
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
4.436.1612.574.377.389.01

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
3129323729

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»الحاجة أم االختراع«..
مروحة تبريد المحركات بأيد ليبية

ص 16

انخفاض

فضاء

قد يصبح رائد الفضاء اإليطالي هو آخر 
رائد فضاء أوروبي، ينطلق من مطار 
بايكونور الفضائي، على متن مركبة 

»سويوز« إلى المحطة الفضائية الدولية 
خالل السنوات المقبلة، وفق مدير مكتب 

وكالة الفضاء األوروبية في روسيا رينيه 
بيشيل، وكانت وكالة الفضاء األوروبية 

أعلنت في يناير الماضي، أن توما باسكيه 
رائد الفضاء الفرنسي الذي كان على 

متن المحطة الفضائية الدولية في 
2016-2017 ، سيطير إلى المحطة 

الفضائية ثانية في نهاية عام 2020.

هبط إنتاج منظمة الدول المنتجة النفط 
»أوبك« من النفط الخام في يوليو، إلى 
أدنى مستوياته في ثماني سنوات، وفق 

مسح لوكالة »رويترز«، إذ فاقم مزيد من 
الخفض الطوعي من جانب السعودية، 

أكبر مصدر للخام في العالم، الخسائر 
الناجمة عن عقوبات أميركية على إيران 

وانقطاعات في دول أخرى بالمنظمة. 
وبحسب المسح، ضخت أوبك المؤلفة من 

14 عضوًا 29.42 مليون برميل يوميا هذا 
الشهر، بانخفاض قدره 280 ألف برميل 

عن مستوى اإلنتاج المعدل لشهر يونيو، 
مسجلة أدنى مستوى إنتاج لها منذ 2011.

مليون 163.4
دوالر

قيمة صندوق سيادي جديد دشنته إمارة 
أبوظبي »للفعاليات الكبرى«

 من أجل تمويل الشركاء العالميين 
المحتملين في مجال الترفيه.

نفط

كل شئ

رحلة أخيرة

قريبا في ليبيا
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05  نقص املعروض يفاقــم أزمة غاز الطهـي في طرابلس

»كاس« تتوج الهوني 
مع الترجي بدوري 

األبطال مجددًا
14

09

تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل األزمة الليبية

الصني تسعى لـ »ملء الفراغ« بتجديد عقودها مع ليبيا

حميدتي
في السودان–وكما في غيره من دول 

العسكريون  العربية–فرض  الثورات 
وجودهم في مقدمة مشهد 

ليعلو  باالحتجاجات،  صاخب 
نجم قائد قوات الدعم 

الفريق  السوداني  السريع 
المعروف  محمد حمدان دقلو 
كرقم صعب ومثير للجدل في 

السودانية. التغيير  معادلة 
»حميدتي«  بالجنرال  يلقبونه 

قائدًا عسكريًا  ليس  لكنه 
زعيم  بل  التقليدي  بالمعنى 

الدولة من  قبائلي دخل 
أن  بعد  الخلفية،  بوابتها 

خبيرًا  ميليشياويا  قائدًا  كان 
القبائل  بإدارة مشكالت 

في غرب السودان. كثيرًا ما 
ثوار  استفزت تصريحات دقلو 

بالتورط  اتهموه  الذين  السودان 
هو وأتباعه في فض اعتصامهم 
وسط الخرطوم بالقوة ما أسفر 

القتلي، ومؤخرًا  عن سقوط عشرات 
تزايدت المخاوف من طموحات رجل 

السلطة، فهل  السابق في  البشير 
العسكريين  الرؤساء  بركب  يلحق 

للثورة  أم سيكون  المنطقة،  في 
أخرى؟! كلمة  السودانية 

قصف على الجفرة ومصراتة.. وسالمة »يقصف« داخل مجلس األمن
     طرابلس، بنغازي، نيويورك - الوسط

حرب  تقترب  وفيما  الماضية  ــام  األي خــال 
العاصمة من إقفال أربعة أشهر، منذ اندالعها 
العسكري  الجمود  يكسر  لم   ،2019/4/4 في 
طرابلس،  جنوب  المعروفة  المحاور  على 
لطرفي  الخلفية  للقواعد  متبادل  قصف  سوى 
في  عسكريتين  قاعدتين  طال  االشتباكات، 
كل من الجفرة ومصراتة، فيما فتحت اإلحاطة 
سامة  غسان  األمــمــي  للمبعوث  ــة  ــدوري ال
للجدل  جديدة  مساحات  األمن  مجلس  أمام 
تطرحها  التي  المبادرات  بشأن  والتساؤالت 
المتفاقمة،  الليبية  لألزمة  المتحدة  األمــم 
محللين-  -وحسب  الحلول  هذه  وأن  خصوصا 
تبدو عمومية في مجملها وتفتقر إلى الواقعية 
واآلليات التي تنسجم مع معطيات األزمة فيما 

بعد الرابع من أبريل.
المبعوث األممي، وفي إحاطته أمام مجلس 
االقتتال  أطراف  دعا  الماضي،  اإلثنين  األمن 
إلى إعان هدنة من أجل عيد األضحى، تشمل 
وتسليم  المخطوفين  وإطاق  األسرى  تبادل 

الجثامين. 
آليات  أثار تساؤالت المراقبين حول  وهو ما 
الهدنة  هذه  في  باالنخراط  األطــراف  إقناع 
-إن  الستمرارها  الموضوعية  ــروط  ــش وال
للطرفين  متوقعة  مخاوف  ضوء  في  تمت- 
األنفاس  اللتقاط  كاستراحة  استخدامها  من 

واللوجيستي. العسكري  التحشيد  وإعادة 
الذي  سامة  مقترح  من  الثاني  الجانب  أما 
هو  الليبي،  الشأن  المتابعين  تساؤالت  أثار 
األطراف  بمشاركة  دولي  »اجتماع  إلى  دعوته 
الليبية المؤثرة لوقف إطاق النار والعودة إلى 
عامات  من  تبعها  وما  السياسية«،  العملية 
المناخ  وتغير  الثقة  أجواء  تبدد  حول  استفهام 
أكده  ما  وهو  األزمــة،  أطــراف  بين  السياسي 
»ليبيا  قناة  إلى  تصريحات  في  نفسه  سامة 
ألوانــه  السابق  »مــن  إنــه  بالقول  األحـــرار« 
المفاوضات  طاولة  على  سيكون  من  تحديد 
مستبعدا  الليبية«،  األطــراف  من  القادمة 
في  وحفتر  الــســراج  بين  جــديــدا  »اجتماعا 

القريب«. المستقبل 
األممي،  المبعوث  قدمها  التي  اإلحاطة 
الجدل،  مزيد  ــارت  أث أخــرى  ــارة  إش تضمنت 
المرتزقة  واستخدام  تجنيد  وتيرة  ازدياد  وهي 

ما  وهــو  الــحــرب،  أطــراف  قبل  من  األجــانــب 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  دفع 
مذكرة  لتسليمه  استدعائه  إلــى  األربــعــاء، 
مغالطات  من  ورد  ما  على  »احتجاجا  تتضمن 
فيما هددت  الوفاق.  بإحاطته«، حسب حكومة 
الوفاق  حكومة  لقوات  العامة  األركان  رئاسة 
سامة،  غسان  األممي،  المبعوث  بـ»ماحقة 
باإلرهابيين  قوائم  يقدم  لم  إذا  قانونيا، 

الذين قال إنهم يقاتلون في صفوفها«.
جنوب  الدائرة  المعارك  دخلت  ميدانيا، 
منذ  وأوقــعــت  الخامس،  شهرها  طرابلس 
جريحا  و5762  قتيل   1100 نحو  اندالعها 
النازحين  عدد  تخطى  فيما  مدنيون،  بينهم 
األمــم  ــاالت  وكـ بحسب  شــخــص،  ــف  أل مئة 
برس«  »فرانس  وكالة  فيما سلطت  المتحدة، 
جنوب  الدائرة  المعارك  تطورات  على  الضوء 

التابعة  الــقــوات  بين  طرابلس  العاصمة 
للقيادة  التابعة  والقوات  الوفاق،  لحكومة 
النزاع  طرفي  أن  إلى  الفتة  للجيش،  العامة 
حاسمة  عسكرية  نتيجة  تحقيق  عن  عجزا 
المواجهة  جعل  مما  طرابلس،  معركة  في 
القواعد  ضرب  تبادل  إلى  تتحول  العسكرية 
التموين  خطوط  عرقلة  بهدف  الخلفية 
عبر  الــجــويــة  الــغــارات  وكــثــفــا  ــداد،  ــ واإلمـ
التي  المسيَّرة  والطائرات  الحربية  المقاتات 
 200( ومصراتة  ليبيا،  وسط  الجفرة  طالت 
األممي  المبعوث  وجعل  طرابلس،  شرق  كلم( 
الجغرافي  النطاق  »إن  إحاطته:  في  يقول 
الوفاق  حكومة  قوات  قيام  بعد  اتسع  للعنف 
هجوم  بشن  يوليو،   26 منذ  األولــى  للمرة 
للجيش  الرئيسة  الخلفية  القاعدة  على  جوي 
 27 في الجفرة، في حين شنت قوات حفتر في 

لحكومة  جوية  قاعدة  على  جوية  غارات  يوليو 
في مصراتة«. الوفاق 

لقوات  الرئيسة  العمليات  غرفة  آمر  واعتبر 
الوفاق، اللواء أسامة جويلي، أن »الجفرة موقع 

العامة«. القيادة  لقوات  واستراتيجي  مهم 
عملية  نشرته  تصريح  في  جويلي  وأضاف 
الرسمية  صفحتها  عبر  الغضب«  »بــركــان 
مركز  الجفرة  »قاعدة  أن  »فيسبوك«،  على 
المقاتل  الطيران  منها  وينطلق  رئيس  تحشيد 
حفتر  المشير  قــوات  متهما  والــمــسّــيــر«، 
وعناصر  سودانية  معارضة  »قــوات  بإشراك 
اللوجستية  أجنبية في تنفيذ األعمال  من دول 

المسيَّر«. الطيران  وتشغيل 
غارات  الوفاق  حكومة  في  الجو  ساح  ونفذ 
قاعدة  استهدف  الماضي  الجمعة  جوية 
طائرات  حظيرة  »دمرت  حيث  الجوية،  الجفرة 
شحن  طائرة  إعطاب  تم  كما  أجنبية،  مسيرة 
ليبيا«،  إلى  والمرتزقة  الذخيرة  لنقل  تستخدم 
هذه  على  وردا  الوفاق.  لحكومة  بيان  بحسب 
العامة  القيادة  قــوات  طيران  رد  الضربات 
واألحد  السبت  مكثفة،  جوية  غــارات  بشن 
طائرات  حظيرة  »استهدفت  الماضيين، 
باسم  الناطق  حسب  مصراتة«،  في  مسّيرة 

المسماري. أحمد  اللواء  العامة  القيادة  قوات 
صحفي،  مؤتمر  فــي  المسماري  وشــرح 
مصراتة  مهاجمة  أسباب  اإلثنين،  عُـقد 
جنوب  المعارك  بداية  منذ  ــى  األول للمرة 
لم  العامة  القيادة  »خطة  قائا:  طرابلس، 
تهديد  استمرار  مع  لكن  استهدافها،  تتضمن 
ضربات  توجيه  تــم  لقواتنا،  ميليشياتها 
بالمدينة«.  الجوية  الكلية  داخــل  محددة 
في  قواتنا  تهدد  مدينة  »أي  أن  وأضـــاف 
سيتم  آخــر،  مكان  أي  أو  طرابلس  ضواحي 

االستهداف«. إدراجها في خطط 
أطراف  على  الحرب  وتيرة  استمرار  ومع 
تحقيق  على  طرفيها  من  أي  وعجز  العاصمة، 
مع  دائــرتــهــا،  توسع  وتــوقــع  واضـــح،  حسم 
احتماالت تزايد تورط الخارج في هذه الحرب، 
إلى  التوصل  فرص  حول  قائما  التساؤل  يبقى 
النار،  إطــاق  يوقف  القريب  المدى  في  حل 
التفاوض  طاولة  إلى  األزمــة  أطــراف  ويعيد 
واضحة  أجندة  ظهور  عدم  ظل  في  مجددا، 

التفاوض. هذا  وطبيعة  لشكل 
ص3 تفاصيل 

< إحاطة غسان سالمة حول ليبيا أمام مجلس األمن 29 يوليو 2019، )حساب البعثة األممية - تويتر(.

المراقبون يتخوفون من استغالل 
الطرفين الهدنة كاستراحة 

اللتقاط األنفاس وإعادة التحشيد 
العسكري واللوجيستي

 طرفا النزاع عجزا عن تحقيق نتيجة 
عسكرية حاسمة في معركة طرابلس 

وتحوال لضرب القواعد الخلفية بهدف 
عرقلة خطوط التموين واإلمداد

اقتصاديون يطالبون بإصالح شامل

جدل حول قرار خفض رسوم الدوالر

الليبي  الوطني  المنتخب  بعثة  تعود 
إلى  المحليين  لاعبين  القدم  لكرة  األول 
اليوم الخميس، قادمة من  أرض الوطن، 
التدريبي  المعسكر  انتهاء  بعد  المغرب، 
أكثر  مــدى  على  تواصل  ــذي  ال األخــيــر، 
»فرسان  خاله  خــاض  أسبوعين،  من 
المتوسط« ثاث مباريات ودية تجريبية، 
طنجة  اتحاد  فريق  على  بفوز  استهلها 
نهضة  أمام  خسارة  ثم  لصفر،  بهدفين 
آخر  في  تعادل  ثم  لصفر،  بهدف  بركان 
الرباطي  الفتح  فريق  أمام  الودية  تجاربه 

المغربي دون أهداف.
األربعاء،  أمس  صباح  الفريق،  وخاض 
الفني  المدير  قيادة  تحت  تدريباته  آخر 
الهمالي  أكرم  ومعاونيه  الدامجة  جال 
البوسيفي مدربًا  الجالي، ومحمد  وسالم 
الفني  الجهاز  ــاد  وأش المرمى،  لحراس 
للفريق بنجاح المعسكر واألجواء التفاؤلية 

التي سادته، حيث كان المعسكر مناسبة 
وإمكانات  جاهزية  على  للوقوف  مهمة 
فرصة  لهم  ُأتيحت  الذين  الاعبين  كل 

المشاركة في المباريات الودية.

الخميس  فجر  الفريق  بعثة  ــادرت  وغ
إلى  ثم  تونس  إلى  عودتها  طريق  في 
ليبيا، وسيخلد الفريق إلى الراحة حتى ما 
أن  على  المبارك  األضحى  عيد  إجازة  بعد 

األخيرة  لمواصلة تحضيراته  يعود بعدها 
واإليــاب  الذهاب  لمواجهتي  استعدادًا 
أمام نظيره التونسي للمحليين في شهر 
األخيرة  المحطة  ضمن  المقبل  سبتمبر 
أفريقيا  بطولة  نهائيات  نحو  للتأهل 
لاعبين المحليين التي ستقام نهائياتها 
وركــز   .2020 الــعــام  إثيوبيا  بماعب 
الدامجة، خال المعسكر، على رفع اللياقة 
البدنية وخلق عملية تجانس بين الاعبين 
مسابقات  وتوقف  غياب  رغم  المختارين، 
السلبية  الفراغ  المحلية وحالة  القدم  كرة 
الطويلة التي يمر بها الاعبون منذ قرابة 
من  عدد  ورحيل  وهجرة  أشهر،  األربعة 
إلى ماعب  البارزين  والاعبين  المدربين 

االحتراف خارج ليبيا.
لتسجيل  المتوسط«  »فرسان  ويسعى 
مستوى  على  الرابع  األفريقي  الحضور 

البطولة األفريقية المحلية.

حرب الخطوط الخلفية وإحاطة المبعوث األممي تكسران الجمود السياسي والعسكري

سميرة سعيد وراغب 
عالمة مع أحالم 

وحماقي في »ذا فويس«

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قرار 
مبيعات  على  المفروض  الرسم  تخفيض 
النقد األجنبي إلى 163 %، بداًل عن 183 % 
أثار ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، 
األوســاط  في  واضحًا  التساؤل  بدا  فيما 
العامة  المصلحة  دواعي  حول  االقتصادية 
نحو  على  جاء  الــذي  القرار  هذا  وراء  من 
النقد  مبيعات  رســوم  تخفيض  مفاجئ. 
رئيس  بين  مشاورات  بعد  جاء  األجنبي 
ومحافظ  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
المصرف المركزي الصديق الكبير، إذ نص 
القرار على »تحديد قيمة الرسم المفروض 
بنسبة  األجنبـي  النقـــد  مبيــعات  على 
)163 %( من قيمة مبيعات النقد األجنبي، 

وذلك لدواعي المصلحة العامة«.
في  بالقرار  العمل  بــدء  المقرر  ومــن 
األسبوع  المركزي  المصرف  تعامات  أول 
الرسمي  التجاري  السعر  ليصبح  المقبل، 
 3.9 مقابل  دينار،   3.65 للدوالر  الجديد 
هذه  مع  الموازية  السوق  وتفاعلت  دينار. 
األميركية  العملة  قــادت  التي  الخطوة 

ختام  في  قرشًا   45 بفارق  االنخفاض  إلى 
دينار   4.09 لتسجل  الثاثاء،  تعامات 

مقابل 4.54 دينار في مستهل التداول.
خطوة باالتجاه الصحيح

والرئيس  االقتصادي،  الخبير  واعتبر 
الدرجية  محسن  االستثمار  لهيئة  السابق 
في  خطوة  الــرســوم  تخفيض  ــرار  »ق أن 
تدوينة  في  قال،  لكنه  الصحيح«،  االتجاه 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  عبر 
الصرف  سعر  توحيد  »علينا  »فيسبوك«: 

بعد  أخرى  مرة  وتخفيضها  األغراض  لكل 
نفسه  الوقت  في  داعيًا  أشهر«،  بضعة 
إلى »الحد من اإلنفاق الحكومي حتى يقل 

عرض الدينار الليبي ويسترد قيمته«.
السابق  الرئيس  اعتبر  المقابل،  في 
أن  الشحومي  سليمان  المال  سوق  لهيئة 
محاولة  في  عجل  على  »جــاءت  القرارات 
إرضاء المواطنين الغارقين في الصعوبات 
المسلح  الصراع  اليومية في ظل  الحياتية 

الجاري منذ ثاثة أشهر بالباد«.

روما تقر بدور 
السلطات الليبية

في مكافحة الهجرة
أشاد سفير إيطاليا لدى ليبيا، غوزيبي 
بوتشينو، بجهود البحرية الليبية في 
مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
قائا إنها أسهمت في انخفاض حاد 
لتدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة 

تزيد على 55 %.
وأشاد بوتشينو، خال زيارة 

البحرية في  القوات  أركان  لرئاسة 
بالتعاون  األربعاء،  طرابلس، أمس 

البلدين في هذا الشأن، منوهًا  بين 
الهجرة غير الشرعية »عبء  بأن 

مشترك«. وأضاف، أن »خصوصية 
تحتم  وإيطاليا  لليبيا  الجغرافي  الموقع 
للحد من  أكبر؛  التعاون بشكل  عليهما 

الظاهرة«. هذه 
وسمحت السلطات اإليطالية 

لسفينة اإلنقاذ األلمانية »آالن كردي«، 
بالدخول إلى مياهها اإلقليمية، بعدما 

أعلنت إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة ساحل 
ليبيا. على صعيد آخر، أعلن وزير 

ماتيو سالفيني  االيطالي،  الداخلية 
توقيعه أمر حظر دخول المياه 

اإليطالية بحق السفينة، وفق وكالة 
األنباء اإليطالية »آكي«.

القاهرة–الوسط

بعثة »فرسان املتوسط« تعود من املغرب بعد ثالث وديات



يتناول فيلم »أنت تريدني« يتناول إدمان 
المراهقين لوسائل التواصل االجتماعي 

والغرف الدردشة، حيث يحكي الفيلم 
قصة المراهق مارك، الذي يقضي معظم 

الليالي في غرف الدردشة.
ويعود سبب افتتانه بعالم اإلنترنت 

إلى حبه لفتاة تدعى ريتشل، التي 
يتحدث معها بانتظام عبر اإلنترنت، 
وعلى الرغم من أن مارك لم يلتقي 

بمعشوقته ريتشل في العالم 
الحقيقي، إال أنه جعل من واجبه 

محاولة إنقاذها من المخاطر 
المحيطة بها.

ولكن في نهاية المطاف 
يكتشف مارك أنه وقع في عالم 

يختلف كثيرا عما كان يتخيله عبر 
محادثات غرف الدردشة.

نفسه  ليقدم  لتطبيقها،  جديدة  ترويجية  حملة  شات«  »سناب  شركة  أطلقت 
لرواد التواصل االجتماعي بأنه شبكة األصدقاء الحقيقيين، والحملة تمثلت في 
عليها مقوالت لشخصيات  األصفر ومكتوب  باللون  الصور  بدايته في عدد من 
بأسومة  مرفقة  انستجرام  على  نشرها  وتم  األصدقاء،  حول  وفنانين  عامة 

»#realfriends« و»#friendshipquotes«، وتحمل شعار »سناب شات«.
الذين  »انستغرام«  على  المؤثرين  على  شات«  »سناب  فيها  اعتمد  الحملة 
أن سناب شات  حيث  رئيسي،  بشكل  المأثورة  األقوال  مشاركة  على  يعتمدون 

بالتأكيد ليس لديها حساب رسمي على »انستغرام«.
واتضح فيما بعد أن تلك الصور كانت بداية لحملة أكبر دشنها »سناب شات« 
في شوارع الواليات المتحدة في صورة لوحات إعالنية عمالقة ومساحاة إعالنية 
أن  تماما  جليا  أصبح  هنا  ومن  المطبوعة،  اإلعالنات  إلى  باإلضافة  تلفزيونية 

الحملة المستهدف بها هو »انستغرام«.
يأتي ذلك بعد أيام من تحقيق »سناب شات« نمو ملحوظ بإضافة 13 مليون 
مستخدم جديد إلى إجمالي عدد مستخدميها الذي ارتفع ليصل إلى 203 مليون 
مستخدم يومي، وذلك على خلفية التحديث الجذري الذي طرأ على تطبيق سناب 

شات لألندرويد وكذلك المؤثرات البصرية المختلفة للتصوير.

الشمسي  شراعها  مهمة  نجاح  األميركية  سوساييتي«  »بالنيتيري  منظمة  أعلنت 
»اليت سيل 2« الموضوع في مدار األرض بعدما تمكن من االرتقاء رغم ضغوط 
اإلشعاعات الشمسية. ويفيد الفريق القائم على المشروع البالغة كلفته سبعة ماليين 
دوالر، أنهم تمكنوا بذلك من إثبات وجود شكل جديد من أشكال الدفع الذي قد 

يحدث تحوالً في استكشاف الفضاء البعيد، وفق »فرانس برس«.
و»اليت سيل 2« عبارة عن قمر صناعي صغير جًدا مجهز بشراع »شمسي« ضخم 

مصنوع من البولييستر البراق يشكل قوة الدفع الوحيدة له.
وأوضح بروس بيتس المسؤول عن مشروع »اليت سيل 2«، »في األيام األربعة 
األخيرة ارتفعت المركبة الفضائية حوالى 1,7 كيلومتر بفضل شراعها الشمسي«. 
وبات تاليا أول مركبة فضائية تستخدم شراًعا شمسًيا كقوة دفع في مدار األرض 

وثاني شراع شمسي يحلق بنجاح بعد الياباني »إيكاروس« في 2010.
وقال بيل ناي مدير »بالنيتيري سوساييتي«، »أعلنا رسمًيا نجاح المهمة«.

وأضاف »هذه التكنولوجيا تسمح لنا بإرسال مركبات إلى وجهات رائعة في النظام 
الشمسي وأبعد من ذلك حتى، بطريقة لم تكن ممكنة في السابق ألننا ال نحتاج إلى 
وقود أو أنظمة للتحكم بالوقود«. أعلنت منظمة »بالنيتيري سوساييتي« األميركية 
بعدما  األرض  الموضوع في مدار   »2 الشمسي »اليت سيل  نجاح مهمة شراعها 

تمكن من االرتقاء رغم ضغوط اإلشعاعات الشمسية.

تواصـل 02

أمغير أطلبه الرزق ياتيك .. إيغيثن إيجودن أمزانك
كريم وجه وإيديه في أيديك .. خليك بيش تحفظ كيانك
واهلل رحيم مالذنب يعفيك .. أمغير توب طهر أبدانك

في  كبيرا  وانتقادا  جدال  أيام  عدة  منذ  االجتماعي  التواصل  موقع  شهد 
هاشتاق »#لعبة_مريم« حول تأثير اللعبة، وما تقدمه من أسئلة سياسية 

في مضمونها، حيث أشيع أنها لعبة للتجسس.
االصطناعي  الذكاء  بحوث  في  المعتمد  المبرمج  الحربي،  سلمان  وأكد 
من  اللعبة  حول  أثير  ما  كل  صحة  عدم  مريم،  لعبة  ومطور  واإلنترنت 

اتهامات بأنها للتجسس أو تثير الرعب وتؤدي لالنتحار.
وأشار إلى أن فكرة اللعبة تقوم على ما يعرف بـ»الهندسة االجتماعية«، 
المعروفة عند الغرب منذ سنين، وتعتمد على الذكاء والتحليل المعلوماتي 
مريم  التطبيق  شخصية  بين  يدور  الذي  الحديث  طريق  عن  التلقائي 

والمستخدم، مؤكدا أن المعلومات ال يتم حفظها.
وبين أنه بعد األقاويل التي انتشرت حول اللعبة، تم وضع تحذير عليها 

بعدم تحميلها لمن هم أقل من 10 أعوام، وفقا للوكاالت اإلخبارية.
وقال الحربي: إن تطبيق اللعبة تم تحميله أكثر من نصف مليون مرة، 
مشابه  وغير  »آبــل«،  شركة  من  ترخيص  على  وحاصل  رسمي،  أنه  كما 
ألي لعبة خطرة، الفتا إلى أنه لو كانت االتهامات صحيحة لما حصل على 

التصريح الالزم.

هشتاغ »#لعبة_مريم« 
يثير الذعر في السعودية

اقتربت شركة »واتساب« من إطالق نسخة ويب جديدة 
تعمل دون الحاجة لرقم الهاتف، وفقا لتغريدة نشرها 
المزايا  رصد  في  المتخصص   »WABetaInfo« حساب 
تشغيل  نظامي  على  »واتساب«  تطبيق  في  التجريبية 

»أندرويد« و»آي أو إس«.
التي  »فيسبوك«،  شركة  حاليا  تقوم  للموقع  ووفقا 
متعدد  تطبيق  بتطوير  »واتساب«  تطبيق  تمتلك 
عند  اإلنترنت  متصفح  عبر  استخدامه  يمكن  المنصات 
إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام »أندرويد« أو »آي أو 

إس«.
ويمكن لألشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء 
قائمة  في  الموجودين  األشخاص  مع  تواصل  على 
تنقل،  حالة  في  يكونوا  عندما  وذلك  االتصال  جهات 

وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين.
الذين  المشتركين  عدد  يرتفع  أن  المتوقع  ومن 
العالم  حول  مستخدم  المليار  ونصف  مليار  تجاوزوا 
اآلن  حتى  معلومات  أي  توجد  ال  ولكن  طرحه  بمجرد 

حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب .
أطلق   ،2015 عام  في  »واتساب«  تطبيق  أن  يذكر 
يعتمد  يزال  ال  لكنه  المكتب،  لسطح  مخصصا  إصدارا 

على الربط بين الحاسوب والهاتف من خالل كود.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 193 29 ذي القعدة 1440 هــ

1 أغسطس 2019 م

»فيسبوك« يمكنك من كتابة منشوراتك بعقلك ال بيديك

هواوي تهزم آبل وسامسونغ رغم القيود

كلمة1000

● رجال شركة الكهرباء يقومون بعملهم رغم الظروف الصعبة، يوليو 2019.

على  المكالمات  تسجيلها  حقيقة  آبل  شركة  أوضحت 
وذلك   ،»Siri« آيفون  في  الصوتية  المساعدة  خدمة 
بعد تقارير عن احتفاظ خوادم آبل بالتسجيالت الخاصة 

بالمستخدمين.
األسبوع  »الغارديان«  جريدة  أوردتــه  تقرير  وأبــرز 
تعرض  التي   ،»Siri« تسجيالت  بشأن  مخاوف  الماضي 

خصوصية المستخدمين للخطر.
وبينما ردت شركة آبل على التقرير 

عمليات  من  فقط   %1 إن  بالقول 
من  مراجعتها  تجري   »Siri« تفعيل 
قبل البشر وأن هويات المستخدمين 
يطالب  فيما   ، بها  مرتبطة  ليست 
بمنحهم  المستخدمين  من  الكثير 
 »Siri« تسجيالت  إلغاء  على  القدرة 

المحفوظة على خوادم شركة آبل.
أنه مقاول  إلى مصدر زعم  الغارديان  واستند تقرير 
 »Siri« البيانات في من شركة آبل يعمل على تصنيف 

من خالل االستماع إلى تسجيالت المستخدمين.
ومع ذلك، فقد أثار المبلغون عن المخالفات مخاوف 
المتعهدون  يسمعها  التي  الخاصة،  المحادثات  بشأن 
االتصال  ووجهات  والموقع  األسماء  وأن  العملية  أثناء 
يساء  أن  ويمكن  بالتسجيالت  مرفقة  األخرى  والبيانات 

استخدامها من قبل المقاولين.

آبل توضح حقيقة تسجيل 
»Siri« مكاملات على

الطموحة،  لخططه  تحديثا  »فيسبوك«  أصــدر 
بشأن تطوير جهاز كمبيوتر يمكنه قراءة األفكار 

في العقل البشري وترجمتها إلى كلمات.
وبعد جهود من علماء في جامعة كاليفورنيا، 
المخ  ــوز  رم فك  تجربة  نتائج  الباحثون  نشر 
إحرازهم  توضح  كهربائية،  أقطاب  باستخدام 
تقدما في طريقة قراءة وكتابة الكلمات واألفكار 
أقرب  »فيسبوك«  الدماغ بسرعة، مما جعل  من 

إلى حلمه.
وخالل التجربة، كانت تعرض على المبحوثين 
أسئلة وعليهم إجابتها عبر عدة اختيارات، إال أن 

إجاباتهم  يقرأ  كان  الذكي  النظام 
دون أن ينطقوا بها ويختار على 

نسبة  وبلغت  ــاس،  األس هذا 
إلى   61 من  اإلجابات  صحة 

.67%
تشانغ  إدوارد  ــال  وق
أستاذ  الرئيسي  الباحث 
جــراحــة األعــصــاب في 
جــامــــعة كاليــفورنيا، 
نظهر  »هنا  بيان:  في 
قيمة فك تشفير طرفي 

يسمعها  التي  األسئلة  المحادثة. 
شخص ما، وما يقوله ردا على 

ذلك«.
لكن تشانغ أشار إلى أن 
فقط  يتعرف  النظام  هذا 
محدودة  مجموعة  على 
حتى  الكلمات  من  للغاية 

اآلن.
مشروعه  »فيسبوك«  وبدأ 
لكن   ،2017 العام  التكنولوجي 
وقتها،  خططه  في  بالغ  أنه  يبدو 

المستخدمون  يتمكن  أن  إلى  يطمح  كان  حيث 
من كتابة أكثر من 100 كلمة في الدقيقة دون 

إدخال نص يدوي.
على  أيضا  الدراسات  ضوء  الشركة  وتسلط 
سماعات الرأس ونظارات الواقع المعزز، التي تقرأ 

نشاط الدماغ من خالل األشعة تحت الحمراء.
الشركة  ليس  »فيسبوك«  أن  ــى  إل يشار 
يقرأ  كمبيوتر  تطوير  على  تعمل  التي  الوحيدة 
التي  »نيورالينك«  كشفت  حيث  الدماغ،  أفكار 
يملكها الملياردير األميركي إيلون ماسك مؤخرا 

عن عمل مشابه.

الصينية،  هــواوي  شركة  أن  حديثة،  اقتصادية  بيانات  كشفت 
العام  من  األول  النصف  خالل  مهمة،  أرباح  تحقيق  من  تمكنت 
الجاري، رغم القيود التي فرضتها الواليات المتحدة على الشركة 

الصينية، ثم تراجعت عنها في وقت الحق.
النصف  خالل   ،%  23 بنسبة  هــواوي  شركة  عائدات  وقفزت 
األول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها، من السنة الماضية، أما 

شحنات الهواتف التي جرى تسليمها فزادت بنسبة 24 %.
النتائج  الصينية، أن تحقق هذه  الشركة  واستطاعت 

تلقت ضربة  وبعدما  حرج،  في سياق  اإليجابية، 
الذي  القرار  بسبب  واشنطن،  من  موجعة 

ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  أصدره 
الواليات  التقنية في  ومنع بموجبه شركات 

التقنية لهواوي بسبب  المتحدة من بيع 
مخاوف متعلقة باألمن القومي.

ترامب  أجـــرى  الحـــق،  وقــت  وفــي 
جين  شي  الصيني،  نظيره  مع  لقاء 

العشرين  مجموعة  قمة  خــالل  بينغ، 
التراجع  األميركي  الرئيس  وأعلن  باليابان، 

هــواوي  مبيعات  لكن  الحظر،  ــرار  ق عــن 
ــة، ومــا  ــركــي ــررت بــعــد الــخــطــوة األمــي ــض ــزال ت ي

مشروعها الخاص بشبكة الجيل الخامس يواجه عدة مصاعب في 
عدة بلدان بسبب القيود األميركية.

األول  النصف  خالل  ذكي،  هاتف  مليون   118 الشركة  وباعت 
أما  حــدة،  على  فصل  كل  في  هاتف  مليون   59 أي  العام؛  من 
8.7 % من أصل مداخيل تقدر  إلى  الصافي فوصلت  الربح  نسبة 

بـ58.3 مليار دوالر.

الصافي  أن دخلها  األميركية  آبل  المقابل، كشفت شركة  وفي 
الماضي، وسط  العام  الثاني من  الربع  13 %، خالل  هبط بنسبة 
تراجع في مبيعات هواتف آيفون فيما عجزت بعض اإلكسسوارات 

واألجهزة مثل الساعات عن تقديم دفعة لألداء.
10.04 مليار دوالر،  وأوردت آبل أن دخلها الصافي هبط إلى 
من  نفسها  الفترة  خالل  دوالر،  مليار   11.5 إلى  يصل  كان  فيما 

العام الماضي.
التوالي،  على  الثالث  للفصل  آيفون  مبيعات  وتراجعت 
يعزو  فيما  السوق،  في  شرسة  منافسة  وســط 
األسعار  إلى  االنكماش  هذا  من  جــزءا  خبراء 
الباهظة لمنتجات أبل فضال عن عدم جلب ما 
إلى  المستخدمين  تدفع  ثورية  لمزايا  تطرحه 

تغيير أجهزتهم.
شركة  على  التراجع  منحى  يقتصر  ولم 
سامسونغ  شركة  تكبدت  إذ  فقط،  آبل 
أرباحها  الهبوط، وانخفضت  بدورها، هذا 
الجاري،  العام  من  الثاني  الفصل  خــالل 
عنه  اإلعــالن  جــرى  ما  وفــق   ،%  56 بنسبة 

مؤخرا.
الثاني  الفصل  خالل  الشركة،  أرباح  وهبطت 
أيضا على  المنحى ينطبق  5.6 مليار دوالر، وهذا  إلى  العام،  من 
بأكثر  تراجعا  فيه سامسونغ  الذي سجلت   ،2019 األول من  الربع 

من 50 %.
الذاكرة  شرائح  على  كبير  بشكل  سامسونغ  شركة  وتعتمد 
في  تراجعت  األخيرة  هذه  أسعار  لكن  مداخليها،  تعزيز  ألجل 

الفترة األخيرة كما أن الطلب لم ينتعش بالشكل المطلوب.

 »أنت تريدني« يخترق
 غرف دردشة  املراهقني 

»سناب شات« يسخر من »انستغرام«

»اليت سيل 2« ينجح في مهمته

تصدرت أغنية فرقة »BTS« الكورية، التي تحمل اسم 
»أحب نفسي« قائمة األكثر بحثا عبر موقع الفيديوهات 

يوتيوب. ويذكر أن مقطع الفيديو تجاوز أكثر من 3 

ونصف مليون مشاهدة، بعد طرحه منذ شهر، والقت 
األغنية قبوال كبيرا لدى جمهوره فرقة »BTS« عبر 

مواقع التواصل االجتماعي، خالل الفترة الماضية.

فرقة »BTS« الكورية تتصدر األكثر بحثا
»واتساب« بدون 

رقم الهاتف

#هشـتاغ
الرئيس  ــاءات  ادعـ تدعم  أن  شأنها  من  خطوة  فى 
التواصل  وسائل  شركات  بأن  ترامب  دونالد  األمريكى 
موقع  علق  مؤيديه،  وضد  ضده  متحيزة  االجتماعى 
»تويتر« حسابا بعد أن شارك الرئيس تغريده منه قبل 

ساعات فقط.
فإن  األربعاء،  األمريكية،   ،»C.N.N« شبكة  وبحسب 
يعمل  حساب  من  منشورة  تغريدة  بإعادة  قام  ترامب 
تحت اسم »لين توماس«، تتهم الديمقراطيين بأنهم 
االعداء الحقيقيين ألمريكا. الحساب، الذي جرى إنشاؤه 
شرس  »مؤيد  بأنه  نفسه  يصف   ،2018 سبتمبر  فى 

لترامب« ويقول: »أنا لست روبوتا«.
وبعد ساعات قليلة، علق »تويتر« الحساب، وأكد أحد 
مسؤولى الشركة لـ»C.N.N« أن الحساب انتهك قواعد 
التى  القواعد  تلك  يذكر  أن  دون  األساسى،  النظام 

كسرها.
ويتهم الرئيس األميركي منصات التواصل االجتماعى 
يجعل  تويتر  إن  وقال  بالتحيز،  وفيسبوك  تويتر  مثل 
المنصه. وأضاف  الناس متابعته على  الصعب على  من 
ال  الناس  من  كثير  المتابعين،  ماليين  »لــدى  الحقا: 
إلى  يأتى  محظورون.  أننا  أعرف  لكننى  ذلك،  أصدق 
الناس ويقولون: سيدي، ال أستطيع الوصول لحسابك. ال 

أستطيع متابعتك«.

»تويتر« يعلق حسابا بعد 
مشاركة ترامب تغريدة
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طرابلس  العاصمة  حرب  دخول  من  قليلة  أيام  قبل 
لينتقل  الميداني  الوضع  وتجمد  الخامس،  شهرها 
إلى مرحلة القصف المتبادل للقواعد الخلفية لطرفي 
االشتباكات، فتحت اإلحاطة الدورية للمبعوث األممي 
جديدة  مساحات  األمن  مجلس  أمام  سالمة  غسان 
تطرحها  التي  المبادرات  بشأن  والتساؤالت  للجدل 
خصوصا  المتفاقمة،  الليبية  لألزمة  المتحدة  األمم 
أن هذه الحلول -وحسب محللين- تبدو عمومية في 
تنسجم  التي  واآلليات  الواقعية  إلى  وتفتقر  مجملها 

مع معطيات األزمة فيما بعد الرابع من أبريل.
المبعوث األممي، وفي إحاطته أمام مجلس األمن 
اإلثنين الماضي، دعا أطراف القتال في طرابلس إلى 
تبادل  تشمل  األضحى،  عيد  أجل  من  هدنة  إعالن 
األسرى وإطالق المخطوفين وتسليم الجثامين. وهو 
ما أثار تساؤالت المراقبين حول آليات إقناع األطراف 
الموضوعية  والشروط  الهدنة  هذه  في  باالنخراط 
متوقعة  مخاوف  ضوء  في  تمت-،  -إن  الستمرارها 
للطرفين من استخدامها كاستراحة اللتقاط األنفاس 

وإعادة التحشيد العسكري واللوجيستي.
في  سالمة  أطلقها  التي  الثانية  المبادرة  أما 
الليبي،  الشأن  المتابعين  تساؤالت  وأثارت  إحاطته، 
األطراف  بمشاركة  دولي  »اجتماع  إلى  دعوته  هي 
الليبية المؤثرة لوقف إطالق النار والعودة إلى العملية 
حول  استفهام  عالمات  من  تبعها  وما  السياسية«، 
تبدد أجواء الثقة وتغير المناخ السياسي بين طرفي 
تصريحات  في  نفسه  سالمة  أكده  ما  وهو  األزمــة، 
السابق  »من  إنه  بالقول  األحــرار«  »ليبيا  قناة  إلى 
المفاوضات  طاولة  على  سيكون  من  تحديد  ألوانه 
»اجتماعا  مستبعدا  الليبية«،  األطراف  من  القادمة 
القريب«،  المستقبل  في  وحفتر  السراج  بين  جديدا 
الليبية بشكل  كما أن »الدول منقسمة حول األزمة 
يجعل توافقها داخل مجلس األمن صعبا ولكن ليس 

مستحيال« تقلل من فرص انعقاد هذا المؤتمر.
اإلفادة التي قدمها المبعوث األممي، فتحت بابا 
»وتيرة  ازديــاد  عن  حديثه  خالل  من  للجدل  ثالثا 
إلى  وإشارته  األجانب«،  المرتزقة  واستخدام  تجنيد 
أن »بعض العناصر المتطرفة قد سعت إلى اكتساب 
المعركة.  هذه  إلى  االنضمام  خالل  من  الشرعية 
دفع  ما  وهو  محدقة«،  لكارثة  وصفة  إال  هذا  وما 
إلى  األربعاء،  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
استدعائه لتسليمه مذكرة تتضمن »احتجاجا على ما 
ورد من مغالطات بإحاطته«، حسب حكومة الوفاق. 
حكومة  لقوات  العامة  األركــان  رئاسة  هددت  فيما 
األممي، غسان سالمة،  المبعوث  بـ»مالحقة  الوفاق 
قال  الذين  باإلرهابيين  لم يقدم قوائم  إذا  قانونيا، 

إنهم يقاتلون في صفوفها«.

لقطات  إحدى  سجلت  فقد  المتحدة  الواليات  أما 
تصريحات  خالل  من  المشهد  في  النادر  ظهورها 
لــإدارة  المتحدة  األمــم  لدى  األميركية  السفيرة 
التي تحدثت عن  واإلصالح، شيريث نورمان شاليه، 
فرص عودة اإلرهاب بسبب الصراع الدائر في ليبيا، 
الذي  طرابلس  في  المتواصل  »الصراع  إن  وقالت 
إلعادة  لإرهابيين  الفرص  يتيح  الرابع  شهره  دخل 
النفط  إنتاج  استقرار  يهدد  مما  صفوفهم،  تجميع 
في ليبيا، ويغذي الوضع اإلنساني المتدهور«، لكن 
الدبلوماسية األميركية اكتفت بالقول إنها »طالبت 
بالوقف الفوري إلطالق النار والعودة العاجلة لعملية 
سياسية بوساطة األمم المتحدة«، داعية في الوقت 
المبعوث  مع  العمل  إلــى  ــراف  األط »جميع  نفسه 
األممي غسان سالمة بطريقة بناءة، ومع بعثة األمم 
إلى حل سياسي  للوصول  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 

طال انتظاره لهذه األزمة«.
متكررا  حضورا  إيطاليا  سجلت  األثناء،  هذه  في 
تصريحات  خالل  من  األسبوع،  هذا  المشهد  في 
واتصاالت ولقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق، 
هو  المحللين  نظر  لفت  الذي  البارز  الموقف  وكان 
في  اإليطالي  السفير  على  بدت  التي  التشاؤم  نبرة 
االتفاق  إن »أفق  قال  الذي  ليبيا، غوزيبي بوتشينو، 
يزال بعيدا«،  ليبيا »ال  المتصارعة في  بين األطراف 
السالح«،  يلقي  »لن  حفتر  خليفة  المشير  إن  معقبا 
معتبرا أن »االجتماع األخير في بنغازي بين الجنرال 
المتحدة،  لألمم  الخاص  والمبعوث  حفتر  خليفة 
غسان سالمة ال يترك سوى احتمال ضئيل للتوصل 
ومعسكر  حفتر(  )بين  الحالي،  الوقت  في  اتفاق  إلى 

فائز السراج )حكومة الوفاق( في طرابلس«.
اإليطالي،  الوزراء  رئيس  نائب  الداخلية  وزير  أما 
في  الحرب  يغذي  »مَن  أن  فاعتبر  سالفيني،  ماتيو 
القارة  أمن  ويعرِّض  ــا  وأوروب إيطاليا  يكره  ليبيا 
األنباء  وكالة  نقلته  تصريح  وفق  للخطر«  بأسرها 

اإليطالية »آكي« الثالثاء.
وأكد في اتصال مع وزير الداخلية المفوض، فتحي 
باشاغا، أن »حكومة إيطاليا ستبذل قصارى جهدها 
كي  ــي  األوروب االتحاد  دول  على  الضغط  أجل  من 
العاصمة  على  الهجوم  وإيقاف  عادال  موقفها  يكون 
خالل  صرامة  أكثر  »تكون  بأن  متعهدا  طرابلس«. 
االتحاد  دول  مع  سيعقد  ــذي  ال القادم  االجتماع 
على  العدوان  لهذا  حد  وضع  أجل  من  األوروبــي، 
العاصمة«. وعلى صعيد اللقاءات، فقد »جدد السفير 
وجدد  الوطني  الوفاق  حكومة  بالده  دعم  اإليطالي 
تهديد  من  منه  نتج  وما  العدوان  الرافض  موقفها 
لحياة المدنيين«، وذلك خالل لقاء ومع السراج خالل 

لقائه بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

جنوب طرابلس  الدائرة  المعارك  دخلت  ميدانيا، 
شهرها الخامس، وأوقعت منذ اندالعها نحو 1100 
تخطى  فيما  مدنيون،  بينهم  جريحا  و5762  قتيل 
عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكاالت األمم 
المتحدة، فيما سلطت وكالة »فرانس برس« الضوء 
جنوب  الدائرة  للمعارك  الميدانية  التطورات  على 
لحكومة  التابعة  القوات  بين  طرابلس  العاصمة 
للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  والقوات  الوفاق، 
طرفي  أن  مؤكدة  الماضي،  أبريل  منذ  المسلحة 
نتيجة عسكرية حاسمة في  النزاع عجزا عن تحقيق 
معركة طرابلس. ومع عجز طرفي النزاع عن تحقيق 
نتيجة عسكرية حاسمة في معركة طرابلس، انتقلت 
القواعد  ضــرب  تبادل  إلــى  العسكرية  المواجهة 

الخلفية بهدف عرقلة خطوط التموين واإلمداد.
قوات  أن  األرض  على  العسكرية  الوقائع  وتدل 
جنوب  مواقعها  على  تحافظ  تزال  ال  العامة  القيادة 
ملموس،  تقدم  إحراز  في  تفشل  لكنها  العاصمة، 
استعادة  في  الوفاق  حكومة  قوات  فشلت  حين  في 

لكنها منعت سقوط  ما خسرته لصالح قوات حفتر، 
»أمام  إنه  الوكالة  وقالت  الوكالة.  وفق  العاصمة، 
هذه المعطيات انتقل الطرفان من حشد القوات على 
مقربة من العاصمة إلى تبادل ضرب القواعد الخلفية 

ومراكز اإلمداد لكل طرف«.
الجامعات  في  الدولية  العالقات  أستاذ  واعتبر 
لـ»فرانس  حديثه  في  المنتصر،  خالد  الليبية، 
برس« أن »عجز الطرفين عن تحقيق تقدم عسكري 
يقربهما من حسم معركة طرابلس، جعلهما يفكران 
نوع  من  عسكري  تكتيك  تطبيق  أهمية  في  مليا 
آخر يتمثل في مهاجمة القواعد الخلفية التي تمثل 
منها  تنطلق  رئيسة  ونقاط  وتموين  إمداد  مراكز 
التكتيك  »مالمح  أن  المنتصر  وأضاف  التعزيزات«. 
ظهرت جلية األسبوع الماضي عند بدء قوات الوفاق 
المشير حفتر  الجفرة بشكل مكثف لكون  بمهاجمة 

يعتمد عليها بشكل كلي لتعزيز وجوده غربا«.
وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين كثفا منذ أيام 
والطائرات  الحربية  المقاتالت  عبر  الجوية  الغارات 

ومصراتة  ليبيا،  وسط  الجفرة  لقصف  المسيَّرة 
)200 كلم( شرق طرابلس، الفتة إلى أن المبعوث 
كلمته:  في  اإلثنين  يوم  إحاطته  في  قال  األممي 
قيام  بعد  اتسع  للعنف  الجغرافي  النطاق  »إن 
يوليو   26 منذ  األولى  للمرة  الوفاق  حكومة  قوات 
الرئيسة  الخلفية  القاعدة  على  جوي  هجوم  بشن 
للجيش في الجفرة، في حين شنت قوات حفتر في 
لحكومة  جوية  قاعدة  على  جوية  غارات  يوليو   27

الوفاق في مصراتة«.
أسباب  كشفا  النزاع  طرفي  إن  الوكالة  وقالت 
مئات  تبعد  مناطق  في  األخير  العسكري  التصعيد 
الناطق  عن  ونقلت  طرابلس،  عن  الكيلومترات 
المجعي،  مصطفى  الوفاق،  حكومة  قوات  باسم 
الجفرة«  تحرير  بشأن  صدرت  األوامر  »إن  قوله: 
»كون  أنــه  ــاف  وأض العامة.  القيادة  قــوات  من 
التحرك  يجب  لقواته  رئيسة  إمداد  قاعدة  الجفرة 
ضربات  عبر  لذلك  التمهيد  اآلن  ويتم  نحوها، 
ومخازن  المسيرة  الطائرات  تستهدف  جوية 

تحديد  قبل  الجوية،  القاعدة  هذه  في  الذخائر 
واعتبر  باتجاهها«.  النهائي  للتقدم  الصفر  ساعة 
اللواء  الوفاق،  لقوات  الرئيسة  العمليات  غرفة  آمر 
أسامة جويلي أن »الجفرة موقع مهم واستراتيجي 

العامة«. القيادة  لقوات 
عملية  نشرته  تصريح  فــي  جويلي  وأضـــاف 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  الغضب«  »بركان 
تحشيد  مركز  الجفرة  »قاعدة  أن  »فيسبوك« 
رئيس وينطلق منها الطيران المقاتل والمسّيَر«، 
متهما قوات المشير حفتر بإشراك »قوات معارضة 
تنفيذ  في  أجنبية  دول  من  وعناصر  سودانية 

المسيَّر«. الطيران  وتشغيل  اللوجستية  األعمال 
ونفذ سالح الجو في حكومة الوفاق غارات جوية 
الجوية،  الجفرة  قاعدة  استهدف  الماضي  الجمعة 
كما  أجنبية،  مسيرة  طائرات  حظيرة  »دمرت  حيث 
الذخيرة  لنقل  تستخدم  شحن  طائرة  إعطاب  تم 
لحكومة  بيان  بحسب  ليبيا«،  إلــى  والمرتزقة 
قوات  طيران  رد  الضربات  هذه  على  وردا  الوفاق. 
السبت  مكثفة،  جوية  غارات  بشن  العامة  القيادة 
طائرات  حظيرة  »استهدفت  الماضيين،  واألحد 
قوات  باسم  الناطق  حسب  مصراتة«،  في  مسّيرة 

المسماري. اللواء أحمد  العامة  القيادة 
عُـقد  صحفي  مؤتمر  في  المسماري  وشــرح 
األولى  للمرة  مصراتة  مهاجمة  أسباب  اإلثنين، 
قائال: »خطة  المعارك جنوب طرابلس،  بداية  منذ 
مع  لكن  استهدافها،  تتضمن  لم  العامة  القيادة 
توجيه  تم  لقواتنا،  ميليشياتها  تهديد  استمرار 
بالمدينة«.  الجوية  الكلية  داخل  محددة  ضربات 
ضواحي  في  قواتنا  تهدد  مدينة  »أي  أن  وأضاف 
طرابلس أو أي مكان آخر، سيتم إدراجها في خطط 

االستهداف«.
جالل  الليبي،  السياسي  المحلل  رأى  ــدوره  ب
الستعادة  الوفاق  حكومة  »دوافــع  أن  الفيتوري، 
»تحاول  وتابع:  منطقية«.  معطيات  لها  الجفرة 
حكومة الوفاق تحقيق نصر كبير مثل الذي حققته 
رئيسة  قاعدة  كانت  التي  غريان  مدينة  باستعادة 
واستعادة  البالد،  غرب  حفتر  لقوات  للعمليات 
العامة  القيادة  قــوات  وعــزل  قطع  تعني  الجفرة 
وفق  طرابلس«،  صــوب  ــداد  اإلم وتوقف  تماما 

الوكالة.
وفق  السياسية  الحلول  غياب  استمرار  ومــع 
حد  إلى  الميداني  الوضع  وتجمد  محددة،  خارطة 
الطرفين،  بين  القوى  موازين  تعادل  نحو  يؤشر 
على  حل  حدوث  فرص  حول  قائما  التساؤل  يبقى 
الطرفين  ويضع  الدماء  نزيف  يوقف  البعيد  المدى 

على طاولة الحوار مجددا ودون شروط.

أجندات متضاربة بعد 4 أشهر على حرب العاصمة

بات  الــذي  النواب  مجلس  االنقسام  حمى  طالت 
في  واآلخر  طبرق  في  األول  معسكران،  يتقاسمه 
االنقسام  هــذا  إفـــرازات  أولــى  وكانت  طرابلس، 
-ودون  الجانبين  من  نيابيين  وفدين  زيــارة  هو 

وروسيا. األميركية  المتحدة  الواليات  إلى  تنسيق- 
تركزت  أميركا  إلى  النواب  مجلس  وفد  زيــارة 
فيما  النواب  مجلس  من  الصادرة  التشريعات  على 
رأسها  وعلى  المسلحة،  الــقــوات  شرعنة  يخص 
عامًا  قائدًا  حفتر  بلقاسم  خليفة  المشير  تعيين 
األميركي  النواب  مجلس  في  سواء  الليبي،  للجيش 
أو مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية والبيت األبيض.

فهو  النواب،  طرحه  الــذي  الثاني،  الملف  أما 
الوطنية  المؤسسة  إلى  تذهب  التي  النفط  عوائد 
للنفط بطرابلس ومنها إلى مصرف ليبيا المركزي، 
لسيطرة  تخضع  ال  األموال  »هذه  أن  اعتبروا  حيث 
بطرق  تتدفق  يجعلها  مما  التشريعية  السلطة 

الجماعات اإلسالمية«. إلى  مباشرة وغير مباشرة 
في المقابل، كانت زيارة وفد من مجلس النواب 
االتحادية،  روسيا  دولة  إلى  طرابلس  في  المنعقد 
ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  مساعد  والتقى 

حيث  الروسية،  الخارجية  بوزارة  بمكتبه  بقدنوف 
العاصمة  على  الهجوم  بالده  »رفض  بقدنوف  أكد 

طرابلس«.
وأكد أنه »حذر حفتر من نتائج هذا العدوان على 
»التزام  على  الروسي  المسؤول  وشدد  طرابلس«، 
إال  للحل  سبيل  ال  وأنه  السياسي،  باالتفاق  بالده 
يكون هناك حسم  أن  الحوار، وال يمكن  عن طريق 

ليبيا«. في  عسكري 
)الدوما(،  الروسي  البرلمان  رئيس  نائب  أما 
ليونيد سولتاسيكي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية 
وتوضيح  اآلراء  تبادل  »بعد  أنه  فأوضح  بالبرلمان، 
سولتاسيكي  أكد  الليبي  بالشأن  المالبسات  بعض 
السياسي رغم ما يشوبه من  التزام بالده باالتفاق 
الضامن  هي  السياسي  االتفاق  وثيقة  وأن  خلل، 

ليبيا«. في  للسالم  الوحيد 
وضد  حفتر  قوات  تدعم  لم  بالده  أن  إلى  وأشار 
على  يحافظون  لكنهم  البداية،  منذ  الــعــدوان 
السالم  تحقيق  لضمان  األطراف  بجميع  عالقتهم 
بشكل  الفريق  هذا  مع  العمل  و»أهمية  ليبيا،  في 
المصالح  وتحقيق  العالقات  لتأكيد  ودوري،  متكرر 

البيان. البلدين«، حسب  بين  المشتركة 
المجلس  على  االنقسام  الزيارتان  هاتان  وترسخ 
مدار  على  جلسات  عدة  نوابه  من  عددٌ  عقد  الذي 

أسبوعين في العاصمة طرابلس في مايو الماضي، 
أحد  هو  الخطير  التطور  هذا  إن  مراقبون  ويقول 
بين  طرابلس،  العاصمة  لحرب  الخطيرة  التداعيات 
حكومة  وبين  حفتر،  خليفة  بقيادة  الوطني  الجيش 
الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج من جهة أخرى.
 188 إلى  النواب  مجلس  أعضاء  عدد  ويصل 
النصاب  أن  على  األساسي  قانونه  وينص  عضوًا، 
يتطلب  القرارات  واتخاذ  جلساته  لعقد  القانوني 
يقاطعون  النواب  من  كبيرًا  عددًا  لكن  120 صوتًا، 
القانون  تعديل  إلى  رئاسته  اضطر  مما  جلساته، 
 92 لجلساته  القانوني  النصاب  ليكون  األساسي 
األجندات  فــإن  المحللين،  وحسب  فقط.  عضوًا 
أزمات  مسلسل  من  حلقة  تمثل  للنواب  المتباينة 
المؤتمر  منذ  البالد  في  المنتخبة  المجالس  الزمت 

العام. الوطني 
في  النواب  مجلس  انقسام  إن  متابعون  ويقول 
هو  البالد  به  تمر  الــذي  التاريخي  المفترق  هذا 
مفاصل  في  العضوي  التفكك  يرسخ  خطير  مؤشر 
نحو  بالبالد  تقدم  أي  فــرص  ويصّعب  الــبــالد، 
التوحيد ولم الشمل إذا ما انتهت هذه الحرب، فيما 
شهدته  وما  اآلن  يجري  ما  بين  المراقبون  يربط 
2011 من توترات على  الفترة االنتقالية منذ العام 

التمثيلية. المجالس  صعيد 

القاهرة - الوسط

اختالف املناخ السياسي واالنقسام الدولي يعرقالن دعوة سالمة ملؤتمر دولي

الجفرة ومصراتة هدفان استراتيجيان لطرفي االشتباكات بعد جمود املحاور األمامية

موقف أميركي جديد.. وحترك إيطالي مكثف

3 ألغام  في  إحاطة    
املبعوث األممي.. والقصف 
ينتقل إلى خطوط اإلمداد

< وفد نواب بنغازي يزور الواليات المتحدة

< وفد من مجلس النواب المنعقد بطرابلس يزور روسيا االتحادية

ّمن واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقد الحل السياسي
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دفعت مأساة غرق زورق، أكثر من 100 مهاجر غير شرعي 
قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط نهاية األسبوع 
كيفية  في  مجددًا  للتفكير  الدولي  المجتمع  الماضي، 
المواجهة الجذرية لهذه الظاهرة التي تنشط في صيف كل 

عام، تاركة وراءها عشرات الضحايا.
ويوم الخميس، أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد 
أيوب قاسم، أن 116 مهاجرًا على األقل فقدوا وإنقاذ 132 
آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين بعد 
غرق قارب خشبي كان يقلهم قبالة ساحل مدينة الخمس 

شرق العاصمة طرابلس، إلى أن ارتفع العدد الحقًا.
حول  األمن  بمجلس  عقدت  التي  األخيرة  الجلسة  وفي 
للدعم  األممية  البعثة  رئيس  تطرق  ليبيا،  في  األوضاع 
التي  المزرية  األوضاع  إلى  اإلثنين،  يوم  سالمة،  غسان 
يعانيها المهاجرون في مراكز االحتجاز، كاشفًا أن أكثر من 
5000 الجئ ومهاجر في مراكز احتجاز يديرها أحد األجهزة 

الحكومية.
وقال إن المهاجرين الذين تم إنزالهم في ليبيا في العام 
4500 الجئ ومهاجر وهم  2019 وحتى هذه اللحظة نحو 
واالعتقال  االحتجاز  على  تنطوي  جمة  مخاطر  يواجهون 
التعسفي، فضاًل عن الوقوع في شباك القتال الدائر، بينما 
في وسع المجتمع الدولي أن يحول دون وقوع مأساة أخرى. 
لنداءات  االستجابة  على  األوروبية  الدول  سالمة،  وحث 
ونقل  السياسات  في  النظر  وإعادة  المتكررة  العام  األمين 

المهاجرين والالجئين إلى بر األمان.
عبور  نقطة  ليبيا  تزال  ال  تسودها،  التي  الفوضى  ورغم 
أفريقيا  من  أخرى  مناطق  من  الفارين  للمهاجرين  مهمة 
للتوجه  أو  ليبيا  في  عمل  لفرصة  سعيا  األوسط،  والشرق 
في  مهاجرًا   53 قتل  يوليو،  من  الثاني  وفي  أوروبا.  إلى 
غارة جوية على مركز إليواء المهاجرين تديره قوات تابعة 

المتحدة  األمم  من  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  لحكومة 
في تاجوراء في شرق طرابلس.

وطالب كل من فيليبو غراندي رئيس المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وأنطونيو فيتورينو رئيس 
األوروبيون  يقوم  بأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  منظمة 
البحر  مياه  داخل  واإلنقاذ  البحث  عمليات  قبول  بإعادة 

المتوسط ونقل المهاجرين إلى موانئ آمنة.
االتحاد  في  الخارجية  للشؤون  العليا  الممثلة  فيما دعت 
العمل من أجل  إلى ضرورة  األوروبي، فيديريكا موغريني، 
لنظام  حدٍّ  بوضع  وطالبت  البحر،  في  األرواح  فقدان  منع 
ليبيا الحالي إلدارة الهجرة غير القانونية واحتجاز الالجئين 
والمهاجرين، ويجب أن يتم التقيد التام بالمعايير الدولية.

ووفقًا لبيانات المفوضية األممية لالجئين يقيم في ليبيا، 
اللجوء،  عن  باحثين  أو  كالجئين  المسجلين  من  ألفًا   50
المتحدة  األمم  وتعرف  آخر،  مهاجر  ألف   800 إلى  إضافة 
الالجئين بأنهم البشر الذين هربوا من العنف والمالحقة، 
أما المهاجرون اآلخرون فهم من يبحثون عن حياة أفضل 

خارج بالدهم.
زيادة  على  إيطاليون  مشرعون  ذلك، صوت  في غضون 
بإنقاذ  تقوم  التي  الخيرية  المؤسسات  على  الغرامات 
غير  بشكل  اإليطالية  الموانئ  تدخل  والتي  المهاجرين، 

النواب  ووافق مجلس  يورو،  مليون  إلى  لتصل  به،  مصرح 
اإليطالي بـ 322 صوتًا مقابل 90 صوتًا على نسخة مشددة 
لما يسمى بـ»المرسوم األمني« الذي يفرض حاليًا غرامات 

تتراوح بين عشرة آالف إلى 50 ألف يورو.
إلغالقها  الرئيسية  األسباب  أحد  إن  إيطاليا  وتقول 
أعباء«  »تقاسم  عدم  هو  اإلنسانية  السفن  أمام  موانئها 
استقبال المهاجرين داخل دول االتحاد األوروبي. وال تزال 
أوروبا حتى اآلن غير قادرة على االتفاق على »آلية تضامن« 

تتيح بدياًل لسفن اإلنقاذ.
تقود  تزال  ال  األوروبية  الدول  كانت  سنوات،  بضع  قبل 
جهود اإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط في إطار عملية 
أنقذت   ،2014 و   2013 العامين  بين  نوستروم«.  »ماري 
من  شخص  ألف   100 من  أكثر  وحدها  اإليطالية  السفن 
أمنية  مهمة  أطلقت  قصير  بوقت  بعدها  لكن  الغرق. 
أقل  بتمويل  تريتون«  »عملية  اسم  تحت  حدودية جديدة 
وبعدد أقل من السفن لتحل محل عملية »ماري نوستروم« 
في العام 2014، لتبدأ الوفيات في البحر األبيض المتوسط 

في االرتفاع.
في العام 2016، وخالل ذروة ما يسمى بأزمة المهاجرين 
 5100 أكثر من  الوفيات وحاالت االختفاء  األوروبية، بلغت 
العام  وفي  للهجرة.  الدولية  المنظمة  ألرقام  وفقًا  حالة، 
المتطرفة  اليمينية  األحزاب  اكتساب  ومع  أيضًا،   2016
أوروبا  اتخذت  للمهاجرين،  العداء  موجة  وارتفاع  شعبية 
قرارًا مفاجئًا باالستعانة بمصادر خارجية إلسناد مسؤوليات 
مراقبة الحدود إليها، وكان الشريك الجديد: خفر السواحل 
ونظم  والقوارب  األموال  األوروبي  االتحاد  وأرسل  الليبي. 
بعض الدورات التدريبية لخفر السواحل اللليبي بهدف وقف 

وصول موجات الوافدين إلى الشواطئ األوروبية.
وتقوم إيطاليا بتدريب وتجهيز وتمويل وتنسيق عمليات 

بين  عقد  اتفاق  بعد  مباشر  بشكل  الليبي  السواحل  خفر 
الحكومة اإليطالية )يسار الوسط في ذلك الوقت( مع ليبيا 
إلى  والمهاجرين  السفن  إعادة  بهدف   2017 فبراير  منذ 
األوروبيون– الزعماء  أقرها  الصفقة–التي  عن  ونتج  ليبيا. 

خفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي 
إليطاليا بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين قامت سفن البحرية 
خفر  جهود  بتنسيق  طرابلس  في  المتمركزة  اإليطالية 

السواحل الليبي.
وتلقي األمم المتحدة ومجموعات اإلغاثة باللوم في موت 
المهاجرين في البحر األبيض المتوسط جزئيًا على سياسة 
الليبي  السواحل  خفر  مع  الشراكة  في  األوروبي  االتحاد 

الهادفة لمنع المهاجرين من محاولة عبور البحر.
وفقًا للمفوضية األوروبية )EC(، فإن االتحاد األوروبي 
على  قدرته  »لتعزيز  الليبي  السواحل  خفر  مع  يعمل 
مسؤوليته،  منطقة  في  واإلنقاذ  البحث  عمليات  تنفيذ 
وأن  واإلنقاذ«،  البحث  عمليات  معظم  تنفذ  حيث 
بعمل  مقارنة  األفضل  هو  التعاون  من  النموذج  هذا 
قوارب  ألي  يسمح  »ال  ألنه  الحكومية  غير  اإلنقاذ  سفن 
السلطات  من  إذن  دون  الليبية  اإلقليمية  المياه  بدخول 
سياسته  انتقاد  بشدة  األوروبي  االتحاد  ويرفض  الليبية، 
وجادل  قليلة،  استثناءات  وجود  مع  بالهجرة  المتعلقة 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بين  االتفاق  بمثال 
عدد  من  كبير  بشكل  قلل  والذي  الليبي  السواحل  وخفر 

إيطاليا. إلى  الوافدين  الالجئين 
تتوقف  متى  سؤال  عن  اإلجابة  محاولة  فإن  وهكذا 
تحديد  أواًل  يتطلب  ليبيا  من  الشرعية  غير  الهجرة 
المسئوليات الدولية عن معالجة هذه الظاهرة المتنامية 
فال يمكن أن تتحمل ليبيا وحدها، خاصة في ظل ظروفها 
استمرت  وطالما  المهاجرين،  هؤالء  مسؤولية  الحالية 

نفس السياسات المطروحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير 
للحيلولة دون تدفق  األمني  الجانب  الشرعية تنحصر في 
مع  يتعامل  الذي  األوروبي  االتحاد  لدول  المهاجرين 

أسبابها. التعامل مع  للظاهرة دون  الخارجية  المظاهر 
المطروحة  المواجهة  أساليب  تكون  أن  يمكن  وال 
تشجيع  على  تعتمد  حيث  لألزمة،  الحقيقية  اإلجابة  هي 
العمل  سوق  متطلبات  مع  يتناسب  بما  الشرعية  الهجرة 
تشددًا  أكثر  سياسات  تقر  الوقت  نفس  وفي  األوروبية، 
الحراسة  تشديد  عبر  الشرعية  غير  الهجرة  مواجهة  في 
على  للمهاجرين  احتجاز  معسكرات  وبناء  الحدود  على 
والجزائر  وتونس  ليبيا  في  أفريقية  الشمال  السواحل 
المهاجرين  على  التحفظ  فيها  يتم  والمغرب  وموريتانيا 
إلى  بالعودة  إما  أمرهم  في  يبت  حتى  الشرعيين،  غير 

بالعبور. لهم  بالسماح  أو  بلدانهم 
المهاجرين،  اآلف  وغرق  المأساوية  الحوادث  تكرار  ومع 
األوروبي،  االتحاد  يتبناها  التي  األمنية  المشاريع  أن  يظهر 
اليوروهات لصالح حكومات دول  التي ينفق عليها ماليين 
تقدم  أن  يمكنها  للمهاجرين  المصدرة  الدول  أو  الممر 
نتائج أفضل وأكثر واقعية لو تم إنفاقها لتوفير فرص عمل 

آمنة للشباب في تلك الدول.
مواجهة  عن  قاصرة  وحدها  األمنية  الحلول  تزال  وال 
الظاهرة، فمنظمات التمويل الدولية بمساندة دول أوروبا 
والواليات المتحدة تكبل اقتصادات الدول النامية بالشروط 
القاسية والسياسات الخاطئة التي ال تحترم حقوق اإلنسان، 
الذي  الوقت  وأرباحها، في  والتي ال تخدم سوى مصالحها 
في  والفقر  البطالة  ومعدالت  األهلية  الحروب  فيه  تزداد 
اإللقاء  إلى  بالمواطنين  يؤدي  مما  المتوسط،  جنوب  دول 
دون  أفضل  حياة  عن  للبحث  البحر؛  عرض  في  بأنفسهم 

النظر لحجم المخاطر.

غرق املهاجرين قبالة سواحل الخمس
يعيد الجدل حول سياسة أوروبا تجاههم

متى تتوقف مأساتهم؟

رغم الرؤى المتوافقة للتوصل إلى تسوية

رئيس البعثة األممية للدعم غسان سالمة يناشد 
المجتمع الدولي غلق مراكز احتجاز المهاجرين في 

ليبيا

تونس والجزائر.. مخاض عسير يعيق جهود حل األزمة الليبية
يُدخل المخاض السياسي الذي تمر به كل من 
الليبي  النزاع  لحل  مساعيهما  والجزائر  تونس 
جمود  مرحلة  في  العاصمة«  »حرب  ووقف 
انتخابات  إلجراء  بالتحضير  الدولتين  النشغال 
الجديدة  القيادة  مالمح  بعد  تبدُ  لم  رئاسية 

للدولتين وتأثيرها على الملف الليبي.
إلى  للبالد  الموقتة  الرئاسة  مهمة  وأوكلت 
لفترة  الناصر،  محمد  علي  البرلمان،  رئيس 
يومًا  و90  أدنى  كحدٍّ  يومًا   45 بين  تتراوح 
رئاسية  انتخابات  إجراء  إلى حين  كحدٍّ أقصى، 
األخير عقب  يدعو  أن  يرتقب  مبكرة، في وقت 
الرئيس  الثمانية على وفاة  الحداد  أيام  انتهاء 
الخميس  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي 
في  لالنعقاد  القومي  األمن  مجلس  الماضي، 
األمني،  الوضع  لمتابعة  تنسيقي  اجتماع  أول 
تواصل  بسبب  الليبية  الحدود  على  خصوصًا 
المخاطر  وارتفاع  طرابلس،  العاصمة  حرب 
اقتراب االحتفال بعيد  الجبال مع  اإلرهابية في 

األضحى، منتصف الشهر الجاري.
الباب  ليبيا  في  المتوتر  الوضع  يفتح  كما 
الذي  الدبلوماسي  للدور  الناصر  مواصلة  أمام 
كانت تؤديه تونس بقيادة السبسي من خالل 
األممي  البرنامج  إطار  وفي  الثالثية،  المبادرة 
قال  تصريحاته  آخر  وفي  ليبيا.  في  للسالم 
السبسي: »إن ليبيا ملف حيوي بالنسبة لبالده 
وعندما تنهار الدولة في ليبيا يمكن أن تتضرر 

تونس«.

احتدام الصراع الدولي
يوم  البالد،  رئاسة  تسلم  الناصر  وكان 
الباجي  الرئيس  وفاة  بعد  الماضي،  الخميس 
الحكومة  رئيس  مع  بالتنسيق  السبسي،  قائد 
التحديات  يوسف الشاهد، في حين يعتبر أكبر 
بالنسبة للرئيس الموقت هو تنظيم االنتخابات 
الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر المقبل، بعد 

أن كانت مقررة في نوفمبر المقبل.
تونس  في  األخيرة  األيام  في  الترويج  وبدأ 

الراحل  الرئيس  من  المقربين  أحد  لترشيح 
الباجي قائد السبسي لخالفته، وهو وزير دفاعه 
عبد الكريم الزبيدي وآخر من التقى به بقصر 
هبوط  أعقاب  في  الماضي  الثالثاء  قرطاج، 
لحملة  الداعمون  ويبرز  بمدنين.  ليبية  طائرة 
ترشح الزبيدي قدرته على إدارة أجهزة الدولة 
حيث  المضطرب،  اإلقليمي  المحيط  وسط 

تشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ العام 2011.
بشكل  ولو  مبكرًا  الدولي  الصراع  واحتدم 
سري في تونس بين فرنسا وأميركا حول خالفة 
السبسي، إذ تسعى واشنطن إلى ضمان موطئ 
استشعرت  أن  بعد  أفريقيا  لها في شمال  قدم 
خطر تمدد روسيا في البحر المتوسط وتركيزه 
على ليبيا كمحطة ثانية بعد سورية شأنه في 

وصية  نفسها  نصبت  التي  باريس  شأن  ذلك 
لحلحلة األزمة الليبية بهدف االستئثار بكعكعة 

إعادة اإلعمار.
»موند  موقع  قال  مؤخرًا،  نشر  تقرير  وفي 
الزبيدي  الكريم  عبد  إن  الفرنسي  أفريك« 
التونسي– العسكري  التعاون  مهندس  هو 
األميركي، ومن المنتظر أن يترشح لالنتخابات 
سيما  ال  واشنطن،  من  سري  بدعم  الرئاسية 
من  وينحدر  وازنة  سياسية  شخصية  وأنه 
النخب  بصناعة  المعروفة  الساحل  منطقة 

التونسية الحاكمة .
كما نشر موقع »راديو فرنسا الدولي« تقريرًا 
ملف  مع  التونسي  الدفاع  وزير  تعامل  انتقد 
رأس  معبر  في  المسلحين  الفرنسيين  إيقاف 

مبالغ  بشكل  معه  والتعاطي  الحدودي  أجدير 
فيه، كما أشار المقال إلى أن الـ13 فرنسيًا من 
حماية  المكلفين  الدبلوماسي  الحرس  رجال 
تونس  نحو  سافروا  ليبيا  في  الفرنسي  السفير 
في  المعارك  احتدام  بعد  دبلوماسية  بجوازات 

العاصمة الليبية طرابلس.
و أردف التقرير بأن »الموضوع كان ليتوقف 
عند هذا المستوى الطبيعي، غير أن وزير الدفاع 
وتكييفه،  الموضوع  توجيه  حاول  التونسي 
اعتراضهم  تم  الذين  الفرنسيين  أن  معتبرًا 
كانوا تحت غطاء دبلوماسي تمويهي، حيث إنه 
الوزير التونسي الوحيد الذي أعرب عن شكوكه 
مناسبة«.  من  أكثر  واتهاماته  روايته  وكرر 
يأتي  التونسي  الدفاع  وزير  أن تصرف  وزعمت 

في سياق داخلي ليبدو أن له طموحات سياسية 
في  يظهر  أن  ويريد  الرئاسية  االنتخابات  في 
شاكلة الرجل القوي الحامي للسيادة التونسية 

في سياق إقليمي معقد.
المقابل  في  التونسية  الدبلوماسية  وتعمل 
الليبي،  الصراع  حل  في  حياديتها  إظهار  على 
وإحقاقًا للغاية ستواصل التركيز على اجتماعات 
وزارية تنظمها مع مصر والجزائر بصفة دورية 
لدعم   2017 مطلع  تونس«  لـ»إعالن  امتثااًل 
الذي  ليبيا،  في  الشاملة  السياسية  التسوية 
ينص دائمًا على ضرورة دفع الفرقاء إلى الحوار 
والرغبة بعودة الدولة الليبية والعمل من أجل 
دون  ليبي  ليبي-  حل  طريق  عن  لكن  ذلك، 
التي  هي  التدخالت  هذه  ألن  خارجية  تدخالت 

عقدت األوضاع.

منحى آخر لحل األزمة
التونسية  الرؤية  األخرى  هي  الجزائر  وتشاطر 
عدة  منذ  انشغالها  رغم  الليبي،  النزاع  لحل 
عزل  من  تمكنت  احتجاجية،  بحركة  أشهر 
الترشح  إعادة  من  ومنعه  بوتفليقة  الرئيس 
تداول  مبدأ  فطرحت  خامسة،  لوالية  للرئاسة 
السلطة ومحاربة الفساد. لكن حتى يومنا هذا، 
هوية  وال  المقبلة  االنتخابات  موعد  يتحدد  لم 
المرحلة  في  الجزائر  لقيادة  المرشحة  القوى 
األزمة  لحلحلة  البالد  جهود  جعل  ما  المقبلة، 
الليبية تأخذ منحى آخر أين سارعت إلى إعادة 
بعث االتفاقات األمنية الموقعة مع ليبيا بسبب 
جارتها  في  االضطرابات  باستمرار  تكهناتها 

الشرقية إلى أمد طويل.
الجزائر االتفاقية مع  الرغم من توقيع  وعلى 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير أنها ترفض 
جانب  إلى  االصطفاف  في  توريطها  محاوالت 
واحد من طرفي الصراع الليبي باعتبار أن األمر 
يعد تدخاًل في الشؤون الداخلية للدولة. وتنفي 
الحكومة الجزائرية، مرارًا انحيازها ألي أحد من 
تصريحات  على  ردًا   ، ليبيا  في  الصراع  أطراف 
العام«،  للرأي  والمضللة  بـ»الخاطئة  وصفتها 
خالل  بدوي  الدين  نور  األول  للوزير  منسوبة 
الوطني  الوفاق  حكومة  داخلية  وزير  استقباله 

فتحي باشاغا.
رئيس  انتخاب  يقود  أن  المرجح  غير  ومن 
الرسمي  »الموقف  تغير  إلى  للجزائر  جديد 
الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية 
وعدم  الدول  سيادة  باحترام  تقضي  والتي 
التدخل في شؤونها الداخلية«. وتدافع الجزائر 
مسار  إلنجاح  وحيدة  أجندة  أجل  من  دومًا 
يمكن  ال  الليبية  األزمة  وتعتبر تسوية  السلم، 
أن تتأتى إال من الشعب الليبي نفسه بعيدًا عن 

كل تدخل أجنبي، ومن خالل حوار شامل .
وطالب رئيس الحكومة الموقت في الجزائر، 
مؤسسات  وإقامة  الليبية  االنتخابات  بإجراء 
حكومية ديمقراطية مستدامة في ليبيا إلنهاء 

األزمة.

تونس–عبد الرحمن أميني

<  راشد النغوشي<  عبد الكريم الزبيدي < محمد ناصر<  أحمد قايد صالح
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في  خانقة  أزمة  طرابلس،  الليبية،  العاصمة  تشهد 
أسطوانات غاز الطهي، تصاعدت خالل األيام الماضية، 
استبدال  سعر  ووصل  الغاز،  توزيع  مراكز  من  واختفت 
الرسمي  سعرها  من  بداًل  دينارًا   30 لنحو  األسطوانة 
البالغ نحو دينارين  لدى شركة البريقة لتسويق النفط 
فقط، وبات األشخاص المحاصرون في العاصمة يجدون 

صعوبة في إدارة حياتهم اليومية.
لرفع  محاولة  في  »الوسط«،  إلى  تحدثوا  مواطنون 
المستغلين  يردعون  لعلهم  المسؤولين  إلى  أصواتهم 
على  الطهي  غاز  يبيعون  الذين  الجائلين  الباعة  من 
األرصفة بمختلف مناطق العاصمة، وقال أحد المواطنين 
توجد  وال  نفسها،  الشركة  قبل  من  استغالاًل  هناك  إن 
عقوبات للموزعين الذين يستغلون الوضع الحالي للبالد 

ويقومون بعمل مضاربات.
أسطوانة  على  يتحصل  لم  الحمروني  علي  المواطن 
غاز طهي في قرية »بو الغرب«، وقطع مسافة 350 كيلو 
مترًا للعاصمة طرابلس من أجل استبدال أسطوانة غاز 
ممتلئة بأخرى فارغة؛ ألن غاز الطهي مقطوع عن القرية 

مند شهر أبريل الماضي.
في  متوقفة  الحياة  »مناحي  إن  »الوسط«  لـ  وأضاف 
يكون  دوائية  أو  غدائية  سلع  على  والحصول  القرية، 
أيضًا«،  ناقص  البنزين  حتى  طرابلس  إلى  بالذهاب 
وأكمل: »ال يوجد لدينا شيء واألوضاع المعيشية تزداد 
صعوبة بسبب الحرب«، مؤكدًا أن الطرق غير آمنة لتوفير 

ما يحتاجه المواطنون.
وأكد علي الحامدي، حديث الحمروني، وقال إنه »قدم 
من جبل نفوسة لغرض تعبئة أسطوانة غاز من مستودع 
للبحث عن  الهاني بعد معاناة استمرت لمدة شهرين 

أسطوانة لغاز الطهي«.
لـ»الوسط«  أكد  الهادي  أبوبكر  االقتصادي  المحلل 
الخدمات  توفير  في  الرئاسي  المجلس  إدارة  ضعف 
للمواطنين قائاًل: »ال يعقل أن نجد أزمة في أسطوانة غاز 
الطهي والبنزين في بالد الغاز والنفط )ليبيا(«. ويظل 
الخاصة  المستودعات  قائمًا حول كيفية حصول  الجدل 
الكميات  المعتمدة من قبل الشركة على كل تلك  غير 
النقل  المعروضة لديهم، وكيف تحصل سائقو سيارات 

)الناقلة خزانات مليئة بمنتجات النفط( بسعر خيالي.

وتنفق ليبيا سنويًا على دعم غاز الطهي المصنع محليًا 
نحو 114 مليون دينار، وتستهلك شهريًا نحو 227.803 
ألف طن متري من الغاز، بحسب تقديرات شركة البريقة 

عام 2010.
غوط  منطقة  سكان  أحد  الصويعي،  بشير  وأشار 
الشعال في العاصمة، إلى أنه لم يجد سعرًا أقل من 40 
دينارًا الستبدال األسطوانة الممتلئة بأخرى فارغة، وأنه 
يحصل عليها عن طريق سمسار، والكميات الموجودة 
ليبقى  النهار،  منتصف  قبل  تنفد  الهاني  مستودع  في 
في  والنافتة  الغاز  على  يسيطر  من  المهم:  السؤال 

طرابلس؟!
أن  طرابلس،  في  السوداء  السوق  في  تجار  ويرجح 
تدفق  إلى  يرجع  المدينة  في  الغاز  أسطوانات  نقص 

مواطنين من المناطق المجاورة على مستودعات الغاز 
جولته  »الوسط«، خالل  مراسل  والحظ  العاصمة،  في 
باألسواق، ارتفاع أسعار تعبئة الغاز ألجهزة التكييف من 
70 دينارًا إلى 120 دينارًا، كما ارتفع أسعار غاز السيارات 

والثالجات.
وخالل إحاطته لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 
قال المبعوث األممي غسان سالمة، إن الحرب الدائرة، 
نحو  مقتل  عن  أسفرت  طرابلس،  مدينة  أطراف  في 
مئات  فر  فيما  مدنيين،   106 بينهم  شخص   1100
المجاورة  والمناطق  العاصمة  في  منازلهم  من  اآلالف 
إلى  الحدود  اآلالف  عشرات  وعبر  االشتباكات،  جراء 

تونس؛ بحثًا عن األمان لعائالتهم.
الرجال  من  ألف  مئة  من  أكثر  أن  سالمة  وأضاف 

المباشر  للخطر  معرضين  أصبحوا  واألطفال،  والنساء 
جراء وقوعهم في مرمى خطوط النار فيما يتواجد أكثر 
من 400 ألف في المناطق التي تدور فيها االشتباكات. 
وفاقمت الحرب الدائرة حول العاصمة من سوء األوضاع 
الغذاء  على  الحصول  إمكانية  دون  وحالت  اإلنسانية، 

والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
طرابلس؛  في  المواطنين  من  كثير  حياة  وتعطلت 
أعمالهم  إدارة  إلى  سعيهم  وتعطل  الحرب  بسبب 
وقضاء حوائجهم، وتتنوع أشكال معاناتهم بين إمكان 
في  المدينة  في  بقائهم  وإمكان  حياتهم  استهداف 
أمالكهم  لترك  اضطرارهم  أو  صعبة،  معيشية  ظروف 
مكان  عن  بحثًا  الهجرة؛  أو  النزوح  وطلب  وأشغالهم 

آمن.
المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  وصل  أبريل   4 وفي 
وفرض  طرابلس،  العاصمة  ضواحي  إلى  حفتر  خليفة 
من  ينتزعها  أن  أمل  على  المدينة  على  فعااًل  حصارًا 
من  أي  يحقق  لم  اآلن  وحتى  الوطني،  الوفاق  حكومة 
وعّقدت  المعركة،  ميدان  في  كبير  تقدم  أي  الطرفين 
الحرب حياة العديد من مواطني ليبيا، مع تراجع إمدادات 
المواد  بعض  ومحدودية  السيولة،  ونقص  الوقود، 
األدوية،  ونقص  األسعار،  وارتفاع  األساسية،  الغذائية 
والمعدات الطبية، وتحويل معظم المستشفيات الخاصة 
والعمومية إلى مراكز إسعاف استعجالية للمصابين في 
العمليات القتالية، كما أثر قطع الكهرباء لفترات طويلة 
تصل في بعض األحيان إلى 18 ساعة يوميا على تأمين 
التي  الضرورية  الخدمات  من  وغيرها  الصحية،  الرعاية 

تتعلق بمعيشة الناس واحتياجاتهم اليومية.
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طرابلس ــ أحمد الخميسي

 .. ونقص اإلنتاج يشعل السوق السوداء في طبرق

 30 ديناراً سعر األسطوانة الواحدة

نقص اإلمداد وغياب الرقابة يفاقمان أزمة غاز الطهي في طرابلس

طبرق - فراس بن علي

نقص  بسبب  السوداء  بالسوق  دينارا   40 إلى  بطبرق،  الغاز  أسطوانة  سعر  ارتفع 
اإلنتاج بمستودع الغاز بطبرق.

وقال مصدر مطلع من مستودع الغاز بطبرق لـ» الوسط« إن ضعف إنتاج المستودع 
هذه األيام يعود لعدم وجود مادة الخام المصنعة لغاز الطهي والمستخدمة بمستودع 

الغاز بطبرق.
المستودع  إدارة  مع  تواصل  لبلدية طبرق  التسييري  المجلس  أن  المصدر  وأضاف 
لمحاولة توفير المادة من رأس المنقار بمدينة بنغازي لسد العجز بطبرق وما جاورها 

ألن االستهالك اليومي للغاز كبير للغاية.
الغاز صباح األحد داخل  باعوا أسطوانات  السوداء  السوق  المصدر أن »تجار  وتابع 
طبرق  البلدي  الحرس  جهاز  مطالبا  دينارات«،   3 من  بدال  دينارا  بـ40  طبرق  مدينة 

بضرورة التحرك ومعاقبة هؤالء التجار ومحاسبتهم.

العالج دفنا.. والسر في رمال جالو
في إحدى المناطق الصحراوية على أطراف مدينة 
أحد  عالج  جلسة  يباشر  أضبيع  جابر  كان  جالو، 
المرضى بالحمام الرملي، في وصفة تقليدية لعالج 

الروماتيزم والبرد.
ويعرف العالج بـ»الحمام الرملي« على نطاق واسع 
بعض  على  فقط  تقتصر  ممارسته  لكن  البالد،  في 
المدن ومن بينها جالو، التي تعرف كوجهة مفضلة 
الكثير  العالج، حيث يتردد  النوع من  للراغبين لهذا 

من طالبي العالج خالل األشهر األشد حرارة.
أضبيع  يمارس  عامًا   20 من  أكثر  مدى  على 
أضبيع،  يقول  والده،  عن  ورثها  التي  المهنة  هذه 

آلالم  عالج  هو  الرملي  الحمام  إن  لـ»الوسط«: 
المفاصل والروماتيزم واألعصاب والشلل وااللتهابات 

واللوزتين واألطراف والجانبية.
شهر  منتصف  من  الرملي  الحمام  موسم  ويبدأ 
يونيو وينتهي بمنتصف أغسطس، فيما يبدأ العالج 
تقريبًا  والنصف  الواحدة  الساعة  عند  الظهيرة  بعد 
نظرًا إلرتفاع درجة الحرارة، التي تصل إلى )47( درجة 
وكذلك  الرملي،  الحمام  أساس  وهي  أحيانًا  مئوية 

وبعدد 3 جلسات لكل يوم جلسة.
وأظهرت نتائج العالج بهذا اللون من ألوان الطب 
الشعبي رواجًا واسعًا لما حققته من نتائج للكثير من 

المرضي.
ويقول يوسف أكنيش، أحد المرضى القادمين من 
قام  التي  الثانية  المرة  هي  هذه  إن  سلوق،  مدينة 

بها فالحمام الرملي، حيث كانت أول مرة في مدينة 
الجغبوب.

فالمفاصل،  الدائم  البرد  من  أكنيش  ويعاني 
لكنه يقول إن الحمام الرملي يخفف من هذه اآلالم 
الرمل  طريق  عن  الدفن  ألن  ويعالجها،  المستمرة 
الجسم،  نسمات  خالل  من  المياه  خروج  في  يساعد 

نتيجة لقوة حرارة الشمس.
ويقوم أضبيع بحفر حفرة تتسع لطول الحالة وينام 
المريض فيها ويقوم بنزع مالبسه ليتم ردمه بالرمل 
ماعدا وجهه، ويبقى في الحفرة مع شدة حرارة الرمل 
عشر دقائق وإن استطاع أن يبقى أكثر ال بأس بذلك.
أو  لمدة نصف ساعة  الخيمة  ويقول: »ندخله في 
ويكون  الشمس،  حرارة  المتصاص  ربع؛  إال  ساعة 
مردود هذه الجلسة على حسب الحالة من واحدة إلى 

عدة جلسات«.
خارج  من  المرضى  من  الكثير  يتردد  أنه  ويضيف 
مدن الواحات للعالج في جالو، وأن هناك حاالت كثيرة 
قاموا  عندما  األقدام  على  المشي  تستطيع  ال  كانت 
بجلسات الحمام تحسنت حالتهم بكثير، متمنيًا من 
الشباب تعلم هذه المهنة اإلنسانية التي تعتبر من 

أفضل عالج في الطب الشعبي.
ورغم ما تحظى به هذه المهنة من شهرة واسعة، 
على  لها.  الممارسين  يهدد  االنقراض  خطر  أن  إال 
يمتهن  الذي  الوحيد  هو  أضبيع  فإن  المقال  سبيل 

العالج بالحمام الرملي.
ويقول: »تأتي 3-4 حاالت في اليوم الواحد للعالج 
أحيانًا، لهذا أحتاج من أعلمه ويساعدني في العالج، 

شريطة أن يحب المهنة«.

شبح االنقراض يالحق الممارسين للمهنة

استطالع ــ محمد اللي



عربي و دولي 06www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الرابعة
العدد 193 29 ذي القعدة 1440 هــ

1 أغسطس 2019 م اخلميس

بدا انتخاب باراك أوباما كأول رئيس أسود للواليات المتحدة 
في عام 2008 نقطة تحول في تاريخ بلد لم يتعاف تماما بعد 
من آثار تاريخه العبودي. لكن بعد نحو عقد من ذلك، تتمحور 
شديدة  مسألة  حول   2020 لعام  الرئاسية  االنتخابات  حملة 
الحساسية، هي العالقة بين المجموعات العرقية المختلفة في 
النفوس.  على  وتهيمن  السياسية  المناظرات  وتحتل  البالد، 
تعد  المهاجرين«  »بلد  في  المركبة  العالقة  هذه  أن  كما 
لخصومه  وكذلك  ترامب  دونالد  للرئيس  بالنسبة  مركزية 

الديموقراطيين.
جامعة  في  السياسية  للعلوم  المساعدة  األستاذة  وتعتبر 
المراحل  أن  جيليسبي  أندريا  المتحدة  الواليات  في  إيموري 
األولى من الحمالت االنتخابية تبين أن انتخاب رئيس أسود 
حول  المتحدة  الواليات  لمشاكل  السحري  »الحل  يكن  لم 
النظام  بنية  في  »إنها قضايا  وأضافت،  العنصرية«.  المسألة 

وطويلة األمد وقديمة في البالد«.
وما ضاعف من مشاعر التوتر العرقي هجمات ترامب المثيرة 
للجدل ضد شخصيات سوداء ونواب من األقليات، رغم سعيه 

للفوز بوالية ثانية العام المقبل.
وبعدما هاجم أربع نائبات ديموقراطيات من أصول افريقية 
»الدول  إلى  »العودة«  عليهن  إن  بقوله  والتينية  وعربية 
المتفشي بها الجرائم التي أتين منها«، أتبع ترامب ذلك في 
األيام األخيرة بهجوم على النائب األسود المعروف من مدينة 
الدفاع  المعروف في  الناشط  كامينغز، وعلى  ايالجا  بالتيمور، 

عن حقوق اإلنسان آل شاربتون.
أنهن  األربعة  السيدات  النائبات  ترامب  وصف  وبينما 
»كارهات ألميركا وإسرائيل«، فإنه هاجم بقوة النائب كامينغز، 
بشأن  لسياسته  األخير  النتقاد  ب»العنصري«  إياه  واصفا 
المكسيك،  الحدود مع  احتجاز على  واقامة معسكرات  الهجرة 
وكذلك إصراره على مواصلة التحقيق في العالقات المحتملة 
بانتخابات  الفوز  في  تكون ساعدته  قد  أجنبية  بدول  لترامب 
بعاملين  الخاصة  الرسائل  على  باإلطالع  ومطالبته   ،2016
ايفانكا  الرئيس،  ابنة  ذلك  في  بما  األبيض،  البيت  في  كبار 
جاريد  األوسط،  الشرق  لشؤون  المستشار  وزوجها،  ترامب، 

كوشنر. كما وصف ترامب القس، شاربتون، من حركة الدفاع 
والشرطيين!«.  البيض  يكره  »مخادع  بأنه  السود  حقوق  عن 
وجاء رد آل شاربتون سريعا، حيث أعرب عن أسفه ألن الرئيس 
المعمداني،  القس  وأضاف  العرقي«.  االنقسام  »ورقة  يلعب 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية  لالنتخابات  السابق  المرشح 

عام 2004، »لديه حقد على السود واألشخاص الملونين«.

اتهامات بالعنصرية
بالنسبة لكثير من الديموقراطيين، من بينهم رئيسة مجلس 
الرئيس »عنصرية«.  النواب، نانسي بيلوسي، فإن مالحظات 
التقسيمي  للخطاب  يلجأ  أنه  المراقبين  من  العديد  ويعتبر 
من أجل تعبئة قاعدته االنتخابية ذات الغالبية البيضاء، وهي 

االستراتيجية التي دفعته نحو الفوز في 2016.
الذي ينكر أن في داخله »ذرة واحدة من  ودونالد ترامب، 

إن  تقول  لنظريات  بترويجه  السياسة  إلى  دخل  العنصرية«، 
باراك أوباما لم يولد في الواليات المتحدة، بل في كينيا حيث 
الدستورية لترؤس  ينحدر والده، ومشككًا بذلك في شرعيته 

البالد.
ولم يتوقف ترامب عن إثارة الجدل منذ وصوله إلى البيت 
في  ذروته  الجدل  بلغ  واليته،  من  األول  الجزء  ففي  األبيض. 
التي  2017 بعد تعليقات ترامب حول االشتباكات  صيف عام 
شهدتها مدينة شارلوتسفيل بوالية فيرجينيا. وبعد مواجهات 
هذه  في  وليبراليين  تقدميين  ومتظاهرين  جدد  نازيين  بين 
جيدين  »أشخاصًا  هناك  أن  الرئيس  اعتبر  الصغيرة،  المدينة 
جدًا من الجانبين«. وأثارت مساواة ترامب بين الطرفين، رغم 
قيام أنصار تفوق العرق األبيض بقتل سيدة دهسا بالسيارة، 

حملة انتقادات حادة للرئيس األميركي واتهامه بالعنصرية.
في  والقانون  المساواة  وعدم  األعراق  مركز  مدير  ويرى 

أحد  يشكل  ترامب  أن  ساذرالند،  فنسنت  نيويورك،  جامعة 
»عوارض مرض أكبر هو من عدم المساواة العرقية الذي لم 

نتوقف عن مصارعته«.
وتعتبر األستاذة في جامعة كولورادو، سيليستي مونوتويا، 
أن »حراك الحقوق المدنية )في الستينات من القرن الماضي( 
دفع نحو خلق معايير تحول في المبدأ دون استخدام كلمات 
عنصرية بشكل واضح«، لكن »دونالد ترامب بطريقة ما خالف 

هذه المعايير«.

حض السود على التصويت
غير أن المسألة العنصرية تهيمن أيضًا على حمالت المرشحين 
أوباما  لباراك  الورثة السياسيون  إذ يتنافس  الديموقراطيين، 
أحد  هاريس،  كاماال  السناتورة  وأثارت  السود.  أصوات  على 
مرشحين أسودين لالنتخابات التمهيدية للرئاسة في الحزب 

الديموقراطي، ضجة كبيرة خالل أول مناظرة بين المرشحين 
بايدن،  جو  األوفر حظًا،  المرشح  بمهاجمتها  الديموقراطيين 

حول قرارات سابقة له تتعلق بالمساواة العرقية.
بيت  إنديانا،  بوالية  بند  ساوث  بلدية  رئيس  ويسعى 
االنتخابية،  الحملة  بدء  منذ  معروفًا  بات  والذي  بوتيدجاج، 
العرقية،  المساواة  مجال  في  مصداقيته  تثبيت  إلى  بدوره 
احتجاج  مدينته  شرطة  وتصرفات  تصرفاته  أثارت  بعدما 

السكان.
ترامب.  دونالد  خطاب  على  رد  جزئيًا  هي  المواقف  وهذه 
ستكون  السود  الناخبين  تعبئة  ألن  إدراك  أيضًا  لكنها 
وتعد   .2020 انتخابات  في  سيفوز  من  تحديد  في  حاسمة 
المشاركة الضعيفة لألميركيين من أصل إفريقي أحد أسباب 
وزعمت   .2016 عام  انتخابات  في  كلينتون  هيالري  هزيمة 
في  متخصصة  بشركات  استعان  ترامب  ان  هيالري  حملة 
شبكات التواصل االجتماعي لبث رسائل موجهة لألمريكيين 
السود تحضهم على عدم التصويت للمرشحة الديمقراطية، 
بزعم أنها وزوجها، الرئيس السابق، بيل كلينتون، لم يقدما 
أي مكتسبات او تحسن في وضع األقلية األمريكية-األفريقية 

على مدى سنوات حكمه الثمانية.
الملونين  إثارة حماسة  أنه »يجب  وتعتبر أندريا جيليسبي 
أنهم  لهم  يثبتوا  أن  الناخبين  وعلى  االقتراع،  إلى  ودفعهم 

مهتمون بعدم المساواة وبالظروف التي يعيشون فيها«.
إنهم  الديموقراطيين  المرشحين  من  العديد  وقال 
من  للمتحدرين  مالية  تعويضات  دفع  مبدأ  في  ينظرون 

السود. العبيد 
العديد  أوباما رئيسًا، يبدو  باراك  انتخاب  الرغم من  وعلى 
من المراقبين »مشككين بفكرة االنتقال إلى مجتمع ما بعد 
العنصرية«، بحسب، جايك نيهيزل، من جامعة بوفالو. وهو 
يرى أنه رغم صعوبة التنبؤ بذلك، إال أن تولي دونالد ترامب 
باألمر  »ليس  واالنقسامي  الشعبوي  خطابه  مع  السلطة 
باتجاه  »نتحرك  ويقول  تاريخية«.  نظر  وجهة  من  المفاجئ 

ما، ثم يقابله حركة مضادة«.
إلى  و1865   1861 بين  األميركية  األهلية  الحرب  وأدت 
لم  التي  العنصري،  الفصل  مرحلة  تالها  لكن  العبيد.  تحرير 
الحقوق  على  السود  مع حصول  الستينات  في  إال  رسميًا  تنته 

المدنية.

هجمات ترامب »العنصرية« على نواب ديمقراطيني تعيد ترتيب أولويات انتخابات 2020
وصول أوباما للبيت األبيض لم ينه التوتر العرقي

وعود سخية السكتلندا وإيرلندا للبقاء في المملكة

تحذيرات لجونسون من عواقب مغادرة االتحاد األوروبي »دون اتفاق«

تحد غير مسبوق لبكين

الصني تدعو لـ »إعادة النظام« مع تصاعد املواجهات العنيفة في هونغ كونغ

من  للخروج  استعداده  على  التأكيد  جدد  أن  بعد 
االتحاد األوروبي »من دون اتفاق«، دعا رئيس الوزراء 
التخلي  إلى  االتحاد  قادة  بوريس جونسون  البريطاني 
عن معارضتهم إلعادة التفاوض على اتفاق »بريكست« 
وسط انخفاض سعر الجنيه اإلسترليني وتزايد المخاوف 

من الخروج من االتحاد دون اتفاق.
األسبوع  منصبه  تولى  الذي  جونسون،  ويرغب 
إليه  توصلت  الذي  االتفاق  بنود  تغيير  في  الماضي، 
بالده  سيأخذ  أنه  على  يصر  ولكنه  ماي،  تيريزا  سلفه 
 31 في  الضرورة  حال  في  اتفاق  دون  االتحاد  خارج 

أكتوبر.
األوروبي  االتحاد  بدورها، أكدت بروكسل حيث مقر 

أنها لن تعاود التفاوض على نص االتفاق.
إلى  له  زيارة  أول  وصرح جونسون للصحفيين خالل 
اسكتلندا التي صوت سكانها لصالح البقاء في االتحاد 

األوروبي قبل عامين، بأن »اتفاق االنسحاب ميت«.
ولكن  اتفاق،  إلى  سنتوصل  بأننا  واثق  »أنا  وأضاف 

من الصواب كذلك االستعداد للخروج دون اتفاق«.
لزيارة  جونسون  خطط  بعد  الحكومة  تعلن  ولم 
وفرنسا.  ألمانيا  مثل  المؤثرة  األوروبية  العواصم 
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك 

العواصم إال إذا غيرت بروكسل موقفها.
االتحاد  قادة  لقاء  في  بالتأكيد  يرغب  »هو  وقالت 
األوروبي والتفاوض، ولكنه ال يرغب في أن يطلب منه 
يمكنه  ال  األوروبي  االتحاد  أن  إخباره  ليتم  يذهب  أن 

التفاوض مجددا على اتفاق الخروج«.

تحذير من اتحاد الصناعات
وذكر اتحاد الصناعات البريطانية، أكبر جماعة ألصحاب 
تكون  أن  اآلن  تحتاج  الشركات  أن  البالد،  في  األعمال 
البالد  خروج  احتمال  تزايد  بسبب  طوارئ«  »حالة  في 
دون اتفاق. وخسر الجنيه اإلسترليني أكثر من %1 من 
قيمته مقابل الدوالر اإلثنين، ليسجل أدنى مستوى له 

في عامين.
أن  من  تقرير  في  البريطاني  الصناعات  اتحاد  وحذر 
لخروج  مستعدين  ليسا  األوروبي  واالتحاد  بريطانيا 
بريطانيا دون اتفاق، ودعا الشركات إلى تعزيز خططها 

واشنطن ــ وكاالت

<  ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت األبيض <  النائب الديمقراطي األسود ايالجا كامينغز 

موسكو ــ وكاالت
في  عالجا  تلقى  الذي  نافالني،  إليكسي  الروسي،  المعارض  يستبعد  لم 
المستشفى قبل أن يعاد إلى السجن، إمكان تعرضه لـ»التسميم« على خلفية قمع 

السلطات الروسية الحركة المعارضة.
األسبوع  إدانته  بعد  يوما  ثالثين  بالسجن  عقوبة  يقضي  الذي  نافالني  وكان 
لمعاناته  األحد  المستشفى  إلى  نقل  ممنوعة،  تظاهرة  إلى  بالدعوة  الماضي 

»عوارض حساسية خطيرة«، وفق السلطات.
نزهة، الحظ  لحساسية. خالل  أبدا  أتعرض  »لم  مدونته  على  المعارض  وكتب 
وفي  جبيني  في  حريقا  أحسست  ساعة،  خالل  عنقي.  في  احمرارا  السجناء  رفاقي 
في  بحريق  شعرت  بعدما  ليال  »استيقظت  نافالني  وأضاف  عيني«.  حول  الجلد 
رسالته  أرفق  كما  لي«.  سمموا  ربما  الفكرة:  لي  خطرت  وعنقي.  وأذني  وجهي 

بصورة له في المستشفى مؤكدا أن األطباء تصرفوا »كما لو أن شيئا يخفونه«.
واستبعد نافالني أن يكون تعرض للتسميم من جانب حراس السجن وخصوصا 
أنهم »صدموا كثيرا« بشكله. لكنه لم يستبعد أن يكون أحد قد تسلل إلى زنزانته 

في غياب السجناء، داعيا إلى التأكد من كاميرات المراقبة.
لدى  كبيرة  حساسية  نافالني  بتسميم  األمنية  األجهزة  المعارضة  اتهام  ويثير 
بمحاولة  لروسيا  بريطانيا  وجهتها  مماثلة  اتهامات  ضوء  في  خاصة  الكرملين 

اغتيال معارض روسي مقيم في لندن 
كان يعمل في جهاز االستخبارات قبل 

عامين، وهو ما نفته موسكو بشدة.

فحص مستقل
أوساط  في  كبيرا  قلقا  األمر  هذا  وأثار 
المعارضين ألنه لم يسبق لنافالني أن 
قوات  وكانت  مماثلة.  عوارض  عانى 
قبل  الروسي  المعارض  اعتقلت  األمن 
للمعارضة في  أيام من تظاهرة  ثالثة 
موسكو اعتقل خاللها أكثر من 1400 

شخص يوم األحد.
في  المعارض  زيارتها  وبعد 
قالت  موسكو،  في  المستشفى 
اإلثنين  ميخاييلوفا  اولغا  المحامية 
للصحفيين إن نافالني »تم تسميمه«.

عالجت  أن  سبق  التي  فاسيلييفا  اناستاسيا  الطبيبة  أكدت  دقائق،  بضع  وبعد 
تمت  أنه  بقلق  الحظت  لكنها  تتحسن،  المعارض  حال  أن   2017 العام  نافالني 
المكان  إلى  »إعادته  إن  وقالت  كليا«.  يتعافى  »أن  دون  من  السجن  إلى  إعادته 
الذي تلقى فيه كمية من مادة كيميائية مجهولة من دون معرفة )نتائج( الفحوص 

ليست أمرا جيدا وال مهنيا«.
وأعلنت ايلينا سيبيكينا الطبيبة المسؤولة في المستشفى الذي نقل إليه نافالني 

أن حياته ليست في خطر، رافضة اإلدالء بمزيد من المعلومات.
وعند نقله إلى المستشفى، كان نافالني يعاني خصوصا تورما في الجفنين، مع 

ظهور دمامل على الرقبة والظهر والصدر والكوعين.
احتفظت  أنها  فاسيلييفا  أوضحت  مستقلة،  تلفزيونية  لقناة  تصريح  وفي 
بقميص نافالني وبعينات من شعره إلخضاعها لـ»فحص مستقل« لتحديد ما ‘ذا 

كان تعرض فعال لعملية تسميم.

سياسة ممنهجة للقمع
مرتبط  احتجاج  أي  وأد  على  عازمة  السلطات  فيه  تبدو  وقت  في  ذلك  ويأتي 
من  العديد  ومنعت  مهده.  في  سبتمبر   8 في  المقررة  المحلية  باالنتخابات 

الشخصيات المعارضة في موسكو من الترشح لهذه االنتخابات.
وانتهى تجمع غير مرخص تم بدعوة هؤالء المعارضين السبت بتوقيف 1400 
بمتابعة  المتخصصة  الحكومية  غير  -اينفو«  دي  في  »او  منظمة  حسب  متظاهر 
التظاهرات. وبحسب المنظمة، كان ذلك أكبر عدد من التوقيفات منذ االحتجاجات 

العام 2012 ضد عودة فالديمير بوتين إلى الكرملين.
واستنكرا  التوقيفات  بتلك  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  ونددت 
»قلقها  عن  فرنسا  وأعربت  المتظاهرين.  للقوة« ضد  المتكافئ  »غير  االستخدام 

البالغ« ودعت إلى »اإلفراج سريعا« عن الموقوفين وفي مقدمهم نافالني.
نظيره  لدعوة  تلبية  أغسطس   19 في  فرنسا  بوتين  فالديمير  الرئيس  ويزور 
التظاهرة، بسبب  أيام من  نافالني األربعاء، قبل ثالثة  إيمانويل ماكرون. وسجن 

انتهاكات »لقوانين التظاهرات«.
المحلية  لالنتخابات  ترشيحاتهم  رفضت  الذين  اآلخرون  المعارضون  أما 
لموسكو، ومن بينهم حلفاء كثر لنافالني، فقد تمت مداهمة منازلهم واستدعتهم 
ياشين  ايليا  هم،  منهم  ثالثة  على  حكم  واإلثنين،  الماضي.  األسبوع  الشرطة 

وايفان جدانوف وقسطنطين يانكوسكاس، بالسجن 10 و15 وسبعة أيام.
لالنتخابات  مستقلين  ترشيحات  برفض  أسابيع  عدة  منذ  المعارضة  وتندد 
المحلية التي يتوقع أن تكون صعبة لمرشحي السلطة في سياق استياء شعبي من 

األوضاع االجتماعية.
وينص القانون على وجوب أن يحصل المرشحون المستقلون على توقيعات 3% 
على األقل من الناخبين في المقاطعة التي يريدون تمثيلها. لكن اللجنة االنتخابية 
وجود  بذريعة  التوقيعات  جمعوا  الذين  المعارضة  رموز  معظم  ترشيحات  رفضت 

مخالفات في طريقة جمعهم لها.

املعارض الروسي أليكسي نافالني
ال يستبعد تعرضه لـ »التسميم«

<  الشرطة الروسية  خالل توقيفها لمتظاهر يطالب بانتخابات محلية حرة 

<   رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن ــ وكاالت

بكين ــ وكاالت

بأن  الماضي  األسبوع  ستورجن  وصرحت  »كارثة«. 
استراتيجية  من  بديل«  »خيار  إلى  تحتاج  اسكتلندا 

جونسون حول بريكست.
وحذر رئيس الحكومة اإليرلندية، ليو فارادكار، أيضا 
مواطني  يدفع  أن  يمكن  اتفاق  بال  بريكست  أن  من 
مع  االتحاد«  في  »التشكيك  إلى  الشمالية  إيرلندا 

بريطانيا.

حملة انتخابية
الرمزي »وزير  اللقب  الذي منح نفسه  وأعلن جونسون 
االتحاد« إلى جانب رئيس الوزراء، اإلثنين عن استثمارات 
جديدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني )332 مليون 
وقال  الشمالية.  وإيرلندا  وويلز  اسكتلندا  في  يورو( 
الحكومية..  التنمية  صفقات  مثل  مهمة  »مشاريع  إن 
ستفتح الفرص في جميع أنحاء البالد حتى يحقق الجميع 

في جميع أنحاء المملكة المتحدة تطلعاتهم«.
الشمالية  وإيرلندا  ويلز  زيارة  إلى  »أتطلع  وأضاف 
للوزراء  رئيسا  بصفتي  أتخذه  قرار  كل  أن  من  للتأكد 

يعزز اتحادنا ويقويه«.
ويعتزم جونسون زيارة المزارعين المحليين في ويلز 
ومناقشة المحادثات الجارية الستعادة الحكومة عندما 
بقيمة  تمويال  أعلن  أن  وسبق  الشمالية.  إيرلندا  يزور 
3.6 مليار جنيه إسترليني لدعم 100 بلدة في إنجلترا، 

ما يوحي بأنه يستعد لحملة انتخابية.
البرلمان خروج بريطانيا  العديد من نواب  ويعارض 
من االتحاد األوروبي اتفاق، ويمكن أن يحاولوا إطاحة 
انتخابات  إجراء  يعني  مما  ذلك،  من  لمنعها  الحكومة 
الدعوة  »تماما«  استبعد  جونسون  لكن  جديدة. 
التكتل  بريطانيا  تغادر  أن  قبل  مبكرة  النتخابات 
األوروبي. وخالل زيارة مدينة برمنغهام بوسط إنجلترا 
 2015 في  صوت  البريطاني  »الشعب  إن  قال  الجمعة 

و2016 و2017«.
المهمة  تحقيق  هو  نفعله  أن  يريدوننا  »ما  وأضاف 
في  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  وهي  أوكلوها،  التي 

31 أكتوبر«.
وقال »ال يريدون انتخابات أخرى، ال يريدون استفتاء 
آخر، وال يريدون انتخابات عامة«. غير أن البريطانيين 
يمكن أن يتوجهوا إلى صناديق االقتراع في حال أسقط 
النواب حكومة جونسون الجديدة في تصويت لسحب 

الثقة، سعيا لتجنب »بريكسيت« من دون اتفاق.

الطوب وقوارير وقنابل من الطالء وسوائل حارقة، 
بواسطة  معدنية  كرات  رمي  إلى  أيضا  وأشارت 
قوس نشاب. وقالت إنها عثرت كذلك في موقع 

المواجهات على أقواس وسهام.
للغاز  الكثيف  باالستخدام  الشرطة  وردت 
المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وتدخلت 
وحدات النخبة في أعقاب ذلك لتوقيف من بقي 
من المتظاهرين. وأعلنت السلطات اإلثنين عن 

إصابة 16 شخصا بجروح.
ووقعت السبت أيضا مواجهات خالل تظاهرة 
وكان  الصين.  مع  الحدود  قرب  لونغ  يوين  في 
إلى  نسب  اعتداء  على  يحتجون  المتظاهرون 
عصابات إجرامية عنيفة على ناشطين مؤيدين 
الديمقراطية في 21 يوليو، أدى إلى إصابة 45 
الواقعة شمال  المدينة  في هذه  بجروح  شخصا 

غرب هونغ كونغ.

ال مؤشرات للتراجع
لم  الجدل،  المثير  القانون  تعليق مشروع  ورغم 
أي  الم  كاري  كونغ  هونغ  حكومة  رئيسة  تعط 
مؤشر الى التراجع عنه. ومنذ بدء األزمة، اقتصر 
حضورها العلني على زيارات لعناصر شرطة جرحى 

أو بضعة مؤتمرات صحفية.
رفض  عن  للتعبير  االحتجاجي  الحراك  وبدأ 
الذي يسمح بترحيل مطلوبين  القانون  مشروع 
إلى الصين، لكنه اتسع منذ ذلك الحين ليتحول 
إلى مطالبة بإصالحات ديمقراطية حركها القلق 
من تدخل متصاعد لبكين في الشؤون الداخلية 

لهذه المستعمرة البريطانية السابقة.
رموز  متزايد  بشكل  المتظاهرون  واستهدف 
مكتب  مثل  المدينة،  في  الصيني  الحضور 
يوليو   21 في  استهدف  الذي  الصيني  االرتباط 
ونددت  الغرافيتي.  وبرسوم  عليه  البيض  برمي 
بكين بأفعال »غير مقبولة على اإلطالق« وطالبت 

بـ»معاقبة المذنبين«.

أعربت الصين عن دعمها رئيسة حكومة هونغ 
كونغ وشرطتها، داعية إلى معاقبة المسؤولين 
ما  بأسرع  النظام  و»إعادة  العنف  أعمال  عن 
هذه  في  جديدة  تظاهرات  غداة  يمكن«، 
السابقة شهدت توقيف  البريطانية  المستعمرة 

عشرات المتظاهرين.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من تظاهرات تصاعدت 
حدتها تدريجيا في هونغ كونغ، لتحول التحرك، 
الذي بدأ مطلع يونيو للتعبير عن رفض مشروع 
قانون يسمح بترحيل مطلوبين للصين، إلى تحد 
غير مسبوق لبكين منذ تسلمها هونغ كونغ العام 

.1997
األخيرة  الفترة  في  نددت  الصين  أن  ورغم 
ذات  المنطقة  في  عنف  بأعمال  أقوى  بشكل 
عموما  تركت  أنها  إال  الذاتي،  شبه  الحكم 
للسلطة التنفيذية أمر إدارة موقف يندرج ضمن 

صالحياتها.
من  عنيفا  فعل  رد  اإلثنين  المحتجون  وتوقع 
المسؤول  للجهاز  الصحافي  مؤتمر  خالل  بكين 
عن شؤون هونغ كونغ في الصين. لكن الجهاز 
كرر تنديده بالتظاهرات وأعرب عن دعم بكين 
الم  كاري  التنفيذية  السلطة  لرئيسة  »القوي« 
ولقوات الشرطة في المدينة المتهمة باستخدام 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
هونغ  شؤون  مكتب  باسم  المتحدث  وقال 
ألي  يمكن  »ال  للصحفيين  غوانغ،  يانغ  كونغ، 
مجتمع متمدن وخاضع لحكم القانون أن يتسامح 
مع العنف المتفشي«. وأضاف أن العنف الذي قال 
عنه،  المسؤولة  هي  »متشددين«  مجموعة  إن 
يقوض بشدة استقرار وازدهار هونغ كونغ ويهدد 
مبدأ »بلد واحد ونظامان« الذي تدار على أساسه 

هونغ كونغ.

هونغ  شؤون  مكتب  أخرى  مسؤولة  واعتبرت 
كونغ وماكاو أيضا أن التظاهرات في الشهرين 
ازدهار  خطير«  نحو  على  »قوضت  األخيرين 

واستقرار المدينة الواقعة جنوب الصين.
لوينغ  جو  المكتب،  باسم  المتحدثة  وأعلنت 
لهونغ  األولى  المهمة  أن  الساعة  حتى  »نعتقد 
كونغ هي معاقبة األعمال العنيفة وغير القانونية 
بموجب القانون، وإعادة النظام بأسرع ما يمكن، 

والحفاظ على مناخ مالئم لألعمال«.

مؤامرة
مقال  في  المتصاعد  الصيني  القلق  وتجلى 
الرسمية  نشرته اإلثنين جريدة »شاينا دايلي« 
هونغ  تشهده  ما  أن  زعم  باإلنجليزية،  الناطقة 
خارجية.  جهات  مع  بالتعاون  مؤامرة  هو  كونغ 
كونغ  هونغ  في  يجري  »ما  إن  الجريدة  وقالت 
خيالية.  أو  حقيقية  شكاوى  عن  تعبيرا  يعد  لم 
قامت في  التي  الملونة  الثورات  لون  إنه نفس 
محلية  عناصر  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
من  خارجية  قوى  مع  تتآمر  للحكومة  معارضة 
أجل إسقاط حكومات باستخدام أساليب تواصل 
الثقة  وانعدام  الشائعات  نشر  أجل  عصرية من 

والخوف«.
وتواجه مساء األحد، وللمرة الثانية، متظاهرون 
مؤيدون الديمقراطية مع الشرطة في هونغ كونغ 
في أكثر المشاهد عنفا منذ بدء االحتجاجات في 

الجزيرة.
ووقعت هذه االشتباكات قرب مكتب االرتباط 
هذه  في  الصين  سلطة  يمثل  الذي  الصيني 

المنطقة ذات اإلدارة شبه الذاتية.
وفي بيان، أعلنت الشرطة صباح اإلثنين أن 49 
مخالفات  الرتكابهم  أوقفوا  متطرفا«  »متظاهرا 
المتظاهرين  »عنف«  أن  وأكدت  األحد،  مختلفة 

كان أكثر »تزايدا«.
<    تظاهرة حاشدة في يوين لونغ بهونغ كونغ واتهمت الشرطة المتظاهرين برمي قطع من 

<  المعارض الروسي أليكسي نافالني

»صدمة  فإن  األحوال  كل  في  أنه  أكدت  لكنها  اتفاق. 
عدم التوصل إلى اتفاق يمكن تخفيفها ال إلغاؤها. إنها 

صدمة ستكون لها عواقب في السنوات المقبلة«.

المملكة المتحدة تحت الضغوط
كما حذر »معهد الشؤون الحكومية« من أن بريكست 
ولن  لسنوات«  الحكومة  على  »سيهيمن  اتفاق  دون 
الصحة  بينها  من  لقطاعات  الكثير  بعمل  يسمح 

والتعليم والنقل.
وقال المعهد إن ذلك سيضع المملكة المتحدة التي 
الشمالية  وإيرلندا  وويلز  واسكتلندا  إنجلترا  تشمل 

»تحت ضغوط غير مسبوقة«.
رئاسة  تسلمه  بعد  السكتلندا  األولى  زيارته  وخالل 
يلتقي  أن  قبل  عسكرية  قاعدة  جونسون  زار  الوزراء، 
ديفيدسون،  روث  االسكتلنديين،  المحافظين  زعيم 

الذي يعارض الخروج من االتحاد األوروبي دون اتفاق.
نيكوال  االسكتلندية  الوزراء  رئيسة  التقى  كما 
المؤيد  الوطني  االسكتلندي  الحزب  زعيمة  ستورجن، 
نحو  البالد  تدفع  لندن  حكومة  إن  قالت  والتي  أوروبا، 

الطارئة. وكتبت رئيسة المفاوضات مع االتحاد األوروبي 
أن  تويتر  على  سكايز،  نيكول  الصناعات،  اتحاد  في 
الوضع يشبه »وضع أكياس الرمل لتفادي الفيضانات«. 
وأضافت »مع أن مطبخك قد تغمره المياه، ولكن ربما 

يمكن إنقاذ الطابق العلوي«.
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  ان  وأضافت 
الوزراء، جونسون،  الذي يعمل عليه رئيس  اتفاق  دون 
بات »احتماال جديا«، وبالتالي على الشركات أن تستعد 

له بشكل ملح.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن االتحاد األوروبي 
لكنها  االستعدادات،  في  المتحدة  المملكة  عن  متأخر 
أقرت بأن الشركات في الجانبين ال يمكنها تجنب أضرار 
الشركات  أن  »رغم  وأضافت:  اتفاق.  دون  »بريكست« 
أنفقت مليارات في خططها الطارئة لسيناريو بريكست 
دون اتفاق، فإنها تعاني بسبب التوصيات غير الواضحة 

والجدول الزمني والكلفة والتعقيدات«.
إعالمية  حملة  تنظيم  إلى  الحكومة  سكايز  ودعت 
من  أكثر  تعاني  التي  الصغيرة  الشركات  تستهدف 
دون  »بريكست«  لـ  االستعداد  مستوى  على  غيرها 
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العاهل املغربي يقر  بـ »التفاوتات الصارخة« 
ويعد بتعديل حكومي

وعد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب إلى األمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه 
على العرش بـ»مرحلة جديدة« للحدّ من »التفاوتات الصارخة« في الدخل في المملكة، متعهّدًا 
مناصب  وتجديد  »إغناء  بهدف  المقبل«  الدخول  أفق  »في  حكومي  تعديل  بإجراء  خصوصًا 

المسؤولية«.
في  العدل  وزارة  أعلنت  )شمال(،  المغربي خطابه من قصره في تطوان  العاهل  إلقاء  وبعيد 
بيان أنه بمناسبة »عيد العرش« أصدر الملك عفوًا ملكيًا شمل 4764 مدانًا، بينهم »مجموعة 
من معتقلي أحداث الحسيمة«، الحراك الذي هز منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 
و2017.  ولم يحدد بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقلي أحداث الحسيمة، علما 
بأن هذا التحرك االحتجاجي انتهى باعتقاالت وصدور أحكام قاسية طالت مئات األشخاص، بحسب 

منظمات حقوقية.
وفي خطابه قال الملك البالغ من العمر 55 عامًا إن »تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس 
غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون اهلل وتوفيقه، أن نقود 

المغرب لدخولها«.

»ال مكان للتفاوتات الصارخة«
فيه  مكان  ال  مغرب  الشامل.  واإلقالع  المسؤولية  قوامها:  الجديدة  »المرحلة  هذه  أّن  وأضاف 

للتفاوتات الصارخة، وال للتصرفات المحبطة، وال لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات«.
من  جديدًا  جياًل  اهلل،  شاء  إن  الجديدة ستعرف،  »المرحلة  أن  السادس  محمد  الملك  واعتبر 
المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضًا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، 
وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية واالقتصادية واإلدارية، بما فيها 

الحكومة«.
هذا  »في  أنّه  وأوضح 
اإلطار، نكّلف رئيس الحكومة 
أفق  في  لنظرنا،  يرفع  بأن 
مقترحات  المقبل،  الدخول 
مناصب  وتجديد  إلغناء 
الحكومية  المسؤولية، 
وطنية  بكفاءات  واإلدارية، 
على  وذلك  المستوى،  عالية 

أساس الكفاءة واالستحقاق«.
محمد  رحب  خطابه  وفي 
العرش  تولى  الذي  السادس 
في 1999 خلفًا لوالده الملك 
بما  الثاني،  الحسن  الراحل 
أنجزته البالد من »نقلة نوعية 
على مستوى البنيات التحتية« 
»خطوات  من  قطعته  وما 

السليمة«. غير  الديمقراطية  الممارسة  الحقوق والحريات، وتوطيد  مشهودة، في مسار ترسيخ 
التقدم وهذه  آثار هذا  أن  اإليجابية، هو  الحصيلة  يؤّثر على هذه  أن »ما  إلى  لفت  الخطاب  أن 

المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع األسف، جميع فئات المجتمع المغربي«.
وأوضح أن »بعض المواطنين قد ال يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، 
الفوارق  والحد من  االجتماعية األساسية،  الخدمات  اليومية، خاصة في مجال  وتلبية حاجياتهم 

االجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى«.

»اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي«
وأعلن الملك في خطابه أنه بهدف معالجة هذه المشاكل »قرّرنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج 

التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء اهلل، بتنصيبها«.
مطبوعًا  يزال  ال  بلد  في  العرش  على  ملكهم  لجلوس  العشرين  بالذكرى  المغاربة  ويحتفل 

بفوارق اجتماعية عميقة على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية.
وارتفاع  االجتماعية،  األوضاع  في  وتردٍ  النمو  في  تباطؤ  من  المملكة  في  االقتصاد  ويعاني 

معدالت البطالة وال سيما في صفوف الشباب.
وشهدت مناطق مغربية مختلفة حركات احتجاجية في السنوات الماضية. وكان من أبرزها في 
الفترة األخيرة الحركتان االحتجاجيتان اللتان هزتا منطقة الريف )شمال( ومدينة جرادة )شرق( في 

2017 و2018.
كما ظهر في ربيع 2018 أسلوب احتجاجي غير مسبوق في المغرب تمثل في مقاطعة منتجات 
ثالث شركات تستحوذ على حصة األسد في أسواق المحروقات والحليب والمياه المعدنية، رفضًا 
لغالء األسعار. ولقيت الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل االجتماعي من دون أن يتبناها أحد، 

تجاوبًا واسعًا.

في الذكرى العشرين لتوليه العرش

»الحرية والتغيير« تقاطع املفاوضات مع العسكريني احتجاجا على »مذبحة التالميذ«

زيهم  يرتدون  تالميذ  خمسة  مقتل  أعقاب  في 
مدينة  في  السريع  الدعم  قوات  برصاص  المدرسي 
والتغيير«  الحرية  »قوى  أعلنت  السودانية،  األبيض 
التي أدت لإلطاحة بالرئيس  التي قادت االحتجاجات 
مع  للمفاوضات  جولة  مقاطعة  البشير  عمر  السابق 
تتفق  أن  المفترض  من  كان  العسكري  المجلس 
حكومة  إلى  السياسي  االنتقال  عملية  تفاصيل  على 
مدنية، وعادت التظاهرات في الشارع لتعم عدة مدن 

سودانية، بما في ذلك العاصمة، الخرطوم.
تعطيل  الثالثاء  السودانية  السلطات  وأعلنت 
اشعار  حتى  البالد  أرجاء  في  مدارس  في  الدراسة 
آخر، مع تزايد الغضب غداة مقتل التالميذ الخمسة، 
باإلضافة إلى متظاهر سادس، خالل المظاهرة التي 
في  المعيشية  األوضاع  وسوء  الغالء  ضد  نظموها 

مدينة األبيض في والية شمال كردفان.
وتظاهر مئات من تالمذة المدارس في الخرطوم 
حين  في  زمالئهم،  بمقتل  تنديدًا  األربعاء  أمس 
أعلن قياديان في حركة االحتجاج في السودان إلغاء 
المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين الذين 
تسلموا السلطة في أعقاب اإلطاحة بالبشير في أبريل 
الماضي. وكان من المفترض أن تنعقد أمس جلسة 
لمحاكمة البشير بتهمة حيازة النقد األجنبي، ولكن 
منصبه  في  استمر  الذي  السابق  الرئيس  محامي 
إلى  البشير  إحضار  يتم  لم  إنه  قالوا  عامًا،  ثالثين 
تأجيل  وتم  األمنية،  الظروف  بسبب  المحكمة  قاعة 

المحاكمة.
أن  السودانية  الرسمية  األنباء  وكالة  وذكرت 
االنتقالي صديق جمعة  الحكم  العام لديوان  األمين 
المراحل  لكل  الدراسة  بتعليق  الواليات  »والة  وجه 
ابتداًء من  أطفال  ثانوي وأساسي ورياض  التعليمية 
حسب  وذلك  آخر«،  إشعار  ولحين  يوليو   31 األربعاء 

توجيه المجلس العسكري االنتقالي.
»اقتل  الثالثاء،  المدرسي  بالزي  تالميذ  وهتف 
طالب اقتل أمة«، منددين بمقتل التالمذة ورافعين 
أعالم السودان في حي بري شرق العاصمة الخرطوم. 
السودانية  العاصمة  في  أخرى  أحياء  شهدت  كذلك 

تظاهرات طالبية متفرقة.
الدعم  لقوات  االتهام  أصابع  المتظاهرون  ووجه 
محمد  الفريق  يقودها  التي  العسكرية  شبه  السريع 
وقتلهم  متظاهرين  على  النار  بإطالق  دقلو  حمدان 
في  والوقود  الخبز  في  النقص  على  احتجاج  خالل 

األبيض االثنين.
السودان  أطباء  أعلنت »لجنة  األربعاء  وفجر أمس 
األبيض  في  اإلثنين  قتلى  حصيلة  أن  المركزية« 
ارتفعت إلى ستة متظاهرين بعد وفاة متظاهر متأثرًا 

بإصابته برصاصة في الرأس.
محادثات  عشية  الستة  المتظاهرين  مقتل  وجاء 
لبحث  العسكري  والمجلس  االحتجاجية  الحركة  بين 
مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة 

االنتقالية.
إجراء  عدم  االحتجاج  حركة  في  مفاوضان  وأكد 
المجلس  مع  مقررة  كانت  التي  المفاوضات  جلسة 
التفاوضي  الفريق  وجود  بسبب  الثالثاء  العسكري 

للحركة في األبيض.
االحتجاج  حركة  في  والمفاوض  القيادي  وقال 
مع  الثالثاء  مفاوضات  جلسة  تعقد  »لن  عثمان،  طه 

المظاهرات تعم المدن السودانية

الرباط – وكاالتالخرطوم ــ وكاالت

من جهتها السلطات إلى التحقيق في الحادثة، مشيرة 
الى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و17 عامًا.

في  ليلي  تجول  حظر  أعلنت  السلطات  وكانت 
مواجهات  بعد  كردفان  والية شمال  في  بلدات  أربع 
المهنيين  »تجمع  فيه  دعا  وقت  في  األبيض، 
تنديدًا  البالد  أرجاء  في  التظاهر  إلى  السودانيين« 
المرحلتين  في  الدراسة  علقت  كما  بـ»المذبحة«. 

األساسية والثانوية في الوالية.
االحتجاجات  أطلق  الذي  المهنيين«  »تجمع  وأكد 
ضد البشير نهاية العام الماضي، وحتى اإلطاحة به 
في أبريل، أن أكثر من 60 شخصًا أصيبوا بجروح في 

إطالق النار في األبيض.
 250 أكثر من  أن  المركزية  األطباء  لجنة  وأكدت 
شخصًا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات منذ 

انطالقتها في ديسمبر.

المجلس العسكري ألن الفريق التفاوضي موجود في 
األبيض حاليا«.

وأكد ذلك أيضًا المفاوض في الحركة ساطع الحاج 
الذي قال إّن الوفد »سيعود للخرطوم مساء الثالثاء« 

ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين.
إن  هويته  كشف  عدم  طلب  آخر  قيادي  وقال 
المحادثات ستستأنف عندما يهدأ الشارع، مؤكدا أن 

الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق االختراق.
وندد رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح 
حدث  »ما  إن  وقال  المتظاهرين.  بمقتل  البرهان 
المواطنين  وقتل  وحزين،  مؤسف  أمر  األبيض  في 
تستوجب  وجريمة  ومرفوض  مقبول  غير  السلميين 
المحاسبة الفورية والرادعة«، وفقا للتلفزيون الرسمي 
الثالثاء. وأضاف في لقاء مع صحفيين بثه التلفزيون 
أن  يجب  حاليًا  يحدث  »ما  الثالثاء  مساء  الرسمي 
إلنقاذ  االتفاق  لتعجيل  للمفاوضين  حافزًا  يشكل 

الشعب السوداني«.
على  تأثير  له  يكن  لم  البرهان  تنديد  ولكن 
ثقتهم  عدم  أكدوا  الذين  الشارع  في  المتظاهرين 
في تصريحات المجلس العسكري، أوالتحقيقات التي 
كان  األبيض،  في  التالميذ  مقتل  وقبل  بها.  يقوم 
النيابة  التوتر قد بدأ يعود للشارع في أعقاب إعالن 
العامة في السودان نتائج التحقيق في فض اعتصام 
القيادة العامة في مطلع شهر يونيو، والتي اعتمدت 
رقمًا للضحايا يقل عن ذلك الذي أعلنته »قوى الحرية 
وجهتها  التي  االتهامات  اقتصرت  كما  والتغيير«، 
النيابة على ثمانية ضباط فقط في القوات المسلحة 
بفض  وقاموا  األوامر  خالفوا  إنهم  قالت  السودانية 

االعتصام بالقوة.

األمم المتحدة تطالب بالتحقيق
وتظاهر تالمذة في الخرطوم هاتفين »الشعب يريد 
حق الشهيد« و»طالب يا طالب بحق الطالب«. وقالت 
التلميذة الثانوية إيناس سيف الدين البالغة 16 عامًا 
من  األساسية  بحقوقهم  يطالبون  ألنهم  »قتلوهم 

مياه وكهرباء ووقود«.
ودعت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( 

نقص في الخبز والوقود
وقال شهود من األبيض إن تظاهرة التالمذة جاءت 
المدينة.  في  والوقود  الخبز  في  نقص  خلفية  على 
وانطلقت حركة االحتجاج في السودان أساسًا بسبب 
الرفع المفاجئ ألسعار الخبز والتي أدت إلى إنهاء حكم 

البشير بع ثالثة عقود.
والتغيير  الحرية  تحالف  وقادة  الجيش  قادة  ووقع 
األولى  باألحرف  يوليو   17 االحتجاجات  يقود  الذي 
مدني  عسكري  مجلس  لتشكيل  سياسيًا«  »إعالنا 
البالد لمرحلة  انتقالية تقود  مشترك يؤسس إلدارة 
الرئيسية  39 شهرًا، ما يمثل أحد المطالب  تستمر 
تظاهرات  الخرطوم  العاصمة  وتشهد  للمحتجين. 
اعتصام  فض  في  التحقيق  لجنة  نتائج  إعالن  منذ 
 3 في  للجيش  العامة  القيادة  مقر  أمام  المحتجين 
يونيو، والذي أشار إلى تورط قوات أمن بينها قوات 
الدامية، بدون أن يتلقوا  العملية  الدعم السريع في 

أوامر رسمية بذلك.
وقال البرهان الثالثاء »نحن لم نتدخل في تحقيق 
اللجنة  وكوّن  مستقل  العام  والنائب  العام،  النائب 
بنفسه وعمل بمهنية وال يجب أن نشكك في أجهزتنا 
العدلية«. وأّكد أن »المجلس العسكري ليس فيه أي 
أوشارك في فض االعتصام«،  أو وجه  أحد على علم 
إنها  قال  التي  السريع  الدعم  قوات  عن  دافع  لكنّه 
تحت  وتعمل  المسلحة  القوات  تتبع  نظامية  »قوات 

أمرة القائد العام للقوات المسلحة«.
اعتصاما  عسكرية  مالبس  في  مسلحون  وفرق 
آلالف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم 
وإصابة  العشرات  مقتل  الى  أدى  ما  يونيو   3 في 

المئات.
 127 إّن  المركزية  السودان  أطباء  لجنة  وقالت 
شخصًا قتلوا في الثالث من يونيو خالل هذه العملية 
الدامية. لكنّ قادة الحركة االحتجاجية رفضوا نتائج 
التحقيق المشترك للنيابة العامة والمجلس العسكري 
الحاكم الذي خلص إلى مقتل 87 شخصًا بين يومي 
3 و10 يونيو بينهم 17 شخصًا في ساحة االعتصام 

يوم فضه.

تونس - وكاالت

الرئيس  وداع  مع  سياسية  مرحلة  تونس  طوت 
على  وفاته  فرضت  الذي  السبسي،  قائد  الباجي 
البالد الذهاب نحو انتخابات رئاسية سابقة ألوانها، 
وبدأت األسئلة والتكهنات تدور حول هوية الخليفة 
 3 من  أقل  بعد  البالد،  سيترأس  الذي  المرتقب 
أشهر، الستكمال التجربة الديمقراطية، التي وضع 

السبسي أولى خطاها.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  وأعلنت 
غدا  تبدأ  الرئاسية،  لالنتخابات  الترشح  أن طلبات 
الجمعة 2 أغسطس لتتواصل أسبوعا واحدا، على 
القادم.  15 سبتمبر  يوم  االقتراع  يكون موعد  أن 
وبعد ساعات فقط من وفاة السبسي، أدى محمد 
الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اليمين ليتولى 

الرئاسة الموقتة للجمهورية.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قررت  كما 
إلى  الرئاسية  وتقديم  االنتخابات  أجندة  تغيير 
17 نوفمبر  15 سبتمبر، بعد أن كانت مقررة في 
في  البرلمانية  االنتخابات  بقيت  فيما  المقبل، 
يعني  ما  وهو  أكتوبر،  من  السادس  في  موعدها 
السياسي  الحراك  من  بحالة  ستمر  تونس  أن 

المتواصل خالل األشهر المقبلة.

الكثير من االنتخابات
الرئاسية مخاوف  الجديد لالنتخابات  الموعد  وأثار 
لدى بعض األحزاب السياسية التي رجحت أن يكون 
لالنتخابات  الدعائية  الحملة  سير  على  تأثير  له 
التشريعية. فعلى الصعيد اللوجستي يتزامن موعد 
الدعائية  الحملة  انطالق  مع  الرئاسية  االنتخابات 
انطالقها  المزمع  من  التي  التشريعية  لالنتخابات 
تداخل  هناك  سيكون  وبذلك  سبتمبر،   14 يوم 
بين التواريخ، ما قد يكون له تداعيات على القوائم 
مخاوف  يطرح  كما  المرشحين،  وعلى  المرشحة 
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قدرة  بشأن 
نفس  في  العمليتين  تسيير  على  وماديا  لوجستيا 

الوقت.
ويشار إلى أنه في حال االضطرار لتنظيم جولة 
فيها  التصويت  فسيجري  الرئاسي،  لالقتراع  ثانية 
األولى.  الجولة  نتائج  صدور  من  أسبوعين  خالل 
ومجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون 
الدولي في باريس، إن النظام التونسي باألساس 
االنتخابات  تقديم  يوجب  ما  برلماني  نظام 
على  وبناء  الرئاسية،  االنتخابات  على  التشريعية 
االقتراع  تاريخ  تحديد  أن  إلى  بودن  أشار  ذلك 
الختيار الرئيس المقبل قبل االنتخابات التشريعية 

فيه مس بالنظام العام.

منافسة شديدة بين المرشحين
منافسة  المرتقبة  الرئاسية  االنتخابات  وستشهد 
شديدة، خاصة بوجود مرشحين كثر يطمحون في 
خالفة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رغم 
الدولة  لرئيس  المحدودة  الدستورية  الصالحيات 
المحلل  حسب  التونسي،  السياسي  النظام  في 
»كرسي  أن  يرى  الذي  العليبي،  فريد  السياسي 
السبسي ال يمثل رهانا كبيرا، حتى إن رئيس حركة 
إلى كرسي  ملتفتا  تركه،  الغنوشي  راشد  النهضة 
البرلمان، لعلمه أن السلطة األساسية في البرلمان 

بباردو وفي قصر الحكومة بالقصبة، ال في قرطاج، 
حيث إن الرئاسة سلطة رمزية أكثر منها فعلية«.

أسماء تخوض السباق ألول مرة
تستعد  بدأت  التي  األسماء  من  العديد  وبرزت 
ألخذ  وتطمح  المرتقبة  االنتخابات  في  للتنافس 
أحالمها  أسقط  أسماء  بينها  من  الرئيس،  مكان 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في انتخابات 
وأسماء  منافسته،  في  فشلت  عندما   2014

ستخوض ألول مرة غمار هذا السباق الرئاسي.
المنصف  السابق  التونسي  الرئيس  ويعتبر 
المرزوقي، الذي تولى رئاسة البالد في أعقاب ثورة 
العام 2011، واستمر في منصبه حتى سقوطه في 
السبسي،  أمام   2014 العام  الرئاسية  االنتخابات 
من أبرز األسماء المتوقع ترشحها لهذه االنتخابات، 
حزب  وزعيم  الحالي  الحكومة  رئيس  إلى  إضافة 
»تحيا تونس« يوسف الشاهد، الذي يبدو أنه من 

أكثر الطامعين في الوصول إلى الرئاسة.
مهدي  ترشح  إلى  أيضا  التوقعات  وتشير 
في  التونسية  الحكومة  رئاسة  تولى  الذي  جمعة 
منصب  شغل  وقبلها  و2015،   2013 بين  الفترة 
»البديل  حزبه  بدأ  أن  بعد  خاصة  الصناعة،  وزير 
السياسي  المشهد  في  نفسه  يفرض  التونسي« 
زعيمة »الحزب  إلى عبير موسى  التونسي، إضافة 
الحر الدستوري«، التي تعتبر من أشرس المدافعين 
عن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
ومن أشد المعادين لحزب حركة النهضة ولتنظيم 
حزبها  شهد  وقد  عموما،  المسلمين  اإلخوان 

صعودا الفتا في الفترة األخيرة.
رجل  يوجد  المرشحة،  األخرى  األسماء  بين  ومن 
حزب  يترأس  الذي  القروي  نبيل  واإلعالم  األعمال 
في  خارجية  وزير  آخر  جانب  إلى  تونس«،  »قلب 
حاليا  يشغل  الذي  مرجان،  كمال  علي،  بن  نظام 
منصب وزير الوظيفة العمومية، وهو يعد أحد أبرز 

الطامحين للوصول إلى كرسي الرئاسة.
ليكون  آخر  اسم  األيام  هذه  لمع  األثناء،  في 
كفه  في  تصب  وباتت  المنتظر،  السبسي  خليفة 
كل التوقعات، وهو وزير الدفاع الحالي عبدالكريم 

الزبيدي، الذي قد يكون مرشح حزب »نداء تونس« 
لالنتخابات الرئاسية.

مخاوف من صراعات مقبلة
وبينما أشاد غالبية المعلقين داخل وخارج تونس 
»استقرار«  في  ودوره  السياسي  السبسي  بتاريخ 
قد  التي  الصراعات  من  آخرون  حذر  تونس، 
يتعلق  فيما  خاصة  وفاته،  بعد  البالد  تشهدها 

باالتفاقات المبرمة بين اإلسالميين والعلمانيين.
الحبيب  رأى  اللندنية،  »العرب«  جريدة  وفي 
لصراع  الباب  »تفتح  السبسي  وفاة  أن  األسود 
الباجي  وفاة  »تأتي  وقال:  السلطة«،  على  أشد 
متأزم،  سياسي  وضع  ظل  في  السبسي  قائد 
الغموض  من  المزيد  يشهد  أن  المنتظر  ومن 
النخبة  أداء  ضعف  بسبب  القادمة  المرحلة  خالل 
السياسية، واتساع دائرة الصراع على السلطة التي 
إليها كغنيمة في ظل وضع  ينظر  البعض  أضحى 
كماشة  فكي  وبين  صعب،  واجتماعي  اقتصادي 
واقع إقليمي متقلب«. وأعرب الكاتب عن أمله في 
وطني  لتحالف  »منطلقا  السبسي  وفاة  تصبح  أن 
جامع بين القوى التقدمية لقطع الطريق أمام أي 

طرف يحاول أن ينفرد بحكم البالد«.
»األخبار«  جريدة  في  سالم  الحاج  حبيب  وتنبأ 
الساحة  تنتظر  حادة  »صراعات  بوقوع  اللبنانية 
السياسية« في تونس، فقد رحل السبسي »تاركا 
عددا من الملفات المفتوحة التي أراد حسمها خالل 
الموقت  الرئيس  إلى  اآلن  ستؤول  لكنها  حياته، 
سياسيين  فاعلين  لحسابات  وتخضع  والبرلمان، 

متنافسين«.
التعامل  الحاج سالم، »حتى اآلن، يبدو  وأضاف 
مع الحالة الطارئة سلسا وال يتعرض لعراقيل، لكن 
المستقبل القريب يبدو حافال بالصراعات ... وتظل 
االنتخابات  قانون  في  التعديالت  تطبيق  مسألة 
والبرلمان،  الموقت  الرئيس  رغبة  ورهن  معلقة، 
التنفيذ  حيز  التعديالت  دخول  حال  في  حتى  لكن 
الرئاسيات  ستشهد  الوجوه،  من  عدد  وإقصاء 
تنافسا حادا بين مرشحين لهم حظوظ متقاربة، 
رغم  قرطاج،  إلى قصر  للوصول  يسعى كل منهم 

الصالحيات المحدودة لرئاسة الجمهورية«.

انتخابات رئاسية وتشريعية مقبلة

مخاوف من تجدد الصراع بني العلمانيني 
واإلسالميني في تونس بعد رحيل السبسي

الجزائر ــ وكاالت

استقاالت من »هيئة الوساطة والحوار«

قايد صالح يرفض »تدابير التهدئة«
رغم تعهدات الرئيس الجزائري املوقت

الجيش  أركان  ورئيس  الدفاع  وزير  نائب  صالح،  قايد  أحمد  الفريق  تبنى 
واصلوا  الذين  الجزائر  في  المحتجين  مطالب  من  متشددا  موقفا  الجزائري، 
اإلجراءات  وتخفيف  الرأي  سجناء  عن  اإلفراج  مطالب  وتحديدا  تظاهراتهم، 
األمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، معتبرا أنها من »أفكار 

العصابة، وأنها من أجل تضليل الرأي العام«.
للجزائر، في خطاب  الفعلي  الحاكم  المراقبون  يعتبره  الذي  الفريق،  وقال 
المحدد  اليوم  نفس  وهو  العسكرية،  المدارس  طالب  لتكريم  الثالثاء  ألقاه 
لمظاهرات الطلبة في الجزائر كل أسبوع، »ويجدر بي في هذا المقام اإلشارة 
إلى بعض األفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض األصوات التي 
تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطالق الموقوفين الموصوفين زورا 
وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم. وعليه، أؤكد مرة أخرى 
الذين  األشخاص  هؤالء  بشأن  للقانون،  طبقا  تقرر،  من  وحدها  العدالة  أن 
تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، وال يحق ألي أحد 

كان أن يتدخل في عملها وصالحياتها ويحاول التأثير على قراراتها«.

التمسك بخيار االنتخابات أوال
قائال  األمنية،  اإلجراءات  تخفيف  مطلب  القاطع  رفضه  صالح  قايد  وأكد 
»وبخصوص الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف اإلجراءات 
األمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أود التوضيح أن هذه 
التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح األمن لتأمين المسيرات هي في مصلحة 

الشعب وحماية له وليس العكس«.
كما رفض قايد صالح أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي في الجزائر 
وهو تنحية كافة المسؤولين من فترة بوتفليقة وعدم السماح لهم باإلشراف 
على عقد انتخابات جديدة، بمن في ذلك الرئيس الموقت الحالي عبدالقادر 
الدين بدوي، قائال، »ورغم أن أغلب المطالب  الوزراء نور  بن صالح ورئيس 
الشعبية قد تحققت ميدانيا، إال أننا سجلنا ظهور بعض األصوات تحاول ضرب 
مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خالل نشر اإلشاعات لتضليل الرأي العام 

وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها«.
صغيرة  كل  نتابع  الشعبي  الوطني  للجيش  عليا  كقيادة  »نحن  وأضاف، 
وكبيرة ولم نسجل أي خلل، في أداء هؤالء المسؤولين الوطنيين وفي سير 
هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم 
يتحقق في سنوات عديدة، واإلنجازات في كافة المجاالت ال تحصى وال ينكرها 

إال جاحد، أو متآمر يعمل بإيعاز ويسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة«.
المساومة  تقبل  ال  أحمر  خطا  تعد  الدولة  »مؤسسات  أن  صالح  وحذر 
أي جهة كانت، وستستمر  القانونية من  المسبقة واإلمالءات غير  والشروط 
في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل 

الصالحيات لمباشرة اإلصالحات الضرورية«.
يدور  أن  ينبغي  التي  األساسية  النقطة  هي  »االنتخابات  أن  على  وشدد 
إلى  التي تصل  المسبقة  الشروط  أسلوب وضع  بعيدا عن  الحوار)...(  حولها 

حد اإلمالءات، فمثل هذه األساليب واألطروحات مرفوضة شكال ومضمونا«.
المالئمة  الظروف  »تهيئة  هو  للحوار  الوحيد  الهدف  فإن  له  وبالنسبة 
لتنظيم االنتخابات الرئاسية في أقرب اآلجال، وال مجال من المزيد من تضييع 

الوقت«.

هيئة وطنية للحوار
االنتقالية  انتهت واليته  الذي  االنتقالي بن صالح  الرئيس  أعلن  والخميس، 
بحسب الدستور في 9 يوليو، تشكيل »الهيئة الوطنية للوساطة والحوار« من 
أجل تنظيم االنتخابات الرئيسية لخالفة بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل بعد 

عشرين عاما في الحكم.
تهدئة«  »إجراءات  باتخاذ  الحوار  هيئة  أعضاء  أمام  صالح،  بن  والتزم 
اعتقالهم«  تم  الذين  األشخاص  كل  إطالق  إمكانية  »دراسة  رأسها  على 
من  الكثير  تمنع  كانت  التي  األمنية«  اإلجراءات  و»تخفيف  التظاهرات  خالل 
الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة، وهو ما 

يناقض مضمون خطاب المتشدد لرئيس أركان الجيش الذي ألقاه الثالثاء.

وقد يؤدي رفض إجراءات التهدئة كما أعلنت قيادة الجيش إلى عرقلة عمل 
هيئة الحوار وزيادة االنتقادات التي تتعرض لها منذ تشكيلها.

كما رفضت شخصيات معروفة تلبية دعوة المشاركة في إدارة الحوار مع 
الهيئة المشكلة من سبعة أعضاء وستتوسع بانضمام 23 عضوا. ومن بين 
والذي  1989 و1991،  بين  الحكومة األسبق  رئيس  هؤالء مولود حمروش، 

طالب من يمسكون بمقاليد الحكم االستجابة لمطالب الحراك.
ومنذ  للشعب،  والسلمية  الوحدوية  »الحركة  إن  بيان  في  حمروش  وقال 
22 فبراير، أبطلت، بصفة موقتة، مجموعة من عوامل زعزعة االستقرار، كما 
أوقفت تهديدات وشيكة«. ولذلك يجب »على من يمسكون بمقاليد الحكم، 
فخاخ  في  لوقوعها  تفاديا  البالد  وتعبئة  للحراك  االستجابة  أجل  التحرك من 

الفوضى«.
يذكر أن »لجنة الحوار والوساطة«، والتي يترأسها منسقها كريم يونس، 
دعت 23 شخصية وطنية لاللتحاق بتشكيلة الهيئة ودعم مساعيها في حل 

األزمة التي تعيشها البالد.
وتضمنت القائمة كال من: جميلة بوحريد، أحمد طالب اإلبراهيمي، مولود 
مرابط،  إلياس  رحابي،  عبدالعزيز  سيفي،  مقداد  بيتور،  بن  أحمد  حمروش، 
حدة  يلس،  بن  رشيد  الرزاق،  عبد  قسوم  مسعود،  بوديبة  زرهوني،  إلياس 
حزام، براهيم غومة، بروري منصور، حنيفي رشيد، عدة بونجار، فارس مسدور، 
مصطفى بوشاشي، شمس الدين شيتور، بن براهم فاطمة الزهراء، ضريفة 

بن مهيدي، سعيد بويزري، مقران آيت العربي.
ورفض منسق الهيئة، كريم يونس، االنتقادات الموجهة لها، بالنظر إلى 
التزام رئيس الدولة بتنفيذ إجراءات التهدئة. لكنه اعترف بأن »هذا األسبوع 
الرئاسة،  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  تنفيذ  يبدأ  لم  وإذا  حاسمًا،  سيكون 
فستجتمع الهيئة، وستنظر في إمكانية تعليق عملها وربما حتى الذهاب إلى 

حل نفسها«، كما كتب على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« السبت.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات قايد صالح، سجلت الهيئة أول انشقاق 

للخبير االقتصادي إسماعيل اللماس الذي أعلن استقالته.
وكتب في »فيسبوك«، »في غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية عبر اتخاذ 
هيئة  من  االستقالة  قررت   )...( الحوار  عملية  لنجاح  الالزمة  التهدئة  تدابير 

الحوار«.

»خط أحمر«
بنفس  تمسكها  فأكدت  الجزائر،  في  المسبوقة  غير  االحتجاجية  الحركة  أما 
المطالب التي أطلقتها منذ اندالعها في 22 فبراير برحيل كل رموز النظام، 
ومنهم الرئيس االنتقالي ورئيس الوزراء ورئيس األركان، قبل االنتخابات التي 

تسعى السلطة لإلسراع بتنظيمها وجعلتها أولوية بالنسبة لهيئة الحوار.
والثالثاء جدد الطالب خالل مسيرتهم لألسبوع الـ23 على التوالي، رفض 
»الحوار مع العصابة« وهي التسمية التي يطلقونها على رموز نظام بوتفليقة.

<  الفريق عبد الفتاح البرهان

<  العاهل المغربي الملك محمد السادس

<  طالب سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للتنديد بمقتل أربعة من زمالئهم بالرصاص في مدينة األبيض 

<   جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي 
<   نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح 



اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة استثمارات إلنشاء رصيف بحري 
في ميناء دمياط المصري

قالوا

08

شيب  »كنت  الحاويات  نقل  سفينة  البحري  بنغازي  ميناء  استقبل 
للتوكيالت  المتوسط  البحر  لشركة  المالحي  الوكيل  إيكو«، 

حاوية.  270 متنها  وعلى  المالحية، 
عصير،  علبة  ألف  و57  »شاي،  بضائع  على  السفينة  واحتوت 
مستلزمات  إلى  إضافة  الصقة«،  وأشرطة  دالع،  وبذور  ومكيفات، 
بيان  وفــق  بناء،  ــواد  وم ومالبس  لالتصاالت  ومــعــدات  طبية 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  الميناء 

»فيسبوك«.
وأرفف،  رسيفر،  وأجهزة  تلفاز،  شاشات  أيضا  الحاويات  وضمت 
خاصة  ومواد  مياه،  ومضخات  مسال،  غاز  وأسطوانات  وأوراقــا، 

بخاريتين. ودراجتين  مستعملة،  سيارة  و330  بالنفط، 

ميناء بنغازي يستقبل سفينة أغذية ومستلزمات طبية

نظام الجمعيات االستهالكية 
والدعم السابق مضر باالقتصاد 
والمستهلك.

علي العيساوي
وزير االقتصاد بحكومة الوفاق
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شبكات ما بعد الهيمنة 
األميركية
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للقوة  مهما  مصدرا  العالمية  المالية  للشبكات  الوصول  يعد 
تتولد  قد  التي  الضعف  احتمالية  رغم  اليوم،  عالم  في  والنفوذ 
الناتج عن تلك الشبكات. في واقع  المتبادل  أيضا عن االعتماد 
األمر، تتدفق القوة والنفوذ من المركزية: وهي أن تكون مركزا 
التهديد  يكون  وحينها  األخرى،  التقاطع  نقاط  معظم(  )أو  لكل 
المراكز عقوبة قاسية للمشاركين  لتلك  الوصول  بالحرمان من 
ـ بتحويل االعتماد  غير المطيعين. لكن إذا ُأسيء استخدام القوةـ 
المتبادل غير المتكافئ إلى سالح ــ فقد يقرر المشاركون في أي 

شبكة إنشاء شبكة بديلة خاصة بهم.
فهي  حاليا.  المتحدة  بالواليات  يحدق  الذي  الخطر  هو  ذلك 
بدور  وتتمتع  العالم،  في  الرئيسية  االحتياطية  العملة  تمتلك 
مركزي في الشبكات المالية العالمية، لكنها تستخدم هذا الوضع 
أن  شأنها  من  الخارجية  بالسياسة  تتعلق  أهداف  لتحقيق  سعيا 

تضعف مركزيتها، وبالتالي نفوذها في األمد البعيد.
المتصاعدة  األزمة  تلك  ذلك،  على  الرئيسية  الشواهد  من 
مع إيران، التي بدأت في مايو من العام الماضي 2018، عندما 
المبرم  النووي  االتفاق  من  منفردة  المتحدة  الواليات  انسحبت 

عام 2015، والمعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة.
منذ  قراراها  المتحدة  الواليات  تفرض  أن  هذا  من  األسوأ 
ذلك الحين على الدول األخرى الموقعة على االتفاق ــ بريطانيا، 
ـ من خالل  وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، واالتحاد األوروبيـ 
التهديد بعقوبات ثانوية ضد األطراف الثالثة التي تلتزم بخطة 
لدى  تكون  أن  يُفترض  كان  المشتركة.نظريا،  الشاملة  العمل 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  من  تنسحب  لم  التي  األطراف 

القدرة على مواصلة مباشرة أعمالها مع إيران.
مع  تعاون  باتفاقية  تذرعت  أن  بعد  المتحدة،  الواليات  لكن 
االتحاد األوروبي صيغت في األساس لمحاربة القاعدة، استطاعت 
المالية  االتصاالت  جمعية  خالل  من  الثانوية  عقوباتها  فرض 

العالمية بين البنوك )سويفت( التي تتخذ من بلجيكا مقرا 
اضطرت جمعية  المتحدة،  الواليات  من  لها.تحت ضغط 
البنوك  لحظر  البنوك  بين  العالمية  المالية  االتصاالت 
اإليرانية من نظام المدفوعات العالمي الذي تشرف عليه، 
وتقيد  العالمي،  المالي  النظام  عن  فعليا  إيران  لتعزل 
الدول  مع  حتى  والصفقات  األعمال  مباشرة  على  قدرتها 

التي لم تقر هذه الخطوة.
كثير  ــال  ــحـ وكـ
ــن الـــشـــركـــات  ــ م
تحظى  ــة،  ــي األوروب
االتصاالت  جمعية 
العالمية  المالية 
بوجود  البنوك  بين 
ــز  ــرك ــي وم ــون ــان ق
بيانات في الواليات 
ــو  الــمــتــحــدة. ول

لألوامر  االنصياع  رفضت 
ــة، لــواجــهــت  ــي ــرك ــي األم
وفقدت  باهظة،  غرامات 
موظفيها  دخول  تأشيرات 
ألميركا، وحُرمت من الحصول على الدوالرات األميركية.. ثم 
إلنشاء  خطط  عن  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  أعلنت  أن  حدث 
التجاري  التبادل  دعم  أداة  تسمى  خاص  غرض  ذات  أداة 
دون  وإيران  أوروبا  بين  السلع  تدفق  تتيح  التي  »إنستكس«، 
بحساب  التعامل  خالل  من  مباشرة،  ثنائية  مالية  تدفقات 
صافي الصادرات والواردات. لكن تعامالت »إنستكس« كانت 
للعقوبات  الخاضعة  غير  اإلنسانية  السلع  على  مقصورة  عمليا 
في  المشاركة  فعليا  المتحدة  الواليات  وقد جمدت  األميركية. 

االتفاق.
إخضاع  في  المتحدة  الواليات  نجاح  عن  النظر  بغض  لكن 
للغاية  تبدو مستبعدة  نتيجة  ــ وهي  إلرادتها من عدمه  إيران 
حاليا ــ فقد قوّت إدارة ترامب حوافز الدول األخرى لاللتفاف على 
النظام المالي األميركي برمته. فقد قلصت روسيا أوجه ضعفها 
الخارجية ردا على العقوبات الغربية المفروضة عقب تدخلها في 
الناشئة  السوق  بمثابة  اآلن  وأضحت   .2014 عام  في  أوكرانيا 
الكبرى الوحيدة التي تتمتع بفوائض مالية وفوائض في الحساب 

الجاري، ودين حكومي منخفض، واحتياطي كبير.
كما لم تعد تخشى فقدان إمكانية الوصول ألسواق التمويل 
العالمية، إضافة لتقوية عالقاتها مع الصين، إذ أعلنت الدولتان 
نظام  إلرساء  الحدود  عبر  للمدفوعات  جديد  نظام  عن  مؤخرا 
لبدء  التخطيط  مع  والروبل،  الرنمينبي  بعملتيّ  للتجارة  ثنائي 
التعامالت بهما هذا العام. وقد عبرت كل من إيران وتركيا عن 
رغبتهما في االنضمام لهذا النظام منذ اإلعالن عنه.في الوقت 
ذاته، تمتلك كل من الهند واليابان نظما محلية مستقلة للدفع، 
كما أطلقت روسيا نظام للدفع بالبطاقات للتحايل على شبكات 

بطاقات االئتمان الموجودة في الواليات المتحدة.
الهواتف  عبر  الدفع  تطبيقات  الصين  في  ظهرت  بالمثل، 
المحمولة، مثل تطبيق أليباي التابع لمجموعة علي بابا وتطبيق 
عن  العمالء  أغنت  التي  تينسنت،  لشركة  التابع  باي  تشات  وي 
الذكية. هواتفهم  عبر  مباشرة  بالدفع  كلية،  االئتمان  بطاقات 
عن  اآلخر  هو  أعلن  فقد  الركب،  عن  فيسبوك  يتخلف  ال  وحتى 
إنشاء عملة رقمية مشفرة جديدة يُفترض أن تكون متاحة لكل 
عن  المتحدة  الواليات  خارج  عددهم  يزيد  الذين  مستخدميه، 

داخلها بكثير.
الواليات  خصوم  جانب  من  التحركات  تلك  مثل  توقع  ومع 
فهناك  بدائل.  عن  يبحثون  أيضا  األوروبيين  أن  نجد  المتحدة، 
بعض  إن  بل  روسيا،  مع  وثيقة  بروابط  تحتفظ  أوروبية  دول 
الحزام  »مبادرة  في  للمشاركة  بالفعل  وقعت  األوروبية  الدول 
صيني  روسي  بنظام  االرتباط  وفر  وربما  الصينية.  والطريق« 
للدفع حماية عظيمة ضد المساعي األميركية المحتملة لفرض 
عقوبات على مشروعات تخدم مصالح أوروبية كبيرة، مثل خط 

أنابيب غاز »نورد ستريم 2« بين روسيا وألمانيا
وكما أوضح باري آيكنجرين، األستاذ في جامعة كاليفورنيا في 
العالمي  المالي  النظام  داخل  القوى  توازن  إعادة  فإن  بيركلي، 
قد تتولد إما من كوارث تاريخية، مثل الحروب العالمية، أو من 
تغييرات مؤسسية. فقد أسهم تأسيس نظام االحتياطي الفدرالي 
األميركي مثال في نقل مركز الجاذبية في المالية العالمية من 

بريطانيا إلى الواليات المتحدة.
هذه المرة نجد الالعب المركزي في النظام يسيء استخدام 
مركزه بطرق تدفع اآلخرين، بما فيهم حلفاءه، لتطوير شبكات 
االقتصادي  اإلكراه  قوة  فيه  تعتمد  متشابك  عالم  وفي  بديلة. 
الشبكات  تمثل  والعالقات،  االتصاالت  من  معينة  شبكات  على 
ذاتها موردا عظيم القيمة، لكنها ليست موارد طبيعية، بمعنى 
أنه يجب بناؤها وصيانتها من خالل إدارة مسؤولة. ومن ثم ال 

ينبغي إلدارة ترمب أن تتعامل معها على أنها من المسلَّمات.

* أستاذة جامعية ومحامية أميركية
نقال عن خدمة »بروجيكت سينديكيت«

آن ماري سلوتر*

إذا أُسيء استخدام القوة 
فقد يقرر المشاركون 

في أي شبكة إنشاء 
شبكة بديلة خاصة بهم.

سوق النقد األجنبي .. إصالح نقدي أم أدوات تسكني؟

قرار خفض رسوم بيع العملة بني مؤيد و»متحفظ«
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ــرار  ق
مبيعات  على  المفروض  الرسم  تخفيض 
 183% عن  بدال   ،163% إلى  األجنبي  النقد 
ومعارض  مؤيد  بين  واسعة  فعل  ردود  أثار 
انعكاساتها  ظهرت  التي  الخطوة  هــذه 
في  حاد  انخفاض  مع  الموازية  السوق  في 
بدا  فيما  الدينار،  مقابل  الدوالر  صرف  سعر 
االقتصادية  األوســاط  في  واضحا  التساؤل 
هذا  وراء  من  العامة  المصلحة  دواعي  حول 

القرار الذي جاء على نحو مفاجئ.
تخفيض رسوم مبيعات النقد األجنبي جاء 
الرئاسي  المجلس  بعد مشاورات بين رئيس 
المركزي  المصرف  ومحافظ  السراج،  فائز 
القرار على »تحديد  الكبير، إذ نص  الصديق 
النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم  قيمة 
مبيعات  قيمة  من   )163%( بنسبة  األجنبي 
ألسعار  اليومية  للنشرة  وفقا  األجنبي،  النقد 
صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية 
المركزي«،  ليبيا  مصرف  عن  تصدر  التي 

و»ذلك لدواعي المصلحة العامة«.
أول  في  بالقرار  العمل  بدء  المقرر  ومن 
تعامالت المصرف المركزي األسبوع المقبل، 
الجديد  الرسمي  التجاري  السعر  ليصبح 

للدوالر 3.65 دينار، مقابل 3.9 دينار.
السوق الموازية

الخطوة  هذه  مع  الموازية  السوق  وتفاعلت 
االنخفاض  إلى  األميركية  العملة  قادت  التي 
45 قرشا في ختام تعامالتها، لتسجل  بفارق 
مستهل  في  دينار   4.54 مقابل  دينار   4.09
اليورو  صرف  سعر  انخفض  كما  الــتــداول. 
مقابل  دينار   4.50 مسجال  قرشا،   52 بفارق 
أما  أمس،  تعامالت  مستهل  في  دينار   5.02
الجنيه اإلسترليني فقد هبط بفارق 66 قرشا 
4.95 دينار مقارنة بـ5.61 دينار في  ليسجل 

السوق الموازية.
المصرف  إعالن  بعد ساعات من  جاء ذلك 
 500 بيع  بدء  موعد  طرابلس  في  المركزي 
دوالر بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج 
أرباب األسر، من 20 أغسطس المقبل. وبلغ 
إجمالي مخصصات أرباب األسر خالل النصف 
األول من العام الجاري 3.3 مليار دوالر، وفق 
بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي.

خطوة باالتجاه الصحيح
والرئيس  االقــتــصــادي،  الخبير  واعتبر 
أن  الدرجية  االستثمار محسن  لهيئة  السابق 
االتجاه  في  خطوة  الرسوم  تخفيض  »قــرار 
الصحيح«، لكنه قال–في تدوينة عبر صفحته 
»فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  بموقع 
األغراض  لكل  الصرف  سعر  توحيد  »علينا 

أشهر«،  بضعة  بعد  أخرى  مرة  وتخفيضها 
داعيا في الوقت نفسه إلى »الحد من اإلنفاق 
الليبي  الدينار  عرض  يقل  حتى  الحكومي 

ويسترد قيمته«.
األعمال  رجل  رحب  االتجاه،  نفس  وفي 
أتمنى  »كنت  قال  لكنه  بالقرار،  بي  حسني 
األطفال،  عالوة  ودفع  الصرف،  سعر  توحيد 

واستبدال الدعم نقدا«.
السابق  الرئيس  اعتبر  المقابل،  فــي 
أن  الشحومي  سليمان  المال  سوق  لهيئة 
القرارات »جاءت على عجل في محاولة إرضاء 
الحياتية  الصعوبات  الغارقين في  المواطنين 
الجاري منذ  المسلح  اليومية في ظل الصراع 

ثالثة أشهر بالبالد«.
استجابة  يــكــن  ــم  ل »الـــقـــرار  ــاف  ــ وأض
يعزز  لكنه  حقيقية،  اقتصادية  إلصالحات 
وبفارق  للدوالر  صرف  سعري  وجود  استمرار 
التجاري  بالسعر  »التخفيض  موضحا  كبير«، 
على  سنة  من  أكثر  مضي  بعد  جدا  محدود 
الهدف  أن  حين  في  التجاري،  السعر  تطبيق 
المعلن هو التخفيض التدريجي وعلى فترات 
التوازني  الجديد  للسعر  للوصول  محددة 

وهذا لم يحدث«.
ازدواجية سعر الصرف

هذا  »تأثير  ينحصر  أن  الشحومي  وتوقع 
السوداء  بالسوق  الــدوالر  سعر  على  القرار 
لألسعار  العام  المستوى  تخفيض  من  أكثر 
االزدواجية  »إلغاء  إلى  داعيا  والخدمات«، 
واضحا  فسادا  يخلق  والــذي  الصرف  بسعر 
فيما نسبته %80 من استخدام النقد األجنبي 
 20% وفقط  الرسمي  بالسعر  للتنفيذ  يذهب 

هي للسعر التجاري الخاص«.
المجلس  اعتمد  الماضي،  سبتمبر  وفي 
برنامج  المركزي  والمصرف  الرئاسي 
على  رسوم  فرض  تضمن  الذي  اإلصالح 
سياسة  ومراجعة  األجنبي،  النقد  مبيعات 
المصاحبة  واإلجــراءات  المحروقات  دعم 
دوالر   500 مبلغ  إضافة  جانب  إلى  لها، 
لكل  األســر  ــاب  ألربـ مخصص  أمــيــركــي 

.2018 العام  عن  مواطن 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  لكن، 
وقالت  البرنامج،  إلى  انتقادات  وجهت 
برنامجًا  يكون  أن  المفترض  »من  كان 
الكلي  االقــتــصــاد  لسياسات  متكاماًل 
أن  إال  والتجارية(،  والمالية  )النقدية 
مبتور«،  كبرنامج  ــدأ  ب ــه  أن الــمــالحــظ 
والمصرف  الرئاسي  »المجلس  أن  ورأت 
للدولة(  االقتصادي  )المستشار  المركزي 
وجود  واستحسنا  الجمود،  بــداء  أصيبا 
جهد  بــذل  دون  »سهل  لــإيــراد  مصدر 

عليه«. للحصول 

في  المركزي  المصرف  تعهدات  قوبلت 
الصديق  المحافظ  لسان  طرابلس–على 
لمواجهة  إصالحية  خطوات  الكبير–باتخاذ 
بموجة  األجنبي،  للنقد  الــســوداء  السوق 
انتقادات من المصرف المركزي في البيضاء 
إلــى عــدم وجــود أي إصالحات  أشــار  الــذي 
هي  موجود  »ماهو  أن  معتبرا  لآلن  نقدية 

أدوات فقط«.
نهاية  »رويترز«  لوكالة  تصريحات  وفي 
مزيد  »هناك  الكبير  قال  الماضي،  األسبوع 
السوداء  السوق  لمواجهة  الخطوات  من 
أن  مضيفا  تأخرت«،  لكنها  األجنبي  للنقد 
على  العمل  في  أخفقت  الوفاق  »حكومة 
عليه  االتفاق  تم  كما  الوقود،  دعم  إصالح 
في  األجنبي  النقد  رســوم  ُفرضت  حينما 

سبتمبر الماضي«.
ذلك...  على  نعمل  مازلنا  »لكننا  وتابع 
سيناريوهات  لدينا  جاهزة،  خطط  لدينا 
مختلفة، أجرينا اختبارات التحمل، لكن تعلم، 
متى الوقت المناسب التخاذ اإلجراء؟«، داعيا 
إلى  »الذهاب  إلى  الليبية  األطــراف  جميع 

طاولة المفاوضات«.
العاصمة  جنوب  دائرة  المعارك  تزال  وال 
طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة 
في  اندالعها  منذ  الوفاق  حكومة  وقــوات 
لسقوط  وأدت  الماضي،  أبريل  من  الرابع 
بينهم  بجروح   5,762 وإصابة  قتياًل   1093
 100 النازحين  عدد  تخطى  فيما  مدنيون، 
ألف شخص، بحسب وكاالت األمم المتحدة.

لكن رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا 
أي  وجود  نفى  اآلغا  رمزي  البيضاء  المركزي 
موجود  »ماهو  وقال  لآلن،  نقدية  إصالحات 
و  المحروقات  دعم  كإلغاء  فقط  أدوات  هي 
وتقليل  النقدي  بالدعم  االستبدال  و  السلع 
في  »حتى  اآلغا  الحكومة«.وأضاف  نفقات 
الحرب لم يتأثر مصرف مشروع التنمية بقرار 

الكبير منع االعتمادات األجنبية بسعر الرسم 
األزمات،  يخلق  من  وهو  الوحدة  ومصرف   ،
لفتح  بالعمل  مستمرة  المصارف  باقي  أما 

اإلعتمادات وتنفيذ الحواالت«.
من جهته، اعتبر رجل األعمال حسني بي 
أن ما اسماها بـ»الغنائم« هي سبب الحروب 
»توحيد  إلى  داعيا  االقتصاد،  نمو  وعــدم 
الدعم  واستبدال  األجنبي،  النقد  رســوم 

العيني بآخر نقدي«
مصارف  عدة  تــزال  ما  األثناء،  هذه  في 
المطلوبة  النسبة  على  للحفاظ  تكافح 
المركزي  المصرف  لدى  العمالء  ودائع  من 
تراكمت ديون كبيرة  بعدما   ،% 20 وقدرها 
نظام  خــالل  من  الموقتة  الحكومة  على 
محاسبي مواز، جزئيا من خالل سحب ودائع 
من البنوك التجارية. لكن المصرف المركزي 
في  التدقيق  من  مزيدا  فرض  طرابلس  في 
من  األجنبي  النقد  على  الحصول  طلبات 
الشرق،  في  ثالثة  بينها  من  بنوك،  أربعة 

متعلال بمعامالت مشبوهة.
حدث  »إذا  تصريحاته،  في  قال،  الكبير 
النسبة،  لهذه  المصارف  جانب  من  خرق 
إجراءات  يتخذ  أن  المركزي  للبنك  فيمكن 
أو  قرض  أو  ائتماني  خط  تقديم  بينها  من 

تشكيل لجنة إدارة مؤقتة، أو خيارات أخرى«. 
وتابع أنه »ال ينوي مصرف ليبيا المركزي أن 
يترك البنوك الليبية تواجه اإلفالس في ظل 
وطنية  ملحة  حاجة  هناك  الحالي،  الوضع 

وعامة للحيلولة دون ذلك«.
عام  من  أكثر  بعد  متصل،  صعيد  على 
المصرف  اإلعالن عن مراجعة حسابات  على 
بإشراف  والبيضاء  طرابلس  في  المركزي 
العملية  الخطوات  تزال  ال  األممية،  البعثة 
الشركة  اسم  اختيار  بانتظار  اإلجــراء  لهذا 
حين  وفــي  المهمة،  بهذه  ستقوم  التي 
تراهن األمم المتحدة أن تكون هذه العملية 
المصرف  توحيد  في  البداية  الرقابية ضربة 
المركزي المنقسم منذ 5 سنوات، جاء إعالن 
المشاريع،  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب 
تقديم  عملية  سيفتح  أنه  الماضي،  اإلثنين 
العطاءات لعملية مراجعة الحسابات المالية، 
البعثة  أجرتها  مغلقة  مناقصة  فشل  بعد 

مطلع العام الجاري.
وفي هذا السياق أشار الكبير إلى أنه »أعيد 
حديثا طرح عطاء للمراجعة بعدما أخفقت في 
جذب أي عروض«، لكنه قال »المشكلة ليست 
المركزي مع بعضه... لكن  البنك  في تجميع 
منوها  أوال«،  يأتي  السياسية  المشكلة  حل 
إلى أنه ال اتصال له حاليا برئيس فرع البنك 
المركزي البيضاء علي الحبري ولم يره منذ عام، 
معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة لالنقسام السياسي 
األخيرة  »المرة  المحافظ  ليبيا.وأضاف  في 
في  المركزي  البنك  محافظ  فيها  رأى  التي 
الماضي  العام  كانت  الحبري  علي  الشرق 
خارجية  مراجعة  لتنسيق  اجتماعات  خالل 
للعمليات في كال البنكين المركزيين«. وما 
المشكالت  وتسكين  الجذري  اإلصالح  بين 
الوصول  فــرص  حــول  قائما  الجدل  يبقى 
من  الليبي  االقتصاد  ينتشل  شامل  لحل 
الخالفات  ــوء  ض فــي  المتفاقمة،  أزمــتــه 
توحيد  دون  تحول  التي  المتفاقمة  البينية 
المؤسسات االقتصادية والنقدية في البالد.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4044دوالر أميركي
1.5672يورو

1.7079الجنية االسترليني
0.3744الريال السعودي
0.3824درهم إماراتي

0.2039االيوان الصيني

2019 31 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

بعد تصريحات الكبير 

اقتصاديون يطالبون بإصالح  شامل وانهاء ازدواجية سعر الصرف

خط ائتماني أو قرض أوإدارة 
مؤقتة.. 3 سيناريوهات محتملة 

لمخالفات المصارف

األغا: مصرف مشروع التنمية لم 
يتأثر بقرار الكبير منع االعتمادات 

األجنبية بسعر الرسم

القاهرة - الوسط

• مقر المصرف المركزي في طرابلس

مليون دوالر

•السراج والكبير خالل توقيع قرار تخفيض رسوم النقد األجنبى في 30 يوليو 

السوق املوازية تفاعلت مع هذه الخطوة التي قادت الدوالر إلى االنخفاض

الوسط–عالء حمودة
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وصفت الصين المحادثات التي أجراها المفاوضون األميركيون والصينيون في شنغهاي 
بأنها »بناءة«، في حين اتّفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر.

مباشرة  مفاوضات  أول  هي  شنغهاي  في  األربعاء  أمس  اختتمت  التي  والمحادثات 
التجارية  الحرب  في  لهدنة  البلدين  توصّل  منذ  والصين  المتحدة  الواليات  بين 
القائمة بينهما، وفق وكالة »فرانس برس«. وقبيل بدء محادثات مغلقة استمّرت نحو 
الخزانة ستيفن  ووزير  اليتهايزر  روبرت  للتجارة  األميركي  الممثل  أربع ساعات، صافح 

منوتشين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب جدا من الرئيس شي جينبينغ.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« أن »الجانبين أجريا محادثات صريحة 
ومفيدة جدا وبناءة ومعمّقة حول القضايا الكبرى ذات االهتمام المشترك في المجالين 
االقتصادي والتجاري«. وتابعت أن المفاوضين بحثوا »مسألة زيادة الصين مشترياتها 
»الظروف  المتحدة  الواليات  وتوفير  حاجاتها«،  وفق  األميركية  الزراعية  المنتجات  من 

المؤاتية لعمليات الشراء هذه«.

محادثات واشنطن وبكني إلى جولة جديدة

اليورو  بمنطقة  االقتصادية  المعنويات  أن  اقتصادية  بيانات  أظهرت 
واصلت تراجعها كالمتوقع في يوليو، مع انحسار التفاؤل في قطاعات 
الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والبناء وانخفاض توقعات التضخم 

بين الشركات والمستهلكين.
المؤشر  أن  األوروبية  للمفوضية  الشهري  المعنويات  وأظهر مسح 
العام للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 102.7 نقطة في يوليو 
انخفاضا من 103.3 نقطة في يونيو حزيران و105.2 في مايو، وهو 
اتجاه يبرز التباطؤ االقتصادي المتوقع. وكان خبراء اقتصاد استطلعت 

»رويترز« آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 102.6 نقطة.
وقدم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي األوروبي األسبوع الماضي 

شبه تعهد بتيسير أكبر للسياسة النقدية في ظل تدهور آفاق النمو.

وقال مسؤولون لوكالة »رويترز« األسبوع الماضي إن خفض أسعار 
الفائدة في سبتمبر يبدو مؤكدا، كما يُرجح أيضا شراء سندات حكومية 
وتعديل السياسة. ويعود الهبوط في مؤشر المعنويات في يوليو بشكل 
أساسي إلى تراجع التفاؤل في قطاع الصناعة الذي نزل مؤشره إلى 7.4- 
من 5.6-، وتراجع في قطاع الخدمات إلى 10.6 من 11 وتراجع في تجارة 
التجزئة إلى 0.7- من 0.1 ونزول في قطاع التشييد إلى 5 من 7.6.لكن 

المعنويات لدى المستهلكين تحسنت إلى 6.6- من 7.2-.
األعمال،  لمناخ  إن مؤشرها  المفوضية  قالت  منفصل،  على صعيد 
الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة األعمال، هوى إلى 0.12- 
من 0.17 في يونيو، مسجال أدنى قراءة له منذ سبتمبر 2013 وبما يقل 

بكثير من 0.08 التي توقعها االقتصاديون في استطالع لـ»رويترز«.

تراجع املعنويات االقتصادية بمنطقة اليورو في يوليو
السعر بالدوالرنوع الخام

65.18برنت

58.59غرب تكساس

61.53دبي

63.79سلة أوبك

61.75أورال
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صعدت أسعار النفط للجلسة الخامسةأمس األربعاء بدعم 
من انخفاض المخزونات األميركية وتوقعات المستثمرين 

بأن يخفض مجلس االحتياطي االتحادي )المركزي األميركي( 
تكاليف االقتراض ألول مرة منذ األزمة المالية قبل أكثر من 

عشرة أعوام.
وزادت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا 

أو 0.6 % إلى 65.12 دوالر للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس 
المتوسط األميركي 20 سنتا أو 0.3 % إلى 58.25 دوالر 

للبرميل، حسب وكالة »رويترز«.
بدأ مسؤولو البنك المركزي األميركي اجتماعا لمدة 

يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد 
الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس االحتياطي إلى خفض 

كبير لسعر الفائدة.
وكشفت بيانات معهد البترول األميركي أن مخزونات 

النفط في الواليات المتحدة انخفضت مجددا في األسبوع 
الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ماليين برميل إلى 443 
مليون برميل في األسبوع المنتهي يوم 26 يوليو، مقابل 
توقعات بانخفاضها 2.6 مليون برميل في استطالع أجرته 

وكالة »رويترز« آلراء محللين.

المغرب  بنك  )محافظ(  والــي  الجواهري  اللطيف  عبد  قال 
المركزي يإن أداء االقتصاد الوطني ما زال غير كاف لالستجابة 
النمو  ضعف  إلى  مشيرا  المتزايدة،  االجتماعية  للمطالب 

والمديونية.
شهدها  التي  االضطرابات  كبيرة  بدرجة  المغرب  وتفادى 
العربي  الربيع  انتفاضات  منذ  األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال 
تظل  واالقتصادية  االجتماعية  المطالب  لكن   .2011 في 
الريف  النطاق في منطقة  اندالع مظاهرات واسعة  قائمة، مع 
بشمال البالد أواخر 2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 
»أداء  قوله  الجواهري  عن  المركزي  للبنك  بيان  ونقل   .2018
لالنتظارات  لالستجابة  كاف  غير  يزال  ال  الوطني  االقتصاد 

االجتماعية المتزايدة«، حسب وكالة »رويترز«.
نما اقتصاد المغرب %3 في 2018 ومن المتوقع أن يتباطأ 
إلى  تزيد  2019، مع معدل بطالة 10%  2.7 % في  إلى  النمو 

25 % في أوساط الشباب.
متطلبات  مع  ينسجم  بما  التعليم  إلصالح  الجواهري  ودعا 
مطرد  نمو  مسار  على  المغرب  وضع  إن  وقال  العمل.  سوق 
الضعف  نقاط  ومعالجة  التنافسية  القدرة  تعزيز  يتطلب 
الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير 

الرسمي.
أن  إلى  للتخطيط  السامية  المندوبية  تقديرات  وتشير 
المحلي  الناتج  من   %  11.5 يشكل  الرسمي  غير  القطاع 

اإلجمالي للمغرب.
وقال الجواهري إن اإلنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو 
على  وحث  الدولة،  مديونية  الحسبان  في  يأخذ  أن  ينبغي 
المحتاجة  األسر  استهداف  خالل  من  الحكومي  الدعم  إصالح 

على نحو أفضل.

الصني تسعى لـ »ملء الفراغ« بتجديد عقودها مع ليبيا
ليبيا  مع  عقودها  تجديد  إلى  الصين  تسعي 
مع  قوية  بعالقات  االحتفاظ  على  وتعمل 
النظر  بغض  بالنفط،  الغنية  الدولة  هذه 
ضمن  وذلك  طرابلس،  العاصمة  يدير  عمن 
شمال  في  الفراغ  لملء  الصين  استراتيجية 
صدر  أميركي  تقرير  رصد  ما  وفق  أفريقيا، 

مؤخرا.
األميركية،  دبلومات«  »ذي  مجلة  وأشارت 
)المنطقة  أو  أفــريــقــيــا  شــمــال  أن  إلـــى 
استراتيجية  من  آخر  جزءا  »تعتبر  المغاربية(، 
تستحق  والتي  التوسع،  في  العالمية  الصين 
والطريق«.  الحزام  مبادرة  خالل  من  التقدير 
رئيسا  دورا  تلعب  أن  يمكن  ليبيا  أن  مضيفة 
المغرب  دول  تجاه  الصين  استراتيجية  في 
ألف   36 حوالي  بكين  لدى  كان  إذ  العربي، 
مشروع  و50  شركة   75 على  عامل–موزعين 

.2011 تنمية–في البالد قبل عام 
»الحزام  مبادرة  اتفاقية  على  ليبيا  ووقعت 
تهدف  التي  الماضي  العام  في  والطريق« 
تبلغ  بتكلفة  الحرير  طريق  مشروع  إلحياء 
الجزء  تنفيذ  مسألة  وتبقى  دوالر  مليار   600
استتباب  حين  إلــى  معلقة  بليبيا  الخاص 
الرئاسي  المجلس  رئيس  وأشــار  األمــن. 
لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى أن حكومته 

العقود. ستبحث في تجديد هذه 
المجلس  رئيس  أن  إلى  المجلة  وأشارت 
السراج،  فائز  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي 
العقود«،  هذه  تجديد  في  حكومته  »ستبحث 
وشددت على أنه مع توقف التواصل مع ليبيا 
أصبح  طرابلس  العاصمة  في  الحرب  بسبب 
وفق  تونس،  في  نشاطا  أكثر  الصينيون 

األميركي. التقرير 
الــعــالقــات بين  ــذرت مــن اســتــمــرار  وحـ
يؤثر  مما  النمو،  في  أفريقيا  وشمال  الصين 
هذه  مع  واألوروبية  األميركية  العالقات  على 
قريبا  المغاربية  المنطقة  تشكل  وقد  الدول، 
»الجيل  لطرح  صينية–أميركية  معركة  ساحة 

النقالة. الهواتف  الخامس« من 
ووفق تقديرات المصدر ذاته فإن الحضور 
الصيني لن يساعد المغرب الكبير على الرغم 
فإن  ذلك،  بخالف  يجادل  قد  البعض  أن  من 
للمعامالت  الخارجية  للسياسة  الصين  نهج 
برفاهية  يذكر  اهتمام  أي  له  ليس  التجارية 

األخرى. البلدان 

الواليات  إلى شركاء مثل  ليبيا تحتاج  لكن 
قوية  لمؤسسات  يروجون  وأوروبا  المتحدة 
»الصين  إن  المجلة  وقالت  وحرة.  ومنفتحة 
-كما  المغاربية  المنطقة  مع  عالقاتها  تعتبر 
محصلتها  لعبة  العالم-  بقية  مع  الحال  هو 

الضعيف«. األقوياء  فيها  يستغل  صفر 
وأوروبا  المتحدة  الواليات  التقرير،  ودعا 
المنطقة  مع  أكبر  بشكل  »االنــخــراط  إلــى 
عنها،  التخلي  أو  تجاهلها  وليس  المغاربية 
االقتصادية  العالقات  في  االستثمار  يجب  بل 
والسياسية واألمنية هناك، خشية أن يواصل 

الصين ملء الفراغ الذي تركه الغرب«.
الصينية  االستثمارات  إجمالي  ويقدر 
من  بأكثر  القارة  إلى  المتدفقة  المباشرة 
استثمارات  قفزت  فيما  دوالر،  مليار   200
أفريقيا  شــرق  بــلــدان  تجمع  ــى  إل الصين 

من  الفترة  خــالل  دوالر  مليارات   3 لتقارب 
التي  اإلحصاءات  وذكرت   .2017 إلى   2011
التابعة  والتنمية  التجارة  منظمة  أصدرتها 
أوغندا  أن   »UNCTAD« المتحدة  لألمم 
 536 إليها  المشار  السبع  السنوات  في  تلقت 
مليون دوالر، وأصبحت خالل السنوات الخمس 
المنطقة،  في  للصين  رئيسيا  شريكا  األخيرة 
الطاقة  قطاعات  في  استثماراتها  ضخت  حيث 

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

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

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

أفريقيا«. إلى  الخارجية 

صعود النفط مع انخفاض املخزون 
وترقب قرار »املركزي« األميركي

»املركزي« املغربي: أداء االقتصاد 
ال يلبي املطالب االجتماعية

مصر : تعديل ضريبة 
الدخل والقيمة املضافة 

»دبابات الثلج«.. سالح روسي جديد للنهوض بالسياحة
وتسهل  الــزوار  لجذب  عروضها  تنويع  إلى  روسيا  تسعى 
الذي  السياحي  قطاعها  لتطوير  تأشيرات  على  الحصول 
الثلج  على  دبابة  كقيادة  أفكارا  وتبتكر  صعوبات،  يواجه 
وبعد  القياصرة.  حقبة  الى  يعود  قصر  في  ليلة  تمضية  أو 
على  الجميع  اتفق  التي  العالم  كأس  استضافة  على  سنة 
أنه كان حدثا ناجحا، تدفق عدد كبير من الزوار إلى روسيا 
حماسة  الستعادة  الجهود  تكثيف  إلى  السلطات  دفع  ما 
السياح، وفق وكالة »فرانس برس«. وفي مايو أعلن نائب 
تصبح  أن  روسيا  »على  غالكين  سيرغي  االقتصاد  وزيــر 
ومع  العالم«.  في  األكثر شعبية  الـ10  الوجهات  واحدة من 
الجمهوريات  من  )معظمهم   2018 عام  سائح  مليون   25
حاليا  روسيا  تحتل  الصين(  ومؤخرا  السابقة  السوفياتية 
العالمية. السياحة  منظمة  وجهات  قائمة  على   16 المرتبة 

ترمي  جديدة  استراتيجية  تطوير  على  الحكومة  وتعمل 
في  القطاع  هــذا  حصة  مضاعفة  إلــى 
الناتج  إجمالي  من   7% ليبلغ  االقتصاد 
ومضاعفة   ،2035 عام  بحلول  الداخلي 
بهذا  المرتبطة  الــمــوازنــة  إيـــرادات 
عن  انترفاكس  وكالة  ونقلت  النشاط. 
مصدر قوله إنه يتم حاليا االستثمار في 
10 مليارات يورو. هذا القطاع بمستوى 

ثمينة تأشيرات 
كامتشاتكا  في  البركانية  وبطبيعتها 
مرورا  األســود  البحر  على  وشواطئها 

والشاماني،  االرثوذكسي  الثقافي  وبتراثها  بايكال،  ببحيرة 
كما  تستثمر  ما  نادرا  بطاقات  العالم  في  دولة  أكبر  تحظى 
إلى بنى تحتية نوعية باستثناء مدينتي موسكو  انها تفتقر 

وسان بطرسبرغ.
وتوجهات األشهر األخيرة تثبت بأنه ال يزال هناك الكثير 
وكاالت  اتحاد  رئيسة  لوميدزي  مايا  بحسب  به  القيام  يجب 
السفر الروسية. وقالت لـ»فرانس برس«: »وفقا لتقديراتنا 
 2018 العالم  كأس  خالل  روسيا  أجنبي  ماليين  خمسة  زار 
هذا  بسبب   2019 في  السياح  عــدد  ــادة  زي نتوقع  وكنا 
العالم  لكأس  اإليجابية  التأثيرات  »لكن  وتابعت  الحدث«، 
يصعب  التي  الدخول  تأشيرات  بسبب  تالشت  ما  سرعان 
لهذه  منه  وإدراكا  طويال«.  وقتا  وتستلزم  عليها  الحصول 
المشكلة، أعلن الكرملين أنه ينوي تخفيف اجراءات الدخول 
التأشيرات  نظام  تطبيق  مع   2021 من  اعتبارا  روسيا  إلى 
األوروبــي  االتحاد  لرعايا  القصيرة  للزيارات  االلكترونية 
ستكون  الخريف،  من  واعتبارا  والكوريين.  والصينيين 

بعد  بطرسبرغ  سان  لمدينة  متوفرة  التأشيرات  هذه  مثل 
ويأمل  كالينينغراد.  مدينة  لزيارة  الصيف  هذا  طبقت  أن 
أخصائيو القطاع في ارتفاع نسبة الزيارات من 20 إلى 40% 

بفضل هذا اإلجراء.
تضررت  التي  صورتها  تحسين  روســيــا  أرادت  وإن 
وفضائح  الغربيين  مع  والخالفات  االوكرانية  األزمة  جراء 
برأي  واسعة  دعائية  حملة  إطالق  أيضا  عليها  التجسس، 
أندريي سيفيتسكي أحد المسؤولين في »انتوريست« أقدم 
تسعين  قبل  السوفيات  أسسها  البالد  في  سياحية  وكالة 
لنشر  جهد  أي  يوفر  السوفيتي  االتحاد  يكن  ولم  عاما. 
الجمهوريات  في  غرابة  األكثر  األسفار  عن  كتب  مجموعة 

التي كان يضمها من آسيا الوسطى إلى جبال القوقاز.
»المحظور«

دعائية  بلوحات  زين  الذي  مكتبه  في  سيفيتسكي  وقال 
السوفييتي  االتحاد  »كان  »انتوريست«،  من  قديمة  ملونة 
مع  اليوم  الحال  هي  كما  )المحظور(  شئ  كل  قبل  يجذب 
تنفق  ال  الــيــوم  الشمالية«.  كــوريــا 
في  سنويا  يــورو  مليون  سوى  روسيا 
تقديرات  بحسب  اإلعالمية  الحمالت 
لتنويع  وسعيا  السفر.  وكــاالت  اتحاد 
برنامجا  السفر  وكاالت  تقترح  العرض 
في  الجليد  على  زيــارة   : ابتكارا  أكثر 
حيوانات  مربي  مع  الشمالي  القطب 
العهد  من  دبابة  في  وفسحة  الرنة 
كان  قصر  فــي  ليلة  أو  السوفييتي 
مايا  وتقول  القياصرة.  أحــد  يملكه 
يكتشفوا  أن  اليوم  األجانب  للشبان  »يمكن  لوميدزي 
خمس  بأن  مذكرة  أهلهم«،  على  محظورة  كانت  روسيا 
العمر. ومثال  السياح األجانب في روسيا دون األربعين من 
سبيغولي  جولييت  عبرت   : الجديدة  الرحالت  هذه  على 
حافلة  في  روسيا  أراضي  كل  متقاعدة  فرنسية  مهندسة 
منطقة  من  انطالقا  الشرق  أقصى  في  فالديفوستوك  حتى 
بريتاني أي رحلة امتدت على 12500 كلم عبر أوروبا وآسيا.

العهد  ابان  موسكو  إلى  وصلت  عندما  عاما   35 وقبل 
خارطة  على  الحصول  من  حتى  تتمكن  لم  السوفياتي 
الساحة  في  تشق طريقها  أن  تحاول  وهي  وقالت  للمدينة. 
األجانب  يلفت  كان  »آنذاك،  صينيين  سياح  وسط  الحمراء 
أنظارنا«.  يلفتون  هم  كانوا  ما  بقدر  السوفييت  نظر 
روسي  »مجتمع  اليوم  الكتشاف  مسرورة  أنها  وأضافت 
نظرا  صعبة  المهمة  بقيت  وأن  حتى  العالم«  على  منفتح 
باستثناء  المحلية  باللغة  الطرقات  على  »اللوحات  أن  ألى 

السياحية«. المناطق 

كأس العالم أنعشت تدفقات السياح

»ذي دبلومات« األميركية تحذر إدارة ترامب

)فرانس برس( • فتاة تلتقط سيلفي أمام الكرملين في موسكو 19 أبريل الماضي.   

الكرملين ينوي تخفيف 
إجراءات الدخول إلى روسيا 

اعتبارا من 2021

•  من أعمال منتدى الصين أفريقيا العام الماضي.

واشنطن - وكاالت

موسكو - وكاالت

200 مليار دوالر إجمالي 
االستثمارات الصينية المباشرة 

المتدفقة إلى أفريقيا

36 ألف عامل صيني يعملون بالشركات 
والمشاريع في ليبيا قبل 2011

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم االثنين في 
مؤتمر صحفي إن بالده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة 
القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة 

الدخل خالل السنة المالية الحالية 2020-2019.
بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 

2016 بنسبة 13 % لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين 

سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت 
محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث 

تشوهات في السوق.
ولم يخض معيط خالل المؤتمر في أي تفاصيل بشأن 

اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديالت المرتقبة.
لكن وثيقة حصلت عليها »رويترز« في أبريل الماضي 

كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة 
السنة المالية 2019-2020 »مراجعة السعر العام لضريبة 

القيمة المضافة«.
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي 

تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل 
أيضا قائمة اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة »بما ال يمس 

محدودي الدخل«.
غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه ال يوجد أي نية على 

اإلطالق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة 
خالل الفترة القادمة.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه 
)18.65 مليار دوالر( في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 
2017-2018، وفقا لما ذكره الوزير خالل المؤتمر الصحفي 

الذي عقد بالقاهرة.



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

السنة الرابعة
العدد 193

اخلميس
29 ذي القعدة  1440 هــ

1  أغسطس 2019 م 10

نشر ديموقراطية 
من نوٍع جديد

جمعة بوكليب 

نورالدين الثلثي

الفرنسية  اللغة  سفن  لشهوة  وفقا  تسير  ال  سبقتها،  التي  والسنوات  األيام،  هذه  الرياح 
كل  الحدود،  من  المزيد  تكتسح  التي  اإلنجليزية،  اللغة  غريمتها  مع  المزمن  اشتباكها  في 
الدنيا،  وقلوب سكان  وعقول  ألسنة  في  وتوغلها  انتشارها  في سرعات  الرياح  وتسابق  يوم، 

وفي كل المجاالت.
المعركة المتواصلة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بين اللغتين، كانت، منذ انطالقها، 
كل  تجاوز  من  تتمكن  سوف  أمريكية،   – أنجلو  رايات  تحت  اإلنجليزية،  اللغة  أن  إلى  تشير 
لن  الفرنسيين،  لكن  والتقنية.  واآلداب،  والفن،  والثقافة،  العلوم،  في  والمطبات،  العراقيل 
بالهزيمة،  تعترف  ولن  الصعب،  مشوارها  الفرنسية  اللغة  وستواصل  الواقع،  بحقائق  يقبلوا 
وتستمر حرب المقاومة واالستنزاف، التي أشعلها وقادها الجنرال تشارلز ديجول، وجيش من 
أساطين البيان اللغوي، وعشاق اللغة الفرنسية، الذين يعرفون أن تاريخ فرنسا المجيد بُني 
على أساسين البندقية واللغة الفرنسية. وأن سحب اللغة اإلنجليزية البساط من تحت أقدام 

الفرنسية في مقتل. والسيادة  والمجد  التاريخ  إصابة  يعني  الفرنسية  اللغة 
منهكة  خروجها  لدى  بفرنسا  المحدق  بالخطر  وعي  على  ديجول  الفرنسي  الجنرال  كان 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  تمثله  بدأت  الذي  االنتصار،  رغم  الثانية،  العالمية  الحرب  من 
ذروة  على  نفسها  تنصيب  من  مكنتها  التي  الهائلة،  والعسكرية  االقتصادية  بإمكانياتها 
وتاريخها  وفنها  تراثها  بكل  فرنسا  يرى  أن  يرفض  الجنرال  وكان  الرأسمالي.  الغربي  العالم 
وثقافتها وقد تحولت إلى دولة تابعة، تدور في مدار دولة جديدة، قوية عسكريا واقتصاديا، 
وحضارته  اإلنساني  التاريخ  تربة  في  ضاربة  جــذور  بال  لكنها 
السيادة  على  بتأكيده  المقاومة،  حرب  بدأ  لذلك،  كفرنسا. 
أينما  الفرنسية،  المصالح  وحماية  الفرنسي،  والقرار  الفرنسية، 
السابقة.  مستعمراتها  في  التاريخي  نفوذها  وخاصة  وجــدت، 

الحرب. أحد أسلحة تلك  الفرنسية  اللغة  وكانت 
نتيجة  البلدين  بين  العالقات  في  التوتر  ازداد   1958 عام  في 
لزيادة الهيمنة األمريكية على حلف شمال األطلسي كتب الجنرال 
رئيس  إلى  وأخرى  آيزنهاور  األمريكي  الرئيس  إلى  رسالة  ديجول 
البلدان  من  ثالثية  قيادة  عارضا  مكميالن  البريطاني  ــوزراء  ال
لها  يكون  أن  في  فرنسا  رغبة  ومعلنا  األطلسي،  لحلف  الثالثة 
وقتذاك،  فرنسا،  كانت  الحلف.  في  وبريطانيا  ألمريكا  مساٍو  دور 
الدولتان  ووقفت  الجزائر،  في  دامية،  حرب  في  بأقدامها  تخوض 
لنصرة  ساكنا  تحركا  ولم  بعيد،  من  المراقب  موقف  األخريان 

فرنسا، رغم وجود قوات األطلسي في أراضيها.
القوات  كل  سحب  جونسون  ليندون  األمريكي  الرئيس  من  ديجول  طلب   1966 عام  في 
طلب  كان  إن  متسائال  جونسون  الرئيس  فرد  الفرنسية،  األراضي  في  المتواجدة  األمريكية 
تحرير  معركة  في  قتلوا  الذين  جثت  حتى  يطال  أم  فقط  األحياء  الجنود  على  يقتصر  الخروج 

النازي، ودفنوا هناك! فرنسا من االحتالل 
التي  الدولة  ألمانيا  عن  صفحت  فرنسا  إن  معلقا  قال  مكميالن  البريطاني  الوزراء  رئيس 
مبال،  غير  طريقه  واصل  ديجول  الجنرال  لكن  محرريها.  مع  للتسامح  مستعدة  وغير  احتلتها 
حريصة  فرنسا  ظلت  المعركة،  من  اآلخر،  الجانب  وعلى  األطلسي.  الحلف  من  ببالده  وخرج 
على محاربة تسلل الكلمات اإلنجليزية إلى لغتها، فمنعت استخدام المفردات اإلنجليزية التي 
آند رول، وما تنتجه استوديوهات هوليود من أشرطة سينمائية،  الروك  جاءت بها موسيقى 
والتقنية،  العلوم  مجال  في  فرنسية  علمية  لغوية  مرادفات  إيجاد  على  اللغة  علماء  وشجعت 
من  العالم،  في  الفرنسية  اللغة  نشر  على  للتشجيع  المخصصة  اإلنفاق  ميزانية  في  وزادت 

خالل فتح مراكز ثقافية فرنسية، ومدارس فرنسية، وغيرها.
المقاومة  جدار  على  تظهر  بدأت  للقلق،  تدعو  جديدة،  خطيرة،  صدوعا  أن  يبدو  لكن 
الفرنسي، أخطرها كان في شهر نوفمبر عام 2009 حين طلبت رواندا الفرانكفونية االنضمام 
في  والخمسين  الخامسة  الدولة  لتصير  القبول،  طلبها  والقى  الكومنولث،  دول  منظمة  إلى 
حدثت  مهمة  تطورات  من  العالمية  اإلعالم  وسائل  تناقلته  ما  وآخرها  الكومنولث.  عضوية 
في واحدة من أكبر الدول الفرانكفونية، ونقصد بها الجزائر حيث أصدر وزير التعليم العالي 
الجزائرية  الجامعات  في  الرسمية  المراسالت  لغة  بتغيير  يقضي  قرارا  األسبوع  الجزائري هذا 

اإلنجليزية.  اللغة  إلى  الفرنسية  من 
المراسالت  جميع  في  والفرنسية  العربية  اللغتين  تستخدم  كانت  الجزائرية  الجامعات 

القرار مؤخرًا. الرسمية حتى صدور  والوثائق 
وزير التعليم العالي الجزائري قال إن إسقاط اللغة الفرنسية كان جزءا من سياسة تهدف 
إلى تشجيع استخدام اللغة اإلنجليزية. وأضاف الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب الطالب 

الذين يرغبون في أن تعتمد شهاداتهم بسهولة أكبر في الخارج.
حرارة  ارتفاع  موجة  إليها  مضافا  الجزائري،  القرار  من  الفرنسية  الصدمة  شدة  أن  يبدو 

الطقس، السبب وراء الصمت المطبق الذي قابلت به باريس القرار.

أبريل  في  الرمانة  عين  بحادثة  اللبنانية  األهلية  الحرب  أبواب  انفتحت 
1975، واستمرت مستعرة على مدى خمسة عشر عامًا، قتل خاللها  سنة 
120 و130 ألفًا في بعض التقديرات، وشرد وهاجر مئات اآلالف  ما بين 
والفلسطينيون  اللبنانيين  طوائف  األرض  على  أطرافها   . غيرهم  من 
الطرف  هذا  وسلحت  ومولت  دعمت  المنطقة  أنظمة  كل  وإسرائيل. 
األرض  على  حضرت  فقد  إسرائيل  أمــا  ذاك.  أو  الحرب  ــراف  أط من 
صبرا  مذبحة  وسهلت  عاصمته،  وحاصرت  لبنان،  غزت  جنودها؛  بأقدام 
رئيسًا  بينهم  من  ونصبت  انعزالية،  مسيحية  أطرافًا  ودعمت  وشاتيال، 
خاضها  لحرب  دعمًا  الصراع  عن  الكبرى  الدول  تغب  ولم  للجمهورية. 

المنطقة. أنظمة  وعن  عنهم  بالوكالة  اللبنانيون 
لم يتمكن طرف–أو لم يسمح لطرف–بأن يحسم الصراع. حل إنهاك 
مناسبًا  كان  الوقت  بأن  قناعات  النهاية  في  وتكونت  تفاهمات  وجرت 
من  قدر  بأقل  الخروج  أو  المكاسب،  من  الممكن  أقصى  على  للحصول 
عن  أو  األرض  على  األحداث  تطور  بطبيعة  ذلك  حدث  سواء  الخسائر. 
الحالتين  في  الوقت  كان  الفاعلة،  األجنبية  القوى  من  تصميم  سابق 
في  الطائفية  للتركيبة  بالنظر  التوافق،  كان  الستار.  إلسدال  حان  قد 
أمام  بينهم  والمساواة  الجميع  حقوق  لحفظ  عنه  غنى  ال  أساسًا  لبنان، 
وتحت  نوابهم،  مجلس  بأعضاء  ممثلين  اللبنانيون،  اتفق  القانون. 
الطائف«،  »اتفاق  اللبناني،  الوطني  الوفاق  وثيقة  على  سعودية،  رعاية 
1989 متضمنًا–من بين أسس حكم جديدة  30 سبتمبر  الذي صدر في 

توزيعها. ُأعيد  وصالحيات  واسعة  عديدة–محاصصة 
في  هامة  تغييرات  أقر  اللبنانية،  األهلية  الحرب  الطائف  اتفاق  أنهى 
مراحل«،  »على  السياسية  الطائفية  إلغاء  على  ونص  الحكم،  صيغة 
ومنح على وجه الخصوص صالحيات واسعة لمجلس الوزراء على حساب 
أنقاض  على  الجديدة  الجمهورية  قامت  الجمهورية.  رئيس  صالحيات 
إلى  بعضهم  إمارات  تاريخ  يعود  حرب،  وأمراء  دمارًا  وراءها  تركت  حرب 
يحصل  ولم  بكامله،  الطائف  اتفاق  ينفذ  لم  العثمانية.  السلطنة  عصر 

السياسية. الطائفية  إلغاء  أهم إصالحاته وهو  واحد من  تقدم في 
قامت في ظل اتفاق الطائف حكومات توافقية ذات صالحيات جديدة 
بذلك  سلطتها  وأصبحت  المتناقضة،  تركيبتها  بطبيعة  ضعيفة  واسعة، 
وأصحاب  الحرب،  وأمراء  التقليدية  واألسر  الطوائف  زعماء  توافق  رهينة 
المتبادلة  المصلحية  ارتباطاتهم  لهؤالء  وألن  الحال.  بطبيعة  المال 
الدول  تلك  احتفظت  األهلية،  حربهم  في  لهم  الراعية  الدول  ذات  مع 
قوة  ظهور  كبير  حد  إلى  عرقلها  وإن  السياسات،  توجيه  في  بمواقعها 
به.  تأتي  وما  السلطة  يتقاسمون  الحرب  أمراء  بقي  ثقل.  ذات  مقاومة 
ذكرتنا بهم حادثة في الشهر الماضي، تم فيها إطالق النار على موكب 

الجبل، لم ترُق ألميرها. زيارة لمنطقة في  وزير كان في 
المدافع،  تضمنتها، سكتت  التي  والمحاصصة  الطائف  وثيقة  في ظل 

الحروب. أمراء  الدول وسلطان  وبقيت سطوة 
عنه  نتج  وما  الغزو،  بعد  ما  عراق  في  »الديموقراطية«  الحكم  صيغة 
أدائها  في  تختلف  ال  وتبعية،  عظيم  وفساد  حكومي  وشلل  تشظٍ  من 

التعميم. تحت  نماذج  أمام  كأننا  كثيرًا. 

أحمد معيوف
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السعودية  جعل  مما  المسلمون،  اإلخوان 
تشعر بالقلق من تنامي نفوذ الجماعة على 

حدودها.
يميزها  عالقة  إيــران  مع  قطر  عالقة 
وعالقتهما  بينهما،  الكبير  التعاون  حجم 
وحماس  كاإلخوان  اإلسالمية  بالتظيمات 
وإيران،  قطر  الدولتين،  فكال  اهلل،  وحزب 
أن  قطر  وتحاول  الجمعات.  هذه  تدعمان 
توازن بين عالقتها بإيران وعضويتها في 
ال  المحاوالت  أن هذه  إال  التعاون،  مجلس 
توترات  إلى  وتؤدي  دوما،  النجاح  تحقق 
اآلن.  نراها  كالتي  العواقب  محمودة  غير 
أمني  باتفاق  إيـــران  مــع  قطر  وترتبط 
عسكري وقع بين البلدين عام 2015 تحت 
الجانبان  ووقع  االرهــاب،  مكافحة  مسمى 
المشتركة  الحدود  لحماية  تعاون  اتفاقية 
األمر  مشتركة،  عسكرية  تدريبات  وإجراء 
التعاون  مجلس  أهذاف  مع  يتعارض  الذي 
التعاون  حجم  إدراك  ويكفي  الخليجي. 
صفقة  إلى  باإلشارة  بينهما  االقتصادي 
االستثمارات النفطية بقيمة 50 مليار دوالر 

التي وقعها الطرفان في عام 2011.
لكن  قديمة،  القطرية  التركية  العالقات 
هو  حديثا  العالقات  هــذه  يميز  ما  أهــم 
وعالقتهما  السورية،  الحرب  من  موقفهما 
وبالخصوص  السياسي  اإلســالم  بتيار 
وموقفهما  المسلمين،  ــوان  اإلخ جماعة 
تركيا  من  فكل  مصر.  في  ــداث  األح من 
تقاتل  التي  الجماعات  تدعمان  وقطر 
وللدولتين موقف موحد من  األسد،  نظام 

قطر واإلمارات: المختلف )2(...
قطر  عالقات  فــإن  الثاني،  الجانب  على 
متوترة،  عالقات  دائما  كانت  بالسعودية 
اللحظة،  وليد  فيها  التوتر  يكن  ــم  ول
لقطر  األخير  الخروج  ذروتها  كانت  وربما 
وهما  قضيتين  في  الخليجي  اإلجماع  عن 
العالقات مع ايران من ناحية ودعم جماعات 

اإلسالم السياسي من ناحية أخرى.
الداعمين  أشد  من  السعودية  كانت 
للجماعات اإلسالمية السنية بكافة أطيافها 
واستعملتهم  الماضي،  القرن  منتصف  في 
وضد  اليسارية  األحزاب  ضد  صراعها  في 
االتحاد السوفييتي السابق في افغانستان. 
اإلخوان  جماعة  ألعضاء  تواجد  أول  ويعود 
إبان  السعودية  في  المصرية  المسلمين 
الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  حكم 
تسمح  لم  أنها  إال  العداء،  ناصبوه  الذي 
سمحت  بينما  السياسي،  بالعمل  للجماعة 
أن  بسبب  حرية  بكل  بالعمل  للسلفيين 
التيار السلفي يناهض الخروج على الحاكم.

في  ــدول  ال أهــم  من  السعودية  كانت 
الكويت،  من  صدام  أخرج  الذي  التحالف 
وقد انتقد اإلخوان تأييد السعودية للحرب 
دفع  مما  األمريكية،  للقوات  واستضافتها 
الجماعة  اتهام  ‘لى  السعودية  الحكومة 
بإثارة المشاكل، وانتهى األمر بتصنيفهم 
نقيضا   .2014 عــام  إرهابية  كجماعة 
باستقبال  قطر  قامت  السعودي،  للموقف 
األخوان ورعايتهم، كما استضافت العديد 
ينظمها  التي  والندوات  المؤتمرات  من 

األزمة المصرية، فكالهما تدعمان اإلخوان 
على   2013 يونيو  أحــداث  إلى  وتنظران 
كسبها  التي  الشرعية  على  انقالب  أنها 
مرسي من صناديق االقتراع. وطبعا النظام 
الحاكم في تركيا يحمل الشعار اإلسالمي، 
إسالمي  إلى حزب  نفسه  أردوغان  وينتمى 
تدعم توجهاته دولة قطر، لذلك فالعالقة 
بينهما هي أقرب إلى التحالف من العالقة 

السياسية الطبيعية.
وحجمها  ــادي،  ري دور  عن  تبحث  قطر 
لذلك  ــدور،  الـ بهذا  للقيام  يؤهلها  ال 
يمكن  ضاغطة،  أوراق  عن  تبحث  فهي 
إمكانياتها  إلى  باإلضافة  توظيفها  لها 
االقتصادية في تحقيق هذا الدور الريادي. 
وتملك القيادة في قطر قناعة بأن تنظيم 
يوجد  فال  عليها،  خطرًا  يشكل  ال  اإلخوان 
المستوي  على  نشطون  قطريون  إخــوان 
خطرا  يشكلوا  أن  لهم  يمكن  التنظيمي 
قطر  وجــدت  وقد  القطري،  النظام  على 
المسلمين  اإلخــوان  استثمار  في  ضالتها 
مع  التعامل  في  مصالحها  لتحقيق  كورقة 

العالم الخارجي. 
وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء 
القطري السابق الشيح حمد بن جاسم في 
االمريكية،  إس  بي  البي  قناة  مع  مقابلة 
مع  قطر  تعامل  سبب  عن  جوابه  ففي 
دور  لهم  اإلسالميين  إن  قال  اإلسالميين، 
العراق  من  العربية  المنطقة  في  مؤثر 
وحتى المغرب، وهم كقوة سياسية مهمة 

ال يمكن أن تتجاهلها قطر.

قطر تبحث عن 
دور ريادي، 
وحجمها ال 

يؤهلها للقيام 
بهذا الدور، 
لذلك فهي 

تبحث عن أوراق 
ضاغطة، يمكن 

لها توظيفها 
باإلضافة إلى 

إمكانياتها 
االقتصادية في 

تحقيق هذا الدور 
الريادي.

الحرب النازحة

حدث في بلدة تاورغا. حيث ارتكب الجنود 
الساقط  النظام  كتائب  في  التاورغيون 
انتصار  بعد  المصارتة  فعل  وردة  فظاعات 
الفعلة  طالت  التي  وانتقاماتهم  الثورة 
وامتدت ألسرهم وذويهم. تلك التي أخدت 
صدى دوليا، وترويجها كحالة عنصرية إزاء 
التي  العناصر  البشرة ولكنها لم تجد  لون 
تبثها في هذا السياق. كذلك وجود حالتين 
محدودتين لم تتعديا نطاق الجبل الغربي 
بقرية  المشاشية  عشيرة  مست  واحــدة 
الذين  الخاليفة  بلدة  في  الباقول  زاويــة 
هُجروا بسبب نزاعهم مع الزنتان، وقبيلة 
بسبب  بلدتهم  من  هُجروا  القواليش 
الحرب  بسبب  اليوم  ككلة.  مع  نزاعهم 
هو  جديد  مصطلح  يظهر  طرابلس  على 
ديموغرافي  تحريك  ليعبر عن  »النازحون« 
المخصوصة  الغرابة  من  بنوٍع  يتسم 

بالنزاع الليبي ـ الليبي.
المنظمات  أدبيات  في  النازحون  يندرج 
مقارنة  مخففة  خــانــة  فــي  اإلنــســانــيــة، 
الذين  كالالجئين  ليسوا  فهم  بالالجئين. 
غالبا ما ينتهي بهم النزوح، في المخيمات، 
األصلي.  لبلدهم  السياسية  الحدود  خارج 
أن  مختلفة،  نزاعية  تجارب  في  المعتاد  إذ 
الغالبية من النازحين تحل ضيفة على أسر 
أثناء  مؤقتا  مأوىً  البعض  ويجد  مضيفة، 
اآلخر  البعض  يستقر  حين  في  الترحال، 
النازحون  وينتقل  الحضرية  المناطق  في 
داخليا في كثير من األحيان عدة مرات أثناء 
المتنوعة  األنماط  هذه  وتخلق  نزوحهم 
متابعة  أمام  كبيرة  تحديات  والديناميكية 

تحركاتهم. 
ال  الفضفاضة،  التحديدات  هــذه  كل 
الحرب  يمكنها أن توصف، ما أطلقنا عليه 
ديموغرافيتها  أدق  بشكل  ونعني  النازحة 
وهــي  الــلــيــبــي.  سياقها  ــي  ف ــازحــة  ــن ال
فيها  مشكوك  أرقامها  نزاعية  ديموغرافيا 
تُسند اعتباطا إلى وكاالت األمم المتحدة، 
مكاتبها  من  معلوماتها  تتسقط  التي 
تعوزها  محلية،  وسائط  عبر  تونس  في 
والوسائل  والخبرة،  البشرية،  اإلمكانات 
إسباغ  صعوبة  ورغم  المادية.  اللوجستية 
النزاعيات  على  األهلية  الــحــرب  وصــف 

ويتصلب  الليبي،  ـ  الليبي  النزاع  يتفاقم 
الذي  المفهومي  الغموض  ظل  في  عوده 
األوتوقراطية  ـ  الدكتاتورية  به  أطبقت 
لـ42 عاما على المجتمعية الليبية، لتستلمه 
الحدث  بعد  الثورية  المدعية  الفوضوية 
المثل  عليه  2011، فيصدق  عام  التغييري 

»الماء يسري من تحت التبن«.
يغيب البحث االجتماعي العلمي، وتسود 
النزعة المؤسفة لدى المثقفين الواقعيين 
إن وُجدوا في أن يتركوا آلخرين، تعوزهم 
الوطنية،  ضمير  بل  والمسؤولية؛  الكفاءة 
أمام  استقالتهم  تكون  لربما  الفعل.  حقل 
بالمطلق  دقيقة  حلوال  تتيح  ال  مشكالت 
الثقة  فقدان  من  الشكل  هذا  في  سببا 
فئات  بعض  لــدى  السياسي  الفعل  في 
لوسائط  واسعا  الباب  فيشرع  العام.  الرأي 
المصداقية  جلها  عن  تغيب  التي  اإلعالم، 
ألسباب عديدة, فتكون معبرا لتداول أرقام 
متعجلة  توصيفات  تسندها  فيها،  مبالغ 
مختلفة،  نزاعية  بيئات  من  استيرادها  تم 
17 من  الـ  ثورة  الليبي ما بعد  الواقع  عن 
فبراير، الذي تم اصطناعه بالتدريج لتبرير 
نزعات  تخدم  أخرى،  مآرب  له  الذي  النزاع 

السلطوية، والغنائمية.
الليبية  الوسائط اإلعالمية  فقد تداولت 
بعد انتصار الثورة الشعبية 2011 توصيفات 
متعجلة للنزاعية الليبية مصطلحات تعوزها 
ويكون  القانونية،  بل  المفهومية  الدقة 
الليبية:  الحالة  مع  مالءمتها  التعسف  من 
والعزل  والمصالحة  االنتقالية،  كالعدالة 
أحدثت  مفاهيمية.  ومصطلحات  السياسي 
في  السائدة  التوصيف  إرباكا في منظومة 
واإلنسانية  الدولية  المنظمات  تداولية 
الداخلي  كالتهجير  النزاعية  للظواهر 
يمكن  ما  بسبب  الديموغرافيا  وتغيير 
المتنقلة.  الصغيرة«  بـ»الحروب  وصفه 
المهجرين،  مصطلح  كان  ظهورا  فاألول 
الدافع  بسبب  التهجير  عن  يعبر  ما  وهو 
كليا  مستبعدة  شبه  وعناصره  العنصري 
والدين  اللغة  لعوامل  الليبي  المجتمع  في 
والتجربة التاريخية المشتركة. وبعد انتصار 
مصطلح  تداول  تم   .2011 الليبية  الثورة 
ما  أبرزها  ليبية،  حاالت  لتوصيف  التهجير 

الليبي.  والجنوب  الغرب  في  المجتمعية 
فحتى إن أطلقناه فباستثناء تلك التي تأخذ 
شكل صراع عسكري حقيقي بين فريقين، 
الديموغرافية  لآلثار  الكمية  الدراسة  فإن 
من  صعوبة  أكثر  هي  األهلية  للحروب 

دراسة آثار الحروب الدولية.
بسبب  النزوح  قصة  في  الغرابة  تبدو 
الليبي  الجيش  مسمى  باسم  الهجوم 
أن   ،2019 أبريل   14 منذ  طرابلس  على 
في  إال  متداوال  يعد  لم  النزوح  مصطلح 
سرت،  بلدية  لعميد  متتالية  تصريحات 
مصدر  قدره  لما  أمــوال  صرف  بخصوص 
بمكتب وهمي للشؤون االجتماعية بسرت، 
جراء  النازحة  األســر  ــداد  أع إجمالي  بــأن 
طرابلس  العاصمة  بضواحي  االشتباكات 
 427 أكثر من  إلى  بلدية سرت وصل  إلى 
عائلة نازحة. المفترض من مكتب الشؤون 
المبالغ  يوثق  أن  بــســرت،  االجتماعية 
أفراد  بعدد  مدققة  بكشوفات  المصروفة 
كل عائلة، وكيف أنهم لم يحتاجوا إال مبلغا 
غذائية.  وقفاف  دينار،  الـ1000  هو  زهيدا 
تواجه  مشكلة  ألكبر  التطرق  يتم  ولــم 
يؤكد  وهذا  السكن،  مشكلة  وهي  النازح، 
بنازحين،  ليسوا  بأنهم  سابقا  ذكرناه  ما 
واندمجت  بيوتها،  إلى  عادت  أسر  بل هي 
بشكل سلس في مجتمعها القرابي األصلي 

في بلدة سرت.
والقانونية  الحقوقية  المقاربات  تنص 
الدولية  المنظمات  تنتهجها  الــتــي 
واإلنسانية على حماية السكان من النزوح 
أال  شريطة  مدنيين،  بصفتهم  وأثنائه 
العدائية.  األعمال  في  مباشرة  يشاركوا 
إلى  النازحة  للعائالت  توجد صور  ال  ولكن 
ربما  القتالية.  الصفة  عنهم  تنفي  سرت، 
األسر  أرباب  أن  الصور  تكشف  أن  مخافة 
جنودا  كونهم  المعركة  قلب  في  زالوا  ما 
لحماية  األمنية  الكتائب  في  سابقين 
الشعبية  الثورة  أسقطته  الــذي  النظام 
في  متداولة  صورة  إن  بل  2011؛  الليبية 
خط  عن  تعبر   »»Google البحث  محرك 
سرت،  إلى  وليد  بني  عبر  طرابلس  نزوح 
يقابله رتل سيارات فوقها مدافع متجه إلى 

طرابلس.

يندرج النازحون في 
أدبيات املنظمات 

اإلنسانية، في خانة 
مخففة مقارنة 

بالالجئني. فهم 
ليسوا كالالجئني 

الذين غالبا ما ينتهي 
بهم النزوح، في 

املخيمات، خارج 
الحدود السياسية 

لبلدهم األصلي.

كل هذه التحديدات 
الفضفاضة، ال 

يمكنها أن توصف، 
ما أطلقنا عليه 

الحرب النازحة 
ونعني بشكل أدق 

ديموغرافيتها 
النازحة في سياقها 

الليبي.

صراع على األلسنة

نورالدين خليفة النمر

الجامعات الجزائرية 
كانت تستخدم 
اللغتني العربية 

والفرنسية في 
جميع املراسالت 

والوثائق الرسمية 
حتى صدور القرار 

مؤخرًا.

أنهى اتفاق الطائف 
الحرب األهلية 

اللبنانية، أقر 
تغييرات هامة في 

صيغة الحكم، 
ونص على إلغاء 

الطائفية السياسية 
»على مراحل«
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فن الصخب

عبث السلطة!

وهي اآللة والنسخ اآللي وما أطلق عليه أدورنو جرامسي اسم 
الوظيفة التوجيهية للمدينة في الحياة القومية.

لمخيلة  استجابة  المستقبلية  للنزعة  الميل  ظهور  مع 
العصر الذي أصبح يرضخ لسلطة اآللة، بداية القرن الماضي، 
وجد الفنانون أنفسهم في مواجهة هذا الميل الصاخب الذي 
يهدد بيئة الفن وعفويته واضمحالل الكائن اإلنساني خلف 
بريتون(  )اندريه  السريالي  المذهب  وانفجر  اآلالت،  ضجيج 
الفن  شحن  أجل  من  مكافحا  القرن  من  األولى  العقود  في 
بطاقات خيالية جامحة تحميه من التماهي مع اآللة ودعوات 
المحرك  في  الغزل  إلى  يذهب  الشعر  جعلت  التي  الواقعية 
البخاري، وانبثقت هذه الحركة الراديكالية التي تسعى لمحو 
الفاصل بين الفعل وبين الحلم، بين الوقائع وبين تهويمات 
على  اليومية  الحياة  ارتجال  انتصار  وإعالن  الليلية،  النائم 
الجماليات التقليدية. يقول إيان تشيمبرز في مقالته بالكتاب 
البوب  موسيقى  والصدام:  والتزامن  التلوث  )من  نفسه 
والثقافة الحضرية واإلبداع(: »ولما كان المشروع السريالي 
الذي يقضي بإطالق العنان لالوعي من خالل حرية الكتابة 
الصدق  بضرورة  التقليدي  المطلب  دعائم  قوّض  التلقائية 
العالم تحول  المطلب بال معنى، ال ألن  الفني. فأصبح ذلك 
اإلدراك  ظروف  ألن  بل  يردد؛  أدورنــو  أخذ  كما  الزيف  إلى 
فحل  تمامًا.  تغيرت  كانت  الفني  واإلنتاج  والتلقي  الشعوري 
عصر التصوير الضوئي والجراموفون والراديو والسينما، وهو 
عصر النسخ اآللي. كانت أعقاب السجائر وقصاصات الصحف 
واأللوان الزيتية المسكوبة على الكانفاه وآالت الصخب عند 
روسولو واألشياء الجاهزة لدى روشا وقائمة موسيقى البوب 
كلها تشكل جزءا من ملصقات القرن العشرين الذي انتعش 
الشعوري  لــإدراك  المتبادل  التلوث  وينمو  المدينة.  في 
التمزيقي لإبداع وامتداد الثقافة الحضرية اليومية بصورة 
وشاب  الفنية  المبدعين  لمسات  بين  والمسافة  ثابتة.... 
صاخب  صوت  عنه  يصدر  كتفيه  على  ضخما  مسجال  يحمل 

أصبحت أضيق مما نتصور«.
ال أعرف ما إذا كان الخيال في كل ما سبق ذكره هو الذي 
الحياة بكل ما  اليومية، أم أن هذه  الحياة  يستسلم لصخب 
استجد عليها من آالت تبوح بخيالها المبشر بمستقبل بعيد، 

فما  الحي  غير  الكائن  في  المطلقة  السلطة  تتمظهر  حيث 
بالحي. بالك 

الغاشمة  السلطة  تتمكن  كيف  المهم،  السؤال  لعل  لكن 
تنتجها  لمعضالت  الحلول  تضع  كيف  وضعية؟،  هكذا  من 
بالضرورة ؟، بحكم كونها سلطة مطلقة ال حسيب وال رقيب 
هي  وتسلسلية  منطقية  منظومة  بافتقادها  فإنها  لها، 
وتشخص  معقول  الال  كما  تتمسرح  التي  الفوضى،  سلطة 
مطلقة  كسلطة  كونها  بين  للفارق،  للنتبه  عبث!،  كسلطة 
هي  ولذا  عابثة،  سلطة  أنها  وبين  ذاتــه،  في  العبث  هي 

ذاتها... إنتاج  وتعيد  ومغلقة  مصمتة  سلطة 
حال  دهشتي  من  المندهش  المسؤول  من  طلبت  لقد 
طلبا  أكتب  أن  آمرا  ورقة  لي  جلب  ببساطة  جحا،  ألحجية 
طلبي  َقِبَل  عليه  الموضوعية،  الخريطة  بجلب  فيه  أتعهد 
على  الحصول  من  بها  تمكنت  ما  الفنية،  الوصفة  بمنحي 
منحتني  التي  للجهة  آخذها  التي  الموضوعية،  الخريطة 
آخذها  ال  أو  المكتوب،  تعهدي  على  بناء  الفنية  الوصفة 
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المطلقة،  السلطة  هي  بالعبث  تتحقق  التي  السلطة 
أيضا  لكنه  المتوقع  كالسيل  والمنفلتة،  الجارفة  السلطة 
وال  بها  محكوم  طائلتها  تحت  يقع  من  كل  مباغتا،  يأتي 
العجز عن  وجودها من  تستمد  تفاديها، ألنها  له من  طائل 
ميتافيزيقية  بفلسفة  وجودها  تبرير  ومن  بل  لها،  التصدي 
وكيجيتو هذه الفلسفة: أنا آمن إذا أنا موجود. ومن يعيش 
تحت هكذا حال غايته كما يتبدى له، أنه أمن من جوع ومن 
المانح  على  الحرص  وجباته  أن  كما  حقوقه،  فتحققت  خوف، 

»يبرهن الحنين دائمًا عن غموض المصير وعن تلك األشباح 
كل  داخل  في  مجهول،  أفق  يبتلعه  طريق  في  تتراءى  التي 
إليه  والحنين  جميعها،  لألزمنة  مثااًل  يشكل  بدئي  زمن  منا 
والطبيعة  اإلنسان  بين  التناغم  إلى حقبة  توقًا جينيًا  يخفي 
وبين اإلنسان واإلنسان، يحدث هذا في خضم اللهاث وسط 
الساعات  دقات  يوم،  كل  األذن  حيز  تدخل  جديدة  أصوات 
القلب،  نبضات  رصد  أجهزة  اإلنذار،  صفارات  الجدران،  على 
نغمات الموبيل، أجهزة التفتيش اإللكترونية، ثغاء القطارات 
المطارات  في  اإلقالع  موعد  عن  اإلعالن  وطنين  الواصلة، 
في  الريبة  مخالب  مع  الالهث  اإليقاع  يتضافر  المزدحمة. 
البشري، تختلط األصوات حول جسد تنتهك عتمته  الكائن 
األشعة والمناظير فيعلن عن خطابه بمفرداته الخرساء، وكل 
تضيء  بالغة،  بمهارة  المؤسسة  قبل  من  مرصود  حدس 
هويته  وإلى  المفقود،  زمنه  إلى  وشوقه  ذاكرته  األوشــام 
كوكب  في  التوحد  إلى  تنحو  الفارقة  العالمة  لكن  التائهة، 

يشغله التشابه، ضرورة كان أو خطابا«.
هذا مقطع شبه ختامي من روايتي »اللحية« التي يبدو أني 
رصدت فيها ثيمة التوجس من الكائن البشري التي أصبحت 
سمة من سمات العصر الحديث، وعن كل االختراعات التقنية 
يعبر  اإلنسان كي  براءة  من  التحقق  في  يكمن  دورها  التي 
البوابات المدججة بأجهزة التفتيش وبالكاميرات التي تقيس 
حتى حرارة الجسد، فاإلنسان متهم حتى تثبت هذه األجهزة 

براءته وتطلق سراحه كي يمضي صوب موعده.
بعد  وما  »الحداثة  كتاب  أطالع  وأنا  الماضي  األسبوع 
الحداثة« لبيتر بروكر، ترجمة: عبدالوهاب علوب، وجدت أن 
العام  أصدر  روسولو،  لويجي  المستقبلي:  اإليطالي  الباحث 
1916 كتابا بعنوان »The art of Noises« )فن الصخب(، 
وجّه فيه االنتباه منذ بداية القرن العشرين »إلى الطنين« 
متناهٍ من  ال  مزيج  الجديدة وهو  الحضرية  »للبيئة  الحسي 
اآللية.  والمحركات  والترام  والزحام  التنبيه  وأدوات  األبواق 
وعرض نوعا جديدا من الموسيقى تعزف بآالت معدة لذلك، 
»مدينة  مثل  عناوين  تحمل  اآلالت  لهذه  مقطوعات  ودوَّن 
االستفزاز  هذا  والطائرات«.  العربات  و»مؤتمر  تستيقظ« 
المستقبلي يفيد في فرز مجموعة من الموضوعات المهمة، 
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التسجيل  ألجــل  الماضي،  العقد  أول  في  عملتُ  لما 
جملة  العقاري  السجل  مصلحة  طلبت  لبيتي،  العقاري 
الموضوعية(  أهمها)الخريطة  من  الرسمية،  األوراق  من 
بمنح  المخولة  الجهة  إلى  توجهت  الفنية(،  و)الوصفة 
الوصفة  أحضر  أن  مني  فطلبت  الموضوعية،  الخريطة 
الموضوعية،  الخريطة  على  بالحصول  الطلب  مع  الفنية 
الفنية،  الوصفة  المانحة  الجهة  إلى  الحال  بطبيعة  فتوجهت 
أقدم  أن  مني  طلب  لقد  لساني،  وعََقَل  طلبها  أدهشني  ما 
الوصفة  على  للحصول  الموضوعية،  بالخريطة  مرفقا  طلبا 
التي أصابتني،  الفنية. ولقد اندهش المسؤول من الدهشة 
مرتقب  تعليق  أي  قاطعا  فعلق  زيادة،  بدهشة  أصابني  مما 
المكتسبة  لنا،  الممنوحة  السلطة  نمارس  فقط  نحن  مني: 

إال. ليس  الوظيفة  بحكم 
السلطة  فيه  وطدت  قد  المسؤول  ذا  أن  انتبهت،  هنا 
متعسفا  القانون  فيها  غاشمة  دولة  في  المجرد،  فعلها 
ذاتها  هي  سلطة  لهكذا  المنتجة  المنظومة  ألن  بالضرورة، 
أنتجها  البالد  تحكم  التي  المطلقة  فالسلطة  تنتجها.  التي 
هي  بالسالح  الممثلة  الغاشمة  القوة  عسكري،  انقالب 
مكونها،  السلطة  استمرأت  عليه  الحاكمة،  للسلطة  الجالبة 
انقلب  الذي  األوحد  األعلى  العسكري،القائد  التنظيم  فأنتج 

على زمالئه أوال. 
حدها  في  ولو  للسلطة،  ممثل  كل  الحال  هذا  خالل  ومن 
ديكتاتور  هو  لها،  والمستحق  الحقيقي  ممثلها  هو  األدنى، 
الحاكم  كصورة  األيقونة،  سلطة  إلى  ونشير  حي،  صغير 
رموز،  من  شابه  وما  فرضه،  الذي  كالعلم  وشعاراته،  الفرد 

هو حاضرنا، الذي أصبح فيه »النسخ واللصق« أحد الخيارات 
المتاحة في كل الشرائح اإللكترونية التي على مكاتبنا أو في 

جيوبنا. 
السرياليون انطلقوا من جموح المخيلة إلى تصور مفاده 
بأن الواقع ال يمكن فهمه أو إعادة إنتاجه بعمق إال بإطالق 
سراح الخيال المشدود بخيوط رقيقة إلى الواقع بقوة. يقول 
لوفيفر في سياق مناقشةٍ عن السريالية »من الضروري أن 
نأخذ على محمل الجد تلك الفرضية التي ترى أن اإلفراط في 
الخيال وحده الذي يؤدي إلى إدراك عمق الواقع...«. القاص 
بـ»بوابة  المنشورة  الخيال«  »هبة  مقالة  في  الككلي  عمر 
وراء  ما  في  التفكير  »بأنه:  الخيال  تعريف  يُوجز  الوسط« 
الواقع، انطالقا من الواقع. وإذن، يمكن اعتبار الخيال نقيضا 

للواقع، دون أن ننسى أنه يظل مشدودا إليه بوشائج ما«. 
أقرأها  التي  األخرى«  الناصية  على  »الفردوس  رواية  في 
المهووس  ــ  بارغاس يوسا  البيروني:  الروائي  اآلن، يمضي 
حياة  تتبع  في  ــ  التاريخ  عنه  سكت  ما  في  الروائي  بالبحث 
وضجيج  باريس،  صخب  من  وهروبه  غوغان،  بول  الرسام 
المواعظ التي يسكبها رجال الدين في أذان الناس، إلى حيث 
تعاليم  تمسها  لم  الغرائز  وحيث  البشرية،  وطفولة  البداية 
الحضارة وبيانات األخالق التي تحيط بخيال الفن والتي جعلت 
صديقه السابق الفنان العبقري فان جوخ ينتهي منتحرا بعد 
أرال عن  بغوغان في  الذي جمعه  بيته األصفر  أن بحث في 
عالمه الغرائبي exotic الذي سماه »جنة عدن« بعيدًا عن 
رفيقه على هذه  وليدل  ولوحاته،  روحه  تمزق  التي  التروس 
الفردوس خلف المحيط. يقول يوسا في وصف حالة غوغان 
وهو يهرب من أصابع الضجيج التي تالحقه حتى في منفاه 
يتسلط  كان  آخر  »موضوع  والمبشرين:  المستوطنين  عبر 
على عقل كوكي، هو االنتقال إلى جزر الماركيزات. ومن كانوا 
قد ذهبوا إلى تلك المستعمرات التي تبعد أقرب جزرها إلى 
تاهيتي، أكثر من ألف وخمسمئة كيلو متر، حاولوا ثنيه عن 
الفكرة الخيالية التي كوّنها عن تلك الجزر، ولكنهم سرعان 
ما فضلوا الصمت، مدركين أنه ال يسمعهم. يبدو أن رأسه 
لم يعد يميز بين الخيال والواقع. كان يقول إن كل ما أفسده 
والمستوطنون  البروتستانت،  والقسس  الكاثوليك  الخوارنة 
وغيرها  تاهيتي  في  ودمروه  الصينيون،  والتجار  الفرنسيون 
من جزر هذا األرخبيل، ال يزال سليما، بكرا، نقيا، حقيقيا في 

جزر الماركيزات«.
يالحق  فتئ  ما  فان جوخ  راود  أن  الذي سبق  الحلم  هذا 
الماوورية  عشيقته  عليه  أطلقته  الذي  غوغان  )اسم  كوكي 
مكان  إلى  مكان  من  ينتقل  وهو  هاييتي(،  في  الصغيرة 
ألوانه وجموحه  تحاصر  التي  االنضباط  كوابيس  هاربا من 
التي  البرجوازية  القشرة  عنه  نفض  أن  »منذ  الفطري: 
احتضنته منذ طفولته، وقد أمضى ربع قرن في هذا العالم 
الفردوسي، دون أن يجده، بحث عنه في بريتاني المحافظة 
كانت  ولكنها  وعاداتها،  بتدينها  المتباهية  والكاثوليكية، 
الغربية.  والحداثة  السائحين  الفنانين  يد  على  دنست  قد 
هنا،  وال  المارتينيك،  في  وال  بنما،  في  ال  كذلك  يجده  ولم 
في تاهيتي، حيث أحدث استبدال الثقافة البدائية باألوربية، 
المتفوقة،  الحيوية لتلك الحضارة  المراكز  جراحا مميتة في 
إن  فما  يغادر.  أن  عليه  لهذا  بائسة،  آثار  إال  منها  يبق  فلم 
يتمكن من جمع بعض النقود حتى يركب سفينة إلى جزيرة 
الغربية، وجيتاره وأكورديونه،  الماركيزات. سيحرق مالبسه 
ولوحاته ورياشه. سيتوغل في األدغال حتى يجد قرية نائية 

معزولة، لتكون مسكنه«.
المفارق أن هنري ميلر، المتشرد البوهيمي، كان يهرب 
إلى  المكيف(  )الجحيم  يسميها  التي  أمريكا  ضجيج  من 
وهذا  قرن.  قبل  غوغان  جحيمها  من  هرب  التي  باريس 
يشكل  نفسه  الوقت  في  منها  والخوف  بالحضارة  الوله 
العظيم  وقلقه  عموما،  الحديث  اإلنسان  أو  الفنان،  ارتباك 
طقوس  أحد  العودة(  )ألــم  النوستالجيا  من  جعل  الــذي 
أوقات  في  أو  فنه  في  يمارسها  التي  المتوحد  اإلنسان 
لن  األمر  لكن  الالهثة،  اليومية  حياته  في  القليلة  التأمل 
كرنفال  إلى  بالعودة  تنتهي  قد  ذهنية  نزهة  كونه  يتعدى 
المدينة، أو بنهاية فنان بوهيمي يقتله الزُهري ببطء في 
مرت  التي  االستوائية  العاصفة  تركته  الوحل  من  بحيرة 

بكوخه الخشبي في قرية نائية معزولة.

كي  غاشم  إلى  يتحول  بدوره  المطلقة،  السلطة  هو  الذي 
أيضا. يبرر وجوده 

عكسها  أو  باألمية،  الزاخرة  المجتمعات  في  يتحقق  هذا 
يكون  غالبة  حاالت  في  التعليم  فمحمول  بالثقافة،  الزاخرة 
ومتعالية  عنصرية  تكون  والثقافة  واالنصياع،  الطاعة 
النازية،  أنتجت  التي  ألمانيا  في  كما  نفسها،  على  ومنغلقة 
القرن  نهاية  منذ  والفنون،  والعلوم،  الفلسفات،  بالد  وهي 
وفرنسا،  كبريطانيا  اإلمبريالية  الدول  كذلك  عشر.  التاسع 
في  والتنوير  والديمقراطية  الحقوق  تمارسان  كانتا 
أثينا  في  العبيد  كما  فيعاملون  مستعمراتهما  أما  بلديهما، 
)الجزائر(،  األفريقي  الشمال  في  فرنسا  فعلت  ومثلما  وروما، 
)1962/1830م(. والالفت للنظر هو  لما يقارب قرن ونصف 
)الهند(  في  بالمرة  وجودها  تحقق  لم  المطلقة،  السلطة  أن 
المتعددة  العالم،  في  الديمقراطيات  أكبر  االستقالل،  دولة 

باألمية. والزاخرة  واألديان  الطوائف 
معقدة،  مسألة  المطلقة  السلطة  مسألة  يجعل،  ما  هذا 
في الدولة التي هي نتاج العصر الحديث، باعتبار أن مفهوم 
من  باعتراف  إال  يتحقق  وال  حديث،  أوربي  نتاج  هو  الدولة 
خارجية  مسألة  وهنا  اآلن  الدولة  فإن  وعليه  األخرى،  الدول 
من  تتمكن  التي  فالسلطة  بالتالي  داخلية،  مسألة  هي  كما 
بها  لالعتراف  رئيسة  بحاجة  الدولة،  هذه  على  السيطرة 
المطلقة تستمد  السلطة  لذا  السلطة،  أيا كانت هذه  دوليا، 
بالقوة،  الداخل  في  توفره  ما  ضرورة،  الخارج  من  شرعيتها 
غاشمة،  كسلطة  عبثيتها  عنها  ينزع  ال  االعتراف  هذا  لكن 
رشيدة، مهددة  غير  بهكذا حكومة  المحكومة  البالد  إن  بل 

السلطة. على  الصراع  المُخمد:  البركان  بانفجار  دائما 

ال أعرف ما إذا كان 
الخيال في كل ما 

سبق ذكره هو 
الذي يستسلم 

لصخب الحياة 
اليومية، أم أن 

هذه الحياة بكل 
ما استجد عليها 

من آالت تبوح 
بخيالها املبشر 
بمستقبل بعيد

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

»اغتصاب ذاكرة املكان«!

زفرة
محمد عقيلة العمامي

في ورقته* »الهوية الليبية: مبحث في نشأة الدولة الترابية« يرى د. محمود أبو صوة أنه »في تراثنا 
العربي اإلسالمي لم ينظر لألرض كركيزة أساسية من ركائز الدولة فقد نظر الجميع لألرض كمصدر 
للقوت ولقوة السلطان من ذلك فإن ابن خلدون مثال والذي خص موضوع الدولة بفصول كثيرة من 
على  تقتصر  ال  مسألة  هذه  أن  ويقرر  والملك!«،  العصبية  هما  الدولة  ركيزتي  أن  على  شدد  مقدمته 
الحديثة  فـ»الدولة  كافة.  المجتمعات  بها  مرت  عامة  ظاهرة  هي  وإنما  اإلسالمية  العربية  المجتمعات 
في أوروبا ظهرت قبل ظهور الحدود السياسية« المقترن ظهورها باتفاقية وستفاليا سنة 1648م، ولم 
يجِر ترسيم الحدود السياسية، التي كانت قيد عمليات مد وجزر، بشكل »نهائي« إال في فترة متأخرة. 
والمقصود بالحدود السياسية هي الخطوط التي ترسم بين دولتين، على خالف ما يسميه د. محمود 
»التخوم«، أي التضاريس والمظاهر الجغرافية، مثل األنهار والجبال والبحيرات، التي تفصل بين دولتين. 
الذي  اإلقليم  المجتمعات في صناعة  لدور  الغرب »تفطنت منذ زمن  العلمية في  المؤسسات  أن  إال 
الليبي  التراب  االهتمام بسيرورة »تشكل  أن عدم  إلى  الحديثة منه هويتها«. ويشير  الدولة  استمدت 
]...[ له عالقة برهان األنظمة السياسية على أنموذج الدولة – األمة« وهو رهان لم يُعد فيه الدارسون 
الليبيون النظر بجدية. ألن »التراب ]...[ فكرة من المفترض أن تشغل السياسي وغير السياسي، ذلك أن 

التركيز على التراب قادر على تحويل فكرة التراب إلى مشروع ثم إلى مصير«. 
»من  األمة   – الدولة  مفهوم  غرار  وعلى  الترابية،  الدولة  فمفهوم  وإذن، 
الناعمة  قوته  وبفضل  الغرب  فبفضل  الغربية؛  البحثية  المؤسسات  مبتكرات 
في  الحديثة  ‘‘الدولة  على ظهور  أكثر من ستين سنة  بعد  أي  اآلن  نكتشف 
لها  ولكن  أهميتهما  رغم  العقيدة  أو  باللغة  لها  عالقة  ال  الدولة  بأن  ليبيا‘‘ 

عالقة بالتراب«. 
في السياق الليبي يرى د. محمود أنه قد تم »تجاهل دور األرض في صنع 
هوية كل الليبيين« ولقد سار النظامان اللذان توليا أمر ليبيا بعد االستقالل 
على هذا النهج »فالملك إدريس لم يكن يرى من ليبيا سوى برقة أما القذافي 
عملية  إعاقة  شأنه  من  هذا  ليبيا!«.  اسمه  شيئا  ألغى  فقد  األممي(  )القائد 
الدولة  الدولة« لذا فتجاهل مراحل تشكل  الدولة »فاألرض هي أساس  بناء 
والباحثين  السياسيين  غالبية  قبل  من  الليبية   Territorial State الترابية 
في  االستمرار  و»أن  والحكمة.  النباهة  من  يخلو  موقف  الليبيين  القانونيين 
تتربص  التي  األزمة  عمر  سيطيل  الدولة  بناء  في  األرض  محورية  تجاهل 
البعد،  عمقا هذا  قد  والقومي  اإلسالمي  التيارين  أن  ويرى  والعباد«.  بالبالد 
الليبي؛ فليبيا  التراب  ألنه وفق رؤيتهما »ال وجود لشيء في األساس اسمه 
هي جزء من دار اإلسالم أو جزء من دار العروبة!«. وفي هذا الشأن يذكرنا د. 
محمود بما قاله »القذافي في أكتوبر من العام 1997 عندما طلبت الجزائر 

ترسيم حدودها مع ليبيا بأنه ال يعترف بالحدود الموروثة عن االستعمار مع أية دولة عربية«. كما »أن 
استمرار تجاهل صناع القرار لمرحلية التشكل، تشكل التراب الليبي السابق لظهور الدولة، أسهم بشكل 

مباشر أو ضمني في اغتصاب ذاكرة المكان«. 
لقد ارتبط تأسيس الدولة الليبية الحديثة، وفق د. محمود، بالغرب. إيطاليا تحديدا، التي حرصت 
على اتخاذ الساحل مقرا سياسيا لها، وهذا جعل الليبيين يستسلمون »لفكرة اقتران الدولة )الدولة- 
التكدس  على  الليبيين  إلى حرص  باإلشارة  د. محمود مالحظته هذه  ويعزز  الساحل«.  بإقليم  األمة( 
أو بنغازي(  البالد مدينة ساحلية )طرابلس  الساحلي واإلصرار على أن تكون عاصمة  ليبيا  في شريط 
أن  يعني  وهذا  هذه«.  االقترانية  العالقة  تاريخية  من  التحرر  عن  الليبيين  لـ»عجز  تفسيرا  فيه  ويجد 
الدولة – األمة ]أي[ مركزا والداخل قبرا أجوفَ /طرفا« وينذر د. محمود »أن  الساحل اعتبر »موطن 
والشعب(  )التراب  المجال  مكوني  يعرض  قد  الذي  األمر  الفجوة  يعمق  سوف  الثنائية  هذه  استمرار 

للتفتت واالنقراض«.

* ورقة مخطوطة تفضل د. محمود أبو صوة بمدنا بها. كل ما هو محصور بين عالمتي التنصيص 
»...« مقتبس حرفيا من الورقة، ولم نرَ داعيا إلى اإلحالة إلى أرقام الصفحات. 

ألخذ فكرة أفضل عن منهجية د. محمود الكتابية ورؤيته للتاريخ، انظر عمر أبو القاسم الككلي:
http://alwasat.ly/news/opinions/138331?author=1 تلبية الدعوة -

http://alwasat.ly/news/opinions/237555?author=1 إعادة كتابة تاريخ ليبيا الوسيط -
http://alwasat.ly/news/opinions/249583?author=1 الطبيعة السكانية للمجتمع الليبي -

الئقا!  وإنما  سريعا  دفنا  تعني  ال  دفنه  الميت  إكرام  مقولة  أن  مقاالتي:  من  مقال  في  قلته  ما  كل 
واجتهدت محاوال تأكيد هذا الرأي من خالل تفسيرات منطقية، وأحداث تاريخية. 

التقيت واحدا من أولئك الذين يرون بعين واحدة، ويفكرون بها وهي ناعسة ويصدرون  أيام  منذ 
أحكامهم، بالعين نفسها ولكن وهي مغمضة! قال لي نصف محتد أن أترك المسائل الدينية ألنها، كما 

قال حرفيا: »أعمق بكثير من بحارك وِزْفرة أسماكك!« 
من  ذهلت  أنني  أعترف  بالبحر.  بعالقتي  يعايرني  أنه  لو  كما  حاضرين،  كانوا  ولمن  لي،  األمر  بدا 
سطحيته على الرغم من حرف الدال، الذي يمهر به اسمه لسبب أو دونه. لم أدر ماذا أقول له؟ ولكن 
حيرتي لم تطل في الرد عليه، فلقد ألهمني اهلل من كتابه العزيز ما كان كافيا وشافيا! قلت له متبسما: 

»سالما« وألغيت في ذهني حضوره.
فلقد  رأيا صائبا،  أخرى  مرة  اهلل  ألهمني  ثم  فوق وعي،  وآخر  بين حين  نقاشه تطفو  ظلت سطحية 

رأيت أن أساعده على فتح عينه الثانية المغلقة!
فيا أيها الدكتور المبجل أعلم أن بحاري وزفرة أسماكي قربتني كثيرا من اهلل عندما رأيت عظمته في 
تسخير رياح القبلي في تسميد بحارنا لتصير مراعي جيدة ألسماكه الضعيفة، فمثال، تنقل رياح القبلي 
الشواطئ  من  األسماك  تقترب  لذلك  للبحر،  البحرية  الكائنات  تحتاجها  التي  المهمة  األرض  معادن 
الليبية خالل فصل هبوبه فتميز الخريف بكثرة األسماك! وتقترب األسماك من شواطئ أوروبا الغربية 
سواحل  من  األسماك  وتقترب  السواحل،  تلك  شواطئ  تسمد  الشمالية  الرياح  ألن  الشتاء  فصل  خالل 

المتوسط الشرقية خالل فصل الصيف، ألن الرياح التجارية الشرقية تسمدها!
ورأيت جبروت الباري عز وجل الذي أودع ثعبان بحر اسمه )Anguilla anguilla ( سرا لم يتمكن 
الدولة  فقهاء  من  فقيه  سجعه  بدعاء  عليك  يرن  الذي  لهاتفك  وسخروه  الفضاء  غزوا  الذين  العلماء 

األموية!
مباشرة،  عليه  المطل  بيتك  قبالة  الشابي  شاطئ  من  ينطلق  الثعبان  فهذا 
ويصل بعد عام إلى نقطة في بحر)سرجاسو( أمام جزر البهاما، حيث يبلغ عمقها 
في  كيلومتر   30 بسرعة  يسبح  أنه  العلماء  قدر  لقد  كيلومتر!  آالف  حوالي ستة 
الساعة الواحدة، وباتصال ومن دون أكل، ألنه يستطيع أن يعيش أربع سنوات 

كاملة من دون وجبة واحدة!
حتى   )Johannes Schmidt( اسمه  دنماركي  عالم  رحلته  تتبع  ولقد 
التتبع.  مواصلة  علمه  متناول  في  يعد  لم  بعدها  متر،  سبعمائة  بلغت  أعماق 
يقدر العلماء أن هذا الثعبان يصل قاعا مجهوال فتضع األنثى بيضها ثم تموت. 
نحو  التيار  مع  تعوم  مم!   5 حوالي  طولها  شفافة  يرقات  عن  البيض  يفقس 
طولها  يكون  عندها  سنوات،  ثالث  بعد  فتصله  المتوسط  البحر  أنهار  مصبات 
مثال، حيث  النيل،  نهر  أخرى، تصل مصب  بعد ثالث سنوات  ثم  65 مم،  وصل 
يابسة من  لتعبر  فمها  في  بماء  فتحتفظ  يكون طولها وصل عشرين سنتمترا 
أقرب نقطة لبحيرة قريبة من ضفة النيل وتعيش هناك إلى أن تبلغ عشر سنوات 
إلى مبيض  وتتحول معدتها  النضج،  في  التناسلية  أجهزتها  فتأخذ  من عمرها، 
التي ولدت بها لتصل  النقطة  إلى  كبير، فتمتنع عن األكل، وتباشر رحلة عودة 
حتى  تعيش  البحرية  الثعابين  أن هذه  العلماء  أكد  لقد  وتموت!  فتبيض  هناك 
40 سنة لو أنها منعت من العودة إلى )مسقط رأسها(! فما الذي يجعلها تموت 
قبل أوانها؟ أما كيف عرفت طريق عودتها؟ ولماذا بذلك القاع السحيق تحديدا؟ 

العلم لم يكتشف هذا السر حتى اآلن! 
بقى أن تعرف –يا سيدي- أن هذه السمكة هي ثعبان البحر، الذي كان أهلك 
يحتفظون به في بئر منزلكم لينقيها من يرقات الضفادع.. أو )الزغالن( كما كنا 
نسميه. أتذكر ذلك الحنش الذي كانت أمك تسميه )حنش مرابط( إنه بالتحديد 

هو الثعبان الذي ال أظن أنك تعلم عنه شيئا يا سيدي الفقيه!
لباس  مثل  أبيض  جلدها  لون  سمكة  أعني  مُمَرِّضة،  سمكة  عن  الفقيه،  سيدي  يا  سمعت،  وهل 
تتحرش  األسماك ال  بقية  أن  الفرق  أن  غير  عندنا،  المستشفيات  أماكن محددة مثل  ولها  الممرضات، 
بها لكونها ممرضة، وال تعاكسها، وال تغتصبها، بل هناك قانون صريح يحرم افتراسها، حتى إن أحد 
العلماء جوّع )فروجا أحمقَ(، يعنى سمكة وقار، لعدة أيام في حوض ثم رما إليه بسمكة ممرضة فاندفع 

الفروج نحوها، ولكن ما إن ميزها حتى تراجع معتذرا، وفضل قهر الجوع عن مرارة خيانة العهد!! 
أو  طفيليات  أو  بقروح  المصابة،  األسماك  بقية  فيها  تعالج  مراكز  الممرضة  السمكة  هذه  لمثل 
إلى  المصابة  األسماك  تتجه  أخرى!  سمكة  افتراس  سوء  جراء  من  األسنان  في  إصابة  حتى  أو  جروح، 
السمكة  فتقترب  فمها،  وفتح  زعانفها  وبسط  باستكانتها  للمساعدة  حاجتها  عن  وتعلن  المراكز  هذه 
الممرضة وتحوم حول المريضة حتى تجد مكان الداء وتشرع في عالجه بتنظيفه بفمها الدقيق، حتى 
أزرق حاد  أو  أبيض  ـ حتى وإن كان فم لقرش شرس  المريضة  الممرضة فم  لو استدعى األمر دخول 

األسنان، أو من تلك التي تبلع مباشرة! 
اقتربت  حتى  استكان  إن  وما  جرح،  بساقه  وكان  مصابة،  سمكة  سلوك  الغطاسين  أحد  حاكى  لقد 
الممرضة منه وحامت حوله، إلى أن وجدت الجرح وشرعت في تنظيفه! لم يشعر الغطاس بألم وتعافى 

من الجرح ولم يمرض من صدمة فاتورة العالج! 
وقد تتعجب من هذا السلوك، ألنك لم تفكر –كعادتك- وتتدبر في خلق اهلل كما أمرك بذلك لتصل 
إليه وتعرفه مباشرة من حكمة أو عون من سلف قد ال يكون صالحا، أو قد ال يكون في األساس موجودا. 
سلوك هذه السمكة التي تسمى )Dimiatus Lobroides( سببه هو حاجة الممرضة للغذاء وحاجة 
السمكة المصابة للعالج! وهو أمر كما ترى غاية في البساطة ال يتطلب إاّل تدبرك في خلق اهلل، الذي 

لم يخلق شيئا مهما كان أجوف، مثلك، باطال!
وأخيرا –يا صديقي الفقيه– أريدك أن تقرأ كتابي سلوك األسماك وسوف تنتبه لماذا يخشى اهلَل من 
عباده العلماُء، فلقد أكسبتني زفرة السمك علما جعلني أخشاه كثيرا، فاقتربت منه أكثر مما اقتربت أنت 

منه! إن فهمتني فذلك خير لي ولك وإن لم تفهمني فمرة ثانية: سالما!

»أن االستمرار في 
تجاهل محورية 

األرض في بناء 
الدولة سيطيل 
عمر األزمة التي 

تتربص بالبالد 
والعباد«

عمر أبو القاسم الككلي

لقد حاكى أحد 
الغطاسني سلوك 

سمكة مصابة، 
وكان بساقه جرح، 

وما إن استكان حتى 
اقتربت املمرضة منه 
وحامت حوله، إلى أن 
وجدت الجرح وشرعت 

في تنظيفه! لم 
يشعر الغطاس بألم 

وتعافى من الجرح 



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 التصميم اإليقاعي 
واإلخراج »22«

الحكايات والقصص المكتوبة بشكل جيد هي تلك المعدة 
ويشد  اإليقاع  يأخذه  المشاهد  متنوعة.  إيقاعات  لتستوعب 
السرد  يجعل  أن  السيناريست  على  يتعين  ولذلك  انتباهه؛ 
واألمزجة  الزوايا  متنوعة  سلسلة  عبر  ويمر  ليتواصل  مهيأ 
الفرص  توفر  وأن  والعقل،  والعين  األذن  تشد  إيقاعات  تقبل 
أو  التوتر،  من  فيزيد  للفيلم  الدرامي  الضغط  بتنويع  للمخرج 
تخفيفه عبر التغيرات القاعية، فالفيلم مثلما يقول )بيرغمان(، 
وزفير  شهيق  إنه   ..« السينمائيين:  المخرجين  أشهر  أحد 
مستمران في تسلسل يأخذ العقل واالنتباه «. فإذا كانت فكرة 
تصميم اإليقاع مبنية على الموسيقى، أو الصوت، كأن يكون 
وقع خطوات، أو دقات ساعة أو نفيرا عسكريا إليقاظ جنود أو 
لطير  فجائيا  انطالقا  أو  مظلم،  شارع  من  قادما  امرأة  صراخ 
من األحراش. فتأمل كم هي العناصر اإليقاعية الموجودة في 

اآلتي:
- تناوب مواقيت المشهد من الليل إلى النهار.

- اإليقاعات العاطفية.
وتنوع  الكاميرا  حركة   -

المشاهد.
وصداها،  األصوات   -
ونبرات  الصوتية،  والمؤثرات 
والزفير في  الحروف، والشهيق 

حاالت الفرح أو الخوف.
- وتيرة األداء وفقا للسلوك 

والمزاج.
هو  الناجح  المخرج  إن 
من  الخبرة  لذوي  ينتبه  الذي 
ملكة  ذوي  )المونتيرين( 
في  قدرة  غيرهم  من  أكثر  فهم  المجتمعة؛  للتأثيرات  االنتباه 

معرفة القطع الموسيقية التي تناسب المشهد أو ال تناسبه.
كثيرا  تساعد  تناولناه  التي  اإليقاعية  التصاميم  أمثلة هذه 
في إبراز هوية وصنعة المخرج، فاألسلوب، باختصار شديد، يقع 
خارج المضمون، والمضمون داخل األسلوب، تماما مثل ما هو 
يمكن  وال  معا  يسيران  واالثنان  وداخله،  اإلنسان  خارج جسم 

أبدا فصلهما.
للسيناريو،  الدرامية  االحتياجات  من  يظهر  الفيلم  أسلوب 
وهو الذي يميز مخرجا عن آخر بل ويمنحه هوية، فنعرفه من 
أفالمه؛ فمن منا لم ينتبه إلى إيقاعات المخرج الكبير )اللفرد 
هيشكوك( وتوظيفه لألصوات، ومن ال يعرف فيلما له من دون 

أن يذكر اسمه عليه.
مسألة معرفة صاحب الفيلم ال نعرفها من مضمون الفيلم 
وأن  سبق  ما  بحسب  المتنوعة  إيقاعاته  من  وإنما  فقط، 
وضحناه، فهي التي تساعدنا على معرفة صاحب الفيلم، فلكل 
مخرج ناجح أسلوبه الذي يوظف له إيقاعاته. وأسلوب المخرج 
جيدا  المخرج  انتبه  إن  وبالتالي  واإليقاع،  األسلوب  من  ينشأ 
للجانبين: إيقاعات السيناريست )المضمون( وإيقاعات إخراجه 
نسج  من  وتمكن  كافة  الفيلم  أطقم  من  تنفيذها  وجودة 
بالتأكيد،  العمل،  فإن  وزفير  كشهيق  لتنتظم  كلها  األطراف 

يكون مكتمال.

حميدة صقر: لنتسلح بالفرشاة 
واللوحة واأللوان والدفتر والقلم

العام  أواخر  المبدعة حميدة صقر منذ  الحوار بدأته مع  هذا 
الفائت 2018 م، وكّل مرة يحدث ارتباك ما النشغال المبدعة 
من  بمجموعة  أوأتدفق  وأنتظر  سؤااًل  أبعث  النشغالي،  أو 
التساؤالت وخاصة حين قراءة السيرة ورؤية اللوحات؛ وأيضًا 
كل  وفي  ونحن  أفاعيلها،خاصة  وللتقنية  أحكامها  للظروف 
عام تشتد علينا أزمة الكهرباء وضعف شبكة اإلنترنت أوموته 
سريريًا، أعترف أجريت حوارات ونشرتها وهذا الحوار يرقبني 
جناحيها  وتبسط  دائمًا  ترتفع  التي  الفن  وبعذوبة  بجماله 

الملونين.
الجميل  باليوم  واحتفاًء  يوليو   23 اليوم  بهذا  وابتهاجًا 
هواياتها  من  أيضًا  )وهي  كبيرة  مبدعة  به  ولدت  الذي 
والفن  الجمال  مدينة  في  النور  رأت  التي  مبدعتنا  الرسم( 
من  )شيء  لروايتها  بنشرها  رائدة  وصارت  الحبيبة«  »درنة 
الدفء( المبدعة )مرضية عبد اهلل النعاس (، إذا البهجة غمرت 
»النت« وفاض علينا فاستطعت أن أحظى بالحوار مجددًا وأن 
أتواصل مع الفنانة الرقيقة حميدة صقر«، وسنعرف من خالل 
األسلحة،  ل  نُبَدِّ أن  تمنت:  التي  المبدعة  هذه  الحوار  هذا 

ونتسلح بالفرشاة واللوحة واأللوان والدفتر والقلم.
العام  لحظتنا هذه، من هذا  لنبدأ من  المبدعة  أيتها   **

2019م ، ماذا قدمت خالله؟
لروما  السياحي  المعرض  أقمنا  العام  هذا  نعم، 
 ( المصور  الفنان  كتاب  على  الرسم  تضمن  والذي  القديمة 
ليرسموا  الفنانين  من  مجموعة  اختار  (والذي  إنجيلوبايوني 
على كتابه الذي يحتوي على صورلمعالم أثرية لروما،لِيعِبر 
كّل واحد منهم بطريقته، وحسب ثقافته، الفنانة التشكيلية 
،وفنان  زامبوني(  )ماريا  التسعينية»  القديرة«  اإليطالية 
الكاريكاتور »السبعيني« القدير ) لوتشانوتريانو( والمتحصل 
على جوائز عالمية، والفنانة الليبية حميدة صقر، وأقيم هذا 
المعرض في المتحف الفني القديم بمركز روما في»شارع فيا 
ديل كورسو« في فبراير 2019م، وكان معرضًا فنيًا سياحيًا 
متميزًا جمياًل جدًا يتحدث بمختلف األساليب الفنية وبأسلوب 
يجوب  سوف  المعرض  وهذا   ، المتلقي  لمخاطبة  جدًا  راٍق 
المعرض  أتمنى أن يكون  القادمة، كما  الفترة  إيطاليا  مدن 
القادم بمشاركة بالدنا ليبيا لنعرّف بموروثنا الثقافي والفني 
إليه  لبالدنا هذا ما أسعى  الجميل  الوجه  والسياحي، لعرض 
جميلة  بصورة  ليبيا  هوتقديم  القادمة،  الفترة  ومانحتاجه 
واللوحة  بالفرشاة  لنتسلح  األسلحة،  ونبدل  لنغيِّر  مختلفة 
على  مبنيًا  مستقباًل  لنُسَطِر  والقلم،  والدفتر  واأللوان 
الثقافة والفن واألدب ممتزجًا بأصالة موروثنا، نريد أن نقدم 
صورة عن هذه البالد وتنوعها وفرادتها ونضيف لثراء الفن 

واإلبداع لمسة تخصنّا.
على  تتكوم  األجساد  حيث  »خوفتني«  اللوحة  لديك   **

بعض والسواد يغمر كل شيء كأن ال أمل؟
هذه اللوحة أسميتها »الحرب الليبية« والتي رسمتها في 
وهي  اليوم،  يحدث  عما  تنبيء  كأنها  كانت  2011م،والتي 
واتخذ  األلوان  كلَّ  فيها  أترك  أن  قررت  التي  األولى  اللوحة 
إلى  )وأنسبه  الفني  وأسلوبي  لمسيرتي  طريًقا  األسود  من 
قلت  وأنت  المعاصر(،  الفن  في  الجديدة  الليبية  المدرسة 
»خوفتني« نعم هي تصور مجموعة من البشر يموتون وهم 

يخوضون المعركة والمنتصر فيها»ال أحد«!
للوجه  متعمد  »تشويش«  هناك  كأن  لوحاتك  في   **
والتبرز سوى العينان، ومن العيون تطل نظرات مليئة خوًفا 

أوتترقب رعبًا، لماذا؟
تشويش  األحيان«  بعض  »وفي  أعمالي  في  يظهر  قد 
متعمد أوغير متعمد، فهوما يرسمه العقل الباطن ليظهر بأن 
مالمح بعض البشر باتت غير مألوفة أوشوهها الزمن بعبث 
عامة!  للحياة  اإلنسان  يقترفه  أومابات   ، للحياة  تصنعه  ما 
على  المُشَوش(   ( المخلوق  هو  اإلنسان  هذا  أصبح  وكيف 
الروح  نافذة  اعتبرها  والتي  العيون  عن  أمّا  الحياة،  استقرار 
تُْلقِي  أجدها  اللوحة،  رسم  من  أنتهي  عندما  أشعر  دائما 

اللوم عليَّ وهي تتساءل وأظن هي التي تُدْرك اإلجابات!
** سأعود بك إلي »اللون األسود« أنت تستعملينه كثيرًا 

في لوحاتك، تكاد كل لوحة رأيتها مغمورة بهذا السواد؟!
الحياة  في  استعماله  خالف  وعلى  لي  بالنسبة  األسود 
العملية )أتحدث عن معناه داخل عملي الفني(، أراه هواللون 
للوحة  البيضاء  أوالمساحة  البياض  الذي يخترق وبقوة ذلك 

تُضَيِّع  قد  أخرى  لونية  إضافات  من  أكثر  قيمة  ليعطيها 
مضمونه مع األبيض، األسود هوالحقيقة التي تظهر لنا من 

النورلترسم لنا تفاصيل حقيقية بدون تغليف.
صحت  إن  ما«  »حظوة  لها  كأن  لوحاتك  في  المرأة   **
مشوشة  اآلخرين  كما  لوحات  في  ظهورها  ورغم  التسمية، 
إلى  وتشير  معانٍ  فيها  تكمّن  لوحات  ثمة  ولكن  أوتائهة 

»رسالة ما«؟
الحياة  لي  تمثل  المرأة  ألن  صحيح  كالمك  ربما  نعم، 
والقوة، ألنها مصدر التكاثر واستمرار دائرة الحياة وبدونها 

وعزمها  بإرادتها  األقوى  أجدها  ء الحياة،  ثنا أ
من  أبنائها  حتى  شيء  كل  تقدم  األزمات 

فيها  أوتكمن  منبع  كأنها  الوطن،  أجل 
المرأة  تمثل  لوحة  لديَّ  واإلرادة،  القوة 

وإعادة  السالم  إحياء  بإمكانها  التي 
والدته من جديد، الحظي ذلك الطائر 

فقد  لقد  للسالم  ويرمز  يمثل  الذي 
المرأة،  دور  جاء  هنا  ولكن  الحياة 
لترد  أحشائها  في  إدخاله  لتحاول 

كما  تحمله  كي  الحياة  نبض  له 
من  وتلده  طفلها  األم  تحمل 
جديد، اسم العمل »استحداث 

والدة السالم«.
صورة  هي  تلك   **
المرأة في لوحاتك، وتبدو 

مختلفة  الرجل  صورة 
هي  كيف  ما،  نوعًا 
التي  الرجل  صورة 

ترسمها ريشتك؟
كما  الرجل 
ريشتي،  ترسمه 

ُأزهقت  الذي  هوالشخص 
تفكيره،  وشلَّ  جسده  وأرهق  نفسه 

تبوحان  عيناه  ولكن  البنية  القوي  الشخص 
ال  الكلمات  ألن  لسانه  عقد  وألم  حزن  دواخله،  بانهيار 

التي  األفكار  الصعود هي حبيسة ألن  لها، التستطيع  مكان 
دموعه،  رؤية  اليمكن  الذي  العربي  الرجل  هذا  كون  خلدت 
في  ولكن  للرجال  دموع  ال  أن  ندرك  أظافرنا  نعومة  فمنذ 

أعمالي تشاهدين هذه الدموع حبيسة المَُقل.
** في سيرتك تكريم ومشاركات ثرية وعطاء فني؟

تمثيل  فيها  مني  طلب  والتي  معارض  بعدة  شاركت 
كان  والذي  اإليطالي  البرلمان  معرض  أهمها  ليبيا،وكان 
بمقره وكان اإلحتفاء بالذكري السبعين لنيل المرأة اإليطالية 

الثقافة  وزارة  طريق  عن  اختياري  وكان  التصويت،  حق 
 2017 مدينة»ليتشي«  في  تكريمي  تمّ  اإليطالية،وأيضًا 
عن طريق»أكاديمية الفنون العالمية»وبمناسبة أن مدينة» 
باليرمو« عاصمة للثقافة اإليطالية 2018م ولمشاركتي في 
اختيار  على  بناء  تكريمي  كان  فقد  الحافل  المهرجان  هذا 
مجموعة من الفنانيِّن من قبل النقاد المسؤولين على تنظيم 
المهرجان الفني، وتمّ االختيار حسب خبرة وإمكانية الفنان 
مشاركتي  خالل  العالمية،ومن  للفنون  اإلضافة  تقديم  في 
في االحتفاء بهذه المدينة كعاصمة ثقافية لبالدها، تعرفت 
للثقافة»حيث  تكون»عاصمة  بأن  مدينة  أي  منح  قيمة  على 
يخلق هذا فرص التنافس والمبادرة لتقدم األجمل واألفضل، 
في  صادقة  كنت  كلما  أنني  أرى  كفنانة  لي  بالنسبة 
دون  اللوحة  سطح  إلى  ونقلتها  مشاعري 
إضافات زائفة تُرْبك المشهدية، 
من  أبعد  إلى  ستصل  حتمًا 
حب  نضع  حينما  توقعاتي، 
أن  ونحاول  قلوبنا  في  الوطن 
نردّ له القليل مما أعطانا، حينذاك 

سنجد آفاًقا وتكريمًا ومحبة.
الثرات  يكون  أن  جدًا،  جميل   **
في  هكذا  الجميل  وموروثنا  الليبي 
حكاية  عن  لسؤال  لنعبر  واآلن  قلبك؛ 
السواد في لوحاتك، إنّه يكاد يبتلع كل 
البياض  اللوحة تغدقينه حتى أن  مساحة 
»أعترف  اللوحة  وهذه  حقيقي،  صراع  في 
محتشدة،  بأجساد  المليئة  خوفتنِّي«  أنها 
باأللم هل جعلت  السواد ومكتظة  غارقة في 

لها اسمًا؟!
استعماله  خالف  وعلى  لي  بالنسبة  األسود 
داخل  معناه  عن  )أتحدث  العملية  الحياة  في 
وبقوة  يخترق  الذي  هواللون  إذن  الفني(  عملي 
ليعطيها  البيضاء  المساحة  وتلك  البياض  ذلك 
أراها قد  اللونية والتي كما  قيمة أكثر من اإلضافات 
لنا  تظهر  التي  هوالحقيقة  األسود  مضمونه،  تُضَيِّعْ 
من النُّورلترسم تفاصيل حقيقية بدون تزييف أوتغليف 

ربما!
تسألين هل جعلت لها اسمًا، نعم اسمها: )الحرب الليبية( 
وكأنها  كانت  والتي  2011م  عام  في  رسمتها  لوحة  وهي 
قررت  التي  األولى  اللوحة  اليوم، وهي  عما سيحدث  تُنِْبيُء 
أن أترك فيها كل األلوان، واتخذ من األسود طريًقا لمسيرتي 
وأسلوبي الفني، واعتبر لوحتي هذه تنتمي للمدرسة اللبيبية 
ألنها  خوفتني  قلت  كما  وهي  المعاصر.  الفن  في  الجديدة 

يتكدسون  يموتون  يتساقطون  البشر  من  أعدادًا  تصور 
جثة إثر جثة، في رقدتهم هذه كأنهم يتعانقون ... !! قليل 
أو ظلمة حيث تختفي كل تلك  السواد  الضوء كثير من  من 
»معركة  أجلها  من  يخوضون  التي  األفكار  وكل  المسميات 

معركُة المنتصر فيها )ال أحد !!؟(.
** هل يبدو لي أن ثمة تشويشًا متعمدًا لمالمح الوجوه 
في لوحاتك، فقط تبرز العيون والتي تطّل منها نظرات مليئة 

خوًفا أوترقبًا لرعب ما؟
سميته  ما  اللوحات  بعض  في  أعمالي  في  تظهر  قد 
ما  فهو  متعمد  أوغير  متعمدًا  يكون  ربما  تشويشًا، 
يرسمه»العقل الباطن« ليظهر بأن مالمح بعض البشر باتت 
أو  للحياة.!  ماتصنعه  بعبث  الزمان  شوهها  أو  مألوفة،  غير 
هذا  أصبح  وكيف  عامة،  الحياة  اإلنسان ضد  يقترفه  بات  ما 
اإلنسان هوالمخلوق المشَوش على استقرار الحياة، أمّا عن 
العيون والتي اعتبرها نافذة الروح، دائمًا ينتابني شعور عند 
اللوم عليِّ  تُْلقِي  اللوحة، أجدها وكأنها  الالنتهاء من رسم 

وهي تتساءل وهي التي حتمًا ستدرك اإلجابات!!
** المرأة في إبداعك، يبدو لي من تأمل لوحاتك أن هناك 
ما أطلق عليه )تمجيد للمرأة(. وهذه اللوحة التي في داللتها 

أكثر من مغزى حين الحمل والوالدة المرتقبة؟!
تستحق  المرأة  عنّه،  التعبير  أردت  ما  هذا  يكون  ال  ولما 
هذا أن تكون»ممجدة« فالمرأة تمثل لي الحياة والقوة ألنها 
أجدها  الحياة،  صيرورة  أو  واستمرار  والتكاثر  النمّاء  مصدر 
األقوى بإرادتها وعزمها أثناء األزمات، تجدينها هي من تقدم 
أراها هي من  لذلك  الوطن  أجل  أبنائها من  كل شيء حتى 
القوة واإلرادة، وأنت ذكرت لوحة محددة وهي  تكمن فيها 
ذات عنوانِ موٍح)استحداث والدة السالم ( هذه اللوحة تمثل 
والدته   ) خلقه   ( وإعادة  السالم  إحياء  بإمكانها  التي  المرأة 
من جديد ، كون ذاك الطائر والذي يرمز للسالم والذي فقد 
الحياة، حين فقد دوره في نشر المحبة وأن يكون كامنًا في 
قلوب البشر، ولكن هنّا جاء دور المرأة هي القادرة على بعثه 
كما  تحمله  كي  أحشائها  في  تُدْخله  هي  فيه،  الحياة  وبث 
للحياة  فتعود  بهيًا  معافى  جديد  من  ه  وتلدُّ طفلها  تحمل 
المحبة  سيدة  لوحاتي  في  المرأة  ستكون  ولهذا  اشراقتها، 

والسالم.
** كيف هي صورة الرجل التي ترسمها ريشتك؟!

أنّك لم تطيلي سؤالك وتذكري ماذا الحظت من  غريب 
خالل تأملك لصورة الرجل في لوحاتي! الرجل أراه الشخص 
جسده،  وأرهقت  روحه  وأزهقت  الصعاب  عليه  تكالبت  الذي 
وشُّل تفكيره، ورغم كون هذا الرجل»قوي البنية« لكن عينيه 
تبوحان بانهيار داخله، حزن وألم يعقد لسانه، ألن الكلمات 
ال تتمكن من الصعود إلى حنجرة، هذه الحنجرة التي تهاوت 
العربي  الرجل  كونُه  خلدت  التي  أفكاره  القوية  حبالها  عند 
المبكرة  طفولتنا  فمنذ  دموعه،  رؤية  لنّا  اليمكن  الذي 
ونعومة أظفارنا ندرك أن الدموع للرجال! ولكنّ في لوحاتي 

ستشاهدينها ولكنّها أيضًا حبيسة في المَُقل.
والتكريم،  الجاد  العمل  من  مسيرة  ثمة  سيرتك  في   **

ولكن حدثيني عن تكريم »عاصمة الثقافة اإليطالية«..
)باليرمو(  مدينة  أن  بمناسبة  كان  والذي  التكريم  هذا 
تكريم  سبقه  قد  2018م،  لعام  اإليطالية  الثقافة  عاصمة 
هذا  أمّا  2017م«،  ليتشى   / العالمية  الفنون  »أكاديمية 
التكريم فهوعن مشاركتي في هذه المناسبة، والتكريم بناء 
على اختيار مجموعة من الفنانين من قِبَل النقاد المسؤولين 
وإمكانية  االختيار حسب خبرة  وتمَّ   ، المهرجان  تنظيم  عن 
الفنان في تقديم اإلضافة المتميزة للفنون العالمية، والحمد 
هلل كان لي كفنانة ليبية نصيب من هذا التكريم حيث حظيت 
برمز مدينة »باليرمو« وهو)منحوتة الصقر(، وشاركت بعدة 
معارض حيث طلب مني تمثيل ليبيا في أكثر من حدث وكان 
تمثياًل  اإليطالي«  »البرلمان  معرض  في  مشاركتي  أهمها 
»حق  اإليطالية  المرأة  نيل  بذكري  احتفاء  الليبية  للمرأة 
التصويت« وكان االختيار عن طريق وزارة الثقافة اإليطالية، 
وأظن أن »الفنان« عندما يكون صادقًا في مشاعره وينقلها 
إلى  به  زائفة، حتمًا ستصل  إضافات  لوحته دون  إلى سطح 
أن  تشكيلية  كفنانة  حاولت  أظنني  توقعاته،  كل  من  أبعد 
بالدي  أمثل  وأن  الفن  لشروط  أخلص  وأن  أكون »صادقة« 
الكبير  الحب  الوطن هذا  »ليبيا« هو تعبير بسيط عن حبّ 
منحني  مما  القليل  له  أردَّ  أن  أحاول  الذي  الوطن  وهذا 

وأعطاني.

أحيانا يظهر في أعمالي تشويش متعمد أوغير متعمد
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حوار ــ حواء القمودي

 / صقر  سعيد  المهدي  حميدة   -
طرابلس 1978م

قسم   / وإعالم  فنون  بكالريوس 
الرسم والتصوير 2000م

التشكيلية  الفنون  في  ماجستير   _
»رسم وتصوير« أكاديمية الدراسات 

العليا / طرابلس 2005م
جامعة   / التدريس  عضوهيئة   —

طرابلس
أثناء  معارض  بعدة  -–شاركت 

دراستها ) بكالريوس _ ماجستير (
األول  الخاص  معرضها  قدمت   _
بدار  2004م  عام  في   ) نبضات   (

الفقيه حسن / طرابلس
 ) )إبداعات نسائية  شاركت بمعرض 

2002م بدار الفنون / طرابلس
المركز  في  بمعرض  شاركت   _

الثقافي الفرنسي 2003م
السلفيوم  معرض  في  شاركت   _

2004 بمدينة بنغازي.
دار  2012م  فبراير»  _ معرض»ربيع 

الفنون
 ، األول  التشكيلي  الفن  مهرجان   _

مصراتة 2013م
الدولي  المهرجان  في  شاركت   _
الفضية  الكستناء  لجائزة 
بمتحف»مايكل  بمدينة»كابريزي« 

أنجلو« 2015م.
»األسبوع  معرض  في  شاركت   __
من  بمبادرة  اإلسالمي«  الثقافي 
والجمعية  إبداع(  حالة  في  )ليبيون 
بإشراف   / التشكيلية  للفنون  الليبية 
وبرعاية  بايطاليا،  الليبية  السفارة 
وكان  اليونانية،   svarsو اليونسكو 
عام  اإلسالمي  المركز  في  المعرض 

2015م.
مايو«  »زهور  معرض  في  شاركت   _
االيطالين  الفنانين  من  نخبة  مع 

والفنان اإليطالي
)SIgfrido 0lifa(. مايو2016م

_ أقامت معرضها الخاص بدار تالنت 
اإلمتداد(  )خالل  بعنوان  إرت–روما 
)OLtrei Ltartto(  )28: 10: 2016(

كتاب  في  للنشر  أعمالها  اختيرت   _
الطباعة  لدار  المعاصرين(  )الفنانين 
تلفزيوني  لقاء  مع  »باجينا«  والنشر 

)Gold TV( على قناة
في  عضو  صقر  حميدة  الفنانة   _
فنية:  وجمعيات  منظمات  عدة 
للفنون  الثقافية  بالجمعية  عضو 
المعاصرين  مارقوتا«  فناني»فيا  مع 

»تالينت آرت«.
الدولية  الجمعية  في  عضو   _
ايطاليا«  »جويبو:  بمدينة  للفنون 

.)Nautartis(
المستقلة  الليبية  الجمعية  رئيس   _
للفنون التشكيلية في روما / إيطاليا

توقيع اتفاقية بني مصلحة اآلثار
والبعثة األثرية الفرنسية في ليبيا

ليبيا  في  فرنسا  لسفارة  الرسمي  الحساب  نشر 
اتفاقية بين  بتوقيع  تفيد  تغريدة على خدمة »تويتر« 
كل من البعثة األثرية الفرنسية ومصلحة اآلثار الليبية، 

األسبوع الماضي.
طرابلس،  للعاصمة  عودتها  أعلنت  البعثة  وكانت 
إن  تغريدة،  في  الفرنسية  السفارة  وقالت  مارس،  في 
البعثة األثرية الفرنسية في ليبيا »تعود« إلى طرابلس، 
وأوضحت وقتها أن عودتها من أجل التعاون مع المتحف 

الوطني في  طرابلس.
إلى  ليبيا  في  الفرنسية  األثرية  البعثة  وجود  ويعود 
في  البعثة  ودرست  العشرين.  القرن  سبعينات  نهاية 
في  عديدة  تاريخية  حقبات  البحوث  من  عقود  خالل 
تمسة(  )أبو  التاريخ  قبل  ما  حقبة  منذ  مختلفة،  مواقع 

مرورًا  )األثرون(،  المتأخرة  القديمة  العصور  حتى 
بالحقبة اإلغريقية الرومانية )أبولونيا - سوسة و لبدة 
الكبرى(، وفق موقع الجمهورية الفرنسية على اإلنترنت.

واستمرت عمليات البحث والتنقيب الجذرية في هذه 
العام  في  انقطاع  تخللها   ،2012 العام  حتى  المواقع 
الليبيين  الباحثين  عديد  إليها  تضم  وكانت   ،2011
في  وتنقيب  ترميم  مشروع  ُاستُهل  كما  باستمرار. 
إلى  يرمي  برقة،  في  األثرون  موقع  في   2001 العام 
ليبيا  في  القرية  تطور  بشأن  طالئعية  دراسة  إجراء 
ويتضمن  العربي،  الفتح  حتى  الهيلينية  الحقبة  منذ 
بين  من  الوحيد  )الموقع  الكنيستين  ترميم  المشروع 
مواقع البعثة الذي لحقه الضرر في العام 2014( وإنشاء 

متنزه أثري.

»البيان« تنظم احتفاليتها 
الثانية لتوقيع إصدارات جديدة

نظمت دار البيان للنشر والتوزيع احتفاليتها الثانية لتوقيع 
برعاية  األربعاء،   ،2019 للعام  الجديدة  إصداراتها  من  عدد 
المركز اإلعالمي والثقافي ليبيا الحرة، وبإدارة المراكز الثقافية، 

بمدينة البيضاء.
وتتضمن اإلصدارات الجديدة كتاب »الجراب« للكاتب أحمد 
الصديق  للكاتب  الوجع«  »دكتاتورية  وكتاب  عقيلة،  يوسف 
المالكي،  نصيب  حسين  للكاتب  »الحطية«  وكتاب  بودوارة، 
للكاتب  ليبيا«  في  حضارتهم  ومعالم  الرومان  »تاريخ  وكتاب 
التفاح«  حدائق  في  »الحرائق  وكتاب  طاهر،  بن  حمدي  فؤاد 

للكاتبة غالية الذرعاني.
وكتابات  أوراق  فيها  قدمت  بالحفل  ثقافية  ندوة  وعقدت 
نقدية حول عدد من اإلصدارات، شارك فيها عدد من األدباء 
والكتاب منهم سعد الحمري، عبداهلل سليمان، المهدي الهيلع، 
عبداهلل  العوكلي،  سالم  بوشنة،  احميدة  عوض،  عبدالرازق 
المهدي،  الدين  عز  الدالل،  سعد  عبدالعليم،  جمعة  هارون، 

ناجي الحربي.
وتلى ذلك حوار مفتوح حول أعمال الكتّاب المشاركين في 
فيه  وتوزع  تعرض  للكتاب  أيضا معرض  ونظم  التوقيع،  حفل 

إصدارات الدار كافة.
إجدابيا  بمدينة  الثقافي  بالمركز  م  نُظِّ سابق  وقت  وفي 
تحت إشراف مكتب الثقافة واإلعالم، حفل توقيع دفعة سابقة 
من إصدارات الدار. وحضر الحفل كل من رئيس الهيئة العامة 
جمعة  الموقتة  بالحكومة  المدني  والمجتمع  واإلعالم  للثقافة 
الفاخري، ووكيل الهيئة للشؤون الثقافية محمود امجبر، ومدير 
دار البيان والنشر علي عمر جابر، والمدير التنفيذي لمؤسسة 
مكتب  ومدير  المجبري،  خالد  واإلعالم  للصحافة  »برنيق« 
الثقافة واإلعالم جمال أشويقي، وعدد من الكتاب والمثقفين 

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

بركوس ومصطفى السعيطي وعياد رمضان. 

املخرج الناجح 
هو الذي ينتبه 

لذوي اخلبرة من 
)املونتيرين(

القيقب.. متحف للتراث والتاريخ الطبيعي ووجه ثقافي وسياحي
اآلثار  بأهمية  والتعريف  التوعية  حملة  من  كل  نظم 
والتراث الثقافي الليبي بمصلحة اآلثار الليبية وإدارة متحف 
القيقب بالتعاون مع بلدية القيقب وجمعية افريقيا الخيرية 

لرعاية األيتام، األحد، حفال فنيا أحيته الجمعية.
الطالب  تكريم  وتم  متنوعة،  فنية  فقرات  الحفل  وتخلل 
بتسليم  قام  الذي  إعدادي محمد سالم عطية  األول  بالصف 

قطعة أثرية سابقا للمصلحة.
اآلثار  مصلحة  رئيس  بحضور  القيقب  قلعة  الطالب  وزار 
جهاز  ورئيس  األبرق،  بلدية  وعميد  التعليم  ووزير  الليبية، 
الشرطة السياحية بالمنطقة الشرقية، ومدير فروع مصلحة 

العامة  اإلدارة  ومدير  الشرقية،  بالمنطقة  الليبية  اآلثار 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  شحات،  آثار  ومراقب  للمتاحف، 

لمصلحة اآلثار الليبية.
منطقة  وهي  األخضر،  الجبل  سفوح  على  القيقب  وتقع 
بين الفايدية ولملودة من جهة الغرب، واألبرق من جنوبا، 
القيقب  وتشتهر  األشجار،  أنواع  أحد  إلى  االسم  وينسب 
القيقب  قلعة  معالمها  أبرز  ومن  الطبيعية،  المياه  بعيون 
القلعة  وهي  القيقب«،  »متحف  إلى  تحولت  التي  التاريخية 
الوحيدة الباقية من أصل أربع قالع تعود للعهد العثماني، 
وكانت ذات مهام عسكرية وإدارية للسيطرة على المنطقة 

والتحكم في المحاصيل الزراعية.
وطني،  متحف  إلى  وتحولت  القلعة  رممت  أن  وسبق 
لمناطق  وجيولوجيا  أحياء  من  الطبيعي  بالتاريخ  يختص 
والعادات  الشعبية  المقتنيات  ويضم  األخضر،  الجبل 
مقاومة  بفترة  ترتبط  معروضات  إلى  إضافة  واألزياء، 
القلعة  هذه  وحجرات  أروقة  على  وزعت  اإليطالي،  الغزو 
األيمن  الجناح  القطع، ضم  التي ضمت مجموعة كبيرة من 
متحف التاريخ الطبيعي الذي يحتوي على صخور وأحفوريات 
لدارسي  بالغة األهمية  ونباتات متحجرة تمثل مادة علمية 

تاريخ المنطقة الجيولوجي.

سطور من السيرة



فن 13

 »األسد امللك« يحافظ
 على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم »اليين كينغ« )األسد الملك( الشهير لمجموعة »ديزني« بنسخته 
75.5 مليون  التذاكر في أميركا الشمالية حاصدا  الجديدة على صدارة شباك 
أفادت  ما  بحسب  أيام،  ثالثة  على  الممتدة  األسبوع  نهاية  عطلة  دوالر خالل 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وبلغ مجموع إيرادات هذا الفيلم الذي يستعيد قصة الشبل سيمبا الذي يريد 
النجوم من  350.8 مليون دوالر، وهو يضم كوكبة من  أن يثأر لموت والده، 
أمثال بيونسيه وجيمس إيرل جونز ودونالد غلوفر، أعارت أصواتها لشخصياته. 

وفيلم »اليين كينغ« الجديد من إخراج جون فافرو، وفق »فرانس برس«.
للمخرج  تايم إن هوليوود«  إيه  أبون  الثاني فيلم »وانس  المركز  وحل في 
ممثلين  يجمع  وهو  دوالر،  مليون   40.4 بلغت  إيرادات  مع  تارانتينو  كوينتين 

أبرزهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.
وحصد  هوم«  فروم  فار  مان:  »سبايدر  فيلم  فجاء  الثالث  المركز  في  أما 

إيرادات بلغت 12.2 مليون دوالر.
واحتل المرتبة الرابعة فيلم »توي ستوري 4« مع 9.9 مليون دوالر، واستطاع 

أن يجمع إيرادات إجمالية بلغت 395.6 مليون دوالر خالل ستة أسابيع.
4 ماليين دوالر في  الذي حصد  إلى فيلم »كرول«  الخامس  المركز  وذهب 

األسبوع الثالث لعرضه في الصاالت.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »يسترداي« مع 3 ماليين دوالر.
7 - »عالء الدين« مع 2,7 مليون دوالر.

8 - »ستابر« مع 1,6 مليون دوالر.
9 - »أنابيل كامز هوم« مع 1,6 مليون دوالر.

10 - »ذي فرويل« مع 1,6 مليون دوالر.
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لفرقة  حفلة  الثالثاء،  الدولية  »بيبلوس«  مهرجانات  ألغت 
الدماء« بعد جدل عنيف وصل  ليلى«، »منعًا إلراقة  »مشروع 
إزاء  التساؤالت  أثارت  خطوة  في  بالقتل،  التهديد  حد  إلى 
تقّلص هامش الحريات في بلد طالما تغنى بأنه منبر لحرية 

التعبير في المنطقة.
وردًا على القرار والتطورات األخيرة، نددت الفرقة في بيان 
الثالثاء بما وصفته بـ»حملة مبرمجة وصلت إلى حد التهديد 
الوقت ذاته عن »أسفها«  الدم«، معربة في  المباشر وإهدار 
تجاه أي شخص »استشعر مسًا بمعتقداته«. واتُهمت الفرقة 
اللبنانية التي يجاهر قائدها حامد سنو بمثليته الجنسية، في 
األيام األخيرة باإلساءة إلى الديانة المسيحية، وسط مطالبات 

بإلغاء حفلتها.
وأعلنت مهرجانات »بيبلوس« التي تقام في مدينة جبيل 
ونتيجة  مسبوقة،  غير  خطوة  »في  بيان  في  بيروت(  )شمال 
مشروع  حفلة  إيقاف  على  اللجنة  ُأجبرت  المتتالية،  التطورات 
ليلى، منعًا إلراقة الدماء وحفاظًا على األمن واالستقرار، خالفا 
لممارسات البعض«. وأضاف البيان »نأسف لما حصل، ونعتذر 

من الجمهور«.
وأعلنت إدارة المهرجان األسبوع الماضي أنها توصلت إلى 
اتفاق مع السلطات الكنسية إلبقاء الحفل في موعده شرط أن 
تعتذر الفرقة ممن قد تكون »أساءت إلى مشاعرهم الدينية«. 
التي  الفرقة لم تصدر أي اعتذار، مما فاقم االنتقادات  إال أن 

وصلت حد التهديد بالقتل.
تجاه  وبصدق  »حقيقة  أسفها  أبدت  الثالثاء،  بيانها  وفي 
أغانينا«.  من  أي  في  بمعتقداته  مسًا  استشعر  شخص  أي 
أيًا من المقدسات  وأضافت »نؤكد له هذه األغاني ال تمس 
والمعتقدات، وأن المس بمشاعره إنما حصل بالدرجة األولى 

بعد جدل عنيف وتهديدات بالقتل..

 إلغاء حفلة لـ »مشروع ليلى« ضمن مهرجانات »بيبلوس« اللبنانية

نتيجة حمالت تلفيقية وتشهيرية واتهامات باطلة، كنا نحن 
أول ضحاياها ومن غير العدل تحميلنا مسؤوليتها«.

ووصفت الفرقة الظروف التي مرت بها أخيرًا وانتهت بإلغاء 
الحفل بأنها »قاسية وضاغطة جدًا، وقد شعرنا فيها بهشاشة 
الوضع في لبنان«. وواجهت الفرقة حملة انتقادات استهدفت 
أواًل قائدها حامد سنو نتيجة صورة تضمنها مقال نشره على 
استبدال  فيها  تم  أيقونة  تظهر  »فيسبوك«،  على  صفحته 
أن  إال  مادونا.  األميركية  المغنية  بوجه  العذراء  السيدة  وجه 
الفرقة قالت في بيانها إن الصورة نشرت في العام 2015 وتم 

حذفها في العام 2016.
وتعرضت الفرقة وإدارة مهرجان »بيبلوس« لحملة عنيفة 

على مواقع التواصل االجتماعي ودعوات طالبت بإلغاء الحفلة، 
وال سيما من قبل الكنيسة المارونية.

وسط  في  األشخاص  عشرات  األحد  تظاهر  المقابل  في 
أن  دين  رجال  واعتبر  التعبير.  وحرية  للفرقة  دعمًا  بيروت 
لمشاعر  تسيئان  و»جن«  »أصنام«  هما  للفرقة  أغنيتين 

المسيحيين.
وطالبت اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم التابعة للكنيسة 
واألجهزة  المسؤولين  اإلثنين،  لبنان  في  الكاثوليكية 
تُعطى  فرصة  أي  لمنع  الالزمة  »اإلجراءات  باتخاذ  المختصة 

ألي كان بالمس باألديان ووقف هذه الحفلة«.
وعمد جهاز أمن الدولة إلى التحقيق مع بعض أفراد الفرقة 

الذي كان  الحفل  إلغاء  قبل إخالء سبيلهم. وتعليقًا على قرار 
المدير  أوضح  أربعة آالف شخص،  أن يستقطب  المتوقع  من 
أصبح  »الوضع  أن  باز  ناجي  »بيبلوس«  لمهرجانات  الفني 
الجمهور والفنانين  هستيريًا بوجود تهديدات مباشرة ألمن 

وسالمتهم«.
المنظمة  اللجنة  في  ألننا  نفسه  فرض  »القرار  إن  وقال 
أشخاص مسؤولون.. حاولنا قدر المستطاع التوصل إلى حل«، 

واصفًا القرار بـ»المريع«.
التعبير  حرية  من  كبير  بهامش  إجمااًل  لبنان  تمتع  ورغم 
بالمقارنة مع دول عربية أخرى، تكررت في السنوات األخيرة 
عمليات استجواب وتوقيف ناشطين على خلفية تعليقات على 

مسيئة  بأنها  وُصفت  مواقف  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع 
للمرجعيات السياسية أو الدينية.

الساحة  على  كبير  بنفوذ  الدينية  المرجعيات  وتتمتع 
السياسية في لبنان، حيث توجد 18 طائفة، ويعود للمحاكم 
أي  غياب  في  الشخصية  األحوال  تنظيم  لها  التابعة  الدينية 

قانون مدني.
وقالت الباحثة المتخصصة في الشأن اللبناني في منظمة 
»بيبلوس«،  مهرجان  لجنة  إن  مندور،  سحر  الدولية،  العفو 
العنف  باستخدام  هددت  المجتمع  من  فئة  إلرادة  »خضعت 

إللغاء حفل ثقافي فني ونجحت«.
التعبير  حرية  على  خطر  فيها  سابقة  »هذه  وأضافت 
حفل  إلغاء  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  إنها  إذ  للمستقبل« 
»على مستوى مهرجانات دولية وعلى مستوى مدينة جبيل« 

حسب قولها.
واستضاف المهرجان الفرقة ذاتها في العام 2016. ورأت 
فرض  على  الجماعات  قدرة  إلى  خطيرًا  »مؤشرًا  القرار  في 

إرادتها على الدولة وعلى المساحة العامة«.
دورها  استعادة  إلى  اللبنانية  السلطات  مندور  ودعت 
و»محاسبة«  الفرقة  طالت  التي  بالتهديدات  تحقيق  وفتح 

المسؤولين عنها.
لبنان  في  المنظمة  في  الباحثة  مجذوب  آية  واعتبرت 
مهرجان  إدارة  ترضخ  أن  فعاًل  المؤسف  »من  أنه  الثالثاء، 
بالنسبة  الوراء  إلى  خطوة  إنها  للضغوط..  الدولية  بيبلوس 
ومركزًا  للتنوع  حاضنًا  بكونه  فاخر  لطالما  الذي  للبنان 

للموسيقى والفن والثقافة«.
انطلقوا  أعضاء  أربعة  من  اللبنانية  الروك  فرقة  وتتألف 
في  األميركية  الجامعة  من   2008 العام  الفني  عملهم  في 

بيروت.
مواضيع  تتناول  التي  التقليدية  غير  أغنياتهم  وتلقى 
اجتماعية وقضايا الحريات رواجًا في بعض األوساط الشبابية.

 هدفها إيجاد الدعم الفني والمالي الالزم..

ينطلق تصويره الشهر الجاري

 فتح باب االعتماد للدورة الثالثة من منصة الجونة السينمائية

 سميرة سعيد وراغب عالمة مع أحالم وحماقي في لجنة تحكيم »ذا فويس«

التقديم  باب  فتح  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن 
لمنصة  الثالثة  بالدورة  الخاص  االعتماد  على  للحصول 

الجونة السينمائية.
في  العاملين  المحترفين  من  االعتماد  طلبات  وتقبل 
ومؤسسات  األفالم،  وشركات  السينما،  صناعة  مجال 
منصة  أنشطة  وتقام  الثقافية.  والمؤسسات  السينما، 
الجونة السينمائية في الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر 

2019، وتقدم الطلبات حتى يوم 10 سبتمبر 2019.
مساحة  خلق  إلى  السينمائية،  الجونة  منصة  تهدف 
ال  جزءا  وتعد  السينمائية،  واألسواق  لألشخاص،  إبداعية 
هي  المنصة  السينمائي«.  »الجونة  مهرجان  من  يتجزأ 
تطوير،  بهدف  خلقت  السينما،  لصناعة  موجهة  فعالية 
إيجاد  على  ومساعدتهم  العرب،  األفالم  صناع  وتمكين 

الدعم الفني والمالي الالزم.
تقدم منصة الجونة السينمائية مبادرتين، هما منطلق 
واللذان  السينمائي،  الجونة  وجسر  السينمائي،  الجونة 

متنوعة  فرصا  المالية،  الجوائز  إلى  باإلضافة  يقدمان، 
نقاش،  وحلقات  األفالم،  لصناعة  ورش  خالل  من  للتعلم 
مجال صناعة  في  لخبراء  ومحاضرات  مستديرة،  وطاوالت 

السينما.
 175 السينمائية،  الجونة  منصة  تمنح  العام،  هذا 
التطوير،  مرحلة  في  الفائزة  للمشاريع  أميركي  دوالر  ألف 
واألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج. ويتم توفير الجوائز من 

قِبل مهرجان »الجونة السينمائي«، وشركائه، ورعاته.
بوجود عروض األفالم المثيرة، واألنشطة المخطط لها 
في الدورة الثالثة من المهرجان، والتي تقام في الفترة ما 
بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، فإن مهرجان »الجونة« 
لقاء  كنقطة  الفريدة  وظيفته  على  سيحافظ  أنه  متأكد 
لصناع األفالم، والنقاد، والجمهور، لالحتفال بفن، وصناعة 

السينما.
دخول  حق  على  المعتمدون،  الصناعة  خبراء  يحصل 
عروض األفالم، وجلسات عرض مشاريع األفالم، وحفالت 
الجوائز، باإلضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائي، 
وحلقات النقاش، والورش المقامة من قبل خبراء الصناعة 

اإلقليميين والعالميين.

هيفاء المنصور تكتب التاريخ للسعودية

 تونس تشارك بقوة في الدورة 76 ملهرجان »فينيسيا السينمائي«

الدولي«  السينمائي  »فينيسيا  مهرجان  كشف 
في  تقام  التي   76 الـ  دورته  أفالم  قائمة  عن 
الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل. 
السينمائي«  لـ»فينيسيا  الجديدة  الدورة  وتشهد 
للمرة  السعودية  تشارك  حيث  تاريخية،  سابقة 
»المرشح  بفيلم  الرسمية  المسابقة  األولى ضمن 
الفيلم  ليكون  المنصور،  المثالي« للمخرجة هيفاء 

الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة.
الفيلم حول طبيبة سعودية شابة  تدور أحداث 
البلدية،  االنتخابات  في  لمنصب  الترشح  تقرر 
الوطنية  الموسيقية  الفرقة  ضمن  والدها  يعمل 
ظلت  أن  بعد  المملكة،  في  تأسيسها  ُأعيد  التي 
إلى  الفيلم  ويتطرق  طويلة،  لفترات  محظورة 
طرأت  التي  االجتماعية  التغيرات  من  مجموعة 
على المملكة السعودية، باإلضافة إلى الطموحات 
فيلم  أول  وهو  السعودية،  المرأة  لدى  السياسية 

يحصل على دعم من المجلس السعودي لألفالم.
ونورا  الزهراني  ميال  الفيلم  بطولة  في  يشارك 

براد  كتابته  في  شارك  الهاللي  وضاحي  العواض 
بالكامل  تصويره  وتم  المنصور،  هيفاء  مع  نيمن 

داخل السعودية.
مشاركة  المهرجان  أقسام  باقي  تشهد  كما 
عربية مميزة، حيث تستقبل مسابقة أسبوع النقاد 
للمخرجة  البحر«  »سيدة  هما  عربيين،  فيلمين 
حول  أحداثه  تدور  والذي  أمين،  شهد  السعودية 
ترفض  التي  كامرأة،  القاسي  وكفاحها  »حياة« 

التضحية  في  المتمثل  مجتمعها  تقاليد 
غامضة  بحرية  لمخلوقات  اإلناث  باألطفال 

تعيش في المياه المحيطة بهم.
أحمد  المخرج  يشارك  لبنان،  ومن 
األولى  الطويلة  الروائية  بتجربته  غصين 
»جدار الصوت« والذي تدور أحداثه في 

لبنان العام 2006، عندما يشنّ 
غارات  اإلسرائيلي  الجيش 

لبنان،  على  مكثفة 

يتوجه »مروان« )30 عامًا( إلى الجنوب بحثًا عن 
بلدته  أبناء  من   4 مع  محاصرًا  نفسه  يجد  والده، 
الجيش  فرقة من  بينما تستقر  أحدهم،  في منزل 
تأخذ  ما  سرعان  األعلى،  الطابق  في  اإلسرائيلي 

األمور منحنى غير متوقع.
في  كبير  بشكل  التونسية  السينما  وتحضر 
مسابقات الدورة 76 من المهرجان، حيث يشارك 
في مسابقة »آفاق« فيلم »بيك تعيش« 
وفي  البرصاوى،  مهدى  للمخرج 
قسم »أيام فينيسيا« فيلم »أحزان 
لعبيدى،  منال  للمخرجة  عربية« 
فيلم  »سكونفيني«  وقسم 
بوزيد،  نور  إخراج  »الفزاعات« 
صبري  هند  النجمة  وتشارك 
جائزة  تحكيم  لجنة  عضوية  في 

العمل األول.
»أيام  قسم  في  أما 

العشرين«  في  »ستموت  فيلم  يعرض  فينيسيا«، 
للمخرج السوداني أمجد أبو العالء. الفيلم هو أول 
بطاقم  إنتاجه  يتم  طويل  سوداني  روائي  فيلم 
الفيلم  أنه  كما  األخيرة،  اآلونة  في  محترف  عمل 
كثير  بعد  الشاب  للمخرج  األول  الطويل  الروائي 

من األفالم القصيرة مخرجا ومنتجا.
قدمي  عند  »النوم  قصة  من  مستوحى  الفيلم 
تدور  التي  زيادة  حمور  الروائي  للكاتب  الجبل« 
في عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على 
وتدور  منها،  الخروج  وفكرة  لها  وخنوعه  الفرد 
الشيخ  طيبة  بمناطق  الجزيرة،  والية  في  أحداثه 
قرية  في  مزمل  يولد  إذ  حراز.  وأبو  الباقي  عبد 
تصله  الصوفية،  أفكار  عليها  تسيطر  سودانية 
العشرين،  سن  في  سيموت  بأنه  تفيد  نبوءة 
في  يظهر  أن  إلى  وقلق  خوف  في  أيامه  فيعيش 
في  متقدم  سينمائي  مصور  وهو  سليمان،  حياته 
الذي  الكابوس  من  مزمل  سيخرج  فهل  العُمر، 
أصبح مالزمًا له وكيف سيعيش حياته وهو محاصر 

بأقاويل عن موته القريب؟
أما في مسابقة »آفاق لألفالم القصيرة« تشارك 

األردن بفيلم »سالم« للمخرجة زين دريعي.

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

الخامس  الموسم  تصوير  انطالق  عن  رسميا  أعلن 
من البرنامج العالمي »ذا فويس« بصيغته العربية، 
على  يُعرض  والذي   ،2019 أغسطس  شهر  خالل 
والمنصّات  العراق«   MBC«و  »MBC1« شاشات 
الربع  خالل   ،»MBC« لمجموعة  التابعة  الرقمية 

األخير من السنة الحالية.
مستوى  على  تعديالت  الجديد  الموسم  يشهد 
أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي 
الموسم الفائت كل من أحالم ومحمد حماقي، فيما 
عالمة  راغب  من  كل  اآلخريْن  الكرسييْن  يشغل 

وسميرة سعيد.
ومع قرب البدء بتصوير المرحلة األولى »الصوت 
على  والنّقاد  الجمهور  يترّقب  البرنامج،  وبس« من 
مجددًا  معًا  وأحالم  راغب  الثنائي  عودة  حدّ سواء 
نظراء  معرفة  إلى  يتطّلعون  كما  الشاشة،  إلى 

السابقة:  األربعة  المواسم  في  باللقب  الفائزين 
الحالني؛  عاصي  فريق  من  بوريكي  مراد  األول 
والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر؛ والثالثة 
نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب؛ والرابعة 

دموع تحسين من فريق أحالم.
بموازاة ذلك، يستعد عشّاق الطرب األصيل لمنح 
الطربية  المُتعة  من  مضاعفة  جرعات  أسماعهم 
على أيدي نخبة من الخامات الصوتية االستثنائية، 
تميّزان  اللتيْن  والحماسة  اإلثارة  من  المزيد  إلى 
»الصوت  مرحلة  خصوصًا  البرنامج،  مراحل  كافة 
شبه  من  المشتركون  فيها  يتنافس  التي  وبس«، 
 – النجوم  مسامع  استمالة  بهدف  المحترفين 
الضغط  على  األقل،  على  أحدهم،  وحّث  المدرّبين 
على زر »أريدك« واستدارة كرسيه معلنًا عن رغبته 
مستوى  على  أما  فريقه.  إلى  الموهبة  تلك  بضمّ 
ياسر  من  كل  الحلقات  تقديم  فيتوّلى  التقديم، 
بموسمه  البرنامج  ويُخرج  فرج،  وناردين  السقاف 

الخامس جنان منضور.

هيفاء المنصور
هند صبري
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واجهة  إلى  مجددا  بنغازي  األهلي  فريق  يعود 
عاما   22 دام  غياب طويل  بعد  العربية  المالعب 
لممثل  عربي  ظهور  آخــر  على  ــرت  وم مضت 
الليبية حين شارك ألول مرة في نهائيات  الكرة 
في  الكؤوس  أبطال  لألندية  العربية  البطولة 
مدينة  بمالعب  أقيمت  التي  الثامنة  نسختها 
وأوقعت   1997 العام  المصرية  اإلسماعيلية 
ممثل  مواجهة  في  بنغازي  األهلي  فريق  القرعة 
حوار  في  المصري  اإلسماعيلي  المصرية  الكرة 
الثانية  المواجهة  وهــى  مرتقب  عربي  عربي 
عربيا  الفريقين  مواجهات  تاريخ  في  رسميا 
األول  الذهاب  لقاء  سيدور  حيث  رسميا  والثالثة 
سبتمبر  شهر  من  السادس  في  باإلسماعيلية 
يوم  بتونس  اإلياب  لقاء  سيدور  بينما  المقبل 
القرعة  أوقعت  أن  بعد  الشهر،  نفس  من   27
المغرب  فــي  الــمــاضــي  السبت  أقيمت  الــتــي 
الفريقين مع بعضهما البعض، استعدادا للنسخة 
الجديدة لكأس محمد السادس لألندية األبطال 
منافسات  تقام  أن  وينتظر  العربية«،  »البطولة 
 20 من  الفترة  خــالل  والثالثين  الثاني  ــدور  ال
أكتوبر  شهر  من  الــســادس  وحتى  أغسطس 

المقبل.
باسم  المعروف  بنغازي  األهلي  فريق  يقود 
»المشوار الطويل« في هذه المشاركة المرتقبة 
بلحوت وكان  المخضرم رشيد  الجزائري  المدرب 
أيضا  األولى  العربية  الفريق قد خاض مشاركته 
عمارة  سعيد  الشيخ  للمدرب  جزائرية  بقيادة 
مشاركته  خــالل  بنغازي  األهلي  فريق  ــان  وك
العربية األولى باإلسماعيلية قد استهل مشواره 
بالبطولة بمواجهة فريق اإلسماعيلي مستضيف 
األولــى  االفتتاح  مباراة  نتيجة  وفقد  البطولة 
بثالثة أهداف لصفر ثم التقى في ثاني مبارياته 
في الدور األول فريق االتحاد القطري الذى سجل 
الفوز بهدفين لهدف وأحرز هدف األهلي بنغازي 
األهلي  فريق  واختتم  صالح  جبر  العبه  الوحيد 
بمواجهة  األول  الــدور  ضمن  مبارياته  بنغازي 
فريق شباب بالطة الفلسطيني حيث سجل فوزه 
حصادها  كان  كبيرة  بنتيجة  البطولة  في  األول 
من  كل  تقاسمها  مقابل  دون  أهــداف  خمسة 
لكل  واحد  وهدف  هدفين  بواقع  العقيلي  أيمن 
ومصطفى  عيسى  وعلي  البشاري  علي  مــن 
قبل  للدور  ليتأهل  الفريق  انتقل  ثم  القزيري 
الذى  القطري  االتحاد  فريق  محل  ليحل  النهائي 
قرر االنسحاب من البطولة العربية احتجاجا على 

العقوبات التي صدرت في حقه ليلتقي في الدور 
قبل النهائي مع فريق مولودية وهران الجزائري 
واحد  لهدف  أهــداف  بخمسة  الفوز  حقق  الذى 

أحرزه الالعب علي البشاري.

مواجهات الدراويش 
المعروف  المصري  اإلسماعيلي  لفريق  سبق 
خمسة  رسميا  واجــه  أن  ــش«  ــدراوي »ال باسم 
حيث  واجهة  من  أكثر  على  رسميا  ليبية  أندية 
األندية  فرق  مع  الرسمية  مواجهاته  استهل 
في  التحدي  فريق  بمواجهة   1969 العام  الليبية 
الفريق  وتمكن  البطلة  األفريقية  األندية  بطولة 
المصري من تحقيق الفوز ذهابا بخمسة أهداف 
لصفر  أهداف  بثالثة  ببنغازي  إيابا  فاز  ثم  لصفر 

ثم كان فريق األهلي طرابلس ثاني فريق ليبي 
 1971 العام  رسميا  المصري  اإلسماعيلي  يلتقي 
فريق  وتمكن  األفريقية  األندية  بطولة  ضمن 

فريق  كأول  اسمه  تسجيل  من  طرابلس  األهلي 
عقب  اإلسماعيلي  فريق  إقصاء  في  ينجح  ليبي 
فوزه في عقر داره بهدف لصفر وفقدانه لنتيجة 
ليحسم  لهدف  بهدفين  بطرابلس  اإلياب  لقاء 
ركالت  بفضل  التأهل  بطاقة  طرابلس  األهلي 
الترجيح ثم تجددت المواجهات بين اإلسماعيلي 
 1973 العام  التقى  حين  الليبية  األندية  وفرق 
فاز  حيث  ــرة  م ألول  بنغازي  األهــلــي  بفريق 
أهداف لهدف ثم عاد  بأربعة  اإلسماعيلي ذهابا 

ليجدد فوزه إيابا ببنغازي بهدف لصفر.
العام  في  وعــادت  طويال  المواجهات  غابت 
بطولة  ضمن  المحلة  فريق  التقى  حين   2000
اإلسماعيلي  تمكن  حيث  األفريقي  االتحاد  كأس 
بخمسة  ملعبه  على  الذهاب  لقاء  في  الفوز  من 

اعتباره  رد  المحلة  لكن  هدف  مقابل  أهــداف 
بثالثة  ملعبه  على  العودة  لقاء  في  فــاز  حين 
أهداف لهدفين ليتأهل اإلسماعيلي للدور الثاني 
رسمية ضمن  مواجهة  أول   1997 العام  وشهد 
وتمكن  باإلسماعيلية  العربية  األندية  بطولة 
في  بنغازي  األهلي  على  الفوز  من  اإلسماعيلي 

لقاء الذهاب األول بثالثة أهداف لصفر.

آخر مواجهة 
فريق  جمعت  رسمية  كروية  مواجهة  آخر  كانت 
اإلسماعيلي بفريق ليبي العام 2015 حين التقى 
أندية شمال  كأس  بطولة  الهالل ضمن  بفريق 
من  اإلسماعيلي  فريق  وتمكن  بالمغرب  أفريقيا 
فريق  ليواجه  لصفر  أهداف  بأربعة  الفوز  تحقيق 
ليبية  أندية  فرق من  اإلسماعيلي رسميا خمسة 
مباريات  تسع  لعب  حيث  واجهة  من  أكثر  على 
حقق الفوز في سبع منها وخسر نتيجة مباراتين 
المقبلة  المواجهات  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في 
بين الدراويش وفرسان الكرة الليبية في مختلف 

البطوالت.

تاريخ طويل 
وأقــدم  ــرق  أع من  اإلسماعيلي  الــنــادي  يعد 
تأسس  فقد  االطــالق،  على  المصرية  األندية 
وشارك  بمصر،  اإلسماعيلية،  في   ،1924 العام 
ضخم  بملعب  الممتاز  المصري  ــدوري  ال في 
شــروط  مطبقا  متفرج،  ــف  أل  35 ــى  إل يسع 
االحتراف الحقيقية منذ زمن بعيد، كونه يلعب 
النادي  استطاع  كما  ومدينته،  ملعبه  على 
وكان  مرات،   9 أفريقيا  أبطال  لدوري  الوصول 
اللقب  على  حصوال  المصرية  األنــديــة  أول 
الفريق  ليصبح  بها،  فاز  حينما   1969 العام 
األهم،  القاري  باللقب  فاز  الذي  األول  المصري 
و1972  و1971   1970 أعوام  في  شارك  كما 
من  خــرج  1995عندما  العام  وفــي  و1973، 
1992حينما  العام  وفي  النهائي،  قبل  الــدور 
العام  وفي  النهائي،  نصف  الــدوري  من  خرج 
وفي  النهائية،  المباراة  في  انهزم  حين   2003
المجموعات،  دور  عندما خرج من   2010 العام 
المصري  العام  بالدوري  الفوز  استطاع  كما 
يشبهه  كما  مرتين،  مصر  وكــأس  ــرات،  م  3
بالبرازيل،  الدراويش  لقب  بخالف  الكثيرون 
تشابه  خلفية  على  مصر،  ببرازيل  يلقب  حيث 
شهرة  عن  فضال  البرازيل،  منتخب  مع  الــزي 
وأداء  العبين  تقديم  في  الواسعة  الفريق 

جمالي ممتع في فنون كرة القدم.

في
املرمى

اجتماع بمندوبي 
األلعاب املشاركة 
في الدورة األفريقية

أكد المدير التنفيذي السابق لنادي »االتحاد«، علي بلغيث، 
أن سبب تأخر الدعوة النعقاد الجمعية العمومية لالتحاد 

الليبي لكرة القدم النتخاب رئيس جديد بعد إقالة الرئيس 
السابق جمال الجعفري هو الرغبة من مجلس إدارة اتحاد 

الكرة الحالي في البقاء أكثر مدة لالستفادة من السفريات 
وتحقيق مكاسب مادية آلخر رمق، في ظل فوضى إدارية 

تشهدها الرياضة الليبية.

توج البطل الليبي خالد عزيز العلوص بكأس البحر المتوسط ◆
لفروسية الحلبة لمسافة 1500 متر، الذي جرى بإيطاليا بزمن 
1.38 دقيقة، ونال الترتيب الثاني فارس من إيطاليا والترتيب 

الثالث لفارس من فرنسا، وشهد السباق مشاركة 12 فارسا من 
ليبيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر، كما سبق وتوج البطل خالد عزيز 

بالعديد من البطوالت الليبية منها الديربي الليبي العام 2016.

◆

الليبية  البعثة  رئيس  اإلثنين،  اجتمع، 
المشاركة في دورة األلعاب األفريقية 
بالمغرب عزالدين القاضي، مع مندوبي 
المعنية  الرياضية  االتحادات  وممثلي 
االجتماع  خالل  تم  وقد  بالمشاركة، 
وتنسيق  المشاركات  آلية  مناقشة 
العمل، وجاء التنسيق بما يتوافق مع 
السفر  ومواعيد  المنافسات  مواعيد 
وتناول اإلجراءات التنظيمية واإلدارية 
ناجحة  مشاركة  لضمان  بالخصوص؛ 
مــدى  تعكس  منظمة  وبــطــريــقــة 
االهتمام والتنظيم للبعثة التي تمثل 

الدولة الليبية.
الترتيبات  كافة  أن  القاضي  وأكد 
بحرص  مشيدا  جيد،  بشكل  تسير 
االتــحــادات  مندوبي  كل  واهتمام 

والتفوق  التوفيق  متمنيا  الرياضية، 
للرياضيين المشاركين، ومن المنتظر 
البعثة  من  األولى  الدفعة  تتوجه  أن 
من  عشر  الرابع  في  للمغرب  الليبية 
الصفحة  حسب  الــجــاري  أغسطس 

الرسمية للجنة األولمبية.
الليبية،  األولمبية  اللجنة  وكانت 
الزروق  جمال  الدكتور  برئاسة  قررت 
المشاركة في دورة األلعاب األفريقية 
خالل  بالمغرب  ستقام  التي  ـــ12،  ال
أغسطس   31 إلــى   19 مــن  الفترة 
لعبة،  بـ14  البيضاء،  بالدار  الجاري 
منهم  شخصا   51 من  يتكون  وبوفد 
باإلضافة  مدربا،  و14  رياضيا،   28
اإلداري والمالي والطبي  الطاقم  إلى 

واإلعالمي للبعثة.
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يواجه اإلسباني بيب غوارديوال المدير الفني 
لفريق »مانشستر سيتي«، أزمة كبيرة قبل 

مواجهة »ليفربول«، الذي يلعب ضمن صفوفه 
النجم المصري محمد صالح، على لقب 
الدرع الخيرية، المقرر لها األحد 
المقبل، حيث ذكرت جريدة 

»ليفربول إيكو« اإلنجليزية، 
أن »مانشستر سيتي« مهدد 

بفقدان 7 من نجومه خالل 
مواجهة »ليفربول«؛ بسبب 
تأخرهم في العودة من عطلتهم الصيفية، 

بعد مشاركاتهم مع منتخبات بالدهم، 
سواء في كأس أمم أفريقيا أو كوبا 

أميركا، أبرزهم ثالثي البرازيل غبرييل 
خيسوس وفيرناندينيو وإيدرسون، بعد 
تتويجهم بلقب كوبا أميركا، باإلضافة 

إلى الثنائي األرجنتيني سيرجيو 
أغويرو ونيكوالس أوتاميندي، بجانب 

المدافع الفرنسي بنجامين ميندي 
لإلصابة، وأخيرا النجم الجزائري 

رياض محرز الذي توج بلقب كأس 
أمم أفريقيا 2019 األخيرة، بعد أن 
اقتنص إنجازا تاريخيا لـ»محابو 
الصحراء« بالتتويج بلقب غاب 

29 عاما.

● الزروق خالل إحدى اإلجتماعات

● بلغيث
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موسم الهجرة خارج 
املالعب والديار

الحدث
زين العابدين

بركان

هجرة جماعية ورحيل عدد كبير من العبينا 
محاولة  في  مالعبنا  خــارج  إلــى  المحليين 
للبحث عن فرص احترافية تلبي طموحاتهم 
مالعب  في  وقدراتهم  وجــودهــم  إلثبات 
المجهول  المستقبل  بعد  مختلفة  عربية 
الذي أصبح يهدد مصيرهم الكروي في ظل 
الكروية  المسابقات  نشاط  توقف  استمرار 
منذ أكثر من أربع أشهر وقد تستمر وتطول 
إشعار  حتى  الكروية  والبطالة  التوقف  حالة 

آخر.
اإليجابية  الخطوة  بهذه  سعدنا  ما  بقدر 
كوننا  الركود  لحالة  حد  لوضع  العبينا  من 
سنكسب رصيدا كبيرا من الالعبين يعينون 
في  وفاعليته  قوته  ويعززون  األول  منتخبنا 
أن  نخشى  ما  بقدر  الدولية  المواعيد  قادم 
على  باالستراحة  أشبه  احترافهم  يكون 
وليسوا  البدالء  مقاعد  وعلى  الملعب  قارعة 
فرقهم  مــع  ينشطون  أساسيين  العبين 
التنافسية  المباريات  ورتم  أجواء  ويعيشون 

ويقدمون اإلضافة.
من  للكثير  السابقة  االحترافية  التجارب 
تحقق  لــم  سلبية  محطات  كانت  العبينا 
لمنتخباتنا  وال  لهم  المرجوة  االستفادة 
الوطنية  فرقنا  أداء  على  سلبا  وانعكست 
أجل  من  العبينا  احتراف  كان  وإذا  المختلفة 
أجواء  عن  وبعيدا  البــدالء  دكة  على  البقاء 
وال جدوى  له  احتراف المعنى  فهو  المالعب 

منه ومضيعة وإهدار للوقت.
الكرة في ملعب العبينا الطامحين والتواقين 
فمطلوب  االحــتــرافــيــة  الــتــجــارب  لــخــوض 
حتى  أكثر  واالجتهاد  أكبر  جهد  بذل  منهم 
جاهزيتهم  على  ويحافظوا  أماكنهم  يحجزوا 
ضمن  وبقاءهم  منتخباتنا  احتاجتهم  متى 
في  تجربتهم  تسهم  كي  فرقهم  تشكيالت 
ثقافاتهم  ــراء  وإث الفني  مستواهم  تطور 
منتخباتنا  على  بالنفع  تعود  حتى  االحترافية 
لالعبين  الــحــاجــة  ــس  أم فــي  بــاتــت  الــتــي 
دوريات  في  ينشطون  حقيقيين  محترفين 
والمستوى  التخبط  حالة  ظل  في  قوية 
الفني المتواضع الذى صارت عليه مسابقاتنا 
التي التعد وال تجهز العبا  المتعثرة  المحلية 
مستقبل  في  عليه  االعتماد  يمكن  دوليا 
زاد  ــى  إل تحتاج  التي  الدولية  المواعيد 
ورصيد من الالعبين الذين يصنعون الفارق 
محترفي  ويــقــارعــون  اإلضــافــة  ويقدمون 

المنتخبات المشاركة.
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اإلسماعيلي يجدد لقاءات الجوار العربي مع »المشوار الطويل« في ثالث ظهور بين القطبين

األهلي بنغازي ينهي غياب 22 عاما عربيا بمواجهة »الدراويش«

بطل مصر واجه خمسة فرق 
ليبية رسميا واألهلي طرابلس 

صاحب اإلقصاء الوحيد من 
السباق األفريقي

●  اللقاء الودي بين األهلي بنغازي ومولودية بجاية الجزائري 

●  احتفاالت نجوم صرمان للكرة المصغرة

●  تتويج الزعطوط

تكريم نجوم صرمان.. والعكروت يعلن قائمة »املصغرة«

تعشيب ملعب الزقوزي وزيارة تفقدية لبيوت شباب بلدية سرت

والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  استقبل 
لنادي  المصغرة  الكرة  فريق  القنطري،  بشير  الدكتور 
نجوم صرمان بحضور رئيس فرع الهيئة الزاوية، ومدير 
مكتب الشباب والرياضة بصرمان، وأعضاء من مجلس 
الصعوبات  الستعراض  اللقاء  وتطرق  النادي،  إدارة 
والعراقيل التي تواجه الفريق وآلية حلها، وحسب صفحة 
التام  حرصه  أكد  القنطري  بشير  الدكتور  فإن  الهيئة 
على االهتمام بالبنية التحتية للنادي، مؤكدا أهمية رفع 
مستوى البنية التحتية لكل األندية الرياضية بالمناطق.

لالتحاد  التأسيسية  اللجنة  أعلنت  نفسه  الوقت  في 
الوطني  المنتخب  قائمة  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي 
سيتم  رياضيا   26 تضم  التي  المصغرة،  القدم  لكرة 
األيام  تدريبي خالل  عبر معسكر  منهم  األفضل  اختيار 
وضمت  الرسمية،  النهائية  القائمة  الختيار  المقبلة 
أبوختالة  وأبوبكر  المجدوب  رمضان  الالعبين:  القائمة 
من  القزيري  والهادي  قشوط  ومحمد  المقري  ومحمد 
نادي »التحدي«، وحسام التومي ومحمد خميس وحامد 
الحمروني ومحمد اليعقوب من نادي »نجوم صرمان«، 

ومفتاح محمد الجنيدي وعبداهلل سعيد الهسك من نادي 
»السد«، وعلي عثمان عبدالرازق وأحمد عبداهلل يونس 
وعبداهلل حسين خطاب من نادي »الجامعة السنوسية«.
السالم  وعبد  إبراهيم  محمد  القائمة  ضمت  كما 
نــادي  مــن  الــهــوشــي  وإبــراهــيــم  عــكــرة  ومصطفى 
»الجهاد«،  نادي  من  سعود  بن  ويوسف  »أبومليانة«، 
وأحمد الحراري من نادي »المسيرة«، وزياد عبدالرحيم 
من  رزق  حمد  ورزق  سرت«،  »خليج  نادي  من  أبوبكر 
نادي »األندلس«، ومحمد إبراهيم بن عبيد من نادي 
نادي  من  بللو  اهلل  فتح  أحمد  ومحمد  »الصقور«، 
»الشط«،  نادي  من  أبوعين  ومحمد  درنة«،  »األهلي 
»المدينة«، وفرج عبدالوهاب  نادي  الطيب من  وأحمد 

بالريش من نادي »غدوة«.
وكانت اللجنة التأسيسية لالتحاد الليبي لكرة القدم 
المصغرة، أعلنت أسماء الطاقم التدريبي للمنتخب الليبي 
الوطني  المدرب  من  ويتكون  المصغرة،  القدم  لكرة 
وعبدالسالم  أبوشعالة  ومحمد  العكروت  عبدالباسط 

أبوالروس وفتحي نجمي أنجومة وسالم علي العماري.

العامة  الهيئة  من  المكلفة  اللجنة  قامت 
لبلدية  تفقدية  بزيارة  والرياضة  للشباب 
شبابية  مواقع  عدة  الزيارة  وتضمنت  سرت، 
والمدينة  سرت  خليج  نادي  منها  ورياضية 
والمرشدات  الكشافة  فوج  ومقر  الرياضية 
بسرت،  البحري  ــنــادي  وال الشباب  وبيوت 
وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة فإن الغرض 
الصعوبات  على  الــوقــوف  هــو  ــزيــارة  ال مــن 
والعراقيل التي أدت لتوقف بعضها عن العمل 
البحري،  والنادي  الشباب  بيوت  مثل  نهائيا 
من  سلسلة  المكلفة  اللجنة  عقدت  كما 

ألخذ  المؤسسات  هذه  مسؤولي  مع  اللقاءات 
صورة واضحة عن معاناتها وحاجتها الملحة 

للصيانة والتطوير والتجهيز.
الشباب  هيئة  رئــيــس  أكــد  أن  وســبــق 
في  القنطري،  بشير  الدكتور  والــريــاضــة، 
أن  »الــوســط«  جريدة  إلــى  خــاص  تصريح 
العمل  وجار  التحتية،  بالبنى  مهتمة  الهيئة 
من  عــدد  وتطوير  وتعشيب  صيانة  على 
المناطق  كافة  وفــي  الرياضية،  المالعب 

الليبية.
المالعب  بين  من  أن  القنطري  ــاف  وأض

الرياضية أندية الطالئع برقدالين والمستقبل 
والجانبي  بالعجيالت  والعروبة  بالجميل 
االتحاد  وأندية  الزاوية  وأولمبي  بصرمان 
ــي طــرابــلــس والــمــديــنــة وشــهــداء  ــل واأله
عبدالجليل والمجد والوحدة طرابلس وملعب 
وملعب  مصراتة  التصدي  ونـــادي  جــنــزور 
زليتن  والنصر  بالعزيزية  والسالم  الفالوجا 
وملعبان بالمنطقة الجنوبية بسبها وأوباري، 
أيضا  برنامجنا  »في  قائال:  القنطري  وأكمل 
الرياضية  بالمدينة  صــاالت  خمس  إنشاء 
وواحــدة  الفردية  لأللعاب  وأربــع  بطرابلس 

لأللعاب الجماعية«.
كما أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ملعب  تعشيب  أعمال  من  االنتهاء  الليبية 
الزقوزي بالمدينة الرياضية طرابلس بالعشب 
الرياضي  النشاط  لعودة  تمهيدا  الطبيعي 
وإحياء المرافق الرياضية، وجاء التعشيب من 
النوع اإليطالي الذي يعتبر أجود أنواع العشب 
لعملية  الزقوزي  ملعب  ليخضع  ــا،  أوروب في 
صيانة وتطوير لما يمثله من أهمية لمختلف 
والممتاز،  األولى  الدرجة  خاصة  المسابقات 

كما يعتبر الملعب الرئيسي للمنتخبات.

األفريقي  بــاالتــحــاد  الحكام  لجنة  كلفت 
دولي  تحكيم  طاقم  )كــاف(  القدم  لكرة 
والمساعدين  الشلماني  معتز  بقيادة  ليبي 
الجحاوي  ووحيد  أبوكوز  إبراهيم  الدوليين 
مباراة  إلدارة  رابعا  حكما  رجــب  ومحمد 

وفريق  الجزائري  بــلــوزداد  شباب  فريقي 
ذهاب  مباريات  ضمن  التشادي،  القطن 
األفريقي  االتحاد  لكأس  التمهيدي  الــدور 
بوركينا  من  مراقب  ويراقبها  القدم،  لكرة 

فاسو.

توج الالعب الزروق الزعطوط بكأس بطولة الغولف بنادي 
الدور  قرقارش بعد منافسة قوية مع إسماعيل بركات في 
كأس  الزعطوط  تسلم  الختامية  المباراة  وعقب  النهائي، 
مركز  على  بركات  إسماعيل  حــاز  بينما  األول،  الترتيب 
تحت  تمت  البطولة  أن  ويذكر  المنافسات.  في  الوصيف 
بقرقارش، وشهدت مشاركة  الغولف  نادي  إشراف وتنظيم 

20 العباً وُأقيمت بنظام خروج المهزوم.
وأقيمت  العبا،   20 بمشاركة  الغولف  بطولة  وتواصلت 
منافساتها بنظام خروج المهزوم، ووصل إلى الدور نصف 
وإسماعيل  الزعطوط  الــزورق  الالعبون:  للبطولة  النهائي 

بركات ومصطفى الديب وعلي الزالوي.

الشلماني حكما لبلوزداد الجزائري والقطن التشادي 

الزعطوط بطل غولف قرقارش

السالم  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  كشفت 
لأللعاب البحرية والشاطئية التي تشرف عليه 
النقاب عن  الشباب والرياضة  وتنظمه هيئة 
كافة االستعدادات بعد أن تكاملت النطالق 
من  العديد  في  سيكون  الذي  المهرجان 
الخمس  الساحل  مدن  على  الليبية  المدن 
والزاوية  وطرابلس  ومصراته  وزليتن 
االنطالقة  تكون  أن  على  وزوارة  وصبراتة 
السندباد  مصيف  رمال  على  المقبل  السبت 

ونادي الرمال بطرابلس.
المهرجان  أن  أيضا  اللجنة  كشفت  كما 

ظهرا  الواحدة  تمام  في  سينطلق  الذي 
في  سباقات  يشمل  الرمال  نادى  بمصيف 
الفئات  لجميع  المفتوحة  المياه  سباحة 
سكي  وجيت  والكاياك  الشراعية  وقوارب 
وعروض رياضيه في لعبة »الكايت سرفنج« 
قبيل  الماء  على  التزحلق  على  تعتمد  التي 
بعض  الستعراض  الطيران  من  لحظات 
ألعاب  وأيضا  الهواء،  في  الفنية  المهارات 
مصيف  سيشهد  بينما  لألطفال  ومسابقات 
واليد  القدم  ألعاب  منافسات  السندباد 
باألرجل  الطائرة  والكرة  الشاطئية  والطائرة 
للمتفوقين  فورية  جوائز  وستمنح  والرقبي 

في جميع المسابقات.

الوسط - محمد ترفاس

مهرجان السالم لأللعاب البحرية جاهز لالنطالق

● محرز
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اختتم المنتخب الوطني األول لكرة القدم لالعبين 
المحليين سلسلة مبارياته الودية بتعادله في ثالث 
وآخر مبارياته وتجاربه الودية التي خاضها اإلثنين 
الرباطي  الفتح  فريق  مستضيفه  أمــام  الماضي 
المغربي بالتعادل السلبي خالل المعسكر الخارجي 
الذي أقيم بدولة المغرب حيث دفع الجهاز الفني 
من  بعدد  الدامجة  جالل  المدرب  بقيادة  للفريق 
الوجوه الشابة الجديدة على الساحة الدولية وأتاح 
من  عدد  غياب  عوض  كما  المشاركة  فرصة  لها 
النصر خالد مجدى ومعتز  أبرزهم ثالثي  الالعبين 
المهدي وعبد اهلل بلعم إلى جانب غياب معتصم 

صبو وأحمد القديري ووائل سديرة.
األخيرة  تدريباته  الوطني  المنتخب  ويجري 
بعد  الخميس  اليوم  المعسكر  ختام  موعد  حتى 
أن استمر بنجاح على مدى ثالثة أسابيع بالمغرب 
بالفوز  استهلها  ودية  تجارب  ثالث  خالله  خاض 
على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر ثم خسارة 
النسخة  بركان وصيف  نهضة  أمام  لصفر  بهدف 
تعادل  ثم  »الكونفيدرالية«  بطولة  من  األخيرة 
التحضيرات  ضمن  الرباطي  الفتح  أمــام  سلبي 
لمواجهتي  المحليين  لمنتخب  واالستعدادات 
الذهاب واإلياب أمام نظيره التونسي في تصفيات 
بطولة  لنهائيات  المؤهلة  من  األخيرة  المرحلة 
السادسة  نسختها  في  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

المقرر إقامة نهائياتها بإثيوبيا 2020.
جالل  للمنتخب،  الفني  المدير  أكد  جانبه  من 
كانت  حيث  إيجابي  المغرب  معسكر  أن  الدامجة، 
األجواء رائعة والمالعب جيدة قائاًل »حاولنا تعويض 

غياب اللياقة البدنية لالعبين بسبب إلغاء 
في  الدامجة  وأضاف  الليبي«.  الدوري 
تصريحات خاصة إلى جريدة »الوسط«، 
قائاًل  المغرب  من  هاتفي  اتصال  عبر 
كانت  المغربية  الفرق  مع  »المباريات 
نتائجها،  عن  النظر  بغض  جًدا  مفيدة 

غير أن المرحلة المقبلة ستكون المباريات فيها مع 
المنتخبات لتقوية شخصية الفريق أمامهم خاصة 
الخبرة، كما أعرب عن  في وجود عناصر تنقصها 
في  كانوا  الذين  الالعبين  كل  اللتزام  تقديري 

مستوى االنضباط طيلة فترة المعسكر«.
اللياقة  رفع  على  المعسكر  خالل  الدامجة  ركز 
الالعبين  بين  تجانس  عملية  وخلق  البدنية 
المختارين، رغم غياب وتوقف مسابقات كرة القدم 
المحلية وحالة الفراغ السلبية الطويلة التي يمر بها 
الالعبون منذ قرابة األربعة أشهر، وهجرة ورحيل 

عدد من المدربين والالعبين البارزين إلى مالعب 
االحتراف خارج ليبيا، كما انطلق المنتخب الوطني 
في برنامج تحضيراته بالمغرب استعدادًا لمهمته 
المرتقبة  لمواجهته  األصعب  واختباره  الصعبة 
المقبل  التونسي خالل شهر سبتمبر  نظيره  أمام 
ضمن محطة العبور األخيرة لنهائيات الـ»شان« في 
نسختها السادسة التي ستستضيفها مالعب إثيوبيا 
العام 2020 لتسجيل الحضور األفريقي الرابع على 

المحلية، وهو  األفريقية  البطولة  مستوى هذه 
صدام وديربي قوي ولقاء جوار مرتقب سيجمع 

بطلي الـ»شان«، فتونس توجت ببطولة الـ»شان« 
العام 2011، بينما توج منتخب »فرسان المتوسط« 
بها في نسخة العام 2014 بجنوب أفريقيا، ما يعني 

أن البطولة المقبلة ستشهد غياب أحد البطلين.
يتحرك الجهاز الفني بقيادة الدامجة ومساعديه 
عن  الدفاع  نحو  الجاللي  وسالم  الهمالي  أكــرم 
هذا  الليبية  للكرة  استحقاق  آخر  في  حظوظه 
المتتالية  اإلخفاقات  لتعويض  العام 
مختلف  ــن  م المبكر  والـــخـــروج 
برنامج  عبر  والواجهات  التصفيات 

تحضيرات بمعسكر الفريق بالمغرب، كما تم توجيه 
حراسة  ثالثي  وهم  محلياً،  العباً   24 لعدد  الدعوة 
الجواد  وعبد  الوحيشي  ومراد  عزاقة  أحمد  المرمى 
رزق، بجانب سعد جبارة ومعتصم صبو وعبد الرحيم 
التريكي وناجي دراء ومحمد العياط ومحمود عكاشة 
الشتيوي  ومحمد  المقصبي  وأحمد  سديرة  ووائل 
وربيع  جمعة  وفائز  فتحي  ومحمد  الهداج  ومحمد 
محمد  وأحمد  فرج  وشامخ  بلعم  اهلل  وعبد  شادي 
أحميد ومحمد رمضان مكاري ومعتز المهدي وخالد 

مجدي وأحمد مفتاح الحداد والشامخ القذافي.

مشاهدتهم  ــع  واق مــن  العناصر  اختيار  تــم 
الــدوري  بمالعب  لهم  ظهور  آلخــر  ومتابعتهم 
الليبي المتوقف والمتعثر منذ شهر أبريل الماضي، 
أغلبهم يفتقر للخبرة والتجربة الدولية، ويقع عليه 
االختيار ألول مرة، حيث يسعى الجهاز الفني للرهان 
عليهم في مهمته الحاسمة أمام المنتخب التونسي 
الذي لم يتجمع بعد، لكنه يبدو في جاهزية تامة، 
أن يودع  قبل  الـ»كان«  نهائيات  حيث شارك في 
البطولة باحتالل المركز الرابع، ويوجد ضمن قائمة 
المنتخب التونسي استعداًدا للشان تسعة العبين 

ممن شاركوا في كان مصر 2019، من أبرز العبي 
الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي كما يتواجد 
المدرب المساعد للفرنسي آالن جيريس وهو نجم 
إليه  أسندت  الذي  الكنزاري  ماهر  السابق  الترجي 
لتصفيات  قرطاج«  »نسور  منتخب  تحضير  مهمة 
عقب  المتوسط«  »فرسان  ومواجهة  الـ»شان« 
جانب  إلى  الـ»كان«  بطولة  في  مشاركته  انتهاء 
األولمبي  التونسي  المنتخب  بالعبي  االستعانة 
الذي شارك في التصفيات األفريقية األخيرة بقيادة 
مدربه شكري الخطوي ليكون ضمن الجهاز الفني 

للمنتخب التونسي لالعبين المحليين.
ويدخل الدامجة دائرة االهتمام بقوة في الساحة 
الكروية الليبية، بعد أن انتصر المدرب الوطني في 
بطولة األمم األفريقية رقم »32« في مصر، بعد 
والسنغال،  الجزائر  منتخبا  النهائي،  إلى  وصل  أن 
بمساعدة المدرب الوطني، أليو سيسيه مع »أسود 
التيرانغا«، وجمال بلماضي مع »محاربو الصحراء«، 
لتثبت البطولة عملياً التفوق على المدرب األجنبي، 
وهو ما تعيشه كرة القدم الليبية، حيث زاد المدرب 
اآلونة  في  الليبية  القدم  كرة  معاناة  األجنبي من 
الفني  المدير  مع  التعاقد  تسبب  أن  بعد  األخيرة، 
في  عمروش،  عادل  األصل،  البلجيكي–الجزائري 
واتحاد  األول  الوطني  المنتخب  مع  كبيرة  أزمات 
جمال  الدكتور  رئيسه،  توريط  ثم  ومن  الكرة 
عن  موقتاً  بإبعاده  انتهت  مشاكل  في  الجعفري، 
العمومية،  الجمعية  مع  األمر  فصل  لحين  منصبه 
األهلي  مع  جــالل  إيهاب  المصري  بعده  ومــن 
طرابلس، ومواطنه محمد عودة مع األهلي بنغازي، 
وكذلك الجزائري عبد الحق بن شيخة مع االتحاد، 
بينما قاد النصر المدرب الوطني فوزي العيساوي، 
حيث خرجت األندية الليبية األربعة من 
منافسات دور الـ 32 في دوري األبطال 

والكونفدرالية.
ويحاول الدامجة مع معاونيه تجديد 
يدخل  الــذي  الوطني  الفريق  دمــاء 
العبيه  من  الكثير  دون  استعداداته 
التي  الشان  بطولة  لشروط  وفًقا  المحترفين 
المحلية  الدوريات  في  النشطاء  الالعبين  تقتصر 
للدول المشاركة والتي تعد األزمة الكبرى؛ بسبب 
توقف مسابقة الدوري الممتاز الليبي لفترة ليست 
بالقصيرة بعد حالة من الجدل والشد والجذب بين 
أطراف عدة، لينتهي األمر إلى إلغاء الموسم رسمًيا، 
على خلفية األحداث السياسية التي شهدتها البالد 
في الفترة األخيرة، وتحديًدا في العاصمة طرابلس، 
على أن يتم الترتيب سريًعا لبدء الموسم الجديد 

في سبتمبر المقبل بشكل طبيعي ومنتظم.

تجديد دماء »فرسان املتوسط« في املغرب
الوسط - زين العابدين بركان 

الدامجة: المعسكر حقق أهدافه بنجاح ونسير بخطى ثابتة نحو التغيير وتكوين شخصية جديدة للفريق 

فوز على اتحاد طنجة بهدفين وخسارة بهدف أمام نهضة بركان وتعادل سلبي مع الفتح الرباطي حصيلة الرحلة الخارجية

●  محمد رجب

●  جانب من مباراة منتخب المحليين وفريق الفتح الرباطي المغربي

أنهت إدارة نادي »سموحة« المصري إجراءات التعاقد مع العب الدفاع والجناح األيسر محمد 
طرابلس«  و»األهلي  السابق  »االتحاد«  فريق  العب  لينضم  مواسم  ثالثة  لمدة  الترهوني، 
الحالي والمنتخب الوطني للدوري المصري الممتاز، وكان الترهوني باشر التدريبات مع فريق 

التعاقد معه، حيث يتميز بالتوغل من األطراف وتسجيل  أيام قبل  »سموحة« منذ عدة 
والمنتخب  طرابلس«  »األهلي  مع  جيدة  مستويات  وقدم  الثابتة،  والكرات  األهداف 

اللبيين في  لالعبين  واسعا  انتشارا  الصيفية  االنتقاالت  الوطني. وشهدت حركة 
الخارج، حيث وافق مجلس إدارة نادي »األهلي بنغازي« على العرض المقدم 

من نادي »االتحاد السكندري« المصري بخصوص ضم الالعب أحمد شلبي 
بعد الموافقة على شروط نادي »األهلي بنغازي« ورغبة الالعب في االحتراف، 
بحسب الصفحة الرسمية لنادي األهلي، وكان »االتحاد السكندري« أرسل 

في  الالعب  احتراف  على  الموافقة  طالبا  بنغازي«،  »األهلي  إدارة  إلى  رسميا 
صفوف النادي المنافس في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد انضمام أحمد الهرام إلى »حرس الحدود« المصري، تم أيضا التوقيع الرسمي مع المدافع 
أحمد التربي لمدة موسم ونصف الموسم، ليستحوذ فريق »حرس الحدود« بقيادة المدرب طارق 
العشري المدرب السابق لـ»لألهلي بنغازي« و»األهلي طرابلس« على العبين ليبيين، بينما فسخ 
المهاجم الدولي الليبي سالم المسالتي »روما« عقده مع فريق حراس الحدود المصري في تجربة 
احترافية لم يكتب لها النجاح بسبب عدم التزام النادي ببنود العقد معه حسب قوله وليس بسبب 
الفحص الطبي، وتم التفاهم في البداية على دفع مقدم العقد المبروم معه وسكن ممتاز لكن 

الوضع تغير بسكن متواضع على حد قول الالعب لصفحة أخبار كرة القدم الليبية .
من جانبه رحب رئيس الجمعية العمومية لنادي االتحاد دغيم منصور عبر صفحته الشخصية 

على»فيسبوك« بعودة الالعب قائال »عودة الالعب القدير وهداف فريق االتحاد سالم المسالتى روما 
إلى صفوف فريق االتحاد وإلغاء عقد احترافه الخارجي على أن يتمكن من اللعب مع الفريق في حال 

ترشحنا على الفريق النيجري«، كما جددت إدارة نادى االتحاد عقود الالعبين أكرم الزوي ومروان 
المبروك لمدة موسم واحد إضافي.

وجهته  يحسم  أن  قبل  الحدود«،  »حرس  فريق  من  يقترب  الترهوني  محمد  وكاد 
لـ»سموحة«. وفي الوقت نفسه رفض العب فريق »االتحاد«، المهاجم محمد 
الطبال، العرض المقدم له من أحد األندية المصرية لالحتراف، وقرر الطبال 
العام  الدوري  في  معه  والمشاركة  الموسم  هذا  »االتحاد«  فريق  مع  البقاء 
المهرة،  الالعبين  من  الطبال  ويعد  »الكونفدرالية«،  األفريقية  والمشاركة 
ويمتز بالسرعة، خصوصا في الهجمات المرتدة، وسجل عديد األهداف لنادي 
االتحاد في الدوري العام، وكذلك المشاركات األفريقية، وهو مهاجم صريح 

في عدة مرات.
أما على صعيد االنتقاالت الداخلية فقد انتقل رسميا العب فريق »األهلي 
طرابلس«، محمود والو، إلى صفوف فريق »االتحاد« بعقد انتقال رسمي، 
من  العديد  في  برز  أن  بعد  الدفاع،  مركز خط  في  والو  محمود  ويلعب 

المباريات مع فريقه السابق »األهلي طرابلس«، وغاب في بعض المباريات بسبب اإلصابات، ويتميز 
بالتوغل من جهة الجناح األيمن.

»الكونفدرالية« تبقي على الطبال في »االتحاد« 

اختارت لجنة الحكام باالتحاد األفريقي لكرة 
القدم )كاف( طاقما تحكيميا دوليا من تشاد 
الفريد  أرمي  بوسري  الدولي  الحكم  بقيادة 
»النصر«  فريق  بين  الذهاب  مباراة  إلدارة 
بطل ليبيا ومستضيفه فريق »عاصفة موكاف« 
بطل أفريقيا الوسطى، ضمن الدور التمهيدي 
المباراة  مراقب  بينما  أفريقيا،  أبطال  لدوري 
من الكاميرون، أما مباراة اإلياب التي ستقام 
من  دولــي  تحكيم  طاقم  فسيديرها  بمصر 
كوناتيه  بانقالي  الدولي  الحكم  بقيادة  غينيا 

ويراقبها السيد ياحي هادجا من المغرب.
ويدير مباراة الذهاب بين فريق »االتحاد« 
الــوطــنــي«  »الــجــيــش  فــريــق  ومستضيفه 
بطولة  تمهيدي  ضمن  النيجر  كأس  حامل 
»الكونفدرالية« طاقم تحكيم دولي من بنين، 
بقيادة الحكم الدولي أديسا ابدولرافي ليغالي 

ومراقب من مالي.
وبدعوة من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم 
الدوليون في  الليبية  القدم  شارك حكام كرة 

دورة بتونس ضمن البرامج التي يستهدف بها 
المحاضرات  بإقامة  الحكم  كفاءة  رفع  االتحاد 

واالطالع على آخر تعديالت »فيفا«.
كل  الـــدورة  في  المستهدفون  والحكام 
الواحد  من محمد رجب وأيمن الشريف وعبد 
جرويدة ومعتز الشلماني، كما أن هناك إعدادا 
لدورة جديدة في الجزائر للحكام المساعدين 

في أغسطس الجاري.
وفي مارس الماضي انطلقت فعاليات الملتقى 
الدوليين  الحكام  من  النخبة  لحكام  الثاني 
 60 ومشاركة  بحضور  األولى  الدرجة  وحكام 
مشاركا من بينهم 30 حكم وسط و30 حكما 
مساعدا، وتواصلت فعاليات الملتقى لمدة ثالثة 
وسط  بطرابلس،  البحر«  »بــاب  بفندق  أيــام 
مشاركة في إلقاء المحاضرات النظرية والعملية 
بملعب طرابلس من خبراء تحكيم من الـ»كاف« 
جمال  الدولي  المحاضر  أبرزهم  والـ»فيفا« 
البدني  والمعد  بركات  جمال  والدولي  الغندور 
سامي فاروق بركات، ومن ضمن المستهدفين 

مختلف  من  البدنيون  المعدون  بالملتقى 
اللجان الفرعية بمختلف المناطق وحكام الكرة 
الملتقى  انطالق  وقد حضر حفل  المتقاعدون، 

الحكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
الشلماني ونائبه حسين الحبيب.

الليبي  االتحاد  رئيس  عقد  الملتقى  وسبق 
وأعضاء  الشلماني  عبدالحكيم  القدم  لكرة 
االتــحــادات  بــرؤســاء  مهما  اجتماعا  االتــحــاد 
اللجان  ــاء  رؤس بعض  حضور  في  الفرعية، 
مناقشة  االجتماع  وتم خالل  باالتحاد،  العاملة 
المهمة، ومن ضمنها  الموضوعات  جملة من 
إقامة دورات للمراقبين والحكام على مستوى 
االتحادات الفرعية والتعريفات بتطبيق اللوائح 
مناقشة  إلــى  باإلضافة  األســاســي،  والنظام 
مباريات  في  الخامس  الحكم  بتكليف  مقترح 
االهتمام  على  والتأكيد  المسابقات  جميع 
تنظيم  والئحة  السنية  الفئات  بمنتخبات 
االتحادات، ومن الموضوعات المهمة األخرى، 
والثانية  األولــى  الدرجات  مسابقات  مناقشة 
والثالثة على مستوى االتحادات الفرعية، حيث 
بانطالق  اإلذن  االتحاد  إدارة  مجلس  أعطى 

هذه المسابقات.

الفريد يدير ذهاب النصر في دوري األبطال ونشاط تحكيمي موسع

أبوشناف يتسلم راية الهالل وجعودة نائبا
ــدق  ــن شـــهـــدت قـــاعـــة ف
التسليم  مراسم  »تيبستي« 
اللجنة  بــيــن  واالســـتـــام 
الــتــســيــيــريــة الــســابــقــة 
نـــادي  إدارة  ومــجــلــس 
المنتخب  الرياضي  الهال 
اللجنة  بحضور  حديثا، 
مكتب  مـــن  الــمــكــلــفــة 
الشباب والرياضة بنغازي، 
العمومية  الجمعية  رئــاســة  وبحضور 

القلعة  مشجعي  من  وعدد  الهال  لنادي 
الزرقاء وقدامى الرياضيين.

يونيو  شــهــر  خـــال  جـــرت  ــت  ــان وك
اإلدارة  مجلس  انتخابات  عملية  الماضي 
وتم  الهال  لنادي  العمومية  والجمعية 
الشاب  هيئة  قبل  من  رسميا  اعتمادها 
الجمعية  انتخاب  تم  حيث  والرياضية، 
عبدالرحمن  علي  من  للنادي  العمومية 
الفسي  وعــلــي  نجم  وتيسير  رئيسا، 

عضوين.

النادي  إدارة  مجلس  انتخاب  وبعد 
أبوشناف  نادر  الدكتور  من  يتكون  بات 
وسالم  نائبا،  جعودة  ــوزي  وف رئيسا، 
بالنادي  االستثمار  للجنة  عضوا  العود 
الشؤون  للجنة  عضوا  السعيطي  وعمر 
للجنة  عضوا  الشحومي  وعياد  المالية 
عضوا  اعمورا  ومحمد  اإلداريــة  الشؤون 
لمجلس اإلدارة واعدل الجودو عضوا في 

مجلس اإلدارة.
إدارة  مجلس  رئيس  وأصــدر  وسبق 

سالم  والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة 
يقضي  ــرارا  قـ ــدة،  ــوزري ب عبدالهادي 
نادي  إلدارة  تسييرية  لجنة  بتشكيل 
الكرة  نجم  برئاسة  ببنغازي  الــهــال 
غيث  إدريــس  السابق  الدولي  الطائرة 
جعودة  فــوزي  اللجنة  وضمت  ــدورة،  أق
ــل من  نــائــبــا لــلــرئــيــس، وعــضــويــة ك
الطيب  وحكيم  الشحومي  محمد  عياد 
وسالم  عمورة  علي  ومحمد  عبدالمالك 

نصر مختار وعادل الزروق بن عمران. ●  الطبال

المحترف  الهوني  حمدو  الليبي  الدولي  الالعب  أصبح 
بصفوف »الترجي« التونسي أول ليبي يفوز بدوري أبطال 
الشديد سيطرت على لقب  الجدل  أفريقيا، بعد حالة من 
الرياضية  المحكمة  اعتراض  خلفية  على  األخيرة،  النسخة 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  قرار  على  )كاس(  الدولية 
)كاف( الخاص بإعادة النهائي بين الترجي والوداد المغربي، 
وإصدار القرار النهائي الخاص بأحداث مباراة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، بعد أن كانت المحكمة الرياضية استقبلت 

الثالثاء، وفدا من الناديين من أجل جلسة استماع قبل 
إصدار القرار النهائي.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لقناة »الرياضية 
قرارا  اصدرت  الرياضية  المحكمة  فإن  المغربية«، 
التنفيذية  اللجنة  الذي اتخذته  القرار  نهائيا بإلغاء 
إعادة  بشأن  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  لالتحاد 
بأن  مغربية  تقارير  أفادت  كما  النهائية،  المباراة 
بطال  باعتماده  يحتفل  التونسي  الرياضي  الترجي 
لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، 

بعد رفض شكوى الوداد المغربي.
العيار  من  قنبلة  اإلسبانية  »آس«  جريدة  وفجرت 
اتجاه  الخاصة،  عبر مصادرها  أن كشفت  بعد  الثقيل، 
مباراة  إلعادة  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

نهائي دوري أبطال أفريقيا في بلد محايد 

على  المغربي،  البيضاوي  والــوداد  التونسي  الترجي  بين 
خلفية شكوى النادي المغربي.

العاصمة  في  مصادرها  من  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
المصرية القاهرة، عقب نهائي »رادس« أن ارتباكا شديدا 
بعد  أحمد  أحمد  ورئيسيه  األفريقي  االتحاد  على  سيطر 
شكوى الجانب المغربي وتهديده بتصعيد األمور لالتحاد 
القدم  لكرة  المغربي  االتحاد  ليتلقى  »فيفا«،  الدولي 
الـ»كاف« بإعادة حقه، قبل أن يتغير  تطمينات قوية من 
الحال بحكم )كاس( المنتظر صدوره خالل ساعات، الذي 

يلغي قرار الـ»كاف« وإعالن الترجي بطال ألفريقيا.
وتوج نادي الترجي الرياضي التونسي بطال لدوري 
أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  من  بقرار 
بعد أن شهد نهائي البطولة القارية الكبرى، على 
ملعب »رادس«، أحداثا تحكيمية مثيرة للغاية، ربما 
تشهدها المالعب ألول مرة بهذا الشكل والسيناريو 

معا.
وأعلن »كاف« تتويج الترجي، بعد فاصل من التوقف 
امتد إلى 90 دقيقة كاملة، دون أن يخلو األمر من رشق 
الملعب باأللعاب النارية من قبل الجماهير المتحمسة في 
المدرجات، ونزول رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم 
الملعب  أرضية  إلى  بنفسه  أحمد  أحمد 

الحتواء الموقف الشائك.
الترجي كان متقدما بهدف في الشوط األول، وتعادل 
الوداد في الشوط الثاني، لكن الحكم الغامبي الشهير بكاري 
جاساما قام بإلغاء الهدف، دون اتخاذ قرار العودة إلى تقنية 

الفيديو المعمول بها رسميا في المباراة، ليطالب الفريق 
الضيف باالحتكام إلى تقنية الفيديو، لتتوقف المباراة 
في الدقيقة 60؛ بسبب اعتراضات الفريق المغربي، قبل 
الفيديو معطلة، وأنه ال  أن يتم إبالغهم بأن تقنية 

سبيل الحتساب الهدف الملغي.
إلى  بالنزول  الموقف  احتواء  أحمد  أحمد  حاول 
حد  إلى  يصل  األمر  كاد  أن  بعد  المباراة،  أرضية 
التشابك بين رئيس نادي الترجي حمدي المؤدب، 
أن كل  إال  الناصيري،  الوداد سعيد  بنادي  وضيفه 
المحاوالت باءت بالفشل، ليعلن حكم المباراة فوز 
الوداد  معتبرا  البطولة،  ثم  ومن  بهدف  الترجي 

منسحبا.
الترجي كان قد تعادل ذهابا في المغرب بهدف 
في لقاء أداره الحكم المصري جهاد جريشة، وسط 

إلغاء  تم  الذي  الوداد  فريق  كبيرة من  اعتراضات 
هدف لصالحه في ملعبه بتقنية الفيديو، ليتم إيقاف الحكم 
المصري 6 أشهر بقرار من »كاف«، ليحصل الترجي على 

لقبه الرابع بدوري األبطال.

»كاس« تتوج الهوني مع الترجي بدوري األبطال مجددا
في  مباريات   6 الساروي،  هيثم  السلة،  كرة  لعبة  في  الدولي  الليبي  الحكم  أدار 

نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة التي أقيمت في مالي.
الست مباريات ساهمت في تحقيق الساروي أعلى رصيد من المباريات لحكم 
ليبي في بطولة قارية والمباريات هي )غينيا × مصر( )أنغوال × تشاد( )الكونغو 
حصل  وقد  الجزائر(،   × )تشاد  كينيا(   × )تونس  غينيا(   × )المغرب  نيجيريا(   ×

الساروي خالل مشاركته في المباريات على تقديرات متميزة.

الساروي ضمن نخبة حكام السلة في أفريقيا

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، بمقر 
الهيئة سفير دولة البوسنة لدى ليبيا، حيث دار االجتماع حول إمكانية التعاون 

المشترك بين دولتي ليبيا والبوسنة في مجال البناء واإلعمار ومدى رغبة 
الشركات البوسنية في العودة والعمل في ليبيا من جديد.

وتركز االجتماع الذي حضره أيضا مسؤولو إدارة المشروعات، حيث اتفق الجميع 
على رغبة الهيئة في االنطالق الفعلي نحو االهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات 
الرياضية بشكل أكثر حداثة، وذلك لمواكبة التطور في البنية التحتية في المجال 

الرياضي بشكل عام.
وسبق وعقد القنطري اجتماعا موسعا مع الممثل لبرنامج األمم المتحدة المقيم 

بليبيا، جيراردو نوتو، وبحضور كل من الدكتور محمد المجدوبي مدير إدارة 
المشروعات، والمهندس عبداهلل الهوني مدير مكتب التعاون بالهيئة، وتناول 
االجتماع حسب صفحة الهيئة بحث أوجه التعاون من خالل بناء القدرات للبناء 

المؤسسي للهيئة، كما تم التباحث حول آلية تنسيق زيارات لمؤسسات شبابية دولية 
بدول أخرى لتبادل الخبرات بينهم.

القنطري يستقبل سفير البوسنة 

● الهوني
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 كل شيء  

دول الجوار الليبي

عودة إلى
ملف  »اإلمام«

بشير زعبيه
أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، 
ليبيين  10 متهمين  غيابية في حق  توقيف  مذكرات 
في قضية اختفاء اإلمام موسى الصدر، بينهم للمرة 
الوكالة  وقالت  القذافي.  معمر  اإلسالم  سيف  األولى 
الوطنية لإلعالم ببيروت، ليل الثالثاء، إن أبرز المطلوب 
توقيفهم هم: سيف اإلسالم معمر القذافي وعبداهلل 
تذكر  أن  دون  اإلصبيعي،  رمضان  وأحمد  السنوسي 
المذكرة  هذه  صدور  يأتي  اآلخرين.  السبعة  أسماء 
قبيل أيام من حلول شهر أغسطس، وهو الشهر الذي 
 31 يوم  وتحديدًا  الصدر،  اإلمام  اختفاء  واقعة  شهد 

من هذا الشهر، بينما كان في زيارة ليبيا.
تحل  أراها  ال  الصدر  موسى  اإلمام  اختفاء  قضية 
العدلي  الحاكم  قائمة  في  أسماء مطلوبين  بمراكمة 
في لبنان، وال بالحمالت اإلعالمية التي غالبًا ما تتصاعد 
وتيرتها كلما اقتربت ذكرى اختفائه، وأعتبر ما اعتدنا 
رؤيته في هذا اإلطار أمرًا يتعلق بشأن داخلي لبناني، 
الشيعية  الطائفة  أبناء  تحسيس  مقدمته  في  وربما 
هذه  النسيان،  يطويها  ولن  باقية  اإلمام  قضية  بأن 
القضية ال زال في اإلمكان حلها عبر مسالك التواصل 
أجل  من  المشتركة،  الجهود  على  القائم  والتعاون 
هذه  وطي  القضية،  وتسوية  الحقيقة،  إلى  الوصول 
ليبيا  بين  العالقات  تاريخ  من  االستثنائية  الصفحة 
الشيعية  الطائفة  وأبناء  لبنان  حق  من   .. ولبنان 
اإلمام  مصير  بمعرفة  المستمرة  المطالبة  خصوصًا، 
باعتبارها  ليبيا،  واجب  اختفائه، ومن  الصدر، وظروف 
البلد الذي انقطع فيها االتصال مع اإلمام أن تتعاون، 
وهو ما حدث خالل السنوات القليلة الماضية وال زال، 
دون  القضية  هذه  بقاء  الليبيين  مصلحة  من  فليس 
أيضًا،  حدث  ما  وهو   - الليبي  الجانب  وعلى  تسوية، 
مزيد  يبدي  أن   - عالقة  ذوي  مسؤولين  من  وعرفته 
التعاون في هذا االتجاه، لكن في المقابل على الجانب 
اللبناني الذي يتبنى ملف القضية، أن يضع في اعتباره 
الليبية،  الدولة  تعيشها  التي  االستثنائية  الحالة 
الوقت  وفي  أيضًا،  استثنائية  أولويات  عليها  وتفرض 
العمل بشكل مثالي في  الحالة من  نفسه ال تمكنها 
معالجة عديد القضايا، ولعل منها قضية اختفاء اإلمام 
موسى الصدر، فثمة قضايا اختفاء محلية وغيرها، تقف 

عاجزة على مواجهتها ومعالجتها.
موقعي  من  القضية  هذه  أتابع  أنني  أدعــي  أنا 
عملي  خالل  وأبعادها  أهميتها  ولمست  كصحفي، 
مهمة  في  ووجــودي  ولبنان،  سورية  بين  كمراسل 
صحفية في إيران بعيد أشهر قليلة من اختفاء اإلمام، 
الثورة  قادة  عنها  تحدث  كيف  شخصيًا  سمعت  حيث 
وفي  اعتبرها،  الخميني  اإلمــام  أن  حتى  اإليرانية، 
حضور الرائد جلود، إحدى أولويات الثورة، إلى جانب 
أن  ضــرورة  وأدرك  القدس!  وتحرير  الشاه  مطاردة 
الطرفين، وأعلم  التي ترضي  بالطريقة  يطوى ملفها 
قبل  من  بذلت  األهمية  غاية  في  جهودًا  هناك  أن 
وأدرك  واللبنانية،  الليبية  والقضائية  األمنية  الجهات 
أن جهودًا من قبل خيرين غيورين على العالقة بين 
الشعبين الليبي واللبناني، بذلت، والزالت تبذل حتى 
اآلن، بعيدًا عن أعين وآذان اإلعالم، وأرى أن استمرار 
الثقة وحسن  عاملي  توفر  الجهود مجتمعة، مع  هذه 
آلية عمل ومتابعة محددة، والنأي بها  النوايا، ضمن 
أن يسهل  وتجاذباته، يمكن  السياسي  التوظيف  عن 
حلها  ال،  ولم  القضية،  حلحلة  نحو  الطريق  ويختصر 

نهائيًا؟.

 هذه القضية ال 
زال في اإلمكان 

حلها عبر مسالك 
التواصل 
والتعاون 

القائم، من أجل 
الوصول إلى 

الحقيقة، وطي 
هذه الصفحة 

االستثنائية من 
تاريخ العالقات 

بني ليبيا ولبنان

أدعي أنني أتابع 
هذه القضية من 
موقعي كصحفي 
وملست أهميتها 

وأبعادها خالل 
وجودي في 

مهمة صحفية 
في إيران بعيد 

أشهر قليلة من 
اختفاء اإلمام

أغسطس،  شهر  نستقبل  نحن  ــا  وه يوليو،  شهر  ــل  ورح
رجال  من  شخصية  وعشرين  بخمس  التذكير  خالله  سنتناول 
في  جيشا  أسسوا  رجال  كفاح  عن  وسنتحدث  األمــس،  ليبيا 
دولة  أفقر  ثالت  استقاللها  عند  صنفت  لدولة  قياسي  زمن 
أفضل  قياسي  زمن  في  أصبحت  جامعة  وأسسوا  العالم،  في 
حسين.  طه  العربي  األدب  عميد  بشهادة  العربية  الجامعات 

جديد. من  بها  بالنهوض  نستبشر  فدعونا 

25 شخصية ليبية
في أغسطس

س
ألم

يا ا
ليب

أقوالهم

الصراع المتواصل في طرابلس 
يتيح الفرص لإلرهابيين لتجميع 
صفوفهم، ما يهدد استقرار إنتاج 
النفط ، ويزيد من تدهور الوضع 

اإلنساني 
ممثلة الواليات المتحدة لدى 
األمم المتحدة لإلدارة واإلصالح

شيريث نورمان شاليه

تدعم الواليات المتحدة الدور 
األساسي الذي تقوم به المؤسسة 
الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة 

ليبيا وازدهارها
القائم بأعمال السفارة األمريكية 

لدى ليبيا
جوشوا هاريس

مَن يغذي الحرب في ليبيا، يكره 
إيطاليا وأوروبا ويعرِّض أمن القارة 

بأسرها للخطر

وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء 
اإليطالي

ماتيو سالفيني 

حيوية  ستكون  المقبلة  األسابيع 
لمستقبل ليبيا، وإن األطراف المسلحة 
الخارجي  ــدعــم  ال تتلقى  ــت  زالـ ال 

وشحنات األسلحة ما يؤجج النزاع
مندوبة بريطانيا لدى األمم 

المتحدة السفيرة
 كارين بيرس

رحم  ومــن  االخــتــراع،  أم  الحاجة  إن  يقال 
أخيرا  حدث  ما  وهذا  الحلول،  تولد  األزمات 
مسلة  بحقل  الصيانة  قسم  تمكن  حين 
العربي  الخليج  لشركة  التابع  النفطي 
مروحة  تصنيع  مــن  »أجــوكــو«،  للنفط 
أوضحت  الشركة  المحركات.  نظام  تبريد 
لنقص  نظرا  يأتي  المروحة  تصنيع  أن 
الصيانة،  إدارة  تحتاجها  التي  الغيار  قطع 
وقياسها  ومعايرتها  المروحة،  اختبار  وتم 

التوازن«. »آلة  باستخدام 
واألمر ال يتوقف عند حد النجاح في تصنيع 
نفذ  العمل  أيضا  لكن  المهمة،  القطعة  هذه 
في وقت قياسي، وقالت الشركة على صفحتها 
في »فيسبوك«، »وهكذا يثبت الكادر الوطني 
الغيار  وإنتاج قطع  التصنيع  الليبي قدرته على 
حال  العالمية  للمواصفات  والمطابقة  الالزمة 

الالزمة«. اإلمكانات  توافر 

»الحاجة أم االختراع«..
مروحة تبريد املحركات بأيد ليبية

ماذا فعلت من أجل ليبيا، وماذا يمكن أن تفعل ..؟

من أيُّ منها اآلن أقرب إلى الواقعية في تفهم الحالة الليبية ..؟

متى نرى حضورها القوي في تحريك وتوجيه العملية السياسية ... ؟

أيــن ينتهي دور هذه الدول ومن أين يبدأ ... ؟
لماذا تختلف فيما بينها على تشخيص األزمة الليبية

             وفي التعامل معها ... ؟

كيـف يمكن أن نسترد الملف الليبي، من اآلخرين ..؟
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فرانشيسكا هايوارد..
 نساء قوى التغيير

تبرز صورة الراقصة األولى في فرقة الباليه 
الملكية البريطانية، فرانشيسكا هايوارد، على 
غالف مجلة »فوغ«، ضمن مجموعة أخرى من 
النساء. وقال قصر بكنغهام إن ميغن ماركل 

زوجة األمير هاري حفيد ملكة بريطانيا اختارت أن 
تعرض 15 امرأة ترى أنهن »قوى من أجل التغيير« 

على غالف عدد شهر سبتمبر من مجلة »فوغ« 
البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل 

شرفي. وظلت ميغن دوقة ساسكس تعمل 
سبعة أشهر مع إدوارد إينينفول رئيس 

تحرير »فوغ« على هذا العدد.
وقالت ميغن الممثلة السابقة )37 

عاما( في بيان إنها سعت لتوجيه 
تركيز عدد سبتمبر، الذي يكون عادة 

أكثر أعداد السنة قراءة، إلى »القيم 
والقضايا والشخصيات التي تؤثر 
على العالم اليوم«. وسيبرز غالف 

المجلة التي ستكون متاحة 
للجمهور في 2 أغسطس إلى 

جانب هايوارد أسماء مثل 
الناشطة الشابة في مجال 
تغير المناخ جريتا تونبرغ، 

ورئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن، 

والمالكمة رمال علي، 
والممثلة والمدافعة 

عن حقوق المرأة 
سلمى حايك، ومن 

بين األسماء األخرى 
التي ستبرزها الكاتبة 

شيماماندا نجوزي 
أديشي، والعارضة 
والالجئة السابقة 

أدوت أكيش.

مزرعة آمنة للحيوانات

الجوع يقتل 200 رنة في القطب الشمالي

غرب  )شمال  سارت  منطقة  في  أقيم 
فرنسا( مأوى لحيوانات وطيور أنقذت من 
تعاني سوء  كانت  بعدما  ومزارع،  مسالخ 
المعاملة واإلهمال، لكنها لن تتحول إلى 
نوفييت-أن-شارني،  بلدة  وفي  طعام. 
البقرة مارغريت وهي من  يشكل وصول 
حدث  وســوداء،  بيضاء  هولستين  نوع 
اآلن  من  البقرة  هذه  وستسرح  اليوم. 
التابعة  المراعي  في  بحرية  وصــاعــدًا 

للمركز الممتد على 12 هكتارًا.
أسست  التي  دوبــوا  كارولين  وتقول 
المزارع  لحيوانات  غروان«  »غروان  مركز 
مارغريت  »أصيبت  بيطرية،  صديقة  مع 
قبل ست سنوات. وكانت محظوظة بذلك 
ألنه من دون هذه اإلصابة لكانت تضع 
العجول سنة بعد سنة لدر الحليب. وكانت 
لتفصل عن صغيرها فور وضعه وتخصب 
الدورة  هذه  لمواصلة  صناعيًا  مباشرة 
وتتابع  المسلخ«.  في  تنتهي  أن  قبل 
هذه المرأة األربعينية التي تعتمد حمية 

عالقات  »ننسج  )فيغان(  صرفة  نباتية 
والعنزات  الحصان  مثل  البقرة  مع  قوية 
بناء  عملية  ثمة  والخنازير.  والدجاجات 
هذه  مع  الطفولة  منذ  نؤسسها  معنوية 
لألكل  مخصصة  أنها  فبما  الحيوانات. 
ينبغي عدم نسج عالقات عاطفية معها«.

في أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي، عثر على 200 حيوان رنة نافقة من الجوع، 
الحيوانات  من  العالية  النسبة  وتعزى هذه  النرويجي،  القطبي  المعهد  أفاد  ما  بحسب 
النافقة إلى االختالالت المناخية في المنطقة. وأحصى ثالثة باحثين من المعهد خالل 
هذا  في  البرية،  الرنة  حيوانات  النتشار  خريطة  برسم  القاضية  السنوية  مهماتهم 
األرخبيل الواقع على مسافة حوالي 1200 كيلو متر من القطب الشمالي، حوالي مئتي 
الماضي. وترى مديرة هذا  الشتاء  الجوع خالل  الحيوانات نفقت من شدة  جيفة لهذه 
المشروع، أشيلد أونفيك بيدرسن، أن »نسبة النفوق العالية جدا« تعزى إلى تداعيات 
االحترار المناخي، الذي تعد وتيرته أوسع بمرتين في القطب المتجمد الشمالي مقارنة 
»التغير  إن  بيدرسن في تصريحات  وقالت  المناخ.  العالم، بحسب علماء  ببقية مناطق 
المناخي يؤدي إلى زيادة األمطار. وتتساقط األمطار على الثلج، مما يشكل طبقة من 

الجليد على التُندرا )تربة متجمدة دائمة( ويصعب على الحيوانات إيجاد القوت«.
وتقتات حيوانات الرنة عادة باللشنيات التي تبحث عليها وسط الثلج. وقد تحرمها 

طبقات الجليد التي تتشكل فوق الثلج بسبب األمطار من قوتها.
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