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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

عصبان ليبية على جبال األلب
  في سويسرا

ص 16

نمو متباطئ

فضاء

احتفل مرصد شاندرا لألشعة السينية 
التابع لوكالة »ناسا« بمرور 20 عاما على 

إطالق المكوك الفضائي »كولومبيا« 
إلى الفضاء في 23 يوليو 1999. 

وأصدرت الوكالة سلسلة من صور 
المرصد الجديدة الرائعة لالحتفال 
بهذه المناسبة، حيث تخلق الرؤية 
الفريدة للمرصد، صورا ملونة تبرز 
العمليات الكونية التي تحدث بين 

النجوم. وصمم مرصد شاندرا لرؤية 
انبعاثات األشعة السينية، ما يجعله مثاليا 

لمراقبة األجسام الساخنة مثل النجوم 
ومجموعات المجرات.

رجح 30 خبيرا اقتصاديا أن يؤدي تمديد 
تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض 

توقعات نمو اقتصادات الخليج، وفق
استطالع فصلي أجرته وكالة »رويترز«.

ففي السعودية، أكبر اقتصاد عربي 
وأكبر مصدر في العالم للنفط، يتوقع 
االستطالع الذي أجري في الفترة من 

الثالث وحتى الرابع والعشرين من يوليو 
نمو الناتــــج المحلي اإلجمــالي 1.7 

% في 2019 و2.1 % في 2020. وقبل 
ثالثة أشهر، أشارت التوقعات لنمو 1.8 % 

في 2019 و%2.2 في 2020.

مليار 2,9
دوالر 

إجالي خسائر شركة »بوينغ« في الفصل 
الثاني من العام الحالي.

نفط

كل شئ

كولومبيا

قريبا في ليبيا
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05    مصير سلوى وفريحة.. شبح مرعب يالحق سرقيوه

النصر واالتحاد 
في مهمة أفريقية 

استثنائية
14

09

سيف اإلسالم.. من »الجنائية الدولية« إلى »اختفاء الصدر«

57 مليون دوالر خسائر النفط الليبي من إغالق »الشرارة«

الناصر
الناصر  انتظار، حمل محمد  على غير 

)85 عاما( أوراقه ومضى من 
إلى قصر قرطاج،  البرلمان 
لمهد  موقتا  حاكما  ليصبح 
العربي، حامال  الربيع  ثورات 

معه تاريخا طويال من 
رؤسائها  العمل مع 

عهد  السابقين من 
المعزول  ثم  بورقيبة، 

بن علي وأخيرا الراحل 
السبسي، حيث كان 

قربا  السياسيين  أكثر 
من قلبه وعقله. وفاة 

السبسي جاءت في 
أربك  توقيت صعب 
التونسي،  المشهد 
تستعد  كانت  حيث 

انتخابات  البالد إلجراء 
رئاسية  ثم  تشريعية 

الجاري،  العام  قبل نهاية 
الناصر في  فهل سينجح 
العبور بتونس من عنق 
هذه األزمة بأمان ودون 

مفاجآت، أم أن عدوى عدم 
والصراع على  االستقرار 

إلى  تنتقل  السلطة سوف 
تونس من دول الجوار؟

حرب العاصمة تراوح بني تسخني ميداني ومساعي تبريد خجولة
     طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

التي  العاصمة  لحرب  الميدانية  الــتــطــورات 
األسبوع،  هذا  المائة  بعد  العاشر  يومها  دخلت 
محاور  شهدتها  التي  االشتباكات  عنف  في  تمثل 
بدا  فيما  اإلثنين،  يوم  طرابلس  مدينة  جنوب 
الجيش  قوات  بين  القتال  من  جديدة  جولة  أنها 
الوفاق،  حكومة  وقوات  العامة،  للقيادة  التابعة 
قتيل  بين  كبير  عدد  سقوط  عن  أسفرت  التي 
 1093 نحو  اآلن  حتى  الخسائر  بلغت  إذ  وجريح، 
منظمة  ــق  وف شخصا،   5762 وإصــابــة  قتيال 
بدأ  داميا  يوما  اإلثنين  وكان  العالمية،  الصحة 
الجيش  قيادة  أطلقتها  جديدة«  صفر  بـ»ساعة 
صفحات  تداولته  ما  حسب  العامة  للقيادة  التابع 
خالله  ووقعت  لها،  الموالية  االجتماعي  التواصل 
والمتوسطة  الثقيلة  باألسلحة  عنيفة  اشتباكات 
من  عدد  في  سكان  شهادات  وفق  توقف،  دون 

لـ»الوسط«. المدينة  أحياء 
الناطق  رواية  عبر  قالت  الوفاق  حكومة  قوات 
باسم عملية »بركان الغضب« مصطفى المجعي، 
أعلنت  العامة  القيادة  قــوات  إن  لـ»الوسط« 
صباح  التاسعة  في  الصفر«،  »ساعة  انطالق 
األحد الماضي، عبر الالسلكي، لكن قوات الوفاق 
سقوط  عن  االشتباكات  وأسفرت  لها،  تصدت 
اإلعالم  وردت شعبة  الجانبين،  وجرحى من  قتلى 
»وحداتها  بأن  العامة،  للقيادة  التابعة  الحربي 
محاور  جميع  في  ثابتة  بخطى  تتقدم  العسكرية 
العاصمة، وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة 
إلى  اإلشارة  دون  كبيرة«،  خسائر  العدو  وكبدت 

وقوع خسائر.
شهر  من  أقل  بعد  المواجهات  تجدد  وجــاء 
غريان،  مدينة  على  الوفاق  حكومة  سيطرة  من 
بقيادة  الجيش  سيطرة  تحت  وقعت  مدينة  أول 
لهذه  ــم  األه والمعقل  حفتر،  خليفة  المشير 
توجد  كانت  إذ  الغربية،  المنطقة  في  القيادة 
الرئيسة، مما أعطى إشارات  العمليات  فيها غرفة 
دالة للمراقبين بأن مقبل األيام سيحمل حسابات 
طرفي  بين  القوى  موازين  صعيد  على  جديدة 
لألزمة  السياسي  المسار  على  وبالتالي  الحرب، 

في البالد.
مدنين  مدينة  سكان  فوجئ  األثناء  هذه  في 
بالجنوب التونسي، بهبوط طائرة عسكرية ليبية 
الدفاع  وزارة  وقالت  الفرعية،  الطرق  إحدى  على 
التونسية في بيان إن »قاضي التحقيق العسكري 

الطائرة  قائد  مــع  األبــحــاث  مباشرة  يــواصــل 
صباح  للهبوط  اضطرت  التي  الليبية  العسكرية 
بمدنين«،  األحمر  الجرف  بمنطقة  اإلثنين  أمس 
الدفاع  ــي  وزارت بين  جرى  تنسيقا  أن  موضحة 
حسب  األمــر  لتسوية  التونسيتين  والخارجية 

الدولية. الدبلوماسية واالتفاقات  األعراف 
للقيادة  التابع  للجيش  العام  القائد  وجــدد 
العامة المشير خليفة حفتر هو األول منذ بدء حرب 
العسكرية  العمليات  باستمرار  تمسكه  العاصمة، 
في  وقال  طرابلس،  مدينة  إلى  الدخول  باتجاه 
إن  قواته  إلى  األربعاء  اليوم  مساء  وجهها  كلمة 
الكبير قد اقترب«، مؤكدا أن  »موعدنا مع النصر 
»جنود وضباط القوات المسلحة يتحلون باإلرادة 
مؤكدا  الوطني«،  بالواجب  واإليــمــان  القوية 
»هدفنا تحرير بالدنا من شرقها إلى غربها ومن 
شمالها إلى جنوبها حتى ال تبقى فيها حبة تراب 

تتضمن  ولم  يدنسها«،  أن  اإلرهاب  يجرؤ  واحدة 
كلمة المشير حفتر إشارات سياسية محددة، بقدر 

ما غلب عليها الطابع العسكري الميداني.
رئيس  التقى  السياسي،  الصعيد  وعــلــى 
المبعوث  مع  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
»سبل  وبحثا  سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي 
للبعثة  بيان  حسب  العسكري«،  التصعيد  وقف 
عن  الرئاسي  المجلس  أعــرب  وقبلها  األممية، 
لتصعيد  إعــدادهــا  يتم  ترتيبات  من  »قلقه« 
والمجتمع  األممية  البعثة  داعيا  جديد«،  عسكري 
الدولي إلى »تحرك فعال لوقف هذا العدوان«. أما 
ما في وسعها  إنها »تعمل  األممية فقالت  البعثة 
لتجنب  والخارجية  المحلية  ــراف  األط كافة  مع 
المدنيين  وحماية  البالد،  في  العسكري  التصعيد 
البعثة،  عن  بيان صادر  استهداف، حسب  أي  من 
خجولة  بدت  محاوالت  في  تصريحات صبت  وهي 

الميداني. الوضع  لتبريد 
األممي  المبعوث  أجرى  الدولي،  السياق  وفي 
االتحاد  سفير  مع  لقاءات  سلسلة  سالمة  غسان 
األوروبي في ليبيا ألن بوقيجا، والسفير البريطاني 
أوفتشا  أوليفر  األلماني  والسفير  رينولدز،  مارتن 
في  واألمنية  السياسية  التحديات  خاللها  بحثوا 
ليبيا وسبل تخفيف االنقسام الدولي حول الوضع 
الرسمية  الدعوة  األبرز هو  التطور  ليبيا، كان  في 
السفير  استقباله  خالل  تركيا  لزيارة  تلقاها  التي 
يزال  ال  بينما  اسكن،  سرحات  ليبيا،  لدى  التركي 
وبدا  المتحدة،  الواليات  موقف  يغلف  الغموض 
السفارة  بأعمال  القائم  تصريح  في  واضحا  ذلك 
قلق  عن  عبر  الــذي  هاريس،  جاشوا  األميركية 
العاصمة  حول  الدائر  القتال  بشأن  العميق  باله 
طرابلس، مشددا على أهمية العودة إلى العملية 
خالل  وذلك  المتحدة،  األمم  بوساطة  السياسية 
األعلى  المجلس  رئيس  مع  »هاريس«  جمع  لقاء 

للدولة خالد المشري.
السفيرة  عــن  نُقِلت  تصريحات  ــدت  وأكـ
زابي،  ماريانجيال  المتحدة،  األمم  لدى  اإليطالية 
حين  الليبية،  األزمة  في  الخارجي  التدخل  عقدة 
مختلف  »تــداخــل  نتيجة  األزمــة  هــذه  اعتبرت 
األطراف  بين  المستمر  والتعارض  التعقيدات، 
في  حديثها  خــالل  مشيرة  الكبرى«،  الفاعلة 
السفراء  مؤتمر  انطالق  سبقت  سياسية،  ندوة 
الخارجية  وزارة  بمقر  األربعاء  أمس  اإليطاليين 

العاصمة. في 
األزمة  في  رئيس  العب  وهي  فرنسا،  موقف 
المهاجرين،  قضية  على  المرة  هذه  ركز  الليبية، 
»السريع  ماكرون،  إيمانويل  رئيسها  طلب  عبر 
احتجاز  عــن  بـــ»الــتــوقــف  ليبيا  مــن  والــمــلــح« 
من  وتمكينهم  لديها  العالقين  المهاجرين 
تنديد  آمنة«، وذلك على وقع  أماكن  التواجد في 
القليلة  األشهر  خــالل  حكومية  غير  منظمات 

المهاجرين. احتجاز  الماضية بشروط 
يرصدون  المراقبون،  زال  ما  هذا،  كل  وسط 
مؤثرة  دول  عن  الصادرة  المنفردة  الدعوات 
العملية  إلى  والعودة  القتال،  بوقف  ليبيا،  في 
إطارها  في  تبقى  الدعوات  هذه  لكن  السياسية، 
قرار واضح ومحدد يصدر عن  األحادي، في غياب 
تفعيل  آلية  وتحديد  الحرب،  بوقف  األمن  مجلس 
ما  السياسي،  التحرك  األرض، ومالمح  القرار على 

بعد وقف إطالق النار.
تفاصيل ص3

< اشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس                      »أرشيفية«

المواجهات تجددت بعد أقل من شهر من 
سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان 

أول مدينة وقعت تحت سيطرة الجيش

 القائد العام للجيش التابع للقيادة 
العامة المشير خليفة حفتر جدد تمسكه 

باستمرار العمليات العسكرية باتجاه 
الدخول إلى مدينة طرابلس

مخاض عسير ملراجعة حسابات »املركزي«

تــتــزيــن مــهــرجــانــات تــونــس بفن 
يشارك  إذ  األصيل،  الليبي  »المالوف« 
ــات  ــ ودراس لبحوث  الــقــومــي  الــمــركــز 
العامة  للهيئة  التابع  العربية،  الموسيقى 
بفعاليات  والفنون،  والمسرح  للخيالة 

المهرجانات الفنية الصيفية في تونس.
للمالوف  ليبيا  فرقة  المشاركة  وتضم 
التابعة  الغنائية  والمنوعات  والموشحات 
يوليو   22 في  عروضها  وبدأت  للمركز، 
في  تشارك  ثم  الداير،  ساقية  بمهرجان 
يوليو  و27  الدولي،  المنستير  مهرجان 
في مهرجان النفيضة الصيفي، وأخيرًا 28 

يوليو بمهرجان تستور الدولي للمالوف.
القرن  إلى  »المالوف«  جــذور  وتعود 
خارج  يعرف  بينما  الميالدي،  عشر  الثاني 
ففي  مختلفة،  أسماء  بعدة  وتونس  ليبيا 
أو  »اآللــة«  بفن  يسمى  العربي  المغرب 

»الغرناطي« و»الصنعة« في الجزائر.

وتشهد تونس هذه األيام عددًا كبيرًا 
على  تتوزع  الصيفية  المهرجانات  من 
النسخة  انطلقت  إذ  البالد،  أنحاء  مختلف 
مهرجان  مــن  والخمسون  الخامسة 
النسخة  وكــذلــك  ــي،  ــدول ال الحمامات 
مهرجان  مــن  والخمسون  الخامسة 
ــي، مــع انــطــالق الـــدورة  ــدول قــرطــاج ال
سوسة  مهرجان  من  والستين  الحادية 
الدولي، وأيضًا النسخة الرابعة والثالثين 
للموسيقى  ــي  ــدول ال المهرجان  مــن 

السيمفونية.
بنزرت  مهرجانات  تبقى  حين  فــي 
والمهدية  ودُقة  والمنستير  وصفاقس 
تمثل  التي  التظاهرات  مــن  وقــابــس 
فضاءات لدعم اإلبداع التونسي واالنفتاح 
إذ  وأجنبية،  عربية  فنية  تجارب،  على 
عــددًا  الصيف  هــذا  تونس  تستضيف 

الفنانين من مختلف قارات العالم.

»إثنين« داٍم ودعوات منفردة لوقف االقتتال والعودة إلى الحل السياسي

كاظم الساهر يعود 
ملهرجانات »بيت 
الدين« في لبنان

املالوف الليبي يزين مهرجانات تونس الفنية

بعد أكثر من عام على اإلعالن عن مراجعة 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  حسابات 
تزال  ال  األممية،  البعثة  بإشراف  والبيضاء 
بانتظار  اإلجــراء  لهذا  العملية  الخطوات 
بهذه  ستقوم  التي  الشركة  اسم  اختيار 
في  المحللين  شكوك  وســط  المهمة، 

جدواها وحقيقة النوايا من ورائها.
أن  المتحدة  األمــم  تراهن  حين  وفي 
تكون هذه العملية الرقابية ضربة البداية 
في توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ 
5 سنوات، جاء إعالن مكتب األمم المتحدة 
أنه  الماضي،  اإلثنين  المشاريع،  لخدمات 
لعملية  العطاءات  تقديم  عملية  سيفتح 
فشل  بعد  المالية،  الحسابات  مراجعة 
مناقصة مغلقة أجرتها البعثة مطلع العام 
األممية،  البعثة  طلب  على  وبناء  الجاري. 
لخدمات  المتحدة  األمــم  مكتب  أعــاد 
العطاءات  تقديم  عملية  فتح  المشاريع 
لفرعي  المالية  الحسابات  مراجعة  لعملية 
الحالية  المناقصة  طرح  ليجري  المركزي، 
المغلقة  المناقصة  إخفاق عملية  علنا بعد 
التي بدأت في أوائل العام 2019 وانتهت 
في أبريل في إبرام عقد مع إحدى شركات 
البعثة  حسب  األربـــع،  الكبرى  التدقيق 

نعمان  المالي  الخبير  ــاد  وأش األممية. 
بوري بفتح المناقصة بشكل علني، معتبرا 
»هــذه  أن  لـــ»الــوســط«  تصريحات  فــي 
الخطوة ترسي مبدأ الشفافية في إجراءات 
المراجعة«. وفي يوليو من العام الماضي، 
طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
فنية  لجنة  تشكيل  ــن  األم مجلس  من 
بشكل عاجل تتولى مراجعة كافة حسابات 
المركزيين  ليبيا  مصرفي  وتعامالت 

بطرابلس والبيضاء.
األمن  مجلس  أعضاء  دعا  المقابل  في 
اغتنام  إلى  ليبيا  قادة  بيان،  في  الدولي، 
خالفاتهم  لحل  المهمة«  »الفرصة  هذه 

من  والعمل  المركزي،  ليبيا  مصرف  حول 
أجل توحيد مؤسسات ليبيا، في إطار خطة 

العمل الوطنية.
هذه  جــدوى  حول  تــدور  شكوكا  لكن 
االقتصادي  الباحث  يبدي  إذ  المراجعة، 
عدم ارتياحه في ضوء تجارب سابقة لألمم 
المتحدة، ويقول »أعتقد أن فرعي المصرف 
المركزي معرضان للخطر، خصوصا أنهما 

يعمالن في مناخ منقسم وغير منضبط«.
ويضيف »قد يكون غسيل األموال وراء 
تلك  على  تسيطر  لكي  لجان  تخصيص 
مثل  الخارجية  األدوات  باستخدام  األموال 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي«.

»فرسان املتوسط« 
أمام نهضة بركان في 

ثاني وديات املغرب
يواجه منتخب ليبيا األول لكرة القدم، 

الجمعة، فريق نهضة بركان، ضمن 
أجندته الودية في المغرب، حيث بدأ أول 
اللقاءات بفوز على اتحاد طنجة بهدفين 

دون مقابل أحرزهما محمود عكاشة وعبد 
الجواد رزق، خالل المعسكر الخارجي، 

ويخوض المباراة الثالثة واألخيرة أمام 
الجيش الملكي الثالثاء المقبل. يأتي هذا 

ضمن استعدادات »فرسان المتوسط« 
لمباراة تونس في التصفيات المؤهلة 

لبطولة األمم األفريقية للمحليين 
)الشان(، وقد ركز المدير الفني جالل 

الدامجة خالل المعسكر على رفع اللياقة 
البدنية وخلق عملية التجانس بين 

الالعبين المختارين، انطلق المنتخب 
استعدادًا لمهمته الصعبة أمام نظيره 

التونسي خالل شهر سبتمبر المقبل، 
ضمن محطة العبور األخيرة لنهائيات 
الـ»شان« في نسختها السادسة التي 

ستستضيفها مالعب إثيوبيا العام 2020 
لتسجيل الحضور األفريقي الرابع على 

مستوى هذه البطولة األفريقية المحلية.

القاهرة–الوسط



فوجئ الجمهور قبل أيام بإعالن شبكة »نتفليكس« أن المسلسل الكوميدي الشهير »فريندز« 
لن يكون متاحا للمشاهدة عبر شاشتها بداية من ربيع 2020، بسبب انتقاله إلى منصة البث 
الحصرية الجديدة »أتش بي أو ماكس«، التي أعلنت شركة »وارنر ميديا« الثالثاء الماضي عن 
والكثير  المحتوى  من  آالف ساعة  حوالي عشرة  تتضمن  أن  على  المقبل،  الربيع  إطالقها  نية 

من األعمال األصلية المخصصة للعرض خاللها.
أتى هذا اإلعالن في أعقاب خسارة أخرى ألحد مسلسالت »السيت كوم« الرئيسة واألكثر 
مسلسل  وهو  لديها،  واحد  رقم  المرتبة  واحتل  نتفليكس  به  تميزت  طالما  والذي  شعبية، 
»المكتب« الذي أعلنت نتفليكس قبل أسبوعين عودته إلى منصته األصلية »أن بي سي« 
يعني  مما  التسعينات،  مسلسالت  أحد  هو  »فريندز«  مسلسل  أن  ومع   .2021 العام  خالل 
نتفليكس  إعالن  بمجرد  أنه  إال  وتكرارا،  مرارا  حلقاته  شاهد  قد  األغلب  على  جمهوره  أن 
عن الخبر رسميا عبر »تويتر« ما كان من الجمهور سوى أخذ األمور على محمل شخصي، 
بث  منصة  عن  والبحث  بهم  الخاص  الشهري  االشتراك  بإلغاء  والتهديد  الحرب  وشن 

بديلة توفر لهم المسلسل ذاته.
التواصل،  مواقع  على  أصحابها  تداولها  كثيرة  تغريدات  عبر  بوضوح  ظهر  ما  وهو 
والخذالن  الغضب  بين  متنوعة  كلماتها  خلف  الكامنة  والمشاعر  األفعال  ردود  وجاءت 
نفسه  »فريندز«  مسلسل  من  لقطات  فاستغل  منها  الساخر  أما  بالرحيل.  والتهديد 

للتعبير عن حالة االستياء التي خيمت على محبي العمل األوفياء.

جراء  الجمعة،  منذ  العمل  عن  الجغرافية  المواقع  لتحديد  »غاليليو«  نظام  تعّطل 
حادث تقني متعلق بالبنية التحتية، وفق ما أعلنت الوكالة األوروبية ألنظمة المالحة 

العالمية باألقمار الصناعية )جي إس إيه( المشرفة عليه.
و»غاليليو« المنافس لنظام »جي بي إس« األميركي هو قيد التجربة منذ ديسمبر 

2016، وفق »فرانس برس«.
المالحة  لخدمات  موقت  انقطاع  إلى  الحادث  »أدى  األوروبية  الوكالة  وأشارت 

والمواقيت التي يوفرها غاليليو«.
لكن هذا الخلل لم يؤثر على خدمة البحث واإلسعاف التي تساعد في تحديد مواقع 

طواقم القوارب أو المتنزهين التائهين في الجبال والذين يحتاجون إلى مساعدة.
مواقع  تحديد  على  يساعد  مداريًا  صناعيًا  قمرًا   22 إلى  »غاليليو«  ويستند 

مستخدمي الهواتف المحمولة والسيارات وتتبعهم.
العام  العالم  أنحاء  كل  في  كامل  بشكل  للعمل  جاهزًا  يصبح  أن  المقرر  ومن 
الواليات  عليها  تسيطر  التي  للشبكات  وأوروبيًا  مدنيًا  بدياًل  يقدم  بحيث  المقبل، 

المتحدة وروسيا.

تواصـل 02

سحر الوجود ومصدره ومصيــره   **   عيون سالمه تحكيه
وبعد الفضا وحيرته وتحييـــــره   **  عيون سالمه تخفيه
وحلم النسيم وصحوته وتكديره **  عيون سالمه تواريه
وجالل البحر ورهبتــه وهديــــره **   عيون سالمه تجاريه

الشاعر: الصيد الرقيعي

النسب  تحديد  »بغينا  هشتاغ  المغاربة  والحقوقيين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
زوجته  بأبنائه من  لالعتراف  الميلودي  عادل  الفنان  على  للضغط  للميلودي« 
ويأمل  بأبنائه،  االعتراف  الميلودي  عادل  المغربي  الفنان  رفض  األولى. حيث 
الوراثية  البصمة  تحليل  إلجــراء  الفنان  يخضع  أن  الحقوقيون  الناشطون 

.»ADN«
استغل  الهاشتاغ، حيث  االجتماعي مع هذا  التواصل  رواد صفحات  وتفاعل 
الميلودي،  للفنان  الذعة  انتقادات  توجيه  أجل  من  الفرصة  منهم  العديد 
بسبب الطريقة التي تفاعل بها مع فضيحة رفضه االعتراف بأبنائه، واصفين 

ما خرج به من تصريحات بالمؤلم والصادم.
الميلودي  ألبناء  المقبلة  المعركة  أن  مغاربة  وحقوقيون  نشطاء  ورأى 
ستكون قانونية وعلى الميلودي أن يوافق على إجراء تحليل البصمة الوراثية 
التي كشفت  السابقة  وزوجته  أبنائه  إنصاف  شأنها  من  التي  باألمور  والقيام 

عن حقائق جد صادمة، جعلت آالف المغاربة يتعاطفون معها.

مغاربة يطلقون هشتاغ »بغينا 
تحديد النسب للميلودي« 

بات إدمان األطفال والشباب لألجهزة اإللكترونية واإلنترنت 
مكافحة  إلى  يهدف  إيطاليا  في  قانون  اقتراح  صلب  في 
والهواتف  للحواسيب  المرضي  بل  ال  المفرط  االستخدام 

الذكية.
حركة  النواب  مجلس  في  هذا  القانون  اقتراح  ويدعم 
الهاتف  فقدان  »رهــاب  مكافحة  إلى  يهدف  الذي  نجوم   5

المحمول« أو نوموفوبيا، وفق »فرانس برس«.
ويقترح النص توفير تدريبات على الوقاية من هذا األمر 
للسماح  محددة  وبرامج  به  بالمصابين  العناية  عن  فضاًل 

لألهل برصد تصرفات أطفالهم المشبوهة.
الستخدام  التثقيف  »اعتماد  على  القانون  اقتراح  وينص 

مدرك لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي« في المدارس.
خصوصًا  يطال  الذي  المحمول«  الهاتف  فقدان  و»رهاب 
الشباب يقوم على استخدام هوسي للهاتف الذكي ومتابعة 
متواصلة للرسائل اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 

حتى ساعة متقدمة من الليل.
الجمعية  األخيرة  الفترة  في  أجرتها  دراســة  وأظهرت 
الوطنية إلدمان األجهزة اإللكترونية نشرتها اإلثنين، وسائل 
إعالم إيطالية أن نصف اإليطاليين الشباب بين 15-20 عامًا 

يطلعون على هاتفهم الذكي 75 مرة في اليوم.
ونشر تقرير آخر في يونيو أظهر أن 61 %من اإليطاليين 
أيضًا  السرير  في  اللوحي  جهازهم  أو  هاتفهم  يستخدمون 

وتصل هذه النسبة إلى 81 % لدى فئة 18-34 عامًا.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»انستغرام« تحجب »اليك« بمنشوراتها في 6 دول

فيسبوك يعلن عن خلل في تطبيق األطفال يعرضهم للخطر

كلمة1000

● الكشاف يرفعون علم ليبيا في »الجامبوري« العالمي بأميركا. يوليو 2019.

ميشيغان  جمال  ملكة  لقب  صاحبة  تشو،  كاتي  حرمت 
من لقبها وُألغيت مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم 

بسبب منشورات مسيئة في صفحتها على »تويتر«.
تشو  منشورات  يعتبرون  أنهم  المسابقة  منظمو  وأوضح 
طبيعة  بالضبط  يحددوا  لم  أنهم  إال  الئقة،  وغير  مهينة 

المنشورات.
ملكة  لقب  من  حرموني  لقد  تشو  أوضحت  جانبها  من 
تجريب  رفضي  حــول  تغريدتي  بسبب  ميشيغان  جمال 
التي  القتل  جرائم  حول  وتغريدتي   ،2018 عام  في  الحجاب 
يرتكبها األمريكان من األصول األفريقية وبعض التغريدات 

األخرى.
منظمو  استاء  للفتاة  ووفًقا 

العالم  جمال  ملكة  مسابقة 
نشرتها  تغريدة  بسبب 

عن  ــا  ــه ــي ف ــت  ــدث ــح ت
في  المشاركة  رفضها 
ارتداء  تجريب  مشروع 
جامعة  ــي  ف الــحــجــاب 

ميشيغان.
التغريدة:  في  ــاء  وج

ــول أن  ــق ــدون ال ــري ــل ت ه
شيًئا  اآلن  أصــبــح  الــحــجــاب 

بالدين؟  عالقة  أية  له  وليس  عصريًا 
اضطهاد  على  النساء  تعويد  ببساطة  تحاولون  أنكم  أم 

اإلسالم؟.
وفي منشور آخر كتبت هل تعلم أن غالبية السود يموتون 
ثم  مشاكلكم،  أصلحوا  ..؟  السود  من  غيرهم  خطأ  بسبب 

باللوم على اآلخرين. القوا 

يمكن لمستخدمي »واتسآب« على هواتف آيفون االستماع إلى 
التطبيق مستقباًل، في  إلى فتح  الحاجة  الصوتية دون  الرسائل 
تحديث جديد ورائع. وتقدم الميزة هذه حاًل مفيدًا للمستخدمين 
الذين ال يريدون أن يعرف أصدقاؤهم أنهم شاهدوا الرسالة، أو 

أنهم على اتصال باإلنترنت.
تويتر،  على  التقنية  األخبار  متابع  نشرها  تغريدة  وكشفت 
آيفون  هواتف  على  متاحة  ستكون  الميزة  أن   ،WABetaInfo

في المستقبل. وقال WABetaInfo، الذي 
يرصد الميزات الجديدة على اإلصدار 

»واتسآب«  تطبيق  من  التجريبي 
ظهور  في  الميزة  تتمثل  )بيتا(: 
الــواردة  الصوتية  الرسالة  إشعار 
على نظام iOS. ستكون متاحة في 
المستقبل )ربما في تحديث رئيس 

يوفر  أن  ويمكن  أخرى(.  ميزات  مع 
الرسائل  تشغيل  على  القدرة  مفهوم 

الصوتية عبر اإلشعارات الظاهرة على شاشة 
القفل، الكثير من الوقت للمستخدمين، ولكنه ال يخلو من العيوب، 
طريق  عن  عال  بصوت  الصوتية  الرسالة  تشغيل  يمكن  حيث 
الخطأ. وال شك أن تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك 
يبحث عن طريقة للتأكد من عدم تعريض المستخدمين لإلحراج، 

بالضغط على الرسائل صدفة أو دون قصد.

»واتسآب« يقدم حًلا 
محرًجا ملستخدميه!

»تويتر« يحرم ملكة 
جمال من لقبها على  اإلعــجــاب  عــالمــات  حجب  الخميس  »انــســتــغــرام«  بــدأت 

من  للحدِّ  مسعى  في  بلدان،  ستة  في  خدمتها  في  المنشورات 
أخطار  بشأن  انتقادات  إثر  المستخدمين  على  النفسي  الضغط 

للمستخدمين. العقلية  الصحة  على  الشبكة  لهذه  محتملة 
من  لـ»فيسبوك«  المملوكة  الشبكة  هذه  مستخدمو  يتمكن  ولن 
بلدان  في ستة  اآلخرين  منشورات  على  »أعجبني«  عالمات  عدد  رؤية 
ونيوزيلندا،  والبرازيل  واليابان  وإيرلندا  وإيطاليا  أستراليا  هي 

على  اإلعجاب  عالمات  عدد  رؤيــة  إمكانهم  في  وسيظل 
صفحة  على  الضغط  عبر  لكن  الخاصة  منشوراتهم 

برس. فرانس  لوكالة  وفًقا  أخرى، 
الخاصية  هذه  على  أول  اختبار  أجري  وكان 

موعد  أي  يحدد  لم  لكن  كندا،  في  مايو  في 
فترة  أنه  على  عنه  اإلعــالن  تم  ما  النتهاء 

. يبية تجر
أدوات  أن  إلــى  »انستغرام«  وأشــارت 
عبر  الشركات  من  المستخدمة  القياس 
بهذه  تتأثر  لن  لمنتجاتها  للترويج  الخدمة 

الذي  التطبيق  هــذا  على  الجديدة  اآللية 
العالم. حول  المليار  مستخدميه  عدد  يفوق 

هذه  »نــجــري  الشبكة  باسم  ناطق  ــال  وق
مستخدمونا  يركز  أن  في  نرغب  ألننا  التجربة 

عالمات  عدد  على  ال  تشاركها،  يتم  التي  والفيديوهات  الصور  على 
بأن  انطباع  يسود  أن  نريد  »ال  وأضاف  يحصدونها«،  التي  اإلعجاب 
من  عدد  أكبر  لحصد  سباق«  في  يشاركون  انستغرام  مستخدمي 
أستراليا  في  فيسبوك  في  المسؤولة  وأوضحت  اإلعجاب.  عالمات 
يشعر  مكانًا  إنستغرام  يكون  أن  قائلة»نريد  غارليك  ميا  ونيوزيلندا 
تتيح  بأن  »نأمل  مضيفة  أنفسهم«،  عن  للتعبير  بالراحة  الناس  فيه 
التي  اإلعجاب  عالمات  عدد  بشأن  الضغط  تخفيف  التجربة  هذه 
التي  المضامين  لتشارك  التفرغ  من  تتمكنوا  كي  منشور  يحصدها 

.» نها تحبو
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي على  ال ــل  ــائ أثــر وس ــل  ــّك وش
وصنّفت  عدة،  نقدية  دراسات  موضوع  المستخدمين 
بابليك  فور  سوسايتي  »رويال  معهد  أجراها  دراسة 
أسوأ  أنها  على  »انستغرام«   ،2017 العام  هلث« 
في  للشباب  الذهنية  الصحة  على  اجتماعية  شبكة 

بريطانيا.
»بيو«  معهد  أجراها  أخرى  دراسة  بيّنت  كما 
الماضي  العام  المتحدة  الــواليــات  في  للبحوث 
يستخدمون  البالد  في  المراهقين  من   72% أن 
»انستغرام« كما أن حوالى %40 من هؤالء يشعرون 
التي تحصد  بتلك  لحصر منشوراتهم  بأنهم مضطرين 

التعليقات وعالمات اإلعجاب. العدد األكبر من 

تطبيقها  في  خلل  وجــود  فيسبوك  شركة  أكــدت 
عامًا  عشر  ثالثة  عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألطفال 
مما   ،)Messenger Kids( كيدز  ماسنجر  المسمى 
مع  محادثات  إلى  باالنضمام  األطفال  آلالف  سمح 

مستخدمين غرباء غير مصرح لهم.
 Messenger( وكانت فيسبوك قد أطلقت تطبيق
يمكن  حيث  محكومة،  كبيئة   2017 عام  في   )Kids
األصدقاء  إلى  بالتحدث  لألطفال  السماح  للوالدين 
المسبقة على قائمة  الموافقة  والمقربين عن طريق 

جهات االتصال.
في  تتمثل  بسيطة  فرضية  على  التطبيق  ويعتمد 
مع  التحدث  على  قادرين  األطفال  يكون  أال  يجب  أنه 

المستخدمين الذين لم يوافق عليهم اآلباء.
لكن الخلل أدى إلى تجنب هذه الحماية من خالل 
نظام الدردشة الجماعية، مما سمح لألطفال بالدخول 
قبل  من  عليهم  موافق  غير  غرباء  مع  محادثات  في 

اآلباء عن طريق الدردشات الجماعية.
اآلن  أصلحته  الــذي  الخلل  إن  فيسبوك:  وقالت 
يعني أنه في بعض الحاالت كان من الممكن ضمن 
الدردشة الجماعية أن يتواصل الطفل مع شخص لم 

يوافق عليه أحد الوالدين.
آالف  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــمــالقــة  وأخـــبـــرت 

التقني  الخطأ  أن  المتأثرين  المستخدمين 
الجماعية  المحادثات  بــإجــراء  سمح 

هذه، دون أن تصدر الشركة تحذيرًا 
تطبيق  مستخدمي  لجميع  ــع  أوس

.)Messenger Kids(
فيسبوك:  باسم  متحدث  وقال 
مـــؤخـــرًا بعض  أبــلــغــنــا  لــقــد 
حساب  مستخدمي  أمور  أولياء 
عن   )Messenger Kids(
على  أثر  اكتشفناه  تقني  خطأ 

أوقفنا  ولقد  الجماعية،  المحادثات  من  صغير  عدد 
الدردشات المتأثرة وزودنا اآلباء بموارد إضافية حول 

ماسنجر كيدز والسالمة عبر اإلنترنت.
التطبيق،  الماضي  العام  في  الصحة  خبراء  وانتقد 
فيديوية  محادثات  بإجراء  لألطفال  يسمح  الــذي 
يسبب  بأنه  ووصفوه  بأنفسهم،  الصور  ومشاركة 
اإلدمان ألنه يتيح لألطفال بدء طلبات 

الصداقة.
من   100 مــن  أكثر  ووقــع 
والجمعيات  األطــفــال  أطباء 
ومجموعات  لألطفال  الخيرية 
ــى مؤسس  إل رســالــة  ــاء  اآلبـ
زوكربيرج  مـــارك  فيسبوك، 
Mark Zuckerberg، حذروا فيها 
ضارًا  يكون  قد  التطبيق  أن  من 

بنمو الطفل.

التطبيق  إن  بقولها:  االجتماعية  الشبكة  وردت 
وخبراء  ــور  األم أولياء  مع  مــشــاورات  بعد  مُصمم 
الذين  واألمهات  لآلباء  استجابة  ويأتي  السالمة 
اللوحية  األجهزة  باستخدام  ألطفالهم  يسمحون 

والهواتف الذكية.
من  تُطبق  التي  الطريقة  من  المشكلة  ونشأت 
خاللها أذونات )Messenger Kids( على المحادثات 
الجماعية، إذ ال يمكن لألطفال في الدردشات الفردية 
تمت  الذين  المستخدمين  بمحادثة  البدء  ســوى 

الموافقة عليهم من قبل والدي الطفل.
عند  تعقيدًا  أكثر  أصبحت  ــات  األذون هذه  لكن 
تطبيقها على الدردشة الجماعية بسبب المستخدمين 
المتعددين المشاركين، حيث يمكن ألي شخص أنشأ 
لو  حتى  للدردشة،  مستخدم  أي  يدعو  أن  المجموعة 
مع  بالدردشة  له  مصرحًا  المستخدم  ذلك  يكن  لم 

األطفال اآلخرين في المجموعة.

»نتفليكس« تفاجئ متابعي 
مسلسل فريندز

نظام »غاليليو« 
الجغرافي خارج الخدمة

التي  الجديدة  بيونسيه،  األميركية  الفنانة  أغنية  حققت 
 20 طرحتها هذا األسبوع بموقع »يوتيوب« أكثر من 

مليون مشاهدة. األغنية حملت عنوان »Spirit«، وهي 
جزء من ألبوم »The Lion King: The Gift« الخاص 

بفيلم »األسد الملك«، الذي جرى طرحه في التاسع عشر 

من يوليو الجاري بالتزامن مع عرض الفيلم في الواليات 
األميركية. المتحدة 

أغنية »Spirit« تمثل لحظة فارقة في شخصية 
»Nala« التي تقوم »بيونسيه« باألداء الصوتي الخاص 

المشاركة في كتابة كلمات األغنية. إلى  بها، باإلضافة 

20 مليون مشاهدة لـ »بيونسيه« 
في أسبوعها األول 

إيطاليا تسعى ملكافحة 
إدمان األجهزة اإللكترونية

#هشـتاغ
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أميركا قلقة.. وجوالت ماراثونية لسالمة

حرب طرابلس: »ساعة صفر« جديدة.. وصمت دولي مريب
لهجوم  تصدت  إنها  قالت  الوفاق  حكومة  قوات 
واسع لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة أسفر 
لكن  الجانبين،  من  وجرحى  قتلى  سقوط  عن 
تقدما  أحرزت  بأنها  ردت  الحربي  اإلعالم  شعبة 

في محاور القتال جنوب طرابلس.
العامة  القيادة  قــوات  شنته  الــذي  الهجوم 
محاور،  عدة  على  كان  طرابلس،  على  اإلثنين، 
وفق رواية الناطق باسم عملية »بركان الغضب« 
مصطفى المجعي، الذي قال لـ»الوسط« إن قوات 
القيادة العامة أعلنت انطالق »ساعة الصفر«، في 

التاسعة صباح األحد الماضي، عبر الالسلكي.
رسالة  في  يصدر  لم  »األمر  المجعي:  وتابع 
يتم  الــتــي  ــوات  ــق ال أن  يــؤكــد  مما  مشفرة؛ 
التدريب«،  إلى  وتفتقر  نظامية،  غير  توجيهها 
حكومة  قــوات  تصدي  مؤكدا  تعبيره،  حسب 
الوفاق للهجوم، »الذي خلف عشرات القتلى من 

الطرفين«، حسب مصادر ميدانية.
الوفاق  لحكومة  التابع  الجو  »سالح  وأضاف: 
تابعة  مواقع  استهدفت  ــارات  غ  7 أمس  نفذ 
لقوات القيادة العامة في مناطق قصر بن غشير 
»السيطرة  إلى  مشيرا  زارة«،  وعين  والسبيعة 
القيادة  لقوات  كانت  جديدة  تمركزات  على 
آليات ومدرعتين،  و4  دبابات   3 وتدمير  العامة، 
مقاتال،   11 وأسر  آليات،   3 اغتنام  جانب  إلى 

أنفسهم«. سلموا 
قوات  من  فــردا   25« فإن  المجعي  وحسب 
وجريح،  قتيل  بين  سقطوا  العامة  القيادة 
الوفاق،  حكومة  ــوات  ق من  ستة  ُقـتل  فيما 
من  عــدد  ــى  إل إضــافــة  ــس،  أم اشتباكات  فــي 
الوسط«  لـ»بوابة  يتسن  لم  لكنه  المصابين«، 
من  اإلثنين  اشتباكات  قتلى  عدد  من  التحقق 

مستقلة. مصادر 
الحربي،  اإلعــالم  شعبة  قالت  المقابل،  في 
في  »تقدما  أحرزت  إنها  العامة  للقيادة  التابعة 
في  وأشــارت،  طرابلس«.  جنوب  القتال  محاور 
بيان إلى أن »الوحدات العسكرية تتقدم بخطى 
على  وتسيطر  العاصمة،  محاور  جميع  في  ثابتة 
خسائر  العدو  وكبدت  جديدة  وتمركزات  مواقع 
خسائرها  تفاصيل  تكشف  لم  لكنها  كبيرة«، 

جراء صد الهجوم.
شهر  من  أقل  بعد  المواجهات  تجدد  ويأتي 
على  سيطرتها  الوفاق  حكومة  قوات  إعالن  من 
تحت  وقعت  مدينة  أول  وهي  غريان،  مدينة 
حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  سيطرة 
المنطقة  في  القيادة  لهذه  األهــم  والمعقل 
الغربية، إذ توجد فيها غرفة العمليات الرئيسة، 
أعطى  مما  الحاسي،  عبدالسالم  إمــرة  تحت 
إشارات دالة للمراقبين بأن مقبل األيام سيحمل 
القوى بين  حسابات جديدة على صعيد موازين 
على  بظالله  حتما  ذلك  وسيلقي  الحرب،  طرفي 

الليبية. السياسي لألزمة  المسار 
الليبية  العسكرية  الطائرة  قضية  جديد  وفي 
مناطق  إحــدى  في  بها  هبط  الــذي  وقائدها 
التونسية في  الدفاع  وزارة  قالت  جنوب تونس، 
يواصل  العسكري،  التحقيق  »قاضي  إن  بيان 
العسكرية  الطائرة  قائد  مع  األبحاث  مباشرة 
أمس  صباح  للهبوط  اضطرت  التي  الليبية 
بمدنين«.  األحمر  الجرف  بمنطقة  اإلثنين 
أوضحت  وقائدها،  الطائرة  مصير  وبخصوص 
الوزارة التونسية أنه جرى التنسيق بين وزارتي 
التي  الخارجية،  والــشــؤون  الوطني  الــدفــاع 
األعراف  حسب  الوضعية  هذه  تسوية  ستتولى 

الدولية. واالتفاقات  الدبلوماسية 
مع  وبالتزامن  السياسي،  الصعيد  على 
كان  االشتباكات،  من  الثانية  المرحلة  انطالق 
مع  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  لقاء 
ليبيا غسان سالمة، وبحثا  إلى  األممي  المبعوث 
بيان  حسب  العسكري«،  التصعيد  وقف  »سبل 

الرئاسي  المجلس  أعرب  وقبلها  األممية،  للبعثة 
لتصعيد  إعدادها  يتم  ترتيبات  من  »قلقه«  عن 
عسكري جديد«، داعيا البعثة األممية والمجتمع 
العدوان«.  هذا  لوقف  فعال  »تحرك  إلى  الدولي 
في  ما  »تعمل  إنها  فقالت  األممية  البعثة  أما 
والخارجية  المحلية  األطــراف  كافة  مع  وسعها 
وحماية  البالد،  في  العسكري  التصعيد  لتجنب 
بمن  واالهتمام  استهداف،  أي  من  المدنيين 
ُأجبروا قسرا على مغادرة منازلهم«، حسب بيان 

صادر عن البعثة.
للجيش  العام  القائد  يتمسك  المقابل،  في 
حفتر  خليفة  المشير  العامة  للقيادة  التابع 
محيط  على  العسكرية  العمليات  باستمرار 
العاصمة طرابلس، وقال في كلمة وجهها مساء 
النصر  إلى قواته إن »موعدنا مع  األربعاء  اليوم 
وضباط  »جنود  أن  مؤكدا  اقترب«،  قد  الكبير 
القوية  ــاإلرادة  بـ يتحلون  المسلحة  الــقــوات 
»هدفنا  مؤكدا  الوطني«،  بالواجب  واإليمان 
تحرير بالدنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها 
إلى جنوبها حتى ال تبقى فيها حبة تراب واحدة 

يجرؤ اإلرهاب أن يدنسها«.
على الصعيد اإلقليمي، تبددت سحب الدخان 
المشير  بين  المتبادل  التصعيد  واكبت  التي 
حفتر وبين تركيا بعد معركة غريان، حين أعلنت 
تركيا ومواطنيها  ردود فعل ضد  العامة  القيادة 
تدخلها  بدعوى  البالد،  في  التجارية  ومصالحها 
تلك  نهاية  ومع  غريان،  معركة  في  عسكريا 

األزمة بقي السؤال قائما من وراء توقفها؟!
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أجرى  دوليا، 
سفير  مــع  ــوع-  األســب ــذا  -ه لــقــاءات  سلسلة 
والسفير  بوقيجا،  ألن  ليبيا  األوروبي في  االتحاد 

األلماني  والسفير  رينولدز،  مارتن  البريطاني 
أوليفر أوفتشا بحثوا خاللها التحديات السياسية 
االنقسام  تخفيف  وسبل  ليبيا  في  واألمنية 
التطور  كــان  ليبيا،  في  الوضع  حــول  الدولي 
لزيارة  تلقاها  التي  الرسمية  الدعوة  هو  األبرز 
ليبيا،  لدى  التركي  السفير  استقباله  تركيا خالل 

سرحات اسكن.
فــي الــمــقــابــل، ال يـــزال الــغــمــوض وعــدم 
األميركي  الموقف  على  يسيطران  اليقين 
العاصمة  تخوم  على  الدائرة  المواجهات  تجاه 
القائم  موقف  في  واضحا  ذلك  بدا  إذ  طرابلس، 
بأعمال السفارة األميركية جاشوا هاريس، الذي 
الدائر  القتال  بشأن  العميق  باله  قلق  عن  عبر 
أهمية  على  مشددا  طرابلس،  العاصمة  حول 
األمم  بوساطة  السياسية  العملية  إلى  العودة 
مع  »هاريس«  جمع  لقاء  خالل  وذلك  المتحدة، 

رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري.
السفيرة  تصريحات  كانت  التقدير،  هذا  وفق 
زابي،  ماريانجيال  المتحدة،  األمم  لدى  اإليطالية 
نتيجة  هي  ليبيا  في  األزمة  إن  فيها  قالت  التي 
المستمر  التعقيدات، والتعارض  »تداخل مختلف 
خالل  مشيرة  الكبرى«،  الفاعلة  األطــراف  بين 
حديثها في ندوة سبقت انطالق مؤتمر السفراء 
الخارجية  وزارة  بمقر  األربعاء  أمس  اإليطاليين 
اليقين في  اإلقليمي وعدم  »البعد  العاصمة  في 
الوضع  مع  التعامل  بشأن  األميركية«  السياسة 

الليبي.
أما إيطاليا، والتي تعد العبا رئيسا في الملف 
هذا  في  موقفها  عن  بالدفاع  فاكتفت  الليبي، 
اإليطالي، جوزيبي  الوزراء  رئيس  أكد  إذ  الملف، 
بل  ليبيا،  في  معزولة  »ليست  بالده  أن  كونتي 
على العكس من ذلك، إنها تحافظ على اتصال 
هذا  في  الرئيسيين  الشركاء  جميع  مع  مستمر 
بمقر  حديثه  خالل  كونتي  تأكيد  جاء  السياق«، 
بالعاصمة  »مداما«  قصر  في  الشيوخ  مجلس 
مارا  البرلمانية  مخاطبا  األربعاء،  أمس  رومــا، 
أول  بصفتها  إيتاليا(،  فورتسا  )حزب  كارفانيا 
لها  قائال  الشأن،  بهذا  مساءلة  على  الموقعين 
أن  لكِ  أؤكد  لكني  عزلة،  عن  تتحدثين  »أنتِ 

الحقائق ال تتوافق مع ما تمثلينه«.
فرنسية  مواقف  تخرج  لم  المقابل،  في 
جديدة تجاري تطورات األزمة في ليبيا، بل إن 
اكتفى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بـ»التوقف  ليبيا  من  والملح«  »السريع  بطلبه 
لديها  العالقين  المهاجرين  احتجاز  عــن 
آمنة«،  أماكن  في  التواجد  من  وتمكينهم 
حكومية  غير  منظمات  تنديد  وقع  على  وذلك 
احتجاز  بشروط  الماضية  القليلة  األشهر  خالل 
نتيجة  هو  الوضع  هذا  أن  معتبرة  المهاجرين، 
الدول  عليها  توافقت  التي  الهجرة  سياسة 

الليبية. السلطات  مع  األوروبية 
حول  التساؤالت  تستمر  نفسه  السياق  في 
المعهد  شكك  إذ  الليبية،  األزمــة  حل  سبل 
حل  كيفية  في  األمنية  للدراسات  األفريقي 
أشياء  ثالثة  هناك  إن  وقال  ليبيا،  في  األزمة 
»حرب  أنتجتها  أحداث  من  يدور  فيما  واضحة 
أبريل  من  الرابع  في  اندلعت  التي  العاصمة« 
في  الوضع  غيّر  الصراع  أن  أولها  الماضي؛ 
البالد بشكل كبير، وثانيها أنه ال توجد إمكانية 
عملية  أن  وثالثها  القديم،  الوضع  إلى  للعودة 
من  أكثر  ضرورية  الفعّالة  األمن  قطاع  إصالح 
أي وقت مضى.وأوضح المركز، في تقرير تحت 
يجب  الليبي..  األمني  القطاع  »إصالح  عنوان 
والتسميات  األلقاب  أن  أخرى«،  مرة  يفشل  أال 
الحرب  في  طرف  كل  يمنحها  التي  الرسمية 
يجري  حاليا  الدائر  القتال  أن  حقيقة  تحجب 
تابعة  مسلحة  جماعات  قبل  من  كبير  حد  إلى 
تلعبه  الذي  الضخم  الدور  وأن  الجانبين،  لكال 
هذه الجماعات ليس أمرا شاذا في هذا النزاع، 
الليبية،  الحالة  في  الضعف  مصدر  يعكس  بل 

المركز. وفق 

السراج وسالمة بحثا »سبل وقف التصعيد العسكري«.. 
وحفتر يتمسك بالحل العسكري

طرابلس، بنغازي، القاهرة، الوسط

معهد أفريقي: إصالح قطاع األمن الليبي أمر ضروري 
أكثر من أي وقت مضى 

ال يزال المجتمع الدولي 
الرئيسيون- يلوذون  -والعبوه 

بصمت رهيب أمام استمرار 
حرب العاصمة طرابلس، والتي سجلت 

القتال بجنوبها تطورات ميدانية  محاور 
جديدة هذا األسبوع، فيما يبدو أنها 

جولة جديدة من القتال بين قوات 
التابعة للقيادة العامة، وقوات  الجيش 

حكومة الوفاق، التي أسفرت عن سقوط 
عدد كبير بين قتيل وجريح، وسط 

معلومات عن تحشيد طرفي القتال 
مزيدا من القوات.

مع كسر الحرب حاجز المائة يوم، 
1093 قتيال وإصابة  حاصدة نحو 

5762 شخصا، وفق إحصاءات منظمة 
الصحة العالمية، شهدت محاور القتال 

المعروفة جنوب مدينة طرابلس 
اإلثنين الماضي يوما داميا بدأ 

بـ»ساعة صفر جديدة« أطلقتها قيادة 
التابع للقيادة العامة، ووقعت  الجيش 

خالله اشتباكات عنيفة باألسلحة 
الثقيلة والمتوسطة دون توقف، وفق 

شهادات سكان في عدد من أحياء 
لـ»الوسط«. المدينة 

< السراج والشاهد خالل لقاء في تونس األربعاء.

< سالمة خالل لقائه السفير التركي

< حفتر خالل إلقائه كلمة تليفزيونية.

فاتورة باهظة لحرب العاصمة بعد أكثر من 100 يوم: 
1093 قتيال وإصابة 5762 شخصا



محليات 04

القاهرة ــ الوسط

الوسط ــ عبدالرحمن أميني

كان عمره لم يتجاوز 6 سنوات وقت الواقعة

سيف اإلسالم.. من »الجنائية الدولية« إلى »اختفاء الصدر«

هل تغير حرب العاصمة حسابات 
روسيا »املتوازنة«؟

روسيين  الوفاق  حكومة  توقيف  أثار 
جداًل  أسابيع،  قبل  طرابلس  في  اثنين 
ليبيا،  في  الروسي  الدور  مستقبل  حول 
حجز  في  عام  لنحو  موسكو  نجحت  أن  بعد 
خالل  من  الجارية،  األحداث  في  لها  مكان 
بين  متوزان  دبلوماسي  بآداء  احتفاظها 
أطراف األزمة، ليأتي توقيف حكومة الوفاق 
ليعيد  طرابلس،  في  مواطنيها  من  الثنين 
السياسية  العملية  في  موسكو  حسابات 

ليبيا. في  والعسكرية 
الجيش  قوات  بين  المعارك  اندالع  ومنذ 
حفتر،  خليفة  بقيادة  العامة،  للقيادة  التابع 
في  الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات 
طرابلس، اعتمدت موسكو سياسة متوازنة 
المتصارعين،  بالطرفين  عالقتها  في 
معسكري  ألحد  واضحًا  انحيازًا  تظهر  ولم 
مصالحها  لتأمين  منها  محاولة  في  القتال، 
االستفادة  وأهمها  ليبيا،  في  االقتصادية 
فضاًل  المتزايد،  الليبي  النفطي  اإلنتاج  من 
أكثر نفوذًا في  عن تقديم نفسها كوسيط 

المنطقة.
اتبعته موسكو  الذي  المسار  هذا  أن  غير 
متغيرين  ضوء  في  تساؤالت  محل  أصبح 
الموظفين  توقيف  عملية  أولهما  جديدين، 
المتغير  يتعلق  بينما  ليبيا،  في  الروس 
نفسه،  حفتر  خليفة  موسكو  بحليف  الثاني 
بشأن  تتعاظم  موسكو  مخاوف  بدأت  الذي 
بعد  يشنها،  التي  العسكرية  العمليات 
فشله في إنهاء معركة طرابلس حتى اآلن، 

رغم الدعم الروسي له.

تصعد »الوفاق« 
بحكومة  روسيا  بعالقة  يتعلق  وفيما  أواًل؛ 
مجموعة  موسكو  أنشأت  فقد  الوفاق، 
ليف  األعمال  رجل  برئاسة  ليبية،  اتصال 
بين  الحوار  تسهيل  حاول  الذي  دنغوف، 
أعلنت  إذ  المختلفين،  السياسيين  الفرقاء 
الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  المناطقة 
استضافة  قرر  الكرملين  أن  زاخاروفا  ماريا 
منتدى حواري ليبي شامل في موسكو، في 

16 فبراير، من دون تحديد موعد انعقاده.
حرب  اندالع  من  قليلة  أيام  وبعد 
أبريل  من  الرابع  في  طرابلس  العاصمة 
الماضي، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي 
مع  هاتفية  مكالمة  بوغدانوف  ميخائيل 
الوطني  الوفاق  حكومة  وزراء  رئيس  نائب 
انسحاب  منه  طلب  الذي  معيتيق،  أحمد 
غرب  الواقعة  المناطق  من  الجيش  قوات 
إذ  بثماره،  الحوار  أتى  وقد  وجنوبها.  ليبيا 
محمد  أن  أبريل   12 في  بوغدانوف  صرح 
الوفاق،  حكومة  في  الخارجية  وزير  سيالة، 
الروسي– التعاون  منتدى  بحضور  تعهد 

16 أبريل. العربي في 
رئيس  إلى  دعوة  روسيا  وجهت  كذلك 
مجلس الدولة خالد المشري لزيارة موسكو 
– على الرغم من روابطه السابقة مع جماعة 
خانة  في  موسكو  صنفتها  التي  اإلخوان 
إلى  يدها  ومدت   – اإلرهابية  التنظيمات 
تضم  التي  المرصوص«  »البنيان  عملية 
لحكومة  تابعة  مساندة  قوات  صفوفها  في 
الوفاق الوطني، وذلك بهدف تسليط الضوء 
بين  الحوار  تسهيل  على  انفتاحها  على 

األفرقاء المختلفين في ليبيا.
حكومة  مع  الروسي  التواصل  أن  غير 
مفاجئ  نحو  على  انقلب  الوطني،  الوفاق 
اثنين  على  القبض  »الوفاق«  إعالن  مع 
قابلته  من موظفيها في طرابلس، وهو ما 
اتهامات  حمل  إعالمي،  بتصعيد  موسكو 
من  الغرب  مع  بالتواطؤ  للوفاق  ضمنية 

أجل »ابتزاز روسيا«.
الروسي  نيوز«  »نيشن  موقع  ويقول 
تورط  إلى  »يشير  الموظفين  اعتقال  إن 
السياسي(  )االبتزاز  في  أخرى  خارجية  قوى 
وهو  بارانيتس،  فيكتور  ويشير  لروسيا«. 
عسكري  عمود  وكاتب  متقاعد  عقيد 
برافدا«  »كومسومولسكايا  جريدة  في 
نيوز«:  »نيشن  مع  مقابلة  في  الروسية، 
على  التأثير  تحاول  التي  الغرب،  قوى  »إن 
وسعها  في  ما  كل  تبذل  ليبيا،  في  الوضع 
قدم  موطئ  وكسب  روسيا  سمعة  لتشويه 

أن »قصة خطف  لها في مواقعها«، معتبرًا 
الروس تتماشى مع هذه السياسة«.

األخير والرهان  حفتر.. 
بكلية  الليبية  الشؤون  في  الخبير  لكن 
غريغوري  موسكو،  في  العليا  االقتصاد 
إلى  يفتقر  »حفتر  أن  يعتقد  لوكيانوف، 
سيطرة  لممارسة  البشرية  العناصر 
مصراتة،  أن  كما  طرابلس،  على  مستمرة 

الوطني، تقع على الوفاق  معقل حكومة 
تهديدًا  يطرح  ما  طرابلس  من  مقربة 
الجيش  يفرضه  قد  احتالل  ألي  وجوديًا 

المدينة«. على  الليبي  الوطني 
وعلى الرغم من أن حفتر عمد إلى توسيع 
عبر  المنصرم  العام  خالل  ليبيا  في  نفوذه 
درنة  في  ناجحة  عسكرية  حمالت  شن 
حوض  في  النفطية  والحقول  وسبها 
تحويل  في  صعوبة  وجد  أنه  إال  مرزق، 
تقدٍم  إلى  العسكرية  االنتصارات  هذه 
إذ  الدبلوماسية،  المساومات  طاولة  على 
األكبر  الجزء  بنظرة  اإلخفاقات  ترتبط هذه 
فائز  أن  يعتبر  الذي  الدولي  المجتمع  من 
الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج، 
حفتر،  ال  المتحدة،  األمم  من  بها  المعترف 

للبالد. الشرعي  الزعيم  هو 
األهم  هي  طرابلس  معركة  تعتبر  أيضًا 
قائد  خاضها  التي  المعارك  جميع  بين 
لم  التي  المعركة  وهي  الوطني،  الجيش 
اآلن في حسمها لصالحه،  ينجح حفتر حتى 
حليفها  بأن  موسكو  إليه  تنظر  الذي  األمر 
قد يتعثر في بسط سيطرته على طرابلس 
التي لم تصلها قواته حتى اآلن رغم تكرار 
عملياته عليها، ما قوى من مخاوف موسكو 

العسكري. حليفها  على  وتعويلها 
الدور  مستقبل  أن  محللون  يرى  أخيرًا، 
كبير  بشكل  متوقف  ليبيا  في  الروسي 
إنجازات  الطرفين  أحد  تحقيق  على 
التسوية  على  أكبر  تأثيرًا  تمنحه  عسكرية 
إليها  التوصل  يتم  قد  التي  الدبلوماسية 

المتحدة. األمم  مستقباًل بوساطة من 

في تطور غير مسبوق، دخل سيف اإلسالم القذافي على 
أصدر  أن  بعد  الصدر،  موسى  اإلمام  اختفاء  قضية  خط 
القاضي زاهر حمادة، مذكرات  اللبناني،  المحقق العدلي 
قضية  في  ليبيين  متهمين   10 حق  في  غيابية  توقيف 

اختفاء اإلمام موسى الصدر، بينهم سيف اإلسالم.
البارز  الوحيد  االسم  هو  اإلسالم  سيف  يكن  ولم 
من  كاًل  أيضا  شملت  التي  المطلوبين،  قائمة  على 
دون  اإلصيبعي،  رمضان  وأحمد  السنوسي  عبداهلل 
اآلخرين  السبعة  أسماء  اإلعالم  وسائل  تذكر  أن 
الطائفة  ل  تحمِّ الذي  الصدر  قضية  في  المتهمين 
بعد  للقذافي،  اختفائه  مسؤولية  لبنان  في  الشيعية 
أغسطس   31 في  ليبيا  في  األخيرة  للمرة  شوهد  أن 
25 أغسطس  1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 

رفيقيه. مع 
أن  مؤكدًا  التهمة،  هذه  نفى  السابق  النظام  لكن 
األخيرة  ونفت  إيطاليا.  إلى  طرابلس  غادروا  الثالثة 

أراضيها. دخولهم 
حق  في  توقيف  مذكرة  اللبناني  القضاء  وأصدر 
عبدالسالم  النظام  في  الثاني  والرجل  القذافي  معمر 
ذمة  على  اآلخرين،  المسؤولين  من  وعدد  جلود 

الصدر. قضية »خطف« موسى 
أمام  مطلوبًا  يزال  ما  القذافي  نجل  أن  إلى  يشار 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
الماضي  مايو  وفي  فبراير،  ثورة  أحداث  خالل  حرب 
قالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
اإلسالم  سيف  ضد  الصادر  القبض  أمر  إن  بنسودة 
تزال  الليبية »ال  والسلطات  قائمًا«  يزال  القذافي »ال 

المحكمة«. إلى  القذافي  بتقديم سيف  مُلزمة 
أعيان  أحد  عن  األوسط«  »الشرق  جريدة  ونقلت 

قبيلة القذاذفة قوله »سيف اإلسالم كان عمره قرابة 
وأضاف  الصدر«.  اختفاء  عن  اإلعالن  عند  سنوات   6
»يكفيهم  للصحيفة:  اسمه  ذكر  رفض  الذي  الشيخ، 
التي  االتهامات،  هذه  بسبب  هنيبعل  شقيقه  اعتقال 

القانوني«. الدليل  تفتقد 
أبناء  من  الوحيد  هو  اإلسالم  سيف  يكن  ولم 
جرى  إذ  القضية،  هذه  في  ذكره  أتى  الذي  القذافي 
فيما   2015 القذافي هانيبال في ديسمبر  خطف نجل 

موالين  مسلحين  قبل  من  سورية،  في  يقيم  كان 
اختفاء  واقعة  خلفية  على  الشيعية  »أمل«  لحركة 
اللبنانية  السلطات  وتسلمت  الصدر.  موسى  اإلمام 
بعد  خطفه  من  ساعات  بعد  القذافي  هانيبال 

فيديو«  »شريط  في  وظهر  سورية،  من  استدراجه 
وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من 
فورًا ومن  بـ»تقديمها  الصدر  أدلة حول قضية  لديه 

دون تلكؤ وتأخير«.
سيف  شقيقه  إن  قال  القذافي  هانيبال  أن  الالفت 
ملف  عن  كاملة  تفاصيل  لديه  الذي  هو  اإلسالم 
اإلمام موسى الصدر، وإن المسؤول عن عملية إخفاء 
الصدر هو الرائد عبدالسالم جلود، وفًقا لقناة الجديد 
القبض  بعد  هانيبال  تصريحات  نقلت  التي  اللبنانية، 

.2015 عليه في العام 
الكشف  بضرورة  اللبنانية  السلطات  وتتمسك 
السياسية  عالقاتها  وتربط  الصدر،  مصير  عن 
بهذا  المتورطين  بمعاقبة  ليبيا  مع  والدبلوماسية 
ستار«  ديلي  »ذا  جريدة  نسبت  أن  سبق  إذ  الملف، 
باسيل،  جبران  اللبناني،  الخارجية  لوزير  اللبنانية 
لن  وليبيا  لبنان  بين  العالقات  إن  قوله  أمس 
الصدر  لموسى  ما حدث  اتضاح حقيقة  لحين  تصطلح 

ومرافقيه.
بين  العالقات  توترت  الحالي،  العام  مطلع  وفي 
القمة  في  ليبيا  مشاركة  إلغاء  خلفية  على  البلدين 
من  العناصر  بعض  أهان  بعدما  العربية  االقتصادية 
اللبناني  البرلمان  رئيس  يتزعمها  التي  أمل  حركة 

الليبي. إلى الشعب  الليبي واإلساءة  العلم  نبيه بري 
أمل  حركة  لعناصر  المسيئة  الممارسات  لكن 
موجة  عبر  اللبناني،  الداخل  إلى  ارتدت  ليبيا  بحق 
الممارسات،  لهذه  وشعبي  وسياسي  رسمي  استنكار 
وإساءة  اللبنانية  الدولة  لوجود  ضربًا  اعتبروها  التي 
المسؤول  لسان  وعلى  اللبنانية،  الرئاسة  لهيبتها. 
أن  اعتبرت  شالال،  رفيق  بعبدا  قصر  في  اإلعالمي 
أحاطت  التي  والممارسات  الليبي  العلم  إنزال  واقعة 
عن  وخارج  مؤسف  »عمل  القمة  في  ليبيا  بمشاركة 

التنفيذية«. الهيئة  ارادة 
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<  نبيه بري<  موسى الصدر<  سيف اإلسالم

شواهد التدخل األجنبي تعمق 
االستقطاب اإلقليمي والدولي حول ليبيا

يثير موضوع التدخل األجنبي في »حرب العاصمة« جدال واسعا يحضر 
فضحت  لكن  ليبيا،  في  مصالح  لها  التي  الدول  معظم  تنديد  في 
أنها كانت  التي أكدت فرنسا  طبيعته صواريخ »جافلين« األميركية 
األميركيون  الخبراء  أو  التركية  والمدرعات  ليبيا  في  قواتها  بحوزة 
حالة  من  يعمق  ما  مؤخرا،  »الناعم«  الروسي  التواجد  آخر  وبشكل 

االستقطاب اإلقليمي والدولي حيال ليبيا.
لباحثين  اتهامات  سيقت  طرابلس  بتخوم  مضطرب  جو  ووسط 
ليبيا  في  المقبلة  االنتخابات  على  التأثير  بمحاولة  اثنين  روسيين 
بالعاصمة  الوطني،  الوفاق  لحكومة  تابعة  أجهزة  اعتقلتهما  بعدما 
حيث  الشهداء،  ميدان  بمحيط  يتجولون  وهم  أسابيع  قبل  الليبية 
كانوا يستوقفون المارة الستطالع آرائهم عن األوضاع الجارية ومدى 

رضاهم عن الحكومة وتحركات الميليشيات المسلحة.
الروسية غير  القيم الوطنية«  وهو ما دفع مدير مؤسسة »حماية 
الروسي،  الفريق  إليها  ينتمي  التي  مالكيفيتش،  ألكسندر  الربحية، 
أن  موضحا  التدخل  في  شبهة  أي  نفي  إلى  طرابلس  في  الموقوف 
البلد  هذا  أراضي  على  موجودون  ليبيا  في  المعتقلين  »الموظفين 
البحوث  في  إال  يشاركوا  ولم  الليبية،  السلطات  مع  التام  بالتنسيق 
ال  أنه  علما  االنتخابية  العمليات  في  أبدًا  يتدخلوا  ولم  االجتماعية، 

توجد عملية انتخابية قريبة في البالد«.

قرائن تحوم حول طباخ بوتين
أن  الجاري،  يوليو   5 يوم  أعلن  الليبي  العام  النائب  مكتب  وكان 
اثنين  روسيين  على  القبض  ألقت  طرابلس  في  األمنية  الجهات 
متهمين بـ»محاولة التأثير على االنتخابات المقبلة في ليبيا«، مشيرا 
إلى أنهما شاركا في تأمين لقاء مع المرشح الرئاسي المحتمل، سيف 
وفق  موسكو،  في  المسؤولين  بعض  من  بدعم  القذافي،  اإلسالم 

وكالة »بلومبيرغ« األميركية.
وذهبت أوساط سياسية إلى الربط بين المجموعة الموقوفة وبين 
والمعروف  بوتين،  الرئيس  من  المقربة  الروسية  الشخصيات  أحد 
باسم »طباخ الرئيس«وهو رجل األعمال الروسي يفغيني بريغوجين، 
ذلك أن عالم االجتماع مكسيم أناتوليفيتش شوغالي أحد الموقوفين 
سبق له أن لعب دورًا مشابهًا في دول أفريقية عدة، من بينها في 

انتخابات مدغشقر مطلع 2018 بدعم من بريغوجين.
عن  معارض  روسي  أبحاث  مركز  سربها  وثائق  كشفت  وأخيرا 
بريغوجين  من  بمهمة  وأهدافه  ليبيا  في  موسكو  توسع  أساليب 
بعدما تصدرت قائمة تضم 13 دولة أفريقية »ينصح العمل معها«، 
االستعمارية  والقوى  المتحدة  الواليات  على  للضغط  سعيا  وذلك 

السابقة على غرار بريطانيا وفرنسا بهدف طردها من المنطقة.
ترتيبات  يسبق  الذي  ليبيا  في  الناعم«  »الروسي  التواجد  هذا 
طراز  من  صواريخ  حزمة  من  أرحم  يكون  قد  االنتقالية  المرحلة 
وأدخلتها  فرنسا  أربكت  التي  المحجوزة  الصنع  أميركية  »جافلين« 
لدى  الوقت  داهمها  بعدما  المتناقضة،  التصريحات  من  متاهة  في 

مغادرتها مدينة غريان جمع شواهد التدخل األجنبي.

بصمات التدخل الفرنسي
بملكية  بارلي  فلورنس  الفرنسية،  الدفاع  وزيرة  تأكيد  وانطوى 
حين  تناقضات؛  على  للدروع  المضادة  »جافلين«  صواريخ  بالدها 
ما  مكان  في  مخزنة  وكانت  لالستعمال،  »ليست صالحة  إنها  قالت 
بل  ليبيين،  أيدي  في  توضع  لم  وإنها  منها«،  التخلص  حين  إلى 
كانت مخصصة لـ»حماية عناصر فرنسيين يتولون مهمّات في إطار 
في  هجمات  عدة  نفذ  »داعش  بأن  ذلك  وبررت  اإلرهاب«،  مكافحة 

مصممة  »جافلين«  أن  يؤكدون  العسكريين  الخبراء  أن  مع  ليبيا«، 
يستخدمها  ال  والتي  المدرعة،  القتال  ومركبات  الدبابات  لضرب 

التنظيم اإلرهابي.
األسلحة،  حماية  بفشل  ضمنيا  اعترافا  بارلي  تصريح  وتضمن 

وبوجود عناصر استخبارات فرنسيين تعمل في داخل ليبيا.
260 وحدة  2010، حوالي  المعلومات اشترت فرنسا عام  وحسب 
من هذه الصواريخ بغرض تجهيز قواتها في أفغانستان، وقد نصّ 
طرف  ألي  تسليمها  عدم  على  المتحدة  الواليات  مع  الموقع  العقد 

ثالث.
وعلقت مجلة »لوبوان« الفرنسية في تقرير لها حول القضية أن 
المسألة ترتبط مباشرة بالرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته 
جان إيف لودريان، المسؤول عن صياغة سياسة بالده تجاه ليبيا منذ 

أن كان وزيرًا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسو هوالند.
على  بنغازي  في  فرنسية  مروحية  سقوط  ساعد  بسنوات  وقبلها 
متنها ثالثة من ضباط المخابرات الفرنسية، قضوا في الحادث، على 
باريس  ظلت  التي  المواقف  ازدواجية  تجليات  من  الكثير  انكشاف 

تنفيها بحشد الدعم لمبادرات جمع فرقاء األزمة الليبية.

خرق لقرار دولي
وتندرج األفعال ضمن الخرق للقرار الدولي المفروض على ليبيا بشأن 
في  تركيا  فيه  تورطت  والذي   2011 عام  منذ  األسلحة  توريد  حظر 
أكثر من مرة حين حجزت أواخر ديسمبر 2018 األجهزة األمنية في 
ميناء الخمس البحري، حاويتين »قوام كل منهما 40 قدما« محملة 
باألسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين 

في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنها مواد بناء.
سفينة  أرسلت  حين  أسابيع  أربعة  قبل  أبلغ  كان  التدخل  لكن 
وطائرة  »كيربي«  نوع  من  مدرعة  بـ40  محملة  التركية  »أمازون« 
العامة  بالقيادة  دفع  الذي  األمر  طيار.  دون  بطائرات  محملة  أخرى 
العقابية ضد  القرارات  إلى إصدار حزمة من  الليبي  الوطني  للجيش 
انتهاكات تركيا في ليبيا، أهمها استهداف السفن والطائرات الحربية 

التركية التي توجد داخل المياه اإلقليمية.
كما وضعت حادثة القبض على طيار أجنبي يقاتل في صفوف قوات 
الرأي  مع  مفتوحة  مواجهة  في  بالعاصمة طرابلس،  الوفاق  حكومة 

العام بعد ثبوت استنجادها بمرتزقة أجانب.
نوع  من  مقاتلة  طائرة  إسقاط  مايو   7 في  الجيش  قوات  وأكدت 
»ميراج أف 1« تابعة لقوات حكومة الوفاق، في منطقة تقع على بعد 
لطيار  فيديو  الحقًا  لتنشر  طرابلس.  العاصمة  جنوب  كيلومترًا   70
العامة  القادة  باسم  الناطق  لكن  »برتغالي«.  إنه  قالت  المقاتلة، 
بأن  الحق  وقت  في  اعترف  الطيار  أن  أكد  المسماري  أحمد  اللواء 

جنسيته أميركية.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن الطيار أعيد إلى »بلده« )الواليات 

المتحدة( بما يتوافق مع اتفاقات التعاون حول مكافحة اإلرهاب.
وفي السياق بعد انطالق المعارك بتخوم طرابلس، ظهرت أشرطة 
لعملية إجالء شملت أغلب الخبراء العسكريين األميركيين من منطقة 
أميركيين  ثمة  أن  علما  العاصمة  غرب  جنزور  ضاحية  في  سياحة 
وهم  المسلحة  التنظيمات  لمكافحة  التنسيق  في  أساسًا  يعملون 
لكنهم  مدينة سرت،  في  »داعش«  الحرب ضد  أثناء  خاصة  نشطوا 
مستمرون وأن بعدد قليل في التنسيق مع حكومة الوفاق في توجيه 

ضربات دقيقة في مناطق مختلفة من ليبيا.
وفي ظل ضعف الدور األممي إلعادة بناء الدولة الليبية فإن تزايد 
شأنه  من  الداخلي  الصراع  في  متعددة  بأوجه  األجنبي  االنغماس 
االستقطاب  حالة  من  ويعمق  الداخلي،  االستقطاب  حالة  يعزّز  أن 
أن  يمكن  ما  الدولية  المصالح  تباين  سياق  في  والدولي  اإلقليمي 

يؤدي إلى المزيد من إطالة أمد النزاع. 

بعد توقيف حكومة الوفاق اثنين من مواطنيها
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عن  النواب  مجلس  عضو  صير  يالحق  مرعب  شبح 
يوم  اختطفت  التي  سرقيوه،  سهام  بنغازي،  مدينة 
وصولها  من  ساعات  بعد  الحالي،  يوليو   17 األربعاء 
سابقاتها  مصير  تلقى  أن  خشية  بنغازي،  مدينة  إلى 
الحقوقية سلوى بوقعيقيص وعضوة  الناشطة  أمثال 
البركاوي، والناشطة بالمجتمع  العام فريحة  المؤتمر 
المدني انتصار الحصائري واإلعالمية نصيب كرناف، 

والالتي قتلن في أحداث مختلفة.
عن  النواب  مجلس  بعضوة  االتصال  وانقطع 
من  ساعات  بعد  سرقيوه،  سهام  بنغازي،  مدينة 
مصادر  عدة  أكدت  حسبما  المدينة،  إلى  وصولها 
ونواب خالل حديثهم إلى »الوسط«، مشددين على 
اختفاء  إلى  تشير  اآلن  حتى  المتوفرة  المعلومات  أن 
فيما  مسلحين،  قبل  من  اعتراضها  بعد  »سرقيوه« 
أصيب بإطالق رصاص في ساقيه، كما ُأصيبت إحدى 

أبنائها. أحد  أيضا  عينيه، وأصيب 
سهام  النواب  مجلس  لعضوة  ظهور  آخر  وكان 
الذي  »الحدث«  برنامج  عبر  مداخلة  في  سرقيوه، 
»ليبيا  قناة  عبر  القماطي،  أحمد  اإلعالمي  يقدمه 
النواب  الحدث« بعد مشاركتها مع عدد من زمالئها 
التي  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  اجتماعات  في 
بليبيا  المعنية  المصرية  اللجنة  خاللها  استضافت 
الماضي،  األسبوع  مطلع  النواب  مجلس  من  أعضاء 
وخالل المداخلة الحظ المذيع ما اعتبره وصف النائبة 
الداعمين  النواب  مجلس  »أعضاء  سرقيوه  سهام 
بالمتشددين« قبل أن  العامة  للقيادة  التابع  للجيش 

االتصال. ينقطع 
أفراد  أحد  عن  األميركية،   »CNN« قناة  ونقلت 
أكثر  »اقتحمه  سرقيوه  منزل  أن  »سرقيوه«،  عائلة 
الساعات  في  ومسلحين  ملثمين  رجال  عشرة  من 
أحد  وتعرف  يوليو،   17 األربعاء  صباح  من  األولى 
قوات  من  إنهم  وقال  الرجال،  على  األسرة  أفراد 
وذكر  الدم،  أولياء  باسم  أيضا  المعروفة   106 اللواء 
وضربوا  ساقيه  في  زوجها  على  النار  أطلقوا  أنهم 
حتى  المستشفى  في  االثنان  يقبع  فيما  أبنائها،  أحد 

اآلن«.
ولفت أحد أفراد أسرة سرقيوه إلى أن »المسلحين 
خروجهم  وبعد  المحمولة،  هواتفهم  صادروا 
اسم  فيها  جدرانه  على  كتابات  رشوا  المنزل  من 
»الجيش  بأن  تحذير  ومعه  الدم(  )أولياء  المجموعة 
مكان  معرفة  سرقيوه  عائلة  ونفت  أحمر«،  خط 

.»CNN«ابنتهم أو أي معلومات عنها«، وفًقا لـ
ليبيا،  خارج  الموجودين  األسرة  أفراد  أحد  وقال 
الخطف  »عملية  إن  هويته،  عن  الكشف  عدم  طالبا 

مهام  يتولون  من  لكل  المسؤولية  حملوا  طرابلس، 
حمايتها  في  تقاعس  أي  عن  المدينة  في  األمن 
السلطة  وألعضاء  عام  بوجه  المواطنين  وحماية 

وآرائهم. توجهاتهم  كانت  أيًا  التشريعية 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعرب  بدوره 
عن »بالغ القلق لما وقع لعضو مجلس النواب سهام 
واقتيادها  زوجها  على  واعتداء  اختطاف  من  سرقيوة 
عن  الفوري  بـ»الكشف  مطالبًا  مجهولة«،  جهة  إلى 

وإطالق سراحها«. مصيرها 
خطفت  بنغازي  في  »ميليشيات  إن  المجلس  وقال 

كانت  أنها  خاصة  سرقيوه  إلسكات  محاولة  كانت 
تركت  والتي  العاصمة،  على  الحرب  ضد  جدا  نشطة 
حسب  خراب«،  حالة  في  بأكملها  ومجتمعات  مدنا 

األميركية. القناة 
ميكيل،  براه  مدريد  في  المقيم  األكاديمي  وقال 
قبل  بسرقيوه  منتظم  اتصال  على  كان  الذي 
أي شيء يقف في طريق  »النائبة ضد  إن  اختطافها، 
.»CNN« الليبية«، حسب بناء مصالح البالد واألمة 

»إستراتيجيا«  شركة  يدير  الذي  ميكيل  ووصفها 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المتخصصة  االستشارية 
ولهذا  مستقل،  »شخص  بأنها  إفريقيا،  وشمال 
ما«،  مرحلة  في  الليبي  النزاع  أطراف  جميع  أغضبت 
األمور  أصبحت  على طرابلس،  الهجوم  »بعد  مضيفا 
فداء،  كبش  إلى  بحاجة  الناس  وكان  توترا،  أكثر 
فريسة  لتكون  األمر  بها  انتهى  سهام  أن  وأعتقد 

ألعدائها«. سهلة 
 »CNN« لقناة  إستراتيجيا  شركة  مدير  وذكر 
»الوضع  إن  مرات  عدة  قالت  سرقيوه  أن  األميركية، 
في ليبيا يجب أن يتغير قبل أن يخرج عن السيطرة«.

لإلفراج  والدولية  المحلية  الدعوات  وتصاعدت 
الغامض  االختفاء  حول  قلق  وسط  سرقيوه  عن 
والمستمر حتى اآلن، إذ طالب أعضاء مجلس النواب 
في  األمنية  الجهات  طرابلس،  في  المجتمعون 

وحمايتها«. »تحرير سرقيوه  على  بالعمل  بنغازي 
في  المجتمعين  النواب  مجلس  ألعضاء  بيان  وفي 

»نتاج  هذا  أن  إلى  مشيرًا  سرقيوة«،  سهام  النائبة 
في  العامة  الحريات  وانعدام  القانون  لغياب  طبيعي 

العسكري«. الحاكم  مناطق سيطرة 
الداخلية  وزارة  النواب  مجلس  طالب  جانبه،  من 
لمعرفة  جهدها  بـ»تكثيف  األمنية  األجهزة  وكافة 
ومحاسبة  عنها  الفوري  واإلفراج  سرقيوه  مكان 

المسؤولين عن ذلك«.
»التي  سرقيوة  خطف  النواب  مجلس  واستنكر 
بحسب  مجهولين  قبل  من  مجهول  لمكان  اقتيدت 
تقرير وزارة الداخلية«، كما استنكر »أي أفعال تهدف 
والمساس  واالستقرار  األمن  وزعزعة  الفتن  بث  إلى 
أجل  من  بحياتهم  ضحوا  الذين  للشهداء  اإلهانة  أو 
العدالة  وتحقيق  والقانون  المؤسسات  دولة  إقامة 
أمن  في  لنعيش  الحريات  وصون  التعبير  وحرية 

وسالم بعد القضاء على اإلرهاب والتطرف«.
بيان  في  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  وأعربت 
المتعّلقة  اإلعالمية  التقارير  إزاء  البالغ  قلقها  »عن 
بشكل  وتتابعها  زوجها  وإصابة  سرقيوه  باختفاء 
إلى  المعنية  »السلطات  البعثة  ودعت  وثيق«، 
سرقيوه  منزل  استهدف  الذي  االعتداء  في  التحقيق 
تواجدها  مكان  عن  الكشف  وإلى  القسري  واختفائها 
أنّه »لن يكون  الفوري عنها«، وحّذرت من  واإلفراج 
مواقع  في  النساء  أصوات  إخماد  مع  تسامح  هناك 

القرار«. صنع 
قلقها  عن  عبرت  فقد  األوروبي  االتحاد  بعثة  أما 

»المؤسسات  ودعت  سرقيوه،  اختفاء  بشأن  البالغ 
السرعة  وجه  على  النائبة  حالة  لتوضيح  األمنية 
والتحقيق  عنها  الفوري  واإلفراج  تواجدها  ومكان 
عبر  نشرته  بيان  حسب  الواقعة«،  في  الفوري 

»فيسبوك«. بموقع  صفحتها 
دعا  أوفتش  أوليفر  ليبيا  لدى  األلماني  السفير 
سرقيوه  »صوت  وقال:  عنها،  الفوري«  »اإلفراج  إلى 
أي  صوت  مثل  النواب،  مجلس  في  منتخب  كعضو 
سيظل  ومصالحة،  سالم  رسالة  يحمل  مستقل  ليبي 

قبلنا«. صوتًا مسموعًا من 
ذلك  السالم،  أجل  من  الليبية  المرأة  منبر  واعتبر 
مطالبًا  ليبيا،  في  النساء  أصوات  إلسكات  محاولة 
عن  بالكشف  بنغازي  مدينة  في  األمنية  الجهات 
من  فورًا  سراحها  إطالق  على  والعمل  مصيرها 
وسالمة  الشخصية  سالمتها  »نحمل  مختطفيها، 

بالمدينة«. األمنية  للجهات  وزوجها  أطفالها 
يأتي  سرقيوه  اختطاف  إن  بيان  في  المنبر  وقال 
العام  العمل  رائدات  استهداف  »سلسلة  في  كحلقة 
استهداف  عمليات  تضمنت  إذ  ليبيا..  في  والسياسي 
ذلك  في  بما  اإلنساني  العدوان  صور  أخطر  النساء 
االحتجاز،  خالل  والتعذيب  والخطف،  التهديد، 
وحرق  حرمة  على  والتعدي  األقارب،  وخطف  والقتل، 
قائمة من تعرضن لالستهداف  أن  المنازل«، مضيفًا 
التي  بوقعيقيص  سلوى  المحامية  قبل  من  شملت 
ببنغازي  بيتها  في  األبيض  بالسالح  للقتل  تعرضت 
التي  البركاوي  فريحة  والنائبة  زوجها،  واختطف 
الحصائري  وانتصار  درنة،  في   2014 العام  اغتيلت 

.2014 التي اغتيلت في طرابلس في 
استهداف  إدانة  في  التهاون  أن  البيان  وأكد 
اإلدانة  وضعف  العام،  العمل  في  المشتغالت  النساء 
والمالحقة  التحقيق  في  واإلخفاق  المجتمعية، 
العقاب  من  اإلفالت  شيوع  إلى  أدى  القضائية 
النساء  على  العدوان  من  يجعل  ويكاد  ليبيا،  في 
»لقد  طبيعيًا،  أمرًا  العام  العمل  في  المشتغالت 
األجسام  بعض  قبل  من  إدانة  بيانات  عدة  صدرت 
األممية  العامة  األجسام  وبعض  الوطنية  العامة 
البيانات غير كافية على  ليبيا، لكن هذه  العاملة في 
يتضمن  متكامل  لنهج  غياب  هناك  فطالما  اإلطالق، 
النساء  استهداف  أنفسهم  لهم  تسول  من  ردع 
حقوق  عن  والمدافعات  العامة  الساحة  في  العامالت 
ذلك  مفاد  فإن  القتلة،  محاسبة  ويتضمن  اإلنسان، 
في  النساء  أصوات  إسكات  ضمنًا  يتقبل  العالم  أن 

القرار«. مواقع صنع 
الليبية من أجل السالم المجتمع  ودعا منبر المرأة 
إلى صياغة نهج متكامل يقطع دابر  والدولي  الليبي 

ليبيا. القاتلة في  العقاب  ظاهرة اإلفالت من 

بعد أزمة الطائرة العسكرية.. ولقاء السراج مع الشاهد

وفاة السبسي تعقد الحسابات التونسية في األزمة الليبية
تعقيدا  أكثر  حسابات  في  الليبي  الملف  دخل 
قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  وفاة  إعالن  بعد 
األزمة  أن  خصوصا  الخميس،  اليوم  السبسي، 
األسبوع  هذا  مهمة  تحركات  محور  كانت  الليبية 
عالمات  خاللها  تجددت  التونسي،  الجانب  على 

القلق على تصريحات المسؤولين التونسيين.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في تونس أن الرئيس 
توفي  عاما،   93 السبسي،  قائد  الباجي  التونسي 
صباح الخميس في المستشفى العسكري بتونس، 
الناصر  محمد  التونسي،  البرلمان  رئيس  وتولى 

رئاسة البالد موقتا وفقا للدستور التونسي.
وقبل يوم واحد من إعالن وفاة السبسي، بدت 
الوزراء  رئيس  تصريحات  في  واضحة  القلق  لغة 
التونسي، يوسف الشاهد الذي أعرب عن قلق بالده 
العاصمة  من  بالقرب  الحرب  تسببه  لما  »البالغ 
طرابلس من تهديد لحياة المدنيين«، مؤكدا أن 
»ال حل عسكريا للصراع في ليبيا«، وفق ما نشره 

المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
وخالل لقاء الشاهد مع رئيس المجلس الرئاسي 
بدأ  الذي  السراج  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
الثالثاء  أمس  من  أول  مساء  تونس  إلى  زيارة 
جوشوا  األميركي  باألعمال  القائم  بلقاء  استهلها 
رئيس  أوفكتزا.  أوليفر  األلماني  والسفير  هاريس 
لمسار  العودة  على ضرورة  التونسي شدد  الوزراء 
الحل السياسي، معلنا أن تونس تبذل كل الجهد 

إلنهاء القتال، الجاري قرب العاصمة طرابلس.
على  التونسي  القلق  انعكاسات  يقتصر  وال 
المحادثات الثنائية، بل إن وزير الشؤون الخارجية 
من  القلق  نقل  الجهيناوي،  خميس  التونسي، 
دول  على  »الخطيرة«  الليبية  األزمة  تداعيات 
الجوار خالل لقائه أعضاء من الكونغرس األميركي، 
لوضع  بدوره  باالضطالع  الدولي  المجتمع  مطالبا 

حد لألزمة.
الجهيناوي  تبادل  أميركا،  زيارته  وخالل 
الجمهوري  الحزبين  من  أعضاء  مع  النظر  وجهات 
اإلقليمي  الوضعين  تطورات  حول  والديمقراطي، 

وقف  وضرورة  ليبيا،  في  األزمة  خاصة  والدولي، 
برعاية  السياسي  المسار  واستئناف  النار  إطالق 

األمم المتحدة.
الخارجية »أهمية  تونس أكدت على لسان وزير 
الواليات  وخاصة  الدولية  المجموعة  اضطالع 
المتحدة األميركية بدور أكثر فاعلية من أجل إنهاء 
الخطيرة  لتداعياته  حد  ووضع  ليبيا،  في  الصراع 

على دول الجوار والمنطقة عموما«.
وهبطت طائرة ليبية من نوع »L39«، اضطراريا في 

منطقة الجرف األحمر بمدنين، وبعد الواقعة بساعات، 
أصدرت قاعدة الوطية الجوية بيانا أكدت فيه تبعية 
الطائرة إلى قوات القيادة العامة. وقالت وزارة الدفاع 
إن قائد الطائرة برتبة عقيد، أكد أن طائرته تعرضت 
إلى عطل فني. وكانت منظومة الدفاع الجوي تستعد 
العتراض الطائرة قبل هبوطها، وفق ما أعلنت الوزارة 
التونسية التي أوضحت أن طائرة عسكرية تونسية 
مشطت المنطقة، وأن السلطة القضائية العسكرية 

ستحقق في الواقعة.
القضية  هذه  إن  قالت  التونسية  الدفاع  وزارة 
سوف تسوى وفقا لألعراف الدبلوماسية واالتفاقات 
الدولية، مشيرة إلى أن »قاضي التحقيق العسكري، 
الطائرة  قائد  مع  األبحاث  مباشرة  يواصل 
صباح  للهبوط  اضطرت  التي  الليبية  العسكرية 
اإلثنين بمنطقة الجرف األحمر بمدنين«. وأضافت 
تأمينها  تم  التي  الطائرة  طبيعة  بحكم  »ذلك  أن 
البحث«.  ذمة  على  العسكرية  المنشآت  بإحدى 
أوضحت  وقائدها،  الطائرة  مصير  وبخصوص 
وزارتي  بين  التنسيق  جرى  أنه  التونسية  الوزارة 
ستتولى  التي  الخارجية،  والشؤون  الوطني  الدفاع 
تسوية هذه الوضعية حسب األعراف الدبلوماسية 

واالتفاقات الدولية.
وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي قال في 
جلسة استماع بمجلس نواب الشعب )البرلمان( إن 
في  المعبدة  الطريق  على  للنزول  اضطر  الطيار 
وفي  »الكيروزان«.  الوقود  نفاد  بسبب  مدنين 
تفسيره لعدم تمكن السلطات من رصد اختراقها 
كانت  الطائرة  أن  الزبيدي  برر  التونسية  األجواء 
 500 أو   600 تحت  جدا  منخفض  علو  على  تحلق 
المتوافرة  بالرادارات  رصدها  يصعب  مما  متر، 
للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن رصد مثل هذه 
مستويات  على  التحليق  بإمكانها  التي  الطائرات 
يتسن  لم  خاصة  رادارات  يتطلب  جدا  منخفضة 
والمقدرة  الباهظة  تكلفتها  أمام  اقتناءها  للوزارة 

بـ16 مليون دوالر.
الليبي،  الملف  التونسي على  القلق  ووسط هذا 
الدبلوماسي  األداء  حول  قائما  التساؤل  يبقي 
التونسي على المديين المتوسط والبعيد، في ظل 

قيادة موقتة قائمة وأخرى منتخبة منتظرة.

»CNN« األميركية تكشف تفاصيل عملية الخطف وتتهم »أولياء الدم«

مصير سلوى وفريحة.. شبح مرعب 
يالحق سرقيوه

أحد أفراد عائلة النائبة املخطوفة يتهمون »أولياء الدم«

 تصاعد الدعوات المحلية 
والدولية لإلفراج عن سرقيوه

شركة »إستراتيجيا« االستشارية: شخصية 
مستقلة، أغضبت جميع أطراف النزاع الليبي

رئيس الوزراء التونسي أبدى لوفد 
من الكونجرس قلقه بشأن األوضاع 

في ليبيا

<  سلوى بوقعيقيص<  فريحة البركاوي
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بريطانيا تواجه االتحاد األوروبي بعد انتخاب جونسون رئيسا للوزراء
متمسك بالخروج من بريكست

لندن – وكاالت

اسطنبول – وكاالت

غير  بصفة  المقيمين  السوريين  اسطنبول  والية  سلطات  أنذرت 
البدء  قبل  القادم،  أغسطس   20 قبل  بمغادرتها  المدينة  قانونية في 
»الداخلين  أخرى، مؤكدة مالحقة  تركية  محافظات  إلى  ترحيلهم  في 

بطريقة غير شرعية إلخراجهم من البالد«.
سوري  ألف   547 من  أكثر  أن  بيان  في  إسطنبول  والية  وأكدت 
يعيشون في إسطنبول »في إطار نظام الحماية المؤقتة« بعدما فروا 
الذي  البيان  وتابع   .2011 منذ  هناك  الدائر  النزاع  نتيجة  من سورية 
نشر بالتركية والعربية أن »األجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا 
سيتم  إقامة(  لديهم  ليست  أو  مسجلين  )غير  المؤقتة  الحماية  تحت 
ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من وزارة الداخلية«، مشيرا إلى أنه 

»تم إغالق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول«.

مهلة في المحافظات األخرى
 2019 أغسطس   20 تاريخ  حتى  مهلة  إعطاء  »تم  انه  البيان  وأضاف 
مؤقتة  حماية  هويات  يملكون  الذين  السورية  الجنسية  من  لألجانب 
في محافظات غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، حتى يعودوا إلى 
حتى  يعودون  ال  »الذين  ترحيل  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  محافظاتهم«، 
وأكدت  فيها«.  المسجلين  المحافظات  إلى  المؤقتة  المهلة  نهاية 
والية إسطنبول »استمرار أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى بالدنا 

بطريقة غير شرعية« إلخراجهم من البالد.
وعززت قوات األمن التركية عمليات التدقيق في الهويات في األيام 
وفي  والحافالت  المترو  محطات  في  خصوصا  إسطنبول،  في  األخيرة 

األحياء التي تتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين.

اعتقال وترحيل 600 سوري
وقال مهدي داود، رئيس منبر الجمعيات السورية الذي يضم عددا من 
المنظمات السورية غير الحكومية إن »أكثر من 600 سوري« غالبيتهم 
في  الماضي  األسبوع  اعتقلوا  المؤقتة  الحماية  بطاقة  يحملون 
إسطنبول وطردوا إلى سورية. واعتبر أن عمليات الطرد هذه تتعارض 
مع تعليمات وزارة الداخلية التركية نفسها، ألن هؤالء األشخاص كان 
إلى  وليس  فيها  المسجلين  التركية  الواليات  إلى  ينقلوا  أن  يفترض 

سورية.
بأنهم  فيها  يعترفون  وثائق  توقيع  على  أجبروا  »لقد  داود  وأضاف 
يعودون إلى سوريا طوعا«. وقال إن المنبر الذي يترأسه أجرى اتصاالت 
مع السلطات التركية إثر عمليات الطرد هذه »ولم تسجل أية حالة طرد 

جديدة منذ السبت«.
وال  إسطنبول  في  يعيشون  سوري  ألف   26 نحو  أن  داود  وأوضح 
يحملون بطاقة الحماية المؤقتة. ولم يكن قادرا على إعطاء رقم عن 
الوقت  في  والمقيمين  أخرى  واليات  في  المسجلين  السوريين  عدد 

الحاضر في إسطنبول.

خطاب معاد للسوريين
وشهدت حملة االنتخابات البلدية هذا العام انتشارا للخطاب المعادي 
للسوريين على مواقع التواصل االجتماعي من خالل وسم »السوريون 
ارحلوا«. ووجهت انتقادات إلى رئيس البلدية الجديد إلسطنبول أكرم 
إمام أوغلو ألنه عبر عن استيائه من عدد الالفتات المكتوبة بالعربية 

في بعض أحياء المدينة.
بالدهم  من  الهاربين  السوريين  من  عدد  أكبر  تركيا  وتستضيف 
 3,5 بنحو  عددهم  ويقدر  مجاورة،  أخرى  دول  استقبلته  بما  مقارنة 

مليون شخص.

حملة معادية صاحبت انتخاب أكرم أوغلو

اسطنبول تبدأ حملة لترحيل 
السوريني املقيمني بصفة غير قانونية

أستراليا ستحظر عودة مواطنيها 
الذين قاتلوا مع تنظيم »داعش«

<  عمدة اسطنبول مستاء من انتشار محالت عربية في المدينة 

تنظيم  صفوف  في  قاتلوا  الذين  مواطنيها  منع  استراليا  تعتزم 
وذلك  سنتين  إلى  تصل  لفترة  أراضيها  إلى  العودة  من  »داعش« 

بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان الثالثاء.
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر 
داتون صالحية تفعيل »أوامر إقصاء« لمنع اإلرهابيين المشتبه بهم 
مطبق  مشابه  قانون  إلى  التشريع  ويستند  بلدهم.  إلى  العودة  من 
مسألة  حول  قرار  باتخاذ  قاض  بموجبه  يقوم  المتحدة،  المملكة  في 

تطبيق أمر باإلقصاء.
يستهدف  القانون  إن  يوليو  مطلع  في  البرلمان  أمام  داتون  وقال 
230 استراليًا توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم 

»داعش«، وال يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح االسترالي غير دستوري ويمنح 
بإحالته  المعارض  العمال  حزب  طالب  وقد  النفوذ،  من  الكثير  الوزير 

إلى لجنة االستخبارات واألمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
في  قالت  كينلي  كريستينا  الظل  بحكومة  الداخلية  وزيرة  أن  غير 
»دستورية  خطة  تريد  لكنها  القانون  ستؤيد  المعارضة  إن  بيان 

تحافظ على أمن االستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا«.
يناقشها  التي  للجدل  المثيرة  العديدة  اإلجراءات  أحد  ذلك  ويعد 
البرلمان في األسبوع التشريعي األول له منذ إعادة انتخاب الحكومة 

المحافظة في مايو.
يسمح  الذي  »ميديفاك«  قانون  إلغاء  األخرى  المقترحات  وتتضمن 
بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط 

الهادئ إلى استراليا للعالج.
زعيم  وقال  القانون،  إللغاء  معارضتها  اآلن  حتى  المعارضة  وأبدت 
حزب العمال انتوني البانيز لشبكة »سكاي نيوز« الثالثاء إنه ال يعتقد 
أن الحكومة قدمت حججا مقنعة. وقال »هناك قرابة 90 شخصا نقلوا 
إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك«. وأضاف »وهناك 900 نقلتهم 

الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون ميديفاك«.
كانبيرا  سياسة  االنسان  حقوق  ومنظمات  المتحدة  األمم  ودانت 
ناورو وجزيرة  يزالون على جزيرة  900 الجئ ال  قرابة  إزاء  المتشددة 
عن  دافعت  استراليا  أن  غير  الجديدة.  غينيا  لباباوا  التابعة  ماناوس 
قضوا  األشخاص  مئات  إن  قائلة  طبيعتها،  في  اإلنسانية  سياساتها 
غرقا في البحر أثناء محاولتهم وصول أراضيها، وبأنها تسعى إلى ردع 

الناس عن القيام بمثل تلك الرحالت.

بدعم من وزير الداخلية المحافظ

<  وزير الداخلية األسترالي بيتر داتون

<  بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المعروف بهفواته

االتحاد  مع  العالقة  من  بكثير  أبعد  هو  ما  حول  المتحدة 
من  بدءا  شتى  أمور  عن  الحديث  وأذكى  األوروبي، 
االنفصال وسياسات الهجرة وانتهاء بالرأسمالية والحداثة 
البريطانية. وتبقى قضية الخروج من االتحاد األوروبي التي 

أطاحت برئيسي وزراء من المحافظين هي المهيمنة.
من  األوروبي  االتحاد  مع  بالتفاوض  جونسون  وتعهد 
خارج  سلس  انتقال  لضمان  لالنفصال  جديد  اتفاق  أجل 
االتحاد قبل 31 أكتوبر. لكن إذا أصر التكتل األوروبي على 
موقفه برفض ذلك فسيمضي جونسون في تنفيذ تعهده 

بالمغادرة في ذلك الموعد.
هذه  مثل  إن  كثيرون  واقتصاديون  مستثمرون  ويقول 
أكبر  خامس  وتغرق  العالمية  باألسواق  ستعصف  الخطوة 

اقتصاد بالعالم في الركود أو ربما الفوضى.
وال يملك حزب المحافظين األغلبية في البرلمان ويحتاج 
إلى دعم عشرة مشرعين من الحزب الديمقراطي الوحدوي 
من أيرلندا الشمالية المؤيد للخروج من االتحاد األوروبي 

كي يحكم.

أوروبا تحذر من العواقب
من ناحيته، قال نائب رئيس المفوضية األوروبية، فرانس 
تيمرمانس، إن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون 
اتفاق سيكون »مأساة« على التكتل وبريطانيا لكن االتحاد 

سيلتزم باتفاق االنسحاب مع لندن.
بريطانيا  »خروج  صحفي  مؤتمر  في  تيمرمانس  وقال 
على  مأساة،  سيكون  ترتيب،  دون  الخروج  اتفاق،  دون 
جميع األطراف ليس فقط على المملكة المتحدة«. وأضاف 
»توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق مع االتحاد األوروبي، 
واالتحاد األوروبي سيلتزم بهذا االتفاق«. وقال تيمرمانس 
إن االتحاد األوروبي متمسك بموقفه إزاء الخروج البريطاني، 
مضيفا أن شخصية جونسون أو أسلوبه الغريب ال يحدثان 

أي فارق.

تصريحات تثير الجدل
عينت  قد  ماي،  تيريزا  السابقة،  الحكومة  رئيسة  وكانت 
استقال  أنه  غير   2016 عام  في  للخارجية  وزيرا  جونسون 
في 2018 احتجاجا على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ديفيد  بعد  الوزراء  لرئاسة  مرشحا  جونسون  وكان 
الخروج  حملة  في  األبرز  القائد  ألنه   2016 عام  كاميرون 
من االتحاد األوروبي، إال أنه انسحب في آخر لحظة، بعدما 
نفسه  ورشح  غوف،  مايكل  العدل،  وزير  زميله،  عنه  تخلى 

لكنه خسر في نهاية المطاف.
وعرف جونسون بتصريحاته المثيرة، وميله إلى الدعابة 
يصابون  كثيرين  جعل  ما  وهو  الحاد،  النقد  وتوجيه 

بريطانيا  بقيادة  تعهد  الذي  جونسون،  بوريس  حل 
اتفاق  خالل  من  سواء  األوروبي  االتحاد  عن  لالنفصال 
رئيسا  ماي  تيريزا  محل  أكتوبر،  نهاية  بحلول  بدونه  أو 
لوزراء بريطانيا أمس األربعاء بعدما فاز بتفوق واضح على 
منافسه الوحيد، وزير الخارجية جيريمي هانت، بزعامة حزب 

المحافظين.
المتحدة نحو مواجهة مع االتحاد  المملكة  ويدفع فوزه 
داخلية  دستورية  أزمة  ونحو  االنفصال  بشأن  األوروبي 
أي  بإسقاط  البريطاني  بالبرلمان  أعضاء  تعهد  بعدما 
وحصل  اتفاق.  دون  االتحاد  من  الخروج  تحاول  حكومة 
جونسون على 92153 صوتا من أعضاء حزب المحافظين 
أي نحو مثلي ما حصل عليه منافسه وزير الخارجية، هنت، 

الذي جمع 46656 صوتا.
زيارة  بعد  األربعاء  أمس  رسميا  منصبها  ماي  وتركت 
باستقالتها  خاللها  تقدمت  بكنجهام  قصر  إلى  قصيرة 
رسميا إلى الملكة إليزابيث، والتي أعلنت تعيين جونسون 

قبل دخوله مقر الحكم في 10 داونينج ستريت.
»سنتمم  النتيجة  إعالن  بعد  عاما(   55( جونسون  وقال 
الخروج من االتحاد األوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل 
نستطيع‘  ‘نعم  بروح  ذلك  سيتيحها  التي  الفرص  كل 
األميركي  الرئيس  مع  العلنية  خالفاته  ورغم  جديدة«. 
السابق باراك اوباما، فلقد استعان بشعار حملته االنتخابية 

في العام 2008، »نعم نستطيع«.
العمالق  ينهض  كما  »سننهض  جونسون،  وأضاف 
الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية«. وقال 
إن محور حملته لزعامة الحزب كان »تحقيق االنفصال عن 
االتحاد األوروبي وتوحيد البالد وإلحاق الهزيمة بجيريمي 

كوربين )زعيم حزب العمال المعارض(، وهو ما سنفعله«.
الرئيس  هنأه  فوزه  من  الساعة  نصف  حوالي  وبعد 
األمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر وقال فيها 
بين  نسبيا  المتوترة  العالقة  ومقابل  عظيما«!.  »سيكون 
ترامب ورئيسة الوزراء المستقيلة، ماي، فلقد سبق للرئيس 
بريطانيا  في  جدال  أثار  مما  بجونسون،  اإلشادة  األميركي 

حول تدخل ترامب في الشؤون الداخلية لبريطانيا.
والفوز الكبير الذي حققه جونسون، وهو واحد من أبرز 
الساسة في بريطانيا، يضع شخصية داعمة بقوة للخروج 
مرة  ألول  الحكومة  قيادة  موقع  في  األوروبي  االتحاد  من 
منذ تصويت المملكة المتحدة على االنفصال في استفتاء 
صادم أجري عام 2016. لكن جونسون سيتولى المنصب 
في واحدة من أصعب المنعطفات في تاريخ بريطانيا منذ 

انتهاء الحرب العالمية الثانية.
مملكة منقسمة

وأظهر استفتاء االنفصال في 2016 انقساما في المملكة 

بالدهشة بعد توليه وزارة الخارجية. ومن أبرز التصريحات 
إن  فيها  قال  التي  تلك  الجديد،  الوزراء  لرئيس  المحرجة 
جعلته  الكينية،  أوباما،  باراك  األمريكي،  الرئيس  »أصول 
المرشحة  شبه  كما  وتاريخها.«  بريطانيا  تراث  يكره 
السابقة لالنتخابات الرئاسية األمريكية، هيالري كلينتون، 

»بممرضة سادية تعمل في مصحة لألمراض العقلية«.
دعوته  بعد  ألوباما  الذعة  انتقادات  جونسون  ووجه 
البريطانيين للبقاء في االتحاد األوروبي، وقال إن »الواليات 
االتحاد  يفرضها  التي  بالقيود  تقبل  ال  نفسها  المتحدة 

األوروبي، فلماذا تريدنا أن نقبل بذلك؟«.
كما تعرض جونسون النتقادات لوصفه النساء المسلمات 
البريد«  البرقع بأنهن »يشبهن صناديق  اللواتي يرتدين 
)في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها 
تشبه فتحة صندوق البريد(، كما قارنهن أيضا مع »سراق 

البنوك«.

»مشروع هتلر«
وصف  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج  حملة  خضم  وفي 
النازية،  زعيم  »مشروع  بأنه  األوروبي  االتحاد  جونسون 
دولة  »إنشاء  تعبيره،  حد  على  حاول،  الذي  هتلر«،  أدولف 

أوروبية واحدة«.
عمله  في  واالستعراض  باإلثارة  جونسون  واشتهر 
السياسي منذ أن انتخب رئيسا لبلدية العاصمة لندن عام 
2008، وكان من بين أهم قرارته منع المشروبات الكحولية 

في وسائل النقل العام.
وبدراجته  لالنتباه  الملفت  بمظهره  أيضا  وعُرف 
استعمال  لتشجيع  أنه طرح مشروعا ضخما  الهوائية، كما 
ألف   90 نحو  ليشجع  باسمه،  ارتبط  لندن،  في  الدراجات 
العمل  إلى  الذهاب  في  الدراجة  استعمال  على  شخص 

وقضاء مصالحهم.
وكان كثيرا ما يذهب إلى مكتبه على الدراجة الهوائية، 
كانت ظاهرة  لذلك  عديدة،  مرات  دراجته سرقت  أن  رغم 
جونسون  أوالها  التي  المواضيع  من  الدراجات  سرقة 

اهتماما خاصا خالل واليته في لندن.
والداه  وانتقل  نيويورك،  في   1964 عام  جونسون  ولد 
إلى بريطانيا وهو طفل صغير. ويفتخر أن والده من أصول 
تركية، وقد درس في كلية إيتون كوليج الشهيرة، وأظهر 

ميال إلى دراسة اللغة االنجليزية واآلداب الكالسيكية.
كما درس اآلداب القديمة في أوكسفورد، وانتخب رئيسا 
العملية  حياته  جونسون  وبدأ   .1984 عام  الطلبة  التحاد 
لالتحاد  مراسلها  أصبح  ثم  تلغراف،  ديلي  في  صحفيا 
لصحيفة  مديرا  يصبح  أن  قبل  للمدير،  ونائبا  األوروبي، 
سبيكتيتور، عام 1991. وأكسبته مسيرته الصحفية شهرة 
ومنحته مكانة اجتماعية، ففتحت له باب العمل السياسي، 
حزب  عن  العموم،  مجلس  في  نائبا   2001 عام  لينتخب 

المحافظين.

ح بوقف تمويل غير المشاركين ماكرون يلِوّ

14 دولة أوروبية تقر »آلية تضامن« لتوزيع الالجئني وإيطاليا تقاطع
باريس – وكاالت

<   يحاول آالف المهاجرين سنويا العبور إلى أوروبا في قوارب أغلبها متهالك  

أعلنت فرنسا إن ثماني دول أوروبية وافقت على المشاركة 
مياه  في  إنقاذهم  يتم  الذين  المهاجرين  استضافة  في 
تلك  من  واحدة  ليست  إيطاليا  أن  غير  المتوسط  البحر 
الدول. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك 
فرنسية  خطة  المبدأ  حيث  من  دعمت  أخرى  دول  ست 
ألمانية إلعادة توطين المهاجرين عقب محادثات شهدتها 

العاصمة باريس، ولكنه لم يكشف عنها.
مفوض  اإلليزيه  قصر  في  لقائه  بعيد  ماكرون  وقال 
والمدير  غراندي  فيليبو  لالجئين  األعلى  المتحدة  األمم 
العام لمنظمة الهجرات الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا 
فيتورينو »من حيث المبدأ أعطت 14 دولة عضوًا موافقتها 
ال14  الدول  بين  من  الفرنسية-األلمانية.  الوثيقة  على 

هناك ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل فاعل«.
أي تمويل  يوافق على صرف  أنه لن  وحذر ماكرون من 
للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء تلك الخطة. 
عشرات  تدفق  تواجه  تزال  وال  كانت  التي  إيطاليا،  لكن 
القوارب المحملة بالمهاجرين الفارين إلى أوروبا، قاطعت 
الداخلية  وزير  سالفيني،  ماتيو  ويقود  المحادثات.  تلك 
المتشدد  الموقف  اليمين،  أحزاب  اإليطالي ورئيس تحالف 
آالف  ويحاول  األوروبي.  االتحاد  إلى  الهجرة  ضد  لبالده 
أغلبهم  عام،  كل  أوروبا  إلى  المتوسط  عبور  المهاجرين 
ما  وغالبًا  الرحلة.  لهذه  انطالق  ليبيا كنقطة  يستخدمون 
تكون هذه الرحالت على متن قوارب متهالكة يتزاحم فيها 
المهاجرون أماًل في الوصول إلى اليابسة. لكن منذ منتصف 
2017، تراجعت رحالت المهاجرين إلى أوروبا إلى حدٍ كبيٍر 
نظرًا للجهود التي قامت بها إيطاليا ودول أوروبية أخرى 
لتشجيع ليبيا على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.

آلية مستقرة
وزراء  من  عدد  بحضور  محادثات  عقب  ماكرون،  وقال 
»توصلت  األوروبي:  االتحاد  دول  وخارجية  داخلية 

دولة   14 أن  إلى  االثنين  صباح  ُأجريت  التي  المحادثات 
من أعضاء االتحاد األوروبي وافقت على الوثيقة الفرنسية 
تعاونها  دول  ثماني  »أعلنت  وأضاف،  األلمانية«. 
تسمح  أن  شأنها  من  مستقرة  آلية  في  ومشاركتها 
على  بناء  بالتصرف  للهجرة  األوروبي  االتحاد  لمفوض 
التضامن  روح  تبرز  الدول  تلك  مشاركة  أن  كما  طلبات 

الالزم توافرها بين دول االتحاد«.
ولم يكشف ماكرون تفاصيل االتفاق الذي تم التوصل 
هي  االتفاق  على  وافقت  التي  الثمانية  والدول  إليه. 
وليتوانيا،  وأيرلندا،  وألمانيا،  وفرنسا،  وفنلندا،  كرواتيا، 
أعلنت  التي  الست  الدول  لكن  والبرتغال.  ولوكسمبورغ، 

دعمها لالتفاق لم تعلن موقفها الرسمي.
في غضون ذلك، قال ماكرون إنه سوف يرفض صرف 
وقال  التعاون.  رفضت  التي  للدول  أوروبية  تمويالت 

يتعلق  عندما  انتقائيين  نكون  أن  يمكن  »ال  ماكرون: 
ال  تقول:  دول  لدينا  تكون  أن  نريد  ال  بالتضامن.  األمر 
بالمشاركة في  األمر  يتعلق  أوروبا خاصتكم، عندما  نريد 
تحمل عبء ما، لكن هذه الدول معنا عندما يتعلق األمر 

بالتمويل«.
في  أو  الحال،  هذا  على  األمر  يستمر  »لن  وأضاف، 
بهذا  التمويالت  تلك  اعتماد  على  أوافق  لن  الحالة  هذه 
على  الفرنسي  الرئيس  تصريحات  واعتبرت  الخصوص«. 
موقًفا  تتبنيان  اللتين  وبولندا  للمجر  صريح  تحذير  أنها 

متشددًا من سياسات الهجرة األوروبية.

رد فعل إيطاليا
في  سالفيني  ماتيو  اإليطالي  الداخلية  وزير  يشارك  لم 
اليمين  أحزاب  تحالف  رئيس  وقال  باريس.  محادثات 

موقع  على  تغريدة  في  اإليطالي  الحكومي  اإلئتالف  في 
األوامر  تتلقى  ال  »إيطاليا  تويتر:  االجتماعي  التواصل 
قضية  مناقشة  أراد  إذا  ماكرون  أن  مضيًفا  أحد«،  من 

المهاجرين، فعليه أن يتوجه إلى روما.
إيطاليا  أغلقت  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 
اإليطالية،  صقلية  جزيرة  في  المهاجرين  مركز  رسميًا 
أوروبا.  في  للمهاجرين  نوعه  من  األكبر  المركز  وهو 
وحضر سالفيني عملية إغالق مركز مينيو الذي كان يتسع 

ألربعة آالف شخص.
أوضح  ما  حسب  االجتماع،  هذا  من  الهدف  وكان 
اجتماع  خالل  »التوصل  هو  الملف،  من  مقرب  مصدر 
مالطا في سبتمبر إلى اتفاق بين 12 و15 دولة على آلية 
مع  التعاطي  في  أكثر  وإنسانية  أكثر  فعالية  ضمان  تتيح 

المهاجرين الواصلين الى المتوسط«.

سيدني - وكاالت

خالل استقباله رئيس وزراء باكستان

ضجة ودهشة في أفغانستان والهند بعد تصريحات مثيرة لترامب
كابل - وكاالت

الواليات  على  إن  الثالثاء  غني  أشرف  األفغاني  الرئيس  قال 
بشأن  ترامب  دونالد  الرئيس  تصريحات  توضيح  المتحدة 
أفغانستان وخصوصًا قوله إن بإمكانه كسب الحرب بسهولة 
ال  »لكنني  األرض«،  وجه  على  و»محوها من  أيام  في عشرة 

أريد قتل عشرة ماليين شخص«.
للجدل  المثيرة  التصريحات  من  بالعديد  ترامب  وأدلى 
في  خان  عمران  باكستان  وزراء  رئيس  جانبه  وإلى  اإلثنين 
البيت األبيض، بشأن أفغانستان والنزاع التاريخي بين الهند 

وباكستان بشأن إقليم كشمير.
يشعر  حيث  أفغانستان  في  سخًطا  تصريحاته  وأثارت 
انسحاب  إزاء  بالقلق  الحرب  أنهكتهم  الذين  المواطنون 
وحرب  طالبان  حكم  إلى  عودة  وإمكانية  األميركية  للقوات 

أهلية.
وقال ترامب إن أفغانستان، »ستمحى. ستنتهي حرفيا في 
عشرة أيام«. وأضاف »ال أريد أن أسلك ذلك المسار« وبأنه ال 

يريد قتل الماليين.
موفده  توجه  مع  بالتزامن  بتصريحاته  ترامب  وأدلى 
قبيل  كابول  إلى  زاد،  خليل  زلماي  أفغانستان  إلى  الخاص 
الذين   — والمتمردين  طالبان.  مع  جديدة  محادثات  جولة 
أفغانستان  مساحة  نصف  على  نفوذ  لديهم  أو  يسيطرون 
يتيح  محتمل  اتفاق  بشأن  واشنطن  مع  محادثات  يجرون   —
انسحاب القوات العسكرية األجنبية مقابل عدد من الضمانات 
جمهورية  »حكومة  إن  بيان  في  غني  مكتب  وقال  األمنية. 
الرئيس  بإيضاحات لتصريحات  أفغانستان اإلسالمية تطالب 
الوزراء  رئيس  مع  اجتماع  خالل  عنها  عبر  التي  األميركي 

الباكستاني، عن طريق القنوات والطرق الدبلوماسية«.
وقال ترامب أيضًا إن باكستان ستساعد الواليات المتحدة 
هناك  أن  مضيًفا  أفغانستان  من  نفسها  »تخليص«  على 

»إمكانيات هائلة« للعالقة بين واشنطن وإسالم أباد.
وكثيرًا ما ألقت أفغانستان بالمسؤولية على باكستان في 
إذكاء النزاع األفغاني ودعم طالبان، وغني غاضب من مواصلة 
مع  محادثات سالم مستمرة  في  تهميشه  المتحدة  الواليات 

طالبان.

غضب في الهند
كما عمت البلبلة البرلمان الهندي الثالثاء بعد تصريح ترامب، 
البيت األبيض، أن رئيس  أثناء جلوسه بجوار خان في  أيضًا 
الوزراء ناريندرا مودي طلب منه التوسط في النزاع المستمر 

منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، وهو ما 
تنفيه نيودلهي نفيًا قاطعًا.

القومي  الحكومة  رئيس  من  المعارضة  قادة  وطلب 
الهندوسي أن يحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح المسألة، 
إذ توحي تصريحات ترامب بتحول كبير في السياسة الخارجية 
باكستان.  مع  عليها  المتنازع  المنطقة  هذه  بشأن  الهندية 
والنزاع حول كشمير مستمر منذ نهاية االستعمار البريطاني 

لشبه القارة الهندية في 1947.
وكتب راهول غاندي الذي استقال مؤخرًا من رئاسة حزب 
المؤتمر بعد هزيمته في االنتخابات التشريعية، في تغريدة 

»إن كان هذا صحيحًا، فإن رئيس الوزراء مودي خان مصالح 
الهند«.

حكمًا  مقسومة  الهيمااليا  في  الواقعة  كشمير  ومنطقة 
عقود  سبعة  منذ  نزاع  موضع  وهي  وباكستان  الهند  بين 
حربان  ودارت  بها،  منهما  كل  يطالب  اللذين  البلدين  بين 
نيودلهي  وتؤكد  الخالف.  هذا  حول  بينهما  ثالثة  أصل  من 
ينبغي أن تكون موضع  ثنائية محض وال  أن كشمير مسألة 

تدخل دولي.
وطالب عناصر من حزب المؤتمر والحزب الشيوعي الهندي 
الحكومة بتوضيح موقفها رافعين شعارات معارضة، وأرغموا 
على تأجيل انعقاد مجلس الواليات، الغرفة العليا في البرلمان.
»إنه  راجا  د.  الهندي  الشيوعي  للحزب  العام  األمين  وقال 
موضوع خطير. موقف الهند المعلن منذ األزل هو أن )كشمير( 
مسألة ثنائية بين الهند وباكستان. هل حصل تغيير ما ..؟«.

نفي  إلى  الليل  خالل  الهندية  الحكومة  سارعت  وبعدما 
تصريحات ترامب، جددت الثالثاء موقفها أمام البرلمان.

بشكل  التأكيد  »أود  جايشانكر  س.  الخارجية  وزير  وقال 
أي طلب من هذا  يقدم  لم  الوزراء  رئيس  أن  للجمعية  قاطع 
النوع للرئيس األميركي«، قبل أن يطغى الصخب على صوته.
ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة تمرد انفصالية 
المدنيين.  من  معظمهم  قتيل  ألف   70 من  أكثر  أوقعت 
هاون بشكل  قذائف  والباكستاني  الهندي  الجيشان  ويتبادل 
حدودًا  يشكل  الذي  النار  إطالق  وقف  خط  عبر  يومي  شبه 

بحكم األمر الواقع بين شطري كشمير.
المجموعات  بمساندة  المجاورة  الدولة  نيودلهي  وتتهم 
المسلحة الناشطة في وادي سريناغار، وهو ما تنفيه باكستان.
بأنها  ترامب  تصريحات  أميركي  ديمقراطي  نائب  ووصف 
»تليق بمبتدىء« وتشكل »خطأ محرجًا«. وقال براد شيرمان 
في تغريدة »كل من يعرف القليل عن السياسة الخارجية في 
أي تدخل من  باستمرار  تعارض  الهند  أن  آسيا يدرك  جنوب 

طرف ثالث في كشمير«.

<   ترامب مستقبال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت األبيض
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واشنطن وطهران تواصالن حرب الطائرات املسيرة والناقالت وجهود للوساطة
اقتراحات أميركية وأوروبية لتشكيل قوة لحماية المالحة

طهران، واشنطن – وكاالت

أميركية  عسكرية  مراقبة  طائرة  إيران  أسقطت 
مسيرة في الخليج بصاروخ أرض-جو. وتقول إيران 
إن الطائرة كانت في مجالها الجوي لكن الواليات 

المتحدة تقول إنها كانت في السماء المفتوحة.
وقال ترامب آنذاك إن الواليات المتحدة اقتربت 
من شن ضربة عسكرية ضد إيران انتقاما إلسقاط 
الطائرة المسيرة، ولكنه تراجع في اللحظات األخيرة 

تجنبا لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
إيرانية  طائرات  أي  إسقاط  نفيه  معرض  وفي 
»لقد  أمس،  حاتمي  الدفاع  وزير  قال  مسيرة، 
التي  )األميركية(  المسيرة  الطائرة  جسم  عرضنا 
أسقطت  أنها  جهة  أي  زعمت  وإذا  أسقطناها... 
أي  إسقاط  يتم  لم  فلتعرضها.  لنا  مسيرة  طائرة 

طائرة مسيرة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية«.
قوة أوروبية في الخليج

وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-
إيف لو دريان الثالثاء أن بالده تعمل مع بريطانيا 
ومراقبة  لمتابعة  »مهمة  تشكيل  على  وألمانيا 
إيران ناقلة  الخليج« بعد احتجاز  البحري في  األمن 
رد  في  وذلك  هرمز،  مضيق  في  بريطانية  نفط 

باحتجاز  الشهر  مطلع  بريطانيا  قيام  على  واضح 
ناقلة نفط إيرانية كانت تمر عبر مضيق جبل طارق 
على  تفرض حظرا  أوروبية  عقوبات  مخالفة  بحجة 

تصدير النفط لسورية.
»نعمل  الوطنية  الجمعية  أمام  لودريان  وقال 
حاليًا مع البريطانيين واأللمان على مبادرة أوروبية 
األمن  ومراقبة  لمتابعة  مهمة  تشكيل  يتم  لكي 
البحري في الخليج«، داعيًا إلى »التفكير معًا بمنطق 

أمن مشترك في الخليج بطريقة دبلوماسية«.
إلى  بالتحديد  يشر  لم  الفرنسي  الوزير  ولكن 
منطقة  في  األوروبية  البحرية«  الحماية  »مهمة 
الخليج والتي كان نظيره البريطاني جيريمي هانت 
الدفاع  وزيرة  وكانت  تشكيلها.  إلى  اإلثنين  دعا 
محادثة  إثر  األحد  تغريدة  في  قالت  الفرنسية 
هاتفية مع نظيرتها البريطانية بيني موردون إن، 
كبير  أمني  تحد  هي  الخليج  في  المالحة  »حرية 

بالنسبة لألوروبيين. نريد العمل معا لضمانها«.
وأمام الجمعية الوطنية قال لودريان »يجب أن 
الخليج.  التوترات« في  ننفذ عملية تهدئة إلخماد 
وأضاف »نحن ندفع إيران اليوم للعودة إلى اتفاق 

فيينا. لقد التقيت لتوي بالمبعوث الخاص للرئيس 
روحاني ألقول له ذلك«.

عباس  اإليراني  الخارجية  وزير  نائب  ووصل 
مكتوبة  رسالة  معه  حامال  باريس  إلى  عراقجي 
الفرنسي  نظيره  إلى  روحاني  حسن  الرئيس  من 

إيمانويل ماكرون، وفقا لطهران.

بريطانيا تستعين بوسطاء
مكتب  رئيس  جلبايجاني،  محمد  محمد  وكشف 
المرشد األعلى اإليراني، أمس األربعاء إن بريطانيا 
أرسلت وسيطا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي 
ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران في األسبوع 
لـ»وكالة  اإللكتروني  للموقع  وفقا  وذلك  الماضي، 

تسنيم« شبه الرسمية.
زيارة  بشأن  تفاصيل  أي  جلبايجاني  يذكر  ولم 
الوسيط البريطاني لكنه أشار بنبرة ساخرة لتدخل 
الشؤون  في  االستعمارية  الحقبة  أثناء  بريطانيا 
اإليرانية. وقالت وكالة تسنيم نقال عنه »البلد الذي 
كان يعين يوما وزراء ومحامين في إيران وصل به 
الحال إلى أن يرسل وسيطا يتشفع لتحرير سفينته«.

وكانت وكالة األنباء العمانية أعلنت اإلثنين أن 
الخارجية يوسف بن  الوزير المسؤول عن الشؤون 
علوي بن عبد اهلل سيزور إيران السبت، 27 يوليو، 
لبحث التطورات في المنطقة. وحثت سلطنة عمان 
األحد إيران على إطالق الناقلة، ستينا إمبيرو، التي 
يوم  طهران  احتجزتها  والتي  بريطانيا  علم  ترفع 
النفس  ضبط  إلى  األطراف  جميع  ودعت  الجمعة، 

وحل الخالفات بالطرق الدبلوماسية.
الوزراء  رئيس  أن  إلى  غربية  تقارير  أشارت  كما 
العراقي عادل  الوزراء  آبي، ورئيس  الياباني شينزو 
عبدالمهدي، وكليهما يتمتع بعالقة جيدة مع إدارة 
أيضا  يبذالن  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
سلطنة  بجانب  التوتر،  وتهدئة  للوساطة  جهودا 

عمان.

إنقاذ االتفاق النووي
ما  وهو  الخليج،  منطقة  في  الحاد  التوتر  وبجانب 
األسواق  في  النفط  أسعار  في  فوري  الرتفاع  أدى 
العالمية، أعلنت طهران، الثالثاء، عن اجتماع دولي 
في فيينا يعقد األحد، 28 يوليو، في مسعى جديد 

إلنقاذ االتفاق حول النووي اإليراني.
عن  اإليرانية  الحكومة  باسم  بيان  نقل  كما 
الرئيس حسن روحاني قوله، »كانت إيران على مر 
التاريخ الحارس األساسي ألمن وحرية المالحة في 
الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، وستبقى 
في  اجتماع  خالل  بذلك  روحاني  وأدلى  كذلك«. 
عادل  العراقي  الحكومة  رئيس  اإلثنين مع  طهران 
عبدالمهدي. وتابع روحاني »ال بد من حل مشاكل 
بين  والتعاون  والتفاوض  الحوار  عبر  المنطقة 

دولها«.
وتصاعدت حدة التوتر في الخليج وعدة مناطق 
أخرى تتمتع فيها طهران بالنفوذ منذ إعالن ترامب 
في مايو 2018 انسحاب بالده من االتفاق النووي 
واشنطن  وأتبعت   .2015 العام  فيينا  في  الموقع 
جدا  قاسية  عقوبات  فرض  بإعادة  الخطوة  هذه 
إنه  ترامب  ويقول  اقتصادها.  أنهكت  إيران  على 
سيواصل سياسة »العقوبات القصوى« إلجبار إيران 
على التفاوض على اتفاق جديد »أفضل« من ذلك 
أوباما بعد مفاوضات  باراك  الذي توصل له سلفه 

شاقة استغرقت سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية في بيان الثالثاء 
أن »اجتماعا طارئا« سيعقد األحد المقبل بمشاركة 
القوى الكبرى في محاولة إلنقاذ االتفاق حول النووي 
اإليراني. وأوضحت الوزارة أن الدول الموقعة على 
هذا االتفاق ستتمثل في هذا االجتماع على مستوى 

وزاري أو على مستوى المديرين السياسيين.
المشتركة  للجنة  الطارئ  االجتماع  هذا  ويأتي 
مماثل  لقاء  تماما من  بعد شهر  باالتفاق  الخاصة 
ختام  وفي  فيينا.  النمساوية،  العاصمة  في  عقد 
بعض  »تحقيق  طهران  أعلنت  السابق  االجتماع 
التقدم« في مجال مساعدة إيران على االلتفاف على 
العقوبات األميركية، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت 

هذا التقدم »غير كاف«.
وإلبقاء التزامها باالتفاق تصر إيران على الدول 
األوروبية خاصة المشاركة في التوقيع على االتفاق 
إجراءات  اتخاذ  وفرنسا(  وألمانيا  )بريطانيا  النووي 
وردا  األميركية.  العقوبات  على  االلتفاف  لها  تتيح 
األوروبيين  حض  وبغية  األميركية  العقوبات  على 
بعض  من  تتنصل  إيران  بدأت  التحرك  على 
وهددت  النووي.  االتفاق  في  الواردة  التزاماتها 
مطلع  االطار  هذا  في  اضافية  بخطوات  طهران 
مطالبها.  مع  التجاوب  يتم  لم  ما  المقبل  سبتمبر 
لكن الشركاء األوروبيين يواصلون حض إيران على 

االستمرار بااللتزام باالتفاق.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بين  متبادلة  إجراءات  عبر  التصعيد  استمرار  رغم 
وحليفتها  المتحدة  والواليات  جهة،  من  إيران، 
بريطانيا، من جهة أخرى في منطقة الخليج العربي 
وإيرانية  غربية  أفادت مصادر  النووي،  الملف  وفي 
التوتر  لتهدئة  دول  عدة  عبر  تبذل  جهود  بأن 
المتصاعد والذي ال يمكن أيضا استبعاد أن يؤدي 
إلى االنزالق نحو مواجهة عسكرية نتيجة أخطاء غير 

مقصودة في إطار اإلجراءات االنتقامية المتبادلة.
على  إصرارها  واشنطن  أكدت  ناحية،  فمن 
مواصلة مراقبة التحركات اإليرانية في مياه الخليج 
النفط  لنقل  االستراتيجي  هرمز  مضيق  وممر 
طهران  طائرات  واستهداف  العالم  أرجاء  لمختلف 
األميركية.  السفن  تحركات  تراقب  التي  المسيرة 
حلفائها  مع  ستعمل  أنها  بريطانيا  أكدت  كما 
منطقة  في  المالحة  حرية  لضمان  األوروبيين 
الخليج العربي، وذلك مع استمرار أزمة تبادل احتجاز 
الناقالت النفطية مع إيران، عبر تشكيل قوة بحرية 

مشتركة.
وأعلن الجيش األميركي الثالثاء إن سفينة تابعة 
للبحرية األميركية اتخذت إجراء دفاعيا ضد طائرة 
األسبوع  هرمز  مضيق  في  ثانية  مسيرة  إيرانية 
المياه.  في  تسقط  الطائرة  ير  لم  لكنه  الماضي 
إن  يوليو   18 في  قالت  المتحدة  الواليات  وكانت 
إيرانية  طائرة  »دمرت«  للبحرية  تابعة  سفينة 

مسيرة في مضيق هرمز بعد أن هددت السفينة.

نفي إيراني ومطالبة بأدلة
لكن إيران قالت إنه ليست لديها معلومات عن فقد 
طائرة مسيرة، ونفت كذلك أمس األربعاء إسقاط 
الطائرة الثانية التي زعم اللفتنانت كولونيل إيرل 
براون المتحدث باسم القيادة المركزية األميركية 
دفاعي  بـ»إجراء  وصفه  ما  إطار  في  استهدافها 
بواسطة السفينة بوكسر ردا على تحركات عدائية 
الدولية«.  المياه  في  مسيرتين  طائرتين  قبل  من 
عن  األربعاء  أمس  لألنباء«  الطلبة  »وكالة  ونقلت 
وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي قوله إنه لم يتم 

إسقاط أي طائرة إيرانية مسيرة.
مسؤولية  إيران  المتحدة  الواليات  وحملت 
ضد  مايو  منتصف  منذ  الهجمات  من  سلسلة 
المالحة حول مضيق هرمز أهم شريان نفطي في 
العالم. وتنفي إيران المزاعم األميركية. وفي يونيو 

<  روحاني يستقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي

< رجل مصاب بعد سحبه من تحت أنقاض مبني في معرة النعمان 

<  مبنى فلسطيني يتم هدمه على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلية  جنوب القدس 

<   ناقلة النفط البريطانة ستينا إيمبيرو  المحتجزة في إيران

واسعة  دولية  إدانات  وقع  على 
االحتالل  سلطات  قيام  أعقاب  في 
بناها  منازل  بهدم  اإلسرائيلية 
جنوب  شرعي  بشكل  الفلسطينيين 
القدس المحتلة اإلثنين في إطار خطة 
بالكامل،  المدينة  لتهويد  ممنهجة 
أبلغ مبعوث الرئيس األميركي دونالد 
جيسون  األوسط  الشرق  إلى  ترامب 
بأن  الدولي  األمن  مجلس  غرينبالت 
يحل  أن  يمكن  ال  الدولي«  »اإلجماع 
وأن  الفلسطيني،   - اإلسرائيلي  النزاع 
المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع 

هي السبيل الوحيد لذلك.
مع  يعمل  الذي  غرينبالت،  وأصر 
مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر 
األوسط  للشرق  سالم  خطة  على 
أن  على  الجدل،  من  الكثير  أثارت 
مجلس  قرارات  في  يكمن  ال  الحل 
»هذا  وقال  الدولية.  والقوانين  األمن 
النزاع لن ينتهي على أسس +إجماع 
دولي+ حول من هو على صواب ومن 
أن  يجب  من  وحول  خطأ،  على  هو 
يتنازل عن هذا الشيء ومن يتنازل عن 
ذاك«. وأضاف »سالم دائم وشامل لن 
مراسيم  إصدار  عبر  إليه  التوصل  يتم 
عبر  أو  الدولي  القانون  إلى  باالستناد 

قرارات قوية الصياغة لكن غامضة«.
غرينبالت  يعود  أن  المقرر  ومن 
في  األوسط  الشرق  إلى  وكوشنر 
قدما  للدفع  الشهر  هذا  الحق  وقت 
شقين  من  المكونة  بخطتهما 
السالم  لتحقيق  وسياسي  اقتصادي 
والفلسطينيين.  اإلسرائيليين  بين 
تقريبا  المهمة بعد شهر  وتأتي هذه 
من عقد كوشنر ورشة عمل اقتصادية 
لالستثمار  آفاقا  طرحت  البحرين  في 
وقاطعت  دوالر.  مليار   50 بقيمة 
عمل  ورشة  الفلسطينية  السلطة 
متهمة  االزدهار«،  أجل  من  »السالم 
االقتصاد  استخدام  بمحاولة  ترامب 
والمال لفرض حلول سياسية وتجاهل 
القضية الجوهرية المتعلقة باالحتالل 

اإلسرائيلي.
مجلس  اجتماع  في  غرينبالت  وقال 
في  يأمل  ترامب  إن  الثالثاء  األمن 

إطالق  موعد  بشأن  قريبا  قرار  اتخاذ 
إسرائيل  بين  للسالم  إدارته  خطة 
والفلسطينيين. وأضاف »رؤية السالم 
تكون  لن  تقديمها  نعتزم  التي 
من  العديد  عكس  على  غامضة، 

القرارات التي أقرت في هذه القاعة«.
المجلس  أعضاء  من  العديد  أن  إال 
قرارات  أهمية  أكدوا  الدولي  األمن 
الثالثاء.  اجتماع  خالل  المتحدة  األمم 
األمم  لدى  بريطانيا  سفيرة  وقالت 
جميع  إن  بيرس  كارين  المتحدة 
الدول »تتحمل مسؤولية« تنفيذ هذه 
القرارات، في حين أكد السفير األلماني 
التزام بالده بحل  كريستوف هوسغن 
على  التفاوض  طريق  عن  الدولتين 
دوليا  عليها  المتفق  المعايير  أساس 
لهذا  للتطبيق«  قابل  وحيد  »كحل 

النزاع.
»ال  الحل  أن  إلى  غرينبالت  وأشار 
يمكن فرضه على الطرفين«. وأضاف 
وكذلك  أنفسنا  مع  صادقين  »فلنكن 
بأن  والمنطقة  المعنية  األطراف  مع 
يكمن  قدما  للمضي  الوحيد  السبيل 
في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل 

والفلسطينيين«.
اجتماع مجلس األمن

جلسته  عقد  األمن  مجلس  وكان 
الشرق  في  الوضع  لمناقشة  الشهرية 
الثالثاء، وهيمن على كلمات  األوسط 
جرينبالت،  عدا  ما  في  المتحدثين، 
منازل  بهدم  االحتالل  سلطات  قيام 
واد  في  الفلسطينيين  المواطنين 
الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق 

القدس المحتلة.
وحذرت وكيلة األمين العام للشؤون 
السياسية، روزماري دي كارلو، من أن 
إلى  تؤدي  الجانب  أحادية  األعمال 
تحقيق  إمكانية  في  األمل  فقدان 
السالم من خالل المفاوضات، مضيفة 
قابلة  مفاوضات  إجراء  احتمال  »دون 
على  الحقائق  فإن  األفق،  في  للتحقق 
األرض ستستمر في تقويض إمكانية 

تحقيق حل الدولتين«.
ألمانيا  ممثل  قال  جهته،  من 
»الصراع  إن  األمن:  مجلس  لدى 
ال  سياسي  اإلسرائيلي   - الفلسطيني 
يحل إال بالسياسة، مؤكدا دعم بالده 
القانون  أن  وأضاف  الدولتين«.  حل 

أهمية  ذو  أللمانيا  بالنسبة  الدولي 
تؤمن  وهي  الجدوى،  عديم  وليس 
أمنها  وبمجلس  المتحدة  باألمم 
وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، 
وليس  الدولي  القانون  بقوة  وتؤمن 
بمنطق األقوى. وأكد أن المستوطنات 
الدولي،  القانون  غير قانونية بموجب 
الدولتين،  حل  فرص  على  تؤثر  وهي 
حول  العميق  بالده  قلق  عن  معربا 
التلميح بضم الضفة الغربية، مشددا 
على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات 
القدس.  فيها  بما   1967 حدود  على 
كما عبر ممثل ألمانيا عن القلق بسبب 
سلطات  تنفذها  التي  الهدم  عمليات 
وتهجير  الغربية  الضفة  في  االحتالل 
المواطنين في القدس، معتبرا أن هذا 

األمر يقوض اتفاقات أوسلو.

الهدم في الفجر
اإلسرائيلية  االحتالل  قوات  وكانت 
منازل  هدم  اإلثنين  فجر  باشرت 
الفصل  جدار  قرب  فلسطينيين 
القدس،  مشارف  على  العنصري 
واالنتقادات  االحتجاجات  متجاهلة 

الدولية. ويخشى الفلسطينيون من أن 
السياج سابقة  يكون هدم مبان قرب 
أخرى  بلدات  في  مماثل  هدم  يتبعها 
لمئات  يمتد  الذي  الجدار  طول  على 
الغربية  الضفة  داخل  الكيلومترات 

المحتلة وحولها.
جدل  في  حلقة  أحدث  هو  والهدم 
القدس  مستقبل  بشأن  مطول 
 300 من  أكثر  يسكنها  التي  المحتلة 
مختلف  من  يعانون  فلسطيني  ألف 
المتواصل  والتهديد  التمييز  أشكال 

بالتهجير.
قطاعا  اإلسرائيلية  القوات  واجتازت 
صور  في  بالجدار  الشائك  السلك  من 
باهر تحت ستار الظالم في وقت مبكر 
في  وبدأت  اإلثنين  اليوم  صباح  من 
وشرعت  المنطقة.  عن  السكان  إبعاد 
منازل  آلية في هدم  جرافات وحفارات 
قوات  أعدت  فيما  الجدار  جانبي  على 
تسعة  من  اإلنشاء  تحت  مبنى  األمن 

طوابق للهدم.
اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  وكانت 
تنتهك  المباني  بأن  يونيو  في  قضت 
يوم  وانتهت  بالمنطقة.  للبناء  حظرا 
لهدم  للسكان  منحت  مهلة  الجمعة 
المباني التي يشملها الحكم، أو أجزاء 
المباني  أن  السكان  ويصر  منها. 
السلطة  تديرها  مناطق  في  تقع 
ذاتيا  حكما  تمارس  التي  الفلسطينية 

محدودا في الضفة الغربية المحتلة.
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وقال 
الفلسطينيين  إن  اشتية  محمد 
سيشتكون للمحكمة الجنائية الدولية 
باهر.  صور  في  الهدم  عمليات  من 
هذا  يستنكر  الوزراء  »مجلس  وأضاف 
سياسة  واستمرار  الخطير  العدوان 
من  للمقدسيين  القسري  التهجير 
يقع  وهذا  مناطقهم  ومن  بيوتهم 
ضد  وجريمة  الحرب  جريمة  خانة  في 

اإلنسانية«.
كما أعلن أمين سر منظمة التحرير 
أن  عريقات،  صائب  الفلسطينية، 
مراجعة  بصدد  الفلسطينية  السلطة 
مع  توقيعها  تم  التي  االتفاقات  كل 
اتفاق  توقيع  منذ  االحتالل  سلطة 
أوسلو العام 1993، ومقاطعة المحاكم 
لسلطات  المنحازة  الصهيونية 

االحتالل.

اإلمارات تنفي االنسحاب

غريفيث متفائل بإمكانية التوصل لحل سياسي 
في اليمن بعد إتفاق الحديدة

غرينبالت: المفاوضات وليس القرارات تحقق السالم

مخاوف من حملة موسعة لقوات االحتالل لهدم منازل الفلسطينيني على طول حدود القدس

من  إنه  غريفيث  مارتن  المتحدة  األمم  مبعوث  قال 
الممكن وقف الحرب في اليمن ألن الطرفين المتحاربين 
ما زاال يدعمان اتفاق سالم توسطت فيه األمم المتحدة 
في ستوكهولم في ديسمبر. وأضاف غريفيث أنه بينما 
يرى  الوقت،  اتفاق ستوكهولم بعض  يستغرق تطبيق 

مدخل  االتفاق  أن  الطرفين  من  كل 
حل  بشأن  مفاوضات  إجراء  إلى 

سياسي بدعم من المجتمع الدولي.
وفي األسبوع الماضي حقق اجتماع 
مكان  في  المتحاربان  الطرفان  عقده 
محايد تمثل في سفينة تابعة لألمم 
المتحدة في البحر األحمر تقدما كبيرا 
الجوانب  على  اتفقا  عندما  مفاجئا 
في  النار  إطالق  لوقف  التفاق  الفنية 

مدينة الحديدة.
صحفي  مؤتمر  في  غريفيث  وقال 
الثالثاء في جنيف إن هذه المحادثات 
يتوقع  كان  مما  أكبر  تقدما  حققت 
خطط  حول  اتفاقات  إلى  وتوصلت 

الذي  ستوكهولم  اتفاق  بمقتضى  القوات  انسحاب 
إدارة  المتحدة  األمم  تسانده  فريق  يتولى  بأن  يقضي 

الميناء بينما تنسحب قوات الطرفين.

اشادة بقرار اإلمارات اعادة االنتشار
التي  االنتشار  إعادة  عملية  أن  غريفيث  اعتبر  كما 
تشكل  أن  يمكن  اليمن  في  اإلماراتية  القوات  نفذتها 
»قوة دفع باتجاه السالم« في البلد الغارق في الحرب. 
الذي  العسكري  التحالف  في  رئيسي  عضو  واإلمارات 
تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015 
دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين 

المقربين من إيران.
وقد أعادت أبوظبي الثالثاء التأكيد أنها ليست بصدد 
إعادة  عملية  من  الرّغم  على  اليمن  من  االنسحاب 
الجاري  الشهر  بداية  أعلنت  اإلمارات  وكانت  االنتشار. 
عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن 

خطة »إعادة انتشار« ألسباب »استراتيجية وتكتيكية«.
وقال غريفيث في مؤتمره الصحافي إن تأثير عملية 
إعادة االنتشار اإلماراتية »قد يكون ذا أهمية استراتيجية 
إعادة  عمليات  حدوث  في  »السبب  وأضاف  كبيرة«. 
باتجاه  إعطاء قوة دفع  أجل  )...( هو من  االنتشار هذه 

السالم. يجب علينا االستفادة )...( من هذا االلتزام«.

اجراء لبناء الثقة
أنور  الخارجية  للشؤون  االماراتي  الدولة  وزير  وكتب 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  رأي  مقال  في  قرقاش 
األميركية الثالثاء »فقط لتوضيح األمر، اإلمارات وبقية 
التحالف ال تغادر اليمن«. وأكد قرقاش »سنعمل بشكل 
مع  يتوافق  وبما  باق.  العسكري  حضورنا  و  مختلف 
ومساعدة  المشورة  تقديم  سنواصل  الدولي،  القانون 

القوات اليمنية المحلية«.
على  يتوجب  أنه  قرقاش  وأكد 
إلى  ينظروا  أن  الحوثيين  المتمردين 
»إجراء  أنها  على  اإلماراتية  الخطوة 
جديد  زخم  خلق  أجل  من  الثقة  لبناء 
في  قرقاش  وقال  الصراع«.  إلنهاء 
العربية  اإلمارات  تقوم  »بينما  المقال 
المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها 
بنفس  بذلك  نقوم  فإننا  اليمن،  في 
بأعين  بها—  بدأنا  التي  الطريقة 
مفتوحة«. وتابع »لم يكن هناك نصر 
سهل ولن يكون هناك سالم سهل«، 
ولكنه أكد »الوقت اآلن هو لمضاعفة 

التركيز على العملية السياسية«.

الحوثيون: مستعدون لوقف الصواريخ
إنهم  الحوثيون  المتمردون  قال  ذلك،  موازاة  في   
مستعدون لوقف هجماتهم الصاروخية ضد السعودية 
صنعاء،  وفي  بشروط.  إنما  معها،  حوار  في  واالنخراط 
السياسي  »المجلس  رئيس  المشاط  مهدي  التقى 
روبرت  الحوثيين،  لدى  السياسية  السلطة  األعلى«، 
الدولية«  االزمات  »مجموعة  مركز  رئيس  مالي، 
ومستشار الرئيس األميركي السابق باراك اوباما. وهي 
زيارة نادرة ألميركي ورئيس مركز أبحاث إلى العاصمة 

الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وأكد المشاط خالل اللقاء بحسب ما نقلت وكالة »سبأ« 
لوقف  الكامل  »االستعداد  المتمردين  باسم  المتحدثة 
الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من 
قبل العدوان، وتسهيل وصول المساعدات األساسية عبر 
الموانئ البحرية، ومن ثم الولوج في عملية سياسية في 
 )...( لدينا مانع في  أجواء هادئة«. وتابع »ال يوجد  ظل 
السالم  يحقق  بما  سعودي  يمني  حوار  إطالق  إمكانية 

العادل للجميع«.
وشدد المشاط على أن المتمردين ال يتبعون إيران، 
واإلمارات.  المتحدة  والواليات  السعودية  تقول  كما 
وأوضح »ال توجد أي تبعية إليران )...( نحن شعب لدينا 
من التاريخ والعظمة ما يمنعنا أن نكون تابعين ألي أحد«.

700 قتيل مدني في ثالثة أشهر

روسيا تنفي دعم الجيش السوري في الهجوم على إدلب ومصرع العشرات
إدلب، موسكو – وكاالت

السوري لحقوق اإلنسان مقتل سبعة مدنيين  المرصد  أعلن 
على األقل الثالثاء بعد أن واصل الجيش السوري غاراته على 
محافظة إدلب، والتي أوقعت ما يزيد على خمسين قتيال منذ 
منذ  الروسي  وحليفه  السوري  النظام  وكثف  األسبوع.  بداية 
خارج  تزال  ال  التي  إدلب  منطقة  على  الغارات  أبريل  نهاية 
سيطرة دمشق وتتحكم بها فصائل إسالمية معارضة مقربة 

من تركيا.
والثالثاء قتل سبعة مدنيين بينهم ثالثة أطفال في غارات 
وإدلب  حلب  في  مناطق  عدة  على  مدفعي  وقصف  جوية 
تحرير  هيئة  إدلب  محافظة  على  وتهيمن  المرصد.  بحسب 
الشام )الفرع السوري لتنظيم القاعدة سابقا(، وفصائل أخرى 

معارضة.
واإلثنين قتل ما ال يقل عن خمسين شخصا معظمهم من 
المدنيين في قصف للنظام، أو حليفته روسيا، بينهم 38 في 
معرة النعمان وحدها بحسب المرصد. واتهم المرصد الطيران 
الروسي بشن غارات على معرة النعمان لكن موسكو نفت أي 
نقلته وكالة  بيان  الروسية في  الدفاع  وزارة  تورط. ووصفت 

وشددت  كاذبة«.  بـ»تصريحات  اتهامها  الحكومية  »تاس« 
في  مهمات«  أي  تنفذ  لم  الروسية  الجوية  »القوات  أن  على 

تلك المنطقة.

كابوس إدلب
واإلثنين، أعلن مارك كتس نائب المنسق االقليمي للشؤون 
إدلب  في  الكابوس  »ان  السورية  باألزمة  المعني  اإلنسانية 
يزداد سوءا. شهد اليوم واحدة من أكثر الهجمات فتكا على 
القتال منذ حوالى  رأيناها منذ اندالع  التي  المدنية  المناطق 
اإلثنين بصواريخ أطلقتها  14 مدنيا  ثالثة أشهر«. كما قتل 
في  النظام  عليها  يسيطر  مناطق  على  معارضة  مجموعات 

شمال غرب البالد، بحسب اإلعالم الرسمي.
وخالل ثالثة أشهر قتل أكثر من 700 مدني بينهم أكثر من 
170 طفال في القصف السوري أو الروسي على إدلب بحسب 
المرصد وفر 330 ألف شخص من أعمال العنف بحسب األمم 
المتحدة. وخالل الفترة نفسها قتل 66 مدنيا بينهم 22 طفال 

في قصف لمقاتلي المعارضة، بحسب المرصد.
ويأتي التصعيد األخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق 
روسي- تركي تم التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، 
النظام  قوات  بين  السالح  منزوعة  منطقة  إقامة  على  نص 

والفصائل، لم يستكمل تنفيذه. وفي مدينة معرة النعمان في 
ريف إدلب الجنوبي، انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل 
االجتماعي لمدنيين يساعدون رجال اإلنقاذ على حمل جرحى 
وقال  اإلسعاف.  إلى سيارات  ونقلهم  أجسادهم  الدماء  غطت 
الدكتور رضوان شردوب، مدير مستشفى معرة النعمان حيث 
نقل عدد من الضحايا: »اإلصابات يندى لها الجبين« متحدثا 
عن »جثث محروقة ومتفحمة وأشالء«. وتابع »إنه إجرام بال 

حدود مع صمت دولي معيب«.

ظروف مأساوية
 330 من  أكثر  أبريل  منذ  القتال  في  األخير  التصعيد  ودفع 
المتحدة.  األمم  النزوح من مناطقهم، وفق  إلى  ألف شخص 
وأبلغ الفاتيكان اإلثنين دمشق قلقه إزاء وضع المدنيين في 
إدلب. وأعلن في بيان مقتضب أن وزير الشؤون االجتماعية 
في  البابوي  السفير  برفقة  التقى  تركسون  بيتر  الكاردينال 
دمشق الكاردينال ماريو زيناري الرئيس بشار األسد. وسلماه 
رسالة من البابا فرنسيس أعرب فيها عن »قلقه العميق إزاء 
الوضع اإلنساني في سورية، وبشكل خاص الظروف المأساوية 

للمدنيين في إدلب«.
وحثت األمم المتحدة اإلثنين أطراف النزاع كافة على »إعادة 

وقال  وتركيا.  روسيا  رعته  الذي  النار«  إطالق  بوقف  االلتزام 
اإلقليمي  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  باسم  المتحدث 
التابع لألمم المتحدة، دايفيد سوانسون، إن المنطقة »باتت 
سريعا واحدة من أخطر األماكن في العالم حاليا بالنسبة إلى 

المدنيين والعاملين اإلنسانيين«.
الدولية« سام هيلر  األزمات  الباحث في »مجموعة  وأعرب 
عن اعتقاده بأن »كل طرف يحاول الضغط على الطرف اآلخر، 
إما عن طريق الشركاء السوريين على األرض« عبر المعارك أو 

»بشكل مباشر في حال القصف الروسي على مناطق إدلب«.
ويقول هيلر، »على ما يبدو، كان قرار روسيا بدعم هجوم 
الجيش السوري على أطراف منطقة خفض التصعيد في ريف 
إدلب  مسلحي  إلبعاد  محاولة  األمر  بادئ  في  الشمالي  حماة 
المحاذية إلدلب« لكن  المناطق  عن قاعدة حميميم وبعض 
متبادلة  وهجمات  »اشتباكات  عن  عبارة  اليوم  بات  الوضع 
هذه  تستمر  أن  هيلر،  وفق  المتوقع،  ومن  الطرفين«.  بين 
حل  إلى  والروسي  التركي  الطرفان  يتوصل  »حتى  الهجمات 

يهدئ الجبهات والقصف«.
العام  في  اندالعه  منذ  تسبب  داميا  نزاعا  سورية  وتشهد 
2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائال 

في البنى التحتية.

جنيف، صنعاء – وكاالت

القدس المحتلة، نيويورك - وكاالت

<   مارتن غريفيث 
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تباطأ  المستهلكينب  أسعار  مؤشر  إن  المغرب  في  للتخطيط  السامية  المندوبية  قالت 
إلى 0.2 % في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3 % على أساس سنوي 

في الشهر السابق.
التضخم  وظل  يونيو.  في   %0.2 المستهلكين  أسعار  مؤشر  زاد  شهري،  أساس  وعلى 

األساسي السنوي مستقرا عند 0.1 % على أساس شهري و1.3 % على أساس سنوي.
وتتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في األساس بأسعار األغذية، إلى 

0.8% في 2019 من 1.1 % في 2018.
 2.7 من جهة أخرى، كشفت المندوبية أن معدل النمو المرتقب هذه السنة لن يتعدى 
المركزي  المغرب«  »بنك  توقع  كذلك   .2017 سنة   % و4   2018 سنة   3% بمعدل  مقارنة 

في تقرير أن يكون معدل النمو هذه السنة في حدود 2.7 %.
هذه  الزراعي  للقطاع  المتوسط  المردود  في  التراجع  لهذا  الرئيسي  السبب  ويكمن 
السنة، بعد نتائج أفضل في الموسمين الماضيين، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

 تباطؤ التضخم في املغرب إلى 0.2% في يونيو

حان الوقت لتدخل الواليات 
المتحدة وغيرها من هيئات 
فرض القانون لضبط 
تداول العمالت المشفرة.

نورييل روبين
مستشار اقتصادي 
سابق بالبيت األبيض

%3,5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4017دوالر أميركي
1.563يورو

1.7449الجنية االسترليني
0.3737الريال السعودي
0.3816درهم إماراتي

0.2037االيوان الصيني

2019 24 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يعمل على إنشاء آليات جديدة للتعاون 
النقدي بما في ذلك صناديق االحتياطي اإلقليمية.

يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية الـ75 لتوقيع اتفاقية »بريتون 
وودز« التي أنشأت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويشهد صندوق 
لخالفة  جديد  إداري  مدير  اختيار  عملية  بداية  أيضًا  الشهر  هذا  النقد 
البنك  رئيس  لمنصب  ترشيحها  بعد  استقالت  التي  الغارد،  كريستين 

المركزي األوروبي.
ولن تسنح لحظة أفضل إلعادة النظر في الدور العالمي الذي يضطلع 
به صندوق النقد الدولي. كان الدور األكثر إيجابية الذي لعبه صندوق 
النقد الدولي طوال تاريخه هو توفير الدعم المالي المهم للدول خالل 

أزمات ميزان المدفوعات.
لكن الشروط المرتبطة بهذا الدعم كانت مثيرة للجدال غالبًا. وعلى 
وجه الخصوص، خلفت السياسات التي طالب بها صندوق النقد الدولي 
دول أميركا الالتينية في ثمانينات القرن العشرين ودول أوروبا الشرقية 
وشرق آسيا في تسعينات القرن العشرين وصمة على برامج الصندوق، 

التي أثارت ردود فعل سلبية حتى يومنا هذا.
ربما يُقال إن التأثيرات الركودية التي خلفتها برامج صندوق 
النقد الدولي أقل ضررًا من التعديالت بموجب معيار الذهب قبل 
»بريتون وودز«. ومع ذلك، ينبغي للمدير اإلداري التالي لصندوق 
للشروط  المستمرة  المراجعة  على  يشرف  أن  الدولي  النقد 

وتبسيطها، كما حدث في العام 2002 ثم في العام 2009.
كما قدم صندوق النقد الدولي مساهمة قيمة أخرى من خالل 
المساعدة في تعزيز التعاون العالمي في مجال االقتصاد الكلي. وقد 
أثبت هذا كونه على قدر كبير من األهمية خالل فترات االضطرابات، 
بما في ذلك في سبعينات القرن العشرين، في أعقاب التخلي عن 
نظام أسعار الصرف الثابتة بموجب اتفاقية »بريتون وودز«. وفي 

الفترة 2007–2009، أثناء األزمة المالية العالمية.
لكن صندوق النقد الدولي ُأحيل على نحو متزايد إلى دور ثانوي 
في التعاون في مجال االقتصاد الكلي، والذي تولت قيادته غالبًا 
العشر،  » مجموعة  الكبرى  االقتصادات  تجمعات متخصصة من 

ومجموعة السبع، ومؤخرًا مجموعة العشرين« في حين كان الصندوق 
العالمية.  الكلية  الظروف  تحليل  ذلك  في  بما  الضروري،  الدعم  يقدم 
وينبغي لصندوق النقد الدولي، وليس هذه التجمعات فحسب، أن يعمل 

كمنتدى رائد للتنسيق الدولي لسياسات االقتصاد الكلي.
في الوقت ذاته، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يعمل على إنشاء 
آليات جديدة للتعاون النقدي، بما في ذلك صناديق االحتياطي اإلقليمية 

وبين األقاليم المختلفة.
يكون  أن  يجب  الــواقــع،  في 
ــدوق الــنــقــد الــدولــي في  ــن ص
من  لشبكة  مــحــوراً  المستقبل 
شأن  ومن  الصناديق.  هذه  مثل 
هذه الشبكة أن تعمل على دعم 
»شبكة األمان المالية العالمية«، 
التي ظهرت على نحو متزايد في 
القضايا  الدائرة حول  المناقشات 

النقدية الدولية.
ننسب  أن  أيضًا  لنا  ينبغي 
الفضل لصندوق النقد الدولي في إدارته الحكيمة لتدفقات رأس المال 
الدولية. ألزمت اتفاقية »بريتون وودز« الدول تدريجيًا بخفض الضوابط 
المفروضة على التجارة وغير ذلك من مدفوعات الحساب الجاري، ولكن 

ليس تلك المفروضة على تدفقات رأس المال.
وقد منيت محاولة إلرغام الدول على تحرير حساباتها الرأسمالية في 
العام 1997 بالفشل. ومنذ اندالع األزمة المالية العالمية، أوصى صندوق 
على  المفروضة  التنظيمية  الضوابط  بعض  باستخدام  الدولي  النقد 
الحسابات الرأسمالية كأداة »للتحوط الشامل« إلدارة طفرات وانهيارات 

التمويل الخارجي.
ومع ذلك، لم تخلف بعض مبادرات صندوق النقد الدولي، على الرغم 
من أهميتها، األثر الذي كان ينبغي لها أن تخلفه. ولنتأمل هنا حقوق 
السحب الخاصة، التي تعد العملة العالمية الحقيقية الوحيدة، التي أنشئت 

في العام 1969.
على الرغم من الدور المهم الذي لعبته مخصصات حقوق السحب 
الخاصة في خلق السيولة وتكميل االحتياطات الرسمية للدول األعضاء 
خالل األزمات الكبرى، بما في ذلك في العام 2009، فقد ظلت هذه 
األداة غير مستغلة بالقدر الواجب، وينبغي لصندوق النقد الدولي أن 
يعتمد على حقوق السحب الخاصة بشكل أكثر نشاطًا، خاصة في ما 

يتصل ببرامج اإلقراض الخاصة به.
وقد يشكل هذا أهمية كبيرة بشكل خاص عندما تطرأ زيادة كبيرة 
بتمكين صندوق  كفيلة  األزمات، ألنها  أثناء  موارده  على  الطلب  في 
تفعل  كما  تمامًا  النقود«،  »طباعة  فعال من  نحو  على  الدولي  النقد 
البنوك المركزية أثناء األزمات، ولكن على المستوى الدولي فالبد أن 

يكون ذلك مصحوبًا بإنشاء أدوات إقراض جديدة.
أوصت  كما  الدولي،  النقد  صندوق  على  القائمون  اقترح  وكما 
مجموعة الشخصيات البارزة في مجموعة العشرين المعنية بالحوكمة 
المالية العالمية في العام الماضي، ينبغي للصندوق أن يضع ترتيبًا 

لمبادلة العمالت لإلقراض القصير األجل أثناء األزمات.
في  كبرى  مساهمات  قدم  الدولي  النقد  صندوق  أن  المؤكد  من 
منتظمة  تحليالت  إجراء  فعرض  السيادية،  الديون  بأزمات  يتصل  ما 
لقدرة الدول على السداد أثناء األزمات، ونصحها بإعادة هيكلة الديون 
غير القابلة لالستمرار. لكن آلية ممارسة الدين ال تزال مطلوبة، ومن 

األهمية بمكان أن تُعاد إلى األجندة.
أخيرًا، يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إصالحات طموحة للحوكمة. 
حظيت  التي  اإلصالحات  على  وبناء  األهمية،  من  األول  المقام  في 
بالموافقة في العام 2010 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إال في العام 
التصويت  وقوة  الحصص  أن  يضمن  أن  للصندوق  ينبغي   ،2016
تعكس على نحو أفضل النفوذ المتنامي الذي تتمتع به االقتصادات 

الناشئة والنامية.
ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل على 
إنهاء ممارسته المتمثلة في اختيار أوروبيين فقط لتولي منصب المدير 
اإلداري، كما يجب على البنك الدولي أن يبدأ النظر في اختيار رؤساء له من 

غير مواطني الواليات المتحدة.

* أستاذ الممارسة المهنية في الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا
* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

خوسيه أنطونيو أوكامبو *

فرصة إلصالح صندوق النقد الدولي

ينبغي لصندوق النقد الدولي أن 
يعمل على إنشاء آليات جديدة 

للتعاون النقدي بما في ذلك صناديق 
االحتياطي اإلقليمية.

ــاث الــعــالــمــيــة »فــيــتــش  ــحـ ــعــت مــؤســســة األبـ ــوق ت
االئتماني  التصنيف  لوكالة  التابعة  سوليوشنز«، 
ليبيا  في  االقتصادية  المخاطر  تكون  أن  »فيتش«، 
مقارنة  »مرتفعة«  البعيد  أو  القصير  المدى  على  سواء 

أفريقيا. شمال  منطقة  بدول 
ــوشــن«، في  ــي ــت مــؤســســة »فــيــتــش ســول ــع ووض
المخاطر  فئة  في  ليبيا  األسبوع،  هذا  الصادر  مقياسها، 
على  أفريقيا  شمال  دول  بين  العالية  االقتصادية 
صفر  بين  يتراوح  لمؤشر  وفقًا  وذلك  القصير،  المدى 
إلى  تشير  فيه  األعلى  الدرجة  بأن  علمًا  نقطة،  و100 

األقل. المخاطر 
نقطة،   35.2 بـ  األخيرة  المرتبة  على  ليبيا  وحصلت 
بـ  خطورة  األقل  األولى  المرتبة  في  مصر  جاءت  بينما 
 50.4 بـ  الثانية  المرتبة  في  والجزائر  نقطة،   53.3

نقطة.  48.8 المغرب  ثم  نقطة، 
خلفية  على  السياسي  المشهد  ضبابية  وبسبب 
األمني  التوتر  وعودة  السلمية  التسوية  جهود  تعثر 
األعلى  كانت  أيضًا  ليبيا  في  السياسية  المخاطر  فإن 
نقطة،   26.7 بـ  القصير  المدى  على  المنطقة  دول  بين 
نقطة،   53.3 بـ  مصر  ثم  نقطة،   56.9 بـ  تونس  أما 

نقطة.  47.3 بـ  الجزائر  ثم 
محيط  يشهد  الماضي،  أبريل  من  الــرابــع  ومنذ 
الجيش  قوات  بين  دامية  اشتباكات  طرابلس  العاصمة 
الوفاق  حكومة  قــوات  وبين  العامة  للقيادة  التابعة 
تشهد  لم  النفطية  والموانئ  المنشآت  لكن  الوطني، 

االشتباكات. نتيجة  تعطل  أي 
الطاقة  معلومات  إلدارة  الشهري  التقرير  وكــان 
على  الليبي  النفط  إنتاج  يحافظ  أن  توقع  األميركية 
البرميل  المليون  على  يزيد  بما  الحالي  مستواه 
زالت  ما  الشكوك  لكن   .2020 العام  بداية  إلى  يوميًا 
المحفوف  األمني  الوضع  بسبب  ليبيا  إنتاج  على  تؤثر 
خطرًا  يمثل  ما  اإلمدادات  انقطاع  وإمكانية  بالمخاطر 

التقرير. يشير  حسبما   ،2020 العام  حتى  كبيرًا 
وفيما يتعلق بالتوقعات على المدى الطويل، فقد أشارت 
»فيتش سوليوشنز« أن المخاطر االقتصادية في ليبيا أيضًا 
الجزائر  في حين حصلت  نقطة،   31.4 عند  األعلى  ستكون 
مصر  ثم  نقطة،   53 عند  المغرب  تلتها  نقطة،   53.2 على 

عند 50.4 نقطة، ثم تونس عند 44.3 نقطة.
المدى  على  السياسية  المخاطر  على  ينحصر  ما  وهو 
وتتزامن  نقطة.   20.2 على  ليبيا  حصول  بعد  البعيد، 
االقتصاد  حالة  بخصوص  الدولية  المؤسسات  تكهنات 
»القوة  حالة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رفع  مع  الليبي 
 209 بمقدار  اإلنتاج  وخفض  الشرارة،  حقل  في  القاهرة« 
بـ19  خسارة  الدولة  خزينة  يكلف  ما  يوميًا،  برميل  آالف 

مليون دوالر يوميا.

بشدة،  المحروقات  ريع  على  الليبي  االقتصاد  ويعتمد 
النزاعات  إثر  آلخر  حين  من  النفط  إنتاج  تعطل  يجعل  ما 
النفقات  تغطية  في  السلطات  متاعب  من  يعمق  المسلحة 
التجاري،  الميزان  عجز  وســد  المتزايدة،  الحكومية 
وأن  سيما  ال  األجنبي،  النقد  احتياطي  على  والحفاظ 
بسبب  االقتصادية  الصعوبات  من  يقلل  لم  اإلنفاق  حجم 

التضخم.
في   2018 العام  في  النفط  أسعار  ارتفاع  وساهم 
وقت  فــي   ،%  4.2 نسبة  ــى  إل الميزانية  عجز  خفض 
االستيراد،  قيود  بفعل  االنخفاض  في  الواردات  استمرت 
 2017 28.5 % في عام  كما انخفضت نسبة التضخم من 
إجــراءات  بسبب  وذلك   ،  2018 العام  في   %  13.1 إلى 

الموازية. السوق  الدينار في  حمائية لخفض قيمة 
إن  له  تقرير  آخر  في  للتنمية  األفريقي  البنك  ويقول 
من  برميل  المليون  تجاوز  البترول  من  الليبي  اإلنتاج 
كافية  مــوارد  لديها  الدولة  فإن  يوميًا،  الخام  النفط 

االقتصادي  التعافي  خطة  لتطوير   2019 العام  في 
»حرب  بدء  منذ  اإلنتاج  بأن  علمًا  المتنوعة.  واالجتماعي 
رغم  يوميًا  برميل  المليون  تحت  ينخفض  لم  العاصمة« 

إغالق حقل الشرارة.
االقتصادية  األنشطة  أن  جانبه  من  الدولي  البنك  ويرى 
البنية  مرافق  حول  المتكررة  االشتباكات  بفعل  مقيدة 

التحتية النفطية بهدف السيطرة على الثروة النفطية.
إنتاج  برفع  البالد  طموح  تفاؤل  في  اإلفراط  من  ويحذر 
الهدف  هذا  أن  إذ  يوميًا،  برميل  مليون   1.6 إلى  النفط 
ويعوق  السياسية،  الصراعات  بسبب  متكرر  بشكل  يتعطل 
وتنمية  واإلصالحات  األمن  انعدام  من  بذلك  يرتبط  ما 

القطاع الخاص.
مليون  نحو  يصل  ما  إلى  ليبيا  في  النفط  إنتاج  وتراجع 
خمسة  نحو  منذ  مستوى  أدنى  يمثل  فيما  يوميًا،  برميل 
وإغالق  أنابيب  خط  صمام  إغالق  بعد  جاء  ما  وهو  أشهر، 

أكبر حقل نفطي في البالد.

األحمر  باللون  المدقع  للفقر  العالم  خارطة  على  أفريقيا  ترد 
السكاني  النمو  مع  بالتفاقم  تهدد  ظاهرة  عن  تعبيرًا  الحاد، 

المرتقب في العقود المقبلة.
منذ  نشطا  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  كان  وإن 
تأسيسهما قبل 75 عامًا لمكافحة هذه اآلفة المتفشية منذ زمن 
متباينة،  تبقى  نتائج عملهما  أن  إال  األفريقية،  القارة  طويل في 

حسب وكالة »فرانس برس«.
إلى  الحاجة  اليوم،  الدوليتان،  الماليتان  المؤسستان  وتواجه 
استثمارات كثيفة في البنى التحتية للدول األفريقية واستحداث 
تصديها  بموازاة  فيها،  السكانية  للفورة  للتصدي  وظائف 

لمخاطر التغير المناخي في منطقة عاجزة عن تحمل كلفتها.
المسألة  ملخصًا  مالباس،  ديفيد  الدولي  البنك  رئيس  وقال 
في حديث أجرته معه »فرانس برس«: »تظهر المشكالت بقدر 

خاص من الجالء في أفريقيا«.
وتشير آخر معطيات البنك الدولي إلى أن الفقر المدقع الذي 
يتخطى  ال  بما  يعيشون  الذين  األشخاص  عدد  على  بناء  يحدد 
العالم،  انحسر بشكل كبير على مستوى  اليوم،  1.90 دوالر في 
في   %  30 نحو  مع  بالمقارنة   2015 في   %  10 إلى  متراجعًا 
1990. لكنه ما زال في ارتفاع في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث 

كان أكثر من نصف السكان في فقر مدقع قبل أربع سنوات.
 2030 وبحسب التوقعات، فإن هذه المنطقة ستؤوي بحلول 
في  مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  األشخاص  من   %  90 نحو 
في  القارة  في  السكان  عدد  يزداد  أن  يتوقع  حين  في  العالم، 
نصف  على  يزيد  بما  أي  نسمة،  مليار   1.3 بمقدار  ذاتها  الفترة 

النمو السكاني في العالم.
إجمالي  نمو   2019 للعام  الدولي  النقد  صندوق  ويتوقع 
في   % بـ3  مقارنة  أفريقيا،  في   %  3.5 بنسبة  الداخلي  الناتج 
التوسع  أن  من  الماضي  أبريل  في  حذر  الصندوق  لكن   .2018
الستحداث  يكفي  ال  األخيرة  السنوات  في  المسجل  االقتصادي 
الوافدين  الستيعاب  سنة  كل  الضرورية  وظيفة  مليون  الـ20 

الجدد إلى سوق العمل.
وتشير أرقام البنك األفريقي للتنمية إلى أن عدد السكان في 
العام  نسمة  ماليين   705 من  سيزداد  أفريقيا  في  العمل  سن 

2018 إلى نحو مليار بحلول 2030.
في  الدولي  البنك  رئاسة  توليه  منذ  مالباس  ديفيد  وشدد 
اختار  رمزية،  خطوة  وفي  الفقر.  مكافحة  ضــرورة  على  أبريل 
األرقام  على  وعلق  وموزمبيق.  وإثيوبيا  مدغشقر  زيارة  عندها 
في  يعيشون  زالوا  ما  شخص  مليون   700 أن  إلى  تشير  التي 
مما  أكثر  شخص  مليون   700« إنهم  معتبرًا  المدقع،  الفقر 

ينبغي«.
وبعدما انتقد صراحة البنك الدولي حين كان ال يزال مساعدًا 
حدد  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  في  الخزانة  لوزير 
فاعليتها.  تحسين  المالية  المؤسسة  رأس  على  لعمله  هدفًا 
وفي سياق نهجه حيال الدول األفريقية التي تعاني ديونًا طائلة 
الماضي، يعتزم مالباس تشجيع »السياسات  موروثة من أخطاء 

الصالحة«، مشددًا على أنه »عامل أساسي« لجذب االستثمارات 
الخاصة.

صندوق  في  طويلة  لفترة  عمل  الذي  أحمد،  مسعود  ويرى 
التنمية  صعوبة  من  يزيد  ما  أن  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد 
في أفريقيا أنها عرضة لعواقب التغير المناخي. وقال لـ»فرانس 
االقتصاد  سيكون  المقبلة،  العشرين  السنوات  »خالل  برس«: 
مضاعفة  وسيتحتم  اليوم.  هو  مما  بمرتين  حجمًا  أكبر  العالمي 

البنى التحتية التي نحتاج إليها أفريقيا لدعم هذا االقتصاد«.
يقترن  أن  يجب  الهدف  بهذا  الخاصة  المشاريع  تنفيذ  لكن 
الثلث.  بنسبة  للدفيئة  المسببة  الغازات  انبعاثات  بخفض 

لكل  خــاص،  نهج  وضع  إلى  السياق  هذا  في  مالباس  ويدعو 
دولة، يستجيب بشكل أفضل لإلشكاليات المالزمة لكل اقتصاد 
واعتماد  الدولة  احتكار  بإزالة  تحديدًا  ويوصي  منفرد.  بشكل 
الكفاءات  واكتساب  مؤسسات  إنشاء  يتيح  متين  قانوني  إطار 

الضرورية لشغل الوظائف المستحدثة.
إلى  األفريقية  الدول  الدولي  النقد  يدعو صندوق  من جهته، 
المضي في إقامة منطقة تبادل حر على صعيد القارة األفريقية. 
تنشيط  إلــى  الــرامــي  االتــفــاق  اآلن  حتى  ــة  دول  20 ووقــعــت 

المبادالت وبالتالي تحفيز النمو.
ورأى صندوق النقد الدولي في الربيع أن »هذا الكيان الجديد 
مليار   1.2 سوقها  حجم  يبلغ  التي  القارة«  في  الوضع  يبدل  قد 

نسمة ومجموع إجمالي ناتجها الداخلي 2500 مليار دوالر.
بعودة  يصطدم  ما  غالبًا  المالية  المؤسسات  تفاؤل  لكن 
السنوات  في  القارة  دول  ثلث  طالت  التي  المسلحة  النزاعات 
عدد  عاد  الماضي،  العقد  في  العنف  انحسار  وبعد  األخيرة. 
حيث   ،2016 العام  ذروة  مسجاًل   ،2010 منذ  وارتفع  النزاعات 

طال 17 دولة.
النزاعات  هذه  فإن  الدولي،  النقد  صندوق  تقديرات  وبحسب 
ستتسبب بخسارة معدل ثالث نقاط من إجمالي الناتج الداخلي في 

الدول التي تدور فيها. ويدفع انعدام األمن السكان إلى الفرار.
العام  تؤوي  وحدها  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  وكانت 
مليون   18 قدره  والنازحين  الالجئين  من  قياسيًا  عددًا   2017
شخصًا، بالمقارنة مع معدل خمسة ماليين في ثمانينات القرن 
لألمم  التابعة  لالجئين  العليا  المفوضية  أرقام  بحسب  الفائت، 

المتحدة.

75 عامًا على مؤسستي »بريتن وودز«

التحدي األفريقي يالحق البنك الدولي وصندوق النقد

الجزائر ــ عبد الرحمن أميني

القارة السمراء حتتاج 20 مليون وظيفة سنوياً 
الستيعاب الوافدين إلى سوق العمل

 مسؤول بالبنك الدولي: التغير املناخي يزيد 
صعوبة التنمية يف أفريقيا
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 457 مليون دينار 
سيولة نقدية للشرق 

والجنوب قبل العيد
أعلن رئيس لجنة األزمة 

البيضاء،  في  المركزي  بالمصرف 
 377 رمزي األغا، تخصيص نحو 

المصارف  لفروع  دينار  مليون 
و  الشرقية،  بالمنطقة  التجارية 

80 مليون دينار لفروع المصارف 
الجنوبية،  بالمنطقة  التجارية 
قرب  لمناسبة  نقدية  كسيولة 

حلول عيد األضحى.
وقال األغا إن المصرف قرر 

السيولة على  ترك مسألة توزيع 
لتوفر  المصارف؛ »نظرًا  فروع 

المصارف  فروع  لبعض  السيولة 
دون األخرى«، وفق ما نشره 

الشخصي على موقع  عبر حسابه 
»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 

وبدأ توزيع السيولة أمس 
األربعاء، حسب األغا الذي أشار 
إلى أن فروع المصارف ستفتح 

من  اعتبارًا  للمواطنين  أبوابها 
المقبل. يوم األحد 

المخصصة  السيولة  أن  وأوضح 
على  موزعة  الشرقية  للمنطقة 

 90 المصارف كالتالي: »الوحدة 
 80 والجمهورية  دينار،  مليون 

الوطني  ، والتجاري  مليون دينار 
 35 80 مليون دينار، والصحارى 

 30 أفريقيا  مليون دينار، وشمال 
والتنمية  والتجارة  دينار،  مليون 
 4 50 مليون دينار، والمتوسط 

 4 ماليين دينار، واإلجماع العربي 
4 ماليين  ماليين دينار، والزراعي 

دينار«.
المخصصة  للسيولة  وبالنسبة 
موزعة  فهي  الجنوبية،  للمنطقة 

 24 الوطني  »التجاري  كالتالي: 
 21 والجمهورية  دينار،  مليون 

3 ماليين  مليون دينار، والوحدة 
20 مليون  أفريقيا  دينار، وشمال 

12 مليون  دينار، والصحارى 
دينار«

»فيتش«: املخاطر االقتصادية في ليبيا هي األعلى بني دول شمال أفريقيا
على خلفية ضبابية الوضع السياسي

 البنك الدولي يحذر من اإلفراط يف تفاؤل 
طموح البالد برفع إنتاج النفط إلى 1.6 مليون 

برميل يومياً

 ليبيا حصلت على المرتبة األخيرة 
بـ 35.2 نقطة في مؤشر »فيتش«



مليون   57 بنحو  تقدر  خسائر  الليبي  النفط  إنتاج  تكبد 
دوالر هذا األسبوع إثر توقف إنتاج حقل الشرارة 3 أيام نتيجة 
إغالق مشبوه ألحد صماماته من قبل مجموعة مجهولة، لكن 

المؤسسة الوطنية أعلنت استئناف اإلنتاج بعد فتح الصمام.
كانت بداية هذه الخسائر مع إعالن مؤسسة النفط، األحد، 
توقف اإلنتاج في حقل الشرارة، إضافة إلى توقف شحن الخام 
العمل  هذا  إدانتها  المؤسسة  وجــددت  الزاوية،  ميناء  عبر 
التخريبي، الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه، وأشارت 
الفعل  هذا  مرتكبي  عن  بحثها  المعنية  السلطات  تواصل  إلى 

الشائن.
وتسبب اإلغالق الذي استمر 3 أيام في خسارة ما يناهز 290 
وفق  وذلك  دوالر،  مليون   19 قرابة  بقيمة  يوميا  برميل  ألف 
تقديرات مؤسسة النفط، التي أعلنت فرض القوة القاهرة فيه.
لكن وبعد مضي 3 أيام من هذا الحادث، أكدت المؤسسة 
خام  شحن  عمليات  عن  القاهرة  القوة  حالة  »رفع  بيان  في 
الصمام  فتح  إعادة  في  النجاح  بعد  الزاوية،  ميناء  الشرارة من 
الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء 

الزاوية«.
وتعتبر »القوة القاهرة« تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية 
والمسؤولية  االلتزامات  بمواجهة  للمؤسسة  القانون  يوفرها 
القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث 

خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
حوالي  تبعد  التي  أوباري  منطقة  في  الشرارة  حقل  ويقع 
في  النفطية  الحقول  أكبر  وهو  طرابلس،  جنوب  كلم   900
مليون   1.2 أصل  من  يوميا  برميل  ألف   315 وينتج  ليبيا 
برميل إجمالي إنتاج البالد، وسيطر عليه الجيش الوطني في 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إشراف  فبراير ووضعه تحت  أواخر 

طرابلس. ومقرها 
بالتعاون  ــوس«  ــاك »أك شركة  ــرارة  ــش ال حقل  وتــديــر 
اإلسبانية،  »ريبسول«  وشركات  الوطنية  المؤسسة  مع 
و»ستات  النمساوية،  في«  إم  و»أو  الفرنسية  و»توتال« 

النرويجية. أويل« 
ولم يكن هذا الهجوم هو األول خالل هذا العام، ففي نهاية 
على  جي«  بي  »آر  بقذائف  هجوم  استهدف  الماضي،  أبريل 
النفط  مؤسسة  لكن  النفطي،  الشرارة  بحقل   186 المحطة 
طمأنت إلى »عدم تعرض موظفيها إلى أية إصابات تذكر خالل 

هذا الهجوم، وال تأثير على اإلنتاج حتى اآلن«.

الخام  النفط  مبيعات  من  يونيو  شهر  إيــرادات  وتراجعت 
ومشتقاته بنسبة %25 مقارنة بمايو الماضي بسبب االنقطاع 
المتكرر للكهرباء، وفق مؤسسة النفط، حيث بلغت 1.7 مليار 
عائدات  دوالر، كما سجلت  مليون   580 قدره  بانخفاض  دوالر 
الجاري  العام  من  األول  النصف  خالل  المسجلة  والغاز  النفط 
مقارنة   11.2% قدره  بانخفاض  دوالر–أي  مليار   10.3 بلغت 

بالعام الماضي.
إنتاج  وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األميركية أن يحافظ 
المليون  على  يزيد  بما  الحالي  مستواه  على  الليبي  النفط 
على  »أوبك«  إمدادات  انخفاض  إلى  مشيرة  يوميا،  البرميل 
إيران  اإلنتاج في  انخفاض  2020 بسبب  العام  أكبر في  نحو 

وفنزويال.
الجديد  الشهري  تقريرها  في  األميركية  الوكالة  وحسب 
دوريا  )ينشر  القصير  المدى  على  النفط  سوق  توقعات  عن 
9 من كل شهر(، فإن اإلنتاج الليبي يتوقع أن يحافظ  بتاريخ 
إلى  يوميا  برميل  مليون  على  يزيد  بما  الحالي  مستواه  على 

.2020 بداية العام 
الوضع  بسبب  ليبيا  إنتاج  على  تؤثر  زالت  ما  الشكوك  لكن 
مما  اإلمدادات  انقطاع  وإمكانية  بالمخاطر  المحفوف  األمني 

يمثل خطرا كبيرا حتى العام 2020، حسبما يشير التقرير.

اقتصاد 09

أعلنت مفوّضة التجارة في االتحاد األوروبي سيسيليا مالمستروم الثالثاء استعداد 
35 مليار يورو في حال  التكتّل لزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 

فرضت واشنطن رسوما على السيارات األوروبية.
أوروبا  تبذلها  التي  المساعي  أن  أعلنت  أن  األوروبية بعد  المفوضة  وجاء تحذير 
وكالة  حسب  مكانها،  تراوح  تجاري  التفاق  التوصّل  لمحاولة  المتحدة  والواليات 

»فرانس برس«.
بأن  تذكيرا  األوروبيين  النواب  أمام  مالمستروم  أطلقته  الذي  التحذير  وشّكل 
على  االهتمام منصب  أن  رغم  كبيرا  يزال  ال  األطلسي  المحيط  بين ضفتّي  التوتر 

الحرب التجارية القائمة بين الصين والواليات المتحدة.
وخالل اجتماع للجنة في البرلمان قالت مالمستروم »لن نقبل بأي تجارة موجّهة، 
أو حصص أو فرض قيود طوعية على التصدير، وإذا ُفرضت رسوم جمركية سنُعدّ 

قائمة إلعادة التوازن«.

تهديد أوروبي بفرض رسوم على سلع اميركية
بالحكومة  والصناعة  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
الخامسة  الدفعة  مخصصات  صرف  المؤقتة 
أغسطس  من  األول  في  المخابز  دقيق  من 

المقبل، بإجمالي 371.5 ألف كيس.
وطالب مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، 
األسعار  موازنة  صندوق  امراجع،  مرعي 
بتسليم كشوفات توزيع الدقيق على المخابز 
المناطق  في  الصندوق  وحدات  إلى  العاملة، 
يوليو   28 األحد  أقصاه  موعد  في  المختلفة 
االقتصاد«،  »مراقبات  تتخذ  أن  على  الجاري، 

التوزيع  كشوفات  لنشر  الالزمة  اإلجراءات 
بمختلف المواقع الرسمية.

الدقيق  صرف  عملية  تجري  أن  المقرر  ومن 
أغسطس  أول  من  اعتبارًا  المخازن  من 
بنغازي  على  توزعت  حصص  حسب  المقبل، 
تليها  كيس،  ألف   142 بواقع  ومسوس 
كيس،  ألف   36.7 بنحو  والخويمات  البيضاء 
 29.6 بحوالي  وطبرق   ، ألف   23 إجدابيا  ثم 
بواقع  والمرج  ألف،   19.3 بنحو  ودرنة   ، ألف 

19 ألف كيس.

كما يجري توزيع حصص مختلفة على بلديات 
 ،)4221( وامساعد  كيس(،   8000( القبة 
 ،)3420( والبريقة   ،)2360( والزويتينة 
والكفرة  وجالو)5340(   ،)2520( وأوجلة 
كيسًا(   5440( السدرة  وخليج   )6780(
ديوان  عن  الصادر  المنشور  بحسب  وغيرها 

الوزارة.
االقتصاد والصناعة كانت قد  أن وزارة  يذكر 
الرابعة من مخصصات دقيق  صرفت الدفعة 

المخابز في 4 يوليو الجاري.

 »اقتصاد املوقتة«: صرف 371 ألف كيس دقيق للمخابز
السعر بالدوالرنوع الخام

64.29برنت

57.33غرب تكساس

61.31دبي

64.27سلة أوبك

61.20أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2019 24 يوليو   * أسعار األربعاء 

أضعف  وتيرة  اليورو  منطقة  في  األعمال  أنشطة  نمو  سجل 
من التوقعات في يوليو، إذ عرقله اشتداد االنكماش في قطاع 
في  مستقبلية  مؤشرات  تشير  حين  في  التحويلية،  الصناعات 
الشهر  في  األوضاع  تدهور  إلى  األربعاء  أمس  نشرت  مسوح 

المقبل.
لمؤشر  األولية  القراءة  نزلت  فقد  »رويترز«،  وكالة  وحسب 
والذي  المشتريات،  لمديري  المجمع  ماركت«  »آي.إتش.إس 
يعد مؤشرا جيدا على متانة االقتصاد، إلى 51.5 الشهر الجاري 
من قراءة نهائية بلغت 52.2 في يونيو، لتأتي القراءة أقل من 
 52.1 متوسط التوقعات في استطالع أجرته »رويترز« والبالغ 
50 نقطة الفاصل بين النمو واالنكماش. وأقرب إلى مستوى 
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء االقتصاديين في »آي.
إتش.إس ماركت«: »الصورة قاتمة جدا«، وتابع »يقول الناس 
تنامي  في ظل  أصعب  المقبل  العام  يكون  أن  يتوقعون  إنهم 
البريطاني  الخروج  حيال  القلق  وتزايد  الجيوسياسية  المخاوف 

التجارية«. التوترات  من االتحاد األوروبي وتصاعد 
إلى  يشير  المشتريات  مديري  مؤشر  أن  وليامسون  وذكر 
الحالي،  الربع  0.1 % في  ربما  أو   %  0.2 اقتصادي نسبته  نمو 
وهي وتيرة أضعف من تلك المتوقعة في استطالع لـ»رويترز« 

.% 0.3 والبالغة 
الخدمات  قطاع  فــي  المشتريات  مــديــري  مؤشر  ــزل  ون
53.6 في  53.3 من  المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو إلى 
التوقعات في استطالع »رويترز«. ليتوافق مع متوسط  يونيو، 

 تعثر نمو األعمال بمنطقة 
اليورو في يوليو

< موقع إنتاج في حقل الشرارة

57 مليون دوالر خسائر النفط الليبي من إغالق »الشرارة«
بعد 3 أيام من إعالن القوة القاهرة

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

السنة الرابعة
العدد 192 22 ذي القعدة 1440 هــ
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 استطالع: تخفيضات 
النفط تضغط على 

توقعات النمو الخليجي
تجريه  استطالع فصلي  أظهر 
30 خبيرا  »رويترز « شمل نحو 

اقتصاديا أمس األربعاء أن 
النفط  إنتاج  تخفيضات  تمديد 

أدى إلى خفض توقعات نمو 
الخليج. اقتصادات 

تخفيضات  تطبيق  وجرى 
اإلمدادات لدعم األسعار بقيادة 

المصدرة  البلدان  منظمة 
الحلفاء  )أوبك( وبعض  للبترول 

من خارج المنظمة في يناير 
وتم تمديده هذا الشهر حتى 

مارس 2020.
اقتصاد  أكبر  السعودية،  وفي 

عربي وأكبر مصدر في العالم 
الذي  االستطالع  يتوقع  للنفط، 

أجري في الفترة من الثالث 
الرابع والعشرين من  وحتى 

المحلي  الناتج  نمو  تموز  يوليو 
اإلجمالي 1.7 % في 2019 و2.1 
2020. وقبل ثالثة أشهر،  % في 

1.8 % في  أشارت التوقعات لنمو 
2019 و%2.2 في 2020.

وقالت مايا سنوسي خبيرة 
اقتصاد الشرق األوسط لدى 

إيكونوميكس«:  »أوكسفورد 
إنتاج  »المزيج من خفض 

ينبئ بضعف  النفط  وأسعار 
عوائد النفط ومجال أقل 

 ،2020 لإلنفاق الحكومي في 
مما قد يضغط على تقدم 

أكثر«. النفطية  غير  األنشطة 
السعودي  االقتصاد  ونما 
2.21 % في العام الماضي، 

نسبته  انكماش  من  متعافيا 
0.74 % في 2017 حين تضرر 

االقتصاد من ضعف أسعار 
التي  التقشف  وإجراءات  النفط 

المملكة. تبنتها 

الشكوك تالحق مراجعة حسابات »املركزي«
عن  اإلعــالن  على  عــام  مــن  أكثر  بعد 
في  المركزي  المصرف  حسابات  مراجعة 
األممية،  البعثة  بإشراف  والبيضاء  طرابلس 
اإلجــراء  لهذا  العملية  الخطوات  تــزال  ال 
ستقوم  التي  الشركة  اسم  اختيار  بانتظار 
المحللين في  المهمة، وسط شكوك  بهذه 

النوايا من ورائها. جدواها وحقيقة 
أن  المتحدة  األمــم  تراهن  حين  وفــي 
البداية  ضربة  الرقابية  العملية  هذه  تكون 
في توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ 
5 سنوات، جاء إعالن مكتب األمم المتحدة 
أنه  الماضي،  اإلثنين  المشاريع،  لخدمات 
لعملية  العطاءات  تقديم  عملية  سيفتح 
فشل  بعد  المالية،  الحسابات  مراجعة 
العام  مطلع  البعثة  أجرتها  مغلقة  مناقصة 

الجاري.
أعاد  األممية،  البعثة  طلب  على  وبناء 
المشاريع  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب 
لعملية  الــعــطــاءات  تقديم  عملية  فتح 
مراجعة الحسابات المالية لفرعي المركزي، 

بعد  علنا  الحالية  المناقصة  طرح  ليجري 
إخفاق عملية المناقصة المغلقة التي بدأت 
أبريل  في  وانتهت   2019 العام  أوائل  في 
التدقيق  شركات  إحدى  مع  عقد  إبرام  في 

األممية. البعثة  األربع، حسب  الكبرى 
تقديم  عملية  تبقى  أن  المقرر  ومــن 
أسابيع  ثالثة  لمدة  مفتوحة  العطاءات 
باختيار  المتحدة  األمــم  ستقوم  بعدها 
الدولية  المعايير  على  بناء  عرض  أفضل 
المصرف  فرعي  مع  التشاور  بعد  ــك  وذل
تقوم  »المناقصة  أن  موضحة  المركزي«، 
مراجعة  لعملية  معينة  اختصاصات  على 
محافظي  بين  عليها  االتفاق  تم  الحسابات 

ليبيا«. المركزي في  المصرف  فرعي 
بــوري  نعمان  المالي  الخبير  وأشـــاد 
معتبرا  علني،  بشكل  المناقصة  بفتح 
»هــذه  أن  ـــ»الــوســط«  ل تصريحات  فــي 
إجراءات  في  الشفافية  مبدأ  ترسي  الخطوة 

المراجعة«.
طلب  الماضي،  العام  من  يوليو  وفي 
من  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بشكل  فنية  لجنة  تشكيل  األمن  مجلس 
حسابات  كــافــة  مــراجــعــة  تتولى  عــاجــل 

المركزيين  ليبيا  مصرفي  وتــعــامــالت 
بطرابلس والبيضاء. في المقابل دعا أعضاء 
ليبيا  الدولي، في بيان، قادة  مجلس األمن 
لحل  المهمة«  »الفرصة  هذه  اغتنام  إلى 
المركزي،  ليبيا  مصرف  حــول  خالفاتهم 
ليبيا،  مؤسسات  توحيد  أجل  من  والعمل 

الوطنية. العمل  في إطار خطة 

أغسطس  من  والعشرين  الثامن  وفي 
المركزي  المصرف  محافظ  عقد  الماضي 
ومحافظ  الكبير  الصديق  طرابلس  في 
اجتماعا  الحبري  علي  البيضاء  في  المصرف 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  بحضور 
ستيفاني  السياسية  للشؤون  ونائبته 
مصروفات  مراجعة  ملف  وتناول  ويليامز، 

البنك بإشراف دولي.
كما عقد المبعوث األممي غسان سالمة، 
لقاءين  في  الفرعين  محافظي  جمع  الذي 
االتفاق  بغية   2018 العام  في  منفصلين 
الحسابات  مراجعة  عملية  اختصاصات  على 
المؤسسات  مع  التشاور  وجــرى  المالية، 

العملية. الدولية خالل هذه  المالية 
هذه  جــدوى  حــول  تــدور  شكوكا  لكن 
االقتصادي  الباحث  يبدي  إذ  المراجعة، 
سابقة  تجارب  ضــوء  في  ارتياحه  عــدم 
فرعي  أن  »أعتقد  ويقول  المتحدة،  لألمم 
للخطر،  معرضان  الــمــركــزي  المصرف 
منقسم  مناخ  في  يعمالن  أنهما  خصوصا 

منضبط«. وغير 
وراء  األموال  غسيل  يكون  »قد  ويضيف 
تلك  على  تسيطر  لكي  لجان  تخصيص 

مثل  الخارجية  األدوات  باستخدام  األموال 
الدولي«. والبنك  الدولي  النقد  صندوق 

مجموعة  عــن  صـــادرة  دراســـة  وتــقــول 
هذه  مثل  »إن   : ــيــة«  ــدول ال ــات  ــ »األزم
األزمة  لتسوية  كافية  تكون  لن  المراجعة 
الفساد  معضلة  الستئصال  أو  االقتصادية، 
العسكري«،  التصعيد  لمنع  أو  المستشري 
قوية  برسالة  »ستبعث  أنها  اعتبرت  لكنها 
أجل جسر  األطراف جادون من  بأن  مفادها 
توحيد  وإعــادة  الــبــالد،  في  االنقسامات 

االستقرار«. وتحقيق  المركزي  المصرف 
»لقاء  أعاد  العاصمة،  حرب  اندالع  وقبل 
المجلس  رئــيــس  جمع  الــذي  ــس«،  ــاري ب
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
الليبي  للجيش  الــعــام  والقائد  الــســراج 
حول  مجددا  الحديث  حفتر،  خليفة  المشير 
المصرف  إدارة  لتوحيد  الماسة  الحاجة 
المجلس  قيادة  توليه  وعقب  المركزي. 
بمحافظ  الــســراج  فائز  اجتمع  الرئاسي 
علي  البيضاء  فــي  الــمــركــزي  الــمــصــرف 
بطرابلس  المصرف  ومحافظ  الحبري، 
الصديق الكبير، لكن الخطوة لم تسفر عن 

المصرف. إدارة  توحيد 

خبير مالي: خطوة البعثة 
األممية ترسي مبدأ الشفافية 

في إجراءات المراجعة

»األزمات الدولية«: التدقيق لن 
يكفي الستئصال معضلة الفساد 

المستشري

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

في انتظار  اسم  شركة  التدقيق

»نيسان«  السيارات  لصناعة  اليابانية  المجموعة  تستعد 
عن  الخميس  اليوم  لإلعالن  »رينو«  الفرنسية  مع  المتحالفة 
وسائل  حسب  بينها،  من  حساباتها  إلصالح  صارمة  إجراءات 

إعالم يابانية، إلغاء أكثر عشرة آالف وظيفة.
الربيع  في  حذر  سايكاوا  هيروتو  المجموعة  رئيس  وكان 
ال  المجموعة  أن  مؤكدا  مؤلمة،  ستكون  اإلصالحات  أن  من 
تملك خيارا آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية التي قام بها 
كارلوس غصن منقذ المجموعة الذي بات يواجه ادانة حاليا.

التكهنات«.  على  نعلق  »ال  »نيسان«:  باسم  ناطقة  وقالت 
سيتم  أنه  ذكرت  كبرى  وصحف  كيودو  األنباء  وكالة  لكن 
الصناعية  المجموعة  الخميس بمناسبة نشر  اإلعالن عن ذلك 

تكون  أن  يتوقع  التي  الربعية  لنتائجها 
جدا. سيئة 

ــع أربــاحــهــا  ــراج ــد ت ــع وب
 %  57 بنسبة  الصافية 

2018/2019، بدأت  في 
سنتها  »نــيــســان« 
الجديدة  المالية 
 2 0 1 9 /2 0 2 0

بـــانـــخـــفـــاض فــي 
بنسبة  االستثمار  أرباح 

األول  الفصل  فــي   90%
الجارية  المالية  السنة  من 

عن  كبير  بفارق  )أبريل-يونيو( 
المحللين. تقديرات 

الذي  الرقم  هذا  أن  مقتضب  بيان  في  المجموعة  وأكدت 
أوردته صحيفة »نيكاي« االقتصادية على موقعها االلكتروني 

»دقيق بشكل عام«.
وقالت جانيت لويس الخبيرة في مجموعة »ماكاري كابيتال 
متواضعة«.  مبيعات  على  مناسب  »رد  إنه  سيكيوريتيز« 
جيد  وضع  في  ليست  السيارات  صناعة  »شركات  أن  وأضافت 

اإلنتاج«. وعلى بعضها خفض 
غي  السيارات  صناعة  لقطاع  المحلل  يوشيدا  تاتسوو  أما 
مجموعة »ساواكامي اسيت مانيجمنت«، فقد رأى أنه بالنسبة 
لكل  واسع  نطاق  على  هيكلة  إعادة  من  بد  »ال  لـ»نيسان« 

المصانع«. الشركة وليس فقط في 
جان  التحالف  ورئيس  رينو  إدارة  مجلس  رئيس  وكــان 
أنه »من ال يدرك  يونيو  دومينيك سينار صرح في مقابلة في 

أن إصالح نيسان قضية تحتل أولوية أصم أو أعمى«.

»نيسان« تستغني عن 10 آالف 
موظف لتحسني وضعها املالي

أعلنت بلدية سرت أن أزمة نقص الوقود بالمدينة في طريقها إلى 
الحل، مشيرة إلى أنه سيكون متوافرا خالل أربعة أيام.

وبحث عميد البلدية مختار المعداني، مع مدير شركة ليبيا للنفط 
في المنطقة الوسطى، محمود أبعيو، أسباب األزمة، إذ لفت األخير 
إلى تأخر وصول الوقود المستورد، وفق بيان البلدية على صفحتها 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
بمدينة  النفط  مصفاة  في  العاملين  اعتصام  أن  أبعيو  وأضاف 
الزاوية أدى أيضا إلى عدم وصول اإلمدادت إلى فرع الوسطى بصورة 
كافية، فيما دعت البلدية إلى عدم التزاحم على محطات الوقود، وأنه 

»ال داعي إلى الطوابير أمامها«.

 بلدية سرت: حل أزمة الوقود 
خالل 4 أيام
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»طعام صالة حب«..
 حياة بنيت على ثالثة

نور الدين السيد الثلثي

أحالم المهدي

لم تنطلق عملية بناء الدولة الليبية بإعالن االستقالل في 24 ديسمبر 1951، بل بدأت قبل ذلك بتسع 
سنوات فصلت بين حقبة االستعمار وإعالن االستقالل. انصبّت الدراسة والتسجيل ألحداث تلك السنوات 
التسع على جوانبها السياسية الوطنية والدولية؛ والثقافية والفنية والرياضية بدرجة أقل. ما لم يأخذ حّقه 

من الدّراسة والتسجيل كان ما شهدته تلك الفترة من وضع األساس لبناء الدولة الجديدة ومؤسساتها.
الجيش  ودخول  إيطاليا  بهزيمة  انتهت  عامًا  وثالثين  اثنين  حوالي  اإليطالي  االستعمار  حِقبة  دامت 
1943. وُضعت برقة وطرابلس إثرَ ذلك تحت اإلدارة البريطانية،  الثامن البريطاني لطرابلس في يناير 
وفزان تحت اإلدارة الفرنسية. تحوّلت برقة سنة 1949 من اإلدارة البريطانية إلى االستقالل الذاتي، وتمّ 
إعالن االستقالل التام للمملكة الليبية المتحدة بأقاليمها الثالثة سنة 1951. في غياٍب تامٍّ لمواردَ طبيعية 
معلومة، واقتصادٍ اقتصر على الرعي وزراعةٍ قامت على رقعة ضيقة من األراضي الصالحة وأمطاٍر شحيحة، 
كانت ليبيا أفقر بلدان أفريقيا بدخل سنوي للفرد بلغ سنة 1950 حوالي أربعين دوالرا، وشعٍب تعداده961 

ألف نسمة )1(.
في مجال التعليم، الركيزةِ األساسية األولى لكل تقدٍّم وتطوّر، تركت إيطاليا وراءها نسبة ُأمِّـيّة بلغت 
سنة 1950 ما بين 90 و%95 )2(. في دراسةٍ لـ ماتيو بريتيللي عن التعليم في المستعمرات اإليطالية ما 

بين الحربين، يقول فيما يخص التعليم في ليبيا:
- ال يوجد في ليبيا أكثر من 120 طالبا عربيا في مدرسة ثانوية وحيدة، في طرابلس.

المسائل  في  اإليطاليين  والخبراء  الساسة  إن  حيث   ،1924 سنة  لليبيين  الثانوي  التعليم  ُألغِي   -
الكولونيالية رأوْا أن ذلك من شأنه أن يُشعِل فتيل التمرد والتخريب ضد اإليطاليين.

1922 يعتقد أن التعليم في المستعمرات مسألٌة  - كان المدير اإليطالي للمدارس في طرابلس سنة 
’سياسية‘ يجب حّلها باإلخضاع التام للمستعمَرين من قبل المستعمِرين )3(.

في ظّل تلك المُعطيات، انطلقت مرحلة النضال الوطني لتحقيق استقالل البالد ووحدتها، ووضِع اللبنات 
األولى لمؤسسات الدولة المرجوّة. كيف كانت تلك المرحلة األولى من بناء 
الذي  االهتمام  تُعط  لم  أسئلٌة  وإنجازاتها،  أدواتها  كانت  وماذا  الدولة، 

تستحقه من الدراسة والتسجيل.
اتخذ النضال الوطني في أقاليم برقة وطرابلس وفزان في تلك المرحلة، 
واالجتماعية  االقتصادية  المعطيات  باختالف  مختلفًة  متوازيًة  مساراتٍ 
ورُؤَى النّخب فيها، وكانت كذلك في بناء اللبنات األولى لمؤسسات الدولة 

في تلك السنوات السابقة إلعالن االستقالل.
شّكلت تلك الفترة حيّزًا هامًّا من كتاب »برقة، الدولة العربية الثامنة« 
لـ نيقوال زيادة، المؤرِّخ والشاهدِ من خالل عمله بإدارة معارف برقة وإقامته 
لبناء  األولى  الخطوات  تلك  مالمح  نستظهر  كتابه  من  وقتها.  بنغازي  في 

مؤسسات الدولة المقبلة في واحدٍ من أقاليم الوطن الثالثة، برقة )4(.
لم يكن عدد سكان برقة في ذلك الوقت يتجاوز ثلث مليون نسمة، في 
حين تمتدّ مساحتها إلى حوالي 330,000 ميل مربع )855,000 كيلومتر 
مربع(. مرّ اإلقليم بمرحلتي اإلدارة البريطانية من 1943 إلى 1949، ومن 
ثمّ مرحلة إمارة برقة من يونيو 1949 إلى ديسمبر 1951، استُحدِث خاللهما تنظيمٌ إداري لإلقليم ضمّ 
بعد  ليبيون  بريطانيون، حّل محّلهم  رأسها متصرّفون  ودرنة(  األخضر  والجبل  )بنغازي  ثالث متصرفيات 
أنشئت قوة دفاع برقة لحفظ  ليبية.  البريطانية وأنشِئت محاكم  العسكرية  المحاكم  ُألغيت  وقت قصير. 
العامة  واألشغال  والبريد  للجمارك  دوائر  أيضًا  أنشئت   .1949 سنة  فرد   900 حوالي  قوامها  كان  األمن 
والمعارف والصحة. تولت اإلدارة البريطانية قيادة وتنظيم العمل بالدوائر الرسمية، والتحق بتلك الدوائر 
ليبيون تدرّبوا واكتسبوا الخبرة من خالل العمل، فكانوا نواة الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المقبلة. 
كانت موارد اإلقليم ضئيلة جدًا، وهو ما يظهر من ميزانيته التي لم تتجاوز لسنة 1948 مبلغ 2,145,616 
تكن  لم  إسترليني.  جنيه   412,300 مقدارها  بِهبةٍ  البريطانية  الحكومة  فيها  ساهمت  استرلينيًا،  جنيها 
أهداف بريطانيا تجاه الليبيين أهدافًا خيريًة بطبيعة الحال، فقد كانت نابعة من مصالحها وأهدافها في 
ذلك الوقت التي كان من بينها وضع برقة تحت الحماية البريطانية وإدارتها في مشهدٍ شبيه بشرق األردن 
بعد الحرب العالمية األولى، وإقامة تسهيالت استراتيجية فيها تحسّبًا الحتمال أن تضطر لترك تسهيالتها 

في مصر )5(.
كان في عموم برقة مع نهاية الحقبة اإليطالية أكثر بقليل من ثالثين مدرسة، مدة التعليم فيها خمس 
سنوات، اقتصر تعليم اللغة العربية فيها على السنوات الثالثة األولى. كان أكبر اإلنجازات في تلك الفترة هو 
ما تحقق في مجال التعليم، إذ أنشِئت 54 مدرسة ابتدائية منها ثالث للبنات ومدرستان ثانويتان ومعهدٌ 
للمعلمين ومدرسة للصنائع، وُأعيد فتح اثنتي عشرة من الزوايا السنوسية. ساهمت مصر مساهمة كبيرة 
طالبا  خمسين  من  أكثر  أوفِد  ومدرّسة.  مدرسًا  خمسين  من  أكثر  بتوفير  التعليمية  بالعملية  الدفع  في 

للدراسة في الخارج أكثرهم إلى مصر، ونفرٌ إلى بريطانيا وفرنسا.
والتنظيم  اإلدارة  ميادين  في  كبيرة  إنجازاتٌ  االستقالل  إلعالن  السابقة  التسع  السنوات  خالل  تمّت 
والتدريب والتعليم والخدمات، رغم النقص الكبير في التعليم والخبرة والموارد واإلمكانيات المادية. وّفرت 
المؤسسون  رحل  لقد  استقاللها.  ُأعلن  يوم  الليبية  الدولة  بناء  منه  انطلق  الذي  األساس  اإلنجازات  تلك 
األوائل، وتبقى شهاداتٌ تُروى ووثائق حبيسة أو مهمَلة بين الجدران يجدر أن تُوّثق وتُسجَّل بشكل 

ممنهج يحافظ على ما هي جديرة به من مكانة بارزة في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ البالد.
في زمٍن مضى قبل سبعة عقود، تغّلبت اإلرادة الوطنية والصدق والنزاهة على النقص الشديد في كّل 
شيء. تمّ بناء أسس الدولة ومن بعد ذلك انفرطت مؤسساتها، ونشهد بأم العين الفشل الذريع في إعادة 

بنائها، رغم اإلمكانيات المادية والبشرية األعظم بما ال يُقارن بما توّفر لذلك الجيل.
وَبَشِِّر  والثَّمَراتِ  واأْلنُفِس  اأْلَمْوَاِل  مِنَ  وَنَْقٍص  وَاْلجُوِع  اْلخَوْفِ  مِنَ  ِبشَيٍْء  »وَلنَبُْلوَنَُّكمْ 

الصَّاِبِرين.« نجح األجداد، وفشل األحفاد رغم السّعة في األموال واألنفس والثمرات.
أستذكر فأدرك أننا قومٌ تغيّروا فغيّر اهلل ما بهم. وتلك قصٌة أخرى.

1( نورالدين السيد الثلثي، جمعية عمر المختار، وثائق مركز درنة، دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، 
القاهرة، 2016، ص 17، 18.

2( المرجع السابق.

3( المرجع السابق.
4( نقوال زياده، برقة الدولة العربية الثامنة، دار العلم للماليين، بيروت، 1950، ص 142-122.
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يكون  أن  شأنه  من  به  واالستمتاع  الجمال  إلنتاج  النفس  تكريس  »إن 
يمثل  بل  بالضرورة،  الواقع  من  للهروب  وسيلة  ليس  وهو  جديًا  عمًل 
للتمسك بما هو حقيقي في عالم ينهار فيه كل شيء«... أحيانًا وسيلة 

األميركية  جعل  ما  هو  شيء  كل  فيه  ينهار  الــذي  العالم  هذا  إن 
 2006 عام  صدرت  رواية  في  مذكراتها  تكتب  جيلبيرت«  »إليزابيث 
لقائمة  احتللها  بعد  ناجح  سينمائي  فيلم  إلى  بعد  فيما  وتحولت 
الرواية  كانت   ،2009 بداية  حتى  مبيعًا  الكتب  ألكثر  تايمز  نيويورك 
فيها  تاهت  العالم  حول  رحلة  في  شيء«  كل  عن  تبحث  »امرأة  سيرة 
عن  باالنفصال  تكتفي  ال  جعلها  ما  ونفسيًا،  وجسديًا  روحيًا  البطلة 
فغادرت  المتحدة  الواليات  في  تبدو  كما  المثالية  حياتها  وترك  زوجها 

إلى أقصى األرض بحًثا عن ضالتها.
..؟  متناقضا  يبدو  قد  الذي  الثلثي  هذا  لماذا  حب،  صلة.  طعام. 

..؟ يعني كل منهما لإلنسان  وماذا 
عن  انفصالها  بعد  الرواية  بطلة  »ليز«  رحلة  كانت  إيطاليا  إلى 
وجسدها  روحها  من  لجزء  علجًا  اإليطالي  الطعام  لذة  فكانت  زوجها 
الكثير  المفطور  القلب  »علج  قالت:  التي  وهي  يجب  كما  به  فاستمتعت 
عن  بعيد  مكان  إلى  السفر   ،Eوفيتامين الماء  من  الكثير  النوم  من 

القدر«. أن هذا هو  القلب  وتعليم  التأمل  المحبوب، 
لتتوجه بعدها إلى الهند حيث أقامت في إحدى دور العبادة ومارست 
طقوسًا لم تعرفها قط سعيًا منها لملء فراغ شاسع كان يؤذيها »نحن 
كبشر نقوم بالطقوس الروحانية إليجاد مكان آمن ترتاح فيه أحاسيسنا 
سعت  ما  إذا  خاص  نوع  من  راحة  هي  الحزن«،  أو  للفرح  تعقيدًا  األكثر 
فقضت  فضولهم  عن  وبعيدًا  لها  الناس  نظرة  عن  بعيدًا  ليز،  إليه 

تعرف عنها شيئا. ولم  لم تحددها  والخشوع آللهة  التأمل  شهورًا في 
الذي  الجذري  التغيير  ليز  توجت  فقد  اإلندونيسية  بالي  في  أما 
النفسي  للستقرار  حتمية  نتيجة  كان  الذي  بالحب  حياتها  شهدته 
مستقرة  اآلن  أصبحتُ  »هل  الطويلة  رحلتها  في  عاشته  الذي  والروحي 

آخر؟« بما يكفي ألكون مركز حياة شخص 
والمرهقة  الطويلة  رحلتها  وأوصلتها  السؤال  هذا  عن  الزمن  أجاب 
ليز  بروح  سمت  لمشاعر  مسرحًا  »بالي«  الجنة  فكانت  تريد  حيث  إلى 

وروحها. قلبها  دهاليز  في  نقطة  أبعد  إلى  العاشقة 
يكون  لن  الكتاب  حب«  صلة  »طعام  يقرأ  من  فإن  الفيلم  عن  أما 
روبرتس  جوليا  للنجمة  المغاير  الجمال  بغير  بطلته  تخيل  على  قادرًا 
جسدها  من  ذرة  بكل  شيء  كل  عن  التعبير  على  الكبيرة  وقدرتها 
وروحها لتصل األفكار مباشرة لنا بنظرة سريعة أو إيماءة بسيطة، وكان 
روبرتس  مع  يشكل  أن  في  أيضًا  موفًقا  باردم  خافيير  اإلسباني  النجم 

ما هو جميل وسعيد. بقدر  مثاليًا  ليس  ثنائيًا 
إنتاج الجمال واالستمتاع به إذن هو بيت القصيد في عالم ينهار فيه 
تكون  عندما  حياة سعيدة  تبني  قد  ثلثة  كل شيء، »طعام صلة حب« 
إال  تجني  فلن  الثالثة  وتهجر  والثانية  األولى  في  تغالي  أن  أما  مجتمعة، 

والتطرف!! السمنة 

أحمد معيوف
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إيران،  إلى  تصديرا  العالم  دول  أكثر  هي 
 29 يقارب  ما  إيران  إلى  صادراتها  وتشكل 
وناهز  إيران،  إجمالي مستوردات  بالمئة من 
30 مليار  التبادل التجاري بين البلدين  حجم 
اإلمــارات  دولــة  وتصف   .2016 عام  دوالر 
علقة  أنها  أســاس  على  بــإيــران  علقتها 
تدخل  أن  إال  سياسية،  وليست  اقتصادية 

االدعاء. هذا  يكذب  بالسياسي  االقتصادي 
التحالف  في  الخليج  دول  تشارك  اإلمارات 
الحوثيين  الحزم ضد  المعروف باسم عاصفة 
المصادر  بعض  تشير  ذلك  ومع  اليمن،  في 
جيدة  بعلقات  تحتفظ  اإلمـــارات  أن  إلــى 
موعد  لتسريب  دفعها  مما  الحوثيين،  مع 
صالح،  ألحمد  الحزم«  »عاصفة  عملية  بدء 
علي  الراحل  المخلوع  أبيه  إنقاذ  وحاولت 

صالح. عبداهلل 
اإلماراتية  العلقات  كانت  حين  وفــي 
التعاون  مــن  عالية  ــة  درج على  التركية 
علقات  الجانبان  ويتقاسم  الدبلوماسي، 
واسعة،  واقتصادية  وعسكرية  ثقافية 
الشركاء  أكبر  من  واحــدة  تركيا  تعد  كما 
العلقة  هذه  أن  إال  لــإلمــارات،  التجاريين 
بسبب  األخيرة  اآلونــة  في  الوهن  اعتراها 
األخوان ودعمها  اإلمارات من جماعة  موقف 
عقب  الوهن  هذا  وزاد  السيسي،  للرئيس 
في  اإلمـــارات  بتورط  التركية  االتهامات 

أردوغان. حكومة  ضد  االنقلبية  المحاولة 
ــارت مــن اإلســلمــيــيــن هو  ــ مــوقــف اإلم
من  كبير  جــزء  يوجه  الــذي  المواقف  أهــم 
المعلنة  وتدخلتها  الخارجية  سياساتها 
بعض  حسب  السبب،  ويــعــود  والخفية، 
اإلمارات.  في  المصري  الدور  إلى  التحاليل، 
الشعوب  مــن  كغيره  اإلمــــارات،  فشعب 
ــذة  االســات أيـــدي  عــلــى  تتلمذ  الــعــربــيــة، 
الماضي،  القرن  منتصف  في  المصريين 
الحزبية  تجربتهم  الوافدون  األساتذة  فنقل 
هما  رئيسيين  تياريين  في  تمثلت  والتي 
اإلسلمي  والتيار  الناصري  القومي  التيار 
جانب  على  التياران  هذان  وكان  األخواني، 
األمن  ضباط  ساهم  كما  العداء.  من  كبير 
األمنية  األجهزة  وتأسيس  بناء  في  المصري 

...)1( المختلف  واالمارات:  قطر 
بين قطر  المختلف  المفارقات في  لعل من 
بينهما،  المتشابه  على  مبني  أنه  واإلمارات 
الخارجية  وعلقاتهما  وقطر  اإلمارات  فتدخل 
تعزيز  أجل  من  الخلفات  تغدية  على  مبني 
سمحت  التي  المناطق  تلك  في  تواجدهما 
فيها،  العبين  تكونا  أن  الــظــروف  لهما 
دور  لهما  يكون  ألن  سعيهما  على  ومبني 
بتعزيز  ــدور  ال هذا  غذيا  وإن  حتى  ــادي  ري
نجاحهما  لهما  مكن  وقد  والفتن.  الفرقة 
من  الدولية  العلقات  وطبيعة  االقتصادي 
النزاع  مناطق  فــي  كبيرة  بحرية  اللعب 
أيضا  الدولية  الخلفات  استثمار  خاصة، وفي 
على  أكثر  لنتعرف  الخليج.  منطقة  في  خاصة 
أمرين،  إلى  قليل  ننظر  أن  علينا  األمر،  هذا 
بالمملكة  الدولتين  هاتين  علقة  األول 
الثاني  واألمر  اإلقليمية،  والدول  السعودية 

اإلسلمي. بالتيار  علقتيهما 
تتسم  اإلماراتية  السعودية  العلقات 
فعليا  متردية  أنها  إال  ظاهريا،  بالجيدة 
توجهات  أنــه  على  إليه  ينظر  مــا  بسبب 
مع  تتصادم  ــارات  اإلمـ لــدولــة  “حــداثــيــة” 
السعودية،  للمملكة  “السلفية”  التوجهات 
النظام  على  تعتمد  ــارات  ــ اإلم أن  حيث 
الدولة،  عن  الدين  بفصل  وتنادي  الليبرالي 
البديل  أنها  أســاس  على  نفسها  وتقدم 
على  قــادرة  وهي  المنطقة،  في  التقدمي 
فضحت  وقــد  المتطرف.  ــلم  اإلس هزيمة 
حين  العلقة  هــذه  طبيعة  الويكيليكس 
فيه  يقول  الذي  زايد  بن  محمد  رأي  سربت 
وإنما  األعزاء  أصدقائي  ليسوا  »السعوديون 

فقط«. معهم  نتفاهم  ألن  نحتاج 
ورغم أن إيران تمثل العدو المشترك بين 
كانت  اإلمارات  أن  إال  واإلمارات،  السعودية 
وقد  اإليراني،  النووي  باالتفاق  رحبت  قد 
في  الغربية  اإليرانية  األزمة  اإلمارات  وظفت 
قلصت  حين  ففي  المحلي.  اقتصادها  خدمة 
إيران  مع  الدبلوماسية  علقاتها  اإلمــارات 
التبادالت  معدل  أن  إال  سفيرها،  وسحبت 
جدا،  كبير  وإيــران  اإلمــارات  بين  التجارية 
اإلمارات  بأن دولة  التقارير  العديد من  تفيد 

عقيدتهم  األجهزة  لهذه  ونقلوا  اإلمارتية، 
التيار  مع  وتتصادم  تتقاطع  التي  القومية 
الرسمي  المستوى  فعلى  لذلك،  الديني. 
وعدم  البداية  منذ  صريح  عداء  هناك  كان 
طبيعة  لكن  اإلسلمية،  الحركة  في  ثقة 
كان  وبالتالي  الدين،  مع  تتماهى  المجتمع 
على  أكبر  االنتشار  في  اإلسلمي  التيار  حظ 
دينية  جمعيات  فتكونت  الشعبي،  المستوى 
ولخشية  ــلح،  اإلص كجمعية  اإلمــارات  في 
قد  سياسية  تحوالت  حــدوث  من  ــارات  اإلم
من  التنظيم  عالية  الجمعية  هذه  تمكن 
استهدافها  إلى  سعت  عنها  كبديل  الحكم 
زائد عن  وطالبت بحلها. وقد عبر محمد بن 
الويكيليكس  سربتها  وثيقة  في  الخوف  هذا 
ويشير  اإلمارتي  الجيش  عن  فيها  يتحدث 
األمن،  وقوات  الجيش  بوالء  ثقته  عدم  إلى 
المسلحة  القوات  من   80%-60 إن  فيقول: 
من  شيخ  لنداء  يستجيبون  قد  اإلمارتية 
حكام  استعانة  يفسر  ما  وهو  مكة.  شيوخ 
 Black( ووتـــرز  ــلك  ب بشركة  اإلمـــارات 
يفسر  كما  حمايتهم،  أجل  من   )Waters
العسكري  االنقلب  في  الحًقا  مشاركتهم 
مصر.  في  المسلمين  اإلخوان  حكومة  على 
زايد  بن  محمد  إقرار  أخرى  وثيقة  وتكشف 
لكل  اإلمــارات  بمحاربة   - الفعلي  –الحاكم 
مناهج  في  اإلســلمــي«  »التطرف  أشكال 
وُضعِت  قد  بأنها  وصفها  التي  التعليم 
يتم  أن  قبل  المسلمين  اإلخــوان  قبل  من 
تخوضها  التي  الحملة  إطــار  في  تغييرها 
إحدى  في  وجاء  التطرف.  لمحاربة  اإلمارات 
في  يرى  ال  زايــد  بن  اهلل  عبد  أن  الوثائق 
وجوه  أي  سنًّا  األصغر  السعوديين  األمراء 
إال  يسمح  ال  السعودي  النظام  وأن  واعدة، 
شيوخ  مع  المتحالفين  وأولئك  للفاسدين 
عداء  ويتجاوز  القمة.  إلى  بالوصول  الدين 
مع  اإلمارات  تحالف  في  حدوده  اإلسلميين 
الروسي  التدخل  تأييد  في  واألردن  مصر 
في  السوري  النظام  لحماية  دعما  سوريا  في 
شك  ال  والذي  اإلسلمية،  الجماعات  محاربة 
ألى  أمده  وأطال  الصراع  تأجيج  في  ساهم 

معروف. غير  أجل 
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السعودية،

مـاء ليبيا.. تسييس وحرابة

تم طرح فكرة مد المياه إلى الشمال عبر خطوط 
الحكومات  من  واحدة  تلتفت  لم  لكن  أنابيب، 
الملكية إلى المشروع لتكلفته المالية وأضراره 

البيئية.
ديكتاتور  فاجأ   ،1983 العام  أكتوبر  في 
 2011 الشعبية  بالثورة  نظامه  المسقط  ليبيا 
الليبيين، للتغطية على فشل المشاريع الزراعية 
في عشرية السبعينات، وتبدد آمالها في سراب 
الصحراء، بأن حل المشكل المائي يتأتى بتنفيذ 
الفكرة القديمة عبر حفر 279 بئرًا عمالقة في 
األنابيب  خطوط  ومد  الجوفية  المياه  أماكن 
واحــات  من  كيلومتر   4000 طولها  مجموع 
واحات  ومن  الشرقي  بالجنوب  والسرير  الكفرة 
الغربي على  الجنوب  الحساونة في  فزان وجبل 
أن يتم تدعيم الخطوط مستقباًل من غدامس 
الليبي  الساحل  تغذية  لغرض  والجغبوب، 

الشمالي بالمياه.
أغسطس   28 فــي  التنفيذ  ــدء  ب رافــقــت 
وصفته  أيديولوجية  بروباغندا   1984 العام 
يوتوبيات  مع  تماهت  الثامنة.  بالمعجزة 
وضعت  وسياسية  األخضر،  الكتاب  نظرية 
لمزايدات  إذكاًء  التحدي،  دائرة  في  المشروع 
النفطية  الدول  على  المتطرف  الليبي  النظام 
تمنعت  التي  السعودية  كالمملكة  العربية، 
وأميركا،  للغرب  ولعداواته  التمويل،  عن 
الذي  الناصري  للموروث  ذلك  في  واستلهامه 
مصر.  في  العالي  السد  بمشروع  اصطبغ 
وقتها  الخارجي  باإلعالم  صلتي  بحكم  ولكن 
إزاء  االتفاق  الموقِّعة على  الشركات  أن  علمت 
مؤسسات  هي  أميركية  كانت  الليبي  الطرف 
براون آند بروت )كي بي آر فيما بعد( التابعة 
برازر(،  للطاقة و)برايس  لمؤسسة هاليبورتن 
بينما تولى مقاوالت التنفيذ اتحاد شركات في 
أميركي  الباطن  وفي  جنوبي  كوري  الظاهر 

وأوروبي.
بهذا  المعنيون  الليبيون  المواطنون 
للمشروع  السياسية  الدعاية  قابلوا  المشروع، 
بسبب  مكظوم  تذمر  إلى  تجاوزوه  بل  بفتور، 
ضريبة النهر المقتطعة من المرتب الشهري، 
كالدخل،  لها،  عد  ال  ضرائب  إلى  المضافة 
رسوم  إلى  وإضافة  الدجاج.  وقفص  والجهاد، 
والمستندات.  الرسمية،  المعامالت  أوراق  على 
المشروع،  من  السخرية  إلى  األمر  تعدى  بل 
باألنبوب  العظيم،  النهر  ســم  فاستبدلوا 
النهر  بأن  شعريه  لنبوءة  روجوا  بل  )الطوبو(. 

إسقاطها  بعد  المجتمعية،  الفوضوية  استلمت 
العام  ليبيا  في  األوتوقراطية  الديكتاتورية 
2011، مشروع النهر الصناعي بكل الحموالت 
السلبية المسيسة التي رافقته، والتي غيبت ربما 
إيجابياته في حل موقت لجزء من الفقر المائي 
الليبي. كان من المفترض أن يقابله التفكير في 
بدائل مائية موازية كتحلية مياه البحر. تجربة 
نجحت فيها دول نفطية مهددة بالمشكلة كـ: 
ليبيا. إال أن مستجد االنقسامية بدأ في اآلونة 
مشكل  إلى  الصناعي  النهر  ماء  يحيل  اآلخيرة 
حرابي يساهم إلى جانب حرابات أخرى في إذكاء 

االحتراب الليبيـ  الليبي.
يرصد تقرير لألمم المتحدة التحديات التي 
تواجه موارد المياه في العالم، وال يشير للعامل 
ينبه  والسياسي،  المجتمعي  البشري،  النزاعي 
تعاوني  إداري  إطــار  يوجد  ال  أنــه  إلــى  فقط 
السياسية.  للحدود  العابرة  العالم  أنهار  لثلثي 
التي  هي  ــدول،  ال بين  السياسية  فالنزاعات 
األمم  جهود  حلها،  في  للمساهمة  صممت 
في  األهلية  االنقسامات  تلتها  ثم  المتحدة. 
البلد الواحد، التي تستقطب االهتمام اإلقليمي 
والدولي. وهذا ما توضح في دعوة نائبة رئيس 
الليبيين  توصل  إلى  ليبيا  في  األممية  البعثة 
المياه،  أزمة  بشأن  محلية  لحلول  بينهم  فيما 
في  الدعم  لتقديم  البعثة  استعداد  وتعني 
الصناعي  النهر  لمنظومة  الالزم  األمن  توفير 
والسرير  الجفارة،  سهل  ـ  الحساونة  بفرعيها 
في  متصاعد  بشكل  يستهدفها  التي  سرت،  ـ 
نهب  من  متنوع  حرابي  نشاط  األخيرة  اآلونة 
سرت،  جنوب  في  الزراعة  الستهالك  المياه 
العاصمة  على  قبائلية  ميليشيات  ضغط  إلى 
طرابلس إلطالق أبنائها المتورطين في جرائم 
الخدمات  وصول  عدم  على  الرد  ثم  جنائية، 
عن  المقطوع  الكهربائي  التيار  مثل  للجنوب 

طرابلس نفسها.
االنتباه لمورد الماء المخزون في صحراء ليبيا 
جاء مع صدفة اكتشاف النفط العام 1953، فعلى 
هامش التنقيبات األولى تبين للشركات الغربية 
النقية  الجوفية  المياه  هائل من  وجود مخزون 
الغربي  الجنوب  و  الشرقي  الجنوب  مناطق  في 
في الصحراء الليبية، يصل إلى معدل استهالك 
يمكن  المياه.  من  مكعب  متر  ملياري  سنوي 
يتم  بينما  والوسط،  الجنوب،  لتنمية  استغالله 
تغذية الشمال الليبي بتقنيات تحلية مياه البحر. 
ولم يتعد األمر صيغة االتفاق. وفي العام 1960 

المقارحة  لن يمأل قربة راعي بدوي من قبيلة 
ضغط  الذي  الثاني،  العضو  لها  ينتمي  التي 
زر  على  االنقالبي  النظام  قيادة  في  رفيقه  مع 
احتفال البداية. بعد الغارة األميركية على ثكنة 
باب العزيزية بالعاصمة طرابلس، تفتق مخيال 
التوجسات الليبي عن أن يكون تصميم اتساع 
رأس  لهروب  وسيلة  وامتدادها  النهر،  أنابيب 
آخر ضروب  مجاورة.  أفريقية  دولة  إلى  النظام 
الديكتاتور  إقحام  التسعينيات،  في  التسييس 
مشاكل  بسبب  الصناعي،  النهر  فشل  إمكانية 
وأن  العطش،  من  الليبيين  وقاية  في  واقعية 
الحل النهائي لهم هو الهجرة إلى البالد التي 
وأنه  وتشاد،  مصر  مثل  المياه  مصادر  بـها 
سيمنح عشرة آالف دوالر حصتها من النفط كل 

عائلة تلبي رغبته.
بكلية  أستاذين  وظيفتيهما  جانب  إلــى 
بعد  فيما  الذي صار  بلدتي  ابن  تولى  الزراعة 
أمينًا للزراعة، مسؤولية اإلشراف على مشروع 
سهل  الغربية،  المنطقة  في  الصناعي  النهر 
الجفارة وابن عمي من بداية المشروع أشرف 
على قسم المياه والتربة، وبناًء على المقاالت 
التي كنت أطلع عليها،في ألمانيا، سألته العام 
فأجابني  الصناعي،  النهر  مستقبل  عن   2000
لمياه  مصدرًا  يكون  أن  على  فقط  اقتصر  إذا 
التي  المتكررة  ــداءات  ــت االع لكن  الــشــرب. 
المزارع  أصحاب  من   2019 صيف  تصاعدت 
على طول الخط بتتبيث وصالت غير قانونية، 
بكمية  التغذية  فتحات  التزام  عدم  في  سببت 
في  تهاونًا  تثبت  مؤشرات  وهــذه  معينة. 
ـ  أساسًا  وجد  إن  هذا  ـ  الشرب  على  االقتصار 
على خط النهر الصناعي بطول نحو 402 كيلو 
متر بين أجدابيا وسرت. دون األخذ في االعتبار 
العطش، الذي يهدد سكان العاصمة طرابلس 
البالغ عددهم أزيد من 1.158 مليون، نصفهم 
دخالء عليها منذ العام 1970 يثقلون كاهلها. 
بينما عطش سرت هو الذي توضع له الحلول 
التي  البلدة  سرت  بينما  البحر،  مياه  كتحلية 
 70 تضم  السابقة،  العاصمة  إهاب  التبست 
عائلة   370 من  األكثر  فيهم  بمن  نسمة  ألف 
عائدة إليها، بسبب الحرب على تخوم طرابلس 
منذ أبريل 2019 لتضاف لسرت مشكلة بيئية 
بإيواء  السياسية  السابقة  مشاكلها  من  أسوأ 
واألمنية  المسقط  الديكتاتوري  النظام  أنصار 
»داعش«  لتنظيم  األولى  اإلمارة  كانت  كونها 

اإلرهابي.

االنتباه ملورد املاء 
املخزون في صحراء 
ليبيا جاء مع صدفة 

اكتشاف النفط 
العام 1953، فعلى 

هامش التنقيبات 
األولى تبني 

للشركات الغربية 
وجود مخزون هائل 
من املياه الجوفية 
النقية في مناطق 
الجنوب الشرقي و 

الجنوب الغربي في 
الصحراء الليبية

رافقت بدء 
التنفيذ في 28 

أغسطس العام 
1984 بروباغندا 

أيديولوجية وصفته 
باملعجزة الثامنة. 

تماهت مع يوتوبيات 
نظرية الكتاب 

األخضر،

تسع سنوات
 لها السبق

نورالدين خليفة النمر

ال يوجد في ليبيا 
أكثر من 120 طالبا 

عربيا في مدرسة 
ثانوية وحيدة، في 

طرابلس.

إنتاج الجمال 
واالستمتاع به إذن 

هو بيت القصيد 
في عالم ينهار فيه 
كل شيء، »طعام 

صالة حب« ثالثة قد 
تبني حياة سعيدة 

عندما تكون 
مجتمعة

 في مناهج 
التعليم التي 
وصفها بأنها 

قد ُوضِعت من 
قبل اإلخوان 

املسلمني قبل 
أن يتم تغييرها 

في إطار الحملة 
التي تخوضها 

اإلمارات ملحاربة 
التطرف
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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
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الرئيس التيفال أو صورة الوجه الفاشي الحنون

يوميات مستعادة من أوراق قديمة!

كانت  الماضي  في  أنــه  معه  نكتشف  الكوني  المال 
فتتمثل  اليوم  أما  الفضيحة،  إخفاء  في  تنحصر  المهمة 

األساس.  هناك فضيحة من  ليس  أنه  حقيقة  إخفاء  في 
بجامعة  الجغرافيا  أســتــاذ  ــرى  ي ــرى  أخ زاويـــة  مــن 
الصورية  المحاكاة  هــذه  هــارفــي،  ديفيد  أكسفورد، 
وما  للرئاسة  ريغان  رونالد  الممثل  انتخاب  تجربة  في 
ممثل  انتخاب  »إن  دعائية  مشهدية  مــن  صاحبها 
أقوى  من  واحدا  ليحتل  ريغان  كرونالد  سابق  سينمائي 
قيام  إمكانات  على  بريقا  أضفى  العالم  في  المناصب 
فظهرت  وحدها.  الصورة  تصنعها  تلفزيونية  سياسة 
الممارسات  من  عديدة  سنوات  عبر  بنيت  التي  صورته 
فن  أوتي  ما  بكل  وتهذيبها  دعمها  جرى  ثم  السياسية، 
لتظهره  وخــدع  قــدرات  من  المعاصر  الصورة  صناعة 
فتشعر  معا،  آن  في  والحنون  القوي  الرجل  صورة  في 
آمااًل  يحمل  رجل  هيئة  في  وتعرضه  أقربائك،  أحد  بأنه 
وحبها  وعظمتها  أميركا  بقوة  راسخا  وإيمانا  عظيمة 
الشهير،  واإلعالمي  السياسي  المحلل  يصف  للخير.«2. 
بعبارة  لريغان  المصممة  الصورة  هذه  مكوليامز،  كاري 
بعد  فيما  ريغان  ليشتهر  للفاشية«،  الحنون  »الوجه 
تهمة  أي  به  تلتصق  لم  حيث  التيفال«،  »الرئيس  باسم 

حقيقية.  كانت  مهما  إليه  الموجهة  التهم  من 
كتبت  مقالته  أن  لو  هارفي  سيقول  كان  ماذا  أعرف  ال 
ريغان  بشخصية  تأثره  رغم  الذي  ترامب،  انتخاب  بعد 
أو  ريغان  عكس  الصورة  يخص  فيما  لعب  بذكاء  أنه  إال 
تقريبًا كل من سبقوه، فأعاد الصورة إلى مرحلتها األولى 
ورغم  أساسي«  لواقع  »انعكاس  بورديار  ذكرها  التي 
صورته  لتلميع  مزينوه  يستخدمها  التي  التقنيات  كل 
العامة  الصورة  أن  إال  وشعره،  مالمحه  أو  الشخصية 
كل  من  خالية  كانت  الرمزية  الصورة  أو  الجديد  للرئيس 
الحقيقي  الوجه  ليظهر  السابقة  والتنكر  المكياج  تقنيات 
خلفه  وليحشد  لآلخر،  ونظرتها  أميركا  لسياسة  والوقح 
والناخبين ألنه عبر عن مكبوت أصيل لديهم،  المؤيدين 
وباقي  الند  ديزني  بين  الفاصل  الحد  أزال  آخر  بمعنى  أو 
ألن  ممكنا  يعد  لم  »الوهم  بورديار:  يقول  فكما  أميركا، 
الذي  ترامب  كيجيتو  هذا  وكان  ممكنة«  تعد  لم  الحقيقة 
الكوكب وسط  أقوى دولة على  أوصله ألعلى منصب في 
مؤسسات  به  تنبأت  ما  وبعكس  المراقبين،  كل  ذهول 

لخادم  سجين  من  فحولته  عشقته  حين  السجن«، 
عصفورها  بأن  حلمت  أن  بعد  سراحه،  أطلقت  ثم  لها، 
زوجها  وأن  قد طار،  غرفتها  يوجد في قفص في  الذي 
العصفور  فأطلقت  الحلم  فسرت  مكانه،  في  وضعها 

العشيق. 
قلت  تفكير  دون  الباب،  جرس  رنَّ  اللحظة  هذه  في 

الباب كان هناك رجالن:  هذا صديقي محمد، فتحت 
الفيتوري؟  أحمد  األستاذ   -

نعم تفضال!   -
دخال معي حتى الغرفة التي كنت جالسًا فيها، هنالك 
أكتب.  كنت  حيث  األرض  على  لجلستي  ببالهة  عدت 
بأنهما  يوحيان  وهما  متأنقين،  كانا  الرجالن،  وقف 
صاحب  كان  صديق.  صديقا  األقل  على  أو  صديقان 

البالهة.  عاديًّا حد  اآلخر  فيما كان  الشنب مرتبكًا 
في  نحن  مالبسك،  البس  أحمد  أستاذ  األبله:  قال 

لمدة خمس دقائق.  إليك  حاجة 
هناك  كانت  الخمس،  الدقائق  رحلة  بدأت  هكذا 
زياد،  تنتظرنا في شارع طارق بن   »404 سيارة »بيجو 
بأن صاحبها مفلس، وال  توحي  »تعبانة«،  وهي سيارة 

بإصالحها! بالك  ما  شراء طعامها،  حتى  يستطيع 
خفيف  لكنه  الجثة،  ضخم  شابًا  السائق  وكان  ركبت 
الظل سرعان ما دخل نفسي. وإذا كنت لم أفكر فيمن 

والرمز على صناعة  الصورة  في صدد حديثه عن سيطرة 
جان  يحدد  الزائفة«  »الصورة  يسميه  ما  أو  الحقائق 
لتخلق  الصورة  فعل  فيها  انزاح  التي  المراحل  بورديار 
األربع  الصورة  ومراحل  الحقيقة،  لمفهوم  كهنوتيًا  نظامًا 
حجب  ــ  أساسي  لواقع  »انعكاس  هي:  يقترحها  التي 
أساسي  واقع  لغياب  حجب  ــ  له  وإفساد  أساسي  لواقع 
صورة  فهي  اإلطــالق،  على  واقع  بأي  الصلة  فقدان  ــ 
األول  مظهرها  في  الصورة  ويصف  لذاتها«.  خالصة 
والثالثة  شرير،  مظهر  الثانية  وفي  طيبة،  حالة  بأنها 
حالة  في  تعود  فال  الرابعة  أما  مظهر،  بأنها  تتظاهر 
آخر  بمعنى  أو  محاكاة.  حالة  في  بل  اإلطالق  على  مظهر 
المقدس  السر  نوعية  بين  المفبركة  الحقائق  تتشكل 
الذي تعكسه الصورة األولى وبين نوع من الدجل تخلقه 

الثالثة. الصورة 
في  ضالته  بورديار  يجد  ديزني«  »والت  مالهي  في 
كافة  فيها  تنعكس  حيث  والرمز،  بالصورة  التالعب  هالة 
من  مصغرة  هزلية  صور  في  تتبدى  أو  األميركية،  القيم 
باعتبارها  الند  ديزني  »تُصور  األميركية  الحياة  نمط 
خيال،  ال  حقيقية  البالد  بقية  بأن  لنا  يوحي  خياليًا  عالمًا 
من  كلها  وأميركا  أنغليس  لوس  منطقة  أن  حين  في 
الواقع  ضــروب  من  ضرب  بل  حقيقة،  تعد  لم  حولها، 

والمحاكاة«1.
بما  التفكير  إلى  الند  لديزني  التصور  هذا  يحيلني 
الثورة  عبر  المصنوع  االفتراضي  العالم  اليوم  نسميه 
ويتداخل  الحقيقي  العالم  يحل محل  أصبح  الذي  الرقمية، 
والتهويمات  واأللعاب  األجهزة  تلك  يوافق  بشكل  معه 
اآلن  سحرها  أصبح  التي  ديزني  مدينة  بها  تكتظ  التي 
عشوائيات  إحــدى  في  يعيش  شخص  أي  متناول  في 
المثقوب  جيبه  في  صغيرا  جهازا  يفتح  أن  بمجرد  العالم 
أذاب  الذي  المحدود  غير  السحر  هذا  قلب  في  وينطلق 

متناهٍ. ال  سوبراني  سديم  في  العالم  حقائق 
عند  المكوث  إلى  التحليلية  بعدته  بورديار  يذهب 
تشابه  على  فيه  يعثر  آخر  كنموذج  جيت«  »ووتر  فضيحة 
المشهدية  هذه  ويصف  ديزني،  أرض  وبين  بينه  كبير 
جرعة  حقن  ــادة  »إع بكونها  جيت«  لـ»ووتر  المؤثرة 
عالمي«  بمقياس  السياسية  األخالقيات  من  كبيرة 
رأس  بحنكة  يديرها  التي  الصورة  مراحل  إلى  وبالعودة 

1979م  2 يناير  • الثالثاء 
لي  أوحت  هكذا  ظهرًا،  عشرة  الثانية  اآلن  الساعة 
الشمس وضجيج الشارع، وأنا أفقت في التو ولم أعرف 
حياتي،  في  ساعة  أحمل  لم  ألني  بالضبط،  الوقت 

ثانية.  والعمر  لماذا 
قليل،  منذ  الشقة  غادر  قد  الترهوني  محمد  كان 
األفق  إلى  نظرت  النافذة،  نحو  اتجهت  وحدي.  وكنت 
أني  لو  اآلخــر،  الشاطئ  على  أني  لو  فكرت  والبحر، 
أستطيع أن أسير على الماء مئة ميل فقط فإن »فاليتا« 
الفردوس.  إنها  والحياة،  والحضارة  الحرية  هي  اآلن 
النافذة  من  أطلَّت  أعتقد،  كما  البلغارية،  جارتي  لكن 
بمدفعيها  الفاِره،  جسدها  فسرقني  لشقتي  المقابلة 
ما  وســرعــان  عينيّ.  نحو  صدرها  من  المصوبين 
قفلت  نفسي.  لمستنقع  وتركتني  الداخل  إلى  انفلتت 
الشريط  من  أفرغ  أو  أكمل  أو  أكتب،  وجلست  النافذة 
الذي  الجنوب«  إلى  »الهجرة  رحلة  الموضوع:  بقية 
في  سينشر  ألنه  اليوم،  هذا  للجريدة  أسلمه  أن  عليَّ 

القادم.  العدد 
عن  يتحدث  ليبي  مجاهد  كــان  الشريط،  تحرك 
في  سجن  حيث  اإليطاليين،  مع  الحرب  أيام  ذكرياته 
األسود«،  »الحصان  اآلن  سمي  الذي  بينتو«  »بورتا 
»مدير  القبطان  زوجة  الجحيم  هذا  من  خلصته  وكيف 

بمفهومها  الجماليات  وكانت  المحترفة.  الرأي  استطالع 
األخــالق  مع  قصوى  صــدام  حالة  تعيش  االستاطيقي 

األبستمولوجي. بمفهومها 
التي  المالبس  تجارة  مدينة  من  نيويورك  ريغان  نقل 
األموال  ورؤوس  الديون  إنتاج  مدينة  إلى  بها  اشتهرت 
»اقتصاد  هارفي  سماه  ما  لظهور  مؤسسًا  المصطنعة 
مالية  مضاربات  من  يحويه  ما  بكل  القمار«،  كازينو 
وتكوين ثروات وهمية، أو ما سماه بوش االبن »اقتصاد 
المرايا« الذي جعل من دونالد ترامب مليارديرًا في فترة 

قياسية. 
تكنيكات  بها  مرت  التي  الهامة  المراحل  هذه  ووفق 
يتوقف  هارفي  كان  مجال،  كل  في  الزائفة  الصور  صناعة 
المعرفة  فيها  انفصلت  التي  الحاد  التوتر  فترات  عند 
مختص  جغرافي  كعالم  أو  األخالقي،  الحكم  عن  العلمية 
الجماليات  أن  يعتقد  كان  والزمان،  المكان  بــدالالت 
رئيسة  بــؤرة  باعتبارها  ــالق  األخ عن  انفصاال  حققت 
االنفصال  هذا  يبدو  قد  والفكري.  االجتماعي  لالهتمام 
عن  للتعبير  الجمال  يمتهنون  لمن  وجذابًا  منهجيًا 
تلتفت  ال  هارفي  فكرة  لكن  عيشهم،  كسب  أو  ذواتهم 
مازالت  بل  المسألة؛  من  الرومانتيكي  الجانب  لهذا 
كسوق  الزائفة  الصورة  صناعة  جماليات  في  تحدق 

بنجاح. الوهم  لتسويق  مثابرة 
تذكرت وأنا أحاول فهم هذا االنفصال سؤالي السابق 
أحد  هيدغر  بالفيلسوف  يحيط  الــذي  االلتباس  حيال 
اليهودية  الفيلسوفة  شغف  وعن  التفكيكية،  ملهمي 
أصبح عضوًا  أن  بعد  يتوقف حتى  لم  الذي  به  أرندت  حنا 
المناوئة  السياسيات  يدعم  النازي،  الحزب  في  ملتزمًا 
ليبية  حالة  عن  تحدثت  ما  إذا  ــ  تذكرت  كما  لليهود. 
تجاه  التواصل  مواقع  في  ينعكس  الــذي  االلتباس  ــ 
أن  يحاول  من  بين  حسن:  محمد  الليبي  الموسيقي 
وبين  بالنظام،  العضوي  وارتباطه  موهبته  بين  يفصل 
الحقيقية  الموهبة  ألن  ممكن  غير  الفصل  أن  يرى  من 
وكلها  والقمع.  االستبداد  خدمة  في  تكون  أن  يمكن  ال 
التي  واألخالق،  الجماليات  بين  االشتباك  حالة  تعكس 
إلى نوع من االنفصال في عالم  آلت  وفق ما يرى هارفي 
الرموز.  وتالعب  الصورة  لسيطرة  بالكامل  يخضع  أصبح 

مستقبل  تجاه  وعدمية  متشائمة  النظرة  تبدو  هل 
لباحث  يمكن  ال  بالتأكيد  الطيبة؟  والصور  الحقائق 
نهاية  أو  مسدود  طريق  إلى  األمــور  يوصل  أن  رصين 
تعد  لم  الذي  الجديد  العالم  هذا  ففي  للتاريخ،  مفترضة 
السياسي  النظام  على  حكرا  الصورة  على  السيطرة  فيه 
أوجها  الصراع  أن يتخذ  الممكن  المال، من  أو على رأس 
الحدوس  بعض  رغــم  صعبا  بها  التنبؤ  ــازال  م أخــرى 
تحسين  على  القادر  الفوتوشوب  فعالم  المتفائلة، 
حشودٍ  أمام  اآلن  يتعرى  عدة  بتقنيات  الصورة  وتلميع 
كلُّ فرد منها يحمل في جيبه كاميرا ومقر صحيفة كامل، 
تشن  مازالت  التقليدية  الكونية  السلطة  مؤسسات  بينما 
للجميع  المشرعة  النوافذ  هذه  على  هجومها  حمالت 
لكن  المعلومات،  سرية  على  والحفاظ  الخصوصية  بحجة 
ألجيال  قيمة  ذات  تكون  لن  الحجج  هذه  مثل  أن  يبدو 

. الجديد  الهواء  هذا  وتنفست  في/  وُلدت وسبحت 
الحالة؛  للخروج من  أخرى  يقترح وصفة جمالية  هارفي 
تاريخية  كحالة  الحديث  بعد  ما  فهم  الممكن  من  حيث 
من  »يصبح  النقدي  المبدأ  هذا  على  وبناء  جغرافية، 
على  مضادًا  هجومًا  يشن  أن  الروائي  للسرد  الممكن 
ما  ولمشروع  الجماليات،  على  ولألخالقيات  الصورة، 
إطار  في  التوحد  عن  والبحث  )للكينونة(،  ال  )للصيروة( 

االختالف.«.
للهجوم  الروائي  السرد  بها  المكلف  المهمة  وهذه 
في  الروائي  السرد  بها  تكفل  وأن  سبق  الصورة،  على 
يخترق  أن  واستطاع  المجحف،  التاريخي  السرد  مواجهة 
إلى نقاط ضعف  أو على األقل اإلشارة  التاريخ،  تحصينات 

قالعه. 

ترجمة  الحداثة«  بعد  وما  »الحداثة  بروكر  بيتر  ـ   1
الصور  »من  بورديار  جان  مقالة  ـ  علوب  الوهاب  عبد 

رؤية. دار  الزيف«، منشورات  الزائفة وصور 
مقالة  ــ  الحداثة«  بعد  وما  »الحداثة  بروكر  بيتر  ـ   2
ديفيد هارفي »من: حالة ما بعد الحديث: بحث في جذور 

االجتماعي«. التغير 

عرفت  مباحث،  رجال  بأنهم  ليقيني  فذلك  يكونون 
بسرعة إلى أين المسير، في الطريق بدأ حديث ممزق: 

- ال بأس؟ 
- قلت اهلل ال يوريك باس، كنت في الصحراء؟ 

ومسافة  شهر  لمدة  صحفية  رحلة  في  إيه،  أجبت   -
كم.  ألفين 

وبالذات  الجنوب«،  إلــى  »الهجرة  رحلة  قــرأت   -
في  يقيم  الذي  المخترع  الشاب  مع  التحقيق  أعجبني 

ألف نخلة؟  واحة »مدوين« وحيدًا، هل حقا بها مئة 
الشاب  اثنان:  ويسكنها  ذلــك،  من  أقــل  أجبت   -
وعجوز  عامًا،  وعشرين  ثمانية  نحو  وعمره  المخترع 

ماء جمٍّ.  على  وتتوفر  عامًا،  ثمانية وسبعون  عمره 
جيالني  الشاعر  زميلي  عــن  السائق  سألني   -

حركي؟  اسمه  وهل  طريبشان 
من  رجباني  وأنه  اسمه  هذا  أن  مؤكدًا  ضحكت،   -

وجسدًا.  اسمًا  الغربي  الجبل 
- ثم قال إنه يعرف زميلي رضوان بوشويشة. 

األسبوع  جريدة  أن  مخمنًا  مالحظاته،  من  تعجبت 
مطلوبتان  السياسي،  األســبــوع  وجــريــدة  الثقافي 
ويتمثل  بتوقيفهما،  أمرًا  هنالك  وأن  المباحث،  عند 
بل  منهما،  عدد  بمصادرة  ليس  المرة  هذه  التوقيف 

أنفسهم. المحررين  اعتقال  في 

ال أعرف ماذا كان 
سيقول هارفي 

لو أن مقالته 
كتبت بعد انتخاب 
ترامب، الذي رغم 

تأثره بشخصية 
ريغان إال أنه 

بذكاء لعب فيما 
يخص الصورة 

عكس ريغان أو 
تقريبًا كل من 

سبقوه

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

»إذا صح«

باي.. 
باي تيريزا

جمعة بوكليب

بدايات  في  كان،  لقد  البشر.  لدى  األساسي  الشعور  هو  التعصب  أن  يبدو 
ضد  الجماعة  يحمي  الــذي  العام  اإلطــار  اإلنسانية،  المجتمعات  تكون 
الساللي  تميزها  أي يحمي  والذوبان.  الترهل  ويبعد عنها  األخرى  الجماعات 
التعصب  ارتباط  ضرورَة  هنا  نعني  وال  تماسكها.  ويدعم  العام،  والثقافي 
من  محفزا،  وعامال  لذلك  خصبة  أرضية  يشكل  أنه  إال  والحروب.  بالعداء 
خالل اقترانه بالعنصرية. والعنصرية، هي األخرى، ال يخلوا منها أي مجتمع. 
على  »المتقدمة«  والمجتمعات  »المتخلفة«  المجتمعات  في  موجودة  فهي 
وتحد  تكافحها  قوانين  وثمة  حدة،  أقل  األخيرة،  هذه  في  أنها،  إال  السواء. 

وتجرمها. منها 
العصبية.  من  »التعصب  العرب:  لسان  حسب  التعصب،  يعرف  لغة 
من  على  معهم  والتآلب  عصبته  نصرة  إلى  الرجل  يدعو  أن  والعصبية: 
فإذا  تجمعوا  إذا  عليهم  تعصبوا  وقد  أو مظلومين.  كانوا  ظالمين  يناوئهم 

تجمعوا على فريق آخر قيل: تعصبوا..
أي  بهم  ويعتصب  يعصبونه  ألنهم  األب  جهة  من  األقــارب  والعصبة: 
أو  عصبية  إلى  دعا  من  منا  الحديث:)ليس  وفي  بهم.  ويشتد  به  يحيطون 

عصبية(. قاتل 
والتعصب: من العصبية. والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته، 
 .]...[ مظلومين  أم  كانوا  ظالمين  يناويهم،  من  على  معهم  والتألب 
أي  بهم،  ويعتصب  يعصبونه  ألنهم  األب;  جهة  من  األقــارب  والعصبة: 
أو  عصبية  إلى  دعا  من  منا  ليس  الحديث:  وفي  بهم.  ويشتد  به  يحيطون 

والمدافعة«. المحاماة  والتعصب:  العصبية  قاتل عصبية. 
أو  وراء  السعي  أنه  على  التعصب  مصطلح  ليشتسار  تينو  و»يعرّف 
الطبيعية«  الحدود  تتجاوز  وعاطفية  متطرفة  بطريقة  ما  شيء  عن  الدفاع 
طاقة  المرء  يكرس  إذ  والعقل.  المنطق  حدود  يتجاوز  أي  ]ويكيبيديا[. 
والدفاع  الخطأ  »إحقاق«  في  وإنما  الحقيقة،  عن  البحث  في  ليس  تفكيره 

عنه بحجج تبدو مضحكة أحيانا.
لن نتحدث هنا عن التعصب الفردي الذي يرفض فيه المتعصب التسليم 
بصحة فكرة اآلخر وخطأ فكرته، وال عن التعصب الجماعي، الديني والقومي 
تعصب  هو  الذي  الجهوي«  »التعصب  عن  حديثنا  ونقصر  مثال،  والقبلي، 

جماعي، بل وجمعي. وهذا التعصب يكون داخل حدود الوطن.
تأخذ  ال  األخرى  البلدان  في  الجهوي  التعصب  حاالت  أن  اعتقادنا،  في 

المستويات  وفي  هينة  تظل  وإنما  والحقد،  الكره  حدود  يشارف  حادا  طابعا 
غير الممرضة للمجتمع والمضرة بجسده ووظائفه الحيوية. إال أنه في ليبيا 

يتخذ هذا الطابع الشنيع.
األخيرة  العشر  السنوات  يقارب  ما  في  جرت  التي  األحداث  تكشفت  فقد 
الليبيين. والغريب في األمر أن  الشرق والغرب  عن وجود تعصب بشع بين 
إثنية،  أو  مذهبية  أو  طائفية  أو  دينية  قواعد  من  ينطلق  ال  التعصب  هذا 
دالئله  ومن  التعصبية«.  أو  التعصب  »لوجه  تعصب جهوي صاف  هو  وإنما 
اآلخر  الشطر  في  باألمن  تضر  حادثة  تحدث  عندما  أنه  األخيرة  الفترة  في 
أبادر، فورا، إلى إدانتها والتشهير بها، باعتبارها عالمة على الفوضى األمنية 
حادثة  تقع  حين  ولكن  الالشرعية.  طبيعتها  أو  السلطة  غياب  وعلى  هناك، 
مماثلة في الشطر الذي أنتمي إليه أقول، إذا حدث وأن تطرقت إليها، »إذا 
شك  أي  وراء  وأنه  »صحَّ«  أعتبره  أسمعه  ما  كل  األولى:  الحالة  في  صح«. 
أن  من  أوال  التأكد  فينبغي  الثانية  الحالة  في  أما  تريث،  أي  إلى  يحتاج  وال 
الخبر قد »صح«. في الحالة الثانية »إذا صح« أن مالئكة الشطر الذي أنتمي 
سببا  ثمة  أن  بد  فال  ارتكابه،  من  وحاشاهم  الفعل،  هذا  ارتكبوا  قد  إليه 
ضروريا في إتيانه، وللضرورة أحكام، طبعا. لكن شياطين الشطر اآلخر فهذا 
دأبهم وديدنهم وال يستغرب صدور الشناعات عنهم. فالشيء من مأتاه ال 

يستغرب، مثلما يؤكد القول المأثور.

في  الهرولة  من  كاملة  سنوات   3 انقضاء  بعد  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  ماي  تيريزا  السيدة 
المكان، ستسلم أخيرًا يوم األربعاء المقبل مفاتيح مكتبها في »10 داوننغ ستريت« إلى المرشح 

الفائز في انتخابات الزعامة، السيد بوريس جونسون.
سوف  منه  خروجها  إن  بل  سيفقتدها  أحد  وال  المسرح  من  غيابها  على  دمعًا  سيذرف  أحد  ال 
البالد  انزاح أخيرًا عن كاهل  الجميع يمينًا ويسارًا يتنفسون الصعداء وكأن حماًل ثقياًل قد  يجعل 

عمومًا رغم علم الجميع أيضًا يمينًا ويسارًا أن البديل المقبل لن يكون أفضل حااًل.
المأزق الحالي لبريطانيا العظمى يتجاوز األفراد واألحزاب ليطال النظام بأكمله في بلد مازال 

مسكونًا بأوهام ماٍض إمبراطوري لم يعد له وجود.
توليها  على  عام  من  أقل  بعد   2017 العام  خاطفة  نيابية  انتخابات  إجراء  على  رهانها  منذ 
العكسي لخروجها من  العد  ابتدأ  البرلمانية في تلك االنتخابات  المنصب ثم خسارتها ألغلبيتها 
الساحة لكنها بعناد تحسدها عليه بغال الدنيا رفضت االعتراف بما كانت األيام والحوادث تضعه 
أمام عينيها من أدلة على فشلها مما أهلها الستحقاق لقب أسوأ رئيس وزراء شهدته بريطانيا 

في مرحلة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
النواب  مجلس  جلسة  ستحضر  المقبل  األربعاء  يوم  أوانها.  حان  المسرح  من  الخروج  ساعة 
بأثقال  المساء ستتالشى محملة  األخيرة. ولدى حلول  للمرة  أسئلتهم  للرد على  للوزراء  كرئيسة 
وتوثيق  لتسجيل  متواجدة  اإلعــالم  وسائل  ستكون  وبالطبع  السياسية.  ورعونتها  خيباتها 

أمام  وداع  كلمة  إلقاء  من  تتمكن  لن  أنها  الممكن  ومن  اللحظات.  تلك 
حتمًا  المقبل  المساء  ذلك  نفس  وفي  المتوقع.  بكائها  بسبب  الكاميرات 
ستريت«  داوننغ   10« في  الشقة  غرف  ثقيل  بجسد  جديد  ساكن  سيشغل 
وكذلك كرسي المكتب الشاغر الذي سوف يدخله إلى قائمة المحظوظين 

الذين شغلوه قبله من رؤساء الوزراء طيلة قرون.
برؤية  حديدية  سيدة  ثانية،  تاتشر  ستكون  أنها  يظن  كان  ماي  تيريزا 
سياسية وعزم ال يلين. لكن هذا الوهم سرعان ما بددته رياح الواقع ونزعت 
إال  تنصت  ال  عنيدة  امرأة  حقيقتها  على  فبدت  صاحبته،  عن  التوت  ورقة 
األعداء.  خانة  الصغيرة في  دائرتها  خارج  الجميع من  واضعة  أوهامها،  إلى 
مقومات  من  شيئًا  يملك  وال  كفء  غير  لشخص  يمكن  كيف  هو:  السؤال 

القيادة وما تتطلبه من قدرات البقاء كل هذه الفترة في ذلك المنصب؟ 
لحراسة  إليها  احتاج  حينما  لحزبها  مفيدة  كانت  أخرى  جهة  من  لكنها 
مقر رئيس الوزراء كي ال يدخله جيريمي كوربون رئيس حزب العمال حتى 

يتمكن الحزب من اختيار البديل.
تمارس  المقر  ذلك  في  المتاريس  وراء  متحصنة  وهي  سنوات  ثالث 
ذات  أو  مهمة  تشريعات  أي  تقدم  أن  دون  المكان  في  الهرولة  رياضة 
لمشكلة  حاًل  تجد  أن  همها  وكل  الكثير  فعل  يتطلب  كان  وقت  في  بال 
»البريكست« الذي تعرف مسبقًا أنه ليس بمقدورها وحدها إيجاد حل لها 
في  واجتماعي  سياسي  انقسام  من  خلقته  ولما  تفاصيلها  تعقيدات  لشدة 

البالد، ومع ذلك واصلت بعناد ممارسة عبث ال طائل منه حتى دنت الساعة وُأجبرتْ على الوقوف 
أمام وسائل اإلعالم باكية لتحدد موعدًا لخروجها من داوننج ستريت. 

سياسات  من  انتهجه  وما  كاميرون  ديفيد  سلفها  من  أفضل  إنها  القول  يمكن  لها  وإنصافًا 
المساعدات  قيمة  وتخفيض  الجامعية  الدراسية  الرسوم  بمضاعفة  ابتدأت  قاسية  متقشفة 
االجتماعية، واألسوأ من ذلك كله أنه رضخ ألعضاء حزبه المعارضين للبقاء في االتحاد األوروبي 
وفتح األبواب مشرعة أمام إجراء استفتاء، ثم بعد ذلك أعلن استقالته وانسل مختفيًا، تاركًا البالد 

غائصة في أوحال فعله.
ليس  أنه  تبين  العملي  الواقع  بالوعود وفي  السيد جونسون سيأتي محماًل  البديل ممثاًل في 
قادرًا حتى على حل مشاكله العائلية أو حتى على تنظيف سيارته الخاصة التي تشبه مكب قمامة. 
ويضم في جرابه المهني ملفات من الفشل والمصائب وسوء التقدير والتسرع في إصدار األحكام 
ما يكفي لعدم استحقاقه المنصب. وما تركه من إرث فيما تواله من مناصب أو لدى توليه عمادة 
لندن لمدة ثمانية أعوام دليل عليه وليس لصالحه. وما تركه من إرث كوزير للشؤون الخارجية 
والكومنولث شاهد آخر على عجزه. لكنه محظوظ ومحبوب من كوادر الحزب لظرفه ولخفة دمه. 

وفي األخير رزق الهبل على المجانين. 
27 دولة أخرى أعضاء  وبالتأكيد فإن هذه المواهب األخيرة وحدها ليست كافية إلقناع زعماء 
الخروج  حول  التباحث  إلعادة  جديد  من  التفاوض  مناضد  إلى  بالجلوس  األوربي  االتحاد  في 
لن  المأزق  من  والخروج  النواحي  كل  من  مسدود  الحالي  الخروج  طريق  أن  ويقينًا  البريطاني. 
تحديدًا سيكون  النقطة  برلمانية جديدة. وفي هذه  والدعوة النتخابات  البرلمان  بحل  إال  يكون 

الفرس. مربط 

فقد تكشفت 
األحداث التي 

جرت في ما يقارب 
السنوات العشر 

األخيرة عن وجود 
تعصب بشع بني 

الشرق والغرب 
الليبيني.

عمر أبو القاسم الككلي

البديل ممثاًل في 
السيد جونسون 

سيأتي محماًل 
بالوعود وفي الواقع 

العملي تبني أنه 
ليس قادرًا حتى 

على حل مشاكله 
العائلية أو حتى 

على تنظيف سيارته 
الخاصة التي تشبه 

مكب قمامة.



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

أجل  من  ورحلت  عاشت  بشخصيات  حافل  تاريخنا 
عليه  تبخل  ولم  غايتهم،  هو  دائمًا  الوطن  كان  ليبيا، 
بالنفيس كله، بما في ذلك أرواحهم.كانت وحدة ليبيا، 
منذ أن تأسست هي مطلبهم فعملوا من أجلها كل ما 
بهم  أبناءنا  ونذكر  نتذكرهم  عندما  يستطيعون.ونحن 
من خالل برنامجنا »حدث في مثل هذا اليوم« سواء في 
قناتنا أو جريدتنا أو بوابتنا، ننحني لهم، إجالاًل وعرفانًا 

بما قدموه لوطننا.
شخصية  من  أكثر  رحيل  ذكرى  يتصادف  أحيانًا 
واحدة، في اليوم الواحد، وألننا نقف على مسافة واحدة 
منهم، نجل سيرهم، فنتناول سيرة أحدهم في »بوابة 
أو  القناة  في  األخرى  الشخصية  نتناول  فيما  الوسط«، 

الجريدة.
منذ يومين تناولنا باعتزاز وافتخار شخصيتين إنهما 
والسياسي  المجاهد   :
والشاعر عمر سيف النصر 
الذي في عهد  الجليل،  عبد 
أول  أسس  لفزان  واليته 
تناولت  إعالمية  جريدة 
سياسة  من  فزان  شأن 
أول  وهو  وإعالم،  وثقافة 
منصبه  من  استقال  من 
ليبيا  لوحدة  تمهيدًا 
الفيدرالي.  النظام  وإلغاء 
الثانية  الشخصية  أما 
في  والتعليمية  النسائية  النهضة  رواد  من  رائدة  فهي 
ليبيا، إنها السيدة حميدة محمد بن عامر، التي قدمت 
هو  نسائيًا  برنامجًا  الليبية  اإلذاعة  تاريخ  في  مرة  ألول 
أنها من مؤسسات جمعية  المرأة «، ناهيك عن  »ركن 
»النهضة النسائية« في ليبيا وهي التي أكملت حياتها 
في النشاط التعليمي. االثنان رحال في مثل هذا اليوم. 
ونشرناهما معًا عبر نافذتين من نوافذ هذه المؤسسة.
مخرجًا  بالتأكيد  لها  سنجد  التي  المشكلة،  لكن 
الشهر  في  ذكراهم  جاءت  شخصيات  أربع  تصادف  هي 

المقبل خالل يوم واحد وإن اختلفت السنوات.
ذكرى  تتزاحم  عندما  ألنه  سعداء  كنا  ارتباكنا  وبقدر 
وجميع  والمجاهدين  والموهوبين  والخيرين  الرواد 
هذا  تاريخ  في  بصمة  تركت  التي  الليبية  الشخصيات 
البلد، قليل السكان، يغمرنا أمل كبير أن ما يحدث في 
وأن  أشقاء،  ومناكفة  شجار  إال  هو  ما  األيام  هذه  ليبيا 
األمر لن يطول حتى يعود األخوة إلعادة البناء وترميم 
من  يومًا  يكن  لم  يحدث  ما  أن  نعلم  فنحن  تراصه، 

ثقافتنا.
فروادنا كانوا ينهون خالفاته بمقولة بليغة من أحد 
بين  سالت  ودماء  خالفات  أنهى  الذي  مجاهدينا،  كبار 

األشقاء بمقولته الرائعة: »حتحات على فات«.

حتحات على فات

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مع أرشفة السابق منها..

هيئة الثقافة تشرع في رقمنة الكتاب الوطني 
وإصدار نسخ إلكترونية من إصداراتها

ليبيا(،  )متحف  العامر  الخلد  قصر  شهد 
ُأقيمت  كبرى  احتفالية  الماضي،  األسبوع 
للهيئة  جديدة  إصــدارات  إطالق  لمناسبة 
العامة للثقافة، بحضور رئيس الهيئة حسن 
والممثل  المسؤولين،  من  وعدد  أونيس 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
المثقفين  من  ولفيف  نوتو،  جيراردو  ليبيا، 

واإلعالميين.
على  مهمًّا  خبرًا  االحتفالية  وتضمنت 
الصعيد الثقافي في ليبيا بشكل عام، يتمثل 

في رقمنة اإلصدارات وأرشفتها.
وحسب موقع الهيئة على اإلنترنت، ألقت 
العالم، رئيس لجنة االحتفالية كلمة  ماجدة 
في المناسبة رحبت فيها بالحضور في بداية 
االحتفالية، ثم ألقى أونيس كلمة رحب فيها 
بالضيوف والحضور شاكرًا تشريفهم لهذه 
االحتفالية، وترحم فيها على أرواح الشهداء 
متمنيًّا الشفاء للجرحى الذين يناضلون ضد 
السيد  ونوه  العاصمة،  على  الغادر  العدوان 
يوليو  من  عشر  السابع  يوم  بأن  أونيس 
حريّ به أن يكون يومهم الذي يحتفون فيه 
وإبداع  ثقافة  من  إليه  يرمز  وما  بالكتاب، 
الثقافة  هيئة  أن  مؤكدًا  ومحبة،  وســالم 

عازمة في جعله يومًا وطنيًّا للكتاب.
أن  على  الكتب  لمؤلفي  بشرى  زف  كما 
الوطني  الكتاب  رقمنة  في  ستشرع  الهيئة 
إصدارتها  من  إلكترونية  نسخ  وإصـــدار 

وأرشفة السابق منها.
واختتم أونيس بتأكيد أن الهيئة ماضية 
في طريق دعم الثقافة ونشر السالم وتقوية 
المثقفين  لكل  متمنيًا  الوطنية،  اللحمة 
والمبدعين أن يكون هذا اليوم حافزًا لمزيد 

اإلنتاج في خدمة الثقافة والوطن.
الكتَّاب  الفنادي  الدكتور يونس  كما هنأ 
»علو صوت  مؤكدًا  مؤلفاتهم،  على صدور 
الرصاص  ودوي  ضجيج  على  والفكر  القلم 

والتهجير«،  والقتل  الموت  ورائحة  والدمار 
الكتاب  في  التفكير  »مجرد  أن  مضيًفا 
وإعداده وطباعته وإصداره ونشره واالحتفاء 
القاسية  االستثنائية  الظروف  هذه  في  به 
للعقل  انتصار  هو  الحبيب  الوطن  على 
يأتي  البناء  معركة  أن  مؤكدًا  المستنير، 
 )500( إصــدار  مشروع  أسلحتها  بين  من 
الغيث  أول  الهيئة، وهذا  أعلنته  الذي  كتاب 
السنة  مــن  تبقى  فيما  إلنــجــازه  وتسعى 
الجارية«. وألقى خيضر مالك، رئيس الهيئة 

رئيس  فيها  هنأ  كلمة  للسياحة،  العامة 
الهيئة باإلصدارات الحديدة، وجميع الكتاب 
نرتقي  »بالثقافة  أن  مؤكدًا  المؤلفين 

وبالثقافة نستطيع أن نبني كل شيء«.
الوطنية  اللجنة  عــام  أمين  ألقى  كما 
عبد  والعلوم،  والثقافة  للتربية  الليبية 
الشراكة  فيها  أكد  كلمة  أبو الئحة،  المنعم 
عدد  لـ»ترشيح  للثقافة  العامة  الهيئة  مع 
بالدنا  في  واإلسالمية  الثقافية  المواقع  من 
لليونيسكو  تابعة  مواقع  ضمن  لتدخل 
مواقع  وترشيح  وإبــرازهــا،  بها  لالهتمام 
تكريم  االحتفالية  وشــهــدت  ــدة«.  ــدي ج
هويدي  لجين  الكاتبة  وهي  مؤلفة  أصغر 
الشاعر  ألقى  فيما  »غربة«،  روايتها  عن 
وتضمنت  بالمناسبة،  قصيدة  أعبيد  صالح 
التي  الجديدة  للكتب  معرضًا  االحتفالية 
صدرت مؤخرًا، وتوقيع عقود مؤلفي الكتب 

وتوقيع المؤلفات.

الدكتور يونس الفنادي: علو صوت القلم 
والفكر على ضجيج ودوي الرصاص 

والدمار ورائحة الموت والقتل والتهجير

حميدة لملوم: اإلصدار يعتبر إنجازا جديدا 
للمكتبة الليبية خصوصا في هذا الوقت 

الصعب، ويدل على اإلصرار والعمل والجهد

كتب وكتابات متنوعة في حصاد املوسم »الصيفي« للثقافة الليبية
تتعدد اإلصدارات الليبية من الكتب هذا الصيف، 
واإلطالق  التوقيع  حفالت  من  عدد  خالل  ومن 
التي شهدتها األوساط الثقافية في ليبيا، يتبين 
تنوع هذه الكتابات ما بين الرواية والمجموعات« 
وكتابات  و»التاريخ«،  و»الشعر«  و»القصصية« 

أخرى في مختلف الشؤون.
التي  الليبية  العناوين  بعض  نستعرض  وهنا 

أحتفي بها مؤخرا، سواء داخل ليبيا أو خارجها.
إصدارات »دار البيان«

إجدابيا  الثقافي بمدينة  بالمركز  السبت،  م،  نُظِّ
تحت إشراف مكتب الثقافة واإلعالم حفل توقيع 

ألحدث إصدارات دار البيان للنشر والتوزيع.
العامة  الهيئة  رئيس  من  كل  الحفل  حضر 
بالحكومة  المدني  والمجتمع  واإلعالم  للثقافة 
الموقتة جمعة الفاخري، ووكيل الهيئة للشؤون 
الثقافية محمود امجبر، ومدير دار البيان والنشر 
لمؤسسة  التنفيذي  والمدير  جابر،  عمر  علي 
المجبري،  خالد  ــالم  واإلع للصحافة  »برنيق« 
أشويقي،  جمال  واإلعالم  الثقافة  مكتب  ومدير 
والمهتمين  والمثقفين  الكتاب  من  ــدد  وع

بالثقافة، وفقًا للمكتب اإلعالمي بالهيئة.
الليبي  الثراث  عن  محاضرة  الحفل  تضمن 
ومعرضًا  بركوس،  عبدالسالم  أحمد  ألقاها 
خمسة  ووقعت  المنوعة،  الكتب  من  لمجموعة 
كتب لكل من جمعة الفاخري وأحمد عبد السالم 

بركوس ومصطفى السعيطي وعياد رمضان.
جابر  بــن  علي  الــبــيــان،  دار  مــديــر  وقـــال 
لـ»الوسط« إن الكتب هي: »كتاب )أغاني الرحى 
بركوس،  عبدالسالم  أحمد  للكاتب  والجبادة( 
للكاتب  منسوف(  جسر  على  )خطوات  وكتاب 
امرأة(  مهب  )في  وكتاب  عاشور،  رمضان  عياد 
في  )وطن  وكتاب  السعيطي  مصطفى  للكاتب 
للكاتب  ملتفت(  بقلب  )أسير  وكتاب  القلب( 

جمعة الفاخري«.
»اعترافات مؤلمة«

حفل  الثقافة  بيت  بقاعة  سبها  مدينة  في  ُأقيم 
توقيع كتاب »اعترافات مؤلمة« للكاتب الصحفي 
الذي يحمل فى طياته خواطر  أبوعذبة،  عبداهلل 

وأمثااًل شعبية.
المثقفين  مــن  مجموعة  الحفل  وحــضــر 

نقدي  نقاش  ودار  الثقافي،  بالشأن  والمهتمين 
حول الكتاب بين الحضور.

للثقافة  العامة  الهيئة  إصــدار  من  والكتاب 
الكتب  ودار  الوفاق،  بحكومة  المدني  والمجتمع 
إن  لـ»الوسط«  أبوعذبة  وقال  بنغازي.  الوطنية 
صدر  لي،  األول  الكتاب  هو  مؤلمة(  »)اعترافات 
للكتاب  القاهرة  معرض  في  وعرض  في ٢٠١٨ 

في دورته األخيرة، وهناك كتابان في الطريق«.
الثقافة  مكتب  مديرة  لملوم  حميدة  وقالت 
اإلصــدار  »هــذا  إن  بسبها  المدني  والمجتمع 
يعتبر إنجازا جديدا للمكتبة الليبية خصوصا في 
والعمل  اإلصرار  ويدل على  الصعب،  الوقت  هذا 
والجهد، لهذا أعتبر أن )اعترافات مؤلمة( شمعه 

في هذا النفق المظلم الذي تعيشة البالد«.
أتيليه القاهرة يناقش »بين قوسين«

المصرية  بالعاصمة  القاهرة  أتيليه  في  ُأقيمت 
محمد  الليبي  الكاتب  رواية  حول  نقدية  ندوة 
سعيد  الشاعر  أدارها  قوسين«،  »بين  المغبوب 
الجيار  مدحت  الدكتور  فيها  وتحدث  شحاتة، 

والروائي الناقد أحمد الحلواني.
والمغبوب أديب ليبي وُلد في طرابلس سوق 
السياسية،  العلوم  درس   ،3/11/1954 الجمعة، 

ثم حصل على دبلوم في اإلدارة العامة.
من  فيض  »طرابلس  أعماله  أهــم  ومــن 
الليل«  و»حافة  شعر(  )ديوان  الوطن«  عسل 
الروح  غيمة  و»طرابلس  قصصية(  مجموعة   (
الممطرة« )ديوان شعر( و»المتاهة« )مجموعة 
قصصية(  )مجموعة  و»بــقــايــا«  قصصية( 
و»زاوية  قصصية(  )مجموعة  الصمت«  و»كالم 
و»هل  قصصية(  )مجموعة  للحقيقة«  حرجة 
شعر(  ــوان  )دي العشاء«  إلي  دعوتي  تقبلين 
وهي   » و»غواية  )روايــة(  ظله«  عارك  و»رجل 
ــوان  ودي »الفينكس«،  ثالثية  ضمن  ــة  رواي

الهدهد«. »أنبأني 

فرقة ليبيا للمالوف تحيي مهرجانات فنية في تونس
لبحوث  الــقــومــي  الــمــركــز  يــشــارك 
التابع  العربية،  الموسيقى  ودراسات 
والمسرح  للخيالة  العامة  للهيئة 
والفنون، بفعاليات المهرجانات الفنية 

الصيفية في تونس.
ليبيا  فــرقــة  المشاركة  وتــضــم 
والمنوعات  والموشحات  للمالوف 
وبــدأت  للمركز،  التابعة  الغنائية 
بمهرجان  يوليو   22 في  عروضها 
ساقية الداير، وفي 25 يوليو تشارك 
و  الــدولــي،  المنستير  مهرجان  في 
النفيضة  مهرجان  فــي  يوليو   27
مهرجان  يوليو   28 وأخيرًا  الصيفي، 
تستور الدولي للمالوف، وفقًا للمكتب 
للخيالة  العامة  للهيئة  اإلعــالمــي 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
عددًا  األيام  هذه  تونس  وتشهد 
كبيرًا من المهرجانات الصيفية تتوزع 

إذ انطلقت  البالد،  أنحاء  على مختلف 
من  والخمسون  الخامسة  النسخة 
وكذلك  الدولي،  الحمامات  مهرجان 
من  والخمسون  الخامسة  النسخة 
انطالق  مع  الدولي،  قرطاج  مهرجان 
الدورة الواحدة والستين من مهرجان 
سوسة الدولي، وأيضًا النسخة الرابعة 
الدولي  المهرجان  من  والثالثون 
حين  في  السيمفونية.  للموسيقى 
وصفاقس  بنزرت  مهرجانات  تبقى 
وقابس  والمهدية  ودُقة  والمنستير 
فضاءات  تمثل  التي  التظاهرات  من 
واالنفتاح  التونسي  اإلبــداع  لدعم 
إذ  وأجنبية،  عربية  فنية  تجارب  على 
عددًا  الصيف  هذا  تونس  تستضيف 

الفنانين من مختلف قارات العالم.
ومدنها  تــونــس  قـــرى  ــذ  ــأخ وت
المهرجانات،  من  حظها  الصغرى 

أن  على  عليها  القائمون  يعمل  التي 
كل  خصوصيات  مع  متناسقة  تكون 
منطقة، ويسعى كل مهرجان، خاصة 
تلك التي تعتبر محلية إلى إبراز أهم 
ما يميز المدينة أو القرية التي يتنظم 
المهرجانات  تستهدف  وال  فيها، 
من  كثيرًا  إن  بل  فقط،  التونسيين 
خاصة  فعالياتها،  يواكبون  السياح 
الذين  والجزائريين  الليبيين  من 
يزورون تونس بأعداد كبيرة ، فضاًل 
يقرب  ما  وهناك  األوروبــيــيــن.  عن 
ربوع  في  تنتشر  مهرجان   700 من 
تونس، منها أكثر من 300 مهرجانٍ 
ارتفاعًا  المهرجانات  وسجلت  صيفي. 
خالل الصيف الماضي بإضافة أربعين 
أن  المتوقع  ومن  جديدًا،  مهرجانًا 
استحداث  الحالي  الصيف  يشهد 

مهرجانات جديدة.

اكتشاف كنوز أثرية في قاع بحر اإلسكندرية
أوروبــيــة،   - مصرية  أثــريــة  بعثة  كشفت 
البحر  مجموعة من الشواهد األثرية في قاع 
بمدينة اإلسكندرية بعد شهرين من عمليات 
البحث. وقالت وزارة اآلثار المصرية في بيان 
األوروبية،   – المصرية  األثرية  البعثة  إن 
البحرية،  لآلثار  ــي  األوروب للمعهد  التابعة 
أطالل  بموقع  األثري  الموسم  أعمال  أنهت 
الغارقتين  و»هيراكلون«  »كانوب«  مدينتي 
في خليج أبو قير باإلسكندرية، والذي استمر 
قرابة الشهرين. وبحسب البيان، جرى كشف 
مدينة  تمنح  األبنية  من  مجموعة  بقايا 
لمسافة  الجنوب  نحو  آخر  امتدادًا  كانوب 
ومجموعة  ميناء  بقايا  على  به  عثر  كيلومتر، 
الصاوي  العصر  من  الفخارية  ــي  األوان من 
من  ذهبية  وحلي  ومعدنية،  ذهبية  وعمالت 
برونزية  عمالت  إلى  إضافة  وأقراط،  خواتم 
من  ذهبية  وعمالت  البطلمي،  العصر  من 
العصر البيزنطي، مما يرجح أن المدينة كانت 
مأهولة بالسكان في الفترة بين القرن الرابع 
قبل الميالد والعصر اإلسالمي. وفي منطقة 
أوضح  الغارقة،  هيراكليون  مدينة  أطــالل 
العثور  تم  أنه  غوديو ،  فرانك  البعثة،  رئيس 
عن جزء من معبد مدمر بالكامل داخل القناة 

للمدينة  الرئيسى  المعبد  ويعد  الجنوبية، 
»آمون جرب«، باإلضافة للعديد من األواني 
الفخارية الخاصة بالتخزين وأواني مائدة من 
القرنين الثالث والثاني قبل الميالد، وعمالت 
برونزية من عصر الملك بطلميوس الثاني، 
وأجزاء من أعمدة دورية، التي ظلت محفوظة 
قاع  الطمي داخل  أمتار من  علي عمق ثالثة 
البحر وبقايا معبد يوناني أصغر داخل طمي 

القناة، وفًقا لجريدة »الوطن« المصرية.
المسح  أعــمــال  أن  ــى  إل غــوديــو  ــار  وأشـ

إس  »إس   SSPI جهاز  باستخدام  للموقع 
بي آي« أسفرت عن وجود امتداد آخر لميناء 
من  مجموعة  من  يتكون  الذي  هيراكليون، 

الموانئ التي لم تكن معروفه من قبل.
وقال رئيس اإلدارة المركزية لآلثار الغارقة، 
إيهاب فهمي، إن جميع أعمال البحث البحري 
المسح  جهاز  باستخدام  تمت  الموسم  لهذا 
عن  صورًا  ينقل  الذي  المتطور،  المقطعي 
أو  البحر  قاع  على  الراقدة  األثرية  الشواهد 

المدفونة أسفله.

رحيل ناصر عبد السميع أحد رواد 
اإلذاعة والتلفزيون في ليبيا

بركوس يحاضر عن أنماط األغنية 
التراثية بالجفرة

في  والباحث  الكاتب  ألقى  الجفرة«،  بمنطقة  التراثية  األغنية  »أنماط  عنوان  تحت 
الدولية  بالجامعة  بنغازي،  في  محاضرة  بركوس،  عبدالسالم  أحمد  الليبي  التراث 
الطبية، بحضور رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة 
الليبية المؤقتة، جمعة الفاخري، ومؤسسة »برنيق للصحافة« واإلعالم. وتأتي هذه 
المحاضرة في إطار برنامج حفل توقيع مؤسسة »برنيق« عدد من أحدث إصداراتها 

الثقافية للعام 2019. وصدر مؤخرا لبركوس كتاب »أغاني الرحى والجبادة«.
1950 وحصل على دبلوم معهد المعلمين الخاص  ولد بركوس، بمدينة هون 
)القسم األدبي( في العام 1972، وعمل بمهنة التدريس والتوجيه التربوي. وشارك 
النخيل  مجال  في  خاصة  والعلمية  التراثية  والندوات  المهرجانات  من  العديد  في 
التراثية المسموعة والمرئية، وله  البرامج  والصناعات التقليدية، وقدم العديد من 
العديد من المقاالت والتقارير التراثية بالصحف الليبية والعربية، وشارك وساهم في 
تنظيم بعض المعارض التراثية، وهو مؤسس دار بركوس للتراث بهون والتي تظم 

العديد من المقتنيات الشعبية.

ناهز  عمر  عن  عبدالسميع،  ناصر  اإلذاعــي  رحل 
السنوات  منذ  المستمعون  عرفه  حيث  عامًا،   85
بعده  ومن  الليبية،  اإلذاعة  تأسيس  من  األولى 
أشهر  من  وكان  الليبي،  للتلفزيون  المشاهدون 
الرواد،  زمالئه  جانب  إلى  األخبار  نشرة  مقدمي 
ومحمد  السفاقسي  محمد  المرحومين  أمثال 
الكبتي  وعايدة  المطماطي  ومحمد  المصراتي 
المرحوم،  وقدم  وغيرهم.  محمد،  وعبدالرحمن 
الراديو،  برامج  عديد  يوليو،   15 في  توفي  الذي 
الزاوية  بشارع  الليبية  اإلذاعة  مقر  كان  أن  منذ 
وعرف  والستينات،  الخمسينات  أواخر  بطرابلس، 
وعرف  رفيعًا،  مميزًا  وأداء  ونبرة،  »قوة،  صوته 

عنه من عمل معه، طيبة المعشر ودماثة الطبع، وحسن الخلق«، كما تصفه زميلته 
أول سيدة تقدم نشرة األخبار في التلفزيون الليبي، عايدة الكبتي.

ونعاه زميله، وصديقه اإلذاعي عبدالرحمن محمد، على صفحته بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، قائاًل: »كان الفقيد حاد الذكاء، دمث األخالق، كريم النفس، 
استطاع من خالل  وثقافًة،  وأداًء  متميز صوتًا  كإذاعي  على مهنته  غيورًا  محترمًا 
واحترامهم  حبهم  كاسبًا  ومتابعيه  زمالئه  قلوب  إلى  الدخول  الحميدة  شخصيته 
السلة  كرة  العب  رياضية،  شخصية  عبدالسميع  ناصر  المرحوم  وكان  وثقتهم«. 
وعين  الخارجية،  بــوزارة  بالعمل  التحق  كما  االتحاد،  بعده  ثم  النهضة،  بفريق 

دبلوماسيًا في سفارة ليبيا، بموسكو.
)القاهرة(،  المصرية  بالعاصمة  مايو  في  لإلعالم،  »الوسط«  مؤسسة  وكرَّمت 
اإلذاعي المرحوم ناصر عبدالسميع، ضمن كوكبة من رواد اإلذاعة والتلفزيون في 

ليبيا، لمناسبة الذكرى الخمسين، النطالق التلفزيون الليبي.

يغمرنا أمل كبير أن ما 
يحدث في ليبيا هذه 
األيام ما هو إال شجار 

ومناكفة أشقاء

القهرة–الوسط
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كريمان جبر: أنهيت املرحلة األولى 
من العالج بنجاح

»األسد امللك« في 
صدارة شباك التذاكر

ديزني  لمجموعة  الملك«  »األسد  فيلم  تصدر 
الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  الجديدة  بنسخته 
بعدما حصد 185 مليون دوالر في أول ثالثة أيام من 
عرضه في الصاالت، بحسب ما أفادت شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
وسقف التوقعات عاٍل جدًا لهذا الفيلم الذي يستعيد 
والده،  لموت  يثأر  أن  يريد  الذي  سيمبا  الشبل  قصة 
يجمع  وهو  دوالر،  مليون   250 العمل  ميزانية  وبلغت 
كوكبة من النجوم، من أمثال بيونسيه وجيمس إيرل 
لشخصياته،  أصواتها  أعارت  غلوفر،  ودونالد  جونز 
وفيلم »اليين كينغ« الجديد من إخراج جون فافرو، وفقًا 

لوكالة »فرانس برس«.
الجديد  سوني  فليم  الثانية  للمرتبة  وتراجع 
21 مليون  »سبايدر-مان: فار فروم هوم« الذي حصد 
مواجهة  طريقة  حول  الفيلم  أحداث  وتدور  دوالر، 
)سامويل  فيوري  ونيك  هوالند(  )توم  »سبايدرمان« 
داوني  )روبرت  مان«  »أيرن  بال  العالم  جاكسون(  إل. 
زندايا  من  كل  أيضًا  البطولة  في  ويشارك  جونيور(، 

وجايك جيلينهال وجي بي سموف.
وحّل ثالثًا »توي ستور 4« مع إيرادات بقيمة 14.6 
في  عرضه  من  الخامس  األسبوع  في  دوالر  مليون 

الصاالت.
والمرتبة الرابعة كانت من نصيب فيلم »كرول« 
حقق  الذي  »باراماونت«  استوديوهات  إنتاج  من 
قصة  الفيلم  ويروي  دوالر،  ماليين   6 بقيمة  إيرادات 
رجل وابنته يحاوالن النجاة من مجموعة من التماسيح 

الجائعة بعدما ضرب إعصار منطقتهما في فلوريدا.
واحتل المرتبة الخامسة فيلم »يسترداي« من إنتاج 
إلطالق  يجد  موسيقي  حول  يدور  الذي  »يونيفرسال« 
مسيرته هو من بين حفنة من األشخاص في العالم ما 
زالوا يتذكرون فرقة »بيتلز«، وحّقق هذا العمل عائدات 

بقيمة 5,1 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »ستوبر« مع 4 ماليين دوالر.
7 - »عالء الدين« مع 3.8 ماليين دوالر.

8 - »أنابيل كامز هوم« مع 2.7 مليون دوالر.
9 - »ميدسومار« مع 1.6 مليون دوالر.

 1.5 مع   »2 بيتس  أوف  اليف  سيكريت  »ذي   -  10
مليون دوالر.
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أجرت عملية جراحية في األردن

أجرت الفنانة القديرة كريمان جبر، عملية على 
الكتف، بأحد المستشفيات في العاصمة اإلردنية 
عمان. وقالت كريمان لـ»الوسط«: »الحمد هلل 
أجريت العملية الجراحية األولي بنجاح في الكتف 

وبذلك أنهيت المرحلة األولي من العالج«.
ولفتت إلى أنها »متواجدة بالمملكة األردنية 
منذ ثالث أشهر وذلك لغرض العالج وهذه هي 
العملية األولى على كتفها، وطالبت مستحقاتى 

المالية من البعض ولم اتحصل عليها«.
إصابتها  في  السبب  أن  إلى  الفنانة  وأشارت 
هو وقوعها على يدها ورجلها في شهر سبتمبر 
بالتصوير  النشغالها  يدها  واهملت  الماضي 

المسلسالت والعروض المسرحية.
مع  الكبيرة  الليبية  للفنانة  سابق  حوار  وفي 
حالته  له  فنان  »كل  أن  إلى  أشارت  »الوسط«، 
الخاصة التي يتعرض لها بالصعوبات الموجودة. 
مثاًل  ومنها  كثيرة،  فهي  العامة  الصعوبات  أما 
المادية، عدم توافر  الحالة  الكامل،  التفرغ  عدم 

من ينوب عن الفنان في متطلبات حياته اليومية، 
شخصية  بين  المشاهدين  بعض  لدى  والخلط 
وبعض  يتقمصها  التي  والشخصية  الفنان 
الصعوبات التي تواجه العنصر النسائي وغيرها 
من أسباب كثيرة ال مجال لذكرها هنا، أما الفن 

نفسه تواجه صعوبات ال تحصي وال تعد«.
 11 عمرها  كان  منذ  الفن  مجال  في  بدأت 
باإليطالية  التحدث  كريمان  وتجيد  عامًا، 
السيناريو  ودرست  والفرنسية،  واإلنجليزية 
األعمال  ببعض  وقامت  سورية،  في  واإلخراج 
األزياء، وتولت عدة مهام  األخرى مثل تصميم 
منها أمين مساعد نقيب الفنانين الليبيين قبل 
أن تقدم استقالتها بعد فترة وجيزة من توليها 
وحدة  رئيس  مهام  وشغلت  المهمة،  هذه 

اإلخراج المسموع باإلذاعة الليبية فرع بنغازي.
»الشظية«  فيلم  السينمائية  أعمالها  ومن 
»اإلسكندرية«  مهرجان  في  به  شاركت  الذي 
و»قرطاج« السينمائي. وأخرجت عدة مسلسالت 
مسلسل  بينها:  من  البرامج  وبعض  لإلذاعة 
»زغاريد« و»الشقيقان« و»راحة البال« و»غيوم 
الزمن«، باإلضافة إلى سلسلة الحياة األفريقية، 

وبرنامج »من فيض اللغة« وغيرها.
االجتماعية  البرامج  بعض  أعدت  كما 
من  التمثيلية  المسلسالت  وبعض  والثقافية 
»ودّك  سلسلة  األسرة«،  »مع  برنامج  أهمها: 
»خواطر«.  برنامج  تبكي«،  ودّك   - تضحك 
منها:  فنية  أعمال  عدة  بطولة  في  وشاركت 
عزيزة«  ايجنن  و»شي  و»السراب«  »الضباب« 
ال  و»شموع  قصيدة«  و»حكاية  و»الندم« 
المنسي«  الرحيل  األدبي  و»المنتدى  تنطفئ« 

و»أيام من زمن الحب«.
منها:  مسلسالت  عدة  قدمت  اإلذاعة  وفي 
نافذة  اجتماعي  و»مرشد  الشوك«  »أزهار 
وحدهم«  »أحديدان  و  و»األيام«  الناس«  على 
»كان  المسرح  في  وقدمت  الشوق«.  و»حنين 
اشبيلية«  و»حالق  عنتر«  و»جاكم  كان«  ياما 
»الرحيل  أيضًا  وقدمت  الوطن«.  و»أوبريت 
المنسي« و»دوائر الرفض والسقوط« و»شوف 
و قول« و»نواقيس« و»المفسدون في األرض« 
و»زمن النسيان« و»الحياة الحب الفن« و»نهاية 

اآلخرين« و»حصار الكوف«.

 بعد نجاح فيلمه »عالء الدين« 

مينا مسعود ضيف مهرجان 
»الجونة السينمائي«

المصري  الممثل  حضور  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن 
المقامة في  الثالثة للمهرجان،  الكندي مينا مسعود للدورة   -

الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
العديد  شارك  للمهرجان،  السابقتين  الدورتين  مدار  على 
من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من 
الفعاليات واألنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات 
والعالميين،  واإلقليميين،  المحليين،  األفالم  لمحترفي  اتصال 
حقق  الذي  بمسعود،  المهرجان  يرحب  خاللها،  من  للتواصل 

فيلمه »عالء الدين« نجاحا عالميا واسعًا.
المبادرة، بتعاون مهرجان »الجونة السينمائي«  تأتي هذه 
مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من أجل 
دعم األجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين. 
مثالية  منصة  يصبح  أن  المهرجان  المبادرة  هذه  وتُمكِن 
مداه  يوسع  وأن  واألصول،  الخلفيات  كل  من  األفالم  لصناع 
من  العديد  يعد عرض  والعالمية.  العربية  الصناعة  دوائر  في 
األفالم المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز 
من  السينما،  فن  خالل  من  المختلفة  الثقافات  بين  التواصل 
المهرجان،  ويهدف  السينمائي«.  »الجونة  مهرجان  أولويات 
لوصل صناع األفالم من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من 
أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان 
ليكون محفزا  الواعدة ويسعى  السينمائية  باكتشاف األصوات 

لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

سنت  وفيفتي  جاكسون  جانيت  األميركيون،  النجوم  أحيا 
وكريس براون، عروضًا مساء الخميس، في جدة في إطار حفل 
رفضت مواطنتهم نيكي ميناج المشاركة فيه »دعمًا« لحقوق 

النساء.
وتمايلت الحشود على أنغام أغنيات النجوم المشاركين في 
»جدة وورلد فيست« ورددت كلمات األغنيات وصفقت تصفيقًا 

حارًا للفنانين.
الفعاليات  هذه  عن  األكبر  الغائبة  هي  كانت  ميناج  نيكي 
التي ُأقيمت على ضفاف البحر األحمر في غرب المملكة، وفقًا 
ما  غالبًا  التي  بأغنياتها  المعروفة  وميناج،  برس«.  لـ»فرانس 
تتضمن ألفاًظا نابية وتسجيالتها المصورة المثيرة، قالت إنها 
حقوق  »دعمها«  بسبب  المهرجان  في  المشاركة  عن  عدلت 

النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.
وأثار إعالن حفلة مغنية الراب في السعودية تعليقات متباينة 
بين  تراوحت  السعودية  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
الترحيب والسخرية. وفي حين عبر محبون كثر للفنانة المثيرة 
إعالم  وسائل  قالت  الحفل،  إللغاء  أملهم  خيبة  عن  للجدل 
سعودية بينها جريدة »عكاظ«، إن إلغاء الحفل جاء بقرار من 

السلطات ألنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحلية.

بعد فيلم نيكوالس كيدج

قبرص تسعى لجذب استوديهات اإلنتاج السينمائي الضخمة

استوديوهات  الستقطاب  قبرص  تسعى 
أفالم  لتصوير  العالمية  السينمائي  اإلنتاج 
بشواطئها  المعروفة  المتوسطية  الجزيرة  على 
وأعدت  الالفت،  الطبيعي  وتنوعها  الساحرة 
انطلق  الذي  »أوليفوود«  مشروع  الغاية  لهذه 
أحدث  مواقع تصوير  البالد  استضافة  مع  أخيرًا 

أعمال النجم الهوليوودي نيكوالس كيدج.
هيئة  رئيس  ميخايل  ميخاليس  ويقول 
جذب  المكلفة  القبرصية  سايبرس«  »إنفست 
المنتجين األجانب إلى الجزيرة: »بما أن قبرص 
ال  لماذا  الطلق،  الهواء  في  مفتوح  استوديو 

نحفز اهتمام قطاعًا يدر مليارات الدوالرات؟«.
الهيئة  لهذه  قبرص  حكومة  ورصدت 
تلحظ  يورو  مليون   25 قدرها  سنوية  ميزانية 
 35 تدابير مثل التخفيضات الضريبية أو إعادة 
% من األموال المنفقة على األراضي القبرصية 
هذه  خالل  من  نيقوسيا  وترمي  للمنتجين. 
الخطوة إلى جذب استثمارات بقيمة 70 مليون 

يورو من جانب شركات اإلنتاج األجنبية.
ممثلين  تضم  خاصة  لجنة  الجزيرة  وشكلت 
عن وزارة السياحة الختيار المشاريع السينمائية 
المخولة اإلفادة من هذه المساعدات التي تُعد 
من بين األكثر سخاًء بين مثيالتها في البلدان 

األوروبية.
هذا  في  السينمائية  اإلنتاجات  وباكورة 
بطولة  من  جيتسو«  »جو  فيلما  هما  اإلطار 
سورفايف  أس:  أو  و»أس  كيدج،  نيكوالس 
األسابيع  في  صورا  اللذان  ساكريفايس«،  أور 

الماضية.
ويبدو أن الجزيرة نالت إعجاب طواقم هذين 
والشواطئ  الزيتون  حقول  بفضل  العملين، 
باألساطير  تذكر  التي  و»الجبال  الفيروزية 
األلبان  »الرائع«، خصوصًا  والطعام  اإلغريقية« 

التقليدية بحسب نيكوالس كيدج.
 2018 يونيو  في  الهيئة  هذه  إطالق  ومنذ 
بعد محاوالت فاشلة عدة في السنوات الماضية، 

تمت الموافقة على كل مشاريع األفالم في هذا 
وفيلم  أميركية  أعمال  ثالثة  وهي  البرنامج 
قبرصي، فيما ال يزال عمالن آخران قيد الدرس.

أن  جيدًا  سايبرس«  »إنفست  هيئة  وتعي 
لكنها  المطلوبة  التحتية  البنى  في  نقصًا  ثمة 
تعتبر أن عوامل أخرى منها خصوصًا المسافات 
القريبة بين المناظر المتنوعة في الجزيرة تسد 

هذه الثغرة.
الشركة  مدير  روزيتيس  مارتنز  ويرى 
»إس  فيلم  تصوير  عن  المسؤولة  القبرصية 
هذا  أن  ساكريفايس«  أو  سرفايف  إس:  أو 
النقص حقيقي »ونحن ندفع ثمنه، لكن الناس 
بدأت  التأجير  وشركات  للغاية  متحمسون 

تزودنا بالمعدات الالزمة«.
أميركيان  هم  ممثلين  أربعة  يردد  وخلفه 
قرب  أدوارهم  وقبرصية،  هندي  وبريطاني 
من  مستورد  منطاد  مقصورة  داخل  البحر 

روسيا.
منتج  وهو  لوغوثيتيس  ديمتري  ويلفت 
أن  إلى  أنجليس  لوس  في  ترعرع  ومخرج 
قبرص »ال تملك البنية التحتية المطلوبة بعد 
ننشئ  »نحن  مضيفًا:  معنا«،  أحضرناها  لكننا 

استوديوهاتنا الخاصة أينما ذهبنا«.
تطوير  إمكان  إلى  لوغوثيتيس  ويشير 
الوضع في الجزيرة منوهًا بأن »بلغاريا ورومانيا 

شيء  فيهما  يكن  لم 
قبل  السينمائي(  )للتصوير 

لكنهما  سنوات«،  بضع 
»استديوهات  حاليًا  تحويان 

ضخمة«.
ويتوقف المنتج عند ميزة 
تتمثل  قبرص  بها  تتمتع 
لإلنتاج،  المعقولة  بالكلفة 
الفيلم  ميزانية  أن  إذ 
والبالغة 24 مليون يورو »ما 
كانت لتكفي« في هوليوود.

مواقع  عن  البحث  وبعد 
مالية  حوافز  تقدم  عدة  بلدان  في  تصوير 
أخيرًا  خياره  وقع  الشرقية،  أوروبا  في  مغرية 
»إنفست  نظمتها  جولة  بعد  قبرص  على 
سايبرس« في الجزيرة خالل الخريف وشارك 

فيها عشرات المنتجين األجانب اآلخرين.
أجنبية  إنتاج  شركات  جذب  ويرتدي 
متعددة  أهمية  قبرص  في  أعمال  لتصوير 

الجوانب للجزيرة.
العمل في  ثلثي فريق  القبارصة  ويشكل 

فيلم »جو جيتسو«.
ويقول العضو في نقابة المخرجين القبارصة 
في  »للتقدم  بانايي،  لونغينوس  السينمائي، 
إلى  إلى مدارس.. وأيضًا  المجال، سنحتاج  هذا 
فحسب  الكبرى  لإلنتاجات  ليس  استوديوهات، 

بل أيضًا لألفالم الصغيرة«.
قد  »أوليفوود«  خطة  لكون  أسفه  ويبدي 
انطلقت من دون أن تسبقها استثمارات إليجاد 

بنية تحتية مستدامة.
الحائز  بيبيريديس  ماريوس  مواطنه  أما 
في  السينمائي«  »ترايبيكا  مهرجان  في  جائزة 
»سماغلينغ  فيلم  عن  الماضي  العام  نيويورك 
دعم  على  الحصول  في  فيأمل  هندريكس«، 
السنة  نهاية  بحلول  سايبرس«  »إنفست  من 

الحالية لفيلم طويل من إنتاجه.
وهو لم ينل قباًل في قبرص سوى مساعدات 
من وزارة التربية والثقافة التي تحظى بميزانية 

أقل بعشرين مرة من »إنفست سايبرس«.

يقدم 3 حفالت

كاظم الساهر يعود ملهرجانات »بيت الدين« في لبنان

يعود الفنان العراقي كاظم الساهر، الضيف الدائم 
لمهرجانات »بيت الدين«، بثالث حفالت هذه السنة، 
و3  و2   1 أيام  في  حفالته  تكون  أن  المقرر  من  حيث 

أغسطس المقبل.
كذلك  الدين«،  »بيت  مهرجانات  فعاليات  وتستمر 
بمسرحية غنائية باإلنجليزية مقتبسة من رواية جبران 
الفنان  قدمها  المتكسرة«  »األجنحة  جبران  خليل 
الشاب نديم نعمان بدءًا من 24 إلى 26 يوليو الجاري، 

باالشتراك مع الموسيقية القطرية دانا الفردان.
الموسيقى  مع  موعد  الجاري  الشهر  من   30 وفي 
البيانو  على  مزدوج  عزف  أمسية  في  الكالسيكية، 
 6 في  ويطل  عيدي.  وبيلي  الباشا،  عبدالرحمن  تضم 
أغنياته مع فرقة  الرحباني مقدما  أغسطس عمر غدي 
»باسبورت تشامبر« ومجموعة من األغنيات الرحبانية. 
وفي 8 من الشهر عينه حفلة جاز لفرقة »مانداي بلوز 

باند«، وفقا لـ»فرانس برس«.
المغني  مع  أغسطس   10 في  المهرجان  وختام 
المطرب  تراث  يحيي  الذي  شريف  عبده  المغربي 

المصري الراحل عبدالحليم حافظ.
صور  معرض  المهرجان،  هامش  على  ويقام 
مستوحاة من أوضاع الطائفة الدرزية في القرن التاسع 
عشر للمصور اللبناني جاك دباغيان ومعرض للمصور 

السوري عمار عبد ربه.
يارد  غبريال  اللبناني  الفرنسي  الموسيقي  ونقل 
الدين«  »بيت  مهرجانات  افتتاح  ليلة  الجمهور 
أفالمًا  زينت  التي  مقطوعاته  عبر  رحلة  في  الخميس، 
كتبها  ألحانا  األوركسترا  مع  أيضًا  عازفًا  عدة،  عالمية 
أدت  التي  جنبالط  ياسمينا  السويسرية   - للبنانية 
والدة  أسمهان،  الراحلة  المطربة  إرث  من  أغنيات 

جدتها.
أقيمت  التي  الحفلة  وحضر نحو ثالثة آالف شخص 
الواقعة  البلدة  في  الشهابي  بشير  األمير  قصر  في 
شرق  على  »لقاء  عنوان  وحملت  بيروت،  شرق  جنوب 

جديد«.

وأكدت رئيسة المهرجانات، نورا جنبالط، أن اإلقبال 
الجماهيري لم يتأثر سلبًا بالتوتر األمني الذي شهدته 
مسلح  إشكال  في  شخصين  مقتل  بعد  الجبل  منطقة 
حزبين  مناصري  بين  المنطقة  قرى  إحدى  في  وقع 

درزيين متنافسين نهاية الشهر الفائت.
تأثرت  المبيعات  أن  نالحظ  »لم  جنبالط  وقالت 
والمؤلم،  المشؤوم  الحادث  هذا  عن  الناجم  بالوضع 
فاإلقبال جيد جدًا، وال تغيير على صعيد بيع البطاقات 

مقارنة باألعوام المنصرمة«.
وفضل غبريال يارد )69 عاما( الذي ولد في بيروت 
أن  عمره،  من  عشرة  التاسعة  في  فرنسا  إلى  وهاجر 
يخاطب الجمهور بالفرنسية في مستهل حفلته. وقال 
»كنت أود أن أحدثكم بالعربية لكنني وجدت أنني لن 
ولذلك  غنية،  ليست  مفرداتي  أن  بما  بعيدًا،  أذهب 

سأحدثكم بالفرنسية«.
أعوام بعد أول حفلة لي  يارد »مرت عشرة  وأضاف 
في بيت الدين، وها أنا الليلة أعود لالحتفال بمرور 35 
عامًا على والدة هذا المهرجان ولكن لن أكون وحيدًا 

إذ ستشاركني الحفلة ياسمينا جنبالط«.
»األوركسترا  عزفًا  الحفلة  في  يارد  ورافقت 

المايسترو  بقيادة  اللبنانية«  الوطنية  الفلهارمونية 
البلجيكي ديرك بروسيه.

وضم البرنامج 17 عمال موسيقيا ليارد موزعة بين 
أغنيات لجنبالط من كتابتها وتلحين يارد، ومقطوعات 
توزيعها  أعاد  وألحانا  أفالما عدة،  له طبعت  موسيقية 

ألبرز أغنيات أسمهان.
أسمهان  حفيدة  وهي  جنبالط،  ياسمينا  وقدمت 
من الجيل الرابع، اثنتين من أغنيات أسمهان، هما »يا 
أحمد جالل  كلماتها  كتب  التي  إلحقني«  تعال  حبيبي 
ولحنها في العام 1940 مدحت عاصم، و»ليالي األنس 
في فيينا« التي لحنها ألسمهان شقيقها فريد األطرش 
وغنتها في فيلم »غرام وانتقام« )1944(، وهي إحدى 
إحساسه  األغنيتين  على  يارد  وأضفى  أغنياتها.  أشهر 

الخاص ونسقهما مع األوركسترا بأسلوبه األنيق.
وقدمت ياسمينا جنبالط عددًا من أغنياتها الخاصة 
التي لحنها لها يارد، ومنها »داب قلبي« و»يال تنام«. 
ختام  في  غناءها  أعادت  التي  »يومين«  أغنية  ونالت 

الحفلة تصفيقًا حارًا.
»النبي«  فيلم  من  بمقطوعة  البرنامج  يارد  وطعم 
أصل  من  المتحدرة  المكسيكية  الممثلة  أنتجته  الذي 
الموسيقي  تعلق  يعكس  بما  حايك،  سلمى  لبناني 

اللبناني األصل بجذوره.
بأنامل  بلو«  »بيتي  فيلم  من  مقطوعة  وقدم 
الذي  عاما(   15( نيكوال سلوم  الموهوب  البيانو  عازف 

استضافه.
أوف  »سيتي  فيلم  من  مقطوعة  األورغ  على  وعزف 
أنجلز« تميزت بحوار بين غيتارين، إضافة إلى مقطوعة 
إلى  تحية  ريبلي« موجها  تالنتد مستر  فيلم »ذي  من 
مخرجه الراحل أنطوني مينغيال، ومقطوعة فالس من 
إلى  تحية  خاللها  من  وجه  كلوديل«  �»كامي  فيلم 

الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو الذي حضر الحفلة.
وفي تصريح لوكالة »فرانس برس«، قال دوبارديو 
الذي قدم ضمن مهرجانات »بيت الدين« حفلة غنائية 
20 يوليو أحيا فيها ذكرى صديقته الراحلة بربارا  في 
وقدمت  وسبق  ورئيسته  المهرجان  هذا  أجواء  »أحب 
اللبناني  الجمهور  أقدّر  بعلبك..  مهرجانات  في  حفلة 

كثيرا«.

 القاهرة - الوسط

 القاهرة - الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

بنغازي ــ مريم العجيلي

بعد إلغاء حفل نيكي ميناج

جانيت جاكسون وفيفتي سنت 
وكريس براون في مهرجان سعودي



في
املرمى

قائمة منتخب 
ليبيا لكرة القدم 
املصغرة 

طالب العب التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أحمد الفالح، 
مجلس اتحاد الكرة الحالي بتقديم استقالتهم لفشلهم في تقديم أي برنامج 
لخدمة اللعبة، ولم يقدموا أي برنامج خالل عامين ونصف العام من توليهم 

المسؤولية، وقال الفالح في تصريحات تليفزيونية إلى قناة »ليبيا روحها 
الوطن«: »عليهم أن يتعلموا ثقافة االستقالة مثلما حصل من االتحاد 

المصري لكرة القدم، االتحاد الليبي الحالي يجب أن يتغير اسمه إلى 
االتحاد الليبي للسفر والسياحة ألن هذا هو هدفهم وطموحهم«.

انتقد العب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق وأحد نجوم الكرة الليبية، 
عبدالرزاق جرانة، تواجد عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية 
في المغرب بمعسكر المنتخب، حيث يتواجد تسعة أشخاص منهم أربعة من أعضاء 

مجلس إدارة اتحاد الكرة يرافقون المنتخب في هذه الرحلة، وقال في منشور 
له على صفحته الشخصية »فيسبوك«: »كان على اتحاد الكرة أن يسدد رواتب 

المدربين الوطنيين المتأخرة لديه طالما لديه أموال وليس الصرف على تواجد 
أعضائه في معسكر المنتخب برحلة خارجية«.

◆◆

لكرة  الليبي  لالتحاد  التأسيسية  اللجنة  أعلنت 
الوطني لكرة  المنتخب  المصغرة قائمة  القدم 
رياضيًا سيتم   25 التي تضم  المصغرة،  القدم 
تدريبي  معسكر  خالل  منهم  األفضل  اختيار 
النهائية  القائمة  الختيار  المقبلة  األيام  خالل 
رمضان  الالعبين:  القائمة  وضمت  الرسمية. 
المقري  ومحمد  أبوختالة  وأبوبكر  المجدوب 
نادي  من  القزيري  والهادي  قشوط  ومحمد 
خميس  ومحمد  التومي  وحسام  »التحدي«، 
نادي  من  العبعوب  ومحمد  الحمروني  وحامد 
الجنيدي  محمد  ومفتاح  صــرمــان»،  »نجوم 
»السد«،  نــادي  من  الهسك  سعيد  وعبداهلل 
عبداهلل  وأحــمــد  عــبــدالــرازق  عثمان  وعلي 
نــادي  مــن  خطاب  حسين  وعــبــداهلل  يونس 

»الجامعة السنوسية«.
وعبد  إبراهيم  محمد  القائمة  ضمت  كما 
الهوشي  وإبراهيم  عكرة  مصطفى  السالم 

سعود  بن  ويوسف  »»أبومليانة«،  نادي  من 
من  الــحــراري  وأحمد  »الــجــهــاد«،  ــادي  ن من 
أبوبكر  عبدالرحيم  وزيــاد  »المسيرة«،  نادي 
رزق  حمد  ورزق  ســـرت«،  »خليج  ــادي  ن مــن 
بن  إبراهيم  ومحمد  »األنــدلــس«،  نــادي  من 
فتح  أحمد  ومحمد  »الصقور«،  نادي  من  عبيد 
ومحمد  ــة«،  درن »األهلي  نــادي  من  بللو  اهلل 
الطيب  وأحمد  »الشط«،  نــادي  من  أبوعين 
عبدالوهاب  وفــرج  »الــمــديــنــة«،  نــادي  مــن 

بالريش من نادي »غدوة«
الليبي  لالتحاد  التأسيسية  اللجنة  وكانت 
الطاقم  أسماء  أعلنت  المصغرة،  القدم  لكرة 
القدم  لــكــرة  الليبي  للمنتخب  التدريبي 
الوطني  الــمــدرب  مــن  ويتكون  المصغرة، 
أبوشعالة  ومحمد  العكروت  عبدالباسط 
نجمي  وفتحي  أبـــوالـــروس  وعــبــدالــســالم 

أنجومة وسالم علي العماري.
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أبدى الجزائري إسماعيل 
بن ناصر، العب وسط 
»إيمبولي« اإليطالي، 
سعادته حيال اقترابه من 
االنضمام إلى »ميالن«، 
خالل موسم االنتقاالت 
الصيفية الجاري، بعد أن 
أكدت تقارير صحفية 
اجتياز بن ناصر )21 
عامًا( الفحوصات الطبية، 
استعدادًا النتقاله إلى ميالن، 
في صفقة تقدر بـ 16 مليون 
يورو، خصوصًا بعد أن بات أفضل 
العب في كأس أمم أفريقيا األخير، 
وأحد أهم أعمدة جمال بلماضي 
المدير الفني للمنتخب الجزائري في 
البطولة األفريقية التي اقتنصها »محاربو 
الصحراء«، رغم أن بداية بن ناصر مع 
الكرة كانت تقليدية لالعب شاب ينتمي 
ألب مغربي وأم جزائرية، لكنه بدأ مشواره 
نحو العالمية من فرنسا وتحديدًا مع نادي آرل 
آفينيون الذي شارك معه في موسم )2014 - 
2015( وسجل في سبع مباريات هدفًا واحدًا، 
انتقل إلى آرسنال، ثم رحل لصفوف تور الذي 
يشارك في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، وكانت 
بداية التألق والظهور من باب الدوري اإليطالي 
وتحديدًا مع فريق إيمبولي.

● مباراة في كرة القدم المصغرة
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الحدث
زين العابدين

بركان
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تتواصل باألردن، وبكل نجاح، بطولة العرب 
للشطرنج، التي تشهد جميع فئاتها تنافسًا 
قويًا ومثيرًا، ففي فئة 10 سنوات حقق العبا 
ليبيا الفوز في الجولة الرابعة، حيث فاز فرج 
القطعاني على اليمني علي سنان، فاز عمر 
فطيس على األردني ماشور، وتواجد ثالثة 

العبين في الصدارة: اللبناني محمد فواز 
والفلسطيني محمد صابر واليمني عبداهلل 

القديمي برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، ومن 
بعدهم الليبي عمر فطيس واليمني علي سنان 

بـ3 نقاط لكل منهما، والليبي فرج القطعاني 
في الترتيب الـ16 بنقطتين.

انطلقت منافسات المنتخب الوطني لـ»مواي 
تاي«، أحد فروع المالكمة التايالندية للكبار، 
ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا 
في مدينة بانكوك، حيث انطلقت فعالياتها 

في التاسع عشر من يوليو الجاري، ويمثل 
ليبيا الالعب محمد يونس الذي خاض ضربة 

البداية أمام منافس أفغانستاني في وزن 
63.5 كغم في النزال رقم 174، وإلياس 

البوسيفي مع الالعب تيرراوت من تايالند 
في وزن 57 كغم في النزال رقم 161، 

وعبدالحفيظ الصيد مع الالعب صعيب شهاب 
من الجزائر.

فوز ثنائي في 
عربية الشطرنج

انطالق عالمية 
»مواي تاي«

رفع الحظر.. الطريق 
الوحيد لـ »كان« الكاميرون 
كبير  باهتمام  الليبي  الرياضي  الجمهور  تابع 
القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  قرعة 
منتخبنا  وقــوع  عن  أسفرت  التي  ونتائجها، 
العاشرة  األفريقية  المجموعة  في  الوطني 
وتنزانيا  وتونس  ليبيا  منتخبات  ضمت  التي 
باإلمكان  مجموعة  وهي  االستوائية،  وغينيا 
خاللها  مــن  الظفر  على  بــقــوة  المنافسة 
الكاميرون  لـ»كان  التأهل  بطاقتي  بإحدى 
واالستعداد  اإلعداد  في  انطلقنا  متى   »2021
واإلمكانات  الجهود  كل  وحشدنا  اآلن،  من 
ستنطلق  التي  التصفيات  موعد  بداية  قبل 
نوفمبر  شهر  مــن  األول  ــوع  ــب األس خــالل 

المقبل.
ــرز  األب والمشكلة  المعضلة  تبقى  لكن 
من  بالمئة  خمسين  تــأخــذ  الزالـــت  الــتــي 
من  دائمًا  وتقلل  المنافسة،  في  حظوظنا 
وبين  أرضنا  على  اللعب  وهي  ترشحنا،  نسبة 
المعوقات  أبــرز  من  أصبحت  التي  جماهيرنا 
غيابنا  واستمرار  عودتنا،  دون  تحوْل  التي 
آلخر  تأهلنا  فمنذ  الـــ»كــان«،  نهائيات  عن 
يخوض  ومنتخبنا   2012 ــام  ــع ال نسخة 
عن  وبعيدًا  ملعبه  خارج  الـ»كان«  تصفيات 
الترشح  في  كبيرة  صعوبة  ويواجه  جماهيره، 

بغض النظر عن مستوى وقوة منافسيه.
 2013 ــان«  ـــ»ك ال نسخة  تصفيات  ففي 
أمام  خسارتنا  بعد  مبكرًا  السباق  من  خرجنا 
تصفيات  وفي  وإيابًا،  ذهابًا  الجزائر  منتخب 
التمهيدي  الدور  من  خرجنا   2015 الـ»كان« 
تعادلنا  بعد  المتواضع  ــدا  روان منتخب  أمــام 
بثالثية،  كيغالي  في  وخسارتنا  بتونس  ذهابًا 
سباق  مــن  خرجنا   2015 تصفيات  وفــي 
كان  بالقوية  ليست  مجموعة  في  المنافسة 
جانب  إلــى  المغربي  المنتخب  رأسها  على 
وفي  وســاتــومــي،  األخــضــر  الـــرأس  منتخبي 
غادرنا   »2019 »مصر  األخــيــرة  التصفيات 
جنوب  أمام  األخيرة  اللحظات  في  المنافسة 
من  بكل  جمعتنا  قوية  مجموعة  في  أفريقيا 

نيجيريا وجنوب أفريقيا والسيشل.
وتنصب  الجهود  كــل  تتركز  أن  نتمنى 
اللعب  لعودة  المساعي  مزيد  بذل  نحو  اآلن 
ورفــع  جماهيرنا  وبــمــؤازرة  مالعبنا  على 
جزئيًا  ــو  ول مالعبنا  عــن  والمعاناة  الحظر 
األمنية  الشروط  فيها  تتوافر  مدينة  أي  وفي 
في  حظوظنا  لــزيــادة  الوحيد  السبيل  ألنــه 
فال  »الكان«،  لنهائيات  والعودة  المنافسة 
عــودة  فــي  نجاحنا  دون  التأهل  فــي  نجاح 
جماهيرنا  ــؤازرة  ــم وب مالعبنا  على  اللعب 

الوفية والمتعطشة لمعانقة »الكان«.

النصر  الليبية،  القدم  كرة  ممثال  يتأهب 
القدم  كــرة  بمالعب  للظهور  ــاد،  ــح واالت
للموسم  المنافسات  غمار  لخوض  األفريقية 
أسابيع  ثالثة  نحو  بعد  التوالي  على  الثاني 
للتحضير  كافية  غير  قصيرة  فترة  وهــي 
الحدث،  مستوى  في  لمشاركة،  واإلعـــداد 
انطلقت  ذلك  كل  ورغم  الطموحات،  تلبي 
بطيئة  ــورة  ــص ب الممثلين  تحضيرات 
مرتقبة  مشاركة  ظل  في  ومتأخرة  ومتعثرة 
ظروف  في  وتأتي  استثنائية  تعد  وصعبة 
الصعوبات  يواجها عديد  غير طبيعية، حيث 
مروا  الفريقين  العبو  كون  والفنية،  المادية 
بفترة توقف وفراغ سلبية طويلة منذ توقف 
أبريل  شهر  في  المحلية  الكروية  المسابقة 

الماضي.

دوري األبطال
فريق النصر، الذي يمثل الكرة الليبية للمرة 
تواليًا  والثانية  تاريخه  في  عشرة  الحادية 
تدريباته  انطلقت  أفريقيا،  أبطال  دوري  في 
الشاب  للمدرب  ُأسندت  بقيادة محلية شابة 
محمد الككلي ومساعده عالء نجم، وبقائمة 
وسيقيم  المحليين،  الالعبين  من  شابة 
استعدادًا  بمصر  تدريبيًا  معسكرًا  الفريق 
لمالقاة منافسه األفريقي المقبل، وهو فريق 
بطل  موكاف  أوعاصفة  موكاف  تيمبيتى 
جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث سيدور لقاء 
الذهاب األول بملعب موكاف خالل أحد أيام 
9 و 10 و11 أغسطس المقبل، بينما سيدور 
فريق  نجاح  حال  وفي  بمصر،  العودة  لقاء 
النصر في تخطى هذا الفريق فسيكون على 
بالمتأهل  ستجمعه  قوية  منافسة  مع  موعد 
وفريق  المغربي  البيضاوي  الرجاء  لقاء  من 

يونايتد بطل غامبيا.
فريق  فيها  يلتقي  التي  الثانية  المرة  هذه 

أن  حيث سبق  ليبي،  بفريق  موكاف  عاصفة 
الفوز  بعد  إقصائه  في  االتحاد  فريق  نجح 
عليه  والفوز  لهدف،  بهدفين  ذهابًا  عليه 
إيابًا بستة أهداف نظيفة، وكان فريق النصر 
للموسم  الليبي  الدوري  بطولة  نسخة  بطل 
قبل الماضي قد مثل الكرة الليبية الموسم 
في  ونجح  أفريقيا  أبطال  دوري  في  الماضي 
جوبا  هالل  فريق  تخطي  في  األول  ــدور  ال
بطل جنوب السودان بعد فوزه ذهابًا وإيابًا، 
حوريا  أمــام  األبطال  دوري  سباق  غــادر  ثم 
الفوز  معه  تبادل  أن  بعد  الغيني  كوناكري 
ليتحول  هدف  بفارق  المنافسة  من  وخــرج 
أمام  غــادره  الذي  »الكونفدرالية«  لملحق 
فوز  بعد  بوركينافاسو  فريق ساليتاس بطل 
إيابًا  وخسارته  لصفر  بهدف  ذهابًا  النصر 

بثالثة أهداف لهدف. 

الكونفدرالية 
في  الليبية  الكرة  فيمثل  االتحاد  فريق  أما 
وهو  تواليًا  الثالث  للموسم  الكونفدرالية 
مــرات  ــدد  ع فــي  القياسي  الــرقــم  صاحب 
أفريقيًا  الليبية  الكرة  يمثل  المشاركة، حيث 
الوحيد  الفريق  وهو  مشاركة   23 برصيد 
بطوالت  في  النهائي  قبل  الــدور  بلغ  الذي 
موعدًا  ليضرب  الثالثة  األفريقية  األندية 

ويستعيد  ويجدد  النيجرية  الكرة  ممثل  مع 
األنــديــة  ــرق  ف مــع  وذكــريــاتــه  مواجهاته 
لالتحاد  سبق  حيث  أكثرها،  وما  النيجرية 
النيجرية  األنــديــة  فــرق  أغلب  أقصى  أن 
بطل  االتحاد  فريق  وكــان  واجهها،  التي 
للموسم  ليبيا  كأس  بطولة  لقب  وحامل 
بطولة  في  الليبية  الكرة  مثل  الماضي  قبل 
وتخطى  الماضي  الموسم  الكونفدرالية 
على  وإيابًا  ذهابًا  بالفوز  التمهيدي  الــدور 

بطل جزر القمر.
وحقق فريق الكرة األول بنادي االتحاد حامل 
أول  في  كبيرًا  فوزًا  ليبيا  كأس  بطولة  لقب 
واكتسح  الماضي  الموسم  أفريقي  اختبار 
جزر  بطل  دوباند«  »ميراكل  فريق  مضيفه 
القمر بنتيجة ثقيلة »8-0« خالل اللقاء الذي 
جمعهما ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة 
الكونفدرالية، وتصدر مهاجم الفريق الدولي 
رباعية  بتسجيل  المشهد  زعبيه  محمد 
في  جميعًا  جاءت  أهــداف  الثمانية  بين  من 
الثانية  الرباعية  أحرز  بينما  الثاني،  الشوط 
سالم المسالتي وربيع الشادي وعبد العاطي 
عمليًا  ليضمن  الصبو  والمعتصم  العباسي 
فريق االتحاد »العميد« التأهل إلى دور الـ32 
األولى  المرة  وتعد  اإلياب،  مباراة  أداء  بعد 
لوجه  وجهًا  الليبية  الكرة  فيها  تلتقي  التي 
مع طرف من جزر القمر على صعيد بطوالت 
األندية األفريقية، كما يعد فريق االتحاد أكثر 
في  ومشاركة  حضورًا  الليبية  األندية  فرق 
مالعب القارة وهو الفريق الذي قص شريط 
المشاركة الليبية العام 1967 والوحيد الذي 
وصل إلى الدور نصف النهائي في البطوالت 
أمام  المنافسة  غــادر  االتحاد  لكن  الثالث، 
وصيفًا  حل  الــذي  المغربي  بركان  نهضة 
عقب  الماضي  الموسم  الكونفدرالية  لبطل 
أمام  الترجيح  بركالت  النهائي  في  خسارته 
في  االتحاد  فريق  وشرع  المصري،  الزمالك 
المدرب  بقيادة  المشاركة  لهذه  تحضيراته 

البلجيكي إيفان مينارت.

الوسط - زين العابدين بركان

النصر واالتحاد في مهمة أفريقية استثنائية

االتحاد  فريق  بين  الكروية  المواجهات  تتجدد 
وفرق األندية النيجرية حيث تعود إلى الواجهة 
بعد غياب قصير منذ آخر مواجهة كروية رسمية 
مشاركته  خالل  النيجر  من  وفريق  االتحاد  بين 
الساحل بطل  فريق  أقصى  الماضي حين  العام 
وسيلتقى  وإيابا  ذهابا  فوزه  بعد  النيجر  كأس 
ممثل الكرة الليبية مجددا بفريق الجيش بطل 
كأس النيجر ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس 
»الكونفدرالية«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
حيث سيدور لقاء الذهاب األول بملعب العاصمة 
نيامي خالل أحد أيام التاسع أو العاشر أو الحادي 
عشر من شهر أغسطس المقبل فيما سيدور لقاء 

العودة بتونس. 
وال  الهوية  مجهول  النيجري  الفريق  ويعد 
يملك  وال  قاريا  للمنافسة  مقومات  بأي  يتمتع 
أي تاريخ حافل حتى على صعيد الكرة النيجرية 
وهو  وتاريخه  سجله  في  وحيد  فوز  باستثناء 
وهو  الماضي  العام  النيجر  كأس  ببطولة  فوزه 
في  األضــواء  عالم  في  للفريق  الوحيد  الظهور 
ممثلي  كل  إقصاء  في  تخصص  االتحاد  حين 
بين  المرتقبة  المواجهة  وتعد  النيجرية  الكرة 
السابعة  هي  النيجري  والجيش  االتحاد  فريقي 
فريق  مع  االتحاد  مواجهات  تاريخ  في  عشر 
الذى  الفريق  وهو  أفريقيًا  النيجرية  األندية 
المحلية  األندية  فرق  مشاركات  شريط  قص 
ظهور  أول  في  نجح  حين   1967 العام  أفريقيا 
أفريقي له في اقصاء فريق دينامو بطل النيجر 
من  فريق  مع  لالتحاد  مواجهة  آخر  كانت  فيما 
حين  الكونفدرالية  في  الماضي  العام  النيجر 
الساحل  فريق  على  الليبية  الكرة  ممثل  تفوق 

بطل النيجر بعد فوزه ذهابا وإيابا. 
النيجرية  والفرق  االتحاد  مواجهات  وتعد 
االتحاد  خاض  حيث  األبرز  هي  األرقام  بلغة 
حقق  مباراة  عشرة  ست  النيجر  أندية  أمام 
خمس  وخسر  مباراة  عشرة  إحدى  في  الفوز 
مباريات وسجل االتحاد في شباك فرق األندية 
 16 شباكه  في  واستقبل  هدفا   38 النيجرية 
هدفا وأول العب يقص شريط أهداف االتحاد 
في أول ظهور إفريقي له بالمالعب األفريقية 
أحرز  الــذى  األحــول  أحمد  الكبير  النجم  هو 
فريق  شباك  في  االتحاد  فريقه  أهــداف  أول 
آخر  1967بينما  العام  النيجر  بطل  دينامو 

هو  النيجرية  الشباك  زار  االتحاد  بفريق  العب 
الالعب عبد السالم الفيتوري وكان في شباك 

الماضي.  العام  الساحل  فريق 
ولم تكن فرق األندية النيجرية عائقا أمام 
تأهل االتحاد الذى تأهل في جميع مواجهاته 
النيجرية  األندية  فرق  حساب  على  األفريقية 
األفريقية  مشاركاته  طــوال  واجهها  التي 
فريق  وكـــان  صــعــوبــات  دونــمــا  الماضية 
الوحيد  االستثناء  هو  النيجر  بطل  الساحل 
االتحاد  فريق  وأقصى  المفاجأة  حقق  حين 
بعد   2004 العام  األفريقية  مشاركته  خالل 
خسر  فيما  ذهابا  لصفر  بهدف  االتحاد  فوز 
اإلياب  لقاء  لنتيجة  فقدانه  بعد  إيابا  وغادر 

لصفر. بهدفين 

.. واالتحاد يضرب موعدا مع الجيش النيجري

17 مواجهة بين »العميد« وأندية 
النيجر من 1967 وحتى 2019 

11 فوزا لبطل ليبيا وخسارة 
خمسة لقاءات وسط إحراز

38 هدفا واستقبال 16 هدفا

ممثال الكرة الليبية في مالعب القارة السمراء يشاركان وسط ظروف فنية ومعنوية صعبة يتصدرها مشهد توقف الدوري المحلي

مثلما يتيح فريق النصر على مر تاريخه دائما 
لكرة  األول  بالفريق  اللعب  فرصة  لالعبيه 
القدم في سن مبكرة للبروز والتألق يتيح نفس 
الشبان  المدربين  من  ألبنائه  كذلك  الفرصة 
القيادة  مسؤولية  لتحمل  الثقة  ويمنحهم 
الفنية للفريق األول مبكرا حيث أسندت مهمة 
األفريقية  الواجهة  على  األول  الفريق  تدريب 

الوطني  لــلــمــدرب  الــمــوســم  هـــذا 
محمد  السابق  الدولي  والالعب 

إشرافه  يواصل  الذي  الككلي 
من  الفريق  تحضيرات  على 
الليبية  الكرة  تمثيل  أجــل 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  فــي 
فريق  فــيــه  يلتقى  ــي  ــت ال

أفريقيا  بطل  موكاف  عاصفة 
الوسطى.

ويعد الككلي رابع مدرب محلي 
األفريقية  القارة  بمالعب  النصر  يقود 

قاد  الذي  الربع  أبوبكر  المدرب  من  كل  بعد 
العام  إلى االنجاز األفريقي األبرز  النصر  فريق 
في  النهائي  قبل  للدور  قــاده  حين   1985
النجم  قاد  ثم  أفريقيا  كؤوس  كأس  بطولة 

للتأهل  النصر  فريق  العيساوي  فوزي  الكبير 
الدور  إلى  الجزائري  باتنة  شباب  حساب  على 
الثاني بفضل ركالت الترجيح العام 2011 ثم 
كان المدرب ناصر الحضيري المدرب المحلي 
قاده  حيث  أفريقيا  النصر  يقود  الذي  الثالث 
ألول تأهل تاريخي من خارج الديار على حساب 
تعادل  حين  السوداني  الوطني  الخرطوم 
ليغادر  لصفر  بهدف  إيابا  وفاز  ذهابا 
المغربي  الجيش  أمام  المنافسة 
ثم عاد العيساوي لقيادة النصر 
خالل  الثانية  للمرة  أفريقيًا 
الماضي  الموسم  مشاركته 
مباريات  ست  معه  وخــاض 
وخسر  منها  أربــع  فــي  ــاز  ف
من  السباق  وغادر  مباراتين 
أمام  »الكونفدرالية«  ملحق 
بطل بوركينافاسو وخالل مشاركة 
الثانية  المشاركة  وهي  الموسم  هذا 
سيسجل  األفريقي  األبطال  دوري  في  تواليا 
الككلي ظهوره األول أفريقيا كمدرب في أول 
األندية  بطوالت  وأعرق  أقوى  في  له  تجربة 

األفريقية.

مرجانة  لبطولة  المنظمة  اللجنة  كشفت 
ويشرف  ينظمها  التي  الحواجز،  قفز  لفروسية 
قيمة  للفروسية،  بنغازي  شهداء  نادي  عليها 
ستقام  التي  النهائية  للمباراة  المالية  الجوائز 
فالفائز  المقبل،  أغسطس  من  الثامن  في 
سيتحصل  والناشئين  المبتدئين  في  األول 
دينار   1000 والثاني  دينار   1500 مبلغ  على 
تحكيم  لجنة  ليبي، وضمت  دينار   500 والثالث 
أبوخطوة  ــارق  ط الحكام  النهائية  المباراة 
وحكمي  النايلي،  ونيس  الــســدود  ومصمم 

التسخين ناصر الفرجاني وأحمد الفرجاني.
لبطولة  اإلعـــالم  مدير  ــد  أك جانبه  مــن 
العبار،  سالم  الجوائز،  قفز  لفروسية  مرجانة 
الحواجز  قفز  لفروسية  مرجانة  دوري  أن 
شهداء  نــادي  عليها  ويشرف  ينظمها  التي 

لتقارب  قويًا  تنافسًا  تشهد  للفروسية  بنغازي 
وأن  الفرسان،  من  للعديد  الفني  المستوى 
جاءت  للبطولة  عشرة  السادسة  الجولة  نتائج 
الناشئين  في  الترتيب  أول  إحــراز  لتشهد 
الفرس  على  العبيدي  عــبــداإللــه  للفارس 
النايلي  ــروان  م الــفــارس  ثانيًا  ــاء  وج ــود،  رع

على الفرس وعد.
أحرز  الجديدة  والخيول  المبتدئين  فئة  وفي 
الجواد  مع  بعيو  أحمد  الفارس  الترتيب  أول 
الجواد  مع  ثانيًا  جاء  الفارس  ونفس  األسطورة، 
مع  المقرحي  أحمد  الفارس  ثالثًا  وحل  إكستر، 
مع  الذيب  همام  الفارس  ورابعًا  عنتر،  الجواد 
نجم  عباس  الفارس  وخامسًا  نويزت،  الفرس 
مروان  الفارس  وسادسًا  نورهان،  الفرس  مع 

النايلي مع الجواد إكستر.

الككلي أحدث رهانات النصر في أفريقيا 

جوائز مالية في بطولة مرجانة للفروسية

● الفالح

● مبارة شباب الجبل والنصر في الدوري الممتاز

● تدريبات االتحاد استعدادا للكونفدرالية

● بن ناصر

حامل لقب الدوري يواجه عاصفة 
موكاف بطل أفريقيا الوسطى في 

دوري األبطال أمالً في لقاء الفائز 
من الرجاء البيضاوي المغربي 

ويونايتد الغامبي



أجندته  القدم  لكرة  األول  ليبيا  منتخب  يواصل 
األول  ــوزه  ف بعد  بنجاح،  المغرب  فــي  الــوديــة 
طنجة  اتحاد  فريق  على  الرياضية  القرية  بملعب 
عكاشة  محمود  أحرزهما  مقابل  دون  بهدفين 
الخارجي،  المعسكر  خــال  رزق،  الــجــواد  وعبد 
المؤهلة  التصفيات  في  تونس  لمباراة  استعدادًا 
)الــشــان(،  للمحليين  األفريقية  ــم  األم لبطولة 
أمــام  فستكون  ــة  ــودي ال الــمــبــاريــات  ثــانــي  ــا  أم
واألخيرة  والثالثة  الجمعة،  غــدًا  بركان،  نهضة 
الجاري،  يوليو   30 الثاثاء  الملكي  الجيش  أمام 
خال  الدامجة  جــال  الفني  المدير  ركــز  ــد  وق
عملية  وخلق  البدنية  اللياقة  رفع  على  المعسكر 
غياب  رغم  المختارين،  الاعبين  بين  التجانس 
وحالة  المحلية  القدم  كــرة  مسابقات  وتوقف 
الاعبون  بها  يمر  التي  الطويلة  السلبية  الفراغ 
عدد  ورحيل  وهجرة  أشهر،  األربعة  قرابة  منذ 
ماعب  إلى  البارزين  والاعبين  المدربين  من 

االحتراف خارج ليبيا.
لاعبين  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  انطلق 
بالمغرب  تحضيراته  برنامج  فــي  المحليين 

األصعب  واختباره  الصعبة  لمهمته  استعدادًا 
التونسي  نظيره  أمــام  المرتقبة  لمواجهته 
محطة  ضمن  المقبل  سبتمبر  شهر  خـــال 
نسختها  في  الـ»شان«  لنهائيات  األخيرة  العبور 
إثيوبيا  ماعب  ستستضيفها  التي  السادسة 
الرابع  األفريقي  الحضور  لتسجيل   2020 العام 
المحلية،  األفريقية  البطولة  هده  مستوى  على 
مرتقب  ــوار  ج ولقاء  قــوي  وديــربــي  ــدام  وهــو ص
ببطولة  توجت  فتونس  الـ»شان«،  بطلي  سيجمع 
منتخب  ــوج  ت بينما   ،2011 الــعــام  ــان«  ـــ»ش ال
 2014 العام  نسخة  في  بها  المتوسط«  »فرسان 
المقبلة  البطولة  أن  يعني  ما  أفريقيا،  بجنوب 
الجهاز  ويتحرك  البطلين،  أحــد  غياب  ستشهد 
الهمالي  أكرم  ومساعديه  الدامجة  بقيادة  الفني 
في  حظوظه  عن  الــدفــاع  نحو  الجالي  وسالم 
لتعويض  العام  هذا  الليبية  للكرة  استحقاق  آخر 
مختلف  من  المبكر  والخروج  المتتالية  اإلخفاقات 
تحضيرات  برنامج  عبر  والواجهات  التصفيات 

بمعسكر الفريق بالمغرب.
محليًا،  العــبــًا   24 لــعــدد  ــوة  ــدع ال توجيه  ــم  وت

ومراد  عزاقة  أحمد  المرمى  حراسة  ثاثي  وهم 
جبارة  سعد  بجانب  رزق،  الجواد  وعبد  الوحيشي 
وناجي  التريكي  الرحيم  وعبد  صبو  ومعتصم 
ــل  ووائ عكاشة  ومحمود  العياط  ومحمد  دراء 
ومحمد  الشتيوي  ومحمد  المقصي  وأحمد  سديرة 
شادي  وربيع  جمعة  وفائز  فتحي  ومحمد  الهداج 
أحميد  محمد  وأحمد  فرج  وشامخ  بلعم  اهلل  وعبد 
وخالد  المهدي  ومعتز  مكاري  رمضان  ومحمد 
القذافي،  والشامخ  الحداد  مفتاح  وأحمد  مجدي 
ومتابعتهم  مشاهدتهم  واقــع  من  اختيارهم  تم 
المتوقف  الليبي  الدوري  بماعب  لهم  ظهور  آلخر 

يفتقر  أغلبهم  الماضي،  أبريل  شهر  مند  والمتعثر 
ألول  االختيار  عليه  ويقع  الدولية،  والتجربة  للخبرة 
للرهان عليهم في  الفني  الجهاز  مرة، حيث يسعى 
الذي  التونسي  المنتخب  أمــام  الحاسمة  مهمته 
تامة،  جاهزية  في  يبدو  لكنه  بعد،  يتجمع  لم 
يودع  أن  قبل  الـ»كان«  نهائيات  في  شارك  حيث 
ضمن  ويتواجد  الرابع،  المركز  باحتال  البطولة 
تسع  للشان  استعدادا  التونسي  المنتخب  قائمة 
من   ،2019 مصر  كان  في  شاركو  ممن  العبين 
الساحلي  والنجم  والصفاقسي  الترجي  العبي  أبرز 
آالن  للفرنسي  المساعد  الــمــدرب  يتواجد  كما 
الكنزاري  ماهر  السابق  الترجي  نجم  وهو  جيريس 
منتخب  تحضير  مهمة  اليه  اســنــدت  قــد  ــذي  ال
ومواجهة  الـــ»شــان«  لتصفيات  قرطاج«  »نسور 
في  مشاركته  انتهاء  عقب  المتوسط«  »فرسان 
باعبي  االستعانة  جانب  إلــى  الـــ»كــان«  بطولة 
في  ــارك  ش ــذي  ال األولمبي  التونسي  المنتخب 
شكري  مدربه  بقيادة  األخيرة  األفريقية  التصفيات 
للمنتخب  الفني  الجهاز  ضمن  ليكون  الخطوي 

التونسي لاعبين المحليين.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»كان« مشروع وطني 
في الكرة الليبية

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

إلى  »كان«  األفريقية  لألمم  التأهل  يتحول  هل 
أفريقيا  أمم  تصفيات  كل  فمع  وطني؟  مشروع 
المنتخب  فيه  يقع  جديدة  مجموعة  كل  ومع 
عامين  كل  بالتصفيات  القدم  لكرة  الليبي 
المنتخب  يترشح  متى  الــســؤال:  ذات  يتجدد 
العام  مشاركة  آخر  بعد  أفريقيا  ألمم  رابعة  مرة 
2012، حيث غاب المنتخب عن البطوالت األربع 
األخيرة مما خلق نوعًا من األسف والصدمة لدى 
غياب  كل  مع  يستاء  الــذي  الرياضي  الجمهور 

حصل في البطوالت األفريقية األخيرة.
الــرأس  مثل  مغمورة  منتخبات  أن  كيف 
األخضر وموريتانيا ومدغشقر وبنين تاريخها 
أصبحت  بسنوات  الليبي  المنتخب  بعد 
صاحبة  ليبيا  وتغيب  الحدث،  في  تتواجد 
التاريخ الكروي لمنتخب عمره قرابة السبعين 
عامًا من المشاركات الدولية؟! ويطرح السؤال 
ثاث  إال  تشارك  لم  ليبيا  لماذا  أخرى:  بصيغة 

مرات من خال 32 نسخة ألمم أفريقيا؟!
شرف  على  تحصل  لم  مميزة  أجيااًل  أن  كيف 
الكبير  األفريقي  الحدث  هــذا  في  المشاركة 
وحل   1982 العام  الليبي  المنتخب  شارك  حيث 
البطولة  في  النهائية  للمباراة  بوصوله  وصيفًا 
 2006 بطولة  في  وتواجد  ليبيا  نظمتها  التي 
تواجد  ثم  أفريقيا  أمم  عن  عامًا   24 غياب  بعد 
المنتخب  وقوع  مع  واآلن   .2012 بطولة  في 
وغنينا  وتنزانيا  تونس  مجموعة  في  الليبي 
المنتخب  ينجح  السؤال: هل  يطرح  االستوائية، 
بعد  مجددًا  الوصول  يستطيع  وهل  الليبي؟ 
هذا الغياب المتكرر والطويل عن بطولة قارية 
بعض  من  دعوات  إطاق  ومع  ومهمة،  كبيرة 
الترشح  بجعل  تطالب  الرياضية  الشخصيات 
ألمم أفريقيا مشروعًا وطنيًا وال يكون مسؤولية 
ألن  كاملة  الدولة  وإنما  وحــده  الكرة  اتحاد 
الغياب يعني فشل اتحادات الكرة المتعاقبة في 
إيصال المنتخب لحدث أفريقي أصبح التأهل له 
البطولة  أصبحت  أن  بعد  خاصة  إنجازًا،  ليس 
غير  من  وأنه  منتخبًا  وليس16  منتخبًا  من24 
وتاريخ  مواهب  حجم  في  منتخب  المعقول 
أصبحت  والتساؤالت  الحدث،  عن  يغيب  ليبيا 
أسباب  لمعرفة  المهتمين  كل  من  متواصلة 
الرأي  على  وطرحه  أين  من  والقصور  الخلل 

العام الرياضي.

املنير: أخضع لجراحة خالل ساعات ستبعدني عن املالعب شهرًا

املنتخب جاهز لوديتي نهضة بركان والجيش امللكي استعدادًا لتونس 

حركة تنقالت واسعة لالعبين في الخارج بثالثي حرس الحدود

المنصب الشارع الرياضي يترقب قرار الفصل من الـ »فيفا« 
األفريقي 
يبقي على 
الشلماني 

»فرسان المتوسط« يفوزون في ضربة 
البداية بمعسكر المغرب على اتحاد 
طنجة ويواصلون االستعداد بنجاح 

سأخوض المباريات بواٍق للوجه حفاظاً على التئام الكسر خوفاً من التحامات المنافسين 
نادي »لوس  والمحترف بصفوف  القدم،  األول لكرة  الليبي  المنتخب  قائد  يخضع 
أن  بعد  الجمعة،  غدًا  جراحية،  لعملية  المنير،  محمد  األميركي،  أنغليس« 
تعرض لكسر في عظمة الوجه، مما استدعى وضعه تحت الرقابة الطبية 
عامًا(   27( المنير  غادر  حيث  األميركية،  المصحات  بإحدى  الصارمة 
بالغة  الضائع، على خلفية إصابة  المحتسب بدل  الوقت  الملعب في 
إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  مع  التحام فضائي  إثر  الوجه  في 
الجمجمة، بعد  بالغة في  الليبي إلصابة  الدولي  الظهير  ليتعرض 
تدخل إبراهيموفيتش بالمرفق، مما أدى إلى كسر في الجمجمة 
و»لوس  غاالكسي«  أنغليس  »لوس  بين  القمة  مباراة  أثناء 
من  موجة  أثار  الذي  األمر  األميركي،  الــدوري  في  أنغليس« 
في  تفوقه  رغم  السويدي،  المهاجم  ضد  العارم  الغضب 
أنغليس  »لوس  فريقه  بها  فاز  ثاثية  ــرازه  وإح المباراة 

غاالكسي« بنتيجة )2/3(.
»الوسط«،  جريدة  إلى  خاصة  بتصريحات  خرج  المنير 
عبر الهاتف من الواليات المتحدة األميركية، وقال: »أواًل 
االطمئنان  على  والليبية  العربية  الكرة  جمهور  أشكر 
وفي  بخير،  هلل  والحمد  وأنا  بي،  واالهتمام  صحتي  على 
عظم  لكسر  تعرضت  لكني  الوعي،  أفقد  ولم  تركيزي،  كامل 

وجهي، فأنا ال أستطيع حتى اآلن تناول الطعام بشكل طبيعي«.
وأضاف المنير: »أتواجد حاليًا بجوار الفريق، وأستعد إلجراء عملية جراحية، 
فصل  أن  بعد  الطبيعي،  مكانه  إلى  الوجه  عظم  إعادة  بهدف  الجمعة،  غدًا 
التدخل  يتطلب  الذي  األمر  مكانها،  من  الوجه  عظم  نقل  في  وتسبب  الكسر 
أرتدي فيما بعد واقيًا للوجه حماية  العظم من جديد، على أن  الجراحي للحم 

في المباريات«.
إلى  الخاصة  تصريحاته  في  المنير  قال  المتوقعة،  الطبية  الغياب  مدة  وعن 
لكن،  أسابيع،  أربعة  إلى  يمتد  قد  الغياب  إن  لي  قالوا  »األطباء  »الوسط«: 
إن  أعلم  وال  للعاج،  وعزيمتي  استجابتي  مدى  على  متوقف  األمر  النهاية  في 
الطبي اطمأن باإلشاعات  الطاقم  المهم أن  أم ال؟  للتأهيل  كانت هناك مراحل 

والفحوصات الطبية على سامة رأسي، وأنا الحمد هلل بخير«.
في  العنف  عنه  معروف  أنــه  خصوصًا  الــحــادث،  في  المتسبب  عن  ــاذا  وم
زائد،  بشكل  متحمس  العب  هو  ذلك،  »أعلم  المنير:  قال  الكروية،  االلتحامات 
أن  فيما بعد  الجميع، كنا في كرة مشتركة وحدث ما حدث، وعلمت  وكما شاهد 
بوب  األميركي  الفني  المدير  أشكر  لذا  بشدة،  عليه  انفعل  لفريقي  الفني  الجهاز 
الحادث،  منذ  للحظة  يتركني  لم  الذي  عبدالفتاح،  زكي  المصري  ومعاونه  برادلي 
أرسلوا لاطمئنان  الذين  والعربي وزمائي  الليبي  الجمهور  ثانية كل  أشكر مرة  كما 
المقبلة  للمرحلة  فإنا مشتاق  أفضل مما كنت،  قريبًا  للماعب  أعود  اهلل  وإن شاء  علي، 

مع المنتخب الوطني«.
عليه،  لاطمئنان  الاعبين  زمائه  مختلف  من  رسائل  المنير  تلقى  نفسه،  الوقت  في 
عبد  قال  جانبه  من  األميركية،  المصحات  بإحدى  الدقيقة  للمتابعة  خضع  أن  بعد 
الفتاح من الواليات المتحدة األميركية لجريدة »الوسط«، إنه موجود ومازم للمنير 
حرجة  بمرحلة  يمر  ألنه  عليه  االطمئنان  بعد  إال  يتركه  ولن  وخارجه  المستشفى  في 
وفقًا لتقارير األطباء، األمر الذي دفعه ومعه المدرب األميركي السابق بوب برادلي 
تألق  أن  بعد  كبيرة،  إثارة  والحادث  المباراة  لتشهد  ليبيا،  منتخب  قائد  لمازمة 
3 أهداف ليفوز فريقه »لوس أنغليس  فيها السويدي إبراهيموفيتش الذي سجل 

غاالكسي« في الديربي )3-2(، إال أن عنفه مع المنير عرضه النتقادات واسعة.
برادلي  لبوب  المعاون  الفني  الجهاز  في  الفتاح  عبد  زكي  المصري  ويتواجد 

منذ  قوية  صداقة  عاقة  به  تربطه  الــذي  أنغليس  لوس  مــدرب 
10 سنوات في المنتخب األميركي، ومن بعدها  عملهما معًا قبل 

أميركا  إلى  مجددًا  العودة  قبل  المصري  المنتخب  تدريب 
المنير  يعد  كما  جنسيتها،  الفتاح  عبد  يحمل  التي 

أن  بعد  الخارج،  في  الليبين  المحترفين  أبرز  أحد 
قبل  األوروبية  الماعب  مختلف  بين  وجال  صال 
المتحدة  الواليات  دوري  في  الحال  به  يستقر  أن 
سيتي  ــدو  أورالن نــادي  كشف  حيث  األميركية، 
مع  والمباشر  الرسمي  تفاوضه  عن  األميركي 
الوطني  الفريق  وقائد  الليبية  الكرة  نجم 
صفوفه  إلى  االنضمام  بهدف  المنير  محمد 
 2018/2017 الشتوية  االنتقاالت  فترة  خال 
الرسمي  موقعه  عبر  األميركي  النادي  وأشار 
التأشيرة  فقط وصول  ينتظر  الاعب  أن  إلى 
المدير  عن  نقل  كما  بالفريق،  لالتحاق 
إن  قــولــه  بــودالــيــك  نيكي  ليونز  الــعــام 
دولية كبيرة،  يمتلك خبرة  الليبي  المحترف 
ــا،  أوروب في  الناجحة  تجاربه  بعد  خاصة 
على  وقدرة  كبيرة،  بسرعة  لتمتعه  إضافة 
ما  دفاعية،  وصابة  الكرة  في  التحكم 

يجعله مناسبًا ألورالندو.
الليبيين  المحترفين  أنجح  من  المنير 
في  اللعب  تجربة  وخــاض  أوروبـــا،  فــي 

كما  بلغراد،  بارتيزان  رفقة  الصربي  الدوري 
الدولي  الاعب  توِّج  كما  البياروسي،  مينسيك  دينامو  مثل 
للموسم  القدم  لكرة  صربيا  كــأس  بطولة  بلقب  الليبي 

بارتيزان  فريقه  فــوز  بعد  وذلــك   ،2017-2016 الرياضي 
ريد  فريق  على  النهائية  المباراة  في  نظيف  بهدف  بلغـراد، 

صربيا،  وكأس  دوري  من  الثنائية  فريقه  مع  المنير  وحقق  ستار، 
بارتيزان  فريقه  مع  األساسية  التشكيلة  ضمن  شــارك  أن  بعد 

للموسم  صربيا  بكأس  فاز  وأن  وسبق  الماضي،  الموسم  بلغـراد 
كما  ياغودينا،  بفريق  العبًا  كان  عندما   ،2013-2012 الرياضي 

دوري  تصفيات  في  األول  المركز  صاحب  بارتيزان،  فريقه  مع  شارك 
أوروبا. أبطال 

صوت  ال  المهاجرة  والطيور  الليبيين  المحترفين  عن  الحديث  وعند 
مرتبة  بلوغ  استطاع  الذي  المنير  محمد  الدولي  الاعب  صوت  فوق  يعلو 

الليبيين،  النجوم  من  وعاصروه  سبقوه  من  أغلب  على  والتفوق  العالمية، 
العبًا  صار  حتى  بحظوظه  آمن  المنير  واجتهاده،  ــراره  وإص عزمه  بفضل 
مسيرة  في  التألق  رحلة  ليكمل  بلغراد  برتيزان  صربيا  عماق  مع  أساسيًا 
ليدون  مؤخرًا،  الصربيين  والكأس  الــدوري  لقبي  معه  ويحصد  االحتراف، 
العجوز  القارة  في  تألقوا  الذين  القائل  الليبيين  الاعبين  بين  من  اسمه 
وسجل  المجموعات  دور  إلى  البياروسي  مينسك  دينامو  فريقه  مع  ووصل 
في  به  يحتذى  حيًا  مثااًل  ليضرب  التمهيدية،  األدوار  في  تاريخيًا  هدفًا 
نفسه  اكتشاف  أحسن  أن  بعد  المعجزات،  صناعة  على  الليبي  الاعب  قدرة 
إلى  وانضمامه  احترافه  في  بقوة  ساهمت  عوامل  كلها  قدراته،  واستغل 

القوي. الدوري األميركي 

واسعًا  انتشارًا  الصيفية  االنتقاالت  حركة  شهدت 
إدارة نادي  الخارج، ووافق مجلس  اللبيين في  لاعبين 
االتحاد  نادي  من  المقدم  العرض  على  بنغازي  األهلي 
أحمد  الاعب  ضم  بخصوص  المصري  السكندري 
بنغازي  األهلي  نادي  على شروط  الموافقة  بعد  شلبي 
الرسمية  الصفحة  االحتراف، بحسب  الاعب في  ورغبة 
رسميًا  أرسل  السكندري  االتحاد  وكان  األهلي،  لنادي 
احتراف  على  الموافقة  طالبًا  بنغازي،  األهلي  إدارة  إلى 
مسابقة  في  المنافس  الــنــادي  صفوف  في  الاعب 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
الحدود  حــرس  إلــى  الهرام  أحمد  انضمام  وبعد 
أحمد  المدافع  مع  الرسمي  التوقيع  أيضًا  تم  المصري، 
التربي والمهاجم سالم المساتي »روما« العبي فريق 
فريق  ليستحوذ  الموسم،  ونصف  لمدة موسم  االتحاد 
المدرب  العشري  طارق  المدرب  بقيادة  الحدود  حرس 
ثاثة  على  طرابلس  واألهلي  بنغازي  لألهلي  السابق 
طرابلس  األهلي  فريق  العب  وبــات  ليبيين،  العبين 
الحدود،  فريق حرس  من  قريبًا  أيضًا  الترهوني  محمد 

ومازالت المفاوضات قائمة على األمور المالية.
االتــحــاد،  فريق  ــب  الع ــض  رف نفسه  الــوقــت  فــي 

أحد  من  له  المقدم  العرض  الطبال،  محمد  المهاجم 
مع  البقاء  الطبال  وقرر  لاحتراف،  المصرية  األندية 
فريق االتحاد هذا الموسم والمشاركة معه في الدوري 
العام والمشاركة األفريقية، ويعد الطبال من الاعبين 
الهجمات  في  خصوصًا  بالسرعة،  ويمتز  المهرة، 
في  االتحاد  لنادي  ــداف  األه عديد  وسجل  المرتدة، 
وهو  األفريقية،  المشاركات  وكذلك  العام،  ــدوري  ال

مهاجم صريح في عدة مرات.
أما على صعيد االنتقاالت الداخلية فقد انتقل رسميًا 
العب فريق األهلي طرابلس، محمود والو، إلى صفوف 
فريق االتحاد بعقد انتقال رسمي، ويلعب محمود والو 
من  العديد  في  برز  أن  بعد  الدفاع،  خط  مركز  في 
وغاب  طرابلس،  األهلي  السابق  فريقه  مع  المباريات 
في بعض المباريات بسبب اإلصابات، ويتميز بالتوغل 

من جهة الجناح األيمن.
يأتي هذا وسط ترقب لمهاجم االتحاد أكرم الزوي 
مع  عقده  أن  خصوصًا  خارجية،  عروضًا  يتلقى  الذي 
»العميد« لمدة موسم واحد، بعد أن انضم في صفقة 
الماضي، بعد أن كان األهلي  انتقال حر في أغسطس 
بنغازي والنصر قدما عروضًا لضمه بداية من الموسم 

قد  المنصرم  للموسم  الموقت  التوقف  لكن  الجاري، 
خصوصًا  لاحتراف،  للعودة  بقوة  التفكير  على  يجبره 
والاعب  ناحية  من  جيدة  بعاقات  وكيله  تمتع  مع 

من  الـــزوي  بــات  حيث  أخـــرى،  ناحية  مــن  نفسه 
حيث  العربي،  الصعيد  على  المميزين  المهاجمين 
الدوري  في  التوالي  على  الثاني  للموسم  تألقه  واصل 
األردني وسجل 9 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة 
الهدافين وقاد فريقه من خالها  خاضها ليكون ثاني 
إلى ثنائية الدوري والكأس األردنيين، قبل أن يتعرض 

لعقوبة اإليقاف ويتم رفعه أخيرًا.
القطري  الدوريين  في  االحــتــراف  للزوي  سبق 
وسبق  لاتحاد  أخيرًا  اللعب  فضل  لكنه  والمصري، 
أخيرًا  »سمعت  »الوسط«  جريدة  مع  حوار  في  وقال 
أعمالي،  وكيل  طريق  عن  الخارجية  العروض  ببعض 
بعودة  فقط  مقرونة  ستكون  ليبيا  إلى  وعودتي 
العروض، نعم  أما بخصوص  الدوري بشكل طبيعي، 
غير  بطريقة  معي  تواصلت  ليبيا  من  أندية  هناك 
طرابلس  األهلي  أبرزها  كثيرًا  أحترمها  وأنا  مباشرة 
تحدثت  الحقيقة  وفي  واألخضر،  بنغازي  واألهلي 
رغبتي باالستمرار في االحتراف،  معهم وأبديت لهم 
مع  فقط  التفاوض  باب  فتحت  أنني  سرًا  أخفي  وال 
هذا  تمثيل  في  الشديدة  لرغبتي  االتحاد  نادي  إدارة 

النادي منذ فترة طويلة.

طرابلس  األهــلــي  ــب  الع اعتبر 
القدم  لكرة  الوطني  والمنتخب 
إبراهيم،  بن  أبوبكر  السابق، 
الوطني  المنتخب  تــأهــل  أن 
المقبلة  أفريقيا  أمم  لنهائيات 
وطنيًا،  مشروعًا  ليس   2021
النهائيات  في  وُجدت  ليبيا  ألن 
المشروع  أن  وأكـــد  ــرات،  مـ  3
تأهيل  هو  الحقيقي  الوطني 
ــمــدربــيــن واإلداريـــيـــن في  ال
تجهيز  وإعــادة  طويلة،  دورات 
واعتبار  التحتية،  البنية  وتأهيل 

مشروعًا  كلها  الليبية  الرياضة 
ألنها تعاني.

تصريح  فــي  بكر  ــو  أب وقـــال 
ــى جــريــدة »الــوســط«،  خــاص إل
عائقًا  ليس  الـــدوري  غياب  إن 
ــب، ويــمــكــن  ــخ ــت ــن ــم ــام ال ــ أمـ
مثاًل  المناطق  بــدوري  تعويضه 
دولية،  ومباريات  ومعسكرات 
وصل  الليبي  المنتخب  أن  وأكد 
 82 أفريقيا  ــم  أم نهائي  ــى  إل
ــدوري  وال بليبيا،  ُأقيمت  التي 
تلك  فــي  غــائــبــًا  كــان  الليبي 

إيقافه  بعد  سنوات  لعدة  الفترة 
من الدولة.

ــن الــعــام  ــي كــمــا اعــتــبــر األم
الليبي،  الكرة  التحاد  المساعد 
ــوز  ف أن  ــدة،  ــي ــم ــري ق مــحــمــد 
رئيس  الشلماني  عبدالحكيم 
القدم  لــكــرة  الليبي  ــاد  ــح االت
التنفيذي  المكتب  بعضوية 
ـــ»كــاف«  ال األفــريــقــي  لالتحاد 
وأضاف  الليبية،  للكرة  مكسبًا 
خاصة  تصريحات  في  قريميدة 
قائاًل:  ــوســط«،  »ال جريدة  إلــى 

معها  التعامل  ويجب  »مهمة 
مع  خــاصــة  ــاس  األسـ ــذا  ه على 
في  الليبية  العناصر  غــيــاب 
لسنوات  التنفيذي  الكاف  مكتب 
صعبة  كانت  لمنافسة  طويلة، 
المنافس  عن  األصــوات  وبفارق 
ليبي  عنصر  ــود  ووج الجزائري 
المكتب  يضم  حيث  مهم،  شيء 
أكد  كما  عضوًا«،   22 التنفيذي 
ستستمر  العضوية  ــذه  »ه أن 
الشلماني  مغادرة  حالة  في  حتى 

رئاسة االتحاد الليبي«.

دعوة  الليبي  الرياضي  الوسط  يترقب 
اتحاد كرة القدم للجمعية العمومية لحسم 
المنصب  وهو  االتحاد،  رئيس  موضوع 
جمال  السابق  الرئيس  إقالة  منذ  الشاغر 
عبدالحكيم  األول  النائب  وتولي  الجعفري 
موقت  بشكل  الرئيس  مهمة  الشلماني 
اإلقالة  وبعد  أساسًا،  الرئيس  نائب  كونه 
تم  الذي  المرج  الـ»فيفا« الجتماع  وتزكية 
فيه سحب الثقة من الرئيس السابق ظل 
لعقد  الدعوة  يترقب  الرياضي  الوسط 
الجمعية العمومية وانتخاب رئيس جديد، 
الحالي  الموقت  الرئيس  يحتاج  حيث 
يكون  أن  أراد  إذا  جديد،  وانتخاب  لتزكية 
رئيس  نائب  منصبه  يبقى  أو  الرئيس 

الكرة  اتحاد  يأخذ  حتى 
ويتم  الشرعية  صبغته 
نصابها،  في  األمور  وضع 
متواصل  تساؤل  ويدور 
الرياضي:  الوسط  في 
في  المماطلة  تتم  لماذا 
الجمعية  لعقد  الدعوة 

العمومية حتى اآلن.
لكرة  الدولي  االتحاد  مهلة  وانتهت 
اتحاد  منح  تم  أن  بعد  »فيفا«،  القدم 
لتوفيق  يومًا   90 مدة  الليبية  الكرة 
بداًل  جديد  إدارة  مجلس  باختيار  أوضاعه 
عن مجلس الدكتور جمال الجعفري، حيث 
االجتماع  بعقد  بطلبها  األندية  تمسكت 
الليبي  االتحاد  لعمومية  العادي  غير 
االتحاد  رئيس  مغادرة  فبعد  القدم،  لكرة 
اجتماع  في  إزاحته  بعد  الرياضي  المشهد 
 82 قبل  من  عنه  الثقة  بسحب  المرج 
االتحاد  رئيس  مع  المشهد  تكرر  ناديًا، 
وأعضائه  الشلماني  الحكيم  عبد  الحالي 
معقد  مشهد  وسط  السيناريو،  بنفس 
على  المقاطعة  األندية  إصرار  ظل  في 

الكروي،  المشهد  نهائيًا  الرئيس  مغادرة 
األساسي  النظام  باختراق  له  واتهامات 
وإصرار  مالية  ومخالفات  بالقرار  واالنفراد 
الحسم  وانتظار  البقاء  على  االتحاد  رئيس 
لاتحاد  العمومية  الجمعية  أو  »فيفا«  من 

الليبي لكرة القدم.
وتطورها  األزمة  مدة  طول  ومع 
تشعبت  بها  الرياضي  الوسط  وانشغال 
وانقسم  عديدة  منعرجات  ودخلت 
لألندية  مؤيد  بين  الرياضي  الوسط 
بسحب  اإلدارة  مجلس  وقرار  المقاطعة 
له  ومعارض  االتحاد،  رئيس  من  الثقة 
الجمعية  لتبقى  االتحاد،  لرئيس  ومؤيد 
ليقضي  الفصل،  صاحبة  العمومية 
للمنتخب  األفريقي  اإلخفاق 
القدم  لكرة  الليبي  الوطني 
في  المتوسط«  »فرسان 
أمام  األخيرة  المحطة 
على  أفريقيا  جنوب  منتخب 
في  الشلماني  بقاء  آمال 
من  حالة  لتتسبب  منصبه، 
والعمل  والتخبط  الفوضى 
حصادها  كان  العشوائي  االرتجالي 

متوقعًا باإلخفاق األفريقي.
الدكتور  تصريح  أثار  نفسه  الوقت  في 
العامة  الهيئة  رئيس  القنطري  بشير 
الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب 
قال:  حيث  واسعة،  أفعال  ردود  الوطني 
لكرة  الدولي  لاتحاد  اللجوء  يتم  »قد 
اللجنة  مع  باالشتراك  )فيفا(،  القدم 
االتحاد  انتخابات  تسفر  لم  إذا  األولمبية، 
اختيار  عن  المقبلة  القدم  لكرة  الليبي 
الرياضي،  الوسط  ترضي  جديدة  كفاءات 
لألندية  كاملة  المساحة  نترك  أن  بعد 
اللعبة  شؤون  يدير  إدارة  مجلس  الختيار 

الشعبية األولى«.

● إبراهيموفيتش

● المنير

● محمد الطبال

● المنتخب أمام اتحاد طنجة وديا
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لو أصدر مجلس األمن قرارًا بهذا الخصوص؟

سيضع آلية تنفيذه؟

يمكن أن يحدث هذا؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

وقف إطالق النار

الهند تنطلق
 نحو القمر

اللحظة  إرجائها في  بعد أسبوع على 
العد  األخيرة بسبب عطل تقني، بدأ 

العكسي إلطالق مهمة »شاندرايان2-« 
القمر. إلى  الهندية 

المهمة،  أن تقلع  المفترض  ومن 
التي من شأنها أن تجعل من الهند 
رابع دولة تحط مركبة من صنعها 

 14.43 على سطح القمر، عند الساعة 
بتوقيت   9.13( المحلي  بالتوقيت 

غرينيتش( من منصة اإلطالق في 
الهند(. )جنوب شرق  سريهاريكوتا 

المرتقب أن تهبط مركبة  ومن 
وروبوت جوال قرب القطب الجنوبي 
6 سبتمبر، في إطار هذه  للقمر في 

أيضًا مسبارًا في  التي ستضع  المهمة 
الفلكي. الجسم  مدار 

خلل في 
»مسنجر كيدز«

اعترفت »فيسبوك« بوجود خلل في 
تطبيق »مسنجر كيدز« كان يتيح لألطفال 

التواصل مع أشخاص لم يوافق عليهم 
أهلهم، حسب ما أعلنت الشركة، الثالثاء.

وتقوم »فيسبوك« منذ عدّة أيام 
بتفكيك مجموعات دردشة طالها هذا 

الخلل، وبإنذار األهل من إمكانية أن 
يكون أوالدهم قد تواصلوا مع غرباء.

ويأتي هذا الخلل خالًفا للقواعد 
المعتمدة لهذه النسخة من تطبيق 

الدردشة الموجّهة لألوالد.
و»مسنجر كيدز« هي النسخة 
المخصصة لألطفال من تطبيق 

»فيسبوك« للدردشة بال إعالنات ترويجية 
أوصفقات مالية. وأطلقت في أواخر 

العام 2017 في الواليات المتحدة وفي 
2018 في بلدان أخرى. وهي موجّهة 

إلى األوالد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
سنوات و12 سنة، علمًا أنه يحظر على 

من هم دون الثالثة عشرة من العمر 
استخدام »فيسبوك«.

ويتحّكم األهل بهذا التطبيق 
ويوافقون على المعارف ويتعّذر على 

األطفال البحث عن أصدقاء عبره.

تنهيدة نحو السماء
محمد عقيلة العمامي

في مايو يعود طائر العندليب من هجرته السنوية. من صحراء جنوب أفريقيا، 
يعبر مصر، ينحرف نحو غرب المتوسط ويحط على جبل طارق. رحلته الطويلة 
كلها  الذكور  ليست  العنادل.  ذكور  تعزفها  مذهلة  سيمفونية  تصاحبها  هذه 
من  فقط  هو  منها  المتميز  أن  يؤكدون  الطيور  علماء  الغناء؛  في  موهوبة 
سمع في صغره تغريدًا جيدًا من كباره. من لم يحظ في نشأته بمعلم يجيد 
الغناء، ال يستطيع أبدًا مجاراة الجيدين من المغردين في السرب، هكذا يقول 
العلماء. ويقولون، أيضًا، إن هذه العصافير تغني بصوت أقوى في المدن أكثر 

منه في الخالء، حتى تتغلب على ضجيج المدن! إنها ال تحب الضجيج.
اإلنجليزي  اإلنجليزي جون كيتس نظم قصيدة مشهورة في األدب  الشاعر 
عنوانها: نشيد إلى العندليب »Ode to Nightingale« قال فيها، ما معناه: 
باألغنية  أنت  تصدح  يسمعونك،  ال  ولكنهم  أنت  تصدح  الخالد  الطائر  »أيها 
من  الشاقة  رحلتك  طوال  تصدح  العصور،  أقدم  منذ  تتغير  لم  التي  نفسها، 

الليل والنهار.. ولكنهم ال يسمعونك«! البحار، طوال  الجنوب وعبر  أقصى 
الشاهق  بالدور   63 الشقة  فوق  من  لياًل  العنادل  تلك  تمر  رحلتها،  في 
المتطلع إلى السماء، فأستمتع بهذه السيمفونية العذبة من هذه المخلوقات، 

التي وهبها اهلل من علمها في صغرها غاية وجودها!
قد  كنت  بالشروق.  األفق  حافة  وتتلون  تغريدها،  يتباعد  الفجر  انبالج  مع 
المقرئ  صوت  كان  رمضان.  شهر  أواخر  ليالي  من  ليلة  فجر  صالة  من  عدت 
قبل،  إلى حكمتها من  أنتبه  لم  التي  الكريمة  وباآلية  به  أخذت  وجمياًل،  نقيا 
تخنقني  التي  المؤلمة  المشاحنات  تلك  تألمت من  لما  فيها  تفكرت  أنني  ولو 
عندما أختلي بنفسي من بعد جدل مقيت وشجار مع من أحترم، وأيضًا مع من 
وقالوا  األنهار  تحتهم  من  تجري  غٍل  من  في صدورهم  ما  »ونزعنا  أحترم:  ال 

الحمد هلل الذي هدانا لهـٰذا وما كنا لنهتدي لوال أن 
أي  فيها وال كراهية،  إذن، ال غل  الجنة  هدانا اهلل«. 
مخلوقات  تجاه  والحقد  الغل  من  الخالية  الحياة  أن 

اهلل كافة هي الجنة.
»يا  المسيح:  السيد  سأل  عندما  بطرس  وتذكرت 
إلى  له؟ هل  أغفر  وأنا  أخي  إلي  مرًة يخطئ  رب، كم 
سبع  إلى  لك  أقول  »ال  يسوع:  أجابه  مراتٍ؟«  سبع 

مراتٍ، بل إلى سبعين مرًة سبع مراتٍ«.
أحمل غال في  يا صديقي مسامح بطبعي، ال  وأنا، 
قلبي ألحد؛ قد أزعل، قد أتكدر، ولكن ما مكنت هذا 
وتمأل  أغصانها  لتتفرع  بذرته  يفتق  أن  يومًا  الكدر 

الحياة. رحاب قلبي، وتحجب عني نور 
تشكيالت  عني  يحجب  أن  اللعين  للقبح  أريد  ال 
ألمنا  اليومي  الميالد  عند  السماء  وألــوان  الغيوم 
أغفل  أعد  لم  رحيلها.  وعند  ضحاها،  وفي  السماء، 
يحجب  شيء  فال  اهلل؛  إلى  السماء،  إلى  التطلع  عن 
إال  القلب  يقتل  شيء  وال  قلبه،  سوى  المرء  عن  اهلل 
اهلل،  به  ويمتحنك  ويبتليك،  والحسد.  والغل  النكد 

إلى  وصلت  إن  عليها  تنتصر  ولكنك  مخلوقاته،  بعض  سلوك  في  بالقبح، 
والموت،  كالحياة  اهلل،  كله من متضادات  قبيح،  هناك شيء  ليس  بأنه  قناعة 
بتباينها  إال  باأللوان  يستمتع  وال  الظالم  بمعرفة  إال  بالنور  يستمتع  والمرء ال 
هو  فالتباين  منهم،  الرديئين  بمعرفة  إال  الجيدين  بأصدقائه  وال  واختالفها، 

الحياة. التكاملية في  الحياة، هي نظرية  سر 
الذين لم  الناس  العمر أن أستوعب قبح بعض  لقد عودت نفسي بعد هذا 
أنه  هلل  أحمد  أن  سوى  مفرا  أجد  ولم  حياتي،  في  وجدتهم  ولكنني  أخترهم 
المناقضين  الجيدين  روعة  أرى بوضوح شديد  وضعهم في حياتي، وجعلوني 
البقاء،  من  الجيدون  منعني  لقد  تفكيرهم.  وفي  وثباتهم،  سلوكهم  في  لهم 
العالم«.  في  القبح  كثرة  من  الرجال  يبكي  »قد  صباي:  في  لي  قيل  فلقد 
الجيدين.  األصدقاء  نحو  الطريق  تنير  شموع  أنهم  بوضوح  اكتشفت  ولكنني 

ليس هناك قبح إال ذلك الذي تجعله ينمو في قلبك، فيحجب عنك الرؤية.
كله،  باليقين  يقنعك  الذي  هو  الحياة،  تكاملية  هو  الموت  إن  لكم  أقول 
يقنعك أنك لست معنيا بتصحيح سلوك اآلخرين، تمامًا مثلما أنك لست معنيا 
الفراشات،  وتموت  تدور،  واألرض  يوم  كل  تهوي  فالشمس  العالم،  بإنقاذ 
واألطفال، أنت معني بإنقاذ نفسك فقط، أنت ال تستطيع أن تكون إال أنت.. 
الممتلئين حقدًا وحسدًا وهم  أولئك  وتألم من  فأي نفس تهنأ وقلبها يحزن 

البشر! اإلنسانية  شركاؤه في 
باليين  من  صوت  اهلل؛  سموات  في  وكلمة  وصوت  »تنهيدة«  إال  أنت  ما 
األصوات؛ ليس األفضل وليس األكثر حكمة ولكنه صوتك أنت.. ال يشاركك 
فيه أحد؛ فاجعل منه، عندما يحاصرك القبح تنهيدة أطلقها من أعلى منطقة 
الحقد  زفرات  فوق  تعلو  اجعلها  الخضراء،  المنطقة  من  عقلك،  في  تصلها 
ستعود  أنها  وتأكد  مباشرة،  السماء  إلى  منك  اجعلها  والكراهية..  والحسد 

إليك وتعانقك في أحالمك، وتهمس في أذنك أنت تحلم وهم ال يحلمون.

لم أعد أغفل 
عن التطلع إلى 

السماء، إلى الله؛ 
فال شيء يحجب 

الله عن املرء 
سوى قلبه، وال 

شيء يقتل القلب 
إال النكد والغل 

والحسد. 

يحتمل أن تتموضع قوات الطرفين؟

لم يحسم مجلس األمن أمره بإصدار القرار؟

ستكون العملية السياسية بعد تطبيق القرار؟

مقال  عامر  عمران  الدكتور  المرحوم  يد  في  يقع   1997 عام 
مدارس  إحدى  عجز  يتناول  بنغازي«،  »أخبار  صحيفة  في 

ويؤكد  الدراسي،  العام  أثناء  مدرسية  كتب  توفير  عن  بنغازي 
المسافة  فيقصر  مدرسة،  من  أكثر  في  القصور  هذا  أن 

مطوية   3000 طبع  الخاص  حسابه  من  ويمول  والوقت، 
الذين  الطلبة  على  ويوزعه  المطلوب،  الكتاب  مواضيع  تحوي 
مذيع  وإعالمي،  أسنان،  طبيب  عامر،  عمران  كافة.  يحتاجونه 
ومصور،  ونحات  ورسام،  وخطاط،  تلفزيونية،  برامج  ومقدم 
التطوعية  واألعمال  للخير  سبّاق  خلوق،  كشاف  ذلك  وفوق 

اليوم  مثل هذا  وفي   1944  /5/18 يوم  بنغاي  في  ولد  كافة. 
رحمه اهلل. عنا  رحل   2005/7/25

رحيل عمران عامر

س
ألم

يا ا
ليب

دوللي شاهين..
والجلباب البلدى

أقوالهم

»نؤكد مواصلة المساعي مع 
كافة األطراف من أجل وقف التصعيد 

وإحياء العملية السياسية في ليبيا«

المبعوث األممي إلى ليبيا.
غسان سالمة

»ليبيا هي أحد الجيوب الرئيسية 
الثالثة لزعزعة االستقرار في 

أفريقيا«. 

وزير داخلية النيجر
محمد بازوم

»يجب التوقف عن احتجاز 
المهاجرين العالقين في ليبيا 

وتمكينهم من التواجد في أماكن 
آمنة«.

الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون

»إن التموضع العسكري يهدد بجر 
ليبيا نحو الفوضى في هذه اللحظة 

الحساسة التي تمر بها البالد«.

السفير األميركي لدى ليبيا
بيتر بودي

المطربة اللبنانية دوللي شاهين 
تستعد لطرح أغنيتها الجديدة 

»الحاجة داعيالك«، األسبوع المقبل، 
على القنوات الفضائية العربية 

واإلذاعات المختلفة. 
أغنية »الحاجة داعيالك« من 

كلمات شفيق كارم وألحان تومي، 
وتوزيع أشرف البرنس.

دوللى روجت ألغنيتها الجديدة 
من خالل جلباب بلدى قصير قامت 

بارتدائه على الملصق الدعائي 
لألغنية.

الفنانة اللبنانية تعرضت 
مؤخرا لحادث سير 

بسيارتها، لكنها طمأنت 
جمهورها وقالت: 

»الحمد هلل أنا بخير، 
ولكني أصبت 

ببعض الكدمات 
البسيطة جراء 

هذا الحادث فى 
بيروت«.

لتحضير وجبة  الصور  التواصل االجتماعي، خاصة »فيسبوك« و»تويتر«، بعض  انتشرت على مواقع 
من العصبان فوق جبال األلب في سويسرا. والمثير في الخبر المتداول أن بعض الليبيين هم من 

التواصل االجتماعي ما بين  الشهية. وتنوعت تعليقات مرتادي مواقع  الوجبة  قاموا بتحضير هذه 
التي تشيد بتمسك  المرحة واألخرى  العبارات 

وتراثهم في كل مكان.  بعاداتهم  الليبيين 
أوالبقر  الخراف  أمعاء  والعُصْبَان أكلة تصنع من 
المحشوة باألرز وخلطة مخصوصة، وهي  أواإلبل 

الليبية. من أشهر األكالت 
وجبال األلب هي سلسلة جبال في أوروبا تمتد من 
وسويسرا  بإيطاليا  مرورًا  وسلوفينيا شرقًا،  النمسا 
وكلمة  غربًا،  فرنسا  وحتى  وألمانيا  وليختنشتاين 

أعلى قمة  الالتينية، وهي  باللغة  ألب تعني أبيض 
في سلسلة األلب هي قمة مونت بالنك أو القمة 
الفرنسية-اإليطالية  الحدود  على  الواقعة  البيضاء 

أمتار.  4810 ارتفاعها  ويبلغ 

عصبان ليبية على جبال األلب  في سويسرا
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