والتباينات التي عمقتها حرب العاصمة 

طرابلس منذ اندالعها في أبريل الماضي.
وعلى مدار 3 أيام، اجتمع أكثر من 70 نائبًا من 
البرلمان  وزاروا  مصر،  في  الليبي  النواب  مجلس 
المكلفة  الوطنية  اللجنة  مع  واجتمعوا  المصري، 
متابعة الملف الليبي، التي أكدت أهمية دور مجلس 
النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل لألزمة من 
مغلقة  تشاورية  لقاءات  »عدة  عقدوا  كما  خالله. 
النواب  مجلس  عمل  تفعيل  سبل  لمناقشة  وذلك 
األزمة  ومناقشة  وجه  أكمل  على  بــدوره  ليقوم 

الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة«.
النواب  مجلس  أعضاء  باسم  الناطق  لكن 
سيالة،  حمودة  النائب  طرابلس،  في  المجتمعين 
القاهرة  في  منهم  الموجودين  النواب  إن  قال 
حاليًا، »ال يمثلون إال أنفسهم«، مؤكدًا أن عددهم 
»ال يتجاوز ثالثة«. وأوضح أن النواب في طرابلس 
في  المشاركة  عدم  رسمية  جلسة  »في  أكــدوا 
اجتماع القاهرة، ألنه لم توجه إليهم دعوة رسمية 
تتوافر  ولم  للمشاركة  مصر  في  جهة  أية  من 

لديهم أجندة االجتماع«.
وأجمع النواب السبعون، حسب البيان الختامي 
ليبيا  وحــدة  على  »التأكيد  على  الجتماعاتهم، 
خطًا  ذلك  واعتبار  أراضيها  كامل  على  وسيادتها 
التنازل عنه بأي حال من األحوال«  أحمر ال يمكن 
خالل  من  يكون  الليبية  األزمــة  »حل  أن  وأكــدوا 
الشرعية  السلطة  بصفته  الليبي  النواب  مجلس 

الشعب،  قبل  من  بالبالد  المنتخبة  الوحيدة 
والممثل الشرعي له«.

والمحافظة  الليبية  الدولة  »مدنية  أكدوا  كما 
السلمي  ــتــداول  وال الديمقراطي  المسار  على 

وتعديالته  الدستوري  باإلعالن  التزامًا  للسلطة 
البالد«،  في  االنتقالية  المرحلة  تنظم  التي 
متعهدين بـ»العمل مجددًا على دعوة كافة النواب 
الستكمال  وذلــك  االجتماع،  يحضروا  لم  الذين 

النقاشات المتقدمة لحل األزمة الليبية بما يحفظ 
سالمة الليبيين ويحقق االستقرار والسالم والوئام 
المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة 

الدولة«.

وكانت النقطة األهم هي التأكيد على »أن كل 
ما تقدم سينجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب 
أقرب وقت  االتفاق عليها في  يتم  أي مدينة  »في 
وحدة  حكومة  تشكيل  لمناقشة  الدعوة  بهدف 

وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات 
تنفيذ واضحة«.

وشارك النواب في أعمال مؤتمر عقد في القاهرة 
حول مستقبل ليبيا تحت عنوان »فرص وتحديات 
بناء الدولة الوطنية« نظمه المركز المصري للفكر 
من  وفد  زيارة  وعقب  االستراتيجية.  والدراسات 
مجلس النواب للبرلمان المصري، قال نائب رئيس 
بالبرلمان  العربية  اللجنة  وعضو  العربي  البرلمان 
»ناقشنا  لـــ»الــوســط«:  الجمال  سعد  المصري 
البرلمان،  يوحد  حل  إلى  للوصول  الخالفات  إنهاء 
وحدة  على  للحفاظ  الشعب  توحيد  شأنه  من  ما 
وسالمة البالد«.  ولم تخل الزيارة من حديث عن 
زيارتهم  خالل  الليبيون  يعانيها  التي  المشكالت 
المكلفة  المصرية  اللجنة  النواب،  إذ طالب  مصر، 
واإلجــراءات  القيود  من  عدد  برفع  الليبي،  الملف 
الخاصة بدخول الليبيين مصر، بدءًا من الموافقة 
مالية  لفئات سنية محددة، وفرض رسوم  األمنية 
فعاليات  عن  بيان  وفق  والخروج،  الدخول  أثناء 
اللقاء. وتعاطي المحللون والمراقبون بحذر مع تلك 
الخطة، معتبرين أن األمر يتوقف على وجود إرادة 
سياسية حقيقية إلنهاء االنقسام، إذ يقول الكاتب 
ليحوز  ضرورية  الصياغة  هذه  »إن  الحدادا:  فوزي 
»يبقى  قال:  لكنه  األطــراف«،  جميع  رضاء  البيان 
في  األيام«.  مقبل  في  النوايا  على صدق  التعويل 
المقابل اعتبر آخرون أن هذه الخطوة لن تتخطى 
حدود ما حصل في عواصم ومدن عربية وعالمية 
أخرى، خصوصًا أنها ال تمثل، واقعيًا، تمثياًل عاداًل 

لكل األطراف.
انتهى االجتماع وصدر البيان وبقيت التساؤالت 
كان  إذا  وما  الحكومة،  قائمة حول فرص تشكيل 
أنه  أم  للتوافق بآليات واقعية،  ما حدث هو دعوة 
االنقسام  محيط  توسع  قد  رابعة  لحكومة  بداية 

وتحوله إلى محيطات أخرى.

بعد اجتماع الـ 70 نائبًا في القاهرة

حراك إقليمي إلحياء »االتفاقات املعطلة«
مع ليبيا مع عودة تهديدات »داعش«

مشتركة  ترتيبات  إحياء  عن  الحديث  طرابلس  حرب  أعادت 
تونس،  مع  وقبلها  والجزائر  الوفاق  حكومة  بين  معطلة 
عودة  عن  يقال  وما  ليبيين،  مسؤولين  زيــارات  أعقاب  في 
لبعث  مغربي  حراك  موازاة  في  »داعش«،  تنظيم  تهديدات 
أربعة  قبل  وقع  الذي  الصخيرات«  »اتفاق  من  معدلة  نسخة 

أعوام.
وأظهر تأخر نهاية أزمة االنقسام السياسي واستمرار حرب 
العاصمة ألكثر من ثالثة أشهر ونصف الشهر دون أن يصغى 
االقتتال والعودة  الجوار بوقف  إلى أصوات دول  الحرب  طرفا 
إعادة  إلى  وتونس  الجزائر  اتجاه  المفاوضات،  طاولة  إلى 
التركيز على المقاربة األمنية المعطلة منذ سنوات مع وزارة 
المشتركة  األمنية  اللجنة  وعقدت  الوفاق.  بحكومة  الداخلية 
لبحث  اجتماعًا  الجزائر  بالعاصمة  الثالثاء  الجزائرية–الليبية 
في  البلدين  بين  الموقعة  األمنية  االتفاقية  وتحديث  تفعيل 
الداخلية  وزير  زيارة  من  واحد  أسبوع  بعد   2001 أغسطس 
تجاوز  االجتماع  ويؤكد  البالد.  باشاغا  فتحي  الوفاق  بحكومة 
نسبت  باشاغا  تصريحات  أوقعته  دبلوماسي«  »حرج  الجزائر 
من  موقفه  حــول  بــدوي  نورالدين  الحكومة  رئيس  إلــى 
الوطني  للجيش  العام  والقائد  ليبيا  في  العسكرية  التطورات 
العام  األمين  تصريحات  حسب  مفضلة  حفتر،  خليفة  المشير 
المضي  درامشي،  األمين  محمد  الجزائرية  الداخلية  لوزارة 
التعاون  لدفع  الكفيلة  الركائز  في »وضع  االجتماع  من خالل 
التي  الراهنة  والتحديات  الظروف  ظل  في  األمني  شقه  في 
تشهدها منطقة شمال أفريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على 

البلدين«. استقرار 
المريرة  »تجربتها  منطلق  من  تدرك  الجزائر  أن  وأوضح 
التي  طيلة عشرية من الزمن قساوة الظروف غير المسبوقة 
األمني  االنفالت  سيما  وال  الراهن،  الوقت  في  ليبيا  بها  تمر 
ويعزز  التوتر  بؤر  يؤجج  الذي  المناطق  بعض  في  الخطير 

تمركز الجماعات اإلرهابية«.
بكافة  المنظمة  الجريمة  استفحال  من  »درامشي«  وحذر 
كل  على  العمل  في  األمنية  القوات  إرهاق  »نتيجة  أنواعها 
األمن  واستتباب  ــاب  اإلره محاربة  أجــل  من  المستويات 
ممارسة  إلى  العودة  قبل  النزاع  مناطق  في  واالستقرار 

أنشطتها بصفة عادية«. وتشترك تونس مع الجزائر بالقناعة 
العاصمة  حرب  من  أيــام  قبل  أيضًا  اتفقت  حيث  ذاتها، 
الحدود  تأمين  على  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  اتفاق  على 
لمقاومة  المبذولة  الجهود  وتكثيف  البلدين  بين  المشتركة 
االتجاهين  في  اإلرهابية  العناصر  تسلل  ومكافحة  اإلرهاب 
المشتركة بين تونس  األمنية  للجنة  اجتماع  انتظار عقد  في 
وزير  شهادة  وتعكس  القضايا.  هذه  لتدارس  قريبًا  وليبيا 
حول  سيالة،  محمد  الوفاق،  بحكومة  المفوض  الخارجية 
وزاري  اجتماع  عقد  العربية طلب بشأن  الدولة  جامعة  رفض 
مع  الجزائري–التونسي  التقارب  حقيقة  ليبيا،  يخص  عاجل 
الخارجية  موقف  دعّمت  التي  الــدول  أن  الفتًا  »الوفاق«، 
تأتي  فقط.  وقطر  والجزائر  تونس  هي  العربية  الجامعة  في 
الترتيبات األمنية على خلفية عودة اإلرهاب  النظر في  إعادة 
إعالم  بنقل وسائل  ليبيا مقترنًا  ليضرب مجددًا مناطق من 
إعالنه  الزبيدي،  جبر  باقر  األسبق،  المالية  وزير  عن  عراقية 
بكر  أبو  »داعش«  تنظيم  زعيم  وجود  تحدد  معلومات  ورود 
تحققت  التي  »االنتصارات  أن  إلى  الفتًا  ليبيا،  في  البغدادي 
أكدت ما أعلناه سابًقا، بأن البغدادي غير موجود في العراق، 
ليبيا، وسيقوم  في  حاليًا  أنه  الواردة  المعلومات  تؤكد  حيث 
الخاليا  لتنشيط  يتضمن دعوة  ببث خطاب من هناك  قريبًا 
النائمة في العراق«، وذلك وفق ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية 

األحد الماضي.
التنظيم  أن »يهاجم  السابق كذلك  العراقي  الوزير  وتوقع 
أيضًا مصر وتونس، محاواًل اقتطاع جزء من أفريقيا، منطلًقا 
مع  فيديو  في شريط  البغدادي  فترة ظهر  وقبل  ليبيا«.  من 
عدد من أنصاره، متحدًثا عن ليبيا وموجهًا عبارات التشجيع 
في  سيما  وال  إرهابية،  هجمات  عدة  تنفيذهم  بعد  ألنصاره 
بلدة الفقهاء. وتوالت اإلشارات الغامضة حول عودة النشاط 

الرئيس  عنها  أعــرب  سابقة  مخاوف  لتدعم  »الداعشي« 
إدلب  من  مسلحين  تسلل  من  بوتين  فالديمير  الروسي 

السورية إلى ليبيا.
حراك مغربي

التي  لليبيا  المباشرة  الغربية غير  الجارة  وفي األثناء، باشرت 
على  غارة  في  مغربيًا   11 مقتل  فاجعة  من  لتوها  استفاقت 
معلنة  غير  دبلوماسية  مساعي  بتاجوراء،  المهاجرين  مركز 
روح  على  المحافظة  بجدوى  إقليمية  أطراف  إقناع  تستهدف 
اتفاق الصخيرات مع إدخال تعديالت عليه تتناسق والتطورات 

السياسية واألمنية في المشهد الليبي.
معلنة  غير  زيــارة  عن  مغربية  إعالمية  مصادر  وكشفت 
أيام  قبل  القاهرة  المستوى  رفيع  دبلوماسي  لمسؤول 
األزمة  حول  مصري  مسؤول  مع  مشاورات  خاللها  أجــرى 
جديد  لقاء  ترتيب  نحو  إرادة  البلدان  يحذو  حيث  الليبية، 
ممثلي  كافة  بمشاركة  الرئيسيين  الليبيين  الفاعلين  بين 
يكلل  والتشريعية  التنفيذية  األجسام  وكذا  الليبية  القبائل 
هفوات  تستدرك  أخرى  بصيغة  الصخيرات  اتفاق  باستنساخ 
تضمنها اتفاق 2015. وعبر رئيس الحكومة المغربية، سعد 
الدين العثماني، عن ذلك بدعوة األطراف الليبية إلى احترام 
لخروج  صالحة  تزال  ال  بنوده  يعتبر  الذي  الصخيرات  اتفاق 
البالد من الوضع الراهن. وقال في حوار له مع قناة »فرانس 
وال  أراضيه  على  عقد  التفاق  راعية  كانت  بالده  إن   »24
وتنبئ  الصخيرات.  اتفاق  أساسه  سياسي  بحل  متشبًثا  يزال 
بحممها  الحت  ألزمة  حاًل  استعجالها  المغربية  التحركات 
لمواطنيها  آمنًا  مالًذا  السابق  في  كانت  بعدما  البالد  إلى 
فقد كشف  لهم،  فاجعة  إلى  تتحول  أن  قبل  ليبيا  في  للعمل 
الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة، عبدالكريم بن عتيق، الثالثاء، أن المملكة المغربية 
من  ليبيا  في  توفوا  مغربيًا  مواطنًا   11 جثامين  استعادت 
غير  مهاجرين  إليــواء  مقر  قصف  في  قضوا   10 ضمنهم 

نظاميين بمنطقة تاجوراء في شرق طرابلس.
استعادة  عملية  أن  إلــى  الحكومي  المسؤول  ــار  وأش
الوضع في  المغاربة كانت »صعبة بسبب تعقيدات  جثامين 
ليبيا«، الفتًا إلى أن عملية نقل الجثة الواحدة تكلف البالد 

»6 آالف يورو«.

الجزائر تدرك من منطلق »تجربتها المريرة 
طيلة عشرية من الزمن قساوة الظروف غير 

المسبوقة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن،

تونس، الجزائر–الوسط

تفسيرات موتاري لم تقدم إجابات مقنعة

الغموض يالحق تفكيك القاعدة 
العسكرية الفرنسية في النيجر

ال يزال الغموض يخيم على حقيقة مغادرة القوات الفرنسية من قاعدة »ماداما« العسكرية )شمال 
النيجر(، والتي تقع على مقربة من الحدود الليبية. إذ يتصاعد الجدل حول قرار إغالق القاعدة التي 

كانت تعمل على »التحكم في تدفق إمدادات الجماعات اإلرهابية«.
الحقيقي  السبب  توضيح  في  موتاري  كاال  النيجر  دفاع  وزير  قدمه  الذي  التفسير  ينجح  ولم 
لمغادرة القوات الفرنسية من القاعدة، وفي معرض شرحه لخلفيات هذا القرار قال إنهم »ناشدوا 

باريس قبل خمس سنوات المساعدة لتأمين المنطقة بسبب الوضع في ليبيا«.
إطار  وفي  سنوات،  قبل  ليبيا  في  المضطرب  األمني  الوضع  سياق  في  إنه  موتاري  كاال  وقال 
التضامن الدولي »ناشدنا فرنسا أن تأتي وتساعدنا في تأمين هذه المنطقة الواسعة جدًّا لمدة 

تتراوح بين أربع وخمس سنوات«، وفًقا لوزير الدفاع.
واستدرك: »لم يكن للوضع في ليبيا تأثير كبير على النيجر بعدما تمكنا من حماية هذا الجزء 
الكبير جدًّا من البالد خالل هذه المدة، ولفترة من الوقت، كان الوضع جيدًا«، مضيًفا أنه »لذلك 

أبلغت النيجر الفرنسيين بضرورة االنتقال إلى المناطق األكثر تدهورًا في مالي«.
العسكرية  القاعدة  بتفكيك  الفرنسيون  ــام  وق
»لتقديم يد المساعدة لمالي، وأصبحت منطقة ماداما 
مرة أخرى تحت سيطرة الجيش النيجيري« حسب قول 

الوزير النيجري.
يأتي ذلك على النقيض من تحذيرات رئيس النيجر 
الشهر،  هذا  إعالمية  تصريحات  في  إيسوفو،  محمدو 
23 مليون قطعة سالح  والتي تحدث فيها عن »نهب 
من ليبيا وهي الترسانة التي يتم االتجار بها عبر بلدان 
أيضًا  وتقع  اإلرهابيين،  أيدي  في  تقع  والتي  الساحل، 

في أيدي المواطنين العاديين«.
وأكد أن »األسلحة المهربة هي السبب في تغذية النزاعات الطائفية التي كانت موجودة دائمًا 

وحولتها إلى مذابح في المنطقة وخاصة في مالي«.
حدود  على   2014 العام  تشييدها  تم  التي  العسكرية  »ماداما«  قاعدة  من  فرنسا  وانسحبت 
النيجر وتشاد وليبيا، التي كانت تهدف للتصدّي ألنشطة الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل 
اإلسالمي«،  المغرب  في  القاعدة  »تنظيم  بينها  فرنسية،  تصريحات  وفق  األفريقية،  والصحراء 
أفريقيا« و»بوكو حرام« )مجموعة  الدين« وجماعة »التوحيد والجهاد في غرب  وجماعة »أنصار 
ذلك مجموعة  في  بما  المناجم،  قطاع  في  الناشطة  الشركات  نيجيرية(، وضمان سالمة  مسلحة 
النيجر ال تزال تحتضن  النيجر. لكن  »أريفا« الفرنسية، ومقرها في منطقة أغاديز بأقصى شمال 

منذ أكثر من عام، قاعدة عسكرية فرنسية، لطائرات االستطالع دون طيار.
احتجاجية،  وقفة  بالنيجر  المدني  المجتمع  منظمات  العديد من  الماضي  يونيو  ونظمت شهر 
عسكري  آالف   4 من  أكثر  بها  يوجد  التي  البالد  أراضي  على  أجنبي  عسكري  تواجد  ألي  رفضًا 

فرنسي.
الساحل  لدول  األفريقية  القوات  لدعم  العسكرية  »ماداما«  قاعدة  قوات  توجه  أن  ويحتمل 
الخمس وهي النيجر ومالي موريتانيا وتشاد وبوركينافاسو وضمن تغييرات استراتيجية في عملية 
»برخان« التي بدأت نشاطها في أغسطس 2014، وتتألف من 3000 من القوة الفرنسية الدائمة 

ومقرها إنجمينا عاصمة تشاد.
وفي منتصف مايو الماضي، قال وزير الداخلية النيجيري، عبدالرحمن دامبازو، إن االضطرابات 
المستمرة التي تشهدها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي أدت لتدفق مختلف أنواع األسلحة 

إلى بالده وانتشار األنشطة اإلجرامية في دول غرب أفريقيا.

القاهرة - الوسط

وقفة احتجاجية رفًضا ألي تواجد عسكري 
أجنبي على أراضي البالد التي يوجد بها 

أكثر من 4 آالف عسكري فرنسي

< اجتماع دول جوار ليبيا في القاهرة

< اجتماع النواب الليبيين بالقاهرة حول الوضع في ليبيا



محليات 04

قننوا الشرب.. والتحفوا السماء.. وذاكروا على الشموع

أزمة الكهرباء تعيد سبها إلى العصر الحجري
مدينة  عقارات  بأحد  الثالث  الطابق  في 
وسط  أسرته  مع  علي  صالح  يعيش  سبها، 
ظالم دامس وحالة معيشية صعبة، في ظل 

الحرارة. الكهرباء، وارتفاع درجات  انقطاع 
بدون  لها  يرثى  حالة  في  صالح  أطفال 
ماء أو طعام صحي، فيما يضطر رب األسرة 
لتعبئة  الطبي  سبها  مركز  الى  للذهاب 
طابور  فى  الوقوف  بعد  الماء  من  لترًا   20
فوق  للنوم  ويضطر  بل  تكفي،  ال  طويل 

لياًل. العمارة  سطح 
مجهرية  عينة  هي  المواطن  هذا  معاناة 
لما تعيشه المنطقة الجنوبية منذ فترة من 
األحمال  وطرح  الكهربائي  التيار  تذبذب 

5 ساعات يوميا. لمدة تزيد عن 
عملية  حدوث  بعد  المعاناة  وتيرة  وزادت 
عن  تزيد  أسبوع  خالل  مرات   3 تام  إظالم 
في  الحياة  سير  على  أثر  ما  ساعة،   55
ومصارف  مخابز  إغالق  إلى  وأدى  الجنوب 
تضرر  جانب  إلى  الشرب  مياه  وانقطاع 

الحيونات. ومربي  المزارعين 
تضطر  المتزايدة،  األزمة  هذه  ووسط 
الماء  شرب  إلى  بيت(  )ربة  خليفة  عائشة 
فيما  قماش،  بقطعة  مغطى  قالون  من 
وتقول  جدًا،  مقننة  الطعام  وجبة  أصبحت 
زوجي  ويجلب  البيت،  في  التنور  خبز  »أعد 

المالبس،  لغسل  أخرى  منطقة  من  الماء 
الضرورة«. ونتصرف بها حسب 

محمد  فاطمة  الجامعية  الطالبة  أما 
انقطاع  من  حقيقية  معاناة  تعيش  طالبة 
االمتحانات،  فترة  خالل  الكهربائي  التيار 
الشموع  للدراسة على ضوء  وتقول »اضطر 
مع  بالبطاريات  تعمل  التي  والمصابيح 
ارتفاع درجة الحرارة الى 45 درجة مئوية«.

لم  الكهربائي  التيار  انقطاع  أضرار 
للمواطنين  اليومية  المعاناة  على  تقتصر 
بل طالت األنشطة االقتصادية في الجنوب، 
من  أبوسبيحة  مهدي  المزارع  يشكو  إذ 
التيار  انقطاع  بفعل  زراعية  محاصيل  تلف 
المثمرة  األشجار  بعض  واصفرار  وتذبذب، 
الصيف  فصل  أن  خصوصًا  بعضها،  وفساد 
الخضروات  من  الكثير  حصاد  موسم  هو 

والفواكه. والثمار 
اآلن،  حتى  جذريًا  حاًل  نجد  »لم  وقال 
ال  احتياطي  محرك  استخدام  فى  وفكرنا 

جدوى اقتصادية من ورائه.
عدوى  تتكرر  اللحوم  محالت  أحد  وفي 
يقول  إذ  المشكلة،  لهذه  الباهظة  الخسائر 
»طرح  إن  لحوم  المحل  صاحب  محمد  صالح 
اللحوم  من  كمية  إتالف  فى  تسبب  األحمال 
بعد فسادها نتيجة عدم التبريد في الثالجات.
وقال »حفاًظا على اللحوم قمت بتخفيض 
لحم  كيلو  فأصبح  كبير،  بشكل  األسعار 
دينارًا،   45 من  بداًل  دينارًا  بـ25  البقري 

ألنهم  الشراء  على  يقبلون  ال  الزبائن  لكن 
اللحوم. ال يستطعيون حفظ 

العمل  توقف  الخدمات  مكاتب  أحد  وفي 
أجهزة  أصاب  الذي  التيار  انقطاع  بسبب 
التصوير  وآلة  والطابعات  الكمبيوتر 
مصالح  تعطيل  في  سبب  مما  بالشلل، 

العامة والخاصة. الجهات  الناس لدى 
الحضيري  أحمد  المدني  الناشط  أما 
خصوصًا  الصعوبة،  بالغ  »الوضع  يقول 
الماء  على  تعتمد  الحنوب  مدن  أغلب  وأن 
ويضيف  وديان«،  أو  بحار  لها  ليس  أي 
المدينة  منظر  يجعل  الكهرباء  »انقطاع 
ينتظرون  المواطنين  وكل  جدًا،  شاحبًا 
وصول الماء لمنازلهم عند رجوع الكهرباء، 
وتعود ضعيفة جدًا وال تشغل آبار المياه«.

الصعب،  اإلنساني  الوضع  هذا  وأمام 
الموظف  اضطر  الحكومي  الحل  وغياب 
من  مجموعة  اتباع  إلى  الزكار  الصادق 

التي باتت طقسًا يوميًا. اإلرشادات 
االستعداد  الخطوات  تلك  بين  ومن 
دون  الطوال  الساعات  لتقبل  النفسي 
والهواتف،  المصباح  وشحن  كهرباء، 
فتح  مع  ما  نوعًا  باردة  غرف  في  والجلوس 
أمكن،  إن  التيار  من  واالستفادة  الشبابيك 

البيت. وتجنب دخول أشعة الشمس في 
نظره–هومحاولة  وجهة  األهم–من  أما 
الجلسة  طريق  عن  إيجابي  عائلي  جو  خلق 

أحاديث وقصص. وفتح  الجماعية 

بلدية بنغازي.. فخامة التجهيز 
واستياء النازحني

تقرير وتصوير ابتسام اغفير

سبها ــ رمضان كرنفوده

منطقة  في  الجديد،  بنغازي  بلدية  ديوان  مقر  افتتاح  أثار 
ُأنفق  الذي  الكبير  المبلغ  بسبب  قوية  فعل  ردود  بوعطني، 
على صيانته وتأثيثه )12.5 مليون دينار(، إضافة إلى توقيت 
االفتتاح، فقد رأى مواطنون أن ملفات أخرى كانت لها األولوية 
باإلنفاق مثل مبنى الجامعة والتعويضات والمباني المتضررة 
النزوح ألماكن  إلى  جراء حرب تحرير بنغازي، واضطر كثيرون 
المبنى ليست أولوية ملحة،  أخرى، مثل هؤالء رأوا أن صيانة 
في الوقت الذي اختلف معهم آخرون في الرأي وأكدوا أن افتتاح 
المبنى له داللة مهمة ألنه »واجهة المدينة«، ويعتبر مقدمة 
المستقبل  في  وحضارة  رقي  من  بنغازي  عليه  ستكون  لما 

القريب.
ديوان  الثني،  اهلل  عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  وافتتح 
بلدية بنغازي، قبل نحو عشرة أيام، بمرافقة رئيس المجلس 
رئيس  نائب  حضور  في  بوجواري،  الصقر  للبلدية،  التسييري 
الحكم  ووزير  البدري،  السالم  عبد  الخدمات  لشؤون  الوزراء 
إلى  إضافة  المدينة،  نواب  من  وعدد  التعليم،  ووزير  المحلي 
مدير أمن بنغازي، ومدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي. وألقى 
رئيس الحكومة كلمة ترحم فيها على أرواح الشهداء، مثمنًا 
الحياة  بعجلة  للنهوض  بنغازي  بلدية  تبذلها  التي  الجهود 
في المدينة، كما تخلل حفل االفتتاح عرض مرئي عن أعمال 
البلدية  مبنى  صيانة  وأعمال  بنغازي،  استقرار  إعادة  لجنة 
عليها مكتب  التي يشرف  المدينة  الوزراء في  وديوان مجلس 

المشروعات ببلدية بنغازي.
ويعتبر فقه األولويات »مصطلحًا إسالميًا« بمعنى وضع كل 
ما  يقدم  ال  كما  التقديم  حقه  ما  يؤخر  فال  مرتبته،  فى  شيء 
حقه التأخير، وال يصغر األمر الكبير وال يكبر األمر الصغير، لكنه 
تحول إلى مفهوم علمي في علوم التخطيط واإلدارة، لمراعاة 
األهم ثم المهم فيما يخص الفرد أوالمؤسسة أو الدولة، من 
خالل وضع خطط لتحقيق أهداف استراتيجية ويكون الشعب 
الالزمة  الموارد  تدبير  عن  مسؤولة  والحكومة  مقدمتها،  في 
مواطنون  اعترض  المنطلق  هذا  من  األهداف،  هذه  لتحقيق 
بلدية  مبنى  وتأثيث  لصيانة  دينار  مليون   12.5 إنفاق  على 
بنغازي، والفخامة التي ظهر بها المبنى وسرعة إنجاز افتتاحه 
البت  يتم  لم  الذي  الوقت  في  بنغازي،  في  استياءهم  أثارت 

الحرب..  المتضررة جراء  المباني  أوصيانة  التعويض  أمور  في 
وأجرت  المدينة  أهالي  من  نماذج  التقت  »الوسط«  صحيفة 
وتوصيل  االفتتاح  على  فعلهم  رد  لمعرفة  حوارات  معهم 

صوتهم إلى المسؤولين.

الغرياني يعتبره إسرافا
»ليس  إنه  الغرياني،  ماهر  البالد  منطقة  سكان  أحد  قال 
راٍق  بمستوى  الجديد  البلدية  مقر  يظهر  أن  اعتراض  لدي 
بنغازي،  لمدينة  واجهة  يعتبر  المكان  هذا  أن  خاصة  وفخم، 
آخر  الفخمة  المباني  هذه  مثل  تكون  أن  أتمنى  كنت  لكن 
تحتاج  المدينة  في  األمور  من  الكثير  لدينا  ألنه  تفكيرنا؛ 
بنغازي  ففي  الفخم،  المبنى  هذه  على  إنفاقه  تم  قرش  لكل 
اآلن  حتى  وسكانها  الحرب،  من  كثيرًا  تضررت  مناطق 
نازحون على الرغم من انتهاء الحرب عام 2017، وهذا شيء 
مؤسف ومؤلم لهم، وسبق أن طالبنا ببدل إيجار على سبيل 
بسبب  جدوى؛  دون  مستعجلة–لكن  أوتعويضات  المثال 
المطلوبة«،  بالكيفية  النازحين  حصر  بعدم  الحجج  كثرة 

الغرياني. على حد قول 
المسؤولين  لدى  يكون  أن  »أتمنى  الغرياني:  وأكمل 
غيرة أكبر، وأن تكون أهدافهم الحقيقية من المناصب هي 
ونحن  ورفاهيتهم،  أنفسهم  خدمة  وليس  المواطن  خدمة 
ويضعون  المسؤولية،  قدر  على  يكونوا  أن  منهم  نتمنى 
في  بنغازي  مدينة  من  نازح  حالة  أصعب  وضع  في  أنفسهم 
أي  في  يفكروا  لن  ذلك  بعد  أنهم  متأكد  أنا  الوقت،  ذلك 

تجديد أو تطوير إال بعد النظر في أمر النازحين«.

عواطف تعيش في التيه
من  متضرر  ومنزلها  )نازحة  الشهيبي  عواطف  قالت  فيما 
الحرب(: »بعد مبروك االفتتاح لمقر بلدية بنغازي الجديد، أنا 
تم  فيها  ما  وبكل  بالكامل  وشقتي  الحوت  سوق  سكان  من 
تسويتها باألرض وأعيش وأسرتي في تيه منذ خمس سنوات 
بيت  أو  شقة  في  موسم  كل  بنغازي  أحياء  جميع  في  سكنت 
ألصحاب  وبهتانًا  زورًا  دينار  ألف   100 من  يقارب  ما  دفعت 
البيوت المؤجرة الذين يقومون بإخراجنا متى وجدوا من يدفع 
أكثر، نفسيتنا تعبت من حالة عدم االستقرار لذلك ليس لدي 

ما أقوله إال كيف يصير فينا هذا؟!«.

القطعاني له رأي آخر
قال المواطن أشرف القطعاني »اسمح لي أن اختلف معك مقر 
بلدية بنغازي الجديد واجهة مشرفة لليبيا ككل وليس للمدينة 
فقط.. ليبيا دولة غنية وما تمر به هو عارض مؤقت سيزول قريبًا 
ومقر البلدية ال يقل مكانة عن مقرات الوزارات وعميدها ال يقل 
مكانة عن رئيس الوزراء، خاصة أننا نبحث عن تفتيت المركزية 
وتقريب البعيد، فبنغازي تستحق أكثر من ذلك فال تفسدوا عليها 
فرحتها بمقرها الجديد الذي سيكون مقياسًا لما ستكون عليه 

المدينة في قادم األيام من رقي وحضارة«.

»البلدية« أقدم المباني اإلدارية
الحكومية في  اإلدارية  المباني  أقدم  يعد مبنى بلدية بنغازي 
المدينة، ويطل على ميدان البلدية الذي سُمي باسمه، ويقع 
بين سوق الظالم وسوق الحوت، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 
1863 حين أصدرت الدولة العثمانية مرسومًا يقضي بإنشاء 
دوائر بلدية في مختلف واليات الدولة، وكان بناؤه عبارة عن 
قاعة صغيرة من طابقين لها واجهة بسيطة تتكون من مدخل 
الواجهة مظللة بسقف خشبي  تعلوها شرفة تمتد على طول 

يستند من األمام على عمودين.
أحمد  آنذاك  بنغازي  بلدية  عميد  أقدم   1882 عام  في 
من  المجاور  المنزل  بشراء  المبنى  توسعة  على  المهدوي 
مالكه اإليطالي، وهدم المبنيين وأقام مبنى يتكون من ثالثة 

طوابق خصص جزًءا منها مكاتب للموظفين وقاعة استقبال 
وصيدلية، كما أضيفت على المبنى الجديد شرفة كبيرة زادت 
المناسبات  أنها كانت تستخدم في  الصور  من رونقه، وتبين 
من قبل المسؤولين إللقاء الخطب والبيانات على الجموع التي 

كانت تحتشد في الساحة المقابلة.
في  المبنى  توسعة  تمت  اإليطالي  الحكم  فترة  في  بينما 
وإضافة  األوسط  القديم  الجزء  على  اإلبقاء  مع   ،1914 عام 
الجناحين الشرقي والغربي إضافة للبرجين، كما تمت إضافة 
مبنية  بأخرى  الخشبية  الساللم  واستبدال  الحداثة  طابع 
باآلجر ومغلفة بالرخام مع تغيير األثاث والديكور، كما اعتنى 
إضافة  واألبواب  النوافذ  وتجميل  بالواجهات  اإليطاليون 
وجرسين  ساعتين  به  منهما  كل  وبرجين  رخامية  ألعمدة 

كبيرين.
الرواق  بتصميم  بياتشنتيني  مارتشيلو  المعماري  وكلف 
المعماري  الواجهات  صمم  بينما  الداخلي،  والديكور  األمامي 
الفنان  الداخلية  الجصية  اللوحات  فيما صمم  ليبوروني.  إيفو 
األثاث  جُلب  فيما  بيلوتو.  أ.  الثريات  وصمم  كادارين  غيدو 

الداخلي من شركة دوكروت.
البلديات  رؤساء  عليه  وتعاقب  حاله  على  المبنى  وظل 
فيما  البيجو  ورجب  م،   1872 العام  في  منينة  عبدالرحمن 
1874 م تولى  1872 م/ و1874 م، وفي عام  بين العامين 
الرئاسة الزروق الرعيض، وما بين العامين 1883 م/ 1904 
 1905 في  منينة  وسليمان  المهدوي،  احمد  الرئاسة  تولى 
 1908 1906 م إلى العام  1906، وصالح دغيم من العام   /
 1913 إلى  م   1908 سنة  فتولى  الجهاني  أحمد  أما  م، 
وطاهر  م،   1921 الى   1913 بين  ما  المهدوي  وصالح  م، 
المحيشي ما بين 1921 م إلى 1923 م، ثم تولى بعد ذلك 
اإليطالي  الحكم  من  المتبقية  الفترة  بقية  إيطاليون  رؤساء 
الوصل  حلقة  كانوا  الذين  والمختارين  األئمة  على  وأبقوا 

آنذاك. والسكان  البلدية  بين 
القوات  بواسطة  ليبيا  احتالل  تم  حين  م   1942 عام  في 
البريطانية تم تعيين الميجر جريتوكس عميدًا لبلدية بنغازي 
ــ   1947 وليامز خالل عامي  1943 م، ثم ميسون  عام  أواخر 
1949 م، ثم تولى بعد ذلك المنصب يوسف لنقي خالل الفترة 
يشغلون  الليبيون  استمر  و  م،   1958 ــ   1949 من  الممتدة 
عام  نهائيًا  إلغاؤه  تم  أن  إلى  بنغازي  بلدية  عميد  منصب 

1974م.

من بلدية لـ محافظة إلى شعبية
من  واتخذت  المحافظة  إلى  البلدية  من  التسمية  تغيرت 
إلى  لها  مقرًا  ببنغازي«  »الكاتدرائية  االشتراكي  االتحاد  مقر 
منتصف الثمانينيات وعادت تسمية البلدية من جديد، واتخذت 
من المبنى الموجود في منطقة البركة مقرًا لها وكان عميدها 

في تلك الفترة السيد مفتاح بوكر، خلًفا للراحل إبراهيم بكار.
شعبية،  إلى  بلدية  من  أخرى  مرة  التسمية  تغيرت  ثم 
الشعبية  اللجنة  أمين  وكان  بنغازي«  »شعبية  فأصبحت 
)التسمية المتعارف عليها آنذاك( عبد الرحمن العبار، واتخذت 
من المبنى الموجود في منطقة بوعطني )الحالي( مقرًا لها، 
واستمرت فيه إلى قيام ثورة 17 فبراير، وعادت التسمية مرة 
أخرى تنقل إلى عدة أماكن منها منطقة الصابري ثم منطقة 
الحميضة المقر الذي كان مخصصًا لها في فترة التسعينيات.. 
أخرى  مرة  بوعطني  بمنطقة  الجديد  المقر  افتتاح  حين  إلى 
التي  البتار  لكتيبة  مقرًا  فبراير  ثورة  إبان  وكان  صيانته  بعد 
التي خاضها  الحرب  فيه فسادًا وخرابًا، وتعرض خالل  عاثت 
وبعد  كبيرين،  وخراب  دمار  إلى  اإلرهاب،  الليبي ضد  الجيش 
مرور عامين على تحرير بنغازي بالكامل أعيدت صيانة المبنى 

واتخذ من جديد مقرًا لبلدية بنغازي.
وبعدها  الحرب  قبل  البالد  وسط  بمنطقة  المبنى  وظل 
الشريف  القادر  عبد  يدعى  المنطقة  سكان  أحد  بحسب 
أصبح  المبنى  إن  قال  الذي  بنغازي(،  بتاريخ  المهتمين  )من 
فترة  في  الثورية  باللجان  يُعرف  لما  مقرًا  وبات  مهماًل 
تم  الثمانينات  منتصف  وفي  المختلفة،  وألعمالهم  سابقة 
مقرًا  ليصبح  التصميم  في  له  مشابه  بجانبه  بناء  تشييد 
لعمليات  يخضع  مازال  الذي  الوطني،  التجاري  للمصرف 
الثورة،  بعد  ما  وإلى  الماضي  العقد  منتصف  منذ  الصيانة 
وكرًا  وأصبح  باهتمام  المبنى  يحظ  لم  الفترة  تلك  وخالل 

والمتسكعين. الخمور  لمتعاطي 
صيانة  تكون  أن  البالد  وسط  منطقة  سكان  تمنى  فيما 
الحقيقية لوسط  الحياة  القديم فاتحة خير على عودة  المبنى 
أحد  الوسط« مع  لـ»مراسل  الحرب.. وفي اتصال  بنغازي بعد 
أعضاء المكتب اإلعالمي ببلدية بنغازي، للسؤال عن رد البلدية 
على ما حصل من هرج واستياء بعض الناس بعد افتتاح المقر 
وإمكانياته؟.. قال: إن »البلدية إلى اآلن لم تصدر أي بيان، ولم 
افتتاح  الفعل على  بالرد على أي تساؤالت بشأن ردود  تكلفنا 

المقر«.

إنفاق 12.5 مليون دينار صيانة وتأثيث
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محليات 05

حوار - سالم العبيدي

 إيجار االستوديو قفز من 350 إلى 700 دينارا عقب األزمة
طرابلس ــ أحمد الخميسي

قفزت أسعار اإليجارات السكنية في مختلف أنحاء المناطق المجاورة 
»سماسرة  واستغل  قياسية،  مستويات  إلى  طرابلس  للعاصمة 
الحرب« أزمة النازحين وضاعفوا أسعار اإليجارات، بعد مرور أكثر من 

4 أشهر ونصف الشهر على اندالع حرب العاصمة.
اإليجارات  سجلت  العاصمة،  بضواحي  انجيلة  منطقة  في 
إيجار  قيمة  قفزت  إذ   ،100% نسبتها  بلغت  فلكية  ارتفاعات 
األستوديو شهريًا إلى 700 دينار مقابل 350 دينارًا قبل األزمة، 
بـ700  1400 دينار مقارنة  إلى  المتوسطة فقد قفزت  الشقة  أما 

البيباص. العقارات علي  وفًقا لسمسار  دينار، 
هذه  أن  إلى  أشار  لكنه 
إلى  ترجع  الجنونية  االرتفاعات 
اإليجارات،  على  الشديد  اإلقبال 
وقيام الكثير من مالك العقارات 
أن  موضحًا  أسعارها،  برفع 
في  عمولتها  لها  المكاتب 

فقط. الصفقة 
نقص  وسط  ذلك  يأتي 
بعض  لدى  اإلمكانيات 

المجلس  شكلها  التي  الطوارى  لجنة  دور  وغياب  البلديات، 
اإليواء  مراكز  خارج  عائلة  ألف   22 نحو  مشكالت  لحل  الرئاسي، 

وداخله، وفق تقديرات دولية.
منزل  استئجار  في  سعيد  بن  محمد  النازح  جهود  وتعثرت 
مقدمات  تطلب  العامة  الخدمات  كاتب  وأن  خصوصًا  صغير، 
نهاية  في  ليضطر  فوق،  فما  أشهر  أربعة  بقيمة  إيجارات 

عائالت.  3 بمشاركة  منزل  استئجار  إلى  المطاف 
إيجارات  عرضوا  العقارات  »سماسرة  إن  لـ»الوسط«  ويقول 
للمنزل  دينارًا  و50   30 بين  يترواح  يومي  بسعر  العائالت  على 

الصعبة«. المعيشية  لظروف  استغالل  في  وذلك  الواحد، 
 3 مُضي  بعد  اإلنسانية  المنظمات  تحذيرات  وتصاعدت 
طرابلس  العاصمة  تخوم  على  المعارك  انطالق  على  أشهر 
البشرية  الخسائر  من  هائلة  حصيلة  وراءها  تركت  والتي 

ديارهم. من  النازحين  عن  فضاًل 

أكثر  الوضع  كان  فقد  الورفلي  محمد  النازح  حالة  وفي 
بقيمة  »تريلة«  متنقل  مسكن  استئجار  إلى  اضطر  إذ  صعوبة، 
يتحصل  ولم  مصراتة  مدينة  الى  نزح  أن  بعد  دينار شهريًا  ألف 
األسعار«. في  استغالل  »هناك  وقال  مناسب،  بسعر  إيجار  على 

مأساتهم  أزاء  الحكومي  الدور  غياب  من  النازحون  ويشكو 
زليتن– مدينة  إلى  ارحومة–النازح  محمد  يقيم  إذ  اإلنسانية، 
تبلغ  بإيجــار  والمطبخ  الحمام  باسثناء  مكتمل  غير  منزل  في 
النازحين  لمتابعة  لجنة  توجد  »ال  ويقول  شهريًا.  دينار   700

إال في اإلعالم فقط «.
من  »كل  قالت  زارة  عين  إيواء  مراكز  في  النازحات  إحدى  أما 
قدم لنا المساعدة شباب متطوعون، ولم نر أي جهد من الحكومة 

والمسؤولين، ولم يتفقد حالنا أحد«
شؤون  في  الخبير  ويرجع 
أسعار  ارتفاع  شعبان  العقارات 
زيادة  إلى  ليبيا  في  اإليجارات 
عدم  ظل  في  النازحين  أعداد 
وسياسي  أمني  استقرار  وجود 
البناء  أعمال  وتوقف  البالد،  في 
ركود  في  تسبب  الذي  البالد،  في 
ارتفاع  إلى  وأدى  العقارات  سوق 
الطلب  لمحدودية  اإليجارات 
يلقي  الهادي  أبوبكر  االقتصادي  المحلل  لكن  المعروض. 
بالالئمة على السماسرة في االرتفاع الجنوني إليجارات العقارات، 
النازحين  أزمة  لمتابعة  حكومي  غياب  ذلك وسط  أن  إلى  مشيرًا 
إلى مابين  وتوفير مأوى لهم، وأردف أن »االرتفاع اليطاق وصل 
من  النازح  يعانية  ما  ظل  في  السابق  السعر  عن  و100%   50

اإلنسانية«. المعاناة 
ضغوًطا  يعانون  البلديات  عمداء  إن  الوفاق  حكومة  وتقول 
كبيرة بسبب النزوح، لكن مسؤولة حكومية قالت إن تأخر صرف 
تقديم  أو  الخدمات  توصيل  عدم  في  تسبب  ما  هو  المخصصات 
مليون   120 مبلغ  حالما خصص  ولكن  فيما سبق،  هذا  دعم،  أي 

المشكلة. انتهت  فقد  دينار 
وتراجعت إيرادات البالد من النفط وهبطت %11.2 إلى 14.3 
من  األولى  الستة  األشهر  في  دوالر(  مليارات   10.2( دينار  مليار 
2019، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وفًقا للمصرف المر كزي.

محلل اقتصادي: السماسرة استغلوا الغياب 
الحكومي وضاعفوا األسعار

»تاجا« التركية لم تنفذ 
التزاماتها.. والعقود سارية ما لم 

يثبت التورط في دعم اإلرهاب

المالية  المخالفات  ملفات  تتراكم 
واإلدارية على طاولة د.عمر عبدربه 
المحاسبة  ديوان  رئيس  صالح 

ببنغازي،
المصرف  مشكالت  بين  وما 
وأزمة  البيضاء،  في  المركزي 
»تاجا«  شركة  التركية  الشركة 
محاوالت  كانت  العمرانية،  للتنمية 
الحقائق  توضيح  الديوان  رئيس 
أسئلة،  من  يدور  ما  على  والرد 
إلى  حوار  النقاب–في  كاشفا 
وأخطاء  مخالفات  عن  »الوسط« 
رئيس  شكلها  التي  للجنة  جوهرية 
المخزون  لتوفير  النواب  مجلس 
 ،2014 العام  في  االستراتيجي 

وكان هذا نص الحوار:

العامة  اإلدارات  مديري  طالب  المحاسبة  ديوان   •
لكم،  التابعة  الديوان  وفروع  المكاتب  ومديري 
المحاسبة  لديوان  التابعة  التنسيق  لجنة  مع  بالتواصل 
لم  لماذا  السنوي  التقرير  توحيد  لبحث  بطرابلس 

األن؟ حتى  موحد  تقرير  يصدر 
إداراتنا  نطالب  لم  فنحن  سؤالكم  تصحيح  يتعين   -
المحاسبة  بديوان  التواصل  لجنة  مع  بالتنسيق  وفروعنا 
أن  يستوجب  الموضوع  وشرح  الحديث  وقبل   – طرابلس 
كان  المحاسبة  فديوان  التواصل،  لجنة  عن  قليال  نعرج 
مجلس  لشرعية  ويخضع  واحدة  وحدة  يكون  أن  يجب 
النواب الذي انبثق منه، غير أن االنقسام السائد وسيطرة 
الديوان  انقسام  في  ساهم  ما  هو  بطرابلس  المليشيات 
حاصل  تحصيل  هو  طرابلس  المحاسبة  فديوان  لجزئين، 
التي  لألسباب  ولكن  البيضاء  المحاسبة  ديوان  يتبع  أن 

ذلك. دون  حالت  ذكرتها 
التواصل؟ أسباب  وما   •

الوسطى  اإلدارات  مع  كان  التواصل  أن  فهم  يجب   -
المحاسبة  ديوان  من  لجنة  تشكيل  عبر  والنظيرة، 
لمتابعة  بطرابلس  نظيرتها  مع  للتواصل  بالبيضاء 
ما  ضمن  ومن  الديوانين،  بين  األعمال  أداء  ومراجعة 
التواصل  ولجنة  المحاسبة  ديوان  أن  عليه  االتفاق  تم 
المحاسبة  لديوان  السنوي  تقريرهم  يحيلوا  أن  بطرابلس 
موحد،  تقرير  شكل  في  التقريرين  يدمج  والذي  بالبيضاء، 
قانونا  المختص  هو  بالبيضاء  المحاسبة  ديوان  أن  حيث 
لسنة   )19 ( رقم  القانون  من   )53 ( المادة  لنص  طبقا 
مجلس  في  المتمثلة  التشريعية  للسلطة  بإحالته  2013م 
ولجنة  بطرابلس  المحاسبة  ديوان  أن  غير  النواب، 

وروده  انتظار  في  ونحن  تقريرهم  لنا  يحيال  لم  التواصل 
النواب. لمجلس  إلحالته  تمهيدا  تقريرنا  مع  لدمجه 

رواتب  لزيادة  الموقتة،  الحكومة  رئيس  خاطبت   •
رده؟  كان  ماذا  والتعليم  التربية  قطاع  في  العاملين 

الزيادة؟ تصرف  ومتى 
القوانين  تطبيق  على  يحرص  دائما  الديوان   -
وتعطيلها  وإهمالها  التنفيذ،  موضع  ووضعها  والقرارات 
على  والتأديبية  الجنائية  للمسألة  مرتكبيها  يعرض 
اإلدارات  سلبية  على  مؤشرا  يعطي  كذلك  السواء،  حد 

القانون. بتطبيق  اهتمامها  وعدم  التنفيذية 
ودورهم  المعلمين  بشريحة  الديوان  الهتمام  ونظرا 
فلم  المستقبل  أجيال  وخلق  والتعليم  التربية  في  الكبير 
رقم  القانون  لتطبيق  تنفيذية  خطوات  أية  الديوان  ير 
هذا  ان  رغم  العاملين  مرتبات  بشأن   2018 لسنة   )4(
. صدوره  تاريخ  منذ  به  العمل  على  صراحة  نص  القانون 

العالقة  ذات  الجهات  مخاطبة  على  عزمنا  لذا 
رقم  بكتابنا  التنفيذ  موضع  القانون  وضع  على  للعمل 
المتمثلة   2019/6/20 بتاريخ   )2019/188 )ر.م.د.
والتخطيط  المالية  ووزير  الموقتة  الحكومة  رئيس  في 
رأينا  وقد  البيضاء،  في  المركزي  المصرف  ومحافظ 
وتعنت  والثاني  األول  من  تنفيذه  في  وقبول  استحسان 
سائغة  وغير  واهية  حجج  وابداء  ذلك  في  الثالث  الطرف 
في  حصلها  تنفيذه  في  حججنا  يدحض  أن  محاوال  قانونا، 
يدعيه  الذي  التوازن  هذا  أغفل  انه  رغم  المالي  التوازن 
وتوريد  السوداء  السوق  بأسعار  اجنبية  عمالت  شراء  في 

الموازي. السوق  بأسعار  تموينية  سلع 
ردكم؟ • وكيف كان 

لم  التي  مبرراته  وتفنيد  حججه  ودفع  عليه  الرد  تم   -
تنفيذ  ضرورة  مجددا  منه  وطلبنا  للقانون،  وفقا  تكن 
بتاريخ   )2019/202 )م.ر.د. رقم  اليه  كتابنا  وفق  القانون 
البشرية  التنمية  وكانت حجتنا في ذلك هو   ،2019/7/10

واألدبية. العلمية  اإلمكانيات  من  لها  أجيال  ودفع  لخلق 
البيضاء  في  المركزي  المصرف  إدارة  أن  كشفتم   •
األجنبية  العمالت  بشراء  لقيامها  القانون  خالفت 
القضية؟ هذه  في  فعلتم  ماذا  الموازية  السوق  بأسعار 

يجريها  التي  والمراجعة  الفحص  أعمال  كشفت  لقد   -
من  جملة  عن  المركزي  المصرف  حسابات  على  الديوان 
المحاسبة  ديوان  تقرير  تناولها  والتجاوزات  المخالفات 

: بإيجاز  عليها  نعرج   , 2017م  العام  السنوي 
قوائمه  اعداد  في  المصرف  إدارة  قصور  استمرار  أوال: 

الميزانية. وتصور  المالية 
بمالحظات  باألخذ  المصرف  وتقصير  اهمال  ثانيا: 
النقدي  باالحتياطي  باالحتفاظ  المتعلقة  الديوان 

الخصوم. مخاطر  لمواجهة 
التي  المصرفية  األخطار  تصنيف  في  التقصير  ثالثا: 
الموازنة  تقديم  وتكرار  الوطني،  االقتصاد  لها  تعرض 
األهمية  أفقدها  ما  و2017،   2016 لعامي  التقديرية 
وبنغازي  البيضاء  مدينتي  بين  الفاعلة  اإلدارات  وتوزيع 
عنها  واالفصاح  المعلومات  انسياب  عدم  عنها  ترتب 
في  والتأخير  التصحيحية،  المراجعة  لمعايير  طبقا 
وتعدد  القيود  من  للعديد  والتسوية  االدخال  عمليات 
على  واالعتماد  والتكرار  واإللغاء  الشطب  بين  التعديل 

اظهار  وإغفال  الدفاتر  مسك  وإغفال  الحاسوب  مخرجات 
من  عمالت  بصك  يقضي  قرار  إلصدار  المقابلة  األصول 
وتسهيالت  سلف  لتقديم  ولجوءه  دنانير،  و5   10 فئتي 
المراجعة  ميزان  اإلفصاح عن حساب  يتم  لم  للغير، كذلك 
األجنبية  بالعمالت  تقسيمه  تم  2017/12/31م  في 
2017م  للعام  المتوقع  الدخل  تقدير  في  والمبالغة 
مليونا  و427  مليار  د.ل(   1,427,603,416( بمقدار 
احكام  في  والقصور  دينارا،  و416  واربعمائة  آالف  و603 
بيان  عن  اإلفصاح  مراعاة  وعدم  اإليرادات  على  الرقابة 
العمالت  مبادلة  مركز  ألرصدة  التبادلي  الصرف  سعر 
كضرائب  الضرائب  إلدارة  مبلغ  وصرف  المراجعة،  بميزان 
الذي  الوقت  في  للمصرف  ارض  قطعة  شراء  عقد  على 

الضريبي. باإلعفاء  المصرف  فيه  يتمتع 
عن  بعيدا  نأى  المصرف  فإن  ذلك،  كل  إلى  إضافة 
واإلتجار،  المضاربة  أسلوب  اتباع  على  ونهج  اختصاصاته 
السوداء  السوق  بأسعار  اجنبية  عمالت  شراء  على  فدأب 
و50   20 ( فئتي  من  النقد  وطباعة  إصدار  على  ودأب 
إصدار  يقابل  الذي  الغطاء  عن  يفصح  أن  دون  دينار( 
غير  إبراء  قوة  له  تكون  أن  معه  يستلزم  والذي  العمالت 
 )1 ( رقم  القانون  من   )33 ( المادة  لنص  وفقا  محدودة 

األصول  بيان  تقابل  لكي  المصارف،  بشأن  2005م  لسنة 
ما  عادة  والتي  المالية  المصرف  بقوائم  والخصوم 
الذهبية  السبائك  في  المتمثلة  باألصول  تقييمها  يكون 
واألرصدة  والمحلية  األجنبية  الخزانة  وأذنات  ومستندات 

للتحويل. القابلة  بالعمالت 
له  كان  السلوك  هذا  مثل  نهج  ان  عليكم  يخفى  وال 
غياب  في  تتحصل  وخيمة  وعواقب  سلبية  مؤشرات 

قيمه. إلثبات  الالزمة  المحاسبية  القيود 
حاول  السابقة  الفترة  في  انه  ذلك  من  واالدهى 
يرتبه  وما  الذهب  من  المصرف  ارصدة  يبيع  ان  المصرف 
الدينار  قيمة  وانهيار  الوطني  باالقتصاد  محدق  خطر  من 
2016م  عام  منذ  ذلك  في  الديوان  تدخل  فلوال  الليبي 

الطامة. لوقعت 
التي  المخالفات  حيال  الديوان  تصرف  كان  وكيف   •

رصدتوها؟
لتولي  اإلدارية  الرقابة  لهيئة  أحالها  الديوان   -
إعادة  قانون  من   )27 ( المادة  تقضي  لما  طبقا  التحقيق 

. 2013م  لسنة   )19 ( رقم  المحاسبة  ديوان  تنظيم 
سلعا  اشترى  المصرف  أن  الجميع  على  يخفى  وال 
التي  اللجنة  أن  إذ  الموازي،  السوق  بأسعار  أيضا  تموينية 
لسنة   )32 ( رقم  بقراره  النواب  مجلس  رئيس  شكلها 
برئاسة  كانت  االستراتيجي  المخزون  لتوفير  2014م 
آخرين  وعضوية  البيضاء  في  المركزي  المصرف  محافظ 
القرار  يصدر  أن  قبل  السلع  توريد  عقود  ابرام  في  شرعت 
ان  اعتبار  على  المحاسبة  ديوان  موافقة  دون  وتعاقدت 
وتستوجب  دينار  ماليين  خمسة  مبلغ  تتجاوز  عقودها 
تنص  لما  وفقا  التعاقد  قبل  المسبقة  للدراسة  اخضاعها 
2013م  لسنة   )24 ( رقم  القانون  من   )1 ( المادة  عليه 
لسنة   )19 ( رقم  الديوان  تنظيم  إعادة  قانون  بتعديل 

.2013
من  العديد  اللجنة  هذه  أعمال  صاحب  كذلك 

نصوص  احكام  فتضاربت  الجوهرية  واالخطاء  المخالفات 
في  يراع  لم  كذلك  الموردة  الشركات  مع  المبرمة  العقود 
يعادله  ما  أو  الدوالر  سعر  وبيان  توضيح  العقد  نصوص 
الدوالر  سعر  بتحديد  فقط  واكتفت  الليبي،  بالدينار 
الليبي،  بالدينار  يعادله  ما  أو  تحصيل  مستندات  بموجب 
ظل  في  المباشر  التكليف  بأسلوب  للتعاقد  اللجنة  ولجوء 
قانونا  المختص  الوزراء  مجلس  من  بالتعاقد  اإلذن  غياب 
اعتبارات  أيضا  اللجنة  وأغفلت  بالتعاقد،  االذن  بمنح 
التعاقد  إجراءات  يسبق  فلم  العقود  إبرام  عند  وأساسيات 
السلع  رصيد  من  المتوافر  لحصر  وشاملة  وافية  دراسة 
تجهيز  اللجنة  أهملت  وكذلك  األسعار،  موازنة  بصندوق 
والتقديرات  األسعار  بيان  عن  كافية  دراسة  وإعداد 
التغطية  توافر  مدى  على  أيضا  يستدل  ولم  المالية، 

التعاقد. إجراءات  في  الشروع  قبل  الالزمة  المالية 
• لماذا أوقفتم اعتمادًا بـ 78 مليون دوالر لشركة تركية؟

مع  عليها  متعاقد  التي  المشاريع  مصير  هو  وما 
تنفيذها  في  وبدأت  السابق  في  التركية  الشركات 

الحرب؟ بسبب  وتوقفت 
يختص  تنظيمه  إعادة  لقانون  وفقا  المحاسبة  ديوان   -
التعاقدات  ومتابعة  العامة،  األموال  على  فاعلة  برقابة 
تصرف  التي  الدفعات  وفحص  ومراجعة  التنفيذي  وموقفها 
وقف  الى  المحاسبة  ديوان  دعا  ما  فإن  ولذلك  عليها، 
جوهرية  التركية( ألسباب  )تاجا  لشركة  المستندي  االعتماد 
المذكورة  فالشركة  العامة  األموال  على  الحفاظ  تستدعي 
وترفيهي  تجاري  مركب  لتنفيذ  الباطن  من  مقاول  هي 
العقاري  التطوير  شركة  بين  األصل  في  عليه  والمتعاقد 
ومسجلة  بنغازي  التجاري  بالسجل  المسجلة  غير  طرابلس 
وهذه   )13651( رقم  تحت  طرابلس  التجاري  بالسجل 
الداخلي  االستثمار  جهاز  تتبع  قابضة  شركة  هي  الشركة 

2010م . بطرابلس، وأبرمت العقد مع بلدية بنغازي عام 
• وماذا حدث؟

وتحسبا  التزاماتها  بتنفيذ  الشركة  التزام  عدم  تجاه   -
اضطر  فقد  المستندي  االعتماد  فتح  يتم  ان  الديوان  من 
والحفاظ  العامة  المصلحة  ولدواعي  الديوان  معه 
فتح  إجراءات  وقف  بطلب  يتجه  أن  العامة  األموال  على 
مستندي  اعتماد  فتح  سبق  بأنه  اإلشارة  مع  االعتماد 
شركة  لصالح  العقاري  لالستثمار  تطوير  شركة  قبل  من 
دوالر(   78,013,716  ( بقيمة  العمرانية  للتنمية  »تاجا« 
المبالغ  ألفا و716 دوالرا وقد بلغت قيمة  78 مليونا و13 
 6,990,157( المذكور  االعتماد  قوة  على  المخصومة 

6 ماليين و990 ألفا و157 دوالرا . دوالر ( 
• عممتم على الفروع التابعة للديوان قرارا عدم التعامل مع 
الشركات والمؤسسات التركية وحظر االستيراد منها بكافة 

أشكاله وأنواعه ما مصير التعاقدات السابقة لهذا القرار؟
نافذة  عقودا  تعتبر  السابق  في  المبرمة  العقود   -
التعاقدية  بالتزاماتها  الشركات  تلك  تخل  لم  ما  وسارية 
المتطرفة،  والجماعات  اإلرهاب  دعم  في  تورطها  ثبوت  أو 
هذه  مع  واالتفاقيات  والعقود  االلتزام  إلى  نظرنا  ما  وإذا 
من  والمعاهدات  االتفاقيات  هذه  كانت  فأين  الشركات 
الحفاظ  المتحدة في ضرورة  واألمم  األمن  قرارات مجلس 
شأنها  من  التي  والتصرفات  وحرمتها  الدولة  سيادة  على 

الليبية. للدولة  القومي  األمن  تمس  أن 

»سماسرة الحرب« استغلوا أزمة النازحني.. وضاعفوا اإليجارات!

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مخالفات في لجنة توفير املخزون 
االستراتيجي املشكلة في العام 2016
 »املركزي« بالبيضاء ضارب بالدوالر وحاول بيع أرصدة الذهب

  عمر عبدربه صالح رئيس ديوان المحاسبة ببنغازي لـ»الوسط«:



عربي و دولي 06

أم لسبعة أوالد تتولى رئاسة المفوضية

فون دير اليني تفوز بأغلبية ضئيلة وتتعهد بحماية املناخ وتوزيع الالجئني

في الذكرى الثالثة لفشل االنقالب

تدهور عالقات تركيا مع الغرب على خلفية التنقيب عن الغاز  وشراء صواريخ روسية

األلمانية  الثالثاء  األوروبيون  النواب  انتخب 
للمفوضية  رئيسة  ليين  دير  فون  أورسوال 
امرأة  أول  لتصبح  بأغلبية ضئيلة،  األوروبية 
ولتمثل  األوروبية،  التنفيذية  الهيئة  تترأس 

ألمانيا أيضا للمرة األولى منذ 52 عاما.
األلمانية ومرشحة  الدفاع  وزيرة  وحصلت 
ما  أي  صوتا،   383 على  األعضاء  الدول 
يتجاوز بفارق ضئيل 374 صوتا هي األكثرية 
تتيح  والتي  األوروبي  البرلمان  في  المطلقة 

لها خالفة جان-كلود يونكر في نوفمبر.
أتاح  ما  سري،  باقتراع  التصويت  وجري 
السياسية  كتلهم  تعليمات  مخالفة  للنواب 
لصالح  خريطته  تغيرت  الذي  البرلمان  في 
التي جرت في  إثر االنتخابات  اليمين  أحزاب 

مايو.
وأثار ترشيح ليين للمنصب االستياء لدى 
فيها  تم  التي  للطريقة  األوروبيين  النواب 
أيام  ثالثة  من  قمة  فبعد  المرشحة.  اختيار 
في  األوروبيون  القادة  اختارها  بروكسل  في 
المرشحين  متجاهلين  يوليو،  من  الثاني 

الذين طرحهم البرلمان األوروبي.
ودعت ليين جميع النواب األوروبيين إلى 
العمل »في شكل بناء«، وقالت بعد انتخابها 
ستراسبورغ،  في  األوروبي  البرلمان  في 
فلنعمل  اآلتية:  هي  جميعا  لكم  »رسالتي 
أوروبا  هو  المطلوب  بناء ألن  معا في شكل 

موحدة وقوية«.

أم لسبعة أوالد
وكانت فون دير اليين قامت بمحاولة أخيرة 
بانتخابها  األوروبيين  النواب  إلقناع  الثالثاء 
على رأس المفوضية األوروبية، مشددة على 
تعهداتها لصالح حماية البيئة وتغير المناخ.

وأكدت األلمانية المقربة من المستشارة 
ألن  كبير  بفخر  تشعر  »أنها  ميركل  أنغيال 
تكون امرأة تتولى أخيرًا« رئاسة المفوضية، 

وكانت  أوالد.  لسبعة  أم  بأنها  مذكرة 
سيمون فيي أول امرأة تولت رئاسة البرلمان 
لم  األوروبية  المفوضية  ولكن  األوروبي، 

تكن قد ولدت بعد.
بطالقة  اليين  دير  فون  وتحدثت 
خالل  واإلنجليزية  واأللمانية  بالفرنسية 
خالل  النواب  أسئلة  على  وأجوبتها  خطابها 
دامت  األوروبي  البرلمان  في  طويلة  جلسة 
أربع ساعات. وأغدقت الوعود للحصول على 
والبالغة  األصوات  من  المطلقة  الغالبية 
للمفوضية  رئيسة  تنتخب  لكي  صوتًا   374

األوروبية.

»حماية البيئة«
األشهر  في  الكبرى  للتعبئة  واستجابة 
الشباب  وخصوصا  لمواطنيها  الماضية 

في  اليين  دير  فون  وعدت  البيئة،  لحماية 
خطابها بالتوصل إلى اتفاق بيئي بين دول 
االتحاد األوروبي في األيام المئة األولى من 

واليتها في حال انتخابها.
قارة  هدف  إلى  للوصول  دعمها  وأكدت 
 2050 العام  بحلول  الكربون  من  خالية 
وهو ما سيدرج في »أول قانون أوروبي حول 
لخفض  أكثر  طموحًا  هدًفا  وأيدت  المناخ«. 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50% 

في العام 2030 لتصل إلى 55%.
كما أبدت استعدادها إلرجاء جديد لموعد 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي المحدد 
والقى  األمر.  لزم  اذا  أكتوبر،   31 في  حاليًا 
قبل  من  استهجان  صيحات  التصريح  هذا 
المؤيدين  البريطانيين  األوروبيين  النواب 
بالدهم  علم  وضعوا  الذين  لبريكست 

نايجل  اليميني  زعيمهم  وقال  أمامهم. 
شعبية  أكثر  بريكست  جعلت  »لقد  فراج، 
بسخرية  عليه  ردت  ولكنها  بريطانيا«.  في 
قائلة، »نشكر اهلل ألنه يمكننا االستغناء عن 

خطاب« مثل خطابه.
خريطة معقدة للبرلمان األوروبي

ووعدت فون دير اليين )60 عامًا( بالتوصل 
إلى حق لجوء أوروبي أكثر تناسًقا، واالعتراف 
واتفاقية  األوروبي  للبرلمان  المبادرة  بحق 
أوروبي  ضمان  ونظام  أوروبا  مستقبل  حول 
التي  الدول  لمساعدة  العمل  عن  للعاطلين 

تشهد أزمات.
ورغم أن النواب الحاضرين صفقوا بحرارة 
لوزيرة الدفاع األلمانية، فلقد بقيت فرصها 
األخيرة  اللحظات  حتى  متأرجحة  الفوز  في 
التركيبة المعقدة للبرلمان األوروبي  بسبب 

بعد انتخابات مايو.
إليه  تنتمي  الذي  اليميني  التكتل  وكان 
في  الرئيسية  القوة  ويعد  اليين  دير  فون 
البرلمان ب182 نائبًا، قد وعد بالتصويت 
الوسطيون  الليبراليون  أكد  كما  لصالحها. 
ينتمي  الذي  الحزب  وهو  نواب(،   108(
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مناصرو  إليه 

لها. دعمهم  ماكرون، 
شركاء  نائبًا(،   154( االشتراكيين  لكن 
كانوا  الحكومي،  اإلئتالف  في  ميركل 
في  اليين  دير  لفون  معارضة  األكثر 
االشتراكيين–الديمقراطيين،  معسكر 
حزب  واستبعد  يونكر.  كلود  جان  لخالفة 
 41( المتطرف  واليسار  نائبًا(   74( الخضر 

اليين. دير  لفون  التصويت  نائبًا( 
 62( واإلصالحيون  المحافظون  ووعد 
»واقعيين«  سيكونون  بأنهم  نائبًا( 
»الهوية  تكتل  واستبعد  قرارهم.  في 
المتطرف  اليمين  من  والديمقراطية« 
من   28 بينهم  نائبًا   73 يضم  الذي 
التجمع  من  و22  اإليطالية  الرابطة 
أللمانيا،  البديل  من  و11  الوطني 

لصالحها. التصويت 

ستراسبورغ، فرنسا ــ وكاالت

انقرة ــ وكاالت
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<    إردوغان يحيي الذكرى الثالثة لفشل االنقالب العسكري 

<  األلمانية أورسوال فون دير اليين رئيسة المفوضية األوروبية

تزايدت االتهامات الموجهة للرئيس األميركي دونالد ترامب 
غير  هجوم  بعد  عرقية«  »حرب  نحو  بالده  ودفع  بالعنصرية 
العرقية  األقليات  من  ديمقراطيات  نائبات  أربع  على  مسبوق 
طالبهم فيها ب»العودة إلى دولهم« إذا كانوا غير راضين عن 

سياساته.
ترامب  استهدفهن  اللواتي  الديمقراطيات  النائبات  وردت 
الواليات  ب»كراهية  اتهامهم  حد  بلغت  معادية  بتعليقات 
لتشتيت  محاولة  إنه  بالقول  متتاليين  يومين  في  المتحدة« 
األنظار عن سياساته »الفاشلة« في ملف المهاجرين من خالل 

شن »هجوم عنصري صارخ«.
الواليات  في  المولودات  األربع  النائبات  ترامب  وهاجم 
قال  األحد،  تغريدات  واحدة فقط، بسلسة  باستثناء  المتحدة 
فيها إن عليهن »العودة إلى البلدان التي يتحدرن منها والتي 
التي  الحادة  تمثل بؤرًا للجريمة والفساد«. ورغم االنتقادات 
وجهت لترامب في بلد تتميز بتعدد األعراق وبناها المهاجرون 
في  التعليقات  نفس  لتكرار  عاد  فإنه  العالم،  أنحاء  كل  من 
مؤتمر صحفي اإلثنين، قائاًل أنه يتوجب على النائبات العودة 
المتحدة  الواليات  العيش في  إذا كانوا ال يحتملون  لبالدهن 
وال يقرون بما حققه من »إنجازات«. كما اتهم ترامب النائبات 
األربع ب»كراهية أميركا« و»كراهية إسرائيل« الحليف األقرب 

لواشنطن.
المتطرف  اليمين  ترويجًا ألفكار  ترامب  تعليقات  واعتبرت 
المتحدة هي بلد للبيض فقط، بينما  الواليات  الذي يرى أن 
20 من األمريكيين من أصول إفريقية، ونسبة  يسكنها نحو 
اآلسيويين  بجانب  الالتينية،  األصول  ذوي  من  مماثلة 

والمسلمين والعرب.

رد نائبات »الفرقة«
نيويورك  من  كورتيز  أوكازيو-  ألكسندريا  النائبات  وردت 
ورشيدة طليب من ميشيغان وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا 
بريسلي من ماساشوستس على ترامب خالل مؤتمر صحفي 
االثنين، حذرن فيه الشعب من »الوقوع في الفخ« المتمثل في 

سياسات ترامب المعادية للمهاجرين واألقليات.
تدخالن  مسلمتين  نائبتين  أول  هما  وطليب  وعمر 
األربع  النائبات  بين  من  الوحيدة  عمر،  أن  كما  الكونجرس. 
طفلة  أسرتها  مع  وأتت  المتحدة  الواليات  في  تولد  لم  التي 
في  تنجح  محجبة  سيدة  أول  هي  الصومال،  من  مهاجرة 

الحصول على مقعد في مجلس النواب األميركي.
عن  األنظار  صرف  ببساطة  يحاول  ترامب  إن  عمر  وقالت 
أن  وأوضحت  صارخ«.  عنصري  »هجوم  خالل  من  سياساته 

»هذه هي أجندة القوميين البيض«.
وحضّت من جهتها بريسلي الشعب األميركي على »عدم 

تهجم ترامب على أربع نائبات ديمقراطيات يهدد بتأجيج حرب عرقية قبل انتخابات 2020
طالبهن بـ»العودة لبالدهن«

واشنطن–وكاالت

<   الرئيس األميركي دونالد ترامب<   النائبات الديمقراطيات خالل مؤتمرهن الصحفي للرد على ترامب 
الوقوع في الفخ«. وأضافت »هذا ببساطة تشويش وتشتيت 

عن ثقافة إدارته الفوضوية والفاسدة التي ال ترحم«.
قبل بعض  بـ»الفرقة« من  لقبن  اللواتي  النائبات  وأكدت 
عن  عوضًا  يتركز  أن  يجب  االنتباه  أن  على  اإلعالم  وسائل 
معاملة  والهجرة، خصوصًا  الصحية  الرعاية  قضايا  على  ذلك 
طالبي اللجوء عند الحدود الجنوبية حيث يتكدس اآلالف في 

معسكرات مكتظة، ويتعرضون للفصل عن أطفالهم.
الكونغرس  في  نائبة  أصغر  وهي  أوكازيو-كورتيز،  ورأت 
وعملت  عامًا   28 العمر  من  وتبلغ  بورتوريكو  من  تنحدر 
نادلة في مطعم أثناء دراستها الجامعية، أن »أصحاب العقول 
ليتفادوا  لبلدنا  بوالئنا  يشككون  الضعفاء  والقادة  الضعيفة 

مناقشة سياساتهم وتحديها«.
وتابعت »ال يعرف ترامب كيف يدافع عن سياساته، ولذلك 
فإن ما يقوم به هو مهاجمتنا على المستوى الشخصي، وهذا 

هو كل ما في األمر«.
تغريدات  أن  اعتبرت  فقد  األصل  الفلسطينية  طليب،  أما 
العنصرية  الستراتيجيته  »استمرارية  وتعليقاته  ترامب 
والكارهة لألجانب«. وأضافت »ال يمكننا أن نسمح لتصرفات 

في  الهام  العمل  عن  تصرفنا  أن  بالكراهية  المليئة  رئيسنا 
عند  اإلنسانية  غير  الظروف  على  اإلدارة  محاسبة هذه  سبيل 
غير  بظروف  واحتجازهم  أهلهم  عن  األبناء  وفصل  الحدود 
إقالة  إلى  الدعوات  وعمر  طليب  وكررت  ومروعة«.  قانونية 

ترامب الذي وصفهن بأنهن مجموعة من »الشيوعيين«.
ادانة من مجلس النواب

الرئيس  الثالثاء  رسميا  األميركي  النواب  مجلس  وأدان 
األميركي بسبب تغريداته التي استهدفت النائبات. وبالرغم 
من أن النواب الجمهوريين تمسكوا بدعم ترامب، اال ان أربعة 
»التعليقات  نائبا ديموقراطيا الدانة   235 الى  انضموا  منهم 
والكراهية  الخوف  وزادت  »شرّعت  التي  لترامب  العنصرية« 
نائب  وأيد  الملونين«.  واألشخاص  الجدد  االميركيين  تجاه 

واحد مستقل القرار.
من  الكونغرس  أعضاء  ان  ترامب  »قول  القرار،  وانتقد 
المهاجرين )زمالؤنا الذين يعتقد خطأ أنهم من المهاجرين( 
ال ينتمون إلى الكونغرس أو الى الواليات المتحدة األمريكية«. 
كما أنب القرار ترامب ايضا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء 

ب»الغزاة«.

البالغ  النواب  مجلس  في  بغالبية  الديمقراطيون  ويتمتع 
الذي يبلغ عدد أعضائه 435 نائبا، لكن للجمهوريين الغالبية 
النظر في  المرجح أن يتم  الشيوخ، حيث من غير  في مجلس 

القرار.
تكن  لم  التغريدات  هذه  »إن  على  الثالثاء  ترامب  وشدد 
عنصرية، ولن تجدوا غراما واحدا من العنصرية لدي«، داعيا 
لهم  ينصبه  الذي  »الفخ«  في  الوقوع  عدم  الى  حزبه  نواب 

خصومهم الديموقراطيون.

متمسك بموقفه
وفي إطار استراتيجيته القائمة على تأجيج الجدل حول شخصه، 
حرص ترامب عبر تغريدة صباحية الثالثاء على تكرار ما قاله 
الديموقراطيات األربع. وكتب قائال »إن  النائبات  االثنين عن 
بلدنا حر ورائع ومزدهر. إذا كنتن تكرهن بالدنا أو إن لم تكن 

سعيدات هنا، بإمكانكن الرحيل«.
المقررة  المقبلة  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 
وقت  أي  من  أكثر  مصمما  ترامب  يبدو   2020 نوفمبر  في 
على استقطاب قاعدته االنتخابية البيضاء في اكثريتها، وعلى 

العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديموقراطيين.
في  أعضاء  من  محدودة  انتقادات  تلقى  قد  ترامب  وكان 
ترامب  وقال  تراجعًا.  يبد  لم  ذلك  مع  لكنه  الجمهوري،  حزبه 
للصحفيين خالل فعالية في البيت األبيض للترويج للصناعات 
عن  وقال  التذمر«.  هو  يفعلنه  ما  »كل  االثنين،  األميركية 
النائبات األربع »هؤالء أشخاص يكرهون بلدنا«، مكررًا قوله 
واتهم  المغادرة«.  يمكنكن  هنا  مسرورات  غير  كنتن  »إن 
ترامب أيضًا النائبات اللواتي دخلن الكونغرس للمرة األولى 
بأن لديهن مشاعر »حب ألعداء الواليات المتحدة كالقاعدة«.
وردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان يشعر 
بالقلق إزاء اعتبار كثيرين تعليقاته بأنها عنصرية قال ترامب 
»األمر ال يقلقني ألن العديد من األشخاص يوافقونني الرأي 

وأعجبتهم التغريدات«.

إدانة متحفظة من الجمهوريين
قادة  من  انتقادات  المسبوقة  غير  ترامب  تعليقات  وأثارت 
لزم  بينما  ديمقراطيين،  من  الداخل  في  وغضبًا  العالم 

الجمهوريون صمتًا في البدء.
رومني،  ميت  يوتا،  والية  عن  الجمهوري  السناتور  وقال 
والذي سبق له منافسة ترامب في انتخابات الحزب التمهيدية 
للترشح لرئاسة الواليات المتحدة، »من وجهة نظري فإن ما 
لالنشقاق  ومثيرًا  ومهينًا  مدمرًا  كان  تغريده  تم  وما  قيل 
وصف  رفض  رومني  ولكن  فادحًا«.  خطأ  كان  وبصراحة 
المصطلح  هذا  إن  قائاًل  ب»العنصرية«،  ترامب  تصريحات 

أصبح مبتذال.
وأكدت السناتورة الجمهورية عن االسكا، ليزا موركوسكي، 
على أن »ما من عذر لتعليقات الرئيس الحاقدة — كانت غير 
أن  »يجب  وأضافت،  يتوقف«.  أن  يجب  وهذا  إطالًقا  مقبولة 

نطالب بمعايير أعلى من اللياقة والحشمة«.
كولينز،  سوزان  ماين،  عن  الجمهورية  السناتورة  وقالت 
أن  إال  للنائبات  السياسية  اآلراء  مع  اختالفها  رغم  إنها 
الكونغرس يجب  الرئيس عن أن عددًا من أعضاء  »تغريدة 
أن يعدن من حيث أتين تخطت الحدود كثيرًا ويتعين عليه 

حذفها«.
الجمهورية  هورد،  ويل  تكساس  عن  النائبة  واعتبرت 
»سي.إن.إن«  لشبكة  النواب  مجلس  في  الوحيدة  السوداء 

اإلخبارية أن سلوك ترامب »ال يليق بزعيم العالم الحر«.
النيوزيلندية  الوزراء  رئيسة  قالت  دولية  إدانة  أول  وفي 
في  مضيفة  معه«  وتمامًا  كليًا  »اختلف  أرديرن  جاسيندا 
تصريحات إلذاعة نيوزيلندا أن بلدها يرحب بالتنوع في دوائر 

السلطة.
ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  من  كل  عبر  كما 
وندد  للتعليقات.  رفضهما  عن  ماي  تيريزا  والبريطانية 
وهما  هانت  وجيريمي  جونسون  بوريس  بالتصريحات  أيضًا 

مرشحان لخالفة ماي في رئاسة الوزراء.

ماكرون يحيي عيد فرنسا الوطني 
باستعراض عسكري وإعالن قيادة للفضاء

واسعة  احتفاالت  تركيا  فيه  نظمت  الذي  الوقت  في 
العسكري  االنقالب  لمحاولة  الثالثة  للذكرى  إحياًء 
العام  في  إردوغان  الرئيس رجب طيب  على  الفاشلة 
2016، تصاعدت خالفات أنقرة مع حلفائها الغربيين 
بسبب اإلصرار على التنقيب على النفط قبالة سواحل 
قبرص، وتمسك الرئيس التركي بالمضي قدمًا في 
اعتراض  رغم  روسية  دفاعية  منظومة صواريخ  شراء 
شروط  يخالف  ذلك  أن  واعتبارها  المتحدة  الواليات 

عضوية تركيا في حلف »الناتو«.
لمعاقبة  تدابير  األوروبي  االتحاد  إقرار  على  وردًا 
أنقرة على أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط، 
أوغلو  تشاوش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  أعلن 
قبالة  أنشطتها  من  »ستزيد«  بالده  أن  الثالثاء 
سواحل قبرص. وكان وزراء الخارجية األوروبيون أقروا 
اإلثنين سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145,8 مليون 
لصناديق  تابعة  مبالغ  دوالر( من  مليون   164( يورو 
أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020. 
وجاءت الخطوة األوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مرارًا 
المتحدة بوقف  والواليات  األوروبي  االتحاد  تحذيرات 

أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وفي مؤتمر صحفي في سكوبيي عاصمة جمهورية 

مقدونيا الشمالية حذر وزير الخارجية التركي قائـاًل »إن 
اتّخذتم هذا النوع من القرارات سنزيد من أنشطتنا«. 
وتابع تشاوش أوغلو أن تركيا قد أرسلت ثالث سفن 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، مضيًفا 
إلى شرق  رابعة  قريبًا سفينة  اهلل سنرسل  »إن شاء 

المتوسط«.
الثالثاء  أعلنت  قد  التركية  الخارجية  وزارة  وكانت 
الخارجية  )وزراء  تبناها  التي  »القرارات  أن  بيان  في 
تصميم  على  طريقة  بأي  تؤثر  لن   ... األوروبيون( 
تركيا على مواصلة أنشطة الهيدروكربون في شرق 
األوروبي  االتحاد  الوزارة  واتّهمت  المتوسط«. 
»بالتحامل والتحيز« لغياب أي إشارة للقبارصة األتراك 
يتعلق  فيما  متساوية«  بحقوق  يتمتعون  »الذين 

بالموارد الطبيعية للجزيرة.
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في االتحاد 
القسم  على  سوى  سلطتها  تمارس  ال  األوروبي 
الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية 
الجزيرة  ثلث  مساحته  البالغة  الشمالي  القسم  على 
وأعلنت فيه قيام »جمهورية شمال قبرص التركية« 

غير المعترف بها دوليًا.
وأثار اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في 
شرق المتوسط سباًقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء 
أتراك  وتركيا. وصرح مسؤولون  قبرص  بين  ونزاعًا 
في وقت سابق أن المناطق التي أرسلت إليها السفن، 

هي إما جزء من الجرف القاري التركي أوتابعة للشطر 
الشمالي من الجزيرة.

األوروبي  االتحاد  اتخذها  التي  الخطوات  وتشمل 
تركيا،  مع  المستوى  الرفيع  الحوار  وقف  أنقرة  بحق 
وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاقية طيران. وطلب 
وزراء الخارجية من مفوضية االتحاد األوروبي مواصلة 
على  محتملة  مالية  عقوبات  فرض  على  العمل 

المشاركين في عمليات التنقيب.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن االتحاد األوروبي 

يقوم »بسلوك غير بناء« بداًل من »تشجيع الطرفين 
على االلتقاء فيما يتعلق بموارد الهيدروكربون«.

صفقة الصواريخ الروسية
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تحذير البيت األبيض 
أنه بصدد فرض عقوبات على تركيا بعد بدء روسيا 
في توريد منظومة الدفاع الصاروخ »إس400-«، أشاد 
بمناسبة  ألقاه  خطاب  في  وذلك  بالصفقة،  إردوغان 
التي   2016 العام  االنقالبية  المحاولة  ذكرى  إحياء 

عمقت آثارها المسافة بين أنقرة وعواصم الغرب.
صواريخنا  تلقي  »بدأنا  التركي،  الرئيس  وقال 
)الروسية( من نوع اس400-، البعض قال ال يمكنهم 
شراؤها )..( بإذن اهلل ننتهي من )التسلم( في أبريل 
هذه  اإلنقالب  بفشل  االحتفاالت  وتزامنت   .»2020
السنة في ظرف دقيق بالنسبة إلردوغان، حيث تهدد 
واشنطن بفرض عقوبات على شراء الصواريخ الروسية 
انتخابية  هزيمة  على  عالوة  تراجع  في  واالقتصاد 

مدوية في إسطنبول أضعفت معسكر الرئيس.
وبدأ تسليم بطاريات منظومة صورايخ إس400- 
وتواصلت  الماضي  األسبوع  نهاية  لتركيا  الروسية 
هذا  من  قطعًا  تقالن  طائرتين  وصول  مع  االثنين 
النظام الصاروخي الدفاعي. وقال إردوغان إن الهدف 
هو أن »ننتج بشكل مشترك« منظومة إس400- مع 

روسيا.«

االحتفال بفشل االنقالب
وفي وقت متأخر اإلثنين انتقل إردوغان إلى إسطنبول 
الفتتاح متحف مخصص لالنقالب الفاشل، حيث أصر 
على أهمية االحتفال بهذه الذكرى لمنع »شرور أكبر«. 
على  االستيالء  حاولوا  قد  منشقون  وكان عسكريون 
خالل  من   2016 يوليو   16 إلى   15 ليل  في  الحكم 
قصف مواقع استراتيجية في أنقرة ونشر دبابات في 
العاصمة وإسطنبول. وأفشل االنقالب تدخل  شوارع 

إردوغان  أنصار  من  وآالف  للنظام  الموالية  القوات 
الذين نزلوا للشارع. وقتل نحو 250 شخصًا من دون 

العسكريين.
واتهم إردوغان الداعية فتح اهلل غولن المقيم في 
المحاولة االنقالبية،  بالوقوف وراء  المتحدة  الواليات 

رغم أنه كان حليًفا له في وقت سابق.
وقال إردوغان في خطابه »لقد حلقوا لحيتنا لكنها 
نبتت مجددًا بشكل أكثر كثافة. أما نحن فقد قطعنا 
أنصار  إلى حمالت طرد وتوقيف  إشارة  أيديهم« في 
غولن. وبعد ثالث سنوات من المحاولة ال تزال عمليات 
مع  كثيف  شكل  في  متواصلة  غولن  أنصار  مطاردة 

حمالت توقيف أسبوعية.
وتم إثر محاولة االنقالب طرد 150 ألف موظف في 
القطاع العام وتوقيف أكثر من 55 ألف شخص، من 
خالل إجراءات قضائية. وأكدت أنقرة من جهة أخرى 

أنها تسلمت 110 مشتبهين بهم من عشرين دولة.
المالحقة تلك معارضين مؤيدين  وطالت حمالت 
جامعية  وأوساًطا  إعالم  ووسائل  الكردية  للقضية 
وأثارت قلق دول أوروبية كثفت انتقاداتها للسلطات 

التركية.
وفي خضم المحاولة االنقالبية اتخذت تركيا العضو 
في الحلف األطلسي، مسافة من الغرب الذي اتهمته 
ب »قلة التعاطف« مع نظامها في موازاة تقاربها من 

روسيا.

باريس ــ وكاالت

 14 يوافق  الذي  الوطني  عيدها  ذكرى  األحد  فرنسا  أحيت 
يوليو من كل عام، بعرض عسكري ضخم بجادة الشانزليزيه 
إلى  باإلضافة  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حضره 
العام  احتفاالت  وجاءت  األوروبية.  القارة  من  زعيمًا   11
العسكري األوروبي"، وهو أحد  "التعاون  الحالي تحت شعار 

العناوين الرئيسية لسياسة ماكرون.
وبدأ االحتفال بعرض جوي شاركت فيه طائرة نقل ألمانية 
»إيه400- إم« وأخرى إسبانية »سي 130«. واختتم العرض 
على  وذلك  شاينوك،  طراز  من  بريطانيتين  بمروحيتين 

الرغم من قرار بريطانيا االنسحاب من االتحاد األوروبي.
آلية   196 عسكري،   4300 نحو  شارك  اإلجمالي،  وفي 
في  مروحية  و39  طائرة  و69  حصانًا،  و237  عسكرية 
العرض العسكري. وأعلن الرئيس ماكرون بدء العرض من 
عسكرية  عربة  متن  على  وصوله  بعد  الرئيسية  المنصة 
المستشارة  إلى  وباإلضافة  األركان.  رئيس  برفقة  مفتوحة 
األلمانية أنغيال ميركل، شملت الئحة المدعوين األوروبيين 
الـ11 إلى االحتفال، رئيس المفوضية األوروبية جان كلود 

يونكر واألمين العام لحلف شمال األطلسي، ستولتنبرغ.

استعراض لرجل طائر ومعدات جديدة
بدون  وطائرات  روبوتات  عرضت  االستعراض،  بداية  وفي 
طيار تستخدم من قبل الجيوش في ساحة الكونكورد، قبل 
أن تخلي المكان إلنجاز آخر هو منصة للطيران )فاليبورد اير( 
فرانكي  الفرنسي  واخترعها  نفاثة  محركات  بخمسة  تعمل 
زاباتا. وقام زاباتا شخصيًا بقيادة واحدة من هذه المنصات 

الطائرة على ارتفاع عشرات األمتار عن سطح األرض.
الجديدة  المعدات  بعض  عرض  تم  أخرى،  جهة  من 
المقررة في إطار »قانون البرنامج العسكري 2025-2019« 
الذي ينص على زيادة ميزانية الجيش الفرنسي. ومن هذه 
عددًا  البر  سالح  تلقى  التي  »غريفون«  المدرعة  المعدات 
التي  »فينيكس«  الجو  في  بالوقود  التزود  طائرة  و  منها، 

ستحل مكان طائرات »سي 135«. 
والدول التسع التي شاركت في العرض إلى جانب فرنسا 
سنة  قبل  ُأنشئت  التي  للتدخل«  األوروبية  »المبادرة  في 
استراتيجية  »ثقافة  تطوير  بهدف  ماكرون  من  بمبادرة 
والدانمارك  وألمانيا  وبريطانيا  بلجيكا  هي  مشتركة«، 

وهولندا وإستونيا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا. وجاء احتفال 
وهو  األوروبي،  العسكري  التعاون  تحت شعار  الحالي  العام 
الذي  الفرنسي  الرئيس  لسياسية  الرئيسية  العناوين  أحد 
ألقاه السبت أمام جنود في وزارة الجيوش  أكد في خطاب 
في باريس، أن فرنسا باتت جاهزة لتشكيل قيادة عسكرية 
وتعزيز  تطور  »لضمان  ماكرون،  وقال  للفضاء.  مخصصة 
في  للفضاء  كبرى  قيادة  تشكيل  سيتم  الفضائية،  قدراتنا 
على  سيسمى  الذي  الجو  سالح  ضمن  المقبل«  سبتمبر 

المدى الطويل »سالح الجو والفضاء«.
والهجمات  والتشويش  التجسس  عمليات  ومع 
في  عنه  غنى  ال  يعتبر  الذي  الفضاء،  بات  المعلوماتية، 
العمليات العسكرية، ميدانًا للمواجهة بين األمم المتقدمة، 
المجال  هذا  في  قدراتها  تعزيز  تحدي  أمام  فرنسا  ووضع 
االستراتيجي والذي تتم عسكرته بشكل متزايد. وتخوض 
المتحدة  الواليات  العالم،  في  الكبرى  الفضائية  القوى 
والصين وروسيا، منذ عدة سنوات سباًقا من أجل الهيمنة 

على الفضاء.
ونص قانون البرمجة العسكرية الفرنسية 2025-2019 
وسيتيح  الفضائي.  للدفاع  يورو  مليارات   3,6 موازنة  على 
فرنسية  اصطناعية  أقمار  تجديد  تمويل  خاص  بشكل 
للمراقبة واالتصاالت ووضع ثالثة أقمار اصطناعية للتنصت 
المراقبة  رادار  وتحديث  المدار  في  الكهرومغنطيسي 
الفضائي.  وفي نفس سياق االحتفاالت، قام ماكرون الجمعة 
هجومية  غواصات  أول  الجديدة،  سوفران  غواصة  بإطالق 
عام  بحلول  البحرية  إلى  الجديد ستسلم  الجيل  نووية من 
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<  ماكرون في ساحة االستعراض العسكري 
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المعارضة ترفض منح الجنراالت حصانة

توقيع اتفاق بـ »األحرف األولى« بني املجلس العسكري وقادة االحتجاج في السودان

الحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي

مصالحة بني األممي غريفيث والرئيس اليمني بعد تجديد االلتزام باتفاق الحديدة

غريفيث،  مارتن  اليمن،  إلى  الدولي  المبعوث  أكد 
أنه يسعى إلبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، 
خالل لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع 

نائب وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان.
تويتر  على  تغريدة  في  غريفيث  مكتب  وكتب 
»ناقشنا السبل إلبقاء اليمن خارج التوترات اإلقليمية، 
ودعم  ستوكهولم  اتفاق  تنفيذ  في  التقدّم  وإحراز 

المملكة العربية السعودية لعملية السالم«.
وأكد البيان أن غريفيث عقد اجتماعًا »مثمرًا« مع 
األمير خالد نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد 
محمد  األمير  العهد  ولي  الدفاع  وزير  العزيز وشقيق 

بن سلمان.

لقاء مع هادي بعد قطيعة
ربه  عبد  اليمني  الرئيس  غريفيث  التقى  بعدها، 
العاصمة السعودية للمرة  الثالثاء في  منصور هادي 
للمتمرّدين  باالنحياز  األخير  اتهمه  منذ  األولى 

الحوثيين.
لتوّي  »أنهيت  تغريدة،  في  غريفيث  مكتب  وقال 
اجتماعًا مع الرئيس هادي. إنني ممتن له ولحكومته 
دعمه  أقدّر  كما  ستوكهولم  اتفاق  التزامهما  على 

الشخصي إليجاد حّل سياسي للنزاع في اليمن«.
لألمم  العام  األمين  إلى  رسالة  وجه  هادي  وكان 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو الماضي اتهم 
فيها غريفيث باالنحياز للمتمرّدين الحوثيين، بينما 

رفض غوتيريش هذه االتهامات.
مايو  منذ  الخليج  منطقة  في  التوتر  ويتصاعد 
الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقالت نفط في الخليج 
بالوقوف  إيران  المتحدة  الواليات  اتهمت  لهجمات 
خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغالق 
مضيق هرمز على خلفية العقوبات األميركية عليها. 
وتتهم السعودية والواليات المتحدة الحوثيين أنهم 
يتلقون دعمًا من إيران، يتضمن تزويدهم بصواريخ 

متوسطة المدى، وهو ما تنفيه طهران.
بصواريخ  هجماتهم  الحوثيون  المتمردون  وكثف 
في  السعودية  الحدود  عبر  طيار  دون  من  وطائرات 
الهجمات  تلك  من  ثالث  وأدت  األخيرة.  األسابيع 
في  آخرين   56 وجرح  األقل  على  شخص  مقتل  إلى 

السعودية منذ 12 يونيو، وفق السلطات السعودية.
اليمن  في  الحوثي  جماعة  قالت  األربعاء،  وأمس 
إنها شنت هجومًا بطائرات مسيرة على مطار جازان 
اليمن.  مع  الحدود  قرب  السعودية  غرب  جنوب  في 
وبحسب يحيى سريع القيادي في جماعة الحوثي فإن 
الهجوم تسبب في تعطل المالحة الجوية في المطار. 

ولم يصدر أي تعليق من السعودية.
السعودية في  التي تقودها  التحالف  وكانت قوات 
اعترضت وأسقطت ثالث  إنها  قالت أمس  اليمن قد 
طريقها  في  كانت  للحوثيين  تابعة  مسيرة  طائرات 

لمدينتي جازان وأبها جنوب غربي المملكة.

اتفاق الحديدة
المشتركة  اللجنة  أنهت  بينما  غريفيث  لقاء  ويأتي 
المكلفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة 

البحر  عرض  في  سفينة  متن  على  اجتماعًا  اليمنية، 
واألمم  والحكومة  للمتمردين  ممثلين  بحضور 

المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير.
انتهاكات  تزايد  »بعد  أنه  بيان  في  اللجنة  وقالت 
وقف إطالق النار في الفترة األخيرة، حرص الطرفان 
على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل 
آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطالق النار 

والتهدئة في أقرب وقت ممكن«.
وبحسب البيان فإن اللجنة »أنهت أعمالها التقنية 
المعنية  السياسية  القيادات  قرار  بانتظار  وهي 
بالتنفيذ« مؤكدة أن »التفاهم على قوات  للمباشرة 
المالية  والموارد  المحلية  والسلطة  المحلية  األمن 
هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على 

المستوى السياسي«.

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد 
محافظة  موانئ  من  االنسحاب  على  ينص  الذي 
الحديدة الثالثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى 

وقف إلطالق النار.
وفي مايو الماضي، أعلنت بعثة االمم المتحدة في 
الحديدة أن المتمردين سلموا موانئ المحافظة إلى 

»خفر السواحل«، في عملية تمت من جانب واحد.
المتمردين  بمغادرة  اإلقرار  الحكومة  ورفضت 
تابعين  لعناصر  بتسليمها  إياهم  متهمة  للموانئ، 

لهم بلباس مدني.
التحالف،  في  الرئيسي  الشريك  اإلمارات،  وكانت 
أعلنت األسبوع الماضي في خطوة غير متوقعة أنها 
اليمن تشمل خفض  انتشار في  إعادة  تقوم بعملية 
الحديدة  بينها  يمنية،  مناطق  في  قوّاتها  عديد 
)غرب(. وأكدت أبوظبي أنها تعمل على االنتقال من 
»السالم  خّطة  إلى  العسكرية«  القوة  »استراتيجية 
آمااًل  السويد  اتفاقات  وأحيت  البلد.  هذا  في  أوّاًل« 
العربية،  الجزيرة  شبه  دول  أفقر  في  قريب  بسالم 
بخرق  واالتهامات  االتفاقات  تطبيق  في  البطء  لكن 
وقف إطالق النار في الحديدة، يؤشران إلى أن الحل 

ال يزال بعيدًا.

تمديد مهمة بعثة المراقبة
على  اإلثنين  باإلجماع  وافق  قد  األمن  مجلس  وكان 
تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطالق النار في الحديدة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وطالب  أشهر.  لستة 

بالعمل »على نشر سريع« لكامل عديد هذه البعثة.
نهاية  في  الصادر  األمن  مجلس  قرار  على  وبناء 

عناصر  عدد  يبلغ  أن  المفترض  من  الماضي،  العام 
البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا 

في اليمن، حسب معلومات األمم المتحدة.
وجاء في قرار التمديد االثنين أن على بعثة األمم 
النار  إطالق  بوقف  الطرفين  تقيد  »مراقبة  المتحدة 
في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج 
والصليف  الحديدة  مرافىء  وخارج  الحديدة  مدينة 

ورأس عيسى«.
مع  »التعاون  المراقبين  على  أن  القرار  ويضيف 
ومرافىء  الحديدة  مدينة  أمن  لضمان  الطرفين 
الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات األمن 

المحلية في إطار احترام القانون اليمني«.
العام  األمين  من  الجديد  القرار  طلب  كما 
على  »العمل  غوتيريش  أنطونيو  الدولية  للمنظمة 
من  وطلب  البعثة«،  عناصر  لمجمل  سريع  نشر 
الدعم  تقديم  الحديدة  باتفاق  المعنيين  »الطرفين 
من  بد  ال  ذلك  ولتحقيق  المتحدة«.  األمم  لمنظمة 
البعثة،  عناصر  وأمن  »سالمة  الطرفان  يضمن  أن 
التي  الغذائية  والمواد  عتادهم  مع  حركتهم  وحرية 
تؤخر  عراقيل  وضع  دون  من  البالد  في  ينقلونها 

وصولها«.
القتلى خالل  اليمن عشرات آالف  النزاع في  وأوقع 
حسب  المدنيين  من  الكثير  بينهم  سنوات  أربع 
بين  اليمن  في  الحرب  إنسانية.وتدور  منظمات 
إيران،  من  الدعم  بتلقي  المتهمين  المتمرّدين 
وقد   ،2014 منذ  للحكومة،  الموالية  والقوّات 
تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية 
في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا.

العسكري  المجلس  بين  ماراثونية  مفاوضات  بعد 
قادت  التي  والتغيير  الحرية  وقوى  السودان  في 
من  عاما  ثالثين  أنهت  التي  الشعبية  االحتجاجات 
حكم الرئيس السابق عمر البشير، تم اإلعالن أمس 
على  األولى  باألحرف  والتوقيع  االتفاق  عن  األربعاء 
السياسي«  »االتفاق  تتناول  التي  األولى  الوثيقة 
بحضور  وذلك  الطرفين،  بين  السلطة  لتقاسم 

الوسيطين اإلفريقي واإلثيوبي.
الوثيقة  على  التوقيع  أن  الطرفان  أعلن  فيما 
والتي  الجمعة،  غدٍ  إلى  تأجيله  تم  الدستورية 
السلطة  تقاسم  بنود  في  تفصياًل  أكثر  ستكون 
من  عقود  بعد  لمدنيين  الحكم  لتسليم  والتمهيد 
حكم قادة الجيش. واتفقا كذلك على إرجاء النقاش 
المجلس  تشكيل  حتى  التشريعي  المجلس  حول 
السيادي، في الوقت الذي تتمسك فيه قوى الحرية 
في  أو67  الثلثين،  غالبية  لها  يكون  بأن  والتغيير 

المائة، من مقاعد المجلس التشريعي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك للمجلس العسكري 
االتفاق  بنود  إن  الطرفان  قال  التغيير،  وقوى 
 11 من  مكون  سيادة  مجلس  تشكيل  تضمنت 
ومدني  التغيير  قوى  من  و5  عسكريين   5 عضوًا، 
السيادة  مجلس  .ويترأس  الطرفان  يختاره  واحد 
لواحد  المجلس  في  العسكريين  األعضاء  أحد 
وعشرين شهرًا ابتداًء من تاريخ التوقيع على هذا 
االتفاق ، بينما يتولى أحد األعضاء المدنيين نفس 
مدة  من  المتبقية  شهرًا  عشر  الثمانية  المنصب 
الفترة االنتقالية والتي تمتد 33 شهرًا. وسيشرف 
انتقالية  مدنية  حكومة  تشكيل  على  المجلس 
ستعمل لثالث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.

عملية  إتمام  على  السياسي  االتفاق  ونص 
السالم في مختلف ربوع السودان في مدة ال تتجاوز 
والعمل  االقتصادي  التدهور  وإيقاف  أشهر،  ستة 
األزمة  ومعالجة  المستدامة،  التنمية  تحقيق  على 
االقتصادية وإجراء إصالحات قانونية، وإنشاء آليات 
برامج  ووضع  للبالد،  دائم  دستور  لوضع  للتحضير 
إلصالح أجهزة الدولة، وإصالح األجهزة العسكرية 

تتوالها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

الخرطوم – وكاالت

الرياض ــ وكاالت

تونس ـ وكاالت

<   نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو وممثل قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع 

<  غريفيث يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرياض بعد قطيعة امتدت شهور 

<   أبوبكر البغدادي

خامنئي يتهم األوروبيني بـ »التكبر« وبريطانيا بـ »القرصنة« الحتجاز ناقلة إيرانية
قيود أميركية على حركة ظريف في نيويورك

طهران، واشنطن – وكاالت

<    المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي <  وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 

اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد  حذر 
»ستواصل  إيران  أن  من  خامنئي  علي  اإليرانية 
حتمًا« الحد من تعهداتها بموجب االتفاق الدولي 
في  إليه  التوصل  تم  الذي  النووي  برنامجها  حول 
البداية  سوى  ليست  »هذه  خامنئي  وقال   .2015
ستتواصل  اآللية  وهذه  تعهداتنا،  من  الحد  في 
من  بأي  اإليفاء  بعدم  األوروبيين  متهمًا  حتمًا« 
بثها  خطاب  من  مقتطفات  وفق  تعهداتهم، 

التلفزيون الرسمي أمس.
بشكل  االنسحاب  األميركي  القرار  على  وردًا 
النووي  حول  االتفاق  من   2018 مايو  في  آحادي 
 ،2015 يوليو   14 في  فيينا  في  المبرم  اإليراني 
بدأت إيران بتجاوز تدريجيًا منذ مايو الفائت بعض 
إلنقاذ  التصرّف  على  شركائها  إلرغام  التزاماتها 

االتفاق.
مع  طهران  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  وينص 
الدول العظمى الست )الصين والواليات المتحدة 
سنوات  بعد  وألمانيا(  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا 
من الجهود، على الحد من برنامجها النووي مقابل 

رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
على  األميركية  العقوبات  فرض  إعادة  أن  إال 
االتفاق  يهدد  واشنطن  انسحاب  بعد  طهران 
المتوقعة  االقتصادية  المنافع  من  إيران  ويحرم 
الدول  من  إيران  تطلب  عدة،  أشهر  ومنذ  منه. 
التي ال تزال أطرافًا في االتفاق، السيما من الدول 
على  االلتفاف  في  مساعدتها  الثالث،  األوروبية 
العقوبات للتمكن خصوصًا من بيع نفطها وإخراج 
جراء  عليه  المفروضة  العزلة  من  المالي  نظامها 

العقوبات األميركية.
غير  أنها  الساعة  حتى  أثبتت  الدول  هذه  لكن 
وطهران  اإليرانية  المطالب  تلبية  على  قادرة 
بوعودها.  الوفاء  نية  لديها  ليست  بأنها  تتهمها 

بيننا  العالقة  القضايا  يخصّ  »فيما  خامنئي  وقال 
وبين األوروبيين، السبب وراء بقاء المشاكل على 

حالها هو تكبرهم«.

بوادر لحل األزمة مع بريطانيا
ناقلة  قضية  إلى  مجددًا  األعلى  المرشد  وتطرق 
السلطات  احتجزتها  التي   »1 »غريس  النفط 
جبل  مياه  في  يوليو  من  الرابع  في  البريطانية 
البريطانيين  عن  متحدًثا  خامنئي  وصرّح  طارق. 
اختطفوا  فقد  للجميع  مكشوفًا  خبثهم  »أصبح 
يسعون  أنهم  إال  بحرية  بقرصنة  النفطية  ناقلتنا 
بالده  أن  وأكد  ذلك«.  على  قانونية  صفة  إلضفاء 
لن تدع ذلك »يمر من دون رد، وسترد على ذلك 

في الفرصة والمكان المناسبين«.
اعتراض  تم  فقد  وبحسب سلطات جبل طارق، 
علمًا  البريطانية،  اإلقليمية  المياه  في  السفينة 
طارق  جبل  بمنطقة  أحقيتها  تؤكد  إسبانيا  أن 
التي تعتبرها جزًءا ال يتجزّأ من أراضيها. وتشتبه 
كانت  السفينة  حمولة  بأن  طارق  جبل  حكومة 
لعقوبات  »خرًقا«"  يعد  فيما  سورية،  إلى  موجهة 
طهران  وأّكدت  دمشق.  على  األوروبي  االتحاد 
تكن  لم  لكنها  إيراني  بنفط  محملة  السفينة  أن 

متوجهة إلى سورية.
وكانت قد ظهرت بعض مؤشرات إيجابية نحو 
قرب حل أزمة الناقلة اإليرانية بعد إعالن الخارجية 
البريطانية أن محادثة هاتفية جرت بين جيريمي 
وأضافت  ظريف.  جواد  اإليراني،  ونظيره  هانت 
الخارجية أن لندن مستعدة إلعادة النظر في احتجاز 
النفطية  الشحنة  أن  تأكيدات  تلقت  لو  السفينة 

التي على متنها لن تتوجه لسورية.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أكد  بدوره، 
الثالثاء أن الواليات المتحدة ال تسعى إلى »تغيير 
النظام« في إيران، ولكنها مصممة على منعها من 
اجتماع  خالل  ترامب  وقال  نووية.  أسلحة  امتالك 
معهم  »سنعمل  األبيض،  البيت  في  للحكومة 

يمكنهم  ال  ولكن  ممكنة،  صورة  بأي  ونساعدهم 
نسعى  ال  ونحن  نووي.  سالح  على  الحصول 
صواريخ  اختبار  أيضا  يمكنهم  وال  النظام.  لتغيير 

باليستية«.

قيود على تحركات ظريف في نيويورك
وكان ظريف قد حذر اإلثنين من أن الواليات »تلعب 
إن.بي.سي.نيوز  قال لشبكة  بالنار«. ولكن ظريف 
في مقابلة جرت في نيويورك، إنه »يمكن العودة 
بصدد  »لسنا  مضيًفا  ساعات«،  خالل  ذلك  عن 
تطوير أسلحة نووية. إن كنا نسعى لتطوير أسلحة 

نووية لفعلنا ذلك منذ وقت طويل«.
الواليات  فرضت  وقت  في  تصريحاته  وتأتي 
التي  نيويورك  في  حركته  على  قيودًا  المتحدة 

يزورها لحضور اجتماع في األمم المتحدة.

المتحدة  الواليات  تهديد  من  أسابيع  فبعد 
بفرض عقوبات على ظريف، أعلن نظيره األميركي 
مايك بومبيو أن واشنطن وافقت على السماح له 
بدخول البالد، لكنها منعته من االنتقال أبعد من 
ستة بلوكات )مربعات سكنية( من مقر بعثة إيران 
غير  إجراء  وهو  نيويورك،  في  المتحدة  األمم  لدى 

اعتيادي.
بوست،  واشنطن  لصحيفة  بوميبو  وقال 
في  يتجولون  ال  األميركيون  »الدبلوماسيون 
للدبلوماسيين  سبب  أي  نرى  ال  لذلك  طهران، 
اإليرانيين كي يتجولوا بحرية في مدينة نيويورك«. 
حريات  يستغل  ظريف  الخارجية  »وزير  أن  وأضاف 
الدعاية  ونشر  هنا  إلى  للمجيء  المتحدة  الواليات 

الخبيثة«
فرحان  المتحدة  األمم  باسم  المتحدث  وقال 

المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  إن  للصحفيين  حق 
فيما  واإليرانية  األميركية  بالبعثتين  اتصال  على 
قلقها  و»نقلت  ظريف  حركة  على  بالقيود  يتعلق 

إلى الدولة المضيفة«.
سعى  اإليرانية،  البعثة  مقر  حدود  من  وحتى 
هو  كما  اإلعالم  وسائل  إلى  رسالته  لنقل  ظريف 
معتاد في رحالته إلى األمم المتحدة. وقامت البعثة 
اإليرانية بنشر صور لظريف خالل إجرائه مقابالت 
مع شبكة »إن بي سي نيوز« وأيضًا هيئة االذاعة 

البريطانية »بي بي سي«.
بصفتها  المتحدة  الواليات  مع  اتفاق  وهناك 
إصدار  على  المتحدة  األمم  لمقر  المضيفة  الدولة 
ونادرًا  األجانب،  للدبلوماسيين  فورية  تأشيرات 
عام تحظر  واشنطن بشكل  لكن  ذلك.  ترفض  ما 
تخطي  لها  المعادية  الدول  دبلوماسيي  على 

مستديرة  من  ابتداًء  كيلومترًا   40 قطرها  دائرة 
كولومبوس.

وكان وزير الخزانة األميركي، ستيفن منوتشين، 
ظريف  ضد  العقوبات  أن  يونيو   24 في  في  صرح 
في  شككوا  محللين  لكن  الحق،  وقت  في  ستأتي 
ذلك مشيرين إلى أن العقوبات تحد من إمكانيات 

الحوار الذي يسعى إليه ترامب.
نيويورك  صحيفة  مع  مقابلة  في  ظريف  وقال 
تايمز إنه لن يتأثر بأي عقوبات ألنه ال يمتلك أي 

أصول خارج إيران.

الصواريخ خارج التفاوض
البعثة  باسم  المتحدث  قال  أخرى،  ناحية  من 
اإليرانية لدى األمم المتحدة، علي رضا مير يوسف، 
غير  الباليستية  للصواريخ  طهران  برنامج  إن 

مطروح للتفاوض.
حديث  عقب  موسوي  مير  تصريحات  وجاءت 
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو عن استعداد 
وقال  للصواريخ.  برنامجهم  لمناقشة  اإليرانيين 
إيران  إن  األبيض،  بالبيت  اجتماع  في  بومبيو، 
بشأن  لتتفاوض  استعداد  على  أنها  إلى  أشارت 
ترامب  وقال  الباليستية.  للصواريخ  برنامجها 

»سنرى ما سيحدث، ولكن تطورا كبيرا حدث«.
بومبيو،  تعليقات  موسوي  مير  نفى  ما  وسريعا 
حيث قال في تغريدة على تويتر: »صواريخ إيران... 
من  ظرف  أي  تحت  للتفاوض  مطروحة  ليست 

الظروف، مع أي فرد أو أي دولة«.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
إدارة  رفع  فور  إنه  سي«  بي  »إن  لتلفزيون  قال 
بالده،  على  فرضها  أعادت  التي  العقوبات  ترامب 

»سيصبح باب التفاوض مفتوحا«.
وعندما سئل عما إذا كان يشمل مناقشة برنامج 
إيران الصاروخي، قال ظريف إنه إذا أرادت الواليات 
»يتوجب  الصاروخي،  البرنامج  مناقشة  المتحدة 

عليها وقف بيع كل هذه األسلحة لمنطقتنا«.

بعد تفجيرات نهاية يونيو في العاصمة

فيديو منسوب لـ »داعش« يحض
على شن مزيد من الهجمات في تونس

أظهر فيديو منسوب لتنظيم »داعش« اإلرهابي مجموعة من المسلحين يحضون على شنِّ مزيد 
من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وحمل الفيديو الذي نشر على الحسابات المعهودة ل»داعش« على تطبيق »تلغرام« الثالثاء، 
فيديو  بأشرطة  التداول  تم  ما  ونادرًا  اإلعالمي في تونس«،  اإلسالمية–المكتب  »الدولة  توقيع 

لمتشددين من تونس.
وجاء نشر الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 يونيو استهدفا 

قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني 
خلفا قتيلين وتبناهما الحًقا تنظيم »داعش«.

»العقل  أن  ذلك  إثر  التونسية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
األمن  قوات  من  محاصرته  إثر  قتل  للعمليتين  المدبر« 
كان  ناسف  بحزام  نفسه  ففجر  النار  عليه  أطلقت  التي 

يرتديه في »حي االنطالقة« بالعاصمة.
المسلحين  من  مجموعات  الشريط  في  وظهرت 
الملثمين برشاشات في لقطات عدة في منطقة حرجية. 
التونسي،  أبوعمر  اسمه،  أن  الشريط  ذكر  أحدهم  وقال 
البغدادي  أبوبكر  »داعش«  تنظيم  زعيم  الى  متوجهًا 
أرض  في  وأبناءك  جنودك  »إن  األنظار،  عن  المتواري 
الحق  على  ثابتون  ونعمة،  بخير  )تونس(  القيروان 
يسرك  بما  فأبشر  واالبتالءات،  الشدائد  رغم  اهلل  بإذن 

وإخوانك«.
أبو  بأنه  المسجل  الشريط  عنه  عرف  آخر  ملثم  وقال 
خالد التونسي »التحقوا بإخوانكم المجاهدين، ومن عجز 
عن ذلك فدونكم أعداء اهلل، حولوا أمنهم رعبًا وفرحهم 

حزنًا، ودونكم رعايا دول الصليب في بالدكم، اكتموا أنفاسهم وحولوا سياحتهم نياحًا«.
ورددت مجموعات في الشريط مبايعة البغدادي بالقول »نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي على السمع والطاعة... اهلل أكبر، دولة اإلسالم باقية«.
ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، شهدت تونس هجمات شنّها 
إسالميون متطرفون متمركزون في جبال الشعانبي والمناطق القريبة منها في محافظة القصرين 
)غرب( وقتل خاللها عشرات من عناصر األمن والجيش والمدنيين والسياح إضافة إلى معارضين 

سياسيين بارزين.
ورغم تحسن الوضع األمني، ال تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، حين 
قتل 12 عنصرًا في األمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم 

بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم »داعش«.
وجاء في كالم مطبوع على الفيديو في أوله »ما زلنا ماضين على العهد، ثابتين في قتال ملل 

الكفر التي تزعم القضاء على دولة الخالفة«.
وسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية في 2014 على مساحات شاسعة في سورية والعراق، وارتكب 
الفظائع في حق سكانها، وقتل واضطهد، وفرض تطبيق مفهوم متطرف لإلسالم. لكنه تعرض 

اعتبارًا من 2018 لهزائم متالحقة على أيدي قوات متعددة في البلدين.
وانهارت »الخالفة« المزعومة التي أقامها في مارس بعد معركة الباغوز في شرق سورية التي 
خاضتها ضده قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. وال يزال التنظيم يحتفظ بخاليا 
أمنيين  اعتداءات وعمليات تفجير ضد  الدول تتبنى غالبًا  العراق وسورية وغيرها من  نائمة في 

ومدنيين.

بلد وشعب عظيمان
محمد  السودان،  إلى  اإلفريقي  المبعوث  وقال 
للمرحلة  يمهد  االتفاق  إن  البات،  ولد  الحسن 
المقبلة، ويفتح عهدًا جديدًا. بدوره، قال المبعوث 
في  والدموع  دردير  محمود  اإلثيوبي  والمفاوض 
عظيم  »بلد  السودان  إن  التأثر  شدة  من  عينيه 
والحصار  الفقر  بوتقة  من  يخرج  أن  يجب  وأصيل 
وسجل ما يسمى بالدول الراعية لإلرهاب«. وتابع، 
»هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي. 
هنيًئا للسودان وهنيئًا إلفريقيا«. وأضاف أن »هذا 
االتفاق يفتح عهدًا جديدًا ويسهل التربة للخطوة 
التالية وهي دراسة وتنقيح والمصادقة على مرسوم 

دستور للمرحلة االنتقالية«.
بقوى  القيادي  األمين،  إبراهيم  قال  بدوره، 
ما  كل  عن  االبتعاد  »علينا  والتغيير،  الحرية  إعالن 
يفرق السودانيين«. بينما وصف الفريق أول محمد 
المجلس  رئيس  نائب  حميدتي،  دقلو  حمدان 

»لحظة  بأنه  االتفاق  توقيعَ  االنتقالي،  العسكري 
عهدًا  ويفتح  السودانية،  األمة  حياة  في  تاريخية 
المسلحة  القوات  بين  الشراكة  وواعدًا من  جديدًا 
الثورة  وقادة  طالئع  مع  السريع  الدعم  وقوات 
الحرية  قوة  في  وشركائهم  المجيدة  السودانية 

والتغيير«.
مضٍن  مجهود  ثمرة  االتفاق  أن  وأضاف 
طوياًل.  السوداني  الشعب  انتظره  ومتواصل 
وهي  السريع  الدعم  قوات  أيضًا  حميدتي  ويقود 
والنفوذ  االنتشار  واسعة  عسكرية  شبه  قوات 
قوى  ووجهت  واسع.  نطاق  على  الناس  ويخشاها 
الدعم  لقوات  االتهام  أصابع  والتغيير  الحرية 
بدأ  الذي  االعتصام  فض  مهمة  بتولي  السريع 
مقر  حول  بالبشير  اإلطاحة  من  قليلة  أيام  قبل 
مطلع  في  وذلك  السودان،  في  العامة  القيادة 
مواطن   100 من  أكثر  لمقتل  وأدى  يونيو،  شهر 

سوداني.

لساعات  تواصلت  قد  المفاوضات  وكانت 
فندق  في  ساعات   10 واستمرت  طويلة،  ليلية 
وتخفف  الخرطوم.  في  النيل  على  الفخم  كورنثيا 
في  السياسي  المأزق  من  الكبيرة  الخطوة  هذه 
السودان، بعد أشهر من االحتجاجات الحاشدة في 
أرجاء البالد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد 
العسكري  المجلس  لمطالبة  به  الجيش  إطاحة 

للمدنيين.. السلطة  بتسليم 

للجنراالت المطلقة  الحصانة 
منذ  االتفاق  تفاصيل  إنجاز  محادثات  إرجاء  وتم 
المحتجين.  قادة  من  بطلب  مرات  عدة  يوليو   5
وقال إبراهيم األمين إن توقيع الوثيقة السياسية 
أما  االتفاق  من  جزًءا مصغرًا  هذا  »يمثل  األربعاء 
الجلسة  ففي  الدستوري(  )اإلعالن  الثانية  الوثيقة 

المقبلة«. الجمعة  التالية 
المباحثات  جولة  تتضمن  أن  المتوقع  ومن 
المطلقة«  »الحصانة  مسألة  مناقشة  المقبلة 
لتجنبهم  الحاكم  العسكري  المجلس  لجنراالت 
المرتبطة  العنف  أحداث  على  المحاسبة 

بالتظاهرات.
وقبل بدء جلسة المفاوضات مساء الثالثاء، أكد 
قياديون في حركة االحتجاج رفضهم منح جنراالت 
في  القيادي  وقال  مطلقة«.  »حصانة  الجيش 
االتفاق  وقع  والذي  الربيع،  أحمد  االحتجاج  حركة 
تمامًا«.  ذلك  »نرفض  المحتجين،  عن  بالنيابة 
إن  قال  كباشي  الدين  شمس  أول  الفريق  لكن 

»الحصانة ليست موضوع خالف« بين الطرفين.
وخرج قادة المجلس العسكري من القاعة وسط 
»مدنية  الفندق  وموظفي  الصحفيين  هتافات 
مدنية«، أحد الشعارات والمطالب الرئيسية لحركة 
االتفاق  توقيع  مقر  من  مقربة  وعلى  االحتجاج. 
ملوّحين  نساء  غالبيتهم  شخص  مئة  نحو  تجمع 

بأعالم السودان وهاتفين »مدنية مدنية«.
بغزارة  األمطار  هطلت  األربعاء  الثالثاء  وليل 
على الخرطوم ألول مرة منذ أسابيع طويلة. وقال 
أبو سفيان مدير الفندق الذي استضاف االجتماع، 
األمطار  سينجح.  االتفاق  بأن  ربانية  بشارة  »هذه 
دائمًا تحمل الخير« قبل أن يوقع الطرفان االتفاق 

باألحرف األولى.



اقتصاد

كالم في األرقام

مستوى نمو االقتصاد الصيني في 
الربع الثاني من العام في أسوأ 

إداء منذ 27 عاما.
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أظهرت بيانات رسمية لحركة الشحن بميناء بنغازي ارتفاع وتيرة التسابق األوروبي والكوري 
على تصدير السيارت للسوق الليبية.

و768 سيارة من  ألفا   11 الميناء  أرصفة  استقبلت  فقد  بنغازي،  ميناء  إحصائيات  وحسب 
دول أوروبية وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة، وذلك خالل الفترة من 15 يونيو إلى 15 

يوليو الجاري.
من   52.9% بنسبة  أوروبية  سيارة   6230 الفترة  تلك  خالل  الميناء  أرصفة  واستقبلت 
بصفحتها  الميناء  إدارة  تنشرها  التي  الشحن  حركة  بيانات  وفق  استيراده،  تم  ما  إجمالي 

الرسمية.
وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية التي وردت 5387 سارة بنسبة %45.7، في حين 
السيارات  من   1.4% وبنسبة  سيارة   151 بواقع  القائمة  ذيل  في  األميركية  السيارت  جاءت 

التي تم استيرادها خالل تلك الفترة.
وصول  في  كبيرة  حركة  األخيرة  السنوات  في  شهدت  الليبية  الموانئ  أن  إلى  يشار 

السيارات المستعملة التي تعد الدول األوروبية واآلسيوية أهم مصادرها.

ميناء بنغازي: 52.9% من سيارات االستيراد أوروبية

ليس هناك أي فيتو على 
»هواوي« في البرازيل.. 
»هواوي« موجودة هنا منذ 
10 سنوات.

هاميلتون موراو
نائب الرئيس البرازيلي 

%6.6
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3967دوالر أميركي
1.5725يورو

1.7479الجنية االسترليني
0.3724الريال السعودي
0.3802درهم إماراتي
0.2032االيوان الصيني

2019 17 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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في  تغيرا   2008 العام  التي نشبت  العالمية  المالية  األزمة  أحدثت 
دور محافظي البنوك المركزية، وفي حجم ونطاق مجموعة أدوات 
ليكون من  المالي  االستقرار  عاد  فاليوم  لهم.  المتاحة  السياسات 
الذي يواجه  الوقت  أخرى، في  المركزية مرة  البنوك  صميم مهام 
فيه عدد من الدول الغنية احتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 

الصفر، بل وأدنى من الصفر، إلى حين.
المركزية  البنوك  محافظو  يتخذها  إجراءات  أي  أن  هذا  ويعني 
ستكون مكشوفة بصورة أكبر وأكثر حساسية من الناحية السياسية 
متناميا  تهديدا  يمثل  مما  مضى،  عقد  قبل  عليه  كانت  ما  عن 
الستقاللية البنوك المركزية. يقول بعض المراقبين إن االرتداد إلى 
تفويض استقرار األسعار الضيق، الذي خدم البنوك المركزية بشكل 
جيد للغاية في فترة ما قبل األزمة، يعد أفضل طريقة لتمكين البنوك 

المركزية من التصدي للتدخل السياسي.
لكن هذه نصيحة مضللة، إذ ال مفر للبنوك المركزية من حتمية 
أية  فعلى  المالي.  لالستقرار  وحماة  كحراس  األصلي  دورها  إحياء 
حال، ال يعتبر استقرار األسعار غاية في حد ذاته، فهو مجرد ركن 

فيما  المجتمع،  يحتاجه  الذي  الكلي  االقتصاد  استقرار  يدعم 
يمثل االستقرار المالي جزءا ثانيا من هذا األساس، وهو ما 
أظهرته األزمة األخيرة بجالء. في هذا السياق األوسع، سيجد 
مع  مناقشات  في  حتما  أنفسهم  المركزية  البنوك  محافظو 
السياسيين وواضعي اللوائح التنظيمية والمشرفين الماليين 

بشأن دورهم في المجتمع.
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه األمر، فمثل هذا االنخراط 
يعد أساسيا وضروريا لإلبقاء على استقاللية البنوك المركزية. 
يبرز تقريرنا األخير، والذي يحمل عنوان هل كان النظام المالي 
سليما في النهاية؟ تقييم عقد من التنظيم المالي، ثالثة أوجه 
مهمة لتغير رؤيتنا الجماعية لمنهجية عمل البنوك المركزية 
بعد أزمة 2008. أوال، عندما تصل أسعار الفائدة الحد األدنى 
الصفري، فإن اإلجراءات اإلضافية المتعلقة بالسياسة النقدية 
تشبه، بل غالبا ما تحل محل، اإلجراءات التي يتخذها اآلخرون 

عادة.
ثانيا، تزايد حجم اإلقراض من جانب البنوك المركزية بشكل كبير.
اليوم بصورة صائبة على خفض  السياسات  تركيز صناع  ثالثا، 
المخاطر الجهازية للحد من احتمالية تكرار األزمات المالية وتقليل 
حدتها. تعد إعادة النظر في موقف البنوك المركزية خطوة حكيمة 
إذا أخذنا في االعتبار احتمالية واقعية للغاية، وهي أن أسعار الفائدة 

ستستقر مستقبال عند الحد األدنى الصفري أو ستكون قريبة منه.
وبشكل محدد، فإننا نطالب بتأسيس رسمي لنظام خاص، يكون 
الحد  معالجة  األساسي  هدفه 
فيه  تسهم  الصفري،  ــى  األدن
للحكومات  التنفيذية  الفروع 
بآرائها  المركزية  والــبــنــوك 
الكامل  المدى  على  للتوافق 
المتاحة.  السياسات  لخيارات 
عندما تصل أسعار الفائدة إلى 
الصفر، ينبغي لألطراف المختلفة 
االلتقاء على فترات منتظمة بموجب قواعد شفافة، على أن يعقب كل 
اجتماع بيان عام مشترك يعرض تقييما للظروف االقتصادية الجارية، 

وخيارات السياسات المتاحة، ومسار العمل المختار.
المنتخبة  الحكومة  لمسؤولي  يكون  خالفات،  وجود  حال  وفي 
ديمقراطيا القول الفصل حتما، وإن كان سيطلب منهم تقديم تفسير 

كامل للحجج المختلفة المؤيدة للقرار والمنطق المبرر له.
في  الصفري  ــى  األدن بالحد  الخاص  النظام  هــذا  وسيساعد 
سياسي  غطاء  أو  إقرار  بتوفير  المركزية  البنوك  استقاللية  حماية 
للسياسات غير التقليدية. يتواصل االهتمام الكبير بالحجم والمدى 
غير المسبوقين لإلجراءات التي تتخذها البنوك المركزية بوصفها 

مالذات أخيرة لإلقراض منذ تفجر األزمة.
في  مشروعة  األنشطة  تلك  مثل  تظل  أن  للغاية  المهم  فمن 
عيون العامة. لذا يجب على البنوك المركزية توضيح كل من الغرض 
والهيكل التشغيلي ألنشطة اإلقراض التي تقوم بها كمالذات أخيرة، 
ووضع نهاية لمبدأ الغموض البناء الضعيف، الذي كان يتبعه صانعو 
السياسات لخلق حالة من الغموض بشأن الجهات المؤهلة لإلقراض 

وشروط اإلقراض.
فهنا، كما في كثير من مجاالت السياسات االقتصادية األخرى، 
الشفافية  عنصري  توافر  الديمقراطية  الشرعية  ضمان  يتطلب 
وااللتزام. فضال عن ذلك، يستلزم التأكيد على المخاطر الجهازية 

وسياسات »التحوط الكلي« تعديل تفويض البنوك المركزية.
المكونات  لتنظيم  طريقة  أفضل  على  اتفاق  وجود  عدم  ورغم 
المختلفة للسياسات المالية والنقدية، فإننا نفضل نموذج »السقف 
الواحد« الذي يمنح البنوك المركزية صالحية تحقيق الهدف المزدوج 

المتمثل في استقرار األسعار واالستقرار المالي.
ويتطلب الوفاء بتلك األهداف أن تتحلى البنوك المركزية بالشفافية 
كمالذات أخيرة لإلقراض، وأن تكون سلطة ذات أدوات مالئمة في 
مجال التحوط الكلي.وينبغي أن تعترف األجهزة الحكومية المشاركة 
بالصعوبات التشغيلية الكامنة عندما تضطلع هيئات متعددة ذات 
أن  الهيئات  لتلك  ينبغي  أهداف مختلفة بمسؤولية مشتركة، كما 
التي تفضي  التنسيق  التفتت وعدم  تتصدى مباشرة لمخاطر مثل 
إلى الجمود. وكما هو مطلوب بالنسبة للتنسيق في مجال السياسات 
النقدية والمالية بشأن الحد األدنى الصفريباختصار، ينبغي تطبيق 
معايير التواصل الموحدة الخاصة بقرارات السياسات النقدية على 
قرارات أي لجنة منوطة بمعالجة االستقرار المالي أيضا. إن حماية 
عالم  ففي  والمواءمة.  التكيف  تتطلب  المركزية  البنوك  استقاللية 
تفويض  والمواطنون  الحكومات  المالية، ستواصل  األزمة  بعد  ما 
سلطات صناعة السياسات المتسعة باطراد إلى مؤسسات مستقلة 

غير منتخبة.
على  للحفاظ  المركزية  البنوك  مسؤوليات  تزيد  أن  يجب  لذا 
شرعيتها. كما تبدو الحاجة ملحة لنقاش عام لصياغة اتفاق بشأن 
إطار عمل ألهداف البنوك المركزية وأدواتها وآليات التواصل الخاصة 
بها. وسيشكل اإلخفاق في عقد مثل هذا النقاش خطورة ال تقتصر 
فقط على استقاللية البنوك المركزية، بل ستمتد أيضا إلى االستقرار 

المالي والرفاهية االجتماعية الشاملة.
** خبير اقتصادي

* نقال عن »بروجيكت سينديكيت«

باتريك بولتون*

استقاللية املصارف املركزية

يجب أن تزيد مسؤوليات 
البنوك املركزية للحفاظ 

على شرعيتها.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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االقتصادية  الــنــشــرة  بــيــانــات  تحليل  كشف 
غير  الفعلية  اإليـــرادات  أن  المركزي  للمصرف 
النفطية للميزانية العامة بلغت 2.43 مليار دينار 
العام الماضي، توزعت إلى إيرادات من الضرائب 
من  ــرادات  وإي دينار،  مليون  و63  مليار  بواقع 
دينار،  مليون   449 بحوالي  الجمركية  الرسوم 
إيرادات  دينار  مليون   922 نحو  إلى  باإلضافة 

أخرى لم توضحها النشرة.
يتضح  النشرة،  وأرقام  بيانات  بمقارنة  لكن 
تقريبا  مستواها  عند  ظلت  ــرادات  اإلي تلك  أن 
بلغت  عندما  عاما،   18 قبل  عليه  كانت  الــذي 

2.45 مليار دينار في العام 2000.
طفرة  سجلت  النفطية  غير  اإليرادات  أن  ومع 
دينار  مليار   8.32 بلغت  حين   ،2008 العام  في 
في  عليه  كانت  عما   %76.2 إلى  تصل  بزيادة 
أنها ظلت  إال  دينار(،  مليار   4.72( السابق  العام 
العام  في   %22.7 بنسبة  مستمر  تناقص  في 
ثم   ،2010 العام  في   %10 وبنسبة  التالي، 
أقل  إلى  لتهبط   2011 العام  في   %83 بنسبة 

من مليار دينار.
وفي العام 2012 قفزت اإليرادات غير النفطية 
تراجعت  لكنها  مليونا،  و199  مليارات  ثالثة  إلى 
إلى  ثم  دينار،  مليار   2.98 إلى  التالي  العام  في 
حوالي 1.56 مليار دينار في العام 2014، لتشهد 
الماضي  العام  في  تذبذبا وصل  اإليــرادات  هذه 
إلى مليارين و435 مليون دينار، وهو ما يقارب 

مستواها في العام 2000 أي قبل 18 عاما.
االقتصادية  النشرة  بيانات  تحليل  أظهر  كما 
التجارية  المصارف  لدى  الودائع  إجمالي  تراجع 
خالل  دينار  مليار   4.93 وبقيمة   %5.11 بنسبة 
مليار   91.52 الودائع  إجمالي  سجل  إذ  عــام، 
دينار بنهاية الربع األول من العام الجاري مقابل 
العام  من  نفسه  الربع  في  دينار  مليار   96.45

.2018
االحتياطي  أن  إلــى  النشرة  بيانات  وتشير 
اإللزامي المطلوب لهذه الودائع يصل إلى 18.3 
مليار دينار، وأن الفائض عن االحتياطي النقدي 
الودائع  تصل  حين  في  دينار،  مليار   58.3 يبلغ 
 76.61 المركزي  ليبيا  مصرف  لدى  المصرفية 
المصارف  إيــداع  شهادات  )شاملة  دينار  مليار 

التجارية منذ مايو 2008(.
المصارف  ــدى  ل ــع  ــودائ ال إجمالي  ويــتــوزع 
بقيمة  الخاص  للقطاع  ــع  ودائ إلــى  التجارية 
2019، وذلك  51.66 مليار دينار بنهاية مارس 
مليار   5.84 وبقيمة   %10 نسبته  بانخفاض 
دينار  مليار   57.5 البالغ  باإلجمالي  مقارنة  دينار 

في نهاية مارس 2018.

في حين زادت قيمة ودائع القطاع العام بين 
بنسبة  التجارية  المصارف  لدى  الودائع  إجمالي 
1.6% وبقيمة 480 مليون دينار في الربع األول 
مليار   29.4 نحو  إلى  لتصل  الجاري  العام  من 
مارس  بنهاية  دينار  مليار   28.92 مقابل  دينار، 
2018. وذلك باإلضافة إلى ودائع حكومية بنحو 
دينار  مليار   10.02 مقابل  دينار  مليار   10.45

خالل الفترة نفسها.
أنواعها،  حسب  الودائع  لتوزيع  بالنسبة  أما 
نحو  أن  االقتصادية  النشرة  أرقام  أظهرت  فقد 
الطلب  تحت  ــع  ودائ عن  عبارة  منها   %86.5
أنها  إال  ديــنــار،  مليار   79.21 قيمتها  بلغت 
 5.31 وبقيمة   %6.2 بنسبة  فعليا  انخفضت 
في  عليه  كانت  بما  مقارنتها  عند  دينار  مليار 
الربع األول من العام الماضي حين بلغت 84.52 

مليار دينار.

ــرادات  اإلي حول  المركزي  المصرف  إحصاءات  حملت 
الجاري  العام  من  األول  النصف  خالل  العام  واإلنفاق 

مؤشرات مهمة، لكنها قوبلت بانتقادات من المحللين.
معدالت  أن  »المركزي«  عن  صــادر  بيان  وكشف 
مسجال  دينار،  مليار   5.4 بواقع  فائضا  حققت  اإلنفاق 
مقدرة  كانت  التي  النفقات  مقابل  دينار  مليار   17.99
ــرادات  اإلي حققت  حين  في  دينار،  مليار   23.4 بنحو 
عما  دينار،  مليون  و118  مليار  بقيمة  فائضا  النفطية 
كان مقدرا لنفس الفترة بقيمة 13 مليارا و200 مليون 

دينار.
وحسب البيان، فقد بلغت اإليرادات النفطية الفعلية 
أول  من  الفترة  خالل  دينار  مليون   348 و  مليارا   14
إيــرادات  أن  إلى  ونوه   ،2019 يونيو   30 وحتى  يناير 
الترتيبات  لتمويل  األهم  المورد  تمثل  والغاز  النفط 
المالية للعام 2019، إذ تمثل نسبة 92.8% من إجمالي 
اإليرادات. وتتطابق تلك األرقام مع ما أعلنته المؤسسة 
من  ليبيا  إيرادات  بأن  الماضي  الشهر  للنفط  الوطنية 
الحالي  العام  من  األولــى  أشهر  الخمسة  خالل  النفط 

بلغت 8.59 مليار دوالر.
لكن الخبير االقتصادي د.مختار الجديد، أبدى دهشته 
من إصدار المصرف المركزي لهذا البيان، قائال: »التقرير 
المالي نصف السنوي الذي صدر عن المصرف المركزي 
من اختصاص وزارة المالية«، وأضاف: »لألسف كل سنة 

نكرر نفس المالحظة وال حياة لمن تنادي«.
أن  »المركزي«  بيانات  أظهرت  األثــنــاء،  هــذه  في 
في  المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع  إيــرادات  إجمالي 
 100 الماضي، لم تتجاوز  يناير وحتى يونيو  الفترة من 
مليون   400 لها  المقدر  كان  حين  في  دينار،  مليون 
وقيمته   %75 نسبته  تصل  عجزا  يظهر  ما  وهو  دينار. 
300 مليون دينار لم يجر تحصيلها من هذا البند وحده.

وكشفت بيانات »المركزي« أن إيرادات الرسوم على 
 2019 العام  من  األول  للنصف  األجنبي  النقد  مبيعات 
الرسوم  قيمة  بلغت  حين  في  دينار.  مليار   11 بلغت 
منها  خصص  دينار،  13.2مليار  نحو   2018 العام  في 
القطاعات  مختلف  في  التنمية  لمشاريع  مليارات   5
عن  العام  الدين  لسداد  أخرى  مليارات  و5  والمناطق، 
اعتمد  الماضي،  العام  من  سبتمبر  وفي  نفسه.  العام 
الذي  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  الرئاسي  المجلس 
النقد  بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات 
ألسعار  اليومية  للنشرة  وفقا   ،%183 بنسبة  األجنبي 
صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية التي تصدر 

عن المصرف المركزي.
المال  لهيئة سوق  السابق  الرئيس  قال  المقابل  في 
األجنبي  النقد  الشحومي: »إن حصيلة مبيعات  سليمان 

بالسعر التجاري تعطي إشارات غير إيجابية بسبب ضعف 
اإلقبال لوجود مصادر أخرى تمول السوق الموازية عبر 
السعر  في  النظر  »إعــادة  إلى  داعيا  الرسمي«،  السعر 
توحيده  على  والعمل  التخفيض  عبر  للدوالر  التجاري 

للجميع، فالجمود في التدرج في تخفيض سعر الصرف 
يفقد أي معنى لتحسين الوضع االقتصادي«.

الضرائب  ــرادات  ــ إي على  فــارق  تغيير  يطرأ  ــم  ول
الفترة  خالل  دينار  مليون   471 بلغت  التي  والجمارك 
نفسها، إذ قدرت إيرادات الضرائب بـ311 مليون دينار 
المقدرة  اإليرادات  عن  دينار  مليون  بـ289  يقدر  بعجز 
إيــرادات  بلغت  حين  في  المالية،  الترتيبات  حسب 
مليون   240 بـ  يقدر  بعجز  دينار  مليون   160 الجمارك 

دينار عن اإليرادات المقدرة.
من   %55.2 نسبة  على  المرتبات  بند  واستحوذ 
أن  )دون  األول  النصف  خالل  العام  اإلنفاق  إجمالي 
وزارة  من  ورودها  لعدم  يونيو  شهر  مرتبات  تتضمن 
كما  دينار،  مليون   933 و  مليارات   9 مسجال  المالية(، 
بلغت نسبة الدعم 19.4% من اإلنفاق العام بواقع 3.4 
مليار دينار، فيما قدرت نفقات التنمية بنحو 897 مليون 

دينار، بنسبة %5.

النصف  خالل  األجنبي  النقد  مدفوعات  إجمالي  أما 
األول من العام الجاري، وحسب بيانات »المركزي« فقد 

بلغ 11 مليارا و262 مليون دوالر موزعة إلى:
حسابات  لتغذية  دوالر  مليون  و14  مليارات   8 أوال: 
دوالر  مليار   3.3 تشمل:  التي  التجارية  المصارف 
لالعتمادات  دوالر  مليار  و3.7  األسر،  أرباب  مخصصات 
المستندية، و917 مليون دوالر لحواالت دراسة وعالج 
والتأمين  المغتربين  ومرتبات  الخاص،  الحساب  على 

والطيران وسداد األغراض الشخصية للمواطنين.
تحويالت  دوالر  مليون   248 و  مليارات   3 ثانيا: 
الوطنية  للمؤسسة  دوالر  مليار   2.09 منها  الدولة، 
للنفط، و839 مليون دوالر تشمل )منح ورسوم الطلبة 
والسفارات،  الــدولــة،  نفقة  على  بالخارج  الدارسين 
ومصروفات القضايا الخارجية، وتسديد التزامات العالج 
الدولة( و313 مليون دوالر لتغطية  بالخارج على نفقة 

الجهات العامة.

إيرادات الضرائب والجمارك عند مستواها في العام 2000

5.4 مليار دينار فائض اإلنفاق:74% للمرتبات 
والدعم.. والتنمية ال تتجاوز %5

ودائع المصارف تتراجع 11.5% خالل عام إلى 25.19 مليار دينار

»المركزي« أعلن بيانات النصف األول.. ومحللون: إنفاق غير منضبط

القاهرة - الوسط

دوالرا  و20   15 بين  النفط  أسعار  تقفز  أن  أميركية  أبحاث  شركة  توقعت 
للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حالما تتدخل 
على  تنطوي  محتملة  لتصورات  تحليلها  إطار  في  وذلك  األميركية،  القوات 

توقف تدفق النفط بعد صراع.
وقالت »رابيدان إنرجي جروب« إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل 
الحرف )   M   ( مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة 

ثانية إلى مستويات أعلى، حسب وكالة »رويترز«.
أطول  لفترة  المضيق  في  اضطراب  يستمر حدوث  إن  »رابيدان«  ورجحت 
لكن  متقطعة  هجمات  لشن  الوسائل  إيــران  تملك  إذ  السوق،  تعتقد  مما 
أسابيع  »لعدة  النفط  نقل  يعرقل  قد  بما  الخليج  في  المالحة  على  مستمرة 
إن لم يكن أكثر«. وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط 
80 و90  بين  ما  إلى  لالرتفاع  برنت  أسعار  يدفع  قد  الخليج  في  أيام  لسبعة 
دوالرا للبرميل، و»إلى رقم من ثالث خانات« إذا استمرت المواجهة لشهر أو 

أكثر. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 66.50 دوالر.
بوتيرة  ستنزل  األسعار  فإن  الصراع،  انتهاء  فور  أنه  الدراسة  وتظهر 
متواضعة لكن مع استمرار عالوة ال تقل عن خمسة دوالرات بفعل المخاوف 
من حدوث اضطراب آخر. وتقول الدراسة إن حدوث صراع عنيف ربما يحمل 
لما  األسعار  تتراجع  قد  الحالة  تلك  وفي  التفاوض،  على  وواشنطن  طهران 
دون مستويات ما قبل االضطرابات بسبب احتمال عودة ماليين البراميل من 

النفط اإليراني الخاضعة للعقوبات إلى السوق.
كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يفوق إنتاج النفط األميركي الطلب 
العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم في األشهر 
»أوبك«  تخفض  أن  إلى  بالحاجة  تنبئ  التوقعات  أن  ويبدو  القادمة.  التسعة 
اتفاقهم  تمديد  الرغم من  على  السوق  توازن في  لتحقيق  اإلنتاج  وحلفاؤها 
القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا 

فقط في أوائل 2020.
في  اإلمــدادات  »شح  الشهري  تقريرها  في  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
قد  للتوازن  إعادة  أي  أن  ويبدو  الراهن  الوقت  في  المشكلة  ليس  السوق 
كبيرا  تحديا  يمثل  هذا  أن  الواضح  »من  وأضافت  المستقبل«.  إلى  تأجلت 
البلدان  منظمة  إلى  إشارة  في  السوق«  إدارة  مهمة  يتولون  الذين  ألولئك 

المصدرة للنفط )أوبك( ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
2020 قد ينخفض  أوائل  الطلب على نفط أوبك في  الوكالة أن  وتابعت 
إلى 28 مليون برميل يوميا فقط، مع زيادة اإلنتاج من خارج أوبك في 2020 
بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا إذ من المتوقع أن يأتي مليونا برميل يوميا 

بالكامل من الواليات المتحدة.
وعند مستويات إنتاج أوبك الحالية البالغة 30 مليون برميل يوميا، تتوقع 
برميل  مليون   136 بمقدار  العالمية  المخزونات  ارتفاع  احتمال  الطاقة  وكالة 
بحلول نهاية الربع األول من 2019. وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على 
 ،2020 وفي   2019 من  المتبقية  الفترة  في  النفط  على  للطلب  توقعاتها 
مشيرة إلى توقعات بتحسن العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 

ونمو لالقتصاد األمريكي كعوامل مشجعة.

شركة أبحاث: الصراع في الخليج 
سيدفع أسعار النفط للتقلب

محلل: التقرير الذي صدر عن 
»المركزي« من اختصاص »المالية«

3.3 مليار دوالر ألرباب األسر، و3.7  
مليار دوالر لالعتمادات المستندية

اإليرادات غير النفطية سجلت 
طفرة في العام 2008 حين 

بلغت 8.32 مليار دينار

< مقر المصرف المركزي في طرابلس.

< سيدة ليبية في أحد المصارف
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موظفي  مصير  على  يخيم  الغموض  يزال  ما 
شركة أكاكوس للعمليات النفطية الذين خطفا 
خالل وجودهما في حقل الشرارة النفطي قبل 

عام.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  موظفو  ونظم 
الجمعة الماضية وقفة للتذكير بواقعة الخطف، 
مصطفى  المهندس  المؤسسة،  رئيس  وأكد 
لم  بها  والعاملين  المؤسسة  أن  اهلل،  صنع 
مطالبين  المخطوفين،  الموظفين  ينسوا 
بحكومة  الداخلية  ووزارة  الرئاسي  المجلس 
الوفاق ومكتب النائب العام في طرابلس، بإجراء 

التحقيقات الالزمة للوصول إلى الخاطفين، وفق 
مقطع فيديو للوقفة.

المؤسسة،  ــي  ف ــمــســؤولــون  ال ــدى  ــ وأب
لـ»التأثير  الخاطفين  مع  للجلوس  استعدادهم 
المخطوفين،  تحرير  أجل  من  إنسانيا«  عليهم 
نفسية  بحالة  تمران  أسرتيهما  بأن  منوهين 

صعبة.
مجهولون،  هاجم   ،2018 يوليو   14 وفي 
منشأة في حقل الشرارة، واختطفوا المهندسين، 
وإلى اآلن لم تكشف هوية الخاطفين، أو مكان 

احتجاز المخطوفين.

بعد عام.. الغموض يالحق مصير موظفي أكاكوس

المتحدة  األمــم  برنامج  أعلن 
مشروعا   119 تنفيذ  اإلنمائي 
تأهيل  ــادة  إعـ فــي  للمساعدة 
ليبيا  فــي  األســاســيــة  الــمــرافــق 

وتجهيزها بالمعدات.
النجاح  إلــى  البرنامج  وأشــار 

المقدمة  الخدمات  استعادة  في 
بنغازي  مليوني مواطن في  لنحو 
وسرت  وسبها  ــاري  وأوب وككلة 
طرابلس  ومنطقة  وليد  وبني 

الكبرى.
لتوسيع  التخطيط  إلى  وأشــار 
مناطق  لتشمل  المرافق  نطاق 
على  للبرنامج  بيان  وفق  أخــرى، 
التواصل  الرسمية بموقع  صفحته 

االجتماعي »فيسبوك«.
بلدية  البرنامج،  ممثل  وزار 
على  واطلع  بطرابلس،  أبوسليم 
من  هناك،  تحققت  التي  النتائج 
االستقرار  تحقيق  مشروع  خالل 
تأهيل  إعــادة  تمت  إذ  ليبيا،  في 
50 مدرسة، إضافة إلى  أكثر من 
تسليم خمس شاحنات لنقل مياه 

الصرف الصحي.

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ينفذ 119 مشروعا في ليبيا
السعر بالدوالرنوع الخام

65.63برنت

59.20غرب تكساس

61.99دبي

63.55سلة أوبك

61.55أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 17 يوليو 2019

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 191 15 ذي القعدة 1440 هــ

18 يوليو 2019 م

عبدالرحمن  عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس  ــدر  أص
أجدابيا،  بلدية  اإلثنين، عدة قرارات لحل مختنقات  الثني، 
 100 أصل  من  دينار  مليون   63 قيمتها  بلغت  بمشاريع 

مليون تمت الموافقة عليها في السابق.
بديوان  مكتبه  في  عقده  اجتماع  خالل  الثني،  وناقش 
المجلس  رئيس  مع  قرنادة  منطقة  في  ــوزراء  ال مجلس 
التطرق  تم  ما  المنفي،  إمبارك  أجدابيا،  لبلدية  التسييري 

إليه خالل االجتماعات السابقة بالخصوص.
إدارة  مدير  حضره  الذي  االجتماع  خالل  الثني  وبحث 
رضا  الـــوزراء  مجلس  بديوان  األداء  وتقييم  المتابعة 
وافق  إذ  للبلدية،  الالزمة  المشروعات  عديد  الفريطيس، 
المسارات،  وفتح  الطرق  مجاالت  في  مشروعا،   19 على 
التي  المشروعات  وتشمل  دينار،  مليون   43.45 بمبلغ 
والصرف  المياه  العديد من مشاريع  عليها  الموافقة  تمت 

الصحي بنحو 14 مشروعا بإجمالي 15.28 مليون دينار.
الكهرباء  بقطاع  خاصة  مشاريع   10 على  وافــق  كما 

بقيمة 8.06 مليون دينار.
مكتب  تكليف  على  »الثني«  وافــق  متصل  سياق  في 
الجوفية،  المياه  منسوب  ارتفاع  لدراسة مشكلة  استشاري 
لشركة  التشغيل  مستلزمات  توفير  على  كذلك  ووافــق 

خدمات النظافة العامة أجدابيا بقيمة 4 ماليين دينار

توقعت وكالة »بلومبرغ« االقتصادية األميركية أن يكون 
االقتصاد المصري األسرع نموا هذا العام بين دول الشرق 
بأحدث  الوكالة  تقرير  وأشــاد  إفريقيا،  وشمال  األوســط 

البيانات المصرية فيما يتعلق بمعدل التضخم.
تجني  بدأت  مصر  أن  تقرير،  في  »بلومبرغ«،  وذكرت 
الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في 
العام 2016. وقالت إنه بالرغم من أن قرار التعويم كان 
مركز  إلى  مصر  حول  أنه  إال  للمصريين،  بالنسبة  مؤلما 

مفضل للمستثمرين.
معدل  أن  إلى  الوكالة  أشارت  االقتصادي،  األداء  وعن 
في  اقتصاد  أكبر  ثالث  تعد  التي  مصر،  في  التضخم 
مستوى  دون  إلــى  الماضي  يونيو  في  تراجع  إفريقيا، 

العشرة في المئة، وذلك للمرة األولى منذ 2016.
في  االقتصادية  األوضــاع  بين  »بلومبرغ«  وقارنت 
إفريقيا،  في  للنفط  منتج  أكبر  تعتبر  التي  ونيجيريا،  مصر 
عندما  خاطئا  ــرارا  ق اتخذت  نيجيريا  أن  إلــى  وألمحت 

تمسكت بعملتها.
وأوضحت أن نيجيريا كانت هي األخرى مثل مصر تعاني 
التمسك  اختارت  أنها  إال  العمالت األجنبية،  من نقص في 
ألسعار  متعدد  نظام  خالل  من  المحلية  عملتها  بقيمة 
التي  لمصر،  خالفا  الــواردات،  على  القيود  وفرض  الصرف 

عومت الجنيه. 
في  سجل  التضخم  معدل  أن  إلــى  الوكالة  وأشـــارت 
القارة،  في  األعلى  بين  وكان   ،%11.2 يونيو  في  نيجيريا 
المركزي  البنك  قبل  من  المستهدف  المستوى  وتجاوز 

النيجيري من 6% إلى %9.
فيما  نيجيريا  من  أفضل  أصبحت  مصر  أن  وأضافت 
يتعلق بالنمو، إذ نما االقتصادي المصري في 2018 بنسبة 

5.3%، أي ما يعادل نحو ثالثة أضعاف النمو في نيجيريا.

األجنبية  تونس  احتياطيات  ارتفاع  ء  رسم  بيانات  أظهرت 
األسبوع  يورو  مليون   700 قيمتها  سندات  باعت  أن  بعد 
من  يوما، صعودا   87 واردات  االحتياطي  ليغطي  الماضي، 
المركزي،  البنك  عن  الصادرة  األرقــام  وبحسب  يوما.   73
النقد األجنبي لتونس 15.596 مليار دينار  أصبح احتياطي 

)5.42 مليار دوالر(.
مقومة  سندات  تونس  باعت  الماضي،  األسبوع  وفي 
700 مليون يورو بسعر  باليورو ألجل سبع سنوات قيمتها 
منذ  أزمــة  من  تونس  اقتصاد  ويعاني   ،%6.37 فائدة 
في   ،2011 في  علي  بن  العابدين  زين  بنظام  اإلطاحة 
ويباشرإصالحات  والتضخم.  البطالة  لمعدالت  تصاعد  ظل 

اقتصادية قاسية لتقليص اإلنفاق العام.
سنوي  أساس  على   %20 بنسبة  التجاري  العجز  واتسع 
في النصف األول من 2019 ليسجل مستوى قياسيا عند 9.8 

مليار دينار ما يعادل نحو 3.39 مليار دوالر.
وزادت الواردات 14.5% إلى 32.7 مليار دينار في الفترة 
ارتفعت  حين  في  الماضي،  يونيو  إلى   2019 يناير  من 

الصادرات 12.5% إلى 22.9 مليار دينار.
يشار إلى أن العجز إحدى المشاكل الرئيسية في مواجهة 
الحكومة التي تكابد أزمة اقتصادية، وقد ساهم في انحدار 
احتياطي النقد األجنبي التونسي الذي لم يعد يغطي سوى 

واردات 75 يوما.
قاسية  اقتصادية  إصالحات  ظل  في  تونس  وتعاني 
مقرضيها  مع  عليها  االتفاق  جرى  العام  اإلنفاق  لتقليص 
المعهد  قــال  الماضي،  مايو  شهر  ومنتصف  الدوليين. 
الوطني لإلحصاء، إن نمو اقتصاد تونس تباطأ إلى %1.1 
الوقت  في   ،2019 من  األول  الربع  في  سنوي  أساس  على 

الذي تراجعت فيه األنشطة الزراعية.
وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض 
اإلنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع الغذائية األساسية 
والوقود، وخفض عجز الميزانية، لكن التوترات االجتماعية 

تجعل من مسألة خفض اإلنفاق مسألة حساسة.

63 مليون دينار لحل 
مختنقات بلدية أجدابيا

بلومبرج: مصر بدأت تجني ثمار »التعويم«

ارتفاع االحتياطي التونسي بعد بيع سندات

أن  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  توقعت 
الحالي  مستواه  على  الليبي  النفط  إنتاج  يحافظ 
إلى  مشيرة  يوميا،  البرميل  المليون  على  يزيد  بما 
العام  في  أكبر  نحو  على  »أوبك«  إمدادات  انخفاض 

2020 بسبب انخفاض اإلنتاج في إيران وفنزويال.
الشهري  تقريرها  في  األميركية  الوكالة  وحسب 
المدى  على  النفط  ســوق  توقعات  عــن  الجديد 
شهر(،  كل  من   9 بتاريخ  ــا  دوري )ينشر  القصير 
مستواه  على  يحافظ  أن  يتوقع  الليبي  اإلنتاج  فإن 
إلى  يوميا  برميل  مليون  على  يزيد  بما  الحالي 

.2020 بداية العام 
ليبيا  إنتاج  على  تؤثر  زالــت  ما  الشكوك  لكن 
وإمكانية  بالمخاطر  المحفوف  األمني  الوضع  بسبب 
العام  حتى  كبيرا  خطرا  يمثل  ما  اإلمدادات  انقطاع 

التقرير. 2020، حسبما يشير 
بنسبة  النفط  مــن  الــبــالد  ــرادات  إيـ وتراجعت 
دوالر(  مليار   10.2( دينار  مليار   14.3 إلى   11.2%
مع  مقارنة   ،2019 من  األولــى  الستة  األشهر  في 
مصرف  إحصاءات  حسب  عــام،  قبل  ذاتها  الفترة 
اإلنتاج  ظل  للجزائر،  وبالنسبة  المركزي.  ليبيا 
عند  الحالي  العام  من  الثاني  الربع  في  مستقرا 
مليون   1.01 مقابل  اليوم  في  برميل  مليون   1.02

الربع األول، وفقا للبيانات نفسها. برميل في 

انخفاضات في »أوبك«
منظمة  أعضاء  إنتاج  ينخفض  أن  المتوقع  ومن 
عضوا   14 عددهم  البالغ  للنفط  المصدرة  الدول 
يوميا.  برميل  مليون   30.2 إلى   2019 العام  في 
معلومات  إدارة  تتوقع   ،  2020 للعام  وبالنسبة 
 0.5 بـ  االنخفاض  من  مزيد  حدوث  أيضا  الطاقة 

يوميا. برميل  مليون 
»أوبك«  إمــدادات  إن  األميركية  الوكالة  وتقول 
حيث   ،2020 الــعــام  حتى  الهبوط  نحو  متجهة 
التزامها  على  السعودية  العربية  المملكة  تحافظ 
إنتاج  يستمر  وقــت  في  اإلنــتــاج  خفض  باتفاقية 
برميل  مليون   2.8 من  التراجع  في  وفنزويال  إيران 
بالفترة  مقارنة  برميل  مليون   2.4 إلى  يونيو  في 

الماضي. العام  نفسها من 
عقوبات  واشنطن  فرض  إعادة  أن  إلى  ونوهت 
خفض  في  تسبب   2018 نوفمبر  في  طهران  على 
يوميا.  برميل  مليون   1.7 إلــى  إيـــران  ــاج  ــت إن
المتحدة  العربية  ــارات  واإلمـ الــعــراق  يكون  كما 
في  ــك«  »أوب إنتاج  لنمو  الرئيسيين  المصدرين 

بين  ومــن  التوقعات.  لنفس  وفقا   ،2019 العام 
التي  الوحيدة  الدولة  نيجيريا  تبقي  »أوبك«  أعضاء 
حتى  اإلنتاج  في  تصاعدي  اتجاه  على  ستحافظ 

.2020 العام 

إلى متى يصمد االتفاق؟
اتفاقية  أن  األميركية  الوكالة  توضح  ذلك،  بموازاة 
المنظمة  بين   2016 العام  في  المبرمة  »أوبــك« 
روسيا،  ذلك  في  بما  للنفط  آخرين  منتجين  و10 

ستظل سارية حتى الربع األول من العام 2020.
المعروض  في  التراجع  يساهم  أن  المقرر  ومن 

في  العالمية  المخزونات  انخفاض  في  »أوبك«  من 
الربع  في  بسرعة  سيتعافى  والــذي  الثالث،  الربع 
 .2020 العام  في  متوازنة  سوق  إلى  ليصل  الرابع 
أسعار  تظل  أن  الوكالة  تتوقع  السعر،  ناحية  ومن 

خام برنت في السوق 67 دوالرا في العام 2020.
المصدرة  الدول  لمنظمة  الشهري  التقرير  كان  و 
كشف  الماضي  الخميس  الصادر  »أوبــك«،  للنفط 
 29.830 إلى  الماضي  يونيو  في  تراجع  اإلنتاج  أن 
برميل  مليون   29.898 مقابل  يوميا،  برميل  مليون 

في مايو السابق له.
هبطت  حيث  اإلنتاج،  في  التراجع  إيران  وقادت 
يوميا  برميل  ألف   142 بمقدار  النفطية  إمداداتها 
هبط  كما  يوميا.  برميل  مليون   2.225 إلى  لتصل 
يوميا  برميل  ألف   58 بمقدار  النفط  من  ليبيا  إنتاج 

1.113 مليون برميل يوميا. عند 

استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
توقعات إدارة معلومات الطاقة األميركية: 

نبهت عدة مؤشرات وتقارير إلى تباطؤ نمو االقتصاد المغربي، 
بينما تسعى المملكة إلى صياغة »نموذج تنموي« جديد يحرك 
عجلة االقتصاد ويتيح تقليص الفوارق االجتماعية، وفق ما نقلت 

وكالة »فرانس برس«.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة اإلحصاءات 
الرسمية في المغرب، في تقرير صدر هذا األسبوع، أن معدل النمو 
المرتقب هذه السنة لن يتعدى 2.7 مقارنة بمعدل 3% سنة 2018 
و4% سنة 2017. وكذلك توقع »بنك المغرب« المركزي في تقرير 
أن يكون معدل النمو هذه السنة في حدود 2.7%. ويكمن السبب 
الزراعي  للقطاع  المتوسط  المردود  في  التراجع  لهذا  الرئيسي 
هذه السنة، بعد نتائج أفضل في الموسمين الماضيين، بحسب 

المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، لـ»فرانس 
برس«، أن النمو االقتصادي في المغرب سيظل »مرتهنا بدرجة 
رهينا  األخير  هذا  يزال  وال  الزراعي،  القطاع  بمردودية  كبيرة 
ارتباطه  لتقليص  بذلت  التي  الجهود  رغم  المناخية  بالتقلبات 
بالتساقطات المطرية«. ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في 
إجمالي الناتج الداخلي في المغرب )14%(، متقدما على قطاعي 
السياحة والصناعة، ما يجعل النمو االقتصادي عموما رهينة تقلبات 

األحوال الجوية.
وتبنت المغرب في 2008 مخططا طموحا هو مخطط »المغرب 
األخضر«، يسعى لتطوير القطاع الزراعي من خالل تحديث وسائل 
هذا  حصيلة  لكن  الصغار.  المزارعين  مداخيل  وزيــادة  اإلنتاج 
المخطط ال تزال دون الطموحات ولم تمكن بعد من تجاوز تأثير 

التقلبات المناخية.

عجز تجاري
أنشطة  تنويع  الوقت  نفس  في  المغربية  السلطات  وتحاول 
في  الخارجية  االسثتمارات  لجذب  خصوصا  ساعية  االقتصاد، 
القطاع الصناعي. وتعول في هذا اإلطار على استقرار البلد وقربه 
من األسواق األوروبية وانخفاض تكاليف اليد العاملة واالمتيازات 

الضريبية والجمركية في المناطق الحرة.
وأطلقت المغرب استراتيجية صناعية للفترة بين 2014 و2022 
تعول على صناعة السيارات والطيران. بيد أن »القطاع الصناعي، 
الذي يعد قاطرة للنهوض باالقتصاد الوطني ال يزال عاجزا عن 
المندوبية  توضح  كما  الخام«  الداخلي  الناتج  في  حصته  رفع 
السامية للتخطيط، وذلك رغم االستثمارات الجديدة في »مهن 
صناعية عالمية« مثل السيارات والطيران. وينبه تقرير المندوبية، 
الذي تحظى به أنشطة  وفق »فرانس برس«، إلى أن االهتمام 
هذه المهن العالمية »ال ينبغي أن يكون على حساب النهوض 
بالقطاعات الصناعية األخرى، خصوصا الصناعات الغذائية وصناعة 

النسيج، التي لطالما ساهمت في تعزيز الشغل والصادارت«.
أساسا في »ضعف  المشكل يكمن  أن  الحليمي  أحمد  ويؤكد 
دينامية األنشطة غير الفالحية التي لم تستطع تحسين تنافسيتها 
الضعيفة«. ويوضح: »حجم الواردات يرتفع بينما العرض المحلي 
غير تنافسي، وهذا له تأثير مباشر على التجارة الخارجية يتمثل في 

العجز المستمر للميزان التجاري«.

مؤشرات سلبية للنمو 
االقتصادي في املغرب

عقود  تجديد  سباق  إلى  أوروبية  دول  سارعت 
توريد الغاز من الجزائر لعشر سنوات أخرى لضمان 
حرب  نيران  امتداد  هاجس  سياق  في  التدفقات 
العاصمة إلى الصراع على حقول الغاز الليبي خاصة 
من   %12 نحو  تستورد  التي  إليطاليا  بالنسبة 

احتياجاتها من الغاز من ليبيا.
يتركز  التي  ليبيا  في  الغاز  إنتاج  حقول  وتبقى 
معظمها في حقل الوفاء بإنتاج ملياري قدم مكعبة 
أكثر من ثالثة أشهر على حرب  يوميا بعد مضي 
لحد  العسكري  التصعيد  عن  منأى  في  طرابلس 

الساعة.
بالنسبة  السيناريوهات تبقى مفتوحة  لكن كل 
على  نسبي  بشكل  المعتمدة  األوروبــيــة  للدول 
المحروقات الليبية عبر خط األنابيب »غرينستريم« 
من  أكثر  في  اعربت  حيث  إيطاليا،  إلــى  العابر 
أو  النفطية  مناسبة عن قلقها من تأثر اإلمدادات 

امتداد المعارك العسكرية إلى محيط اإلنتاج.

سيناريوهات إيطالية
صادرات  توقف  سيناريو  تكرار  إيطاليا  وتتفادى 
الغاز الطبيعي لمدة 7 أشهر تقريبا في العام 2011 
أزمة  في  تسبب  مما  آنــذاك  الثورة  انــدالع  عقب 
التدهور في  الوضع اآلخذ في  أما  تموين داخلية. 
اإليطالي  الطاقوي  المجمع  دفع  األثناء  في  ليبيا 
في  الجزائر  جارته  بشروط  القبول  إلى  »إينيل« 
لعشر  األوروبــيــة  القارة  نحو  الغاز  عقود  تجديد 
سبتمبر  شهر  بحلول  تنتهي  التي  أخرى،  سنوات 
المقبل، بحسب بيان صادر عن الشركة الجزائرية 

»سوناطراك«.
ــع بين  ــمــوق ــي ال ــان ــث ــذا الــعــقــد ال ــد هـ ــع وي
حيث  اإليطالية،  النفطية  والشركات  »سوناطراك« 
وقع العمالق النفطي الجزائري في إبريل المنصرم، 
تفاهم  اتفاق  على  »إيني«  اإليطالي  نظيره  مع 

يؤكد رغبتيهما في تجديد عقد التموين بالغاز.
الماضي  الشهر  مطلع  الجزائر  ــددت  ج كما 
وقعت  حيث  البرتغال،  مع  الغاز  ــدادات  إم عقود 
»سوناطراك« والشركة البرتغالية »غالب« اتفاقات 
الجزائري  الطبيعي  بالغاز  البرتغالية  السوق  لتزويد 
بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وذلك تمديدا 

لالتفاقات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة.
مع  جديدة  اتفاقية  تونس  وقعت  جانبها  من 
عقد  بتجديد  تتعلق  اإليطالية،  »إيني«  مجموعة 
الغاز  أنبوب  عبر  إيطاليا  إلى  الجزائري  الغاز  نقل 
سنوات  عشر  لمدة  التونسية،  الــحــدود  العابر 
لتونس  الموقعة  االتفاقية  وتــخــول  إضافية. 
المنقول  الغاز  على   %5.25 نسبة  من  االستفادة 

من الجزائر إلى إيطاليا بحيث تبلغ قيمتها حوالي 
174.21 مليون دوالر سنويا.

االســتــفــادة  مــن  أيــضــا  تــونــس  تمكن  كما 
مقابل  وذلك  إضافية،  دوالر  مليون  بنحو14.28 
األنبوب،  نقل  لسعة  )إيني(  مجموعة  استغالل 
بصيانة  اإليطالية  المجموعة  تعهد  إلى  باإلضافة 
بتكلفة  وتأهيلها  وتطويرها  والتجهيزات  المعدات 
امتداد  على  دوالر  مليون   160 بحوالي  تقدر 
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  ويأتي  سنوات.   10
بين  الموقعتين  االتفاقيتين  صالحية  انتهاء  بعد 

الطرفين في عامي1977 و1991.

خط أنابيب استراتيجي
دورا  يلعب  الذي  المتوسط،  عبر  األنابيب  وخط 
رئيسا في إمدادات الطاقة إلى إيطاليا عبر تونس، 
هو خط أنابيب غاز طبيعي من الجزائر عبر تونس 
إلى جزيرة صقلية اإليطالية، ومن ثم إلى األراضي 
مليار متر   34 تبلغ حوالي  اإليطالية، وذلك بسعة 
من   %30 قرابة  أوروبا  وتستورد  سنويا.  مكعب 

احتياجاتها من الغاز من الجزائر، عبر 3 أنابيب.
إيطاليا  تحوز  رسمية،  جزائرية  بيانات  وحسب 
تليها   ،%60 بنحو  الجزائري  الغاز  من  حصة  أكبر 
البرتغال  ثم   ،%12 وفرنسا   ،%20 بنحو  إسبانيا 
المرتبة  الجزائر  وتحتل   .%1 وسلوفينيا   ،%7
الغاز  احتياطات  حيث  من  عالميا  عشرة  الحادية 
تريليون   159 بقرابة  المقدر  التقليدي  الطبيعي 
قدم مكعبة، في حين تحتل ليبيا المرتبة 21 عالميا 
ملياري قدم مكعبة ويصل  يبلغ  يومي  باحتياطي 

سنويا إلى 54.6 تريليون قدم مكعبة.
يذهب  الكمية  ــذه  ه ثلثي  مــن  أكــثــر  لكن 
نتيجة  يحرق  اآلخــر  وبعضه  المحلى  لالستهالك 
دون  تــحــول  مصاحبة  حمضية  ــازات  غـ وجـــود 
تصديره. في حين تقدر اإليرادات السنوية لقطاع 

الغاز في ليبيا بنحو 8 مليارات يورو سنويا.

صفقات أوروبية لتفادي سيناريو توقف إمدادات الغاز الليبي
حقل الوفاء بمنأى عن التصعيد العسكري في طرابلس

الجزائر - عبدالرحمن أميني

<  موقع انتاج في حقل غاز  الوفاء النفطي

كل السيناريوهات مفتوحة أمام الدول 
األوروبية المعتمدة نسبيا على ليبيا

إيطاليا تحوز أكبر حصة من الغاز 
الجزائري بنحو %60

إيطاليا تحوز أكبر حصة من الغاز 
الجزائري بنحو %60

القاهرة–الوسط

< منشآت في حقل الشرارة النفطي.
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العرب ودول الجوار....ملاذا ال يكون 
هناك تكامل بدالعن التنازع؟

سعاد الوحيدي

ميالد عمر المزوغي

تقفز  توا«،  القديمة »سوكا  قلب جاكرتا  اهلل،  فتح  لميدان  رأسي  اكتسحت  التي  األولى  الصورة  فتئت  ما 
لذاكرتي كلما جاء ذكر إندونيسيا، التي استغرقت مني أكاديميًا، وقتًا غير قصير، لتعدد األعراق واللغات 
والثقافات والحروب والغزوات، التي طبعت تاريخ هذا البلد اإلسالمي المتربع على عرش المحيطين الهندي 
والهادئ، حيث كان مكان العشاء لليوم األول للسيمنار المنظم بجامعة المدينة حينها، في مقهى باتافيا 

الذي يتصدر هذا الوسع االستثنائي.
وقد فاجأني تزركش الميدان، وسط المباني الهولندية العتيقة، الشاهدة على وقوع هذا البلد الجميل 
فريسة لالستعمار الغربي برهة من تاريخها، بما تصورته عرسًا جماعيًا كبيرًا. أو احتفالية شعبية ذات لون 
األرض،  متربعة على  المكان بجموع غفيرة  احتشد  وقد  مباشرة.  األرض  قزح على  تفترش قوس  خاص، 
الحديث ويشربون  يتبادلون  كانوا  إلى تقسيمات متداخلة متالصقة في حميمية مهذبة. وحيث  توزعت 
كان  ما  عليّ فهم  تعذر  وقد  واألكل...! في صخب جميل ممتع.  والكعك...  الحلوى  ويتقاسمون  الشاهي 
يدور، وأخذت أسأل مضيفينا من أهل البلد، في دهشة عن هذا الحدث. غير أنهم واجهوني بابتسامات 

عريضة مستغربة لسؤالي، وشددوا على أنه ليس ثمة من شيء مميز ذاك اليوم!!
األشياء  تكون  كيف  اإلجابة،  تلك  أمام  قلبي  في  أردد  أخذت  أني  وأذكر 
أمام  تتراقص  التي  األسطورية  اللوحة  إن كانت هذه  إذًا،  لديهم  المميزة 
وجودية  دهشة  أفكاري  تقطع  أن  قبل  لهم؟!  بالنسبة  عاديًا  أمرًا  أنظاري 
زمن  عتبة  أجتزنا  وكأننا  األمر  بدا  حيث  باتافيا.  إلى  دلفنا  حالما  مضافة، 
لذاكرة  مستفزًا  عشر،  السابع  القرن  مشارف  عند  توقف  ومغاير.  مفارق/ 
واكتساح  بالعسكرية،  التجارية  األطماع  جوفها  في  اختلطت  استعمارية 
الهولندين للسبق البرتغالي المنافس في المنطقة )تأكدت سطوة شركة 
في  لهولندا  االستعماري  التفوق  صنعت  التي  الهولندية،  الشرقية  الهند 
على  المتوالية  اإلندونيسيين  ثورات  رغم  قرنين،  من  ألكثر  آسيا  أقصى 
مقهى  يحتويه  ما  فإن  اليابان(.  تدخل  حتى  هكذا  وبقيت  االستعمار،  هذا 
باتافيا، )المسمى الهولندي لجاكرتا، والذي قصد القطع مع المعنى العميق 
السم »جاياكارتا«، والذي يعني المزدهرة/ التي التقهر(، من صور وشواهد 
وأثاثه  معماره  وأن  بابه.  خارج  يدور  الذي  بالزمن  له  عالقة  ال  ووثائق 
وديكوره وكل ما فيه يؤسس لوقفة تاريخية ذات وزن مهم. )ويعتبر اليوم 
المستندات  وتشكل  لإلنسانية.  عالميًا  إرثًا  عمومًا  الهند  شركات  أرشيف 
الملكية  البالطات  إلى  الشركات  هذه  موظفي  سفرات  وتقارير  التجارية 
قرنين من  للمعلومات حول  ... مصدرًا مهمًا  تاجروا معهم  الذين  للحكام 

التاريخ اآلسيوي- األوروبي(.
بين دهشة الميدان وصدمة باتافيا، سرعان ما سيتبين لي أن إندونيسيا 
الوطنية  الذاكرة  مكونات  بين  عميق،  تناسق  في  يربط  الريادة  بالغ  ثقافي  نسيج  خلق  في  نجحت  قد 
وطنية،  متاحف  إلى  االستعمار  عن  الموروثة  المباني  كافة  تحولت  حيث  عمومه،  في  تاريخها  وصيرورة 
وإرثها  األمة  ذاكرة  رحابها  في  تنتعش  شعبية  ساحات  االستعمار،  بهذا  العالقة  ذات  الفضاءات  وفتحت 
البلد، بخريطة زمنية متدفقة  المتجذر في عمق تاريخ  التراث  الخيار، تفاصيل  الخاص. ودمجت وفق هذا 
غير قابلة لالنقطاع، وذلك في زخرفة رائعة قلما تحققت لمدينة أخرى بهذا الجمال والجالل. أما تظاهرات 
والتالصق  التناسق  عذبة  البساطة،  رائعة  المساء  لمقاهي  القاصدة  الحشود  أنها  لي  فسيتبين  الميدان 
والعفوية، حيث يمثل كل مربع مقهى منفصاًل، يجلس إليه رواده على األرض مباشرة، كما يجلس الملوك 

واألمراء والوزراء... في هذا البلد.
أتحدث عن هذا وأنا أداعب فكرة ليست غريبة عن ثقافتنا: ماذا لو تحول ميدان الشهداء في طرابلس 
في  نتربع  بسيطة،  عربية  لمقاهٍ  مسائية  ساحة  إلى  العامرة(،  بنغازي  في  المحكمة  ساحة  )أو  الجميلة 
رحابها، كما نفعل في جلسات المرابيع العتيقة. وحيث تسمح لنا مع نهاية كل نهار )في عرس جماعي(، 

باحتساء شاهي اللوز/ أو الكاكوية. مع شيء من الكعك أو المقروض؟!

الماضي  القرن  سبعينيات  في  النفطية  العربية  األنظمة  سعت 
أذرعتها  لتكون  بيروت  في  ومجالت  صحف  وشــراء  إنشاء  إلى 
أدبية  وهامات  قامات  هناك  كانت  صورتها,كما  لتلميع  اإلعالمية 
لقناعتها  وإما  لالرتزاق  أما  ذاك  أو  النظام  هذا  ساندت  وفكرية 
اإلعالم  وسائل  كانت  الفترة  تلك  نهجها,في  بصوابية  التامة 
المعلوماتية  عالم  في  السريع  التطور  كثيرون,ومع  والقراء  قليلة 
ال  أصبحت  والفضائيات  اإللكترونية  فالمواقع  الحالة،  انعكست 
مابين  فهم  يجيد  ال  من  منهم  قلة،  القراء  بينما  تحصى  وال  تعد 
السطور ألنه يمر عليها مرور الكرام فينعت اآلخرين بصفات أجزم 

أنها تختمر في ذهنيتة الوضيعة. 
تحدثت  الــذي  الــجــديــد(  ــط  األوسـ الــعــربــي)الــشــرق  الربيع 
ــارس2003،  م  19 بالعراق  فعليًا  بدأ  رايــس،  كوندوليزا  عنه 
وفي  سنوات  ثماني  بعد  النفط،  عرب  وموّله  الغرب  له  خطط 
حلف  قبل  مــن  ليبيا  تضرب  19مــــارس2011  التاريخ  نفس 
الثانية  الدفعة  ولتلحق  صدفة،  ليست  األمــور  بالتأكيد  الناتو، 
سنوات  ثماني  وبعد  )تونس,مصر,ليبيا,سوريا,اليمن(بالركب، 
أخرى 2019 انخرطت الدفعة الثالثة )الجزائر والسودان(، ربما بعد 
الخطة  مولت  التي  األخرى  الدول  ستلتحق  أخرى  سنوات  ثماني 
اإلفالس.فيلهى  على  شارفت  قد  خزائنها  تكون  أن  بعد  بالركب، 
أبناءها  بها وتداس بالقدم، أما الدول التي ليس بها بترول، فإن 

سيلتحقون بأنظمة جهادية لإلجهاز على ما تبّقى من األمة.
مبيعات  أسوأ،  إلى  سيء  من  وحاله  للعراق  الغربي  الغزو  منذ 
من  جيوب  إالــى  تذهب  فإنها  اإليــرادات  أما  تزايد  في  النفط 
يتحكمون في مصيره، ُأخرج العراق من الفصل السابع لكن أبوابه 
فإنه  أما فصوله  لكل من هب ودب  ظلت مفتوحة على مصارعها 
وأصحاب  بالدين  والمتسترين  والصعاليك  اآلفاق  شذاذ  يكتبها 
عنه  الحال  يختلف  وال  اللحى،  ومطلقي  الشوارب  ومحلقي  العمائم 
في بقية الدول المنكوبة، فعصابة اإلخوان التي زرعها الغرب في 
قلب األمة تقاتل وبكل ما أوتيت من قوة لالستمرار في السلطة، 
ونهب  الوطن  مقدرات  تدمير  في  األساليب  أبشع  مستخدمة 
ليبيا  االستعمارية,في  للدول  رهينة  خيراته وتهجير سكانه وجعله 
من  البلد  تعاني  األمور  مقاليد  على  اإلخوان  جماعة  تسيطر  حيث 
نقص حاد في التيار الكهربائي وهناك أزمة وقود وأزمة مياه شرب 
تتوقف  لم  بينما  التجارية،  بالبنوك  النقدية  السيولة  في  ونقص 
الحربي  المجهود  لدعم  إيراداتها  وتذهب  والغاز  النفط  صادرات 
الجيش  على  القضاء  ألجل  واإليديولوجية  الجهوية  للميليشيات 
من  وحمايتها  الدولة  بناء  في  األساس  حجر  يمثل  الذي  الوطني 

الخارجية.  األطماع 
يتحدث  أحدهما  فريقين  إلى  األقل  على  حديًثا  العرب  انقسم 
الشؤون  في  التركي  التدخل  عن  واآلخر  اإليراني  التدخل  عن 
أحدهما  إليه،  وصلنا  فيما  السبب  كانا  الفريقين  وكال  العربية 
 ، الماللي  حكم  زوال  يتمنى  واآلخر  التركي  النظام  زوال  يتمنى 
تحقيق  سبيل  في  )المادي(  ثقلهما  بكامل  يرميان  الفريقين  وكال 
ذلك والنتيجة إهدار المال العام ومقتل آالف الشباب في حروب ال 
التعاون  وباإلمكان  مسلمتان  الدولتان  أليست  ورائها،  من  طائل 
في  والدخول  معاداتهما  من  بداًل  مشتركة  منافع  لتحقيق  معهما 
اتحدوا  لو  العرب  بإمكان  يكن  ورائها؟.ألم  من  جدوى  ال  محاور 
يبنوا  أن  واالقتصادية(  المختلفة)البشرية  امكانياتهم  ووظفوا 
حساب؟,الوهن  ألف  لها  يحسب  إقليمية  قوة  ويشكلون  وطنهم 
وأصبحت  كثيرًا،  العرب  أضعفت  العرب  الحكام  بين  والخالفات 
تتداعى عليهم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها، وستستمر 
مخلب  هؤالء  ليكون  مصيرنا  في  الُقطريون  تحكم  طالما  الحالة 
العربإلى توحيد األمة مهما  الشرفاء من  قط لألجانب. هل يعمد 
حق  ضاع  فما  النوايا،  خلصت  إن  جائز  شيء  كل  الظروف؟  كانت 

وراءه مطالب.

أحمد معيوف
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60 ألف دوالر، وهي بذلك تحتل المركز التاسع في 
العالمي،  الشفافية  مؤشر  في   24 والمركز  العالم، 
في  وضعها  عاليًا  تنافسيًا  مؤشرًا  اإلمارات  وحققت 
قطر  كدولة  العربية  اإلمــارات  كانت   .16 المرتبة 
محمية بريطانية منذ بداية القرن الماضي، ونالت 

استقاللها في عام 1971م.
مع  صريحة  إسرائيل  عالقات  كانت  حين  وفي 
قطر التي بدأت مع مؤتمر مدريد الذي رعاه الرئيس 
بعد  م   1991 عام  في  األب  بوش  جورج  األمريكي 
قطري– لقاء  أول  تم  وقد  الثانية،  الخليج  حرب 
قطر  بيريز  زار شمعون  حين  الدوحة  في  إسرائيلي 
اإلسرائيلي  التجاري  المكتب  وافتتح   ،1996 عام 
الذي يعد بمثابة سفارة إسرائيلية في الدوحة، ووقع 
اتفاقيات بيع الغاز القطري إلسرائيل، ثم توج بإنشاء 
العالقات  فإن  أبيب.  تل  في  القطرية  الغاز  بورصة 
اإلماراتية–اإلسرائيلية لم تكن على نفس القدر من 
الصراحة حتى اآلن، فال توجد عالقات طبيعية معلنة 
بين اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل؛ فاإلمارات 
العربية المتحدة ال تعترف بإسرائيل كدولة، ويحظر 
على حملة الجوازات اإلسرائيلية دخول اإلمارات. إال 
أن ذلك لم يمنع من حضور عوزي النداو، وزير البنية 
المتحدة  األمم  لوكالة  مؤتمرًا  اإلسرائيلي،  التحتية 
للطاقة المتجددة في 2010، كانت هذه الزيارة هي 
الزيارة  هذه  لحق  الرسمي،  المستوى  على  األولى 
زيارة أخرى لسيلفان شالوم، وزير الطاقة اإلسرائيلي، 
للمشاركة في مؤتمر لنفس الهيئة األممية. وفي 29 
اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  2015، صرحت  نوفمبر 
األمم  وكالة  في  إلسرائيل  ممثلية  افتتاح  بنيتها 
ما  وهو  ظبي.  أبو  في  المتجددة  للطاقة  المتحدة 
أن  على  التأكيد  إلى  اإلماراتية  الخارجية  وزارة  دفع 
هذه الخطوة ال تمثل تغيرًا في موقف اإلمارات من 
إسرائيل. ولعل قيام وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري 
الشيخ  مسجد  في  وتجولها  لإلمارات  بزيارة  ريغيف 
زايد نظر إليه باعتباره صورة من صور التطبيع بين 
قطر  تختلف عن  ال  اإلمارات  أن  الخالصة،  البلدين. 
»الكيان  يسمى  كان  بما  عالقاتها  ومتانة  قوة  في 
لألمة  األول  »العدو  يعتبر  وكــان  الصهيوني«، 

العربية«.
التي  االنقالبات  في  كبير  تشابه  هناك  كذلك 
األســرة  أعضاء  وبين  الدولتين،  كل  في  حدثت 
الحاكمة. ففي قطر كان أول انقالب يعود إلى العام 
1960م، حيث عهد الشيخ حمد بن عبد اهلل بسبب 
كبر سنه حكم قطر إلى شقيقه الشيخ على بن عبد 
اهلل على أن يعود إلى ابنه خليفة. إال أن الشيخ علي 
الذي  العام  نفس  في  أحمد  ابنه  إلى  الحكم  سلم 
عهده  على  يحافظ  لم  وبالتالي  الحكم،  فيه  تولى 
ألخيه. في بداية عام 1972 انقلب خليفة بن حمد 
على ابن عمه أحمد بن علي واسترد حكم اإلمارة، 
وعين خليفة ابنه الشيخ حمد بن خليفة وزيرًا للدفاع 
سنة  في  أبيه  على  انقلب  بدوره  الذي   ،1977 عام 

أقل  الحديث عن قطر ونقدها، وبدرجة  لقد كثر 
قطر  من  النيل  في  األقــالم  وانبرت  ــارات،  اإلم عن 
ومن التيار اإلسالماوي الذي تدعمه قطر، وبالتأكيد 
لإلمارات خصوم انبرت األقالم وسال الحبر في نقد 
تدخالتها. طبعا، بصفتي ليبيًا، وفي الوضع الراهن، 
وما  والصحف،  اإلذاعــات  به  تعج  ما  كل  يهمني  ال 
يسطره الكتاب عن قطر واإلمارات، بقدر ما يهمني 
)اللتين  القزمتين  الدولتين  هاتين  دور  تقييم 
لتضاؤل  العالم  خارطة  على  تظهران  تكادان  ال 
على  صارخ  حضور  ولهما  الجغرافية  مساحتيهما 
تتحدث  المقالة  هذه  ليبيا،  على  الدولي(  المستوى 

عن قطر واإلمارات من باب معرفة العدو.
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كانت  إمــارة  العربية،  الــدول  ككل  قطر،  دولــة 
وراثي،  فيها  الحكم  عائلة،  تحكمها  جمهورية،  أم 
تنعدم فيها التعددية السياسية، وليس فيها قانون 
السعودية وجل  األحزاب، تشترك مع  بإقامة  يسمح 
المحافظ.  الوهابي  المذهب  بتبني  الخليج  منطقة 
يبلغ عدد سكان قطر 2.6 مليون نسمة، وال يتجاوز 
عدد القطريين %15 من هذا العدد )أقل من نصف 
احتياطي  أكبر  ثالث  قطر  تملك  قطري(.  مليون 
عالمي من الغاز، وهي المصدر األول للغاز المسال، 
وأغنى دول العالم )ترتيبها األول في الدخل حسب 
 »Business Insider إنسايدر-  »بيزنس  مجلة 
األمريكية(، ويفوق عدد أصحاب الماليين فيها 10% 
من عدد السكان. وحسب مؤشر الشفافية العالمية 
فإن ترتيبها يأتي في المرتبة 20 في قائمة الدول 
نسبة  أن  أي  دولة،   176 عددها  والبالغ  المشمولة 
الفساد السياسي فيها متدنية بالنسبة لدول العالم 
دخل  متوسط  العالمية.  الفساد  مؤشرات  حسب 
الفرد يقارب 130 ألف دوالر سنويًا. وتصنف قطر من 
قبل األمم المتحدة الدولة العربية األكثر تقدمًا في 
مجال التنمية البشرية، كما تعتبر العبًا رئيسيًا مؤثرًا 
في منطقة الشرق األوسط، وحسب تقارير المنتدى 
االقتصادي العالمي تحتل قطر المرتبة 18 في مؤشر 
التنافسية من بين 138 دولة شملها التقرير. كانت 
الماضي،  القرن  بداية  منذ  بريطانية  محمية  قطر 
أعلنت  أن  بعد  م   1971 عام  في  استقاللها  ونالت 

بريطانيا تخليها عن محمياتها الخليجية.
بالنسبة لإلمارات العربية، تقريبًا ال تختلف كثيرًا 
سبع  اتحاد  عن  تكونت  اتحادية  دولــة  قطر،  عن 
إمارات صغيرة تطل على الخليج، وهي إمارة أبوظبي 
فالشارقة،  دبي،  تليها  اإلمارات حجمًا وسكانًا،  أكبر 
ولكل  القيوين.  وأم  الفجيرة  عجمان،  الخيمة،  رأس 
إمارة أميرها، ويشكل األمراء مجلس للحكم يترأسه 
 6 من  اإلمــارات  سكان  عدد  يقترب  أبوظبي.  أمير 
من   16% نسبة  اإلماراتيون  يشكل  نسمة،  ماليين 
هذا العدد )أقل من مليون إماراتي(. تعتبر اإلمارات 
دبي  ومدينة  العالمي،  االقتصاد  مراكز  أهم  من 
مركز لهذا االقتصاد. يفوق متوسط الدخل السنوي 

الدوحة  مغادرته  بعد  مباشرة  بعزله  وقام   1995
نجل  حاول   1996 عام  وفي  أوروبــا.  إلى  زيارة  في 
حمد األكبر من زوجته األولى، الشيخ فهد االنقالب 
فشل  ولكنه  لجده  انتصارًا   ،1996 عام  والده  على 
جميع  من  مشعل  وشقيقه  هو  وعــزل  خطته،  في 
عام  وفي  الجبرية.  اإلقامة  قيد  ووضعوا  المناصب، 
برز  انقالب جديدة في قطر،  2009 فشلت محاولة 
خاللها اسم حمد بن جاسم ابن عم حمد بن خليفة.
في اإلمارات كان الوضع مختلفًا قلياًل، ففي حين 
لم ترتكب أعمال قتل ضد االنقالبيين في قطر، إال أن 
اإلمارات التي هي أيضًا تعددت فيها االنقالبات، كان 
االنقالبات  عدد  وصل  لالنقالبيين.  نصيبًا  الموت 
في دولة اإلمارات إلى 12 انقالبًا، وحظيت مشيخة 
أبوظبي تاريخيًا بالنصيب األكبر من هذه االنقالبات. 
كانت أولى محاوالت االنقالب اغتيال حاكم مشيخة 
عام  نهيان  بن  عيسى  بن  ذياب  الشيخ  أبوظبي 
الشيخ شخبوط  الحكم بعده نجله  1793م، وتولى 
الذي نقل الحكم البنه البكر محمد. حكم محمد بن 
شخبوط مدة عامين أعلن في أعقابها موته )أو قتله( 
1818م  عام  الحكم  طحنون  شقيقه  بعده  ليتولى 
بعده  ليتولى  1833م  عام  باغتياله  حكمه  وانتهى 
شقيقه خليفة بن شخبوط والذي لقى مصير أخيه 
1845، باغتيال خليفة تولى  أيضًا وتم اغتياله عام 
حكم المشيخة ابن أخيه سعيد بن طحنون، واستمر 
الحكم في أسرة بن نهيان حتى وصل إلى حمدان 
بن زايد الذي حكم في الفترة بين 1912 و1922م 
وانتهت فترة حكمه باغتياله على يد أخيه سلطان. 
يد  على  باغتياله   1926 عام  سلطان  حكم  انتهى 
باغتياله  انتهت  سنوات   3 لمدة  فحكم  صقر  أخيه 
على يد ابن أخيه شخبوط بن سلطان الذي استمر 

في الحكم منذ ذلك الحين حتى عام 1966.
دولة  في  جديدة  مرحلة  بدأت   1966 عام  في 
اإلمارات إال أنها لم تنه االنقالبات، حيث صدر قرار 
للبالد،  رئيسًا  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  بتعبين 
دبي  حاكم  مكتوم  آل  راشــد  مع  بالتعاون  وقــام 
بالتفكير في توحيد اإلمارات السبع، ووجهت الدعوة 
اإلمارات  اتحاد  فتكون  والبحرين،  قطر  إلى  أيضًا 
العربية بشكلها الحالي بعد أن رفضت كل من قطر 

والبحرين االنضمام إلى االتحاد.
العام  فــي  سلطان  بــن  ــد  زاي الشيخ  توفي 
2004، وتولى بعده ولي عهده ونجله خليفة بن 
تقلص  خليفة  الشيخ  دور  أن  إال  نهيان،  آل  زايد 
زايد  بن  محمد  أخوه  به  قام  أبيض  انقالب  في 

اإلمارات. لدولة  الفعلي  الحاكم  يعتبر  الذي 
التطابق،  لحد  تتشابه  واإلمــارات  قطر  تكاد 
يتعداه  بل  ورد،  فيما  التشابه  هذا  يتوقف  وال 
هاتين  ومطامح  أطماع  في  يتمثل  أكبر  دور  إلى 
تحاوالن  عالمي،  ريادي  دور  لعب  في  الدولتين 
وعالقتهما  المالي  نفوذيهما  استخدم  فيه 

الدور. هذا  لتحقيق 

عالقات إسرائيل 
صريحة مع قطر 

التي بدأت مع 
مؤتمر مدريد 

الذي رعاه الرئيس 
األمريكي جورج 

بوش األب في عام 
1991 م بعد حرب 

الخليج الثانية، 
وقد تم أول لقاء 

قطري–إسرائيلي 
في الدوحة

الهزيمة التي تختار االنسحاب

مقاومة  بدون  فالسقوط  الوطني.  الوفاق  لحكومة 
لغريان كان المحيد عنه، في قبضة غريتسياني الذي 
يفرن  من  بجيشه   1922 نوفمبر   17 في  عليها  زحف 
التي احتلها بعد معركتي بلدتي أم الجرسان والقلعة 
التف  ومن  الكرامة  لميليشيات  وكما حدث  »صفيت« 
وظاهره.  الجبل  باطن  في  العُربان  قبائل  من  بهم 
المدينة  شهرين  بعد  يفقد  لم  اإليطالي  القائد  فإن 
فلقد  فزان.  حتى  نفوذه  له  أمنت  التي  االستراتيجية 
جادو  في  تريّث  ألنه  النصر،  هذا  لغريتسياني  تأتى 
الجهاد  إلنجاز عمل سياسي، وصف في معجم معارك 
لمؤلفه خليفة التليسي بإلهام اجتذب به فئات أقنعها 
الحياد.  على  تقف  أن  أخرى  فئات  وضمن  بالتسليم، 
يريد  من  يتعلمه  أن  ينبغي  الذي  غريسياني  درس 
السيطرة على طرابلس، هو أن يضمن جبل نفوسة، 

حتى تسقط غريان في اليّد بدون حرب.
غريان  كانت   ،1969 عام  العسكر  انقالب  حتى 
عائالت  مثلتها  التي  الطبقة  تتوالها  الحضرية 
سلم  التي  الكورغلية  كعبار  عائلة  أبرزها  األعيان، 
كافأه  الذي  لغريتسياني  حرب  بدون  غريان  وجيهها 
عصيانه  بسبب  ادّعي  ما  حسب  منه  لثأره  باإلعدام 
سقوط  حتى  غريان  وظلت  اإليطالية.  للدولة  القديم 
الجبل، وبعد االستقالل  لعموم  إدارة  االستعمار مركز 
صارت المحافظة التي رفدت حكومة طرابلس الوطنية 
السبب  ولهذا  والموظفين.  والقضاة  البوليس  برجال 
فسعى   ، الغراينة  في  االنقالبي  النظام  رأس  استراب 
التي  الرعوية  للقبائل  الزبوني  الترفيع  في  جاهدًا 
بـ  المعروف  الرعي  بنظام  الحضرية  بغريان  ارتبطت 
بتسمية  مجتمعيًا  له  المؤطرة  وعالقته  »المشاركة« 
المتمركزة  األصابعة  قبيلة  وبين  بينهم  »الصُحبة« 
الناطور،  قرين  الرابطي  اسم  صار  حتى  الرابطة  في 
وبعدهم تأتي قبائل باطن الجبل من عُربان الجعافرة 
كما  والبريكات.  والقديرات،  والحرارات  والساللمة، 
ونابهة:  مبكرة  قراءة  في  الكدّي  عمر  الكاتب  بيّن 
نجاح دكتاتور ليبيا المُسقط بالثورة الشعبية 2011 
قائمة  كانت  التي  الثقافية  الحساسيات  استغالل  في 
الذين  الرحل  البدو  بتقوية  غريان، وذلك  في إضعاف 
كانوا يمتهنون حرفة الرعي، ولكن مع الوقت تحولوا 
منتصف  في  إنهم  حتى  المدينة،  داخل  أغلبية  إلى 
األصليين  المدينة  سكان  من  انتزعوا  التسعينيات 
الشعبي  المؤتمر  أمانة  إلى  باإلضافة  األمانات،  كل 

)المجلس البلدي(.
من الجانب العسكري واألمني تبلور الوالء الزبوني 
للقبائل المذكورة بأن دفعت بأبنائها جنودًا في كتيبة 
المشهد  على  لتهيمن  الزمن  مع  تضخمت  عسكرية 
التي  الكتيبة  ونعني  برمتها،  غريان  في  األمني 
اشتهرت بقمع الثورة في الجبل عام 2011 والمعروفة 
بجنود  عزّزها  الذي  »المقرحي  »سحبان  آمرها  باسم 

محترفين من قبيلتي المقارحة والمشاشية.

الكتابات العسكرية، تتعلق بالجيوش النظامية، وليس 
العسكرية  الحروب  أساليب  وتوّضح  بالميليشات، 
طرابلس  على  الهجمة  في  تتحقق  بينما،ال  الفعلية، 
شروط الحرب بالمعنى العسكري وبشقيها الهجومي 
والدفاعي، فهي نزاع أهلي وإن اتخذ الطابع العسكري، 
إذ ال توجد به قوة اقتحام، وال قوة دفاع حقيقية. فقط 
من  بالصواريخ  والضرب  بالطيران،  ودفــاع  هجوم 
بعيد. ربما المعركة شبه الميدانية على األرض التي 
غريان،  كانت  التركية  المُسيرة  الطيّارات  حسمتها 
الهزيمة  بعد  لها  المحتلة  القوة  عنها  تخّلت  التي 
الملفّقة،  القبائلية  القوة  تكبدّتها  التي  الثقيلة 
المُسقط  النظام  بكتائب  سابقًا  مندرجة  كانت  التي 
كقوة  شعثها،  لملمت  بأن   .  2011 الشعبية  بالثورة 
مساندة بمن انضم لها من متطوعين، بصفة مرتزقة 
اليعدو  الذي  الوطني،  الجيش  مُسمى  استدرجهم 
الكرامة  بقوة   : بـ  تسمت  التى  الميليشيا  يكون  أن 
الجهوية  الميليشيات  غرمائها  إزاء  الليبي  الشرق  في 
هدف  العاصمة  على  المسيطرة  والحرابية  والدينية 

الهجوم. 
تكتيك  المبسطة  العسكرية  الكتابات  تصف 
تراجعية  مناورة  بأنه  المعركة،  من  الجيش  انسحاب 
وابتعادها  المقاتلة  المجموعة  تخلص  فهو  اختيارية، 
عن منطقة القتال بعد انتهاء مهمتها بشكل مدروس 
نتيجة  االنسحاب،  في  أيضًا  التكتيك  ويظهر  وآمن. 
تطور معاكس في ميزان القوة ويكون االنسحاب هنا 
دفاعًا عن النفس، بالخروج من القتال، بواسطة عملية 
لغرض  العدو،  مع  التماس  من  االنفكاك  تستهدف 
تكتيك  اختيارية  وتتضاءل  القتال،  ظــروف  تعديل 
االنسحاب حتى تكاد تنعدم عندما يكون نتيجة خسارة 

المعركة. 
تكتيك  بأنها  غــريــان،  خسارة  تهوين  اليمكن 
العسكرية  العملية  على  تؤثر  ال  وأنها  انسحاب، 
بدأ  الذي  بأكملها،  طرابلس،  العاصمة  المستهدفة 
الجنوبي  المحور  إال  منها  يبق  ولم  محاور  ثالثة  من 
على  الهجوم  خسائر  تعدت  لقد  ترهونة.  الشرقي 
من  دُحــر  وكما  قتياًل.   691 العموم  في  طرابلس 
طالت  التوقيت  محدودة  التفاف  عملية  في  الغرب 
قوته المهاجمة لجنزور على تخوم طرابلس، فكلفتها 
العشرات من الجنود الذين سلموا أنفسهم للمجلس 
العسكري في مدينة الزاوية، وخسارة أكثر من 40 آلية 
لحكومة  الموالية  القوات  غنمتها  حديثة،  عسكرية 
الوفاق الوطني. وهاهي خسارة غريان تبهظ التكلفة 
البشرية في القوة المهاجمة في ساعات بالعدد الذي 

اليمكن تقديره من الـ 691 قتياًل.
في  السهل  غريان  بسقوط  نفسه  يكرّر  التاريخ 
الكرامة  ميليشيات  تحت  المنضوية  القوات  أيــدي 
 ،  2019 أبريل   14 الليبي  الوطني  الجيش  بمسمى 
التابعة  القوات  السهل من  استردادها  ولكن اليُكرّر 

 1969 البداية  من  االنقالبي  التنظيم  رأس  تلويح 
بالشعار العروبي، جعله محل شك ونفور من المكون 
البربري في جبل نفوسة، إضافة لتعقيد التحالفات التي 
البربرية  المكوّنات  بين  التاريخية  النزاعات  أملتها 
والمعرّبة والعربية. وانفراد قبيلة الزنتان مع أخوتهم 
وأوالد  والمقارحة  المشاشية  غرمائهم  دون  الرجبان 
في مشروعية جهادهم ضد  دورًا  يلعبوا  بأن  بوسيف 
الطليان، بأن ضمّنوا فيه أحالفهم المعرّبين كقبيلة 
أم الجرسان وفرع أوالد عمران في ككلة ،وبربر تاغمة 
لمواصلة  انتقالهم  أن  كما  وتزمرايت.  والشقارنة 
سيف  عائلة  لدي  مكانة  بوأهم  الجنوب  في  الجهاد 

النصر الحاكمة لفزان.
قد يكون هذا سببًا أذكى حساسية رأس االنقالب 
بحكم نشأته في سبها من ضلوع الزنتان المقيمين 
تتوالها.  التي  النصر  سيف  عائلة  خدمة  في  بها 
نفوسة،  جبل  خسر  من  هم  الزنتان  إن  وأخــيــرًا 
النظام  إفشال  حسابات  من  أواثنتين،  قبيلة  عدا 

.2011 الدكتاتوري السابق للثورة الشعبية 
تكن  لم  التي  الغنائمية  النهابة  صفحة  طي 
الحساسيات  ــة  وإذابـ وحــدهــم،  للزنتان  وصمة 
ـ   2014 ليبيا  فجر  أحداث  وّلدتها  التي  والنزاعات 
المشروعية  واستعادة  الجبل  الزنتان في  2015 ضد 
التحالفية  الترتيبات  في   2011 الثوري  لحضورهم 
الزنتان  واسترابة  نالوت،  حتى  غريان  من  الجديدة، 
إسقاطه  في  ساهموا  الذي  الدكتاتور  استعادة  في 
عام 2011، عوامل مهمة أخسرت القوات المهاجمة 
الغربي  الجبل  بل  االستراتيجية،  غريان  لطرابلس 
برّمته، ووضعت في موقف صعب من جديد القبائل 
كتيبة  ضمنها  من  جنودًا،  بأبنائها  دفعت  التي 
سحبان في كتائب النظام الدكتاتوري المُسقط في 
األسر  وقائع  وتؤكد   .2011 الشعبية  الثورة  مضادة 
الجيش استعان بشراذمها  قائد مُسمى  أن  والموت 
قبائل  إلى  إضافة  وهي،  طرابلس  على  هجومه  في 
قبائل  من  وجنودًا  المذكورة، تضم ضباطًا  العُربان 

المشاشية، وعكارة. المقارحة، األصابعة، 
في  يعيش  ــازال  م الليبي  الجيش  مسمى  قائد 
الليبي  الشرق  في  القبلي  االصطفاف  بساطة  وهم 
دينية  دعــوة  في  السنوسية  الحركة  صاغته  الــذي 
بوهم  وكذلك  الساذجة،  تنافراته  من  خففت  شعبية 
األوامــر  تحرّكه  الــذي  الليبي  الجيش  نوستالجيا 
نهايته  يصدق  ولم  فيه،  ضابطًا  عمل  وقد  الفوقية 
التي رأى بدايتها في هزيمته في تشاد، وهو ليس له 
دراية، بحكم مكوثه عشرين عامًا الجئًا في الواليات 
الدكتاتوري  النظام  أجراها  التي  بالمياه  المتحدّة، 
 Much water التعبير«  حسب  الجسر  تحت  السابق 
يعد  لم  حيث   «  has flowed under the bridge
طبيعة  لها  كتائب  في  تشّذر  الــذي  جيش،  هناك 

الميليشيا وإن تسمّت جيشًا.

اليمكن تهوين 
خسارة غريان، بأنها 

تكتيك انسحاب، 
وأنها ال تؤثر على 

العملية العسكرية 
املستهدفة 

العاصمة طرابلس، 
بأكملها،

قائد مسمى الجيش 
الليبي مازال يعيش 

في وهم بساطة 
االصطفاف القبلي 

في الشرق الليبي 
الذي صاغته الحركة 

السنوسية في 
دعوة دينية شعبية 

خففت من تنافراته 
الساذجة

مقاهي جاكرتا

نورالدين خليفة النمر

بني دهشة امليدان 
وصدمة باتافيا، 

سرعان ما سيتبني 
لي أن إندونيسيا 

قد نجحت في خلق 
نسيج ثقافي بالغ 
الريادة يربط في 

تناسق عميق

انقسم العرب حديًثا 
على األقل إلى 

فريقني أحدهما 
يتحدث عن التدخل 

اإليراني واآلخر عن 
التدخل التركي في 

الشؤون العربية 
وكال الفريقني كان 
السبب فيما وصلنا 

إليه

هناك تشابه كبير 
في االنقالبات التي 

حدثت في كل 
الدولتني، وبني 

أعضاء األسرة 
الحاكمة.
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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 191

اخلميس
15 ذي القعدة  1440 هــ
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الطغاة الصغار البهلوانيون

خمسون القمر!

انبالج  قبل  المالية كما كان يحدث  لحل مشاكلهم  حرَف؛ 
الغالبية  يتقاضاها  مرتبات  إلى  وتحويلها  النفطية  الثروة 
إلى  الدولة  أحال  ما  بالمقابل،  عماًل  يقدموا  أن  حتى  دون 
إلى  العامة  والخزانة  كبرى،  اجتماعي  ضمان  مؤسسة 

صندوق هبات ومساعدات.
كان المواطن الليبي يضطر إلى حراثة األرض؛ أو تربية 
صناعي؛  أو  حرفي  أو  خدمي  مشروع  إنشاء  أو  الماشية؛ 
الوقت  ومع  أزماته،  يحل  المال  من  مبلغ  على  ليتحصل 
الوحيدة  الفرصة  العملة والمتاجرة بها هي  أصبحت سوق 
العقود  في  حصل  كما  مالي،  مبلغ  على  لحصوله  المتاحة 
وبيعها  السفر  جوازات  على  العملة  تصريف  عبر  الماضية 
بدل  كعملة  وبيعها  المستندية  االعتمادات  عبر  أو  فورًا، 
جلب البضائع أو المنتجات المتعلقة بها، وكما يحدث اآلن 
على  األسرة  من  فرد  كل  يتحصل  حيث  )الفيزا(،  سوق  في 
وكل  السوداء،  السوق  في  العملة  لتجار  تباع  صعبة  عملة 
أبعدت  الرعية  المسؤولون  بها  يرشو  التي  الهبات  هذه 
أمام  ليتزاحموا  المشاركة،  أو  المبادرة  حس  عن  الناس 
مالية  مبالغ  على  النهاية  في  ويحصلوا  المصارف  شبابيك 

دون أن يقدموا خدمة أو إنتاجًا مقابل هذه الصفقة. 
يأتي كل ذلك تحت بند المُسكنات أو الرشى التي تتم 
يستكين  كي  والمواطن،  السلطة  بين  المقايضة  فيها 
يوفره  لمن  مطيعًا  يجعله  الذي  المخدر  إلدمان  المواطن 
الناس  حاجات  من  تمكنها  في  السلطة  وتستمر  لــه، 
بدل  المطالبات،  كثيرة  سلبية  مواطنة  إلى  وتحويلهم 
تسهم  وبالتالي  الدولة  دخل  في  تسهم  إيجابية  مواطنة 
في صنع سياساتها حين يتحول األفراد من أرصفة التسول 

إلى قوة دافعي الضرائب.
أدت هذه العالقة المريضة بين المجتمع ومسؤوليه إلى 
أزمة، مازلنا نعانيها، تتعلق بمفهوم االنتماء للوطن الذي 
ال يتحقق إال بحقوق المواطنة والعدالة في توزيع الفرص، 
فيعبر الكثيرون صراحة عن كراهيتهم لهذا الوطن وكيل 
في  الكامن  الحب  إخفاء  يستطيعوا  أن  دون  له  الشتائم 

سلسًا،  هذا  العظيم  الفعل  جعل  قد  الصناعية  األقمار 
البشرية  القدرة  بالتيقن من  الحبور  النفوس  في  وبث 
قد  مدينتي  في  ساعتها  كنا  قبضتها  في  العلم  وأن 
أرمسترونغ  خطوات  فينا  أمسى  كما  العالم،  في  بتنا 
ونحن  األزل،  منذ  البشري  المحبوب  القمر  على  تتقدم 

بيتنا. ندخل  كما  معه  نخطو 
من  حال  لسان  تفرق  الهزيمة  فيما  يجمع  الفوز 
على  يشاهدون  حميد  بدكاكين  أبي  دكان  أمام  كان 
القمر  يحبونها  أرض  على  أقدامهم  وقع  الشاشة 
أضاء  ساعتها  القمر  أيدينا:  وفي  أقدامنا  تحت  أصبح 
الظلم.  لدرجة  بعد هيروشيما معتمًا  ما كان  مستقبلنا 
أول  أن  القمر:  على  النزول  ساعة  التلميذ  دهشة 
اآلن  الذي  نفسه  هو  مذهواًل  القمر  إلى  تطلع  إنسان 
هيروشيما  من  أبدع  باإلمكان  القمر.  منزل  في  وهنا 
باإلمكان األبدع لسان حال الساعة أبناء حي الصابري 
شاشة  عبر  بنغازي  مدينة  في  الحدث  شاهدوا  من 
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سفر  في  تلميذًا  التلميذ  ــازال  م  ،2019 يوليو 
الدهشة.  تلكم  تغادره  ولم  البشرية  وتاريخ  العلم 
هيروشيما،  مفاعيل  يهزم  لم  المذهل،  النصر  وذلكم 
الذي  الخطر  ومنذها  الخطر  وتفاقم  انتشرت  المفاعل 
اإلنسان  يجتاز  أن  مكنة  فيما  كذلك  بقي  وشيكًا  بات 

أيضًا. زادت  وينتصر  نفسه 
بنغازي،  جسد  طالت  حتى  الصغيرة  الحروب  طفحت 
القمر منذ خمسين حواًل  النزول في منزل  ومن شاهد 

فبراير،  انتفاضة  بداية  درنــة،  في  ُأقيمت  محاضرة  في 
قال  المنفى،  من  العائدين  المعارضين  من  اثنان  أقامها 
أحدهما بالحرف الواحد: »طيلة 40 عامًا، ليبيا لم يكن بها 
وداخلت  يدي  ورفعت  انفعلت  فقط«،  القذافي  بها  شيء، 
سوى  فيها  ًليس  عاما   40 طيلة  ليبيا  كانت  إذا  قائاًل: 
القذافي فهو جدير بما فعله وأنتم بهذا الوصف تؤلهونه 
وما  الليبي  المجتمع  عن  وتحدثتُ  إعالمه.  فعل  مما  أكثر 
أنجزه  وعما  الداخل  في  مقاومته  ثمن  دفعوا  وعمن  فيه 

الوطنيون في شتى المجاالت. 
على  العدمي  الحكم  وهذا  التعميم  هذا  يرعبني  ودائمًا 
شخص  في  التاريخ  اختزال  ويرعبني  التاريخية،  المراحل 
الحياة  تغفل  أو في وجهة نظر  أو في ظاهرة  أشخاص،  أو 
بآليات  السياسية  السلطة  تغول  تقاوم  وهي  االجتماعية 

مختلفة.  دفاعية 
حدث  ما  كل  نربط  أن  أيضًا  المخل  التعميم  من 
بالقذافي  عقود،  أربعة  خالل  ودولته؛  الليبي  للمجتمع 
فقط، متناسين االختالالت البنيوية في المجتمع، وبالتالي 
القيم  أو  االخــتــالالت  هــذه  لمعالجة  المتوخاة  الطرق 
التنمية  الطاردة لمبدأ  أو  التقدم  المضادة لفكرة  السائدة 
والتنافسية، التي تشكل مركبًا أساسيًا في تكوين الذهنية 
حولت  هائلة  نفطية  ثروة  عززتها  التي  الغالبة  االجتماعية 
أمام  متسولين  إلى طوابير  ــ  الناجية  القلة  إال  ــ  الليبيين 

المصارف ينتظرون ما تجود به عليهم الخزانة العامة.
المرحلة في  أن نختزل هذه  أيضًا  المخل  التعميم  ومن 
تصدت  التي  المقاومة  وجوه  كل  وننسى  القذافي  نظام 
الذين  الوطنيين  ننسى  مختلفة،  بكيفيات  المشروع  لهذا 

عملوا من أجل ليبيا فقط. 
منذ فترة طويلة ونحن ال نجد فرصًا لتحسين أوضاعنا، 
أو حل أزماتنا المالية، إال عبر صفقات تديرها الدولة، تحول 
أو  المختلفة  اإلدارات  أمام  الزحام  من  كتل  إلى  الناس 
المصارف للحصول على صفقة، بدل أن يكون في مجاالت 
أو  أو مصانع؛  زراعية؛  أو حقول  تنموية؛ كمشاريع صغرى؛ 

وتعالي سافري  عاللي  قمر  يا 
ترهونة في  خوالي  لخوالي  دليني 

مجربة فكرونة  فكرونة  ذبحولي 
محمد خالي  ناداني  الحطابة  تحت  من 

رمانة وأعطاني  لجنانه  دخلني 
ضروسي. طيحتلي  زاروصي  رمانة 
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بمدرسة  اإلعدادية  األولى  السنة  في  تلميذ  دهشة 
مشاهدتي  واكبت  بنغازي،  بمدينة  المختار  عمر 
في  التلفزيون  جهاز  أبي  وضع  وقد  مذهل  لحدث 
أتذكر  ال  حميد،  دكاكين  بحي  محله  أمــام  الشارع 
مبالغًا  ازدحامًا  حتى  وال  المشاهدة  رافقت  ضجًة  اآلن 
حدثًا،  حينها  كان  ذاته  في  التلفزيون  أن  رغم  فيه 
 ،1968 ديسمبر   24 في  ُافتتح  الليبي  فالتلفزيون 
 .1969 يوليو   20 في  نشاهد  الذي  المذهل  والحدث 
مناظرة  كما  كانت  الحدث  واكبت  التي  والدهشة 
أبريل   12 الفضاء  غاغارين  بغزو  السباقة  روسيا  بين 
ذلك  من  الغيرة  حرقتها  التي  أميركا  وبين   ،1961
أرمسترونغ  نيل   /11 أبوللو  بنزول  السباقة  فكانت 
وأبناء  كنت  الذي  التلميذ  دهشة  وكأنما  القمر.  على 
ال  الفائز  اإلنسان  دهشة  أسكن  الذي  الصابري  حي 
أن  رغم  مدهش،  إنساني  فعل  هكذا  من  المستغرب 
الال  بدهشة  مصابة  العالم  في  تذكر  ال  قلة  هناك 

يحدث. لما  مصدق 
من  مباشرة  منقول  هو  كما  بالشيء  العلم  أن  عل 

عليه،  المسيطر  العام  المناخ  يكرهون  فهم  له.  داخلهم 
ويكرهون احتقار الدولة لهم وفقدانهم ألبسط حقوقهم، 
العالقة  هذه  تتولد  والكراهية  الحب  من  خليط  قلب  وفي 
ينخرط في  يعبر بطريقته، من  الوطن، وكل  المرتبكة مع 
يمارس  من  أو  المنفى،  إلى  يذهب  من  أو  الفساد،  لعبة 
سلبيته فاقدًا الثقة في كل شيء. والجميع في هذه الحالة 
ما  يفهم  أو  يحدد  أن  دون  الوطن  وحب  بالوطنية  يتغنى 
بشكل طقسي،  المكررة  المفردات  أو  العبارات  هذه  تعنيه 
ودون أن يطرح السؤال األهم: ما هو؛ أو كيف هو الوطن 

الذي من المفترض أن نحبه؟ وكيف نعبر عن حبنا له؟.
العالقة  ارتبكت  الفاشية  النظم  هيمنة  من  عقود  بعد 
توطيد  تم  آخر  بمعنى  أو  وأوطانهم،  المواطنين  بين 
المواطن  على  واحد؛  طرف  من  بحب  تسميته  يمكن  ما 
ال  الوطن  هــذا  كــان  وإن  حتى  وطنه  يحب  أن  الصالح 
بالمفهوم  ثمة وطن  يكن  لم  الحقيقة  وفي  الحب.  يبادله 
بالمفهوم  مواطن  ثمة  يكن  ولم  الحديث،  االجتماعي 
حدود  تحدها  جغرافيًا  هنالك  ما  وكل  اإلنساني،  الحقوقي 
في محميات بشرية معترف بها في منظمة األمم المتحدة 
السلطة وما يحيط  الوطن مختزاًل في  أصبح فيها مفهوم 
المواطن طرفًا  فيها  وأصبح  بها من حاشية ومستفيدين، 
السلطة،  لهذه  مطيعًا  يكن  لم  إذا  انتمائه  في  مشكوكًا 
سيكولوجية  اختالالت  المرَضية  العالقة  هذه  عن  ونتج 
تكون  أن  السلطة  على  حيث  الكلينيكي،  بالمعنى 
وعلى  له،  األمن  توفير  بذريعة  شعبها  تجلد  وهي  سادية 
بوطن  يتغنون  وهم  مازوخيين  يكونوا  أن  المواطنين 

يُعذبون فيه يوميًا.
الغائم  )الوطنية(  شعار  برز  المختلة  العالقة  هذه  عن 
ليصبح السوط الذي يسلطه المستفيدون من هذه العالقة 
والمتهم  للسلطة،  معارض  رأي  على كل صاحب  المرضية 
مسبقًا بعدم الوطنية طالما هو ينتقد نظامًا اختزل الوطن 
فيه، فكل صاحب رأي مخالف هو خائن أو عميل أو رجعي أو 
متآمر على الوطن، لتكتظ السجون بسجناء الرأي، ولتكتظ 
باعتباره  بالحاكم  تتغنى  التي  باألناشيد  اإلعالم  وسائل 
والمقربون  إال هو  يراها  ال  أشباح  الوطن من  حامي حمى 
لهذه  أسست  التي  السياسية  األنظمة  سقوط  ورغم  منه. 
أن  المفترض  الذين من  الورثة؛  أن  إال  المرَضية،  العالقة 
وإرادة  الديمقراطية  االنتخابات  آلية  وفق  جاؤوا  يكونوا 
التاريخي  الوسواس  هذا  على  يحافظون  مازالوا  الناخبين، 
فيها  يتمثل  سلطة  بين  السياسية  المعادلة  يقسم  الذي 
ضمن  وليست  الوطن،  ضد  هي  معارضة  وأيــة  الوطن 

اختالفات مع السلطة الحاكمة التي انتخبها الشعب.
بين  العالقة  اختالل  على  الدالة  المظاهر  أكثر  من 
من  األخيرة  العقود  في  شــاع  ما  ومواطنيه،  الوطن 
الدولة  لعلم  معلنة  كراهية  من  السابق،  النظام  حكم 
حتى  الكراهية  ــذه  ه ووصــلــت  الــوطــنــي،  ونشيدها 
فيها  يتحكم  دعائية  لعبة  أصبح  الذي  الوطني  لمنتخبها 
الثالثة  الرموز  وهذه  المخابرات،  وأجهزة  القذافي  أبناء 
تحترمهم  التي  الدول  في  المواطنين  تجعل  التي  هي 
أو  دولتهم  علم  رُفع  كلما  وورعــًا  حبًا  دموعهم  تسيل 
لكرة  الوطني  منتخبهم  فاز  أو  الوطني،  نشيدها  عُِزف 
أول  كان  النظام  هذا  ضد  الناس  انتفض  وحين  القدم، 
االستقالل  علم  استعادة  تلقائي،  وبشكل  فعلوه،  ما 
هذه  مع  العالقة  لتجديد  محاولة  في  الوطني  ونشيده 
ألمت  التي  الخيبة  أن  غير  الوطن،  ومع  الوجدانية  الرموز 
بالناس بعد أن سرق الثورَة وأحالمها طغاٌة جدد تافهون 
الرموز  العالقة من جديد مع هذه  أربكت  مثل سابقيهم، 
الحراك.  فترة  كانت  كما  الشجون  تثير  عادت  ما  التي 
يرقون  ال  الذين  والالحقون،  السابقون  الطغاة،  هؤالء 
الروائية  تصفهم  التاريخي؛  الطغاة  مفهوم  إلى  حتى 
الطغاة  بــ »حشود  »األجنبية«  روايتها  في  ممدوح  عالية 
بخصوصيات  يتسمون  ال  البهلوانيين،  العاديين  الصغار 
بقوة  يتمتعون  ال  الحقيقيين.  الطغاة  وقامات  وخصال 
الماكرة  الكاريزما  أو  الفصيح  النطق  أو  اللغوي  السحر 
وأدنى  الخزي  من  أقل  طغاتنا  الحقيقي.  الجنون  وال 
ننوي  ونحن  أعصابنا  نفقد  أن  لنا  يجوز  وال  العار،  من 

منهم«. التخلص 

تطال  والصواريخ  الصابري  في  الشوارع  حرب  شاهد 
بأم  اإلرهاب  شاهد  حميد،  بدكاكين  المشاهدة  دكان 

القمر.  على  النزول  شاهدت  التي  عينه 
أيضًا  يشاهد  كان  ساعتها  المندهش  التلميذ  لكن 
على  النبالم  ينزل  آخر  أميركيًا  يشاهد  فيتنام  حرب 
في  السافر  األميركي  اإلمبريالي  والتدخل  هانوي 
يحط  أرمسترونغ  األرض.  بلدان  من  وغيرها  فيتنام 
وجونسون  القمر  أرض  على  األولى  اإلنسان  خطوات 
ويهرس  الفيتنامية  األرض  المرعبة  بخطواته  يدوس 
غير  وال  قبله  ما  يجب  لم  القمر  على  فالنزول  البشر. 
أن  يمنع  لم  وذاك  هذا  لكن  كليًا،  بعده  سيحدث  مما 
القمر  إلى  تطلع  إنسان  أول  أن  نجح  قد  أرمسترونغ 

القمر. طلع 
تشاؤم  حول  غرامشي  اإليطالي  الفيلسوف  قولة 
إلى  الرحلة  داللة  يختزل  ما  اإلرادة  وتفاؤل  العقل 
النووي  هيروشيما  انفجار  عند  قــال  العقل  القمر 
ما  الياباني  اإلنسان  إرادة  تفاؤل  لكن  اآلن،  القيامة 
في  القمر  على  أرمسترونغ  خطوة  وضع  في  ساهمت 
تحت  منه(  )هوشي  كان  االستثنائية  اللحظة  تلكم 

الفانتوم. وابل 
إنساني  انتصار  من  المندهش  التلميذ  رآه  ما 
على  اليابان  انتصار  حققه  القمر  منزل  ولوج  ساعة 
منه  تحقق  وما  منه(  )هوشي  فوز  ثم  هيروشيما، 
خطوة  العقل:  تشاؤم  رغم  اإلرادة  تفاؤل  التلميذ 
منازل  في  مبين  فتحٌ  القمر  منازل  في  أرمسترونغ 

اإلنساني. الفضاء 

بعد عقود من 
هيمنة النظم 

الفاشية ارتبكت 
العالقة بني 
املواطنني 

وأوطانهم، أو 
بمعنى آخر تم 

توطيد ما يمكن 
تسميته بحب من 
طرف واحد؛ على 
املواطن الصالح 

أن يحب وطنه 
حتى وإن كان 
هذا الوطن ال 

يبادله الحب.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

هبة الخيال

في قلب الحياه
 وعلى حافة الخطر

محمد عقيلة العمامي

الطبيعة  ينفصل عن  أخذ  أن  منذ  اإلنسان  لدى  الخيال  تولد 
ويصارعها بغية إخضاعها الحتياجاته، بداًل من الخضوع الكامل 
لها.  وإنما سيدًا  للطبيعة،  ندًا  ليس  يقف،  أن  محاولته  أي  لها. 
المعيشية  الناحية  في  الحيوان  دنيا  عن  افتراقه  يعني  وهذا 

والنفسية والعقلية والسلوكية.
على  بوصفه  وسنكتفي  الخيال،  تعريف  في  هنا  نخوض  لن 
أنه طاقة ذهنية يرتفع بها العقل اإلنساني عن ضغوط الواقع 
وإلزاماته، ليبتكر حلواًل يتفلت بها من هذه الضغوط واإللزامات، 
وليفكر في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء. وباختصار، 
انطالقًا  الواقع،  وراء  ما  في  التفكير  بأنه:  الخيال  تعريف  يمكن 

من الواقع.
أنه  ننسى  أن  دون  للواقع،  نقيضًا  الخيال  اعتبار  يمكن  إذن، 

يظل مشدودًا إليه بوشائج ما.
يكن  لم  البداية  في  ومتعددة.  متنوعة  تجليات  وللخيال 
الخيال منفصاًل عن المعتقد الغيبي )الذي هو خيالي، أو تخيلي، 
البدائي بوجود قوى ال مادية، غير  بطبيعته(. فاعتقاد اإلنسان 
مرئية، تتحكم في الطبيعة وفيه، قاده إلى اختراع السحر الذي 
ادعى )تخيل( البعض أنهم يمتلكون مقوماته الروحية والعقلية 
لترويض هذه القوى، المعادية لإلنسان بطبيعتها، والتفاوض 

معها من أجل عدم عرقلته في تحقيق مساعيه.
الوهم  طريق  عن  اإلنسان،  قوى  تحفز  خالقة  طاقة  والخيال 
يقومون  كانوا  الذين  البدائيون  فالصيادون  أحيانًا.  )الخيال( 
برقصات طقوسية سحرية يتخيلون فيها قتل الحيوان، يذهبون 
النشاط  من  حالة  وفي  ومتحمسين  مستبشرين  الصيد  إلى 
تجعلهم يقومون بعمليات الصيد على نحو أكثر كفاءة. وبالتالي 
هذه  في  إيجابيًا  دورًا  أدى  قد  هذا  )خيالهم(  وهمهم  يكون 

العملية.
مثاًل،  البسيط منها، كالكوب  واالبتكارات،  المخترعات  جميع 
إلى الروبوت المستقل، القادر على برمجة نفسه ذاتيًا ومزاحمة 

اإلنسان خالقه، إنما هي ثمرة شجرة الخيال عالية الخصوبة.
هذا، إلى جانب دور الخيال الرئيسي في مجاالت الفنون واآلداب 
المختلفة، بداية من األساطير )التي هي أدب ديني( والحكايات 
والخرافات )التي تحمل في طياتها تسلية وعبرًا وعظات( وصواًل 

إلى الرواية والسينما.
كما أن للخيال جانبًا شخصيًا سريًا، يتعلق بخصوصياتنا كأفراد، 
توازنًا نفسيًا. مثل االستيهامات  األقل،  إلى حد ما على  يحدث، 
إلى  تعرضت  قد  أكون  أن  أو  الجنسية.  التخيالت(  أو  )الخياالت 
ضيم، مثاًل، من شخص ما ال أستطيع ردعه ومعاقبته في الواقع، 
فألجأ إلى الخيال، بحيث أتصور نفسي أعاقبه وأذله. فيحدث ذلك 
نوعًا من التشفي والرضا النفسي، الموقت، من خالل إفراغ هذه 

الشحنة االنفعالية.

خارج  يمثله  من  في  والتصرف  التدبر،  وحسن  الكفاءة،  يجد  عندما  المرء  يبتهج 
بالده. في بيروت زرت صديقًا في مكتبه. رحب بي. تبادلنا المجاملة. سألته: »كيف 
وأخرج  تبسم   .»1975 سنة  األهلية،  حربها  اندالع  منذ  أزرها  لم  فأنا  بيروت؟  هي 
المتميز سمير عطااهلل  الكاتب  من درج مكتبه قصاصات ورق منسوخ فوقها عمود 
»هذا  قائاًل:  منها.  نسخة  وأعطاني  أقسى(  )أيهما  عنوانه  األوسط،  الشرق  بجريدة 
سؤالك  ضيوفي  يسألني  ما  كثيرًا  ألنه  ونسخته  سنتين..  من  أكثر  من  قرأته  مقال 
إليكم مقتطفات مما ورد بهذا  النسخ ألنها شافية كافية!!«.  هذا، فاحتفظت بهذه 

المقال الذي استهله الكاتب بعجزه عن فهم )لبنان( طوال خمسين عامًا، قال: 
يشعر  سياسييه  تصريحات  ويتابع  أخباره  نشرات  ويسمع  صحفه  يقرأ  من  »بلد 
)أعلى من الصين في ذلك   10% أنها عالمات الساعة، ومع ذلك يحقق نموًا يقارب 
ذلك  ومع  اهلل-  -أكرمك  النعال  يشبه  بكالم  السياسيون  فيه  يتضارب  بلد  العام(.. 
يتدافع العالم أجمع على ملء مصارفه بالودائع.. بلد كل كلمة سياسية تقال تكفي 
لتدمير ألف بلد.. ومع ذلك يبني رجاله الطرقات والجسور كأننا في سويسرا، أو في 

أمريكا«.
تنافس  عزها  سابق  إلى  عادت  إيست(  )الميدل  لبنان  طيران  شركة  أن  يقرر  ثم 

يحدثك عن  بلد  العربي...  العالم  في  الطيران  %95 من شركات 
الحرب التي مضت والحرب التي سوف تأتي ومع ذلك ترتفع فيه 
المباني وترتفع فيه األسعار %100 -يعد لبنان ثاني أغلى الدول 
العربية-، ويواصل قائاًل: »بلد في قلب الحياة وعلى حافة الخطر. 
ومتفاخر،  ضئيل  ويكد،  ضعيف  ويضحك،  حزين  ويغني،  يائس 
فقره  طرب.  وليله  متعب  نهاره  حكم،  فيه  وليس  قانون  فيه 
أصغيت  ولو  موجود..،  وأمنه  غائبة  سلطته  أكثر.  وبذخه  كثير 
لكن  االنتحار،  في  لفكرت  متتالية  مرات  ثالث  األخبار  نشرة  إلى 
اللبناني يسمعها ويذهب للسهرة ويقرأ الكالم السياسي المليء 
إلى  يذهب  ثم  باألحذية،  المليئة  والتعابير  الحيوانات  بأسماء 
فيروز  يسمع  أن  يستطيع  »كيف  ويواصل:  ليتشمس«،  المسبح 
في سيارته وهو محاط بأقبح أخالق وأوسخ سيارات؟« ويؤكد أن 
االحتمال.  على  هائلة  قدرة  اللبناني  للمواطن  أن  يعرفه  ما  كل 
18 مليون نسمة، 6 ماليين هم  ولكنني تذكرت أن تعداد لبنان 
العالم،  بامتداد  منتشرون  فهم  مليونًا   12 أما  فيه،  المقيمون 
في  فعّال  وجود  لهم  أفريقيا..  أسواق  على  يسيطرون  يكادون 
كل مكان، مبدعون مبتكرون.. ساعات )السواتش( التي انتشرت 

أموالهم  لبناني..  ومسوقها  مبتكرها  بالدنا  في  السالح  ينتشر  مثلما  العالم،  في 
يحولونها إلى مشاريع في بالدهم.. معظم ما يصل لبنان من أموال، هي مدخرات 

منهم.  المهاجرين 
بالدهم  خزائن  ينهبون  اآلن،  الليبيين،  أن  يعرف  ال  فمن  قلبي!  انقبض  ثم 
ويحولونها إلى الخارج. فمعذرة يا أصدقائي لم أكن أنوي مقارنة الليبي باللبناني، 
بلدي  في  يجري  فما  المؤلمة،  المقارنة  هذه  أجري  وجدتني  كيف  أدري  ال  ولكن 
أن  صحيح  العقل!  يتصوره  ما  فوق  أمر  لبنان،  في  اآلن  ويجري  جرى  وما  الحبيب، 
القرن  نصف  تجربة  أكدتها  وقد  االحتمال،  على  مرعبة  قدرة  الليبي  للمواطن 
هذا  الكبير،  قبل  الصغير  وبعلم  يوم  كل  تحدث  التي  الخوارق  وتؤكدها  الماضي، 
ينهكه،  بلد  يتحسر مقهورًا على  بانتصاره، صار  يبتهج  أن  بداًل من  الذي  المواطن 
ويهده، ويفرغ خزائنه أهله، وبإجراءات رسمية، معتمدة من الجهات كافة، وتُهرب 
عيني عينك! بلد صنف ضمن أسوأ عشر دول في ممارسة الديمقراطية، فيما صنف 
إخواننا  مقولة  من  أبلغ  أقول  فماذا  ممارستها.  في  عربية  دولة  أفضل  ثاني  لبنان 

التوانسة: »تحب تفهم تدوخ!«.
تاركًا  أعيد نشره  أن  أريد  الليبية.  األحوال  2015 في جريدة  المقال منشور سنة 

لكم مساحة قد تحتاجونها إلضافة ما ترونه يستحق اإلضافة!

الخيال طاقة 
خالقة تحفز قوى 

اإلنسان، عن 
طريق الوهم 

)الخيال( أحيانًا. 
فالصيادون 

البدائيون 
الذين كانوا 

يقومون برقصات 
طقوسية سحرية 

يتخيلون فيها 
قتل الحيوان

عمر أبو القاسم الككلي

 انقبض قلبي! 
فمن ال يعرف 
أن الليبيني، 

اآلن، ينهبون 
خزائن بالدهم 
ويحولونها إلى 

الخارج. فمعذرة 
يا أصدقائي لم 

أكن أنوي مقارنة 
الليبي باللبناني



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 أساسيات األساليب 
املتداخلة ما بني 

اإلخراج واملونتاج 
املؤسس على السيناريو

ثمة أسلوبان رئيسيان متناقضان يحتاجهما السيناريست 
لتنفيذ عمله، وغالبا ما يكونان: باألداء الطبيعي، واألداء 
المحدد بأسلوب ممنهج. الطبيعي هو أن يكون الممثل 
على سجيته لتنفيذ دوره من حيث اللهجة وطبقة الصوت 
طبيعتها  على  الشخصية  يقدم  أن  يعني  ومؤشراتها، 
يرونها  عادية  شخصية  أنها  على  الناس  يقبلها  بحيث 
في حياتهم اليومية. في فيلم »عالم مجنون.. مجنون« 
القرن الماضي أكثر من  فكاهي، شاهدناه في ستينيات 
مرة يتناول عددًا من شخصيات تنطلق باحثة وراء كنز، 
محملة  متهالكة،  بعربة  تصطدم  الفيلم  بداية  ومن 
بقطع أثاثهما المتهالك يقودها عجوز زنجي رفقة زوجته، 
ودائمًا يتسبب المتسابقون نحو الكنز في حوادث تتكرر 
مع هذا العجوز البائس المتذمر من زوجته بسبب قرارها 
وكما  كاليفورنيا،  والية  إلى  لالنتقال  عليه  أصرت  الذي 
»أنا  واحدة بهدوء وبصورة طبيعية:  عبارة  يردد  تعطل 
قلت لك من قبل وأقولها ثانية ال أرغب في االنتقال إلى 
الصالة ضحكًا من  تنفجر  الفيلم  وبتواصل  كاليفورنيا«. 
تلفظه الطبيعي لهذه العبارة. لم يكن يقوم بشيء سوى 

بتلفظ العبارة بصورة طبيعية! 
أما األسلوب المعد وفق أسلوب محدد، فيسلط الضوء 
واللهجة  الصوت  حيث  من  والسلوكيات  األداء  على 
ولعل  إليه،  توحي  وما  واإليماءات  والصبر  واالنفعال 
في  شاهين  يحيى  الممثل  قدمة  الذي  السيد(  دور)سي 
فيلمه بين القصرين خير 

مثال على هذا األسلوب. 
األسلوبين  هذين  بين 
السيناريو  به  يكتب  الذي 
طرفي الفيلم، يجد مقاربات 
وبالطبع  متنوعة،  كثيرة 
مهمة  أن  ينتبه  أن  عليه 
شخصياته  تقديم  المخرج 
يصدقها  مقنعة  بصورة 
المشاهد ويتأثر بها سلبًا أو 

إيجابًا. 
أن  المفيد  من  ولعله 
المعاد  اللقطات  انتقاء  وهي  )المونتاج(  أن  إلى  ننتبه 
بعد  الغالب  في  يتم  له،  حاجة  ال  ما  وإبعاد  تصويرها 
يسير  أن  يمنع  ال  ذلك  ولكن  التصوير،  من  االنتهاء 

التصوير والمونتاج في خطين متوازيين. 
عليه  متعارف  نظام  اإلنتاج،  في  االستمرارية  أسلوب 
استمرار  مع  والتعديل  واإلضافة  للعمل  المجال  ويتيح 
في  التقليدي  النظام  أساس  على  ويتأسس  اإلنتاج. 
التصوير من زوايا معينة ولقطات متعددة، وهذا األسلوب 
كبيرة  المخرج مساحة  وأيضًا  )السينارست(  للراوي  يتيح 
للسيطرة على الشكل الدرامي وإبراز وجهات النظر وقوة 
واضح  غير  المؤلف  ويجعل تدخل  المشاهد،  في  التركيز 

المعالم. 
الطويلة لمشاهد متكاملة،  اللقطات  ويجاريه أسلوب 
ومثل هذا األسلوب يساعد كثيرًا الممثلين في االندماج 
يحتاج  فالتوقف  عليه،  والسيطرة  اإلبداع  خيط  وتواصل 
عند العودة لمباشرة العمل جهدًا جديدًا ليعود الممثل 
اللقطة  أسلوب  فإن  ولذلك  فيه.  مندمجًا  كان  فيما 
الدرامي ويمنحه  الوضع  الممثل في قلب  الطويلة يضع 

القدرة على االندماج فيه. 
ثم أسلوب القطع السريع، وهو يختلف عن األسلوبين 
اللقطة  على  وتأسس  االستمرارية.  على  المعتمدين 
الطويلة وإبراز التباينات الزمانية والمكانية من زاوية إلى 
أخرى.  وأخير هناك أسلوب المونتاج الترابطي والفكري 
عبر عالقات عاطفية أو فكرية أو موضوعية واضحة بين 

اللقطات وال يشترط أن تكون مرتبطة بمكان أو زمان. 
ما  المتداخلة  األساليب  أساسيات  قد تكون هذه هي 
غير  السيناريو،  على  المؤسس  والمونتاج  اإلخراج  بين 
تقوم  جعلت  السينما  لغة  تطور  أن  االنتباه  ينبغي  أنه 
بمقاربات قد تتشكل من جميع ما ذكرناه، وهكذا نرى 
أهمية تواصل السيناريست والمخرج منذ بدء العمل حتى 

إنجازه.

21- أسلوب التنفيذ 
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بعد قرار اليونيسكو التاريخي..

غدامس.. لؤلؤة الصحراء تجتاز مرحلة »الخطر« 
وتستعيد مكانتها على الئحة التراث العاملي

تلقى حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، 
رسالة تهنئة من المدير العام للمنظمة اإلسالمية 
الدكتور  )اإليسيسكو(،  للتربية والعلوم والثقافة 
القرار الصادر  المالك، لمناسبة  سالم بن محمد 
من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم 
)اليونيسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
في دورتها الـ43 بإعادة مدينة غدامس القديمة 
التراث  لجنة  وكانت  العالمي.  التراث  الئحة  إلى 
باالتفاق  تونسي،  مقترح  على  وافقت  العالمي 
غدامس  مدينة  إعادة  بشأن  الليبي؛  الوفد  مع 
القديمة إلى الئحة التراث العالمي، بحسب وزارة 
في  ــوزارة،  ال وأشــارت  الوفاق.  بحكومة  التعليم 
بيان عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 
اجتماعها  خالل  اللجنة  إشادة  إلى  »فيسبوك«، 
إلزالة  الليبية  بالمجهودات  أذربيجان  في  الـ43 
المواقع الليبية األثرية الخمسة من قائمة الخطر، 
ومنها غدامس. وأكدت الوزارة أن المقترح يتمثل 
لرفع  غدامس  في  تصحيحية  إجراءات  اتخاذ  في 
المدينة  يؤهل  بما  والصون،  الحفظ  مستوى 

للخروج من قائمة الخطر، بالتعاون مع اللجنة.
اإليسيسيكو: »وأغتنم  وجاء في خطاب مدير 
هذه المناسبة ألؤكد استعدادنا لتعزيز التعاون مع 
وزارتكم الموقرة، للمحافظة على التراث الثقافي 
لتسجيل  الالزم  الدعم  وتقديم  ليبيا،  دولة  في 
المزيد من المواقع التراثية فيه على قائمة التراث 
العالمي وعلى قائمة التراث في العالم اإلسالمي«.

صفحتها  على  الهيئة  كتبت  السياق،  وفي 
تثمن  للثقافة  العامة  »الهيئة  »فيسبوك«،  في 
قرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو( في 
موقع  سحب  إجــراءات  بداية  حول  الـ43  دورتها 
مدينة غدامس القديمة، من قائمة التراث العالمي 
المعرض للخطر، وتبنيها مشروع دراسة ملفات 

أربعة مواقع أثرية ليبية أخرى، وهي مدينة شحات 
األثرية، ومدينة لبدة الكبرى، والفن الصخري جبال 
القادمة،  الدورة  في  صبراتة،  ومدينة  أكاكوس، 
المعرض  العالمي  التراث  قائمة  من  لسحبها 
من  العالمي  التراث  الئحة  على  وضعها  للخطر، 
جديد. وهو نجاح مهم يساهم في الحفاظ على 

المواقع األثرية«.
لجنة مختصين

ليبيا،  وتاريخ  وثقافة  بتراث  االرتقاء  إطار  وفي 
وإنجاح مساعي الدولة الليبية بوضع مواقع تراثية 
ليبية على الئحة التراث العالمي، وفي إطار سعي 
الهيئة إلعادة تثمين التراث الثقافي الليبي، أصدر 
2018 بتشكيل  )356( لسنة  رقم  القرار  أونيس 

بالهيئة  التراث  شؤون  مستشار  برئاسة  لجنة 
العامة للثقافة، وتضم مختصين في هذا المجال 
وإنجاز  إعداد  أجل  من  الوطن  أنحاء  مختلف  من 
والتاريخية  التراثية  المواقع  أبرز  ترشيح  ملف 
الليبية لدى اإليسيسيكو، ووضع المواقع الليبية 

على الئحة التراث العالمي.

في  بالنجاح  الهيئة  جهود  تكللت  وأخــيــرًا، 
اإلسالمية  والصنائع  الفنون  مدرسة  تسجيل 
بطرابلس على القائمة الدائمة للمواقع التراثية 
اإلسالمية، ووضع عدد أربعة من المواقع التراثية 
واألثرية على القائمة التمهيدية للمواقع التراثية 

اإلسالمية في انتظار تسجيلها.
للثقافة  العامة  الهيئة  تعمل  بيانها،  وحسب 
على تشكيل لجنة ضمن أفق زمني محدد لترشيح 
إلى  لضمها  الليبية  والمدن  المواقع  من  عدد 
اعتماد  ملف  واستكمال  العالمي،  التراث  قائمة 
قلعة مرزق، التي تتطلب شروطًا ومعايير دقيقة، 
الحضاري  التراث  وغنى  تنوع  من  ذلك  وينبثق 

الثقافي التاريخي الذي تزخر به ليبيا.

مجلة غدامس
كما تجرى االستعدادات بمكتب الثقافة غدامس 
ثقافية  مجلة  إلصــدار  مالك  بشير  أحمد  بــإدارة 
الثقافية«  غدامس  »مجلة  تسمى  سنوية  نصف 
والتراثية  الثقافية  بالشؤون  تعنى  جامعة 
والعلمية وذلك تلبية لرغبة المهتمين والمثقفين 
صوتٌ  لهم  يكون  بأن  بالمدينة  واإلعالميين 
مقروء. وعقدت اللجنة التأسيسية للمجلة الثقافية 
المزمع إصدارها على تسمية أسرة هيئة التحرير 
التي اعتمدها مدير مكتب الثقافة، والتي سيكون 
ودعت  الكبير.  سليمان  الطيب  تحريرها  رئيس 
والباحثين  والكتّاب  األدباء  المجلة  تحرير  هيئة 
في  المشاركة  إلى  الثقافي  بالشأن  والمهتمين 

تحرير مادة المجلة واإلسهام في إثرائها.
لؤلؤة الصحراء

التراثية  المواقع  الئحة  على  غدامس  أدرجــت 
االجتماع  إبــان   1982 الــعــام  فــي  العالمية 
لمنظمة  التابعة  العالمي  التراث  للجنة  العاشر 
اليونيسكو، ويطلق عليها لقب »لؤلؤة الصحراء« 
إذ تضم كنوزًا أثرية ومشاهد طبيعية رائعة على 
السياح  قبلة  جعلها  مما  النخيل  واحات  امتداد 
المدن  وأشهر  أهم  من  وهي  ــار.  اآلث وعشاق 
بين  للتجارة  محطة  وكانت  أفريقيا،  شمال  في 
أيضًا  سميت  لذلك  الصحراء  وجنوب  الشمال 
أجزاء  ثالثة  المدينة  وتضم  القوافل«.  »مدينة 
وهي المدينة العتيقة التي فيها السور والجامع 
وفي  الحديثة  والمدينة  النخيل،  وغابة  األثري 
الوسط تقع عين الفرس. كما أنها شهدت عدة 
دخلها  ثم  والرومانية،  اإلغريقية  منها  حضارات 
في  العثماني  العهد  في  وأصبحت  المسلمون 
القرن الثامن عشر قبلة مهمة للقوافل التجارية، 
ثم احتلها اإليطاليون العام 1924 ثم الفرنسيون 
مكان  أول  وهي   .1955 العام  حتى   1940 من 
آالف   10 قبل  ما  إلى  يعود  سكاني  الستيطان 
سنة، ويظهر ذلك من خالل النقوش والمنحوتات 

الحجرية.

تجرى االستعدادات إلصدار مجلة 
ثقافية نصف سنوية تسمى

»مجلة غدامس الثقافية«

إلجراء األبحاث حول الفخار والعملة القدمية..

ـ»طلميثة« البعثة البولندية تعود ل
بعد عشرية الغياب

السبت،  طلميثة،  منطقة  البولندية  البعثة  زارت 
اثنين  البعثة  وتضم  سنوات.  عشر  دام  غياب  بعد 
 University« ــو  وارس جامعة  بعثة  أعضاء  من 
جاورسكا،  وبيوتر  ماريا  وهما   ،»Of Warsaw
المتخصصان في الفخار والمصابيح والعملة، وفًقا 
وكتب  الليبية.  اآلثار  لمصلحة  اإلعالمي  للمكتب 
ماريا  أن  سليمان،  أشــرف  طلميثة  متحف  مدير 
وبيوتر سيقومان بإجراء بعض األبحاث حول الفخار 

والعملة في طلميثة.
قديمة  يونانية  مدينة  وهي  طلميثة،  وشهدت 
شمال  في  المتوسط  البحر  شواطئ  على  تقع 
112 كيلومترًا شرق مدينة  ليبيا، وعلى بعد  شرق 
المنطقة.  في  القديمة  الحضارات  معظم  بنغازي، 
إذ تأسست في القرن السادس قبل الميالد كميناء 
بتوليمايس  أو  طلميثة  وكانت  برقة.  لمدينة 
اإلغريق  أسسها  التي  الخمس  المدن  من  واحدة 
شرق  في  الميالد  قبل  السابع  القرن  من  بداية 
القارة  في  اإلغريقية  للحضارة  مركزًا  لتكون  ليبيا، 
اليوناني،  العصر  في  ذروتها  وشهدت  السمراء. 
شمال  في  المدن  أهم  من  واحدة  أصبحت  بعدما 
أوبوابة توكرة، هي جزء  الغربية  والبوابة  أفريقيا. 
المحيطة  والبنايات  السور  من  تبقى  مما  بسيط 
من  للمدينة  الرئيس  والمدخل  طلميثة،  بمدينة 
الفترة  إلى  بنائها  تاريخ  ويعود  الغربية،  الجهة 
الهيلينستية حوالي القرن الثاني قبل الميالد ومن 
فترات  في  وإصالحها  ترميمها  أعيد  أنه  المحتمل 

الحقة بعد ذلك.
إنتاج  خالل  من  بتوليمايس  اقتصاد  وازدهــر 
العصور  في  يستخدم  كان  نبات  وهو  السليفيوم، 
القديمة كتوابل غذائية ودواء. ونتيجة لهذا الرخاء 
االقتصادي واالستقرار السياسي، اشتهرت بثقافتها 
والشعراء  الفالسفة  من  جياًل  وأنتجت  الغنية 
والعلماء.ونشرت صفحة »History Of Libya« عبر 
موقع »تويتر«، صورًا لمتحف طلميثة األثري، الذي 
يقع قرب المدينة األثرية، وعلقت بالقول: »معظم 
مقتنيات المتحف هي من مكتشفات الحفريات التي 

تمت في المدينة«.
والتماثيل  التحف  بعض  على  المدينة  وتحتوي 
في متحف بها، بما في ذلك تمثال ديوسينوس إله 

الحصاد، وتمثال ميدوسا إله الحكمة في األساطير 
سيرا،  أو  األول  كليوبترا  وتمثال  القديمة،  الليبية 

زوجة بطليموس الخامس ملك مصر. 
وتعتبر مدافن البطالمة، من أهم اآلثار التي تقع 
المياه،  إمدادات  إلى شبكة  في طلميثة، باإلضافة 
والنقوش الكتابية على ألواح الرخام، والتي دونت 
المدينة،  بها  مرت  التي  التاريخية  األحداث  عليها 
إلى جانب نقش يوضح تعريفة األسعار الصادرة في 

عهد اإلمبراطور قلديانوس.
الصهريج  أيضًا  المدينة  في  اآلثــار  أهم  ومن 
مكعب،  لتر  ماليين   8 يستوعب  الــذي  العظيم، 
وباب توكرة، والمسرح اليوناني، ومضمار السباق، 
وعلى الرغم من قيمة القطع األثرية المعروضة في 
المخازن، وال  فإنها مهملة وتتكدس في  المتحف، 
مهربي  قبل  من  نهبه  لخطر  عرضة  المتحف  يزال 

القطع األثرية بسبب ضعف األمن.
متحف طلميثة 

لميناء  مخزنًا  األســاس  في  كان  المتحف  مبنى 

تم  ثــم  اإليــطــالــي،  الحكم  فترة  فــي  طلميثة 
الثانية  العالمية  الحرب  قبل  كمتحف  استعماله 
ثم أعيد افتتاحه في العام 1952 . وحسب رئيس 
بعثة الحفريات البولندية في طلميثة ترجع أهمية 
اإلنسانية  لرحلة  »أثرًا  يمثل  كونه  طلميثة  موقع 

عامة«.
على  مساحته  صغر  رغــم  المتحف  ويحتوي 
مجموعة من القطع األثرية النادرة تقدر بنحو 150 
ميالدي،   301 للعام  يعود  مرسوم  بينها  قطعة، 
اإلمبراطور  أصــدره  الالتينية  باللغة  نقشه  تم 
في  والبضائع  السلع  أسعار  يحدد  دقلديانوس 
لإلمبراطورية. كما يضم المتحف مجموعة مميزة 
إله  ديونسيوس  لإلله  تمثال  بينها  التماثيل  من 
بطولوميس،  في  األعمدة  بقصر  عليه  عثر  الخمر 
وتمثال  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  رأسه  وفقد 
وتمثال  ميدوسا،  القديمة  الليبية  الحكمة  آللهة 
للملكة  وتمثال  الرومان  عند  الصيد  آلهة  لديانا 

كليوبترا األولى زوجة بطليموس الخامس.

طرابلس تحتضن احتفالية 
»ليبيا تتحدى وكتاب ينشر«

وكتاب  تتحدى  »ليبيا  احتفالية  يوليو،   17 األربعاء  الخلد  قصر  شهد 
الهيئة  قبل  من  طباعتها  تم  التي  الحديثة  لإلصدارات  مواكبة  ينشر« 

67 عنوانًا ثقافيًا وأدبيًا متنوعًا. وشملت 
بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  ديوان  في  اجتماعا  عقد  ذلك،  وسبق 
الوطني في طرابلس، اإلثنين، لتشكيل لجنة لإلعداد والتحضير  الوفاق 

للهيئة. اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  الحتفالية، 
برنامج  أعدت  والتي  العالم،  ماجدة  برئاسة  خاصة  لجنة  وشكلت 

الحفل الذي تضمن مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية.
األولى  الدفعة  عام  نحو  قبل  للثقافة أصدرت  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
الكاتب  لدعم  حملة  ضمن  والكتَّاب،  األدبــاء  من  لعدد  كتابًا  لـ64 
300 عنوان  الليبي. وتعد هذه اإلصدارات هي المجموعة األولى ضمن 
المقبلة،  الفترة  المكتبات خالل  المطبوعات، وستوزع على  إدارة  أجازته 
وتتنوع العناوين المختارة بين اآلداب والتراث والتاريخ والشعر والعلوم، 

للهيئة. اإلعالمي  للمكتب  وفًقا 
ليبيا«  ــاب  زري عريبي  حسن  »الموسيقار  كتاب  اإلصـــدارات  ومن 
لمؤلفه سالم عريبي، ويتناول تاريخ وحياة الفنان حسن عريبي، وكتاب 
إعداد مجموعة من  مرزق«  لمدينة  المعاصر  والثقافي  الحضاري  »اإلرث 
مرزق،  مدينة  عن  ومعلومات  تفاصيل  يحوي  سجاًل  ويعد  المهتمين، 
نثرية  نصوص  إلياس،  نجاة  لمؤلفته  مالحًا«  البحر  عاد  »ما  وكتاب 
ليبيا«  في  الشعري  اإلبــداع  في  التراثية  »المؤثرات  وكتاب  متنوعة، 
موسى  لمؤلفها  الشعبي«  التراث  من  و»صور  زيدان،  سليمان  للدكتور 
شي  »كل  بينها  من  المتنوعة  الكتب  من  مجموعة  إلى  إضافة  رنين، 
17 فبراير« لمؤلفته إيمان غنيم، »قراءات في السلم والحرب  ابتدأ في 
و»المرشد  محجوب،  عبدالمنعم  الدكتور  لمؤلفه  ليبيا)2011-1911(« 
في العبادات« للدكتور محمد اليعقوبي، »مشاهدتي في تأمالت الناس 
عربية  نصوص  في  و»طرابلس  الشقماني،  محمد  للمؤلف  واألشياء« 
التليسي، و»مسرحية الدوامة« لمؤلفه الهادي  وأوروبية« إعداد نجمية 
الجورتي، و»أغاني ترقيص األطفال في التراث الشعبي الليبي« للدكتور 

محمد سعيد محمد.

الفاخري يبحث معوقات 
املشهد الثقافي في الواحات

اصطحب رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة، جمعة الفاخري، وفدًا من 
المثقفين والشخصيات التنفيذية في زيارة عمل لمنطقة الواحات.

ورافق الفاخري وكيل الهيئة لشؤون الثقافة والمجتمع المدني، محمود 
المدير  المقصبي  وإبراهيم  بالهيئة،  اإلدارات  مديري  من  وعدد  امجبر، 
المدير  المجبري  وخالد  المدني،  للمجتمع  العامة  للمفوضيّة  التنفيذي 
اإلعالميين  من  وعدد  واإلعالم،  للصحافة  »برنيق«  لمؤسسة  التنفيذي 
قاموا  حيث  والفنانين،  والشعراء  المدني  المجتمع  مؤسسات  ونشطاء 
بمديري  لقاءات  الزيارة  وشملت  واجخرة،  وأوجلة  جالو  بلديات  بزيارة 
بالواحات،  والمبدعين  باإلعالميين  وااللتقاء  الثالث،  بالبلديات  المكاتب 
وزيارة المرافق الثقافية والمراكز الثقافية والمكتبات العامة، وفق صفحة 

الهيئة على »فيسبوك«، اإلثنين.
الثالث،  الواحات  وحكماء  أعيان  مع  لقاءات  الزيارة  برنامج  وتضمن 
المعوقات  على  ــالع  واالط بالواحات،  الثقافي  الشأن  مناقشة  بغرض 
القديمة  المدينة  زاروا  كما  المناطق  بهذه،  الثقافي  للمشهد  المعرقلة 
بأوجلة وبعض المعالم السِّياحيَّة والتاريخيَّة، وشملت الزيارة جولًة في 
»إذاعة« جالو المسموعة والمقار اإلداريَّة التابعة لمكتب اإلعالم والثقافة 
بجالووبعض المقار اإلدارية األخرىالتابعة للثقافة، التي تستغلها جهاتٌ 
 ) المدينة  البراعم« سابًقا، و»مثابة  الثقافة مثل »معسكر  من غير قطاع 
والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  للهيئة  تبعيتها  تؤول  والتي  سابًقا 
ببلدية  بومطاري  سليمان  الشهيد  مكتبة  الزيارة  تضمنت  كما  المدني. 
االحتفال  فعاليات  في  الوفد  وشــارك  للطاقة،  العالي  والمعهد  أجخرة 
بالذكرى العاشرة لتأسيس جمعية اللبة لألعمال الخيرية، وتضمن برنامج 
االحتفال كلمات بالمناسبة ومعارض للصناعات التقليديَّة والصورومعرضًا 
من  العديد  تكريم  وتم  تراثية،  شعريًَّة  وأمسياتٍ  الشعبية،  للمقتنيات 

الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني.
أيضًا، زار الوفد مقر جمعيَّة اللبة لألعمال الخيرية بجالو، ومقر جمعية 
المدني  المجتمع  مؤسسات  وبعض  بأوجلة،  التراثية  الزهراء  فاطمة 

بالواحات الثالث.

• الفاخري على رأس وفد يف زيارة عمل ملنطقة الواحات

•االستعداد الصدار جريدة غدامس الثقافية

القاهرة - الوسط



تتصدر بطولتها التونسية درة واألردني إياد نصار

صالح األبيض يطمئن محبيه
بعد إجراء عملية جراحية في الصني

أجرى الفنان الليبي الكبير صالح األبيض عملية على الكلى بالعاصمة الصينية 
بكين، وهو في حالة صحية جيدة.

وطمأن األبيض عبر »الوسط« محبيه، مؤكدًا أنه بـ»صحة جيدة بعد أن أجرى 
العملية بأحد مستشفيات بكين«، مضيفًا أن »حب الجمهور وتفاعلهم معي أثناء 

فترة مرضي لآلن كان له األثر اإليجابي على حالتي الصحية«.
على  المشرف  الطبي  الفريق  لي  يأذن  أن  إلى  العالج  أكمل  »سوف  وأضاف: 

حالتي بالمغادرة«.
اتصل به وحاول  إلى من  والتقدير  الكبير كل »الشكر  الكوميديا  وقدم نجم 

االطمئنان عليه«.
إجراء  أجل  من  القاهرة  إلى  إثرها  على  انتقل  صحية  لوعكة  صالح  وتعرض 
وعاد   ،2018 العام  من  مارس  شهر  في  بمستشفى  القلب  في  قسطرة  عملية 

األبيض إلى ليبيا، لينتقل بعد ذلك إلى الصين الستكمال رحلته العالجية.
وقال الفنان الكبير في حوار سابق له مع »الوسط« إن الوعكة الصحية التي 
ألمت به أكدت أن الشعب الليبي هو شعب عطوف ومتضامن بطبعه، فعدد كبير 
من أبناء الجالية الليبية في القاهرة حرص على زيارته في المستشفى الذي كان 
يعالج به، ويتمنى من اهلل أن يلم شملهم وتبتعد عنهم المشكالت التي تفرق 

بينهم.
إلى  صالح  أشار  الليبي،  الفنان  ووضع  لها  تعرض  التي  المرض  محنة  وعن 
هناك عددًا كبيرًا من الفنانين الذين وقعوا فريسة للمرض ولم يجدوا أي شخص 
معه،  المتضامنين  الناس  من  كبيرًا  عددًا  وجد  الحمد  وهلل  ولكنه  لهم،  يلتفت 
اإلعالم،  قبل  عليهم من  األضواء  السبب في ذلك هو عدم تسليط  أن  ويعتقد 
بسبب  متأثر  ليبيا  في  »الفنان  بآالمهم. مضيفًا  الناس  لتعريف  أوعدم سعيهم 
عدم وجود االستقرار، ألن الفن في ليبيا عمومًا يحتاج إلى استقرار الدولة، ووقتها 
األمن  المسرح بسبب عدم وجود  الركح في  ركود  سينهض من جديد، ويكفي 

واالستقرار المطلوبين من أجل استمراره«.

فن 13

الجمهور العربي على موعد
مع 4 مسلسالت جديدة هذا الصيف

»سبايدرمان« يحافظ
على صدارة شباك التذاكر

أميركا  في  التذاكر  فروم هوم« شباك  فار  »سبايدرمان:  فيلم  تصدر 
مليون دوالر خالل   45,3 التوالي محققًا  على  الثاني  لألسبوع  الشمالية 
ريليشنز«  »إكزبيتر  شركة  ذكرت  ما  بحسب  األسبوع،  نهاية  عطلة 

المتخصصة.
إنتاج  من  »سبايدرمان«  سلسلة  من  الجديد  اإلصدار  هذا  وحقق 
على  دوالر  مليون   846,5 بلغت  ضخمة  إيرادات  و»مارفل«  »سوني« 

مستوى العالم، وفق »فرانس برس«.
)توم  »سبايدرمان«  مواجهة  طريقة  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
هوالند( و»نيك فيوري« )سامويل إل. جاكسون( العالم بال »أيرن مان« 
)روبرت داوني جونيور(. ويشارك في البطولة أيضًا كل من زندايا وجايك 

جيلينهال وجي بي سموف.
وحافظ فيلم »توي ستوري 4« من إنتاج »بيكسار« على المركز الثاني 

محققًا 20,7 مليون دوالر.
أحداثه  تدور  الذي  »كرول«  الجديد  الفيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحل 
الجائعة  التماسيح  من  مجموعة  من  النجاة  يحاوالن  وابنته  رجل  حول 
 12 بلغت  إيرادات  وحقق  فلوريدا،  في  منطقتهما  إعصار  ضرب  بعدما 

مليون دوالر.
بطولة  من  »ستابر«  الجديد  الفيلم  إلى  فذهب  الرابع  المركز  أما 
الذي  باوتيستا  دايف  السابق  والمصارع  نانجياني  كومايل  الكوميدي 

شارك في أفالم »غارديانز أوف ذي غاالكسي«، وحقق 8 ماليين دوالر.
إنتاج  من  »يسترداي«  الكوميدي  الرومانسي  الفيلم  وتراجع 
الماضي،  األسبوع  ثالثًا  حل  بعدما  الخامس  المركز  إلى  »يونيفرسال« 

وجمع إيرادات بلغت 6,75 مليون دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »عالء الدين« مع 5,9 مليون دوالر.
7 - »أنابيل كامز هوم« مع 5,6 مليون دوالر.

8 - »ميدسومار« مع 3,6 مليون دوالر.
9 - »ذي سيكريت اليف أوف بيتس 2« مع 3,1 مليون دوالر.

10 - »من إن بالك: إنترناشونال« مع 2,2 مليون دوالر.

في مؤشر جديد على نجاحه

»غايم أوف ثرونز« يحصد عددًا قياسيًا من ترشيحات »إيمي«

يؤكد أن السياسة ال تلعب على أي وتر حساس لديه

كيريل سيريبرينيكوف: الفن هو شيء حي وهش.. ولكنه »سالح للمقاومة«

حصد مسلسل »غايم أوف ثرونز« عددًا قياسيًا من الترشيحات 
لجوائز »إيمي« التلفزيونية األميركية العريقة بلغ 32، في مؤشر 

جديد على نجاحه الباهر في الواليات المتحدة وخارجها.
إنتاج »إتش بي أو« الذي  الخيالي من  وتقدم هذا المسلسل 
الثامن  والذي عرض موسمه  الوسطى  القرون  في  أحداثه  تدور 
واألخير هذه السنة، على »ذي مارفيلوس ميسز مايزل« من إنتاج 
التي ستقام  الجوائز  فئة من هذه   20 في  رشح  الذي  »أمازون« 
الحادية والسبعون في سبتمبر في لوس أنجليس، وفق  دورتها 

»فرانس برس«.
الذي حصد أكبر غلة من  ويعد »غايم أوف ثرونز« المسلسل 

الجوائز في التلفزيون األميركي وبات في رصيده 161 ترشيحًا.
العدد القياسي السابق لترشيحات في دورة ما كان من نصيب 
لـ27  رشح  الذي  بلو«  بوليس  »نيويورك  البوليسي  المسلسل 

جائزة سنة 1994.
وقال فرنك شيرما المدير التنفيذي ألكاديمية فنون التلفزيون 
الترشيحات  من  »لمزيد  الجوائز:  هذه  على  المشرفة  وعلومه 

والجوائز سنة 2019!«.
ثرونز«  أوف  »غايم  من  واألخيرة  والسبعون  الثالثة  الحلقة 
التي عرضت في مايو في الواليات المتحدة، كانت حطمت الرقم 
في  أو«  بي  »إتش  العمل ومحطة  لعدد مشاهدي هذا  القياسي 

المطلق، منذ بدء بثه العام 2011، مع 19,3 مليون مشاهد.
لجائزتي  هارينغتون  وكيت  كالرك  إميليا  العمل  بطال  ورشح 
آخرين في  ثمانية ممثلين  أفضل ممثل وممثلة، في حين رشح 

هذا العمل لجوائز األدوار الثانوية.

ونال مسلسل آخر من إنتاج »إتش بي أو« هو »تشيرنوبيل« 
ثالث أكبر عدد من الترشيحات )19( في هذه الدورة.

اليف«  نايت  »ساتورداي  الشهير  التلفزيوني  البرنامج  وحصد 
مسلسل  على  متقدمًا  ترشيحًا،   18 السبت  مساء  يعرض  الذي 
»باري« الكوميدي البوليسي لـ»إتش بي أو« المرشح في 17 فئة 
بعنوان »فوسي  إكس«  »إف  لقناة  القصير  المسلسل  مثل  تمامًا 

فيردون«.
حول  »نتفليكس«  أنتجته  الذي  »هومكامينغ«  وثائقي  ونال 
مهرجان  في  الماضي  العام  أدائها  حول  يتمحور  وهو  بيونسيه 

كواتشيال، 6 ترشيحات.
االنتهاكات  حول  الوثائقيان  الدورة  هذه  في  أيضًا  ورُشح 
»ليفينغ  كيلي  وآر.  جاكسون  مايكل  إلى  المنسوبة  الجنسية 
نفرالند« و»سورفايفينغ آر. كيلي« بعدما سال حبر كثير بشأنهما.

أما مسلسل »ذي بيغ بانغ ثيوري« الذي عرض الموسم الثاني 
نسبة  محققًا  إس«،  بي  »سي  على  مايو  في  منه  واألخير  عشر 
من  الدورة  هذه  في  الوفاض  خالي  فهو  المشاهدة،  من  عالية 
جوائز »إيمي«. كما أن أعضاء أكاديمية فنون التلفزيون وعلومه 
البالغ عددهم 24 ألفًا، لم يختاروا النجمين جيم كاري )»كيدينغ« 
على »شوتايم«( وجوليا روبرتس )»هومكامينغ« على »أمازون«( 

بين الممثلين المرشحين لجوائز الدورة الحادية والسبعين.
ولم ينل »ذي هاندمايدز تايل« الذي اختير سنة 2017 أفضل 
مسلسل درامي سوى 11 ترشيحًا، فهو لم يكن أهاًل للترشح في 
المعايير  مع  متماشية  تكن  لم  عرضه  فترة  إن  إذ  الفئات،  أبرز 

المعمول بها لجوائز »إيمي«.
مع  »نتفليكس«  على  أو«  بي  »إتش  السنة  هذه  وتقدمت 
البث  لمنصة   117 مقابل  ترشيحًا إلنتاجاتها، في   137 حصدها 

التدفقي.

بنغازي ــ مريم العجيلي

تستقبل القنوات الفضائية العربية في الفترة المقبلة عددًا من المسلسالت التي تنتمي 
لنوعية األعمال الطويلة، في موسم جديد ومختلف بعيدًا عن رمضان. أول هذه األعمال هو 
مسلسل »بحر« بطولة الفنان المصري ماجد المصري، وهو العمل الذي انتهى تصويره 

منذ مارس الماضي.
وتحدد موعد عرض »بحر« في شهر أغسطس المقبل، ويشارك في بطولته محمد دياب 
وكوكي وثراء جبيل وفوزية محمد ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة 
وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان وأحمد كرارة ومنة عرفة، 

إنتاج »سينرجي«  إخراج أحمد صالح،  أحمد عبدالفتاح، ومن  تأليف 
تامر مرسي.

»حواديت  مسلسل  تصوير  الماضي،  األسبوع  وانطلق 
الشانزليزيه« مدينة اإلنتاج اإلعالمي في 6 أكتوبر )غرب القاهرة(. 
في  عرضه  وتقرر  حلقة،   45 من  الشانزليزيه«  »حواديت  ويتكون 
شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته إياد نصار وداليا مصطفى 
كمال  وأماني  رياض  وعايدة  وإدوارد  سليم  ومي  المقدم  وإنجي 
وإخراج  سعيد  ونهى  سليم  أيمن  تأليف  من  النصر،  سيف  وفريدة 

مرقص عادل، وإنتاج »سينرجي« تامر مرسي.
يتكون  الذي  دليل«  »بال  مسلسل  تصوير  أيام  منذ  أيضًا  وبدأ 
بدوره من 45 حلقة ومقرر عرضه كذلك في أكتوبر المقبل. مسلسل 
»بال دليل« بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال 
عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد 

كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وهو من تأليف إنجي عالء 
وإخراج منال الصيفي، إنتاج »سينرجي« تامر مرسي.

ويستعد المخرج تامر حمزة الستئناف تصوير باقي الحلقات المتبقية من مسلسل »قيد 
عائلي« خالل أيام، وذلك بعد أن توقف التصوير ألكثر من شهرين تقريبًا، بسبب انشغال 

بعض الممثلين في موسم دراما رمضان الماضي.
»قيد عائلي« لم يتحدد موعد عرضه بعد، وهو من بطولة بوسي 
وميرفت أمين وعزت العاليلي وصالح عبد اهلل وسيمون وهالة فاخر 
ونضال الشافعي وخالد سرحان ورامي وحيد ومنة فضالي ودينا فؤاد 
وإنتاج  نبيل،  وميشيل  رجاء  محمد  وحوار  سيناريو  من  نجاتي،  ومحمد  حسين  ومريهان 

»فنون مصر«.

ten
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سيريبرينيكوف  كيريل  على  يحظر 
مغادرة موسكو، لكن ال يزال في وسعه 
بُعد  عن  الثالثاء،  قدم  إذ  اإلخراج، 
مهرجان  في  جدًا  المرتقبة  مسرحيته 
الفن  يعتبر  وهو  فرنسا،  في  أفينيون 
في  قال  ما  بحسب  للمقاومة«،  »سالحًا 
عبر  برس«  »فرانس  وكالة  مع  مقابلة 

البريد اإللكتروني.
اإلقامة  في  سنتين  حوالي  بعد 
عامة  أموال  اختالس  بتهمة  الجبرية 
منها  أعتق  للجدل  مثيرة  قضية  في 
المسرحي  المخرج  يقدم  أبريل،  في 
والسينمائي »آوتسايد«، وهي مسرحية 
عن المصور الصيني رين هانغ المعروف 
بصوره اإلباحية الطابع التي وقعت تحت 
سنة  األخير  وانتحر  بكين.  رقابة  مقص 

2017 عن 29 عامًا.
● كيف تعرفت على رين هانغ؟

دار  عن  كتابه  صدر  عندما  اكتشفته 
وسرعان   .)2016 )سنة  للنشر  تاشين 
نوعه.  من  فريد  عالمه  أن  أدركت  ما 
ووعدتني الفنانة الصينية يانغ جي التي 
أن  غوغول  مركز  في  معها  نتعاون  كنا 
رسالة  إليه  وجهت  وهي  معه.  تتواصل 
الفور.  على  عليها  فرد  إنستغرام،  عبر 
لمناقشة  نجتمع  أن  بنا  يفترض  وكان 
قبل  لكن  مشترك،  مسرحي  مشروع 
انتحر.  االجتماع(،  )من  تحديدًا  يومين 

وقد تأثرتُ كثيرًا.

● إلى ماذا يرمز في نظرك؟
يوم  بعد  يومًا  كتبها  التي  النصوص 
مع  تشكل  شعرية  مذكرات  بمثابة  هي 
صورها عالمًا متناقضًا وفلسفيًا وعجائبي 
في آن واحد، هي أجواء غريبة ومأساوية 
إلى حد بعيد. وكانت تلك النصوص التي 
االكتئاب  عن  تنم  مدونته  على  نشرها 
سنوات  عشر  طوال  منه  عانى  الذي 
والذي أدى إلى هذه النهاية المأساوية، 
بحسب ما فهمتُ. ورين هانغ هو فنان 
بلدان  في  كثيرين  أعماله  أبهرت  كبير 

مختلفة.
● كيف أخرجت مسرحيتك؟

الجبرية  إقامتي  خالل  نصها  كتبت 
وبطبيعة الحال أثر في الوضع كثيرًا. لكن 
المستحيل  فيه  يصبح  حيز  هو  المسرح 
معه  يحصل  لم  الذي  اللقاء  ألن  ممكنًا 

استحال واقعًا في هذه المسرحية.
الجنسية  المسائل  تضرب  هل   ●

وترًا حساسًا أكثر من السياسة؟
ال تلعب السياسة على أي وتر حساس 
عندي. فهي تضجرني وأنا ال أستسيغها. 

أما الفن، فهو شيء حي وهش. وستبقى 
رين  أمثال  من  الكبار،  الفنانين  ذكرى 
روبرت  األميركي(  و)المصور  هانغ 
مابلثورب وآي واي واي، حية في النفوس، 
في حين سيتالشى ذكر الزعماء والرؤساء 

الذين كانوا يحكمون في عصرهم.
التصوير والمسرح  ● متى يستحيل 

والسينما سالحًا للمقاومة؟
سالحًا  الفنون(  )هذه  كانت  لطالما 

لألكاذيب  يتصدى  فالفن  للمقاومة. 
واالفتراءات والظالمية، وهو حيز النشاط 
وهامش  البشري حيث كل شيء ممكن 
مرتبط  هو  األوسع.  هو  فيه  الحرية 
فالفن  والحسية.  الفكرية  بقدراتنا 
حميمية. أما السياسة، فهي قانون األرقام 
دومًا  وأكون  الترفيه.  وصناعة  الكبيرة 
سعيدًا عندما ال يتوجه المسرح إلى العامة 
بل إلى كل متفرج في القاعة، فردًا فردًا. 

وهذا هو الفرق بين المسرح والسياسة. 
فالمسرح في حاجة إلى كل شخص بصفة 
حشودًا  فتتطلب  السياسة،  أما  فردية. 

ونقاطًا في االستطالعات.
الفنانين  شأن  من  هل   ●
للمفارقة  يكونوا  أن  المضطهدين 

أكثر إنتاجًا؟
كان رين هانغ يقول إنه ال يسعى إلى 
التأثير على السياسة الصينية أو التدخل 
الصينية  السلطات  إن  بل  شؤونها،  في 
وال  أعماله.  في  تتدخل  كانت  التي  هي 
ظل  في  الحال  بطبيعة  الوضع  يتحسن 
أن  شائع  خطأ  وإنه  والقمع.  االضطهاد 
يعتبر المرء أن الفنان سينفتح على أفكار 
القمع.  تحت  يعمل  ألنه  جديدة  وآفاق 
االتحاد  حقبة  في  أسمع  دومًا  وكنت 
»الفنان  بأن  مفادها  مقولة  السوفياتي 
عليه أن يتضور جوعًا«. ال، هذا هراء. وال 
يجوز أن يتضور الفنان جوعًا وأن يتعرض 
وقد  آخر.  شخص  أي  كما  لالضطهاد، 
العمل.  وجه  في  عائقًا  الضغوط  تشكل 
الجبرية،  اإلقامة  في  أعمل  وعندما كنت 
على  األمور  أن  أتصور  أن  أحاول  كنت 
طبيعتها وما من قضايا ملفقة ضدي وأنا 

كنت أعمل بكل بساطة.
يثير  أن  للفن  ينبغي  هل   ●

االمتعاض ليتردد صداه؟
أحيانًا يستحق األمر عناء توجيه ضربة 
إلى رشدهم.  الناس  الرأس إلعادة  على 
الوسائل  كل  استخدام  يجوز  أنه  أظن 
التي ال تخالف القانون لدفع المتفرج إلى 

التفكير والتبصر.

كيريل:  العمل تحت  
القمع ال يفتح للفنان  

آفاقا وأفكارا  جديدة

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

<  بوسى

<  صالح األبيض

<  إياد نصار

<  ماجد المصري

<  كيريل سيريبرينيكوف
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منتخب ليبيا 
للصاالت يستعد 
للجزائر 

تأهل الليبي سهيل الترهوني ألولمبياد طوكيو 
2020 بعد أن حل سابعا في بطولة العالم لرافعات 
القوة التي تتواصل بكازاخستان، وتمكن الترهوني 
في وزن 59 كلغ من رفع ثقل 122كلغ، بينما أخفق 

زميله إبراهيم أبوسميحة في محاوالته الثالث في 
وزن 65 كلغ.

قامت أسرة االتحاد الرياضي العسكري، في لمسة وفاء، بزيارة إلى ◆
منزل أحد الرياضيين القدامى المتميزين في كرة القدم، الالعب 

السابق خالد كرسع؛ لالطمئنان على حالته الصحية بعد أن أجريت 
له عملية جراحية أخيرا، وتأتي الزيارة ضمن االهتمام بقدامى 

الرياضيين الذين مثلوا االتحاد العسكري والرياضة الليبية.

◆

القدم  لكرة  ليبيا  منتخب  يدخل 
داخل الصاالت نهاية يوليو الجاري 
في معسكر بطرابلس تحت إشراف 
طاقم تدريب وطني بقيادة المدرب 
والمساعدين  النعاس  عبدالباسط 
أشرف الدرسي ومحمد مشار، الذي 
20 العبا،  اختياره مبدئيا على  وقع 
وذلك استعدادا لمباراة الجزائر في 
أكتوبر المقبل والمؤهلة للنهائيات 
المغرب  تستضيفها  التي  األفريقية 

بداية العام المقبل.
الليبي  الصاالت  لمنتخب  سبق 
والمشاركة  العرب  ببطولة  التتويج 
في مونديال العالم بالبرازيل العام 
االتحاد  وأصــدر  سبق  كما   2008
الدولي لكرة القدم )فيفا( التصنيف 

المنتخب  وحل  العالمية  للمنتخبات 
الليبي في المركز 31 عالميا برصيد 
1192 نقطة والثاني أفريقيا وعربيا، 
بينما جاءت مصر في الترتيب األول 
وليبيا  عالميا،  و27  وأفريقيا  عربيا 
الثاني عربيا وأفريقيا  في التصنيف 
الترتيب  في  والمغرب  عالميا،  و31 
عالميا،  و34  وأفريقيا  عربيا  الثالث 
وموزمبيق رابعا و52 عالميا، وانغوال 
خامسا و54 عالميا، وزامبيا سادسا 
و81  سابعا  وتونس  عالميا،  و79 
و87  ثامنا  أفريقيا  وجنوب  عالميا، 
و93  تاسعا  والكاميرون  عالميا، 
عالميا، أما المنتخب الجزائري فخرج 
من التصنيف هذا الشهر لغيابه عن 

المنافسات ألكثر من 24 شهرا.
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يقود مهاجم »مانشستر سيتي« 
اإلنجليزي، رياض محرز، 

منتخب بالده الجزائر في 
مهمة وطنية، غدا الجمعة، 
بنهائي أمم أفريقيا »32« 

في مصر، على استاد 
القاهرة، أمام السنغال، 

وسط ترقب القتناص 
»محاربو الصحراء« اللقب 
الثاني في تاريخهم، بعد 

البطولة األولى على أرضهم 
العام 1990، حيث تأهلت 

الجزائر على حساب نيجيريا، 
وتأهلت السنغال على حساب 

تونس، في نزال تاريخي لكل 
من المنتخبين، لتبقى المقارنة قائمة بين نجمي 

»مانشستر سيتي«، رياض محرز، ونجم »ليفربول«، 
ساديو ماني، حيث دارت الترشيحات قبل البطولة 
في فلك المنتخبات التي بها أسماء نجوم رشحت 

لنيل لقب أفضل العب أفريقي، قبل أن يودع رفقاء 
محمد صالح في منتخب مصر البطولة، ليفتح 
الباب لزميله في »ليفربول« السنغالي ساديو 

ماني، ثم العب »مانشستر سيتي« رياض محرز 
لالنفتاح بقوة على الجائزة الكبرى التي باتت في 

انتظار من سيظفر باللقب القاري مع منتخب 
بالده، وبعيدا عن األلقاب الفردية يهتم 

محرز بتحقيق اإلنجاز التاريخي وقيادة 
»محابو الصحراء« إلى التتويج بلقب غاب 

29 عاما.

● منتخب ليبيا لكرة الصاالت يستعد للجزائر

● محرز

● سهيل

29
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املدرب املحلي يهزم األجنبي برسالة ليبية 
بشهادة أمم أفريقيا »32« بمصر 

بطولة  في  الوطني  المدرب  انتصر 
المقامة   »32« رقم  األفريقية  األمم 
النهائي  إلــى  وصــل  أن  بعد  مصر،  في 
الجزائر  منتخبا  الجمعة،  غدا  إقامته  المقرر 
الوطني،  المدرب  بمساعدة  والسنغال، 
أليو سيسيه مع »أسود التيرانغا«، وجمال 
لتثبت  الصحراء«،  »محاربو  مع  بلماضي 
المدرب  على  التفوق  عمليا  البطولة 
القدم  كــرة  تعيشه  ما  وهــو  األجنبي، 
من  األجنبي  المدرب  زاد  حيث  الليبية، 
اآلونة  في  الليبية  القدم  كرة  معاناة 
مع  التعاقد  تسبب  أن  بعد  األخــيــرة، 
الجزائري   - البلجيكي  الفني  المدير 
ــات  ــل، عـــادل عــمــروش، فــي أزم األصـ
كبيرة مع المنتخب الوطني األول واتحاد 
الدكتور  رئيسه،  توريط  ثم  ومن  الكرة 
انتهت  مشاكل  فــي  الجعفري،  جمال 
فصل  لحين  منصبه  عن  موقتا  بإبعاده 
بعده  ومن  العمومية،  الجمعية  مع  األمر 
طرابلس،  األهلي  مع  جالل  إيهاب  المصري 
بنغازي،  األهلي  مع  عودة  محمد  ومواطنه 
مع  شيخة  بن  الحق  عبد  الجزائري  وكذلك 
الوطني  المدرب  النصر  قاد  بينما  االتحاد، 
فوزي العيساوي، حيث خرجت األندية الليبية 
دوري  في   32 الـ  دور  منافسات  من  األربعة 

األبطال والكونفدرالية.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  كشف 
عمروش،  تحركات  الشلماني،  عبدالحكيم 
قضية  برفع  قام  عمروش  أن  الشلماني  وأكد 
مطالبا  الليبي،  الــكــرة  اتــحــاد  ضــد  جــديــدة 
بـ300 ألف يورو على خلفية انتهاء مهمته مع 
عمروش  انفصال  وجاء  المتوسط«،  »فرسان 
بعد  الليبي  المنتخب  تدريب  عن  المفاجئ 
األمر  الفنية،  المسؤولية  ستة أشهر من توليه 
وبين  بينه  لالتهامات  تبادل  عليه  ترتب  الذي 
في  الشلماني  قال  جانبه  ومن  الليبي،  االتحاد 
»النبأ«،  قناة  إلى  سابقة  تلفزيونية  تصريحات 
المستندات  جمع  بصدد  الليبي  االتحاد  إن 

لكرة  الدولي  االتحاد  أمام  لوضعها  واألوراق 
الجزائري  المدرب  شكوى  لرفض  )فيفا(  القدم 
في  المالية  القيمة  هذه  بدفع  عمروش  عادل 
الكرة،  اتحاد  يعيشه  صعب  مالي  وضع  ظل 
بالرحيل  بادر  من  هو  عمروش  أن  عن  فضال 
اإلسباني  المدرب  سبقه  كما  العكس،  وليس 
خافيير كلمنتي برفع قضية سابقة ضد االتحاد 
الليبي منذ عام وفاز بها، وتم تعويضه بقيمة 

مليون يورو.
في  المتوسط«  »فرسان  عمروش  وتــرك 
موقف صعب قبل مواجهة نيجيريا في تصفيات 
وبين  بينه  لالتهامات  تبادل  وسط  أفريقيا، 
رحيله  فسر  حيث  ليبيا،  في  الكرة  مسؤولي 
طوال  المالية  مستحقاته  على  الحصول  بعدم 
فترة عمله خالل الستة أشهر الماضية، مؤكدا 
عدم ترك حقوقه بالشكوى في هذا الخصوص، 
المشاكل اإلدارية مع معاونه  فضال عن بعض 
أوضح  بينما  الالعبين،  وبعض  المريمي،  عمر 
يلتزم  لم  الجزائري،  المدرب  أن  العام  االتحاد 
بجلب  إخــاللــه  ومنها  معه  التعاقد  ببنود 
وعلى  تونس  لمعسكر  الجزائريين  مساعديه 
إلى  باإلضافة  المبرم معه،  العقد  نفقته حسب 
التزامه بالتواجد في ليبيا حسب االتفاق،  عدم 
كما  تذكر،  مبررات  أية  دون  المتكرر  وغيابه 
في  تسببت  بتصريحات  عمروش  وأدلى  سبق 
حيث  القدم،  لكرة  النيجيري  االتحاد  احتجاج 
المباراة  عقب  الصحفي  المؤتمر  خــالل  قــال 
إن  أفريقيا  جنوب  أمــام  بالتصفيات  ــى  األول
النيجيريين يتعاملون بـ»الجوجو والسحر«، على 
من  كبير  استياء  صاحبه  ما  وهو  تعبيره،  حد 
االتحاد النيجيري لكرة القدم الذي احتج رسميا 

على هذه التصريحات.
ــل  ــروش »رج ــم ــشــواهــد أن ع ال ــدت  ــ وأك
صدامات«، حيث افتعل أكثر من أزمة في زمن 
قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في مايو 
ترك  أنه  إال  مفاجئ،  بشكل  ورحيله   ،2018
العبيه  مع  كان  آخرها  عديدة  خالفات  وراءه 
نفسه  الكرة  واتحاد  المريمي  عمر  ومعاونه 
األخير  الصدام  وسبق  الجعفري،  جمال  برئاسة 
أخرى  عمروش، صدامات  أثره  على  رحل  الذي 
خالل األشهر األربعة التي تولى فيها مسؤولية 

تصدره  أبرزها  المتوسط«،  »فرسان  تدريب 
»األهلي  العبي  بين  األخير  الخالف  مشهد 
والمهاجم  نشنوش  محمد  الحارس  طرابلس«، 
الكرة من جهة  واتحاد  أنيس سلتو من جهة، 
في  األخيرة  أفريقيا  جنوب  مباراة  قبل  أخرى، 
مشددا  األمــم،  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 

على استبعاد أي العب يتخلف عن الحضور ليتم 
طيلة  الوطني  المنتخب  مع  اللعب  من  حرمانه 
الفني، قبل أن  الجهاز  فترة تواجده على رأس 
في  الالعبين  ويضم  األزمة  الكرة  اتحاد  يحل 

هدوء، بعيدا عن تشدد عمروش.
الالعبين  ــار  كــب ــروش  ــم ع هــاجــم  أيــضــا 
السابقين الليبيين غير الراضين عن اختياراته، 
الوحدة  ــادي  ن رئيس  نائب  انتقد  أن  بعد 
األسبق  والالعب  الشرع  العظيم  عبد  السابق، 
منشور  فــى  متسائال  االخــتــيــارات  بالفريق، 
عادل  المدرب  هل  الشخصية:  صفحته  عبر 
أن هناك  أم  الالعبين..  اختار  عمروش هو من 
اختار  من  هو  وصفه،  حسب  آخر،  »عمروش« 
المشاركة  على  المقبلة  الجديدة  التشكيلة 
2019؟،  األفريقية  األمــم  كأس  تصفيات  في 
كثيرة  تساؤالت  موضع  إلى  عمروش  ليتحول 
له بسبب سوء  الكثيرة  اإلقاالت  جاءت  أن  بعد 

غينيا  أو  بوروندي  أو  كينيا  في  سواء  النتائج 
االستوائية، فضال عن تواضع التجارب في بالد 

أفريقيا غير المتقدمة كرويا.
من جانبه اعتبر العب رفيق السابق، حسين 
المعروفة  الليبية  الكرة  وجوه  وأحد  الجورني، 
شكوى  أن  والتسعينات  الثمانينات  نهاية  في 
ضد  عمروش  عادل  السابق  الجزائري  المدرب 
معاقبة  ويجب  كروية  فضيحة  الكرة  اتحاد 
الصفقة،  تمت  كيف  ومعرفة  عنها  المسؤول 
لتدريب  معه  التعاقد  تم  أســاس  أي  وعلى 

المنتخب الوطني لكرة القدم.
صفحته  عبر  له  منشور  في  الجورني  وقال 
مسرحية  »إنها  »فيسبوك«:  على  الشخصية 
الرياضية  الجماهير  تتحملها  تعد  لم  جديدة 
التي تعرف كل شيء، وعلى المسؤولين تقديم 
الحقائق التي أوصلت القضية لرفع شكوى ضد 
براتب  عمروش  يطالب  حيث  الليبي،  االتحاد 
داخل  االستياء  من  حالة  وتسود  كامل«.  عام 
المدربين  تكرار شكاوى  بعد  الرياضي  الوسط 
اتحاد  ضد  األخيرة  السنوات  خــالل  األجانب 
أولى  كان  كبيرة  ومبالغ  غرامات  ودفع  الكرة 

أن تستفيد منها الكرة الليبية.
والمراقب  السابق  الهالل  نادي  رئيس  أما 
إفتيتية،  علي  القدم،  لكرة  األفريقي  باالتحاد 
في  الليبي  المنتخب  مشاركة  أن  فاعتبر 
)الــشــان(  للمحليين  أفريقيا  أمــم  تصفيات 
تطلق  التي  الــدعــوات  يرفض  حيث  مهمة، 
لعدم المشاركة بعد عدم الترشح لبطولة أمم 
إفتيتية  وقال   ،2019 )كان(  مصر  في  أفريقيا 
إنه  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في 
باإلنجازات،  المدربين  عقود  بربط  ينصح 
التعاقد، وفي حالة  ووضع ذلك ضمن شروط 
االستفادة  يمكن  مثال  التصفيات  من  الخروج 
منافسات  ضمن  آخــر  عمل  في  المدرب  من 
التعاقد  عند  بذلك  ينصح  أنه  وأضاف  أخرى، 
الليبي،  للمنتخب  المستقبل  في  مدرب  أي  مع 
الجزائري  المدرب  شكوى  خلفية  على  وذلك 
ضد  لـ»فيفا«  بها  تقدم  التي  عمروش  عادل 
اتحاد الكرة الليبي، ومن سبقه من المدربين 
اإلسباني  أو  باكيتا  البرازيلي  سواء  األجانب 

خافيير كلمنتي.

»محاربو الصحراء« يخطون 
تاريخا جديدا مع جمال 

بلماضي.. وأليو سيسيه يقود 
جيال عمالقا مع »أسود التيرانغا«

القاهرة - الوسط

● مباراة  مصر  وجنوب أفريقيا  بـ »كان 2019«

الصيف  خالل  النادي  عن  للرحيل  التونسي  الترجي  العب  باليلي  يوسف  الجزائري  يتجه 
ويسعى  األفريقية،  األمم  كأس  في  تألقه  عقب  مؤخرا  وصلته  التي  العروض  بعد  الجاري، 
وكيل أعمال الالعب لنقل يوسف إلى فرنسا، حيث عرضه على عدة أندية بها، ويرى وكيل 

أعماله البلجيكي أن مستوى باليلي مرتفع جدا ويؤهله للرحيل إلى ناد كبير خارج تونس.
جمال  الصحراء«،  لـ»محاربو  الفني  المدير  تشكيلة  في  الركائز  من  يعتبر  باليلي  يوسف 
باليلي  أطلق  كما  براهيمي،  ياسين  السابق  بورتو  نادي  نجم  على  فضله  الذي  بلماضي 
تصريحات سابقة قبل عدة أيام رحب فيها بمفاوضات النادي األهلي المصري، مفضال إياه 

عن االستمرار مع الترجي التونسي.

بعد  بوت،  بول  للمنتخب  البلجيكي  المدرب  رسمي  بشكل  القدم  لكرة  الغيني  االتحاد  أقال 
من  المجموعات  دور  الغيني  المنتخب  وتجاوز  األفريقية،  األمم  كأس  نهائيات  في  إخفاقه 
منتخب  تصدرها  التي  الثانية  مجموعته  في  الثالث  المركز  احتل  بعدما  القارية  البطولة 
مدغشقر، بينما ودع المسابقة من دور الـ 16 بعد هزيمة قاسية من منتخب الجزائر بثالثة 

أهداف دون رد.
العب  استمرار  يتوقع  كان  الذي  الكرة،  اتحاد  مسؤولي  استياء  غينيا  منتخب  أداء  وأثار 
ليفربول رفاق نابي كيتا في البطولة، ألبعد من ثمن النهائي، وفقا لألهداف المتفق عليها 
مع المدرب، وعلى إثر ذلك جاء قرار اإلقالة، وعين بول بوت مديرا فنيا لمنتخب غينيا في 

فبراير 2018 خلفا للمحلي كانفوري البيه بانجورا.

أحداثا غير عادية  الفرنسية  السلطات  تتوقع 
المواجهة  هامش  على  الجمعة،  غد  ليلة 
التي  النهائية لكأس األمم األفريقية 2019، 
وتجمع  الدولي،  القاهرة  أستاد  يحتضنها 
لجريدة  وتبعا  والسنغال،  الجزائر  منتخبي 
الفرنسية  الداخلية  وزير  قال  »لوباريسيان«، 
لوران نونيز إن إجراءات مشددة من المنتظر 
تحسبا  األفريقي،  النهائي  ليلة  تتخذ  أن 
لتحول احتفاالت الجالية الجزائرية إلى أعمال 

شغب.
اإلجراءات  أبرز  بين  أن من  نونيز  وأضاف 

شانزلزيه  ــارع  ش غلق  اتخاذها،  المنتظر 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  الشهير 
مواجهتي  عقب  شغب  أعمال  شهد  بعدما 
في  ونيجيريا،  ديفوار  كــوت  أمــام  الجزائر 
الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بكأس 
األمم األفريقية على الترتيب، وقدم المنتخب 
األمم  كأس  في  مميزة  مستويات  الجزائري 
األفريقية، التي تحتضنها األراضي المصرية، 
وتأهل لمواجهة نظيره السنغالي في المباراة 
وفاز  األول،  الدور  في  التقيا  بعدما  النهائية، 

المنتخب العربي بهدف نظيف.

مرحلة  في  تواجها  وأن  سبق  النهائي  طرفا 
المنتخبان  تواجد  حيث  المجموعات،  دور 
الثالثة،  المجموعة  في  والسنغالي  الجزائري 
الصحراء«  »محاربو  بفوز  المباراة  وانتهت 
يوسف  طريق  عــن  ــاء  ج رد،  دون  بهدف 
ليست  ــة  ــع ــواق ال هـــذه  ــعــد  وت الــبــاليــلــي، 
األفريقية،  البطولة  مستوى  على  ــى  األول
النهائي  طــرفــا  تــقــابــل  وأن  ســبــق  حــيــث 
سابقة،  ــرات  م سبع  واحــدة  مجموعة  من 
الكونغو  منتخب  تواجد   1968 العام  ففي 
مع  الثانية  المجموعة  فــي  الديمقراطية 
تتفوق  أن  غانا  واستطاعت  غانا،  منتخبات 
الكونغو  منتخب  على  المجموعات  دور  في 
المباراة  في  رد  األخير  أن  إال  الديمقراطية 

النهائية بالفوز بهدف دون رد.

الغاني  المنتخب  تواجد   1982 العام  في 
ليبيا  منتخبات  مع  ــى  األول المجموعة  في 
ــي مــبــاراة دور  والــكــامــيــرون وتــونــس، وف
مع  الليبي  المنتخب  جمعت  المجموعات 
التعادل  بنتيجة  اللقاء  وانتهى  الغاني  نظيره 
النهائية،  المباراة  وفــي   ،)2-2( اإليجابي 
الليبي  نظيره  ليواجه  الغاني  المنتخب  عاد 
باللقب  الــســوداء«  »النجوم  منتخب  ليفوز 
انتهى  حيث  الترجيحية،  للركالت  اللجوء  بعد 
وفي   ،)1-1( بنتيجة  األصلي  وقته  في  اللقاء 
على  الكاميروني  المنتخب  1988تغلب  العام 
بعد  النهائية  المباراة  في  النيجيري  منافسه 
مباراة  انتهت  بينما  رد،  دون  بهدف  الفوز 
اإليجابي  بالتعادل  بينهما  المجموعات  دور 
في   1990 العام  وفــي  جانب،  لكل  بهدف 

الجزائري  المنتخب  واجــه  التالية،  النسخة 
النهائية،  المباراة  في  النيجيري  منافسه 
بهدف  »النسور«  على  »المحاربون«  ليتغلب 
استطاع  الجزائري  المنتخب  وكان  رد،  دون 
مشواره  بداية  في  كاسحًا  فــوزًا  يحقق  أن 
بالبطولة على حساب نيجيريا بخمسة أهداف 

مقابل هدف.
ظهور   2006 ــعــام  ال نسخة  شــهــدت 
ُأقيمت  التي  النسخة  خالل  المصري  المنتخب 
باللقب  وتتويجه  جماهيره  وبين  أرضه  على 
اإليفواري  المنتخب  على  الفوز  بعد  القاري، 
)4-2( بركالت الترجيح عقب نهاية اللقاء في 
بينما  أهداف،  دون  واإلضافي  األصلي  وقته 
المجموعات  دور  في  المصري  المنتخب  نجح 
»األفيال«  منتخب  على  عريضًا  فــوزًا  وحقق 

وكان  وحيد،  هــدف  مقابل  ــداف  أه بثالثة 
الكرة  لعميد  دولــّيــًا  األخير  الثالث  الهدف 
 2008 العام  وفي  حسن،  حسام  المصرية 
السيناريو  ليكرر نفس  المصري  المنتخب  عاد 
غانا  في  ُأقيمت  والتي  التالية  النسخة  في 
في  الكاميروني  المنتخب  على  تفوق  عندما 
وسبق  رد،  دون  بهدف  النهائية  المباراة 
منتخب  على  ذاتها  النسخة  خالل  تفوق  أن 
أهــداف  بأربعة  عليه  بالفوز  الكاميرون 
واجه   2013 العام  وفــي  هدفين،  مقابل 
فاسو  بوركينا  منتخب  النيجيري  المنتخب 
بعد  باللقب  ليتوج  النهائية  المباراة  في 
في  الطرفان  وتقابل  رد،  دون  بهدف  الفوز 
اإليجابي  بالتعادل  وانتهى  المجموعات  دور 

بهدف لكل منهما.

القدم  لكرة  المصري  االتحاد  يواصل 
الجاد  العمل  سويلم  ــروت  ث برئاسة 
يقود  فني  مدير  مع  التعاقد  أجل  من 
المكسيكي  رحيل  بعد  األول  المنتخب 
أمم  فــي  الفشل  بعد  أجــيــري  خافيير 
البطولة  الفراعنة  ودع  حيث  أفريقيا، 
يد  على  الخسارة  عقب  الـ16  الدور  من 
اتحاد  جعل  الذي  األمر  أفريقيا،  جنوب 
يتقدم  ريــدة  أبــو  هاني  بقيادة  الكرة 

باستقالته.
الكرة  اتحاد  مائدة  على  وتتواجد 
حسن  رأسها  على  أسماء  عدة  المصري 
ـــ72  ال صــاحــب  يحظى  حيث  شــحــاتــة، 
ما  وهو  المسؤولين،  لدى  بقبول  عاما 
رأس  على  تواجده  فرص  من  يزيد  قد 
في  المصري  للمنتخب  الفنية  القائمة 

تدريب  شحاتة  وتولى  المقبلة،  الفترة 
واحــدة  مــرة  األول  المصري  المنتخب 
 2004 العام  من  الفترة  في  وهي  فقط 
الفراعنة  فيها  قاد   ،2011 العام  وحتى 
في  أفريقيا  أمم  بطوالت  بثالث  للفوز 

أعوام 2006، 2008، 2010.
المرشحين  بين  من  أيضا  ويتواجد 
البدري،  وحسام  حسن  حسام  الثنائي 
قادر  الثنائي  أن  المسؤولون  يرى  حيث 
معسكر  ــى  إل االنــضــبــاط  ــادة  إعـ على 
عنه  غــاب  ــذي  ال ــر  األم وهــو  المنتخب، 
الحارس  ويقترب  الماضية،  الفترة  خالل 
من  الحضري  عصام  السابق  الــدولــي 
المقبلة  الفترة  خــالل  مجددا  الظهور 
تدريب  لمهمة  بــقــوة  مرشحا  كــونــه 

المرمى. حراس 

ليبيا تزين نهائيات أصحاب المجموعة الواحدة

شحاتة على مائدة »الفراعنة«

عرض فرنسي لباليلي 

إقالة يوت من تدريب غينيا

غلق شارع شانزلزيه

● بلماضي وسيسيه في مواجهة نهائي أفريقيا

● عمروش
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مبروك مقدما للجزائر 
استعادة اللقب العربي 

الحدث
زين العابدين

بركان

بعد  على  الجزائري  العربي  المنتخب  بــات 
خطوة واحدة فقط من التتويج بلقبه القاري 
على  له  تتويج  آخر  منذ  له  واألول  الثاني 
بقيادة   1990 العام  جماهيره  وبين  ملعبه 
المدرب الراحل عبد الحميد كرمالي، وبتواجد 
رابح  يتقدمهم  الكبار  نجومه  من  كوكبة 
وزاني ووجاني  ماجر ومناد وصائب وشريف 
وتكشف  فقط  دقيقة   90 لتتبقى  ومغاريا، 

ال»كان« هويتها وبطلها الجديد القديم.
النهائية  ــاراة  ــمــب ال ــى  إل الــجــزائــر  طــريــق 
مفروشا  يكن  ــم  ل الختامي  والمشهد 
بالصعاب  محفوفا  كــان  ــل  ب بـــالـــورود، 
محبيه  أنفاس  خاللها  حبس  والتحديات 
معركته  أبرزها  لعل  األخيرة،  اللحظات  حتى 
التي  ــواري  ــف اإلي المنتخب  ــام  أم الشرسة 
الركالت  بفضل  الصحراء«  »محاربو  حسمها 
الترجيحية ثم موقعة »النسور الخضر«، التي 
أطاح فيها المنتخب النيجيري بهدف الدقيقة 

األخيرة لنجمه رياض محرز.
التتويج  ينتظر  ومقدام،  وشجاع  جريء  جيل 
يحرم  أن  المنطق  غير  ومــن  ويستحقه 
الكرة  تنصفه  ال  وأن  الذهبي  الجيل  هذا 
المعاناة  هــذه  كــل  بعد  اللقب  بمعانقة 
ثمار  يحصد  وال  الماراثونية  والمباريات 
بقيادة  المضني  والعمل  الكبير  الجهد  هذا 
المدرب الطموح جمال بلماضي، الذي راهن 
المقاتلين  األشــاوس  الجنود  هــؤالء  على 
المنتخب  يستحق  لــم  ــإن  ف والمحاربين 
اللقب  والروح  والجيل  األداء  بهذا  الجزائري 
الذي  الفريق  وهــو  إذن؟!  يستحقه  فمن 
انطالق  قبل  أقولها  الحسن..  البالء  أبلى 
ألف  النهائية..  المباراة  انطالق  صافرة 
القاري  التتويج  الجزائري  للمنتخب  مبروك 
الغائب  العربي  اللقب  واستعادة  الثاني 
المصري  المنتخب  بها  توج  نسخة  آخر  مند 
شحاتة،  حسن  المعلم  مع   ،2010 العام 
مصر  أرض  على  العربي  اللقب  هو  وهــا 
مسألة  به  االحتفال  وصار  يقترب،  العربية 
وطنية  جزائرية  محلية  وبقيادة  فقط،  وقت 

بامتياز وروح انتصارية ال مثيل لها.

في ظل تواصل غياب وتوقف مسابقات كرة 
الطويلة  السلبية  الفراغ  وحالة  المحلية  القدم 
التي يمر بها الالعبون مند قرابة األربعة أشهر، 
والالعبين  المدربين  من  عدد  ورحيل  وهجرة 
ليبيا  خارج  االحتراف  مالعب  إلى  البارزين 
لوضع حد لحالة الركود والبطالة التي يمرون 
بها في ظل هده الظروف االستثنائية، انطلق 
المنتخب الوطني لكرة القدم لالعبين المحليين 
استعدادا  بالمغرب  تحضيراته  برنامج  في 
لمواجهته  األصعب  واختباره  الصعبة  لمهمته 
شهر  خالل  التونسي  انظيره  أمام  المرتقبة 
األخيرة  العبور  محطة  ضمن  المقبل  سبتمبر 
السادسة  نسختها  في  الـ»شان«  لنهائيات 
التي ستستضيفها مالعب إثيوبيا العام 2020 
لتسجيل الحضور األفريقي الرابع على مستوى 

هده البطولة األفريقية المحلية.
هو صدام وديربي قوي ولقاء جوار مرتقب 
توجت  فتونس  الـ»شان«،  بطلي  سيجمع 
توج  بينما   ،2011 العام  الـ»شان«  ببطولة 
نسخة  في  بها  المتوسط«  »فرسان  منتخب 
العام 2014 بجنوب أفريقيا، ما يعني أن البطولة 
المقبلة ستشهد غياب أحد البطلين ولم يجد 
المدرب  بقيادة  القديم  الجديد  الفني  الجهاز 
جالل الدامجة ومساعديه أكرم الهمالي وسالم 
للدفاع عن حظوظه في  الذي يسعى  الجاللي 
آخر استحقاق للكرة الليبية هذا العام لتعويض 
اإلخفاقات المتتالية والخروج المبكر من مختلف 
التصفيات والواجهات من خيار سوى االنطالق 
في برنامج تحضيرات بمعسكر الفريق بالمغرب، 
حيث انطلق الخميس الماضي وسيستمر لقرابة 
ثالثة أسابيع حتى بداية ومطلع شهر أغسطس 

المقبل.
المعسكر  خالل  الوطني  الفريق  سيجري 
فرق  من  عدد  مع  التجريبية  المباريات  بعض 
الطويل  الغياب  لتعويض  المغربية  األندية 

وقد  والدولية،  المحلية  التنافسية،  للمباريات 
تم توجيه الدعوة لعدد 24 العبا محليا اختارهم 
من واقع مشاهدتهم ومتابعتهم آلخر ظهور 
لهم بمالعب الدوري الليبي المتوقف والمتعثر 
مند شهر أبريل الماضي، أغلبهم يفتقر للخبرة 
ألول  االختيار  عليه  ويقع  الدولية،  والتجربة 
مرة، حيث يسعى الجهاز الفني للرهان عليهم 
التونسي  المنتخب  أمام  الحاسمة  مهمته  في 
جاهزية  في  يبدو  لكنه  بعد،  يتجمع  لم  الذي 
األول  التونسي  المنتخب  ينشغل  حيث  تامة، 

بمشاركته في نهائيات الـ»كان« قبل أن يودع 
البطولة من المربع الذهبي وسيشرع حتما في 
الـ»شان«  لتصفيات  تحضيراته  برنامج  إعالن 
»كان2019«،  في  مشاركته  انتهاء  عقب 
التونسي  المنتخب  قائمة  يتواجد ضمن  حيث 
العبين  تسع  حاليا  مصر  بمالعب  المتواجدة 
والصفاقسي  الترجي  العبي  أبرز  من  محليين 
والنجم الساحلي كما يتواجد المدرب المساعد 
الترجي  نجم  وهو  جيريس  آالن  للفرنسي 
اليه  تسند  قد  الدي  الكنزاري  ماهر  السابق 

مهمة تحضير منتخب »نسور قرطاج« لتصفيات 
الـ»شان« ومواجهة »فرسان المتوسط« عقب 
الـ»كان«  بطولة  في  الحالية  مشاركته  أنتهاء 
إلى جانب االستعانة بالعبي المنتخب التونسي 
األفريقية  التصفيات  الدي شارك في  األولمبي 
األخيرة بقيادة مدربه شكري الخطوي الدي قد 
التونسي  للمنتخب  الفني  الجهاز  يكون ضمن 

لالعبين المحليين. 

24 العبا محليا 
تضم قائمة العبي المنتخب الوطني لالعبين 
المحليين 24 العبا، وهم ثالثي حراسة المرمى 
أحمد عزاقة ومراد الوحيشي وعبد الجواد رزق، 
بجانب سعد جبارة ومعتصم صبو وعبد الرحيم 
العياط ومحمود  التريكي وناجي دراء ومحمد 
عكاشة ووائل سديرة وأحمد المقصي ومحمد 
وفائز  فتحي  ومحمد  الهداج  ومحمد  الشتيوي 
جمعة وربيع شادي وعبد اهلل بلعم وشامخ فرج 
مكاري  رمضان  ومحمد  أحميد  محمد  وأحمد 
مفتاح  وأحمد  مجدي  وخالد  المهدي  ومعتز 

الحداد والشامخ القذافي. 
أما تشكيلة المنتخب التونسي وقائمة منتخب 
محليين  العبين  تسعة  فتضم  قرطاج  نسور 
المنتخب  تشكيلة  ضمن  حاليا  يتواجدون 
في  بمصر  حاليا  يتواجد  الذي  األول  التونسي 
بطولة أمم أفريقيا الـ»كان« والقائمة تضم كال 
»الترجي«  مرمى  حارس  بن شريفية  معز  من 
ورباعي خط الظهر: نسيم الهنيد »الصفاقسي« 
وأيمن  الساحلي«  »النجم  كشريدة  ووجدي 
»النجم  العواضي  »الترجي« وكريم  بن محمد 
»الترجي«  ميدان  وسط  والعب  الساحلي« 
غيالن الشعاللي، وثالثي الهجوم أنيس البدري 
»الترجي« وياسين الخنيسي »الترجي« ومهاجم 
»الصفاقسي« فراس شواط، وينتظر أن يتولى 
المدرب المساعد للفرنسي آالن جريس، ماهر 
التونسي  المنتخب  تدريب  مهمة  الكنزاري، 
للمحليين وقيادته في مباراتيه أمام المنتخب 

الليبي خالل شهر سبتمبر المقبل.

»فرسان املتوسط« تستعد لـ »نسور قرطاج« 

مغامرة األرقام تجمع »األسود« و »املحاربني« في نهائي أمم »32«

»كان 2019« هدنة سياسية موقتة

الوسط - زين العابدين بركان 

استعدادا لتصفيات »شان« إثيوبيا 2020 

الدامجة يلملم أوراقه المبعثرة في معسكر المغرب ويدعم العبيه المحليين بعد إلغاء الدوري الممتاز 

ماهر الكنزاري يقود تونس في 
التصفيات بـ 9 العبين من قائمة 

الفريق الوطني المشارك في 
»كان مصر 2019«

أوشكت بطولة األمم األفريقية رقم »32« في 
الجمعة  غدا  يتقابل  عندما  الختام،  على  مصر 
على  النهائي  في  والجزائر  السنغال  منتخبا 
جنباتها  بين  البطولة  لتطوي  القاهرة،  استاد 
خلفيات  على  جاءت  مثيرة،  رياضية  لقاءات 
تكون  فقد  التعقيد،  وشديدة  عميقة  سياسية 
الرياضة غير مقبولة، وحال  كلمة »أعداء« في 
وأكثر  مخفف  شكل  على  فتكون  استخدامها 
في  لكنها  خصوم،  أو  متنافسين  مثل  بساطة 
السياسية مقبولة بل وتزيد في حدة معنها إلى 
ما هو أبعد من ذلك بكثير، فكرة القدم ليست 
قد  بل  الصرف فقط،  الرياضي  للتنافس  مجاال 
عندما  خاصة  سياسية،  بأحداث  كذلك  تتأثر 
يتعلق األمر بالمنتخبات، وأعطت النسخة الحالية 
لهذا  كبيرة  أمثلة  األفريقية  األمم  كأس  من 
التداخل، ففي الوقت الذي تؤكد فيه االتحادات 
السياسة  بين  تام  فصل  ضرورة  الرياضية 
الجانبين  أن  المتتبعون  يقتنع  والرياضة، 
مباشر،  بشكل  سواء  مرة،  من  أكثر  يتداخالن 
مباشر،  غير  وبشكل  الحدوث،  قليل  أمر  وهو 
وهو ما يحدث بكثرة، خاصة عندما يتعلق األمر 

بنزال رياضي بين دولتين متنازعتين.
التي  المناسبات  إحدى  أفريقيا  كأس  وشهد 
تجمعها  أو  تمثل دوال جمعتها  منتخبات  تجمع 
حدودية  هي  النزاعات  وهذه  نزاعات،  حاليا 
االختيارات  إلى  بعضها  يعود  بينما  باألساس، 
تحولت  ما  وكثيرا  معينة،  قضايا  في  السياسية 
الكرة  النزاعات إلى حروب دموية، حاولت  هذه 
مجال  خلق  تحاول  وأن  وقعها،  من  تخفف  أن 
الرياضية  الروح  على  المبني  الشريف  للتنافس 
التقت  حيث  السالح،  لغة  إلى  االحتكام  بدل 
ثمن  أو  الـ16  دور  في  ونيجيريا  الكاميرون 
المنتخبان  يعد  إذ  الكأس،  هذه  خالل  النهائي 
لكنهما  السمراء،  القارة  منتخبات  أقوى  من 
تواجها سابقا في حرب دامية خلفت عددا من 
القتلى على شبه جزيرة باكاسي في خليج غينيا، 
شأنه شأن كل النزاعات الحدودية، يرجع الخالف 
المواجهة  لكن  االستعماري،  العهد  إلى  بينهما 
كما   ،1981 العام  من  بدءا  بينهما  احتدمت 
وقعت معارك مسلحة بين الطرفين في األعوام 
الموالية بعد اتهامات متبادلة بانتهاك السيادة 
على شبه الجزيرة، وعرضت القضية على محكمة 

وبعد  الكاميرون،  من  بطلب  الدولية  العدل 
سنوات انتظار، أصدرت المحكمة قرارها الشهير 
العام 2002 بأن باكاسي تعود للكاميرون، بناء 
على اتفاق بين ألمانيا وبريطانيا االستعماريتين 
العام 1913، اعترضت نيجيريا على القرار، لكنها 
عملية  في   2008 العام  الجزيرة  شبه  سلمت 
شابتها  المتحدة،  األمم  برعاية  سنتين  دامت 
أحداث عنيفة بدأتها مجموعات نيجيرية مسلحة 

رفضت االتفاق.
بعد دماء بين جنوب أفريقيا وناميبيا، التقى 
المنتخبان في الدور األول، وذكرت مواجهتهما 
ما حدث بينهما من معارك دامية عندما كانت 
الحرب  وعرفت  الثانية،  استعمار  تحت  األولى 
أفريقيا  حدود  »حرب  باسم  الطرفين  بين 
آنذاك  تحمل  ناميبيا  كانت  وقد  الجنوبية«، 
المواجهة  وامتدت  أفريقيا،  غرب  جنوب  اسم 
حيث  األنجولي،  وكذلك  الناميبي،  التراب  على 

جانب  إلى  دولية  وحتى  إقليمية  أطراف  وقفت 
الطرفين في معارك زادت لهيب الحرب األهلية 
إطالق  وقف  باتفاق  النزاع  وانتهى  األنجولية، 
»سوابو«  ومنظمة  أفريقيا  جنوب  بين  النار 
العام  أفريقيا  غرب  جنوب  شعب  منظمة  وهي 
1998 في نيويورك تحت رعاية مجلس األمن، 
ناميبيا،  مصير  لتقرير  انتخابات  نظمت  ثم 
قبل   ،1990 العام  االستقالل  إعالن  إلى  أدت 
إلى  االستراتيجية  بي  ولفس  مدينة  تعود  أن 
يزال  ال  ذلك،  مع  لكن   ،1994 العام  ناميبيا 
على  الجانبين حاضرا بسبب خالف  بين  التوتر 
الحدود، وتحديدا في نهر أورانج الذي يمر على 
يعود  وهو خالف  القارة،  جنوب  في  دول  عدة 
بريطانيا  بين  االستعمار  عهد  إلى  األصل  في 

وألمانيا.
منى الكثير من المغاربة والجزائريين أنفسهم 
أن يجمعهم نهائي هذه النسخة قبل أن يتأجل 

للمغرب،  مبكر  وداع  بعد  أخرى،  مرة  الحلم 
وأرادوا اللقاء فرصة لمباراة تاريخية بين شعبين 
متقاربين، عانيا كثيرا من التوتر السياسي بين 
الدولتين بسبب نزاع »الصحراء الغربية«، وتقف 
الراغبة  الجبهة  البوليساريو،  جانب  إلى  الجزائر 
انفصال  إلى  يؤدي  المصير  لتقرير  باستفتاء 
األخير  هذا  يتشبث  بينما  المغرب،  عن  اإلقليم 
بسيادته على المنطقة ويقترح بدال عن االستفتاء 
تواجه  الصحراء،  نزاع  اندالع  فقبل  ذاتيا،  حكما 
بسبب  1963؛  العام  الرمال  حرب  في  الجانبان 
االستعمار  عن  الموروثة  الحدود  على  الخالف 
بعد  تصادمهما عسكريا  عدم  ورغم  الفرنسي، 
رغم  بينهما،  اللفظية  المناوشات  تكررت  ذلك، 
الرسائل البروتوكولية التي يتبادالنها، وأغلقت 
الحدود البرية بينهما العام 1994 بقرار جزائري 
ردا على فرض المغرب التأشيرة على المواطنين 
من  الكثير  انفصال  إلى  أدى  مما  الجزائريين، 
المعاناة  تضاعفت  حيث  الحدود،  على  العائالت 

أخيرا بتشييد سياجات عازلة.
دور  في  الكيني  المنتخب  أقصي  كما 
الدور  في  األوغندي  أقصي  ثم  المجموعات، 
مواجهة  إمكانية  تفاديا  وبالتالي  الثاني، 
مباشرة بينهما، قد تجعل جماهيرهما تستعيد 
خلفية  على  الدولتين  بين  نزاع  من  حدث  ما 
جزيرة ميغينغو، التي ال تتجاوز مساحتها ألفي 
من  نسمة   500 حوالي  ويسكنها  مربع،  متر 
بصخرة  التقارير  من  الكثير  يصفها  الجانبين، 
مركزين  سوى  بها  تتوافر  وال  الماء،  وسط 
بدأت  حيث  والكينية،  األوغندية  للشرطتين 
نشرت  عندما  التسعينات  في  النزاع  فصول 
أوغندا قواتها األمنية في الجزيرة بحجة حماية 
فرض  في  وبدأت  القراصنة  من  الصيادين 
في  بالصيد  تتهمهم  أن  قبل  عليهم،  ضرائب 
األخرى  هي  كينيا  لترسل  اإلقليمية،  مياهها 
إلى   2016 العام  البلدان  وتوصل  قواتها، 
البحرية  الحدود  لتأكيد  مشتركة  لجنة  خلق 
بينهما، غير أنهما لم يصال إلى اتفاق نهائي، 
وال تزال الجزيرة حاليا تحت إدارتهما، ما يكرر 
المناوشات اللفظية بينهما، دون أن يصل األمر 
التطورات  انتظار  في  عسكرية،  مواجهة  إلى 
الود  حالة  انتهاء  بعد  والعسكرية  السياسية 

الكروي في القاهرة.

غد  مساء  والسنغال  الجزائر  منتخبا  يلتقي 
مساء  التاسعة  الساعة  تمام  وفي  الجمعة، 
القاهرة  استاد  ملعب  على  ليبيا،  بتوقيت 
األمم  بطولة  لقب  على  بمصر،  الدولي 
األفريقية رقم »32«، بعد صراع شرس خاضه 
حيث  القوي،  النهائي  إلى  للوصول  الفريقان 
وتأهلت  نيجيريا،  حساب  على  الجزائر  تأهلت 
السنغال على حساب تونس، في نزال تاريخي 
المقارنة  إلى  يجر  ولقاء  المنتخبين،  من  لكل 
محرز  رياض  سيتي«،  »مانشستر  نجمي  بين 
دارت  حيث  ماني،  ساديو  »ليفربول«،  ونجم 
المنتخبات  فلك  في  البطولة  قبل  الترشيحات 
 2018 للعام  رشحت  نجوم  أسماء  بها  التي 
لنيل لقب أفضل العب أفريقي، وعلى رأسهم 
الدوري  هداف  من  يضمه  لما  مصر  منتخب 
صالح،  محمد  »ليفربول«  ونجم  اإلنجليزي 
الـ  للفراعنة من دور  لكن خروجا مخيبا آلمال 
لزميله في  الباب  األحالم، وفتح  أطاح كل   16
العب  ثم  ماني،  ساديو  السنغالي  »ليفربول« 
»مانشستر سيتي« رياض محرز لالنفتاح بقوة 
على الجائزة الكبرى التي باتت في انتظار من 

سيظفر باللقب القاري مع منتخب بالده.
الحلم  أنهت  التيرانغا«  »أسود  السنغال 
التونسي وأقصت »نسور قرطاج« من المسابقة 
»مانشستر  العب  واستطاع  بهدف،  القارية 
سيتي«، رياض محرز، تحقيق اإلنجاز التاريخي 
وقاد »محابو الصحراء« أو »الخضر« إلى نهائي 
الجزائر منذ  19 يوليو، في خطوة لم تحققها 
لقبها الوحيد على أرضها العام 1990، ولعب 
محرز دورا محوريا في هدف الفوز أمام نيجيريا 
)2-1( عندما كانت مباراة نصف النهائي تلفظ 
إضافي،  وقت  إلى  وتتحول  األخيرة  أنفاسها 
انضمامه  منذ  أهمية  األكثر  محرز  ليصبح 
 ،2014 العام  في  بالده  منتخب  صفوف  إلى 
»فخر  إلى  بل  قومي،  بطل  إلى  عمليا  ليتحول 
العرب«، كما لقبه العديد من الجماهير ومنها 
المصريون في المدرجات، رغم أن هذا اللقب 
اشتهر به ابن النيل، محمد صالح، إال أن ثمة 
غضبا شديدا داخليا ضد نجم »نجم ليفربول« 
وزمالئه الفراعنة دفعت الكثيرين إلهداء اللقب 

الغالي إلى محرز من قلب استاد القاهرة. 
البطولة،  في  األهداف  من  محرز  رصيد 

بمجموع ثالثة أهداف هو ذات رصيد منافسه 
في المنتخب السنغالي ساديو ماني، لكن األخير 
كاد يعزز رصيده إلى خمسة، لوال ركلتي الجزاء 
وأوغندا،  كينيا  مباراتي  في  أهدرهما  اللتين 
تسديد  من  االنسحاب  إلى  دفعه  ما  وهو 
في  الجزاء  ضربة  ذلك  في  بما  الجزاء  ركالت 
مباراة تونس، وفق ما نقله عنه الجهاز الفني 
سيسيه  أليو  الوطني  مدربه  بقيادة  للمنتخب 
عودته  عند  أنه  عنه  نقل  كما  المباراة،  عقب 
إلى ليفربول سوف يتدرب بشكل مكثف على 
تسديد ركالت الجزاء، لكن يظل انعدام الثقة 
خصوصا  قائما،  الترجيح  وضربات  ماني  بين 
الترجيح  ركالت  تكون  أن  جدا  الوارد  من  أنه 

مباراة  في  الفائز  تحديد  في  الفصل  الكلمة 
»أسود  و  الصحراء«  »محاربو  بين  النهائي، 
التيرانغا«، التي لم تفز يوما باللقب القاري منذ 
العام  مالي  في  األولى  للمرة  النهائي  بلوغها 
2002، عندما حلت وصيفة للكاميرون بركالت 
الترجيح، وال يشكل رصيد األهداف أوجه الشبه 
الوحيد بين االثنين، فكالهما تعلق عليه آمال 
الفرحة  إدخال  يريد  وكالهما  كبيرة،  شعبية 
على جمهوره، كما أن أوجه الشبه قوية بين 
السنغال  في  أليو سيسيه  المحليين  المدربين 
المدير  بلماضي  وجمال  عاما(   43( صاحب 
فالفارق  العمر،  نفس  صاحب  للجزائر  الفني 
من  سيسيه  كون  واحد،  يوم  بينهما  الزمني 
مواليد 24مارس 1976، وبلماضي 25 مارس 
1976، أيضا يحمل سيسيه الجنسية الفرنسية 
بجانب السنغالية، كما يحمل بلماضي الجنسية 
الفرنسية بجانب الجزائرية، حتى في المسيرة 
االحترافية  حياته  في  بلماضي  لعب  الكروية 
به  مر  ما  وهو  وفرنسية،  إنجليزية  ألندية 
سيسيه باللعب لألندية اإلنجليزية والفرنسية، 

قبل اعتزالهما في نفس العام 2009.

تساوي محرز وماني في األهداف 
وتشابه سيسيه وبلماضي في التاريخ 

يزيد موقعة استاد القاهرة توهجا 

● ماني في هجوم السنغال أمام الجزائر

● جانب من تدريبات المنتخب الليبي في معسكر المغرب

● مباراة  الكاميرون ونيجيريا بـ »كان 2019«
● أحمد أحمد

إلدارة  جوميز،  فيكتور  أفريقي  الجنوب  الحكم  تعيين  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  قرر 
المباراة النهائية لكأس األمم األفريقية، التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي، 
الحالية،  أفريقيا  أمم  كأس  مسابقة  في  فقط  مباراتين  أدار  عاًما(   37( جوميز  الجمعة، 
لقاء تونس وغانا في  األول، ثم  الدور  الديمقراطية، في  وتحديًدا مواجهة مصر والكونغو 
الحكام في  أفضل  بين  10 بطاقات صفراء، ويعد جوميز من  النهائي، وأشهر فيهما  ثمن 

أفريقيا نظًرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها حيث حصل على الشارة الدولية عــام 2011.

أكد مدافع المنتخب التونسي محمد دراجر أنهم حاولوا الحفاظ على حالتهم الفنية الرائعة 
التأهل  عدم  رغم  السنغال  أمام  األفريقية  األمم  كأس  نهائي  نصف  في  عليها  كانوا  التي 
للنهائي، من أجل حصد المركز الثالث، وقال دراجر، في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: 
»نلعب كل مباراة من أجل االنتصار، وحاولنا الفوز على السنغال بنصف النهائي لكن الحظ 
لتعديل  كافية  كانت  السنغال،  أمام  جزاء  ركلة  من  حرمتنا  الفيديو  تقنية  يساعدنا،  لما 

النتيجة، لكن ال يمكننا أن نلوم الحكام ألننا أهدرنا العديد من الفرص أمام المرمى«.

القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  رئيس  يعقد 
اليوم  صحفيا،  مؤتمرا  أحمد،  أحمد  )كاف(، 
االتهامات  من  عدد  على  للرد  الخميس، 
التي طالته في الفترة األخيرة، منها التقرير 
»بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  نشرته  الذي 
جديدة  وثائق  وظهرت  مؤخرا،  سي«  بي 
األفريقي،  االتحاد  تدين أحمد أحمد رئيس 
يتم  التي  للتهم  جديدة  تهما  وتضيف 
أحمد  توقيف  وتم  بشأنها،  معه  التحقيق 
فرنسا،  فــي  الماضي  يونيو  فــي  أحــمــد 
منها  فساد،  اتهامات  في  معه  للتحقيق 
شركة  مع  والتعاقد  سيارات  على  الحصول 
أن  قبل  المباشر،  باألمر  المعدات  لتوريد 

يتم اإلفراج عنه مع بقاء التحقيقات.
»بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ونشرت 
أن  تقريرا مطوال، أوضحت خالله  بي سي« 
زمنية  فترة  في  بــدالت  على  حصل  أحمد 
مصر  روسيا،  في  تواجده  بحجة  ــدة،  واح

البدالت  ووصلت  واحد،  آن  في  ومدغشقر 
التي حصل عليها أحمد أحمد من الـ»كاف« 
التي قضاها  الفترة  دوالرا عن   18450 إلى 

في الدول الثالث.

جوميز حكم النهائي 

مدافع تونس يرفض لوم الحكام

أحمد أحمد يرد على الفساد في مؤتمر 
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يعني للمواطن ..؟

المسؤول عن استمراره .. ؟

يُزاح هذا الكابوس عن المواطن ...؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

انقطاع التيار الكهرباء

في لفتة تعكس األمانة واالنتماء للوطن، سلم المواطن فتحي جمعة أرحيم قطعة أثرية 
وجدها خارج الحرم األثري بمنطقة قرزة، إلى جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار بحضور 
رئيس الجهاز، ورئيس قسم التحري وجمع االستدالالت، وأحد الباحثين من مصلحة اآلثار. 

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« فإن القطعة األثرية 
هي فانوس )قنديل( أثري يرجع ألحد الكهنة المسيحيين في القرن الرابع الميالدي. ما قام 

به أرحيم مثال يحتذى، وهو األمر الذي تكرر خالل السنوات الماضية، ففي العام 2016 
سلم مواطن يدعى صالح حسن حويكم، سبع قطع أثرية مهمة، وعددًا من العمالت 

البرونزية كان اشتراها من شخص رفض التعريف بنفسه أوكيفية حصوله عليها، 
لمصلحة اآلثار الليبية بمدينة بنغازي بمحضر رسمي حيث سميت المجموعة 

المسلمة باسمه كتشجيع معنوي. وفي العام الحالي، عثر المواطن ميلود عيسى 
ونجله الجالي على قطعة أثرية أثناء تجولهم وهي عبارة عن رأس تمثال للمؤلهة 

»ديمتري« تعود للعصر اإلغريقي، فسلماها إلى جهاز شرطة السياحة واآلثار.

العثور على قنديل كاهن 
من القرن الرابع امليالدي

أقوالهم

 إنها »لحظة تاريخية للسودان«. 
تشكل لحظة تاريخية في حياة األمة 

السودانية وتفتح عهدًا جديدًا 
وواعدًا 

نائب رئيس المجلس العسكري في السودان
محمد حمدان دقلو 

ال نسعى إلى تغيير النظام في إيران 
على اإلطالق

الرئيس األميركي
دونالد ترامب

إيران ستواصل حتمًا الحد من 
تعهداتها بموجب االتفاق الدولي 

حول برنامجها النووي

المرشد األعلى إليران
علي خامنئي

عملية صوفيا منحت االتحاد األوروبي 
ميزة كبيرة للعمل مع خفر 

السواحل الليبي

وزيرة الدفاع اإليطالية
إليزابيتا ترينتا

كوكايني في علب 
مسحوق الغسيل

زبائن يعثرون على كوكايين في علب 
البرازيل. في  الغسيل  مسحوق 

ماذا تفعل إذا فتحت علبة مسحوق 
الغسيل ووجدت داخلها أكياس من 

الكوكايين؟ هذا ما حدث لبعض زبائن 
زبائن مركز تجاري في مدينة ساوباولو 

إنها عثرت  الشرطة  وقالت  البرازيلية. 
80 كيلو غرامًا من الكوكايين،  على 

المتجر. على األقل في 
بموقع  على صفحتها  وكتبت 

الشوارع  »تويتر«: »نحن بصدد تنظيف 
تعليًقا على صورة  المجرمين«،  من 

التي عثر علها. المخدرات 
الذي  المتجر،  أن  الشرطة  وتعتقد 

الغسيل،  الزبائن مسحوق  منه  اشترى 
ضالع في تجارة المخدرات.

وترى أنه ربما وضعت صناديق 
على  الكوكايين  وداخلها  المنظفات 

بالخطأ. المتجر  رفوف 

انطالق احتفاالت الذكرى 
الخمسني لـ »أبولو 11«
بعد 50 عامًا على انطالق الصاروخ 

العظيم من فلوريدا الذي حمل الرواد 
األميركيين الثالثة، نيل أرمسترونغ 

وباز ألدرين ومايكل كولينز إلى القمر، 
عاد هذا األخير إلى منصة اإلطالق 

األسطورية، الثالثاء، إلحياء ذكرى الحدث 
الذي أصبح لحظة حاسمة في تاريخ 

البشرية. وقال كولينز من مركز كينيدي 
الفضائي في فلوريدا »شعرنا كطاقم 

بمسؤولية كبيرة وعرفنا أن أنظار العالم 
كله شاخصة نحونا«.  وكولينز وقائد 

الوحدة القمرية، باز ألدرين، هما 
الرائدان الوحيدان اللذان ما 

زاال على قيد الحياة من مهمة 
أبولو 11 التاريخية، إذ توفي 

أول رجل يطأ سطح القمر 
نيل أرمسترونغ العام 2012.
استغرقت رحلتهم أربعة 

أيام للوصول إلى القمر، 
قبل أن تالمس الوحدة القمرية 

المعروفة باسم »إيغل« سطح القمر في 
20 يوليو 1969. وبعد ساعات قليلة، 

خرج أرمسترونغ منها وقال جملته 
الشهيرة »إنها خطوة صغيرة إلنسان 

لكنها قفزة عمالقة للبشرية«.

سفراء ورؤساء
جمعة بوكليب

القومي  األرشيف  مقر  على  التردد  كثير  كنت  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  خالل 
الملفات  على  لالطالع  لندن،  غرب  ريتشموند،  قرب  جاردنز«،  »كيو  في  البريطاني، 

الرسمية البريطانية حول األوضاع في ليبيا. 
جرت العادة، أن تقوم الحكومة باإلفراج عن الملفات الرسمية بعد مرور ثالثين عامًا 
عليها. وال يستثنى من ذلك إال الملفات ذات الصلة باألمن القومي. وكانت تلك الملفات 

تحال إلى مقر األرشيف القومي، لفهرستها، ولتكون في متناول الباحثين وغيرهم. 
كانت الملفات الليبية، شديدة األهمية، ألنها كانت تشمل مراسالت رسمية، وتقارير 
كتبها السفراء، والقناصلة العامون، والملحقون وغيرهم، عن األوضاع في ليبيا، وما يحدث 
فيها من تطورات سياسية واقتصادية وغيرها، إبان حكم القذافي. وكانت، تلك الملفات، 
بالنسبة لي النافذة الوحيدة المتاحة، التي أطُل منها على ما كان يحدث في جماهيرية 
القذافي، من مصائب وبالٍو. وأذكر أن من بين تلك الملفات كانت التقارير التي يكتبها 
السفراء أكثرهم استقطابًا الهتمامي، لما تحويه من معلومات، ووجهات نظر في العديد 
من القضايا والمواضيع المهمة. وعبر سطورها، وما بين سطورها، عرفت الكثير، وتعلمت 
الكثير، وصرت على بينة بما كان يحدث في دهاليز بلد مغلق األبواب والنوافذ. وأشهد أن 
الكثير من تلك التقارير قدمت قراءة ذكية لألوضاع، وأن ما خلصت إليه من استنتاجات، 

ونتائج، كان في جله ليس بعيدًا عما حدث، فيما بعد، كما أبانت األيام. 
جانبي  على  مؤخرًا،  أثيرت،  التي  الضجة  الموضوع،  هذا  عن  للحديث  دعاني  ما 
بعث  تقارير سرية  تسريب  التاريخيين، حول  الحليفين  وواشنطن،  لندن  بين  األطلسي، 
الخارجية  وزارة  إلى رؤسائه في  السير كيم داروش  البريطاني في واشنطن  السفير  بها 
والكومنولث، وتتعلق بآرائه في إدارة الرئيس ترامب. التقارير سربت إلى صحيفة الديلي 
الرئيس األمريكي  إثارة غضب  الذي تسبب في  ميل والتي بدورها قامت بنشرها، األمر 
فيها  تعرض  تويتر،  بموقع  حسابه  على  تغريدات  في  عليها،  الرد  إلى  ولجوئه  ترامب، 
للسفير شخصيًا بأوصاف غير دبلوماسية. األزمة تطورت بسرعة، وانتهت بقيام السفير 

البريطاني بتقديم استقالته، بعد منعه من دخول البيت األبيض.
أفعال في  النظر عن تفاصيل ما حدث من ردود  وبغض 
من  الخبث  من  بكثير  تتسم  حسابات  من  جرى  وما  لندن، 
قبل بعض سياسييها، خاصة المرشحين لتولي زعامة حزب 
المحافظين ورئاسة الحكومة، إال أن المسألة، في نظري، لم 
تعد مجرد شرخ بسيط في جدار عالقة تاريخية بين بلدين 
العمل  طبيعة  لتطال  تتجاوزهما،  تأثيراتها  لكن  حليفين، 
في  وأدوارهــم  بأصحابه،  المنوطة  والمهام  الدبلوماسي، 

تنمية وحماية مصالح بلدانهم.
وفي هذا السياق، قرأت مرة، في تقرير إعالمي، أن وزير 
الخارجية األمريكي األسبق، جورج شولتز 1982-1989، في 
عهد الرئيس األسبق رونالد ريجان، كان حريصًا على دعوة 
قبل  مكتبه  إلى  بالخارج  للعمل  معين  أمريكي  سفير  كل 
المعين أن  السفير  سفره. ويقال إن شولتز كان يطلب من 
السفراء  وكان  سيخدمه.  الذي  البلد  الخريطة،  على  يحدد، 
معلوماتهم  يمتحن  شولتز  الوزير  أن  يظنون  المرشحون 
البلد  العصا على خريطة  يقومون بوضع  فكانوا  الجغرافية، 
الصغيرة  العصا  يأخذ  أن  شولتز  رد  وكان  يقصدونه.  الذي 
من السفير المرشح، ويضعها على خريطة الواليات المتحدة 

األمريكية، وقائاًل له: هذا هو البلد الذي ستخدمه.
إدارات  ثــالث  في  عمل  مخضرمًا،  وزيــرًا  كــان  شولتز 
أمريكية، وتولى عدة مناصب وزارية، وكان على دراية ووعي 
بالعمل الدبلوماسي، وأعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تفتقد 
دواليب  تسيير  على  قادرين  شولتز،  نوعية  من  ألشخاص 

الحكومة، وتقديم المشورة للرئيس على الوجه الصحيح. 
سفراء  بها  يبعث  التي  الدبلوماسية  التقارير  طبيعة  التحديد،  وجه  على  أعرف،  وال 
التقارير  عن  طبيعتها  في  تختلف  ال  أنها  متأكد  لكني  خارجيتهم،  وزارة  إلى  واشنطن 
خبايا  من  ويكيليكس  ملفات  أظهرته  ما  نتذكر  ولعلنا  البريطاني.  السفير  بعث  التي 
السفير  أطلقها  التي  واألوصاف  القذافي،  زمن  بليبيا  منها  المتعلق  التقارير، خاصة  تلك 
األمريكي في طرابلس عن العقيد ونظامه، ثم ما حدث من ردود أفعال من قبل أعضاء 
اللجان الثورية، الذين كانوا يتعرضون للسفير لدى قيامه بالتريض في ميدان الفروسية، 

ويصفونه بالجاسوس!
ليس من مهام السفراء الموفدين للعمل في الخارج التغزل في رؤساء الدول المضيفة، 
ألنهم، أواًل وأخيرًا، مكلفون بمهام حماية بلدانهم ومصالحها، وتزويدها بالمعلومات عن 

كل ما يستجد في البلدان المضيفة لهم من أحداث وتطورات.
يبدو أن فترة حكم الرئيس ترامب ستكون عالمة فارقة بين عصرين، أو زمنين، في 
عالم  المهنية، صعودًا وهبوطًا، في  أعمال، عاش كل حياته  فترامب رجل  الحكم.  مجال 
الصفقات التجارية، والتنافس الدموي على عقد الصفقات، وتصفيات الخصوم وطردهم 
من السوق، والبحث الدائم عن الربح، باختالف الوسائل. وقد تكون هذه العقلية التجارية، 
غير الديمقراطية، بحسابات الربح والخسارة اآلنية، وراء ما تمر به اإلدارة األمريكية من 
تخبط، وإرهاق شديد. وأعتقد أن رجال البيت األبيض، وأركان الحكومة، صاروا يدركون، 
بعد هذه التجربة القصيرة والمتعبة، أن عليهم أن يتابعوا تغريدات الرئيس على موقع 
تويتر، أواًل بأول، إذا أرادوا معرفة الطريق الذي تسير فيه األمور في كل القضايا، وحتى 
ال يجدوا أنفسهم واقفين في الموضع الخطأ من موقف رئيس بمزاج متقلب وحاد، وال 
يتردد في اتخاذ قرارات آنية، قد تسبب أزمة، أو تثير زوبعة، كما فعل بتغريداته في قضية 

السفير البريطاني.

ال أعرف، على 
وجه التحديد، 

طبيعة التقارير 
الدبلوماسية التي 

يبعث بها سفراء 
واشنطن إلى 

وزارة خارجيتهم، 
لكني متأكد أنها 

ال تختلف في 
طبيعتها عن 

التقارير التي بعث 
السفير البريطاني.

ذهبت المبالغ الطائلة التي صرفت على قطاع 
الكهرباء؟

استمر كل هذه السنوات، ولم تستطع الحكومات 
المتعاقبة معالجته ؟

يمكن أن يوضع له حد ..؟

عند  برقة  إمارة  دفاع  بقوة  عمران  بن  فرج  سعد  التحق 
أميركا.  في  ثم  بريطانيا  إلى  أوفد   .1951 سنة  قيامها 
في  الجريمة.  مكافحة  في  دبلوم  من  أكثر  على  تحصل 

في  الجنائي  البحث  قسم  ترأس  الستينات  من  األول  النصف 
األمن  إدارة  السبعينات  في  أصبح  الذي  الشرقية  المنطقة 

الداخلي.
الرجل،  هذا  عنا  رحل  11 سنة  منذ  اليوم  هذا  مثل  في 

جيدًا  يعلم  واهية  بتهم  اعتقلوا  ممن  الكثيرين  أنقذ  الذي 
ليلة  ذات  بي  اتصل  أنه  كتب  عيان  شاهد  منها،  أبرياء  أنهم 
مطلوب،  بأنه  أصدقائه  أحد  وينبه  سريعًا  يسافر  أن  وأخبره 
هي  كثيرة  ثانية.  النور  يرى  لن  عليه  القبض  أمر  ينفذ  ولو 
التي  الثورية  اللجان  لنظام  هدفًا  جعلته  التي  وهي  مناقبه، 
متهالكًا  عنه  وأفرج  وعذب  فاعتقل  ضمنها،  يكون  أن  رفض 

.2008/7/18 في  الهواري  مقبرة  ثرى  أن وسد  إلى 

 سعد بن عمران

س
ألم

يا ا
ليب

كاردي بي تدعم بيرني 
ساندرز للرئاسة

أعربت مغنية الراب األميركية كاردي بي مجددًا، الثالثاء، عن دعمها لبيرني ساندرز الذي ينافس 
لنيل ترشيح حزبه الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية، وقد حرص األخير على شكرها مؤكدًا لها أن 

»نضالنا من أجل العدالة االجتماعية« متواصل. وغرّدت الفنانة »يؤسفني أن نكون قد تخّلينا عنه سنة 
2016. فهذا الرجل يناضل من أجل المساواة في الحقوق، حقوق اإلنسان، منذ فترة طويلة«. وأردفت 
في رسالتها التي حظيت بأكثر من 80 ألف تعليق إعجاب أن 

»جعل هذا البلد مكانًا أفضل للعيش هو فعاًل 
ما يسعى إليه منذ فترة طويلة. وليس ذلك 

مجرّد محور في حملته«. وسجلت كاردي بي 
سنة 2016 شريط فيديو دعت فيه إلى 

التصويت لبيرني ساندرز. وأكدت الفنانة 
في مقابلة نشرتها مجلة »فاراييتي« في 

أبريل تأييدها لساندرز في السباق الرئاسي 
سنة 2020، قائلة »أنا دوما مع بيرني«. 
وشكر سيناتور فيرمونت الذي يعد العدة 

لالنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
تحضيرًا للسباق إلى البيت 

األبيض، المغنية عبر »تويتر« 
قائاًل لها »نضالنا من أجل 

العدالة لم ينته بعد 
ونحن لن نستسلم 

أبدًا«.
كاردي بي 

فنانة مولودة 
في برونكس 

واسمها 
الحقيقي 

بلكاليس 
ألمانسار سرعان ما 

سطع نجمها في مجال الراب 
بفضل أعمالها التي تروي معاناة 
حياة شاقة. وقد تزوجت مغني 

الهيب هوب أوفسيت من فرقة 
»ميغوس«، في مراسم خاصة 

بعيدة عن األضواء. وأنجبت منه 
طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.
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