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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

خيول ووجوه »جمال دعوب« على موقع 
عالمي للفنون

ص 12

تعهد

فضاء

رصد مجموعة من العلماء عددًا من 
المجرات الخفية والتي تؤكد بأن المجرة 

التي يوجد بها كوكب األرض ليست 
الوحيدة. وحسب صحيفة »إندبندنت« 

البريطانية فإن العلماء تمكنوا من 
اكتشاف المجرات عبر إرسال تلسكوب 

هائل إلى الفضاء للتمكن من رؤية 
المجرات تلك، بسبب بعدها الكبير عن 

األرض. ويصف علماء الفلك الكشف 
العلمي الجديد بأنه كنز كبير ومليء 

باألسرار، ألنه يمهد الكتشاف عدد كبير 
جدا من المجرات الموجودة في الكون.

قدمت المملكة العربية السعودية 
تعهدات إلى الواليات المتحدة تقضي 

بالتزام أعضاء أوبك والمنتجين من 
خارجها بتنسيق اإلنتاج والسعي الجاد 

إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.
جاء ذلك خالل مباحثات بين وزيري 

الطاقة السعودي واألميركي خالد الفالح 
وريك بيري، حيث عبر الوزيران عن 

قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف 
حرية المالحة البحرية في الخليج، وأكد 

الفالح في تغريدة له على تويتر أنه 
سيعمل مع نظيره األميركي على ضمان 

أمن إمدادات الطاقة العالمية. 

مليار 2.90
متر

مكعب واردات شركة »إيني« 
من الغاز الليبي خالل النصف األول

 من العام الحالي

نفط

ثقافة

مجرات خفية

قريبا في ليبيا
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05  ناجي أبوشناف: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي

االتحاد املصراتي 
يشكو رحيل 

الدامجة
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09

بن تاهية: 10 صعوبـــات تواجــه االنتخابــات البلديــة

احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ ٧ سنوات

شبح التنحي
الغليان تشهدها هونج  9 أسابيع من 
مناهضة  احتجاجات  خلفية  على  كونج 

الرئيسة  بإقالة  تطالب  للحكومة 
التنفيذية لهونج كونج كاري الم، 

المشهد  الصين سجلت حضورها في 
الساخن وألقت بثقلهات وراء »الم« 

للمتظاهرين في  تحذير قوي  عبر 
بالنار«.  هونج كونج من »اللعب 

الغضب  إن  يقولون  المراقبون 
الشعبي هو تمرد على فكرة 

»دولة واحدة ونظامان« 
الصين منذ  الذي تطبقه 

استعادة هونج كونج من 
الالفت  لكن  بريطانيا، 

بدت  الواسعة  االحتجاجات 
إلى حد كبير بال قيادة 
وال يمكن توقعها، بما 

المدني  العصيان  في ذلك 
والتصويت من خالل وسائل 

لكن  االجتماعي،  التواصل 
السؤال يتبادر حول دور محتمل 

التعامل  في  الصيني  للجيش 
بين  وما  المتظاهرين.  مع 

يبقى شبح  األزمة  سيناريوهات 
إلى أن  الرئيسة  التنحي يالحق 

يظهر الخيط األبيض من األسود 
في مسار هذه االحتجاجات؟

قصف مرزق يعيد فتح الصراع »االجتماعي« في الجنوب
أعادت واقعة القصف التي أودت بحياة أكثر من 
الماضي  األحد  يوم  مرزق  بلدة  في  قتيال   40
البلدة، والصراع  فتح ملف الوضع المعقد في 
»االجتماعي« بين األطراف التي سمتها األمم 
المتحدة بـ»المجتمعات المحلية«، وهو صراع 
مكوني  بين  عرقية  حساسيات  تراكم  نتاج 
العرب والتبو، إن صح التعبير، يعبر عن نفسه 

بين حين وآخر كلما توافرت شروط ذلك.
مرزق  تعرضت  الماضي،  األحد  مساء  في 
 42 نحو  مقتل  ــى  إل أدت  جوية  لضربات 
شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا، ووفق عضو 
»الحي  فإن  عمر  إبراهيم  البلدي  المجلس 
خلف  جوي  لقصف  تعرض  )القلعة(  السكني 
قتلى وجرحى«، وتبادل كل من القيادة العامة 
بشأن  االتهامات  الوفاق  وحكومة  للجيش 

المسؤولية عن الحادث.
االجتماعية  المكونات  طرفي  روايات  لكن 
األخــرى،  عن  الواحدة  تختلف  المدينة  في 
ويتمسك كل منهما بتحميل اآلخر المسؤولية 
عن تلك »المجزرة« التي لقيت إدانات دولية 
محسوب  بلدي  مجلس  عضو  ويرى  واسعة. 
على المكون العربي -تحفظ على ذكر اسمه 
تحسبا لدواٍع أمنية- أن ما يحدث في المدينة 
من  »مرتزقة  سماهم  ممن  بين  تحالف  هو 

التبو والمعارضة التشادية«.
إن  »الــوســط«  إلــى  تصريحات  في  وقــال 
»الهدف منها السيطرة على المدينة بالكامل، 
موقفه  على  مدلال  العرب«،  من  أهلها  وطرد 
الحرية،  )المطار،  مثل  بالكامل  »أحياء  بأن 
من  أهلها  تهجير  تم  الديسة(  السكرة، 
»سيطرة  بغرض  بالكامل«  العربي  المكون 
غير  من  التبو  على  المحسوبة  العصابات 
الليبيين مع حلفائهم من المعارضة التشادية 

على المدينة بالكامل«، وفق قوله.
واتهم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء 
قيادات  أحد  موسى  حسن  المسماري،  أحمد 
التبو بتنفيذ »هجوم إرهابي« على بلدة مرزق 
من ثالثة محاور بالدبابات، بقصد »التشويش 

على تقدمات الجيش في طرابلس«.
وفي مقابل رواية المصدر البلدي السابق، 

محمد  مــرزق،  البلدي  المجلس  عضو  يقول 
المكونات  بين  قديم  »الــصــراع  إن  عمر، 
في  أضــاف  لكنه  المدينة«،  في  الموجودة 
تفاقم  »الصراع  أن  »الوسط«  إلى  تصريحات 
منذ العام 2011 وأصبح واضحا جدا«، مشيرا 
باإلضافة  المكونات،  هذه  أعيان  جهود  إلى 
إلى أعيان المناطق المجاورة لتهدئة األوضاع.
للمشير  التابعة  القوات  »دخول  أن  وبيّن 
أعطى  الماضي  فبراير  في  المدينة  حفتر 
والحرق  القتل  عمليات  فبدأت  الشرعية، 
المكون  ألبناء  الجماعية  المقابر  واكتشاف 
يقوم  له مشروعا  بأن  متهما حفتر  التباوي«، 
الجنوب  لكل  االجتماعي  النسيج  »تدمير  على 

الليبي وليس لمدينة مرزق وحدها«.
مدينتي  في  يحدث  ما  المصدر  ووصــف 

الجنوب  مناطق  من  وغيرهما  وأوباري  سبها 
وقبائل،  بين مكونات  داخلية  بأنه »صراعات 

متمثلة في ثارات قديمة يتم إحياؤها«.
الماضي  األحــد  حدث  ما  أن  عمر  واعتبر 
عزاء  خيمة  استهدف  الذي  القصف  »نتيجة 
وخّلف  التباوي  المكون  من  المواطنين  ألحد 
)مجزرة(  بأنه  الجرحى  من  وعددا  قتيال   48
ترتكب في حق أبناء المدينة، األمر الذي تكرر 
الذي  الطيران  وقصف  اإلثنين  الثاني  اليوم 
تبنته الجهات التابعة للمشير حفتر في بيانات 
واقعة  الرئاسي  المجلس  ودان  رسمية«. 
للقيادة  التابعة  الجيش  قوات  محمال  القصف 
العامة »مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين بعد 
قصفه مدينة مرزق وسط البالد، ودعا األمم 
طالب  فيما  الواقعة«.  في  للتحقيق  المتحدة 

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  سيالة، 
ــراءات  اإلج بـ»اتخاذ  بنسودا  فاتو  الدولية 
واقعة قصف  للتحقيق في  والملحة  الضرورية 
مدينة  في  القلعة  حي  العامة  القيادة  قوات 

مرزق«.
ليبيا عن قلقها  البعثة األممية في  وعبرت 
المجتمعات  بين  العنف  أعمال  »استمرار  إزاء 
األيام  في  أسفرت  التي  مــرزق،  في  المحلية 
القليلة الماضية عن مقتل وإصابة الكثيرين«، 
مشددة على أن »الهجمات العشوائية تشكل 
اإلنساني  الدولي  للقانون  صارخا  انتهاكا 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وترقى إلى 

جرائم حرب«.
إلى  »السلطات  المتحدة،  األمــم  ودعــت 
التحقيق في التصعيد األخير في مرزق وتقديم 
العدالة  إلى  الجريمة  هذه  عن  المسؤولين 
أنها  موضحة  القانون«،  وسيادة  يتفق  بما 
تتواصل مع جميع األطراف في مرزق من أجل 
البعثة  كررت  فيما  الحقائق«،  على  »الوقوف 
دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد األضحى 
المبارك. وأعربت السفارة األميركية عن قلقها 
المدنيين  يصيب  الذي  المستمر  »العنف  إزاء 
التي  الجوية  الغارات  ذلك  في  بما  مرزق،  في 
مقتل  في  وتسببت  أغسطس   5 في  وقعت 

وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين«.
دعوتها  ليبيا،  في  فرنسا  سفارة  وجددت 
إلى اإليقاف الفوري للتصعيد والقتال في ليبيا، 
له  تعرضت  الذي  الجوي  القصف  خلفية  على 
الليبية  األطراف  جميع  وطالبت  مرزق،  مدينة 
التحتية،  والبنية  المدنيين  بحماية  بااللتزام 

بموجب القانون اإلنساني الدولي.
تكون  لن  وتداعياتها  مرزق  قصف  واقعة 
األولى واألخيرة، في ظل توافر شروط الصراع 
بعينها،  اجتماعية  مكونات  بين  هناك  القائم 
بمؤسساتها  الدولة  سلطة  غياب  ظل  وفي 
مصادر  غياب  وفــي  واألمــنــيــة،  العسكرية 
الذي  ما  وحيادية  مستقلة ترصد بموضوعية 
األسباب  وتشخص  األرض،  على  هناك  يجري 
في  العرقية  للحساسية  والمكانية  التاريخية 

المنطقة والصراعات التي تنجم عنها.
تفاصيل ص4

< صورة متداولة لجانب من قتلى قصف مدينة مرزق على صفحات التواصل االجتماعي الليبية

مكونات مرزق االجتماعية تختلف 
الواحدة عن األخرى، ويتمسك 

الجميع بتحميل اآلخر المسؤولية 
عن تلك »المجزرة«

 بعض الخبراء يعتبرون ما يحدث 
في مناطق الجنوب »صراعات 

داخلية بين مكونات وقبائل متمثلة 
في ثارات قديمة

»وديعة سورية« تثير خالفات املركزي واملالية

صعيد  على  للوقوف  ليبيًا  حاجًا   735 نحو  يستعد 
عرفة في األراضي المقدسة بعد غد السبت، وسط 
والجهات  الرسمية  البعثة  من  واسعة  استعدادات 

الخاصة ألي ظرف طارئ قد يحدث.
انطلقت  الليبيين  الحجاج  رحالت  أولى  وكانت 
من مطار مصراتة الدولي في الثالث والعشرين من 
يوليو الماضي، بواقع 245 حاجًا وحاجة، فيما توجه 
الباقون إلى المملكة العربية السعودية عبر مطاري 

معيتيقة بطرابلس وبنينا ببنغازي.
معيتيقة،  مطار  في  الحجاج  تنظيم  لجنة  ووفرت 
طبية،  بغرف  مجهزة  بالحجيج  خاصة  استقبال  آلية 
انطلقت  بعدما  لهم،  والرعاية  الخدمات  لتقديم 
بعثة  مسؤولي  رحلة  الماضي  يوليو  منتصف  في 
الحجاج الليبيين نحو بيت اهلل الحرام الستقبال وفود 
العامة  الهيئة  وفق  إجراءاتهم،  وإتمام  هناك  ليبيا 

لألوقاف.
شهر  من  أكثر  قبل  الرئاسي  المجلس  وأعلن 

دينارًا   2680 قيمة  بتغطية  العامة  الخزانة  تكفل 
من إجمالي تكلفة الحاج الواحد هذا العام التي تقدر 

بستة آالف. 
االرتفاع  من  المواطنون  يشكو  األثناء،  هذه  في 
عيد  حلول  قرب  مع  األضاحي  أسعار  في  الجنوني 
األضحى، الذين وصفوا أسعاره بالسياحية، إذ تتفاوت 
الوطني  للخروف  دينار  و2000   850 بين  األسعار 
الذي يفضله الليبيون، بينما تتفاوت أسعار األضاحي 
المستوردة التي جلبها بعض التجار بنحو 650 دينارًا 
فقط، عالوة على ارتفاع مالبس العيد لألطفال الذين 
المرهقة  االقتصادية واألوضاع  األزمة  لم يستوعبوا 
بنغازي  أسواق  رواج  »الوسط«  ورصدت  البالد.  في 
استعدادًا لموسم عيد األضحى، الركود الذي أصاب 
األسواق في األشهر السابقة، حيث شهدت األسواق 
وازدحامًا،  ملحوًظا  تجاريًا  حراًكا  التجارية  والمراكز 
العيد،  ومستلزمات  األضاحي  لشراء  كبيرًا  وإقبااًل 

بالرغم من أرتفاع أسعارها بشكل كبير.

نتيجة ما يسميه البعض صراعا بين مكونات المنطقة وتصفه األمم المتحدة بـ »المجتمعات المحلية«

16 فيلمًا عامليًا في 
الدورة الثالثة ملهرجان 

»الجونة السينمائي« 

أثار تعثر استرداد وديعة ليبية لدى سورية، 
التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دوالر، 
ووزارة  المركزي  المصرف  بين  خالفات 
المالية التابعة لحكومة الوفاق، وذلك في 
فتح  تعيد  الجانبين  بين  متبادلة  رسائل 
إيداع  من  عامًا   38 نحو  بعد  الملف  هذا 
االتفاق  تم  السوري،  الجانب  لدى  المبلغ 
على  والليبية  السورية  الحكومتين  بين 
فبراير   17 ــورة  ث ــدالع  ان قبل  تسويتها 
اطلعت  رسالة  وحسب  ســنــوات.  بثالث 
وزارة  إلى  الوسط« موجهة  »بوابة  عليها 
»المركزي«  محافظ  لــوح  فقد  المالية، 
الصديق الكبير »باستيفاء مبلغ الوديعتين 
المالية،  التابعة لوزارة  الخزانة،  من حصة 
أرباح المصرف المركزي«، على خلفية  في 
مع  الــوزارة  وقعتها  كانت  تفاهم  مذكرة 
السابق  النظام  عهد  في  السوري  الجانب 
ديونها  عبر شطب  الوديعة  مبلغ  لتسوية 

المتراكمة.
عقدًا  أبرم  المركزي  ليبيا  كان مصرف 
العام  السوري في  بالوديعتين مع نظيره 
في  الــســداد  تستحقا  أن  على   1981
السوري  الجانب  تعثر  ومع   ،1985 العام 
تلك  المالية  وزارة  وقعت  السداد،  عن 

انتهت  التي   ،2008 العام  في  المذكرة 
إلى  بنقلهما  الوديعتين،  »نصفية«  إلى 
باسم  المركزي  سورية  لمصرف  حساب 
وزارة المالية الليبية، وقال الكبير، حسب 
نص الرسالة، إن »ذلك يعني أن مصرف 
الوديعتين  أصول  سدد  المركزي  سورية 

الليبية«. المالية  لوزارة 
بأن  التذكير  الكبير  رسالة  ــادت  وأع
اللجنة  طالب  المركزي  ليبيا  »مصرف 
)وزارة  المالية  وأمانة  العامة،  الشعبية 
5 خطابات  التسوية في  بإتمام  المالية(، 

و2017  و2012   2008 أعـــوام  ــي  ف
و2019.

فرج  المفوض،  المالية  ــر  وزي لكن 
المركزي  محافظ  طــالــب  بــومــطــاري، 
المشاكل  بـ»االبتعاد عن أسلوب تصدير 
داعيًا  الدولة«،  قضايا  مع  التعامل  في 
معًا  »العمل  إلى  الكبير  إلى  رسالة  في 
مؤتمنة  دولــة  مؤسسات  مستوى  على 
قانونًا، وأمام الشعب للدفاع؛ عن حقوقه 

والحفاظ على مقدرات البلد«.
تفاصيل ص8

اتفاقية الهجرة مع روما 
على طاولة »النواب«

ليبيا،  في  اإليطالية  السفارة  أرسلت 
مع  الموقعة  االتفاق  مذكرة  نصّ 

بشأن   ،2017 العام  الوفاق  حكومة 
إلى  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة 

النواب. مجلس 
يوليو  في  أبرمت  االتفاقية 

إيطاليا  تقدم  وبمقتضاها   ،2017
إلنقاذ  الليبية  السواحل  لخفر  الدعم 

التنظيمات  ومواجهة  المهاجرين 
تهريبهم،  في  المتورطة  اإلجرامية 

المجلس  رئيس  عن  تصريح  وفق 
حينه. في  السراج،  فائز  الرئاسي 

لجنة  أشارت  جانبها،  من 
اعتراضها  إلى  بالمجلس،  الخارجية 

هذه  على  عدة  مناسبات  في 
تراعي  »ال  أنها  ترى  التي  المذكرة 

إلى  وتهدف  اإلنسانية،  الجوانب 
الذين  المهاجرين  عدد  خفض 

األراضي  إلى  المتوسط  عبر  يصلون 
اإليطالية«.

السلطات  اللجنة،  وحملت 
مناسبات،  عدة  في  االيطالية 

اإلنسانية  التداعيات  »مسؤولية 
المذكرة،  هذه  عن  الناتجة  الخطيرة 
لمراكز  الفوري  باإلغالق  طالبت  كما 
الشرعيين«. غير  المهاجرين  احتجاز 

القاهرة–الوسط

الحجاج الليبيون إلى عرفات.. والخروف »السياحي« ينغص فرحة العيد

القاهرة، طرابلس، مرزق - الوسط



األميركية  »نتفليكس«  شركة  خسرت 
لــلــتــرفــيــه، الــمــتــخــصــصــة فـــي عــرض 
المسلسل  عرض  واألفــام،  المسلسات 

الشهير »فريندز«.
»هوليود  مجلة  نشرته  لما  ووفقًا 
خسرته  قد  »نتفليكس«  فإن  ريبورتر« 
أمــام  خاضتها  مشتعلة  ــرب  ح بعد 
»وارنر ميديا«، إذ وافقت األخيرة على 
لمدة  سنويًا  دوالر  مليون   85 دفع 
 425 بإجمالي  أي  سنوات  خمس 
أجل  من  حلقة   236 عن  مليونًا 
شاشتها  عبر  العرض  استقطاب 

الجديدة.
وهـــــــــــــــو مــــــــــــا لــــم 
مجاراته،  تستطع»نتفليكس« 
يتراوح  ما  إنفاقها  بعد  خاصة 
دوالر  مليون  ومئة  ثمانين  بين 

خال  شاشتها  على  المسلسل  على  للحفاظ 
العام 2019 فقط.

بالرغم من أن المسلسلين »المكتب، فريندز« قد توقفا عن إنتاج مواسم جديدة 
وجد   ،2018-2017 بين  ما  الفترة  نيلسون  لدراسة شركة  وفقًا  فإنه  منذ سنوات، 
قضاها  دقيقة  مليار   45.8 بمعدل  »نتفليكس«،  على  مشاهدة  األكثر  العملين  أن 
الجمهور بمشاهدة »المكتب« و 31.8 مليار دقيقة لصالح »فريندز«، مما يعني أنه 
بحلول العام 2021 واختفاء العملين عن المنصة لن تلبث أن تخسر »نتفليكس« 

اثنين من أكبر المسلسات التي طالما عرضت على شاشتها.
بإلغاء  وتهديداتهم  السلبية  الجمهور  أفعال  ردود  كل  ومع  أنه  الماحظ 
فإن  »فارايتي«  موقع  على  ذكر  ما  وحسب  »نتفليكس«،  تتأثر  لم  االشتراك 

»نتفليكس« تنوي إنفاق 15 مليار دوالر على محتواها هذا العام، بفارق 12 مليار 
دوالر عن المبلغ الذي أنفقته خال العام 2018.

إذ يبدو أن تزايد أعداد منصات البث سيجعل كل منصة تزيد من اإلنفاق على 
لمطالبة  تحسبًا  أخرى  أعمال  عرض  حقوق  شراء  من  بداًل  األصلية  األعمال  إنتاج 
وما  المنافسة،  شراسة  مع  خاصة  أخــرى،  مرة  إليها  األعمال  بعودة  الشركات 

تتطلبه من ميزانية إنفاق ضخمة.
وإن كان ذلك ال ينفي حقيقة كون نجاح كافة المنصات يعتمد أيضًا على إعادة 
عرض المسلسات غير األصلية، فوفقًا لإلحصاءات شكلت العروض غير األصلية 
أكثر من 70 % من المدة الزمنية التي قضاها الجمهور أمام منصة »نتفليكس« 
بالواليات المتحدة وحدها خال التسعة أشهر الماضية فقط، فهل يمكن تحقيق 
أقرب  ميزانية  يحتاج  ذلك  أن  أم  األصلية  وغير  األصلية  األعمال  بين  التوازن 

للمستحيل؟

تسبب  اإلعدادات  في  تقني  خطأ  عن  »تويتر«،  القصيرة  التدوينات  موقع  أعلن 
لشركاء معلنين  المحمول  الهاتف  عبر تطبيق  الموقع  بيانات مستخدمي  إتاحة  في 
بعدم  وتعهد  لمستخدميه  اعتذر  الموقع  حيث  المستخدم  إذن  على  الحصول  دون 

تكرار الخطأ.
مع  األفراد  بيانات  شارك  عندما  »مستخدميه  خذل  أنه  »تويتر«  موقع  وقال 
في  مشكات  بسبب  وذلك  المستخدم،  إذن  على  الحصول  دون  معلنين  شركاء 

إعدادات موقع التدوينات الصغيرة.
استخدام  فيها  جرى  حاالت  مؤخرًا  اكتشف  أنه  االجتماعي  التواصل  موقع  وذكر 

خيارات اإلعدادات الخاصة بالمستخدمين ربما بشكل مخالف لما هو مقصود.
بيانات  المعلنين  الشركاء  مع  شاركت  قد  تكون  ربما  إنها  الشركة  وقالت 
2018، بما في ذلك رمز  الجوّال منذ مايو  الذين استخدموا تطبيق  المستخدمين 

البلد وتفضيات اإلعانات حتى لو لم تمنحونا إذنا للقيام بذلك.
خطوات  باتخاذ  تعهدت  كما  اإللكتروني  موقعها  على  اعتذارًا  »تويتر«  وقدمت 
لعدم تكرار الخطأ وقالت: تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم ونحن أخفقنا في 

هذا، ونتخذ خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ مثل هذا مرة أخرى.

تواصـل 02

تمنيتُـكَ ياغوَث الوجودِ وسيلتي *** إلى اهلِل لما ضاقَ صدري من ذنوبي
وجئتُـك يا شفيعَ المذنبينَ سقيمًا *** أرجـو الغـوَث فـي الـزمِن الـصعِب
فخْذ بيدي يا صاحبَ الفضِل إنني*** تعـلقتُ بحبـكِ واألهـِل والـصحِب

ولـي فيـك يـا خيـرَ الـورى أمـٌل *** عسى يزول بلحظك لي كلُّ همي

»#وش_تعنيلك_ هاشتاغ  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المغردون  تداول 
مواقع  إيجابيات  المستخدمون  ناقش  الهاشتاغ  هذا  وعبر  برامج_التواصل«، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  أو  التطبيقات  ذاكرين  وسلبياتها،  التواصل 

المفضلة لديهم.
وفي إحدى التغريدات سأل حساب متابعيه للتصويت على مواقع وتطبيقات 
التصويت في صالح »تويتر«، وجاء  نتيجة  لديهم، وجاءت  المفضلة  التواصل 

»سناب تشات« في المركز الثاني تاه »انستغرام«.
أصــوات  من  فقط   %  1 حــاصــدًا  األخير  المركز  في  »فيسبوك«  وجــاء 
#وش_ هاشتاغ  على  وورد   ،1300 عددهم  تعدى  والذين  المستخدمين 

تعنيلك_برامج_التواصل نحو سبعة آالف تغريدة.

#ماذا_تعنيلك_برامج_التواصل

بعض  اتخاذ  في  »واتسآب«  الفوري  التراسل  تطبيق  بدأ 
من  المزيفة  لألخبار  الجماعي  اإلرسال  لمكافحة  الخطوات 
 5 من  أكثر  الرسالة  توجيه  إعادة  يمنع  جديد  نظام  خال 

مرات.
تطبيقات  أمان  في  المتخصصون  أورده  لما  ووفًقا 
برسالة  عامة  وضع  عن  عبارة  الجديد  اإلجراء  فإن  الويب، 
مرات،  عدة  توجيهها  إعادة  تم  السهم  مزدوجة  أيقونة 
من  إشعارًا  المستخدمون  سيتلقى  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل.
األخير  التحديث  مع  الجديدة  الميزة  هذه  ستظهر  كما 
الرسائل  اقتطاع  إلى  حاليًا  تعمل  التي  لـ»واتسآب«، 
إلى  المستخدمون  وسيضطر  توجيهها،  المعاد  الطويلة 

النقر لقراءة الرسالة كاملة.
كذلك تهدف هذه الخدمة للحد من انتشار األخبار المزيفة 
من خال منصتها فضا عن ذلك للحفاظ على الخصوصية 
الرسالة،  توجيه  إعادة  كيفية  تحد من  إذ  »واتسآب«،  داخل 
ما  مع  مشاركتها  اختيار  رسالة  توجيه  إعادة  عند  يمكنك  إذ 
شركة  وأضافت  واحد.  وقت  في  محادثات  خمس  إلى  يصل 
إلى  مستخدم  من  رسالة  توجيه  إعادة  عند  أنه  »واتسآب« 
مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى 
لكن  رمز سهم مزدوج،  الرسالة من خال  تلك  إلى  اإلشارة 
دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع 

الرسائل األخرى المرسلة على »واتسآب«.
مستخدم  مليار  من  أكثر  يضم  الذي  التطبيق،  وحصل 
المعلومات  بنقل  يتعلق  فيما  االنتقادات  من  لكثير  عالميا، 

الخاطئة في اثنين من أكبر أسواقه بالهند والبرازيل.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مستقبل مجهول لـ »آبل« في ظل التبعية لهواتف »آي فون«

»فيسبوك« تضيف اسمها لـ »إنستغرام«

كلمة1000

● طفلة ترافق وفد حجاج درنة للمطار ترفع الراية البيضاء وهي عادة ليبية لمواكب الحجاج.

من  مجموعة  هناك  بـ»انستغرام«  حسابك  حماية  ألجل 
على  الحفاظ  المهم  من  حيث  ذلك  لك  تضمن  الخطوات 
نزيهة  غير  لغايات  استغالله  ومنع  الخاص  الحساب  أمــان 

وتجنب اختراقه أو كشف معلومات خاصة.
ليراها  ومتاحة  عامة  صــورك  تكون  بــأن  ترغب  لم  إذا 
لتشارك  خاصًا.  الشخصي  ملفك  جعل  يمكنك  الجميع، 
مثل  فقط،  تختارهم  الــذيــن  المستخدمين  مــع  ــورك  ص
انستقرام  حساب  حماية  أجــل  ومــن  والعائلة،  األصــدقــاء 
الخاصة  انستقرام  بروفايل  نافذة  إلى  انتقل  خاصًّا  بجعله 
في  اليمنى  الــزاويــة  في  الثالث  النقاط  على  وانقر  بك 
إعــداد  أن  من  تأكد  خــاص  حساب  خيار  ستجد  األســفــل، 
إلى  الــزر  لون  يتحول  أن  ويجب  التشغيل  قيد  هذا  األمــان 
هم  يتابعونك  الذين  أن  يعني  الخيار  هذا  تنشيط  األزرق 

فقط من يمكنهم مشاهدة صورك على اإلنترنت. 
و  يتابعك،  ممن  وتحقق  المتابعين  قائمة  إلى  اذهــب 
المستخدم  على  اضغط  تعرفهم  ال  الذين  المتابعين  حظر 
زر  فوق  انقر  اليمنى،  الزاوية  أعلى  من  حظره،  تريد  الذي 

القائمة في النافذة الجديدة، اختر خيار حظر المستخدم.
معلومات  في  كثيرة  خاصة  بيانات  تعرض  ال  بأن  ينصح 
وال   »EDIT PROFILE« فــي  خاصة  الشخصي  ملفك 
ضدك  تُستخدم  أن  يمكن  شخصية  معلومات  أي  تكتب 

.»Bio« في حقل

خطوات لحماية حسابك
في »انستغرام« 

مجال  في  العماقة  »آبل«  مجموعة  تسعى 
دون  من  النمو  على  قدرتها  إثبات  المعلوماتية 
االعتماد على منتجها األبرز »آي فون«، باالستعانة 
تعويض  على  تساعدها  أخرى  وخدمات  بأجهزة 
الهواتف  سوق  في  بحصتها  الاحق  التراجع 

الذكية، غير أن هذا المسعى دونه عقبات كثيرة.
وفي الربع األخير شكلت إيرادات »آي فون« أقل 
في  األولى  للمرة  المجموعة  أعمال  رقم  نصف  من 
تحقيق  المجموعة نجحت في  أن  غير  »آبل«،  تاريخ 
خال  المئة  في  واحد  بنسبة  إيراداتها  في  نمو 
هذه  عائدات  في   %  12 بنسبة  التراجع  رغم  عام 
نموًا  العماقة  األميركية  الشركة  الهواتف.وحققت 
والخدمات،  الرقمية  مضامينها  صعيد  على  قويًا 
وألكسسواراتها  ميوزيك«،  و»آبل  باي«  »آبل  مثل 
بودز«،  إير  وسماعات  ووتش  آبل  »ساعة  المتصلة 
وانعكست هذه النتائج ارتفاعًا في سعر أسهم آبل 

في البورصة.

أفي  »تكسبوتنشال«  في  المستشار  وقال 
الذكية  الهواتف  سوق  لبلوغ  »نظرًا  غرينغارت 
مرحلة نضج، ال يمكن أن تستمر آبل في االعتماد 

وأضاف  للتقدم«،  فون  آي  هواتف  على  حصرًا 
في  نشاطها  تنويع  في  الشركة  »استراتيجية 
نتائجها  إلى  بالنظر  حسنا  باء  تبلي  الخدمات 

األخيرة«.
الشهر  خال  المجموعة  وتتحضر 
االئتمانية  بطاقتها  إطاق  إلى  الحالي 

الرقمية،  بمحفظتها  متصلة  ستكون  التي 
بالبث  التلفزيون  خدمة  إلى  إضافة 

عن  يقل  ال  ما  استثمار  مع  التدفقي، 
المضامين  إنتاج  في  دوالر  مليار 

مع  للتنافس  محاولة  في  األصلية 
مثل  المجال  في  كبرى  مجموعات 

»نتفليكس«.
القلقين  المستثمرين  طمأنة  ذلك  شأن  ومن 

تُعتبر  التي  المجموعة  لهذه  المالية  الصحة  على 
التراجع  ظل  في  األميركي  االقتصاد  رموز  أبرز  من 

في السوق العالمية للهواتف الذكية.
في  الذكية  الهواتف  مبيعات  تراجعت  فقد 
إذ وصلت  عام  2,6 % خال  بنسبة  العالم 
بين  مباعة  وحدة  مليون   341 إلى 
أرقام  وفق  ويونيو  أبريل 
»ستراتيجي  شركة 

أناليتيكس«.
مونستر  جين  وقال 
من  تومسون  وويل 
فنتشيرز«  »لوب  شركة 
إن  االستثمارية 
طويًا  ركزوا  المستثمرين 
من  التجهيزات  مبيعات  على 
على  يكفي  بما  التركيز  دون 

ت  ا ر المجموعة.قد

وعلق هؤالء في مذكرة بالقول »نظن أن نتائج 
المقبلتين  للسنتين  الطريق  وخريطة  األخير  الربع 
تقويم  ستبدآن  إذ  للمجموعة  منعطفا  ستشكان 
بصورة  بها  المرتبطة  المنظومة  وكل  آبل  وضع 

أفضل«.
صورة  يرسمون  المحللين  بعض  أن  غير 
األميركية  المجموعة  مستقبل  عن  أكثر  قاتمة 
سوق  من   %  11 على  سوى  تستحوذ  تعد  لم  التي 
الجنوبية  الكورية  بتأخر كبير عن  الذكية،  الهواتف 

»سامسونغ« )22 %( والصينية »هواوي« )17 %(.
»فيوتشوروم  من  نيومان  دانيال  وكتب 
أكبر مما  آبل تعاني صعوبة  أن  ريسرتش«، »أظن 
»استراتيجية  أن  واعتبر  يتصوروا«،  أن  الناس  يريد 
نموهم  يستقون  هم  الرؤيا،  إلى  تفتقر  المجموعة 
فون  آي  هواتف  بدل  والخدمات  األكسسوارات  من 
لكن  األمام  إلى  خطوة  التنويع  باد،  آي  وأجهزة 

يجب تعزيز هذا المنحى وتسريعه«.

إلى  اسمها  إضافة  في  الماضي  األسبوع  »فيسبوك«  شركة  بدأت 
فيها  تكشف  التي  المرات  أولى  إحدى  في  »إنستغرام«،  تطبيق  اسم 

للمستخدمين عن ملكيتها منصة تبادل الصور الشهيرة.
التواصل  عماق  فيه  يــواجــه  وقــت  فــي  الخطوة  هــذه  وتــأتــي 
التنظيمية  الجهات  قبل  من  المراجعة  من  مزيدا  بالعالم  االجتماعي 

يتعلق  فيما  أكبر  شفافية  أجل  من  العالم  أنحاء  جميع  في 
وطريقة  البيانات  خصوصية  بممارسات 

الخاصة  للمعلومات  فيسبوك  عــرض 
التي  ــات  ــه ــج وال بالمستخدمين 

تطلعها على هذه المعلومات.
االســـم  أن  مـــن  الـــرغـــم  ــى  ــل وع
المستخدمين،  لجميع  يظهر  ــم  ل
فروم  »إنستغرام  عبارة  رؤية  فيمكن 

في  اإلعــدادات  صفحة  أسفل  فيسبوك« 
األجهزة  بعض  على  إنستجرام  تطبيق 

التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.
وقـــال نــاطــق بــاســم الــشــركــة »نــريــد أن 

من  جزءا  تعد  التي  والخدمات  المنتجات  بشأن  وضوحا  أكثر  نكون 
تطبيق  السم  اسمها  أيضا  »فيسبوك«  تضيف  وسوف  فيسبوك«، 

التراسل »واتسآب«.
 2012 العام  »إنستغرام«  اشترت  »فيسبوك«  شركة  وكانت 
مليار  من  أكثر  حاليا  منهما  كل  ويستخدم   ،2014 العام  وواتساب 

شخص.
إضافة  في  خــاص  بشكل  مهما  »إنستغرام«  تطبيق  وأصبح 
بمنأى  التطبيق  ظل  حيث  لـ»فيسبوك«  ــرادات  إيـ
المتعلقة  الفضائح  عــن  كبير  حــد  ــى  إل
األم  ــة  ــركـ ــشـ الـ ــة  ــي ــوص ــص ــخ ب
يجذب  أنــه  كما  لــه،  المالكة 
بمعدل  الشبان  المستخدمين 
جذب  على  ــاوة  ع بكثير  ــرع  أس

المزيد من المعلنين.
في  »فيسبوك«  شركة  وقالت 
وتغيير  الجديدة  القواعد  إن  يوليو 
خصوصية  حماية  بهدف  المنتجات 
نمو  إبطاء  إلى  سيؤدي  المستخدمين 

ــا  ــه ــرادات خمسة إي دفع  على  وافقت  كما  المقبل،  العام 
أجرته  البيانات  خصوصية  حــول  تحقيق  لتسوية  دوالر  مليارات 

اللجنة االتحادية األميركية المعنية بالتجارة.

»نتفليكس« تخسر مسلسل »فريندز«

»تويتر« يعتذر 
ملستخدميه

 »Pew Research Center« أشارت دراسة أجراها مركز
في الواليات المتحدة إلى أن المقاطع التي تضم أطفااًل 

أقل من 13 عامًا على »يوتيوب« تجمع ألكبر عدد من 
مشاهدات.

وعلى الرغم من أن عددًا قليًا فقط من مقاطع الفيديو 
باللغة اإلنجليزية يستهدف األطفال، إال أنها ال تزال تتلقى 

عددًا أكبر من المشاهدات في المتوسط مقارنة بمقاطع 
الفيديو األخرى، التي لم تستهدف األطفال.

ومع ذلك، فوفقًا للناطق الرسمي باسم »يوتيوب«، فإن 

الفئات األكثر مشاهدة في التطبيق ال تشمل األطفال 
على وجه التحديد، حيث تبقى الكوميديا والموسيقى 

والرياضة والكيفية هي الفئات األكثر شعبية، لكن رغم 
ذلك فإن تضمين أطفال فى مقاطع الفيديو لزيادة عدد 

المشاهدات هو أحد جوانب »يوتيوب« التى اختارها العديد 
من المبدعين. ويذكر أن هذه الدراسة استندت إلى جمع 

قائمة من قنوات »يوتيوب« الشهيرة التي كانت موجودة 
حتى أواخر العام 2018، وتحليل جميع مقاطع الفيديو التى 
أنتجتها تلك القنوات خال األسبوع األول من يناير 2019.

مقاطع األطفال األعلى مشاهدة  »واتسآب« يكشف عن 
تحديث جديد »مزعج«

#هشـتاغ

بمقدار  جديد  تمويل  جمع  شــات«  »سناب  شركة  تعتزم 
تخطط  حيث  األجــل،  قصير  قرض  شكل  على  دوالر  مليار 
المزيد  بإنشاء  استثماره  في  الجديد  التمويل  الستخدام 
الشبكة  على  فقط  ينشر  ــذي  ال الحصري  المحتوى  من 
باإلضافة  المعزز،  الــواقــع  مــزايــا  ــادة  وزيـ االجتماعية، 
تستخدم  أخرى  ناشئة  شركات  على  االستحواذ  الحتمالية 

خدماتها في النمو.
»سناب  شركة  على  صعبة  الماضية  السنة  كانت 
المستخدمين،  ونمو  السهم  سعر  ناحية  مــن  ــات«  ش
مزايا  أطلقت  أن  بعد  السيما  نسبيًا  مؤخرًا  وانتعشت 

األلعاب وتطوير أشكال جديدة من العدسات.
مثل  جــديــدة  تطبيقات  ظهرت  الــوقــت  بنفس  لكن 
أدت  فيسبوك  من  المنافسة  حــدة  وزيــادة   »TikTok«

لصعوبة مهمة زيادة نمو مستخدمي »سناب شات«.
سندات  على  الحصول  فرصة  شات«  »سناب  وستطرح 
ويمكن   2026 عام  في  استحقاقها  يجري  للتحويل  قابلة 
فوائدها  مع  قيمتها  على  الحصول  للمستثمرين  حينها 

على شكل نقود أو أسهم أو مزيج بينهما.
الفائدة  معدالت  انخفاض  فرصة  سناب  وستستغل 
من  النوع  هذا  على  المستثمرين  طلب  زيــادة  ومع  حاليًا 
المطلوب  التمويل  تجمع  أن  المتوقع  من  فإنه  السندات، 

هذا األسبوع.

مليار دوالر  استثمار 
»سناب شات« في املحتوى 
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من اإلحاطة إلى اإلدانة األممية

المطار  الدولي  معيتيقة  مطار  تستهدف  التي  الهجمات  وتيرة  ارتفعت 
مع  تواكب  ما  وهو  األسبوع،  هذا  طرابلس  العاصمة  في  المتبقي  الوحيد 
استخدام  لوقف  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  دعوة  حول  سياسي  جدل 
الماضي،  اإلثنين  األمن  مجلس  في  إحاطته  معيتيقة عسكريًا« خالل  مطار 

استهدفت والتي أتبعها ببيان آخر يدين »الضربات المتكررة  الــتــي 
المطار« بعد هجومين بالقذائف هذا األسبوع.

منذ منتصف األسبوع الماضي كان المطار في 
قوبلت  إذ  والعسكرية،  السياسية  التفاعالت  قلب 
بحكومة  المواصالت  وزارة  بنفي  سالمة  إحاطة 
األممي،  المبعوث  لسان  على  ورد  ما  الــوفــاق 
المالحة  لحركة  يستخدم  »المطار  أن  مؤكدة 
األكثر  الدولي  المنفذ  وهــو  المدنية،  الجوية 
المناطق«،  كافة  ومن  الليبيين  من  استخدامًا 
المطار  زيارة  إلى  سالمة  نفسه  الوقت  في  داعية 

للتأكد من استخدامه لألغراض المدنية.
في  أخرى  مرة  لتتساقط  عادت  القذائف  لكن 
استهدافه  جرى  إذ  األسبوع،  هذا  المطار  أرجــاء 
حين  الماضي،  السبت  أولها  كان  هجمات  بثالث 

وفق  الردع،  بوابة  أمام  سقطت  وثالثة  المطار  مهبط  قذيفتان  استهدفت 
مصدر مسؤول لـ» الوسط«، لتتوقف حركة المالحة لساعات قبل أن تعود 
في اليوم نفسه. وفي حادث هو الثاني خالل 48 ساعة، نجت طائرة شركة 
الرسمية  الصفحة  على  بيان  حسب  المطار،  استهدف  قصف  من  البراق 

للمطار بموقع التواصل االجتماعي.
األممية  البعثة  من  إدانة  بيان  جاء  الضربات،  تلك  وتيرة  ازدياد  ومع 
ليبيا  غرب  من  الحجاج  فرص  تهدد  االعتداءات  »هذه  أن  إلى  أشار  األحد، 
الضربات  أدت  أغسطس،   3 »في  بأنه  مستشهدًا  الحج«.  فريضة  أداء  من 
الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو على 250 حاجًا على البحث 
عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه 
إلى  »دعوته  ليجدد  األممي  المبعوث  وعاد  للقصف«،  التجارية  الطائرات 
الشروع في هدنة لمناسبة حلول عيد األضحى المقبل بغرض التخفيف من 

مطار معيتيقة بني نيران 
القذائف والتصعيد السياسي

وطأة هذه األولويات اإلنسانية العاجلة والبدء في معالجتها«.
أن  المشري،  خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  اعتبر  اإلدانة،  ورغم 
بسبب  معيتيقة  لمطار  المتكرر  القصف  تبعات  يتحمل  األممي  »المبعوث 
المغالطات التي وصفها بالمتعمدة في إحاطته األخيرة. ونقلت قناة »ليبيا 
مجلس  أمام  إحاطته  في  سالمة  »مغالطات  إن  قوله  المشري  عن  األحرار« 
وتهديد سالمة  المدني  المطار  األخضر لضرب  الضوء  بمثابة  تعتبر  األمن 

الركاب« -حسب تعبيره.
ولم تردع اإلدانات هذا القصف المتكرر، إذ لم 
طائرة  وكانت  إال  الماضي  األربعاء  ليل  يحل  يكد 
تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من غات قد 
األربعاء،  مساء  المطار  له  تعرض  من قصف  نجت 
بحسب بيان على الصفحة الرسمية للمطار بموقع 
لـ»الوسط«،  يتسن  ولم  االجتماعي.  التواصل 

التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.
نوعها،  من  األولى  تكن  لم  األخيرة  الهجمات 
منذ  متواصل  لقصف  معيتيقة  مطار  يتعرض  إذ 
الجيش  قوات  بين  طرابلس  العاصمة  حرب  بدء 
لحكومة  تابعة  وأخــرى  العامة  للقيادة  التابعة 
تنفذ  التي  الجهة  حقيقة  عن  يكشف  ولم  الوفاق، 
تتهم  وفيما  مستقلة،  مصادر  من  الهجمات  هذه 
ألغراض عسكرية،  المطار  باستخدام  الوفاق  حكومة  قوات  العامة  القيادة 

يأتي نفي الحكومة في طرابلس هذه االتهامات.
إذ  الطيران،  شركات  موقف  على  الهجمات  في  التصعيد  هذا  وانعكس 
أكدت شركة »طيران مالطا« صعوبة استئناف الرحالت الجوية إلى ليبيا هذا 
كانت  أنها  إلى  معيتيقة، مشيرة  على مطار  األخيرة  الهجمات  بسبب  العام 
تخطط الستئناف الرحالت الجوية إلى العاصمة طرابلس »لكن الوقت على 

ما يبدو قد تغير اآلن«.
استهداف  محللون  يستبعد  ال  طرابلس،  العاصمة  حرب  استمرار  ومع 
السياسي  التصعيد  لهجة  استمرار  ظل  في  أخرى،  ومرات  مرات  المطار 
المتبادل، أو االكتفاء بما يصفها المتابعون للشأن الليبي بـ»إدانات معلبة« 
للدولة،  حيوي  مرفق  استهداف  دون  للحيلولة  الالزم  الردع  ألدوات  تفتقد 

والنأي به عن الصراع العسكري القائم.

3 هجمات على المطار خالل أسبوع 
واحد دون ردع حاسم

المطار يتعرض لقصف متواصل منذ بدء 
حرب العاصمة طرابلس

طرابلس - الوسط

»الوسط« حتاور رئيس »مركزية« االنتخابات البلدية

بن تاهية: 10 صعوبات تواجه االنتخابات البلدية

الخاصة  والضوابط  األسس  الئحة  هي  ما    •
من  »المعدلة  البلدية  مجالس  بانتخابات 

النظام الفردي إلى نظام القائمة«؟
النتخابات  المركزية  اللجنة  تشكلت  عندما   -
من   2013 لسنة   160 بقرار  البلدية  المجالس 
تطبيقًا  زيدان،  علي  الموقتة،  الحكومة  رئيس 
59 لإلعداد واإلشراف  التنفيدية للقانون  لالئحة 
على انتخابات البلدية، تم إصدار قرار 161 لسنة 
االنتخابية  والضوابط  باألسس  الخاص   2013
وعرض  المركزية  اللجنة  من  فنية  مراجعة  بعد 

من وزير الحكم المحلي لمجلس الوزراء.
والمختص   2013 لسنة   161 القرار  وصدر 
)المواعيد،  االنتخابية  والضوابط  باآلليات 
على  مبنيًا  وكان  االنتخابي(  النظام  اإلجــراءات، 
الترشح الفردي لكل فئات الترشح )العامة وذوي 

االحتياجات الخاصة والمرأة(. 
وبعد تنفيذ جولة أولى من انتخابات البلديات 
 2013 لسنة   161 للقرار  وفقًا  الفردي  بالنظام 
تقدم  مهامها،  البلدية  المجالس  واســتــالم 

البلديات  عمداء  بعض 
المجتمع  ومؤسسات 
والناشطين،  المدني 
ــات لــتــغــيــيــر  ــب ــل ــط ب
ــام االنــتــخــابــي  ــظ ــن ال
استقرار  عــدم  بسبب 
البلدية  الــمــجــالــس 
ــل الـــصـــراعـــات  ــع ــف ب
األعضاء  بين  الداخلية 
وتعدد  التجانس  وعدم 
عن  الثقة  حجب  حاالت 
العمداء وبالتالي تدني 

أداء هذه المجالس.
الملف،  هــذا  الرئاسي  المجلس  تبني  وقــد 
 ،2018 لسنة   10 شهر   1363 القرار  وأصــدر 
لمراجعة  عمل  ورشتي  المركزية  اللجنة  وعقدت 
وكانت   ،2018 لسنة  نوفمبر  االنتخابي  النظام 
المختصون  إليها  دعي  التي  الورشة،  محاور 
وسائل  على  وكــانــت  والــدولــيــون  المحليون 

اإلعالم:
نظام  وعيوب  الــفــردي  النظام  مزايا   -  1

القائمة.
النظام  وعيوب  القائمة  نظام  مزايا   -  2

الفردي.
3 - تقييم القرار 1363.

وموقع  صفحة  على  الورشة  مخرجات  ونشرت 
المركزية. اللجنة 

الرئاسي،  للمجلس  التوصيات  إحالة  وتمت 
أن  دائمًا  المركزية  اللجنة  نظر  وجهة  وكانت 
مثل هذا الموضوع يحتاج إلى حوارات مجتمعية، 
ومطالبات  بتوصيات  يصدر  أن  يجب  ــان  وك
ــراء  إج وعــدم  لالنقسام  نــظــرًا  الــقــاعــدة  مــن 
بتجميع  المواطنين  ألراء  واستطالعات  مسوحات 

استبيانات.
•  وماذا كان رد فعل المجلس الرئاسي؟

- أخذ باالعتبار بعض التوصيات وأصدر القرار 

من  الخاصة  الفئات  واستثنى   2019 لسنة   18
الفئة  إن مرشحي  بحيث  المغلقة،  القائمة  نظام 
)5 مرشحين  العامة يترشحون عبر قوائم مغلقة 
أساسيين  و6  الصغرى  للبلديات  أساسيين 
يتقدم  فيما  احتياط(  و5  الكبرى  للبلديات 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  المرأة  فئة  مرشحو 
كمرشحين أفراد، بحيت يتكون المجلس البلدي 
بالقائمة  األساسيين  المرشحين  من  المنتخب 
الفائزة عن الفئة العامة، باإلضافة إلى الفائزين 

األفراد من الفئات الخاصة.
•  وكيف ترجم ذلك في صناديق االقتراع؟

- نعم، تم إجراء انتخاب 22 مجلسًا بلديًا وفقًا 
: زلطن وزوارة ورقدالين ووازن  18 وهي  للقرار 
وباطن  والرحيبات  والقلعة  ونالوت  والحوامد 
وبــراك  والشويرف  ونسمة  والرياينة  الجبل 
وسبها  والبوانيس  الشاطي  وإدري  والقرضة 

وبنت بية والغريفة وأوباري ووادي عتبة.
المجالس  مقاعد  توزيع  تم  أساس  أي  على    •

البلدية؟
-  5 مقاعد للفئة العامة وواحد لكل من المرأة 
يقل  التي  البلدية  الخاصة في  االحتياجات  وذوي 
مقاعد  و7  نسمة،  ألف   250 عن  سكانها  عدد 
العامة وواحد لكل  للفئة 
لذوي  ومقعد  المرأة  من 
في  الخاصة  االحتياجات 
التي  الكبرى  البلديات 
 250 على  سكانها  يزيد 

ألف نسمة.
للمرأة  يمكن  هل    •
االحــتــيــاجــات  وذوي 
بالفئة  الترشح  الخاصة 

العامة؟
- نعم بإمكان الفئات 
على  الترشح  الخاصة 

مقاعد الفئة العامة.
االنتخابات  نتائج  في  واجهتم طعونات  •  هل 

الفترة االخيرة.. وما أسبابها؟
حدثت  خروقات  ضد  كانت  الطعون  نعم،   -
إجرائية،  أخطاء  ضد  أو  االنتخابية  العملية  أثناء 
القوائم  بعض  ضد  الطعونات  بعض  ووردت 
بعضها  أن  أســاس  على  البلديات  بعض  في 
قبلي أو جهوي ولم نتسلم أي طعن ضد النظام 
22 مجلسًا بلديًا وفقًا  انتخاب  االنتخابي، بل تم 
لنظام القائمة المغلقة )القرار 18 لسنة 2019(، 
وسبقها انتخاب 95 مجلسًا بلديًا بالنظام الفردي 
وفقًا للقرار 161 لسنة 2013، ولعل آخرها ما تم 
الزاوية  البلدية  المجالس  بانتخاب   2018 سنة 

وبني وليد ودرج.
طرابلس  استئناف  محكمة  حكم  عن  وماذا    •

والقاضي بإلغاء القرار 18 لسنة 2019؟
تطبيق  في  مشكلة  لديها  ليست  اللجنة   -
في  طرفًا  وليست  المعتمد،  االنتخابي  النظام 
تنتظر  وهي  القضاء  أحكام  وتحترم  الخصومة، 
هذا  في  العليا  المحكمة  وحكم  التقاضي  انتهاء 

الخصوص.
البلديات  التعامل مع تلك  •  لكن كيف سيتم 

بعد إلغاء قرار »الرئاسي«؟
حكم  وينتظر  قانوني  الــمــوضــوع  ــذا  ه  -

العليا. المحكمة 
الحكم  هذا  بعد  االنتخابات  إعادة  عن  ماذا    •

القضائي؟
قانونية  مراكز  رتبت  السابقة  االنتخابات   -
أعمالهم  وممارسة  مناصبهم  المنتخبين  بتولي 
بمدد تجاوزت 60 يومًا ودون طعون أو إجراءات 
قانونية ضدهم، وبالتالي فقد تحصنت مراكزهم 
بإعادة  المركزية  اللجنة  تقوم  فكيف  القانونية، 
التقاضي  مرحلة  استكمال  حتى  قبل  االنتخابات 
العليا  المحكمة  من  نهائي  حكم  إلى  وصــواًل 
إعادة  تتم  أساس  أي  وعلى  االنتخابات،  وتعيد 

االنتخاب ومنطوق الحكم ال ينص على ذلك.
االنتخاب  بإعادة  المركزية  اللجنة  قامت  لو 
محكمة  حكم  العليا  المحكمة  حكم  نقض  وتم 
عبث،  بعده  ما  عبثًا  هذا  سيصبح  االستئناف، 
وحكم االستئناف تأسس على عدم إتباع حكومة 
اعتماد  الصحيحة في  الشكلية  لإلجراءات  الوفاق 
وزير  قبل  من  عرضه  يتم  لم  حيث   ،18 القرار 
القانون  ذلك  على  ينص  كما  المحلي،  الحكم 
القرار  إصدار  إعادة  »الرئاسي«  وبإمكان   ،59
المحلي  الحكم  برقم جديد بعد عرضه من وزير 

لحكومة الوفاق.
خالل  اللجنة  تواجه  التي  الصعوبات  ما    •

مراحل العملية االنتخابية؟

منها  عدة  وتواجهنا صعوبات  واجهتنا  لقد   -
المجالس  من  لـ90%  القانونية  الوالية  انتهاء 
وازدياد  االنتخابي،  البرنامج  وتراكم  البلدية، 
لالنتخابات  المعرقلين  ــرار  وإص العمل،  حجم 
والصعوبات  السياسي،  باالنقسام  التحجج  في 
وعدم  كهرباء  )انقطاع  واللوجستية  األمنية، 
وإغــالق  ــواد  م إيــصــال  وصعوبة  ــود  وق تــوافــر 
بمناطق  البلديات  من  العديد  ووقوع  مطارات(، 
وفشل  السياسي،  الحل  أفق  وانعدام  اشتباكات، 
من  بمهامه  القيام  فــي  التشريعي  الجسم 
يلزم  ما  واتخاد  القانونية  اإلشكاليات  حل  خالل 

المؤسسات. الستقرار 
•  وسط الظروف الراهنة التي تمر بها البالد.. 
المنطقة  بلديات  مع  اللجنة  تتعامل  كيف 

الشرقية؟
- منظومة تسجيل الناخبين مفتوحة لبلديات 
اللجان  تمكين  وننتظر  الشرقية،  المنطقة 
والزلنا  وكنا  األرض،  على  العمل  من  الفرعية 
المنظومة  لتوفر  العمل  هذا  إلتمام  مستعدين 
والدولي،  المحلي  والدعم  والمواد  والميزانية 
وهذا العمل فني وتقني بحت، ومبني على دعم 
واللجنة  المكان،  على  المقبولة  الفرعية  اللجان 
المركزية ال تتدخل ولم يتدخل أي طرف آخر في 
حيادية ونزاهة العملية االنتخابية، وهذا ما ثبت 
المجالس  95 مجلسًا بلديًا، كما أن  انتخاب  بعد 
تحت  جرت  الشرقية  بالمنطقة  المنتخبة  البلدية 

إشراف اللجنة.
وأود التذكير بأن قرار تكليفنا بهذا العمل كان 
من علي زيدان سنة 2013، لكن الحكومة الموقتة 
الحالية تصر على تسييس عملنا وعرقلة انتخابات 
انتخابات  البلدية بشدة، وشكلت لجنة  المجالس 

خاصة بها بحجة أننا نتبع حكومة الوفاق.
وال بد أن نشير إلى أن منظومة الرقم الوطني 
موحدة، وكذلك السجل المدني والجوازات أيضًا، 
المؤسسات،  هذه  رؤساء  كلفت  الوفاق  وحكومة 
رغم أن عملنا بدأ في العام 2013 وجزء منه جرى 
انتخاب  وجرى  الثني،  عبداهلل  السيد  إدارة  تحت 
كان  عندما  المركز  طرابلس  البلدي  المجلس 

رئيسًا للوزراء.
•  كيف تتعامل اللجنة مع المجالس التسييرية 
وما  الموقتة..  الحكومة  قبل  من  المكلفة 

القانوني؟ وضعها 
على  باإلشراف  مختصة  المركزية  اللجنة   -
سارية،  وقوانين  لوائح  على  بناء  االنتخابات 
وليست لها عالقة بالمجالس التسييرية أو حتى 
القانونية.  الوالية  المنتهية  البلدية  المجالس 
والمجالس التسييرية هي مجالس موقتة لتسيير 
الخدمات  استمرارية  وضمان  البلديات  أعمال 
للمواطنين، وإذا تم إجراء االنتخابات فإن تكليف 
ومختلق  قانوني  غير  أمر  تسييرية  مجالس  أية 

بسبب الصراع السياسي.
مثاًل تكليف مجلس تسييري لبلدية بني وليد 
خالفًا للمجلس المنتخب سنة 2018 )عن طريق 
إهانة  هو  فيه(  يطعن  لم  الذي  الفردي  النظام 
اصطفوا  الذين  وليد  بني  بمواطني  واستخفاف 
الخطوة  وهذه  حرية،  بكل  مجلسهم  وانتخبوا 
المحلية،  اإلدارة  بناء  وعرقلة  إطار هدم  في  تقع 
وبعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن واستقراره.

القاهرة–جيهان الجازوي

منذ مطلع العام 2019 دخلت البالد في امتحان ديمقراطي عبر 
والتحديات  الهموم  بقيت  لكن  بلدية،   22 في  االقتراع  صناديق 
أمام  وتضعها  البلدية،  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  تالحق 
ألقى بظالله على  الليبي الصعب. فما بين انقسام سياسي  الواقع  أسئلة 
البلديات، وقسم المجالس إلى »تسييري« و»منتخب«، وبين حكم قضائي 

بانتخابات  الخاصة  والضوابط  األسس  الئحة  »الرئاسي«  تعديالت  بإلغاء 
وصعوبات  الشرعية،  سؤال  أمام  االنتخابات  وضع  البلدية  المجالس 
على  الملفات  تتراكم  االنتخابية،  العملية  مراحل  مختلف  تواجه  ومعوقات 

طاولة رئيس اللجنة سالم بن تاهية.
بن تاهية قال في حوار إلى »الوسط«: »إن اللجنة تحترم أحكام القضاء 

الوقت ذاته  العليا، وأستبعد في  المحكمة  التقاضي وحكم  انتهاء  وتنتظر 
نهائي  إلى حكم  التقاضي وصواًل  مرحلة  استكمال  قبل  االنتخابات  إعادة 
من المحكمة العليا«، وشرح 10 تحديات تواجه اللجنة خالل مراحل العملية 
االنتخابية، واعتبر أن تكليف أية مجالس تسييرية بعد إجراء االنتخابات هو 

أمر غير قانوني ومختلق بسبب الصراع السياسي، وإلى نص الحوار...

ننتظر انتهاء إجراء التقاضي في حكم »استئناف 
طرابلس« بإلغاء تعديالت 2019

 »املوقتة« تصر على عرقلة االنتخابات 
في املنطقة الشرقية

الطعون على العملية االنتخابية ضد 
خروقات أو أخطاء إجرائية

تكليف مجلس تسييري في بني وليد 
يعرقل بناء اإلدارة المحلية



محليات 04

كانت  التي  بنغازي  هنا  كبالد،  البالد  هذه  تعد  لم 
والتعايش  التنوع  صنوف  كل  جنباتها  بين  على  تحمل 
ومن  إليها  قدم  من  تحتضن  وغريبها،  بل  أهلها  بين 
ابنها،  تحسبه  حتى  أبنائها  من  ليس  ترابها  على  وُلد 
بين  التعايش  وترفض  مختلف  كل  تلفظ  اليوم  باتت 
وتعصب  لقبيلة  وآخر  لميليشيا  تعصب  هنا  أبنائها، 
ضاقت  حتى  مختلف  لكل  رفض  وذاك  هذا  وبين  لفكر، 

البالد بمن فيها فال تقبل رأي حبيبها وال غريبها.
يحتفظ تاريخ بنغازي الحديث بأسماء ثالث شخصيات 

)أندريا(: من سكانها حملوا اسم 
الشهير  البن  مطحن  صاحب  سوركس،  أندريا  األول 
ولدين  منها  وأنجب  ليبية،  سيدة  من  تزوج  الذي 
عليه  أطلقه  يوناني  أحدهما  اسمين  منهما  كل  حمل 
دينو  هما  والدته،  عليه  أطلقته  ليبي  وآخر  والده، 
األكبر، واألصغر هو جورج أو فرج لعموم سكان بنغازي 
والسورية  السروال  بارتدائه  حياته  طوال  اشتهر  الذي 
البنغازية  اللهجة  الحمراء، وكان يتحدث  الليبية والشنة 
المدينة  خارج  من  قادم  أي  على  يتعذر  فكان  بطالقة، 
من  الثمانينات  أواخر  في  تزوج  يوناني،  أنه  يعرف  أن 
سيدة ليبية، وبعد أن أممت الدولة الصناعات والتجارة 
الخاصة عمل في القنصلية اليونانية حتى أغلقها نظام 
بنغازي  في  األوروبية  القنصليات  بين  من  القذافي 

الجديدة. أوائل األلفية  التسعينات، وتوفي في  خالل 
شركة  في  شريك  وهو  كاتسوراكيس،  أندريا  الثاني 
الشاحنات  من  أسطواًل  تملك  كانت  التي  »القافلة« 
وتسير رحالت إلى واحة الكفرة، كان مقر الشركة بأعلى 
وكان  البلدية،  بميدان  المغيربي  بشير  قرطاسية  محل 
المصري  الممثل  كثيرًا  يشبه  الجثمان  ضخم  أندريا 
التجاري بشاحنة  بدأ مشواره  قد  وكان  )حسن حسني(، 
انطالقًا  الكفرة  إلى  القافلة  رحالت  بها  دشن  قديمة 
وأوجلة، وكان يصطحب  وجالو  أجدابيا  عبر  بنغازي  من 
معه خبيرًا كدليل بدروب الصحراء، قال البعض إنه من 
قبيلة  إلى  اآلخر  البعض  نسبه  بينما  »المغاربة«  قبيلة 

»الفواخرط«.
الوقود  براميل  ردم  من  أول  أنه  أندريا  عن  ويعرف 
والماء على طول خط سيره من أوجله إلى الكفرة نظرًا 
تكن  لم  الطريق  أن  كما  وقود،  محطات  وجود  لعدم 
طريقها  في  الشاحنة  تنطلق  أن  بعد  آنذاك،  معبدة 
من  الخبير  أمام  يكن  لم  البطيئة  وسرعتها  الطويلة 
شيء ليقطع به الملل إال أن يرفع عقيرته بأغاني العلم.
رحلته،  لرفيق  االستماع  إال  أندريا  أمام  يكن  ولم 
فالشاحنة لم تكن مزودة براديو في تلك األزمنة، وفي 
التي  األغاني  من  )الخبير(  رصيد  نفد  الطريق  منتصف 
شرح  في  وبدأ  أندريا  إلى  فالتفت  مرات،  عدة  كررها 
بحور شعر )العلم( وأبوابه، وكان على أندريا أن يستمع 
العلم  أغاني  يحفظ  مدة  بعد  أصبح  ثم  الملل،  ليقطع 
ويعرف الفرق بين الجفا، والغني، والمرهون وكل فنون 
)العلم( كان آخر عهدي بأندريا في منتصف السبعينات 
نظام  حملة  أن  إذ  بنغازي،  شوارع  في  أشاهده  فلم 
الجاليات األوربية كانت قد  سبتمبر إلخالء المدينة من 

السبعينات. أواخر  بلغت ذروتها في 
)إنترانيك  فهو  قصتنا،  بطل  وهو  الثالث  أما 
فهو  أندريا،  باسم  بنغازي  في  واشتهر  كريكوريان( 

من  ووالداه   1926 العام  بنغازي  مواليد  من  أرميني 
البركة،  في  اشتهرت  كريكوريان  وعائلة  ليبيا،  مواليد 
عمه  كان  )كركورة(  باسم  بيوتًا  وامتلكوا  اقاموا  حيث 
بعمارة  وكان محله  )ميشالن(  السيارات  وكياًل إلطارات 
اشتراها  التي  وهي   ) )الشجرة  طوسون  عمر  بميدان 
وشغلتها  بناءها  وأعاد  البركي،  مصطفى  المرحوم 
صدر   1964 العام  وفي  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
ليبيا،  التجارية في  الوكاالت  قانون حظر تولي األجانب 
وهي  »أوليفتي«،  لشركة  وكياًل  )نيكوال(  شقيقه  وكان 
من  حكومي  مكتب  يخُل  لم  مشهورة،  إيطالية  شركة 
اآلالت  إلى  إضافة  الشركة،  هذه  صنعتها  كاتبة  أي 
وُلد  إنه  نفسه  عن  )أندريا(  يقول  البسيطة،  الحاسبة 
بالبركة، ولعب الكرة بمقطع الهدار مع أنداده إبراهيم 
حسني بي، والمبروك البسيوني، وفرج الغزالي )فريره(، 
سبقته  قد  كنتُ  نصراني(.  ليبي  )إنه  ساخرًا  ويضيف 
عندما  بنغازي  في  اإليطالية  الجوية  بالخطوط  بالعمل 
قادمًا  للمحطة  كمدير  تقريبًا   1974 العام  بنا  التحق 
العديد  بين  أندريا  تنقل  وقد  الليبية  النقل  شركة  من 
اهلل  و»عبد  كوتس«  »متشل  شركة  منها  األعمال  من 
على  أندريا  تحصل  الليبية«،  و»النقل  السنوسي«  عابد 
وبموجب  الليبيين،  بقية  مثل  مثله  الليبية  الجسنية 
الصادر  الليبية  الجنسية  قانون  األولى من  المادة  نص 
1954. تزوج أندريا من سيدة أرمنية من مواليد  العام 
فيال  في  يقيم  وكان  وبنتًا،  ولدين  وأنجبا  أيضًا  بنغازي 
الشركسي.  مصطفى  السيد  من  مستأجرة  بالحدائق 
تزوجت ابنته والتحقت بزوجها في إيطاليا وتوجه ابناه 

التي بدآها في معهد  إيطاليا الستكمال دراستهما  إلى 
دي السالي.

األكبرمع  ابنه  شارك  عندما  أندريا  مأساة  بدأت 
وبعدها  روسيا  ضد  مظاهرة  في  روما  األرمنية  الجالية 
منظمة  إلى  االنضمام  بتهمة  عليه  القبض  ُألقي  بعام 
وحكم  الروسية  البعثة  استهداف  تنوي  كانت  إرهابية 
األمنية،  اإلجراءات  وُأودع سجن شديد  آخرين  مع  عليه 
وكان على أمه أن تعيش في روما بالقرب منه لتزوره.

 1978/4 رقم  القانون  وبعد صدور   1978 العام  في 
أحد  أبلغ  لساكنه«  البيت  بـ»قانون  معرف  ما  أو 
المواطنين عنه أنه أجنبي ويقيم لوحده في فيال كبيرة 
الجاهزة  المساكن  مشروع  في  شقة  ومنح  منها  فُأخرج 
من  بنغازي  إخالء  حملة  ضمن  بنينا  مطار  بطريق 

األجنبية. الجاليات 
االشتراكي،  االتحاد  أمين  أصدر  السبعينات  بداية  في 
عبد الوهاب الزنتاني، قرارًا بمنع سفر المواطنين الذين 
وتقدم  العربي،  االشتراكي  االتحاد  في  أعضاًء  ليسوا 
لالنضمام  بطلب  ليبيًا  سفر  جواز  يحمل  باعتباره  أندريا 
)مسيحيًا(  باعتباره  االشتراكي، فرفض طلبه  االتحاد  إلى 
بدأ  عندما  األمر  وتكرر  ذلك.  من  إعفاء  على  وتحصل 
بقاعدة  للتدريب  توجيهه  فتم  المدن،  تجييش  برنامج 
السبب  بنفس  تسريحه  تم  ما  وسرعان  الجوية،  بنينا 

ولذلك كان يقول كما أسلفنا إنه ليبي مسيحي !
البعض  1986 ووضع  العام  التقاعد  إلى  أندريا  ُأحيل 
العام  الحال  وانته  المساكن،  في  شقته  على  العين 
ومنها  طرابلس  إلى  فسافر  منها،  بإخراجه   1988
إيطاليا  شركة  مديري  بأحد  اتصل  حيث  إيطاليا،  إلى 
كان  الذي  شقيقه  إلى  به  فأوصى  ليبيا  في  السابقين 
لقريب  توكياًل  وقع  قد  أندريا  وكان  سفر،  وكالة  يملك 
حسابه  من  التقاعدي  معاشه  لسحب  بنغازي  في  له 
يسمح  أن  السفر  وكالة  صاحب  يستطع  لم  بالمصرف، 
أن قريبه فشل في عديد  بالعمل دون تصريح، كما  له 

إليه. من المرات في شراء العملة األجنبية وإرسالها 
بمكتب  سابقين  زمالء  طريق  وعن   2012 العام  في 
من  ضاحية  في  يقيم  كان  أندريا  على  عثرنا  بنغازي 
روما، وكان قد تحصل  أطراف  تقع على  التي  الضواحي 
450 يورو شهريًا  إنسانيا مع زوجته، يتلقى  على لجوءًا 
من  صغيرة  شقة  في  ويقيم  يورو   250 زوجته  وتتلقى 
بعد  الليبية  للسفارة  توجه  إنه  قال  الدولة.  إسكان 
وقابل  طلبه  فرُفض  سفره  جواز  لتجديد  17فبراير 
معاشه  أوقف  اإلجابة،  نفس  فلقي  قدور  حافظ  السفير 
اتسلمت  السنوي،  التقرير  أن يجدد  عليه  الضماني ألن 
إلى  وتوجهت  بنغازي  إلى  وعدت  أوراقه  من  بعض 
الليثي واستخرجنا ملفه،  مكتب الضمان االجتماعي في 
حضوره  حتى  بإيقافه  الخاصة  المالحظة  وشاهدت 
بتجديد  يقوم  أن  واقترحت  السنوي،  اإلقرار  لتجديد 
اإلقرار أمام السفارة الليبية في القاهرة، ولكن اقتراحي 

بكياسة. رُفض 
أخرى  مرة  زمالئي  والتقيت   2014 العام  روما  زرت 
أنهم  واحدة  إجابة  على  فاتفقوا  أندريا،  عن  وسألتهم 
فالرجل  توفي،  قد  بأنه  زوجته  عليهم  ترد  أن  يخشون 

.2012 86 سنة العام  قد بلغ من العمر 
مولدًا  ليبي  مواطن  بمأساة  عهدي  آخر  هذا  كان 
بنغازي  في  عاش  مسيحيًا،  يولد  أن  قدره  شاء  ونشأة، 
ولم  فيها،  السائد  هو  الديني  التسامح  كان  أن  يوم 

الديني مكان بين سكانها. يكن لالزدراء 

مأساة أندريا!
بقلم: محمد حمامه

بدأت مأساة أندريا عندما شارك ابنه 
األكبرمع الجالية األرمنية روما

في مظاهرة ضد روسيا

ذاكرة

قصف مرزق.. صراع املكونات االجتماعية.. أم وقود حرب طرابلس؟

تفيد باستمرار أعمال العنف في مرزق«، خاصة بعد 
تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية أخيرا.

التحقيق  إلى  »السلطات  المتحدة،  األمم  ودعت 
في التصعيد األخير في مرزق وتقديم المسؤولين 
وسيادة  يتفق  بما  العدالة  إلى  الجريمة  هذه  عن 
القانون«، موضحة أنها تتواصل مع جميع األطراف 
فيما  الحقائق«  على  »الوقوف  أجل  من  مرزق  في 
كررت البعثة دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد 

األضحى المبارك.
أما منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( 
»إلى  ليبيا  في  النزاع«  أطراف  »جميع  دعت  فقد 

وقف الهجمات على المناطق المدنية وإبعاد جميع 
األطفال عن األذى، تماشيا مع التزاماتهم بالقانون 
أن  إلى  بيان  في  ونبهت  اإلنساني«.  الدولي 
االنتهاكات  أحد  يعد  تشويههم  أو  األطفال  »قتل 

الجسيمة«.
كما أصدر الناطق باسم خدمة العمل الخارجي 
األوروبي في بروكسل بيانا، حول الهجوم محذرا 
من أنه قد يرقى إلى »جرائم الحرب«. وقال البيان 
الجوية في مرزق تسببت في  الغارة  إن  األوروبي 
ثمنا  بالفعل  تدفع  منطقة  في  مدنيين  مقتل 
إنهاء  على  المتحاربة  األطراف  قدرة  لعدم  باهظا 
المناطق  على  العشوائية  الهجمات  وأن  األزمة، 
تتوقف  أن  يجب  بالسكان  المكتظة  السكنية 
للسياسات  العليا  الممثلة  ذكرت  كما  الفور،  على 
 2 في  موغيريني  فيديريكا  األوروبي  باالتحاد 
جرائم  مرتكبي  تقديم  يجب  فإنه  أغسطس، 
القانون اإلنساني الدولي  الحرب ومَن ينتهكون 

ومحاسبتهم. العدالة  إلى 
دعم  الليبيين  جميع  من  »نتوقع  وأكمل: 
إلعادة  المتحدة  لألمم  الخاص  الممثل  محاوالت 

سلط مقتل 42 شخصا جراء قصف جوي استهدف 
الماضي  األحد  يوم  مرزق،  بلدة  في  األماكن  أحد 
الضوء على أعمال العنف بين المجتمعات المحلية 
األممية-،  البعثة  توصيف  -حسب  المدينة،  في 
في  يحدث  ما  كان  إذا  ما  حول  تدور  أسئلة  لكن 
معظمها،  في  تاريخية  خالفات  تراكم  هو  الجنوب 
العاصمة  الدامية الستمرار حرب  أحد األعراض  أم 

طرابلس التي دخلت شهرها الخامس.
في مساء األحد الماضي، تعرضت مرزق لضربات 
المدينة،  بوسط  حكوميا  مقرا  استهدفت  جوية 
مدنيا،   60 من  أكثر  وجرح  شخصا   42 نحو  وقتل 
فإن  عمر،  إبراهيم  البلدي،  المجلس  عضو  ووفق 
جوي  لقصف  تعرض  )القلعة(  السكني  »الحي 
القيادة  من  كل  وتبادلت  وجرحى«،  قتلى  خلف 
بشأن  االتهامات  الوفاق  وحكومة  للجيش  العامة 

المسؤولية عن الحادث.
طرفي  روايات  على  يخيم  الغموض  لكن 
كل  ويتمسك  المدينة،  في  االجتماعية  المكونات 
تلك  عن  المسؤولية  اآلخر  الطرف  بتحميل  منهما 

المجزرة التي لقيت إدانات دولية واسعة.
ويرى عضو مجلس بلدي محسوب على المكون 
العربي -تحفظ على ذكر اسمه خوفا لدواع أمنية- 
ممن  بين  تحالف  هو  المدينة  في  يحدث  »ما  أن 

سماهم مرتزقة من التبو والمعارضة التشادية«.
»الهدف  أن  »الوسط«  إلى  ورأى في تصريحات 
منها السيطرة على المدينة بالكامل، وطرد أهلها 
من العرب«، مدلال على موقفه بأن »أحياء بالكامل 
مثل )المطار، الحرية، السكرة، الديسة( تم تهجير 

أهلها من المكون العربي بالكامل«.
وصفها  ما  إلى  البلدي  المسؤول  ولفت 
المدينة،  من  الغربي  القسم  القتحام  بـ»محاوالت 
الواح،  بند  )المقريف،  منها  أحياء  يشمل  والذي 
البحيرات(، والتي يقطنها عائالت مرزقية عربية«، 
معتبرا أن »غرض هذا المخطط سيطرة العصابات 
المحسوبة على التبو من غير الليبيين مع حلفائهم 

من المعارضة التشادية على المدينة بالكامل«.
للحكومة  التابع  »الطيران  استهداف  ونفى 
مطالبا  التبو،  أبناء  ألحد  عزاء  خيمة  الموقتة 
كان  لو  الوطنية  وأرقامهم  القتلى  عن  بـ»الكشف 
األمر حقيقيا«. لكنه نبه إلى أن »الطلعات الجوية 

استهدفت تجمعا لتلك العصابات«.
القيادة  باسم  الناطق  اتهم  المجزرة،  وعقب 
موسى  حسن  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة، 
جنوب  مرزق  مدينة  على  إرهابي«  »هجوم  بقيادة 
بالدبابات« بهدف  ثالثة محاور  البالد، »من  غرب 

طرابلس«،  في  الجيش  تقدمات  على  »التشويش 
مشيرا إلى أن الهجوم »ليس األول« على المدينة. 
وأضاف خالل مؤتمر صحفي أن »حسن موسى أحد 
الرئاسي  المجلس  )رئيس  دعمهم  الذين  القادة 
طرابلس  في  المعركة  بداية  في  السراج(  فائز 
50 مليون دينار باسم قوة دفاع الجنوب«،  بمبلغ 
مشيرا إلى أن موسى »يسيطر على مناجم التنقيب 
عن الذهب في منطقة الحدود الليبية – النيجرية، 
مناطق  كل  ضد  العداء  طويلة  فترة  منذ  ويقود 
للتشويش  دعمه  »السراج  أن  معتبرا  الجنوب«، 
على تقدمات القوات المسلحة في المنطقة الغربية 

ألهداف إخوانية تصرف عليها قطر وتركيا«.
السابق،  البلدي  المصدر  رواية  مقابل  وفي 
عمر،  محمد  مرزق،  البلدي  المجلس  عضو  يقول 
الموجودة  المكونات  بين  قديم  »الصراع  إن 
إلى  تصريحات  أضاف–في  لكنه  المدينة«،  في 
 2011 العام  منذ  تفاقم  »الصراع  أن  »الوسط« 
وأصبح واضحا جدا«، مشيرا إلى جهود أعيان هذه 
المكونات، باإلضافة إلى أعيان المناطق المجاورة 

لتهدئة األوضاع«.
حفتر  للمشير  التابعة  القوات  »دخول  أن  وبيّن 
المدينة في فبراير الماضي أعطى الشرعية فبدأت 
الجماعية  المقابر  والحرق واكتشاف  القتل  عمليات 
له  بأن  حفتر  متهما  التباوي«،  المكون  ألبناء 
مشروعا يقوم على »تدمير النسيج االجتماعي لكل 

الجنوب الليبي وليس لمدينة مرزق وحدها«.
مدينتي  في  يحدث  ما  أن  المصدر  واعتبر 
بأنه  الجنوب  مناطق  من  وغيرهما  وأوباري  سبها 
»صراعات داخلية بين مكونات وقبائل، متمثلة في 

ثارات قديمة يتم إحياؤها«.
وضرب مثال بكتيبة خالد ابن الوليد المتمركزة 
في بلدية أم األرانب )90 كيلو شرق مرزق(، وقال 
من  فقط  آمرها  أن  صحيح  سلفية،  كتيبة  »هي 
األمر-كما  لولي  واألخير  األول  والءها  ولكن  التبو 
يسمونه- والمتمثل في شخص خليفة حفتر، وهي 

من أخطر الكتائب المتواجدة في المنطقة«.
»نتيجة  الماضي  األحد  حدث  ما  عمر  ووصف 
لقصف طائرات تابعة للحكومة الموقتة على خيمة 
وخّلف  التباوي  المكون  من  المواطنين  ألحد  عزاء 
48 قتيال وعددا من الجرحى بأنه )مجزرة( ترتكب 
في حق أبناء المدينة، األمر الذي تكرر اليوم الثاني 
الجهات  تبنته  الذي  الطيران  وقصف  اإلثنين، 

التابعة للمشير حفتر في بيانات رسمية«.
كان المجلس الرئاسي دان الهجوم الجوي على 
المدينة محمال قوات الجيش التابعة للقيادة العامة 
قصفه  بعد  مدنيين  ضحايا  سقوط  »مسؤولية 
المتحدة  األمم  ودعا  البالد،  وسط  مرزق  مدينة 
الخارجية  وزير  طالب  فيما  الواقعة«.  في  للتحقيق 

المدعي  سيالة،  الطاهر  محمد  الوفاق،  بحكومة 
بنسودا،  فاتو  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام 
بـ»اتخاذ اإلجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في 
في  القلعة  حي  العامة  القيادة  قوات  قصف  واقعة 

مدينة مرزق«.
المنعقد  النواب  مجلس  أعضاء  دعا  فيما 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  طرابلس،  في 
والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ 
مدينة  على  الجوي  القصف  حيال  إيجابي«  »موقف 

مرزق، جنوب ليبيا.

قلق أممي ودولي
عن  عبرت  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
قلقها إزاء »استمرار أعمال العنف بين المجتمعات 
القليلة  التي أسفرت في األيام  المحلية في مرزق، 
مشددة  الكثيرين«،  وإصابة  مقتل  عن  الماضية 
انتهاكا  تشكل  العشوائية  »الهجمات  أن  على 
صارخا للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
كما  حرب«.  جرائم  إلى  وترقى  اإلنسان،  لحقوق 
التي  التقارير  إزاء  قلقها  »عن  بيان،  في  أعربت، 

الهدنة  وتنفيذ  السياسية  المفاوضات  إطالق 
لمناسبة عيد األضحى«، فيما دعت سفارة الواليات 
إلى  ليبيا  في  األطراف  »جميع  األميركية  المتحدة 
المدنيين ومنع األضرار  مضاعفة جهودها لحماية 
وجه  على  المدنية  التحتية  بالبنية  لحقت  التي 
الخصوص«. وحثت في بيان نشرته عبر صفحتها 
الفوري  التصعيد  وقف  »على  »فيسبوك«  على 
ووقف الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس، 
الذين  الليبيين  المدنيين  للخطر  عرّضت  والتي 
يسعون ألداء فريضة الحج في الثالث من أغسطس 
الحركة  وأمن  »سالمة  أن  على  وشددت  الجاري«. 
لتيسير  أمر حيوي  التحتية  المدنية والبنية  الجوية 
التجارة وإيصال اإلمدادات اإلنسانية لصالح جميع 
الليبيين وينبغي احترامها من جانب جميع أطراف 

النزاع الحالي«.
قلقها  »عن  األميركية  السفارة  أعربت  كما 
في  المدنيين  يصيب  الذي  المستمر  العنف  إزاء 
وقعت  التي  الجوية  الغارات  ذلك  في  بما  مرزق، 
5 أغسطس وتسببت في مقتل وإصابة أعداد  في 
نداء  »دعمها  وأكدت  المدنيين«.  من  كبيرة 
األمم المتحدة بهدنة تبدأ لمناسبة عيد األضحى 
المبارك. خالل هذا الموسم المقدس من التضحية 
في  الليبيين  جميع  »حق  على  مشددة  والتفكير«، 
التعبير عن إيمانهم في سالم واستقرار وكرامة«. 
السياسية  للعملية  السريعة  العودة  »على  وحثت 

التي تتوسط فيها األمم المتحدة«.
كما جددت سفارة فرنسا في ليبيا، دعوتها إلى 
على  ليبيا،  في  والقتال  للتصعيد  الفوري  اإليقاف 
خلفية القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق، 
بااللتزام  الليبية  األطراف  جميع  فرنسا  وطالبت 
بحماية المدنيين والبنية التحتية، بموجب القانون 
أسر  مع  بتضامنها  منوهة  الدولي،  اإلنساني 
موقع  على  بيان سفارتها  وفق  والجرحى،  الضحايا 
إلى  وأشارت  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  نداء  دعمها 
المتحدة في ليبيا، غسان سالمة، خالل خطابه أمام 
29 يوليو الماضي، بعقد هدنة  مجلس األمن في 
يرافقها  المبارك،  األضحى  عيد  لمناسبة  إنسانية 
تؤدي  أن  »يجب  واختتمت:  الثقة،  لبناء  تدابير 
السياسية  للعملية  إلى عودة سريعة  الهدنة  هذه 
المبادئ  إلى  المتحدة، مستندة  األمم  رعاية  تحت 
باريس  مؤتمرات  في  عليها  المتفق  والقواعد 

وباليرمو وأبو ظبي«.
اإلسبانية  الخارجية  وزارة  أيضا  دانت  فيما 
المبعوث  جهود  بدعم  التزامها  وأكدت  الهجوم، 
سالمة،  غسان  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  الخاص 
في البحث عن حل سياسي لألزمة، منوهة بأنه »ال 

يوجد حل عسكري لها«.

وسط أجواء التصعيد المتبادل

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

السنة الرابعة
العدد 194ـ 195 7 ذي احلجة 1440 هــ

8 أغسطس 2019 م اخلميس

 إدانات دولية وأوروبية واسعة ملقتل 42 شخصا جراء القصف

القيادة العامة وحكومة الوفاق تبادتال 
االتهامات بالمسؤولية عن التصعيد

الوسط ــ عالء حموده، أسماء بن سعيد
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 تحلية مياه البحر خيار استراتيجي 
وتعدد املصادر يضمن األمن القومي 

ناجي أبوشناف لـ»الوسط«:

 نتطلع للحصول على دعم من مختلف مؤسسات الدولة لقطاع تحلية املياه
● ماذا عن انفصال شركتي الكهرباء وتحلية المياه واآللية 

التي تعمل بها اآلن؟
ُأنشئت الشركة العامة لتحلية المياه بموجب قرار من اللجنة 
مركز  إن  القرار  ويقول   ،2007 للعام   924 رقم  العامة  الشعبية 
تحلية  أن  باعتبار  بنغازي،  بمدينة  القانوني  ومقرها  الشركة 
المياه خيارًا استراتيجيًا لإلمداد المائي في ليبيا، لذلك تم فصل 

محطات التحلية وإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
● ما أسباب الفصل عن شركة الكهرباء؟

مصادر المياه في ليبيا محدودة وهي »النهر الصناعي، واآلبار 
الجوفية«، وال توجد محطات للتحلية، كانت تابعة للشركة العامة 
وفي  فقط،  تحلية  محطات  بها  توجد  مناطق  وهناك  للكهرباء، 
أصبحت  لقناعة  العامة  الشعبية  اللجنة  توصلت   2007 العام 
راسخة لديها، أنه »البد من تنوع مصادر اإلمداد المائي في ليبيا 
فالتكنولوجيا في العالم أجمع اعتبرت أن تحلية مياه البحر مصدرًا 
وكذلك  ممتازة  المياه،  إنتاج  بتكاليف  مقارنة  وتكلفته،  متجددًا 
التجدد بها يحد من التلوث، وتكون صالحة للشرب واالستعمال 
للدولة  استراتيجي  كخيار  البحر  مياه  تحلية  فاعتمدت  المنزلي، 
على مستوى  ثماني محطات  ولدينا  المائي،  اإلمداد  في  الليبية 
وزليتن، وشرقًا  والزاوية،  زوارة،  تبدأ من محطة  ليبيا، في غرب 
ومحطة  البمبا،  وخليج  ودرنة،  وسوسة،  بوترابة،  محطة  لدينا 

طبرق.
● وهل توجد محطة في بنغازي؟

فترة  في  صادر  قرار  لدينا  يوجد  لكن  محطة،  بها  توجد  ال 
حكومة علي زيدان بإنشاء محطة تحلية في بنغازي بـ 400 ألف 
متر مكعب، وطرابلس بـ500 ألف متر مكعب، ومصراتة بـ200 
لبناء  األرض  بنغازي  بلدي  مجلس  وخصص  مكعب،  متر  ألف 
شرق  محطة  إلنشاء  المال  ننتظر  والزلنا   2014 العام  المحطة 
كراسة  إلعداد  شركة  تكليف  أجل  من  والمخصصات  بنغازي، 

المواصفات.
● حدثنا عن محطات التحلية في منطقة سيدي منصور؟

هذه المحطات ال تتبعنا وهي عبارة عن محطات لآلبار وتتبع 
الصحي،  والصرف  للمياه  العامة  والشركة  لآلبار،  العامة  الهيئة 
أواًل  للمياه،  مصادر  أربعة  فتوجد  ليبيا  في  المياه  مصادر  وعن 
السدود )لم يتم االستفادة منها( وأحيانًا تقام السدود في أماكن 
معينة لتجميع مياه األمطار، ومن ثم تتم معالجتها، لكن لألسف 
ال يقومون بذلك، والمصدر الثاني هو اآلبار الجوفية مثل محطة 
الصناعي،  النهر  هو  والثالث  المصدر،  منصور  بسيدي  التحلية 
يعمل  بأكمله  العالم  لكن  لدينا  مستخدم  غير  مصدر  وهناك 
عليه اآلن وهو إعادة تكرير وتنقية مياه الصرف الصحي، وهناك 
من يستعملها للزراعة، وهنا بدأ العمل عليه بمنطقة القوارشة، 
ومؤسسات  جهات  لديها  المصادر  وهذه  يكتمل،  لم  ولكنه 

تتبعها، ولها ذمة مالية مستقلة وعملها عكس عملنا تمامًا.
● تحلية مياه البحر.. حدثنا عن اختصاصكم بشأنها ولماذا 

تأخر إنشاء المحطة؟
المشاريع الجديدة تمر بسلسلة من اإلجراءات اإلدارية والمالية 
والقانونية، عادة يصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء المحطة، ثم 
قرارًا بتخصيص األموال ويدرج في الميزانية العامة للدولة، ثم 
إعطاء اإلذن لنا من أجل إجراء المناقصة، وتتوالها لجنة العطاء 
المشكلة بقرار وزاري، وعادة المشروع ينقسم إلى قسمين األول 
المحطة؟، ونوعية  المواصفات مثاًل ما هي نوعية  إعداد كراسة 
من  ونطلب  المبدئية؟،  والدراسات  التنفيذ؟،  وشروط  التقنية؟، 
المكتب االستشاري في أحيان كثيرة المفاضلة بين العروض في 
التنفيذ  على  واإلشراف  التقنية،  نوعية  واختيار  الشركات،  اختيار 
حسب  وعلى  المرجوة،  واألهداف  نريد  ماذا  بشأن  والتدريب 
اإلشراف  على  قادرين  نكون  عادة  فالصغيرة  المشاريع،  طبيعة 
عليها، وإعداد مواصفاتها، لكن الكبيرة ال نستطيع ألن مبالغها 
كبيرة، واألخطاء في نتائجها تكون فادحة، لذلك البد من تكليف 

مكاتب استشارية ذات كفاءة وسمعة جيدة، من أجل مساعدتنا 
في تنفيذها.

محطات التحلية الموجودة تعمل أم ال.. وما أهم المعوقات؟
في العام 2010 وُضعت خطة على مستوى ليبيا وكانت هناك 
على محطات  لالعتماد  واتجاه  المائي،  اإلمداد  في مصادر  ثورة 
التحلية، والحكومة في ذلك الوقت كانت تتطلع إلى إنشاء عدة 
هذا  إيقاف  وتم  الثورة  قامت   2011 العام  وفي  تحلية،  محطات 
الخطة مرة  زيدان جرى تفعيل  المشروع، لكن في حكومة علي 
والتوسع  بإنشاء محطات جديدة  قرارات  وإصدار مجموعة  أخرى 
الخدمة  في  كلها  محطاتنا  اآلن  وإلى  وتطويرها،  القديمة  في 
ونحن  جديد  مشروع  وهناك  )متوقفة(،  البمبا  خليج  محطة  عدا 
اآلن في طور توقيع مسودة تعاقد لصيانتها، أما باقي المحطات 
الموارد  شح  بسبب  ممتازة؛  بكفاءة  ليست  كانت  وإن  فتعمل، 
التعاقدية  العالقة  وأيضًا  السياسي،  واالنقسام  بالشركة  المالية 
أننا  بحكم  مشكلة  بها  الصحي  والصرف  المياه  وشركة  بيننا 
يبدو مشكلة  لنا سعرها، وهنا  التي تسدد  للشركة،  المياه  نبيع 
مليون   292 بقيمة  لنا  مديونة  ولديها  ملتزمة  غير  فالشركة 
دينار، لذلك نحن لم نتقاضَ حقوقنا المالية إلى اآلن، والعائق 
التالي هو تكلفة المتر المكعب بناء على دراسة )في العام 1984( 
ومن هذا التاريخ حتى العام 2019 هناك تغييرات حدثت وتعتبر 
ومستلزمات  العاملة  األيدي  وهي  الدراسة،  في  رئيسية  عوامل 

سعر  يعالج  لم  فيما  بالزيادة  المرتبات  قيمة  فتغيرت  التشغيل، 
سعر  إلى  إضافة  يتغير،  الوقود  سعر  وكذلك  المكعب  المتر 
وتغير  المياه  صناعة  في  تدخل  رئيسية  أشياء  وهذه  الكهرباء، 
خسائر  تتكبد  الشركة  وجعلت  االعتبار،  في  توضع  لم  أسعارها 
الذي  األمني  والوضع  السياسي،  االنقسام  إلى  إضافة  فادحة، 
المحطات  لتزويد  وأحيانًا  مشاريعنا،  استكمال  عدم  على  أجبرنا 
وهذا  بعيدة،  توزيع  نقاط  من  عليه  للحصول  نضطر  بالوقود 
استخدام  أوقات معينة على  أجبرنا في  أيضا  النقل،  يكلفنا سعر 
وهذا  ثقيل،  وقود  وجود  لعدم  معينة؛  في محطات  خفيف  وقود 
لم  اآلن  وإلى  المياه،  من  المكعب  المتر  تكلفة  في  يزيد  أيضًا 
نحصل على دعم من الحكومة بالتعويض في فرق السعر، فضال 
عن تغيير سعر الصرف والضريبة التي فرضت، ولم يصدر كتاب 
رسمي باستثنائنا من ضريبة سعر الصرف، ما يزيد من مشاكلنا 
الغيار مستوردة  التشغيل، وقطع  أننا شركة لمستلزمات  باعتبار 
القطع بدينار نشتريها بأربعة  الخارج، فبدل من أن نشتري  من 

دينارات سواء من السوق المحلية أو من التوريد الخارجي.
● هل هناك تعاون بينكم وإدارة مشروع النهر الصناعي؟

يوجد تعاون بين قطاعات الدولة كلها، وعندما نطرق باب أي 
بيننا  عامة، لكن توجد  أننا قطاعات  باعتبار  جهة ال تقصر معنا 
أن  ونتمنى  نتطلع  للمياه، وحقيقة  نعتبر مصدرًا  فكلنا  تنافسية 
تهتم الحكومة بشركة التحلية.. وعندما يقال »النهر الصناعي« 
إنه المصدر الوحيد للمياه في ليبيا يحدث تخوف بين المواطنين، 
التخريب،  عمليات  بسبب  للمياه  انقطاع  يحدث  حين  خاصة 
هذه  دور  أين  نتساءل:  وهنا  النهر،  منظومة  على  واالعتداءات 
المحطات؟، وكيف نطمئن الناس بأن هناك مصادر أخرى للمياه؟
القومي  األمن  ضمان  يشكل  المصادر  تعدد  أن  فاألكيد 
والمائي، والغذائي للمواطن، حتى الذي ال يود أن يعترف بتعدد 
تخريب  من  يحدث  ما  بسبب  مؤخرًا  الظروف  تدعوه  المصادر 
تنقطع  عندما  الكبيرة  المدن  في  سيحدث  وماذا  واعتداءات، 
فتعدد  بنغازي؟...  المياه في  تقل  وعندما  المياه على طرابلس؟ 
المصادر أمر مطلوب، نحن ال نريد أن نقول إننا كشركة تحلية 
أفضل من النهر ألننا أقل تكاليف، وال نريد أن نقول نحن أفضل 
بعض  وتتطلب  ملوثة  وأنها  متجددة،  طاقة  ألننا  اآلبار  من 

إنتاجها  وتكاليف  الناس،  احتياجات  تكفي  ال  وإنها  المعالجات، 
نعممها،  أو  نفرضها  ال  نحن  األشياء  وهذه  التحلية،  من  أعلى 
وإنما تفرضها رؤية الدولة التي من المفترض أن تكون لديها 
خطة للعشرين السنة المقبلة، وضرورة معرفة على ماذا يعتمد 
فهناك  حدة،  على  منطقة  كل  أو  ككل  ليبيا  في  المائي  اإلمداد 
نهر  إيصال خط  أفضل من  تحلية  مناطق تصلح معها محطات 
عندما  البسيط  بالمعنى  لكن  أكثر،  وضمان  التكاليف  في  وأقل 
يكون لديك أكثر من مصدر كلما أصبحت أكثر أمانًا، بمعنى لو 
حصل تلوث بفعل فاعل وحين يكون لديك عدة مصادر، تستطيع 

أن تعزل هذا المصدر وال تكون لديك أزمة.
دور الشركة غائب عن الصورة في الدولة الليبية.. لماذا؟

شركة التحلية وليدة وتم إنشاؤها بذمة مالية مستقلة العام 
2007، وقامت ثورة فبراير العام 2011، يعني نحو أربع سنوات، 
فالشركة تعتبر في طور اإلنشاء، وكل شركات الدولة انهارت بعد 
التحتية،  بالبنية  االهتمام  الثورة، وأصبحت هناك صراعات وقل 
نحول  نحن  سلفًا.  لدينا  المتاحة  باإلمكانات  نعمل  وأصبحنا 
مثقلة  الحكومة  أن  ونعرف  االختصاص  ذات  للجهات  مراسالتنا 
بالتزاماتها، وأصبحت الشركة عاجزة عن تنفيذ خططها، وبالطبع 
لمختلف  حدث  فالذي  الدولة،  مؤسسات  عن  بمنأى  لسنا  نحن 
أثر  السياسي  واالنقسام  أيضًا،  علينا  انعكس  الدولة  مؤسسات 
بشكل كبير علينا، فمثاًل شركة المياه والصرف الصحي مركزها 
عدم  في  انعكس  ما  وهو  المالية  ذمتها  ولها  طرابلس،  في 
لالهتمام  نظرة  لديها  ليست  والحكومة  منها،  أموالنا  تحصيل 
بهذه المشاريع ألنها مثقلة بالتزاماتها الملحة وال تستطيع أن 
تفتح التزامات جديدة، غير أن الدولة في الفترة الماضية كانت 
تعتبر  التي  البحر،  مياه  تحلية  بخصوص  وتطلعات  خطط  لها 
أن  باعتبار  أجمع،  للعالم  بل  فقط  لليبيا  ليس  استراتيجيًا  خيارًا 
جدًا  ممتازة  ومواصفاته  المياه،  أنقى  من  طوياًل  ساحاًل  لدينا 
المناطق  أيضًا  المعالجة،  أجل  من  عالية  تكاليف  إلى  تحتاج  وال 
تحدث  حتى  مياه  وجود  تتطلب  الليبي  الساحل  على  الموجودة 
بها تنمية مستدامة فلو قمنا بتوطين محطة تحلية على منطقة 
التنمية  أجل  من  مصنع  بتوطين  قمنا  أننا  يعني  الساحل  على 

المستدامة، لكن لألسف نحن الزلنا نحافظ على الوضع القائم.
● كلمة أخيرة.. ماذا تقول فيها ولمن توجهها؟

الدولة  مؤسسات  مختلف  من  دعم  على  للحصول  »نتطلع 
على  يشجع  للشركة  مقر  إلى  ونحتاج  المياه،  تحلية  لقطاع 
السابق  مقرنا  دخول  من  منعنا  تم  فقد  بنغازي،  في  استقرارها 
في الشركة العامة للكهرباء، ولم نستطع الرجوع إليه إلى اآلن، 
توفير  يتم  أن  االختصاص  جهات  أو  البلدية  عميد  من  ونتمنى 
التحلية  تدير محطات  بمؤسسة  يليق  مكانه  يكون  بديل  مبنى 
العاصمة  ستكون  بنغازي  أن  يعني  وهذا  ليبيا،  مستوى  على 

االقتصادية«.
المياه،  باستثمار  سيكون  المستقبل  أن  أؤكد  أن  أود  »كما 
الموجود  المائي  المصدر  لكن  مياه،  أزمة  يعاني  كله  فالعالم 
بساحلنا الطويل )ألف كيلو( يشجع الشركات الخارجية أن تأتي 
من أجل تنفيذ مشاريع هنا واالستثمار فيها، ولن تكون هناك 
أزمة مياه في ليبيا، وأنا ضد فكرة إهمال أي مصدر للمياه في 
المساس  يتم  أال  وأتمنى  موجودة،  الجوفية  فالمياه  بالدنا، 
النهر  ومشروع  القادمة،  لألجيال  مخزونًا  تكون  حتى  بها 
إلغاءه  نستطيع  وال  جميعنا  منه  ونشرب  موجود،  الصناعي 
نتمنى  المياه  تحلية  كشركة  ونحن  عليه،  الحفاظ  من  والبد 
األموال  رصد  ويتم  سنوات،  منذ  الموضوعة  الخطة  تنفذ  أن 
محطة  فمثاًل  مراحل،  خالل  من  الطويل  المدى  على  ولو  لها 
مصدرًا  منها  ألف   200 تكون  مكعب(،  متر  ألف   400( بنغازي 
على  للمحافظة  الدولة  لمؤسسات  نداء  توجيه  وأود  احتياطيًا، 
الحرجة  الفترة  هذه  في  خاصة  التحلية،  لشركة  القائم  الوضع 

الدولة«. التي تمر بها 

كفاءة المحطات محدودة بسبب شح 
الموارد المالية بالشركة واالنقسام 

السياسي

يعتبر توفير المياه ضرورة بالنسبة 
للتنمية االقتصادية االجتماعية، والطاقة 

وإنتاج الغذاء وسالمة النظم البيئية وبقاء 
اإلنسان، كما أنها في صلب عملية التكيف 

مع تغير المناخ، وحين يزداد تعداد 
السكان تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين 

جميع متطلبات موارد المياه بما يتيح 
للمجتمعات الحصول على كفايتها، كما 

ال يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن 
الصرف الصحي، فهما معًا عامالن حيويان 

لخفض عبء األمراض، فضاًل عن دورهما 
في تحسين الصحة والتعليم واإلنتاجية 

االقتصادية للسكان.
وما يعزز النمو االقتصادي للبلدان 

ويسهم في تقليص وطأة الفقر، تحسين 
إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة 

الموارد المائية بشكل أفضل. ويعد 
مشروع النهر الصناعي في ليبيا أحد 

أهم مصادر المياه في البالد، لكن 
تكرار عمليات االعتداء على منظومته 
في مختلف المدن، يصيب المواطنين 
الليبيين، بالذعر حين يشعرون بشح 

المياه، خصوصًا مع تفاقم صعوبة العثور 
على مياه نقية في الغرب، ومع التلفيات 

التي أصابت نظام التحكم في المياه؛ 
بسبب االشتباكات الدائرة في محيط 

العاصمة، بين قوات القيادة العامة وقوات 
حكومة الوفاق، تستمر األزمة فضاًل عن 

أن االنقسام الحاصل في البالد يؤدي 
الستمرار التدهور في هذا الملف المهم.

ويظل التساؤل: ماذا حدث لمحطات 
التحلية المنتشرة على طول الساحل 

الليبي؟، ولإلجابة عن هذا السؤال توجهت 
»الوسط« إلى مقر الشركة العامة 

للكهرباء التي أفاد مسؤولوها بأن محطات 
التحلية انفصلت عن الشركة، وأصبحت 

مستقلة، ولمزيد من المعلومات توجهت 
إلى مقر الشركة العامة لتحلية المياه 

والتقت مديرها المهندس ناجي أبوشناف؛ 
لالطمئنان على موارد المياه وسالمتها 

والعقبات التي تواجه الشركة 
ودار الحوار التالي.

وشرق  بنغازي  مدينة  أهالي  األضاحي  أسعار  أرهقت 
اعتادوا  الذي  األضحى،  عيد  حلول  قرب  مع  البالد 
الباعة  ينتشر  إذ  المعتادة،  بالطقوس  استقباله 
والسلخ،  والذبح  الشواء  معدات  يسوقون  المتجولون 
وبات وجودهم في بعض أزقة وميادين وشوارع المدن 
األسواق  وانتعاش  العيد  أفراح  بين  مقترن  طابع  ذا 
ونقص  االقتصادية  األزمة  من  بالرغم  التجارية، 

المالية. السيولة 
دينار  و2000   850 بين  األضاحي  أسعار  وتتفاوت 

تتفاوت  بينما  الليبيون،  يفضله  الذي  الوطني  للخروف 
التجار  بعض  جلبها  التي  المستوردة  األضاحي  أسعار 

650 دينار فقط. بنحو 
توفير  على  قدرتهم  عدم  من  المواطنون  ويشكو 
التي  األضحية  شراء  بين  األضحى  عيد  متطلبات  كافة 
ومالبس   ، وصفهم  حد  على  خياليه  أسعارها  باتت 
األقتصادية  األزمة  يستوعبوا  لم  الذين  لألطفال  العيد 

البالد. واألوضاع المرهقه في 
استعدادًا  بنغازي  أسواق  رواج  »الوسط«  رصدت 
األسواق  أصاب  الذي  الركود  األضحى،  عيد  لموسم 
والمراكز  األسواق  شهدت  حيث  السابقة،  األشهر  في 
التجارية حراًكا تجاريًا ملحوًظا وازدحامًا، وإقبااًل كبيرًا 
أرتفاع  من  بالرغم  العيد،  ومستلزمات  األضاحي  لشراء 

كبير. بشكل  أسعارها 

إنه  الوسط«،  لـ»بوابة  الجبالي  محمد  المواطن  وقال 
قام بحسب قيمة األضحية بعد صرف مرتبات شهري يونيو 
ويوليو ولكنه تفاجأ من األسعار التي وصفها بالسياحية 
المنزل  باقي متطلبات  توفير  يتمكن من  أنه لن  ، حيث 
والعيد ، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل لتحديد أسعار 

األضاحي ووضع حدٍ لتجار األزمة.
وأرجع أحد تجار المواشي في تصريح إلى »الوسط«، 
ارتفاع أسعار المواشي إلى زيادة أسعار األعالف ونقص 
الرعاة  أجور  وغالء  المناطق  بعض  في  األخضر  العشب 
ووزارة  الدولة  اهتمام  عدم  إلى  باإلضافة  إيضًا، 
بعض  قيام  عن  فضاًل  والمواشي،  بالمربين  الزراعة 

بعيدة. لمسافات  األضاحي  بنقل  التجار 
وأضاف أن كثيرًا من تجار المواشي يبيعون األضاحي 
العبء  لتخفيف  الكاش  سعر  بنفس  مصرفية  بصكوك 

وأزمة  أسعارها  أرهقتهم  الذين  المواطنين  عن 
السيولة.

عيد  مستلزمات  لبيع  الشوارع  في  الخيم  وتنتشر 
لبيع  موسمًا  يعتبرونه  حيث  المبارك،  األضحى 
وأحجام  بأشكال  الصنع  محلية  الحديدية  الشوايات 

. مختلفة
والتوابل  والحطب  والفحم  الملح  يتوفر  كما 
الخيام  تلك  في  النكهات  بمختلف  الغازية  والمشاريب 
مكان  من  ومتفاوتة  مختلفه  بأسعار  أحيانًا،  والتوابل 
عيد  كل  الرصيف  يفترشون  الذين  الباعة  بحسب  آلخر 

رزقهم. أضحى لكسب 
ورغم أجواء عيد األضحى المبارك إال أن عددًا كبيرًا 
مدينة  في  المحدود  الدخل  ذوي  الليبية من  األسر  من 
ارتفاع  بسبب  العيد  أضحية  شراء  تستطع  لم  بنغازي 

أسعارها.
ليلة  من  متأخرة  ساعات  حتى  أخرى  أسر  وتنتظر 
التجار  بعض  يعطي  بينما  تنخفض  األسعار  حتى  العيد 
أكبر  بيع  يريدون  أنهم  بحكم  معقول  بسعر  األضاحي 
ساعات  وحتى  العيد  قبل  المواشى  من  ممكن  قدر 
أخذها  اعتاد  التي  العيد  أجازة  ألخذ  األولى  الصباح 

والقصابون. التجار 
وكافة  بنغازي  مدينة  في  األمنية  الدوريات  وتنتشر 
وزارة  بتعليمات  تأمينها  خطة  لتنفيذ  الليبية  المدن 
غالبية  على  الموقتة  للحكومة  التابعة  الداخلية 
العامة  الساحات  في  العيد  صالة  ولتأمين  المفترقات، 
كذلك،  والمساجد  فيها  الصالة  إقامة  اعتادوا  التي 
في  كبير  بشكل  باألمن  المجاهرة  المدن  تشهد  حيث 

المناطق. للدوريات في مختلف  وانتشار  األعياد 

بنغازي: سالم العبيدي
أجدابيا: صالح ناصف

أسعار األضاحي تتفاوت بين 850 و2000 دينار

»الخروف السياحي« يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيني
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المعادية  إلى تصريحاته  الموجهة  االنتقادات  على  ردًا 
للهجرة التي قد تكون ساعدت في تزكية العنف الذي 
31 شخصًا  مقتل  إلى  أدتا  آخر فصوله مجزرتان  كانت 
سعى  األسبوع،  مطلع  وأوهايو  تكساس  واليتي  في 
خطاب  تبني  إلى  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
تصالحي تجنب فيه الرد على اتهامات معارضيه، وأكد 

إدانته العنصرية وأيديولوجية تفوق العرق األبيض.
وفيما نكست األعالم فوق البيت األبيض وفي أنحاء 
البالد، أقر ترامب بأن الدافع وراء جريمة القتل البشعة 
التي شهدتها مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك 
أول  في  أشار  أنه  من  الرغم  على  وذلك  عنصريًا،  كان 
مرتكبي  ان  لواشنطن  عودته  بعد  األحد  له  تصريح 

الجريمتين »مختال عقليًا«.
إطالق  حادثتي  استيعاب  البالد  تحاول  حين  وفي 
النار، السبت واألحد، اللتين أدت إحداهما إلى مقتل 22 
شخصًا في متجر وولمارت في إل باسو بوالية تكساس، 
عن  الثانية  وأسفرت  مكسيكية،  أصول  من  غالبيتهم 
والية  في  دايتون  في  حانة  في  آخرين  تسعة  مقتل 
مشكلة  تعالج  جديدة  أفكارًا  ترامب  يقدم  لم  أوهايو، 
األسلحة أو تخفف آالم البلد الذي تعود على سماع أنباء 

عمليات القتل الجماعية.

توجيه اللوم أللعاب الفيديو
إل  جريمة  لمرتكب  العنصرية  بالدوافع  إقراره  ورغم 
الجريمة  ارتكابه  بعد  للشرطة  نفسه  سلم  الذي  باسو 
الفيديو  أللعاب  اللوم كذلك  ترامب  وجه  فقد  البشعة، 
وشبكة اإلنترنت، قائاًل إنهما ساهمتا في تفشي جرائم 

العنف في بالده.
لمرتكب  اإلثنين،  القضائية،  السلطات  ووجهت 
ويدعى  عامًا   22 العمر  من  يبلغ  شاب  وهو  الجريمة، 
النائب  وقال  العمد.  القتل  تهمة  كروزيوس،  باتريك 
يتم  التي  اإلعدام  بعقوبة  سيطالب  إنه  للوالية  العام 
التعامل مع  العمل بها في والية تكساس، وإنه سيتم 

القضية على أنها »إرهاب داخلي«.
السلطات  تكشف  لم  »الوسط«  طباعة  وحتى 
قتل تسعة من  وراء جريمة  المحتمل  الدافع  األميركية 
أن  خاصة  دايتون،  مدينة  في  الليلية  النوادي  مرتادي 
قوات  قتلته  الذي  المعتدي  شقيقة  القتلى  بين  من 
الشرطة بعد نحو دقيقة واحدة فقط من بدئه إطالق 

النيران من بندقية آلية.
وقال ترامب، الذي التزم بنص خطابه الذي قرأه من 
على  »يجب  األبيض،  البيت  في  أمامه  صغيره  شاشة 
أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق 
األبيض«. وأكد أن المرض العقلي هو السبب الرئيسي 
وراء عمليات القتل الجماعي في أميركا، وليس األسلحة 
المتوفرة بسهولة أو التفكير المتطرف، بحسب ما يرى 

دعاة ضبط األسلحة.
الهجوم  وهما  األخيرتين،  المجزرتين  موقعي  وفي 
250 و251 هذا العام، توافد السكان لتكريم الضحايا.

للفكرتين  ترامب  يتطرق  لم  القصيرة،  كلمته  وفي 
اللتين أوردهما في تغريدات سابقة وهي زيادة التدقيق 
لقوانين  إصالح  أي  وأن  األسلحة،  مشتري  خلفيات  في 

األسلحة يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة.
»العلم  قوانين  يسمى  ما  يدعم  إنه  قال  أنه  إال 
من  أسلحة  بمصادرة  للسلطات  تسمح  التي  األحمر« 

أشخاص بعد أن يتبين أنهم يشكلون خطرًا جسيمًا.

أوباما يحذر من خطاب الكراهية
وفي تصريح نادر منذ مغادرته البيت األبيض في مطلع 
2017، اعتبر الرئيس األميركي السابق باراك أوباما أنه 
أي من  يلقيها  التي  الخطابات  »يجب أن نرفض بحزم 
قادتنا، التي تغذي أجواء الخوف والكراهية أو التي تجعل 
يسمي  أن  دون  من  طبيعيًا«،  أمرًا  العنصرية  المشاعر 

ترامب مباشرة.
وأعلنت سلطات تكساس، اإلثنين، أن هناك مواطنًا 
ألمانيًا بين الضحايا الـ 22 الذين سقطوا بإطالق النار 
السبت في إل باسو. وأوضح قائد الشرطة المحلية غريغ 
ألماني،  مواطن  »لدينا  قائاًل:  الضحايا،  جنسيات  آلن 
الجنسية،  محدد  غير  وشخص  أميركيًا،  مواطنًا  و13 
القتلى  أن  آلن  وأكد  مكسيكيين«.  مواطنين  وسبعة 
على  الحقًا  حصلوا  مكسيكية  أصول  من  األميركيين 

الجنسية.
واعتبر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن 

ما حصل »عمل إرهابي يستهدف المكسيكيين«.
األربعاء،  أمس  ترامب،  يتوجه  أن  المقرر  من  وكان 
إلى إل باسو بحسب ما أعلن البيت األبيض. وستجري 
الفعل  رد  خشية  مشددة  أمنية  إجراءات  وسط  الزيارة 
ترى  الذين  المحليين  السكان  قبل  من  الغاضب 
غالبيتهم أن الرئيس األميركي يتبنى موقفًا »عنصريًا« 
من  القادمين  المهاجرين  اتهام  له  وسبق  تجاههم 
و»غزو«  الجريمة  ونشر  المخدرات  بتهريب  المكسيك 

الواليات المتحدة.
أن  لترامب  الموجهة  االنتقادات  حدة  من  زاد  وما 
بيان  بنشر  جريمته  استبق  باسو  إل  جريمة  مرتكب 
ألفكار  بالترويج  معروف  موقع  على  صفحات  أربع  من 
األبيض«  العرق  »تفوق  نظرية  دعاة  من  العنصريين 
استخدم فيها تعبيرات متطابقة مع تصريحات الرئيس 
تكساس«  والية  »غزو  من  التحذير  وتحديدًا  ترامب، 
في  النار  إطالق  جريمة  بمرتكب  أشاد  كما  الحدودية. 

قتل  والذي  نيوزيلندا  في  تشيرتش  كرايست  مدينة 
51 مسلمًا من المصلين في مساجد في مارس. وأعلن 
مرتكب جريمة كرايست تشيرش كذلك إيمانه بنظرية 

»تفوق العرق األبيض«.

قانون امتالك األسلحة
وركز عدد من النواب، اإلثنين، في تصريحاتهم على أن 
مجلس النواب، حيث الغالبية ديمقراطية، أقر في فبراير 
الماضي مشروع قانون يعزز التدقيق في سوابق طالب 
رخصة السالح، لكنه ال يزال في األدراج بانتظار موافقة 

مجلس الشيوخ عليه، حيث الغالبية للجمهوريين.
نانسي  الديمقراطية  النواب،  مجلس  رئيسة  وقالت 
بيلوسي، اإلثنين على »تويتر«: »على الجمهور التدخل 
للمطالبة بإقرار هذا القانون«، موجهة اللوم إلى رئيس 
لم  ألنه  ماكونيل  ميتش  الجمهوري  الشيوخ  مجلس 

يعرضه بعد على التصويت.
كما قال المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت 
»وحده  باسو  إل  من  المتحدر  أوروكي،  بيتو  األبيض، 
العنصري الذي تحركه الكراهية يمكن أن يكون شاهدًا 
على ما حصل خالل عطلة نهاية األسبوع، وبداًل من أن 
يثور ضد الكراهية يتماهى مع دعوة القاتل لجعل بلدنا 

أكثر بياضًا«.
بينما  الهجوم في تكساس،  25 شخصًا في  وُأصيب 
ُأصيب 26 آخرون في أوهايو. وتوفي اثنان من الجرحى 

اإلثنين، مما رفع عدد الضحايا القتلى إلى 31.

خزان ذخيرة 100 طلقة
وقال قائد شرطة دايتون، ريتشارد بييل، األحد، إن الرد 
السريع للشرطة كان »حاسمًا« وحال دون دخول مطلق 
النار إلى حانة »ووقوع إصابات وخسائر بشرية كارثية«.

ويرتدي  قناعًا  يضع  كان  النار  مطلق  إن  بييل  وقال 
سترة واقيقة من الرصاص ويحمل رشاشًا مزودًا بخزان 

يتسع لـ100 طلقة. وقالت الشرطة إن مطلق النار رجل 
أبيض يبلغ 24 عامًا يدعى كونور بيتس، وإن شقيقته 
من بين القتلى. وتبين أن ستة من القتلى التسعة من 
السود. وقالت الشرطة اإلثنين إنها ال تملك دلياًل حتى 
اآلن على أن العنصرية لعبت دورًا في عملية إطالق النار 

في دايتون.
في  المروعة  الجماعي  القتل  عمليات  سلسلة  ورغم 
الواليات المتحدة، ال تزال مسألة انتشار األسلحة تثير 

االنقسام.
بالتحدث  الرئيس  عادة  إن  يقولون  النقاد  أن  إال 
نزعة  انتشار  إلى  تؤدي  المهاجرين  عن  مهين  بشكل 
نزعة  وتشجع  السياسية  الحياة  في  األجانب  كراهية 

تفوق العرق األبيض.
اإلنسان:  لحقوق  لو«  بوفيرتي  مركز »سوذرن  وقال 
إدارته  تستخدمه  الذي  الكراهية  خطاب  إن  »القول 
الذي شاهدناه  العنف  النوع من  يلعب دورًا في هذا  ال 
وانعدام  ينم سوى عن جهل  باسو، ال  إل  باألمس في 

مسؤولية«.
للمهاجرين  ترامب  وصف  عن  المعهد  وتحدث 
وذكر  مخدرات،  وتجار  مغتصبون  بأنهم  المكسيكيين 
في  حشد  هتف  عندما  شيئًا  يفعل  لم  ترامب  أن  كيف 
تجمع انتخابي »أعيدوها إلى بالدها« في إشارة إلى أول 
نائبة مسلمة محجبة في الكونغرس، إلهان عمر، وهي 

من أصول صومالية.
للفكر  الواضحة  إدانة ترامب  أن  إلى  وأشار مراقبون 
إدراكًا متأخرًا  اإلثنين، قد يكون  العنصري، في خطابه 
أن خطابه المعادي للمهاجرين ساهم في تأجيج العنف 
ضد األقليات في الواليات المتحدة، وقد يضر بحظوظه 
في الفوز بفترة ثانية في انتخابات العام 2020. ولكن 
هذا الهدوء قد ال يدوم طوياًل، ويتوقع آخرون أن يعود 
ترامب إلى أسلوبه المفضل، وهو االشتباك مع خصومه 
ونعتهم بنفس الصفات التي يصفونه بها، كالعنصرية.

ترامب يدين »العنصرية« ودعاة »تفوق العرق األبيض« بعد مجزرتي تكساس وأوهايو
خشية التأثير على فرصه في 2020

إردوغان يستبعد أزمة مع واشنطن ردًا 
على شراء صواريخ »إس-400« الروسية

إنه  إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  قال 
لن  ترامب،  دونالد  األميركي  نظيره  بأن  يعتقد 
يسمح بأن تصبح العالقات بين الدولتين العضوين 
بحلف شمال األطلسي أسيرة خالف على شراء أنقرة 

منظومة »إس400-« الدفاعية الروسية.
أنقرة:  في  أتراك  سفراء  مخاطبًا  إردوغان،  وقال 
»إن من الخطأ التشكيك في التزام تركيا تجاه حلف 
شمال األطلسي بسبب الصفقة الروسية«. وأضاف: 
)إس- أن  يظهر  ملموس  دليل  هناك  »ليس 

شمال  بحلف  أو  )إف35-(  بطائرات  ستضر   )400
األطلسي، ويتعين أال يخدع أحد اآلخر. العديد من 
اشترت  األطلسي  شمال  حلف  في  األعضاء  الدول 
أزمة«.  إلى  ذلك  يتحول  أن  نتوقع  ال  روسيا.  من 
وما  ألمنها،  تجاريًا  قرارًا  اتخذت  »تركيا  وتابع: 
دفعها لذلك هو موقف حلفائها المتشدد. تصريح 
تركيا  أن  عن  العشرين  مجموعة  قمة  في  ترامب 
تلقى معاملة غير عادلة هو تأكيد لهذه الحقيقية 

على أعلى مستوى«
ومضى يقول: »أعتقد بأن ترامب لن يسمح بأن 
الخالف  التركية- األميركية أسيرة  العالقات  تكون 

بشأن )إس400-(«.
بسبب  وواشنطن  أنقرة  بين  العالقات  وتوترت 
المتضاربة  االستراتيجيات  منها  القضايا  من  عدد 
في سورية، لكن الخالف بشأن المنظومة الروسية 
بين  العالقات  في  صدع  أكبر  شفا  إلى  دفعهما 

الجانبين.
المتحدة  والواليات  تركيا  بين  التوتر  وتصاعد 
بسبب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية »إس400-« التي تقول واشنطن إنها غير 
أنظمة حلف شمال األطلسي وتشكل  متوافقة مع 
التي  »إف35-«  المقاتلة  الشبح  لطائرات  تهديدًا 

تنتجها شركة »لوكهيد مارتن«.
وتلقت تركيا الشهر الماضي الدفعة األولى من 
التالية  الشحنة  إن  وقالت  »إس400-«،  منظومة 
هذه  ودفعت  المقبل.  العام  أنقرة  إلى  ستصل 
الخطوة واشنطن للبدء رسميًا في إخراج أنقرة من 
عمالئه  أحد  تركيا  كانت  الذي  »إف35-«،  برنامج 

ومنتجيه أيضًا.
وحذرت واشنطن من أن تركيا ستواجه عقوبات 
لكن  منظومة »إس400-«،  أميركية بسبب شراء 
وتعلق  التحذيرات  هذه  اآلن  حتى  ترفض  أنقرة 
متعاطفة  تصريحات  على  ذلك،  عن  بداًل  آمالها، 
في  العشرين  مجموعة  قمة  في  ترامب  بها  أدلى 

يونيو. غير أن ترامب لم يستبعد فرض عقوبات.

وزير الدفاع األميركي يحذر
وقال وزير الدفاع األميركي مارك إسبر، الثالثاء إن 
»غير  ستكون  سورية  شمال  في  تركية  عملية  أي 
توغل  أي  ستمنع  المتحدة  الواليات  وإن  مقبولة« 
إن  األحد  يوم  قال  إردوغان  وكان  الجانب.  أحادي 
شمال  في  قدم  موطئ  بالفعل  لديها  التي  تركيا، 
منطقة  في  عسكرية  عملية  ستنفذ  سورية،  غرب 
شمال  الفرات  نهر  شرق  األكراد  عليها  يسيطر 

سورية.

وأضاف إسبر للصحفيين، المرافقين له في زيارة 
إلى اليابان، »نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم 
سنفعله  »ما  يقول:  ومضى  مقبول«.  غير  سيكون 
على  يؤثر  أن  شأنه  من  أحادي  توغل  أي  منع  هو 
وتركيا  المتحدة  للواليات  المشتركة...  المصالح 

وقوات سورية الديمقراطية في شمال سورية«.
التي  الديمقراطية«  سورية  »قوات  وتمكنت 
تضم »وحدات حماية الشعب« الكردية، بمساندة 
مناطق  أغلب  على  السيطرة  انتزاع  من  أميركية 
في  »داعش«  تنظيم  من  سورية  شرق  شمال 
»وحدات  أنقرة  وتعتبر  األخيرة.  األربع  السنوات 

حماية الشعب« منظمة إرهابية.
تعتزم  ال  المتحدة  الواليات  »إن  إسبر:  وقال 
لكنه  الديمقراطية«،  سورية  قوات  عن  التخلي 
الواليات  بأن  ضمانات  تقديم  حد  إلى  يصل  لم 
عملية  تركيا  تنفيذ  حال  في  ستحميها  المتحدة 

عسكرية.
األميركية  الدفاع  وزارة  من  فريق  ويزور 
أتراك  مسؤولين  مع  للحديث  تركيا  الـ»بنتاغون« 
بشأن هذا األمر، وقال إسبر إنه يأمل في إمكانية 
تنفيذ  أن  إلى  أنقرة. وأشار  اتفاق مع  إلى  التوصل 
عملية تركية في شمال سورية قد يحوْل دون أن 
تركز »قوات سورية الديمقراطية« على منع تنظيم 
عليها  يسيطر  كان  أراٍض  استعادة  من  »داعش« 
من قبل في سورية، وعلى قدرة القوات المدعومة 
آالف  على  اإلبقاء  على  المتحدة  الواليات  من 
التنظيم  إنهم من مقاتلي  التي تقول  المحتجزين 

اإلرهابي.
وتهدف الحملة التركية، التي تأجلت منذ أشهر 
»وحدات  طرد  إلى  لها،  واشنطن  معارضة  بسبب 
البلدات  من  شريط  من  الكردية  الشعب«  حماية 
وتتهم  والحسكة.  الرقة  محافظتي  في  الحدودية 
أنقرة واشنطن بعرقلة التقدم باتجاه إقامة منطقة 
آمنة داخل الحدود السورية الشمالية الشرقية مع 

تركيا تكون خالية من »وحدات حماية الشعب«.
وقال إردوغان، هذا األسبوع، إنه تم إبالغ روسيا 
متى  يحدد  لم  لكنه  بالعملية،  المتحدة  والواليات 

ستبدأ. وسيكون هذا ثالث توغل تركي في سورية 
خالل ثالث سنوات.

معارضة سورية مؤيدة لتركيا
إنهم  السورية  المعارضة  مقاتلي  من  قادة  وقال 
مستعدون لالنضمام للقوات التركية في أي هجوم 
في  وقرى  بلدات  على  السيطرة  محتمل الستعادة 
شمال سورية. وقال ناطق باسم »الجيش الوطني 
مدعومة  مسلحة  معارضة  جماعة  وهو  السوري«، 
لبدء  مستعدة  ألفًا   14 قوامها  قوة  إن  تركيا،  من 

حملة ضد »وحدات حماية الشعب« الكردية.
 14 أكثر من  الرائد يوسف حمود، »هناك  وقال 
لخوض  الوطني  الجيش  من  جاهزون  مقاتل  ألف 
جانب  إلى  القرات  شرق  منطقة  في  قتالية  أعمال 
للعملية،  موعدًا  يحدد  ولم  التركية«.  القوات 
االستعدادات  إن  آخر  معارض  مصدر  قال  بينما 
جارية بالفعل مع انتشار الجيش التركي على طول 
الحدود في عملية من المتوقع أن تبدأ من األراضي 

السورية والتركية.
المجلس  رئيس  المهباش،  حامد  عبد  ورد 
التنفيذي لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، 
مكوناتنا  بجميع  واحدًا  صفًا  »سنقف  بالقول، 
اإلثنية والدينية ضد التهديدات التركية، وسنقاوم 
واألمن  النفس  عن  دفاعًا  الممكنة  الطرق  بجميع 
لزعزعة  تهدف  »تركيا  وأضاف:  واالستقرار«. 
االستقرار والعيش المشترك بين مكونات الشعب 

السوري«.
عن  مدافعة  وجماعات  القبائل  زعماء  ويتهم 
حقوق اإلنسان القوات الكردية بمنع عرب كثيرين 
من العودة إلى ديارهم السابقة التي يقولون إنها 
سورية  »قوات  تنفيه  ما  وهو  وهدمت،  صودرت 
الديمقراطية«. وقال حمود: »الهدف إنهاء مشروع 
التغيير  االنفصالية ووقف مشروع  اإلرهابية  القوى 
الديموغرافي للسكان وإعادة النازحين من مختلف 
المكونات الذين نزحوا من مناطقهم تحت اإلرهاب 
الممارس من حزب االتحاد الديمقراطي وإعادتهم 

إلى مناطقهم األساسية«.

الـ»بنتاغون« يحذر من حملة تركية في شمال سورية

قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لكشمير 
يشعل املظاهرات في باكستان

الهند ترسل 80 ألف جندي لإلقليم

واشنطن ــ وكاالت

إسالم أباد، نيودلهي – وكاالتأنقرة - وكاالت

<  دونالد ترامب

<  سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر المرشح لمنصب نائب الرئيس

<    قوات األمن الهندية المنتشرة في أحد شوارع جامو في كشمير 

< وزير الدفاع األميركي مارك إسبر < رجب طيب إردوغان 

<  أهالي إل باسو يرفعون هواتفهم خالل صالة على أرواح ضحايا إطالق النار في وولمارت

رغم تحقيق تقدم في مفاوضات الدوحة

»طالبان« تدعو إلى مقاطعة االنتخابات 
الرئاسية في أفغانستان وتهدد بهجمات

كابل ــ وكاالت

إلى  الثالثاء،  األفغاني  الشعب  إلى  موجه  بيان  في  »طالبان«،  حركة  دعت 
»مقاطعة« االنتخابات الرئاسية المرتقبة في أواخر سبتمبر، وإلى تجنب التجمعات 

»التي قد تصبح أهدافًا محتملة«.
وطلبت الحركة في بيان نشره الناطق باسمها، ذبيح اهلل مجاهد، من مقاتليها 
مواجهة »خداع هذه العملية المسرحية بكل قدراتهم«. وقالت: »من أجل تجنب 
تعرض مواطنينا لخسائر، ال سمح اهلل، عليهم أن يتجنبوا التجمعات التي قد تصبح 

أهدافًا محتملة«.
حركة  وممثلون عن  المتحدة  الواليات  فيه  تجري  وقت  في  اإلعالن  هذا  ويأتي 
األميركي  المبعوث  وأشاد  الدوحة.  في  المفاوضات  من  ثامنة  جولة  »طالبان« 
الخاص ألفغانستان زلماي خليل، مساء اإلثنين، بإحراز »تقدم ممتاز« بين الطرفين.
»تقدم  إحراز  الثالثاء،  شاهين،  سهيل  »طالبان«  باسم  السياسي  الناطق  وأكد 
ممتاز« أيضًا. وتابع: »نحن في طور مناقشة النقاط األخيرة المتبقية، وسيتم إبرام 

اتفاق سالم. سنقرر في وقت الحق موعد إعالن االتفاق«.
تماما«  »مستعدة  األمن  قوات  إن  بيان  في  األفغانية  الرئاسة  قالت  بدورها، 
العملية  على  بالتشويش  ولن تسمح ألحد  تهديدات طالبان  األفغان من  لحماية 

االنتخابية.
وأضاف البيان »المشاركة في االنتخابات واختيار مسؤول باالقتراع المباشر من 
التحضيرات  كل  الحكومة  أجرت  لقد  والقانونية.  الدينية  األفغاني  الشعب  حقوق 

الالزمة لتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة«.
وبدأت الحملة لالنتخابات الرئاسية رسميًا في 28 يوليو.

في اليوم نفسه، قتل عشرون شخصًا وجرح 50 آخرون في اعتداء استهدف مكتب 
آمر اهلل صالح أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على الئحة الرئيس األفغاني 
أشرف غني. ونجا صالح الذي كان رئيسًا ألجهزة االستخبارات األفغانية والمعروف 

بمواقفه المعادية لـ»طالبان«، من الهجوم.
المنتهية  الرئيس  بينهم  االنتخابات  في  يتنافسون  مرشحًا   17 هناك  يزال  وال 
واليته، وهو األوفر حظًا. واالنتخابات التي كانت مرتقبة أواًل في أواخر أبريل، ُأرجئت 

مرتين حتى 28 سبتمبر.
إال أن إجراء االنتخابات ال يزال غير مؤكد، بينما ينتظر بدء محادثات سالم في 
النرويج في وقت الحق بين متمردي »طالبان« وممثلين عن حكومة كابل، في حال 

تم توقيع اتفاق بين الواليات المتحدة و»طالبان« في الدوحة.
في  التشريعية  االنتخابات  أثناء  دامية  اعتداءات  نفذت  التي  »طالبان«  وتعتبر 

أكتوبر 2018، أن العملية االنتخابية ليست لديها »أي قيمة«.
وقال زمان سلطاني، الباحث في منظمة العفو الدولية لجنوب آسيا »في الوقت 
جرائم حرب من  بارتكاب  تهدد  السالم  عن  تبحث  بأنها  طالبان  فيه  تزعم  الذي 

خالل شن هجمات على مدنيين أثناء التجمعات االنتخابية«.
وأضاف في بيان »بهذه الطريقة يظهر المتمردون ازدراء تاما بالحياة البشرية«.
وشابت االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها غني شبهات خطيرة بالتزوير. وتدخلت 
الواليات المتحدة بعد ذلك لتشكيل حكومة وحدة مع منافسه عبداهلل عبداهلل الذي 
عين رئيسًا للحكومة. ويقول عدد كبير من األفغان، إنه ليست لديهم نية التصويت 

وسط مخاطر حصول اعتداءات وشبهات بالتزوير.

الذي  الدستوري  الذاتي  الحكم  الهند  إلغاء  غداة 
من  عليه  تسيطر  الذي  القسم  به  يتمتع  كان 
عليه،  بالسيادة  باكستان  تطالب  والذي  كشمير 
توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الثالثاء 
في  للطعن  الدولي  األمن  مجلس  إلى  باللجوء 
فيما  الدولي  المجتمع  بتحرك  وطالب  الهند،  قرار 

تتصاعد التوترات بين البلدين النوويين.
وامام جلسة مشتركة للبرلمان في إسالم اباد، 
انتقد خان بشدة قرار نظيره الهندي ناريندا مودي 
من  الهندي  للقسم  الخاص  الوضع  الغاء  االثنين 
هذه  سنقاوم  أننا  أوضح  أن  »أريد  وقال،  كشمير. 
الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس األمن 
الدولي« واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع 

المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم  بالتحرك،  الدولي  المجتمع  خان  وطالب 
سافر  بشكل  الدولي  القانون  بانتهاك  مودي 
لتحقيق اجندة معادية للمسلمين في الهند. وقال 
»إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم 
لن  مكان  إلى  االمور  فستصل  قوانينه،  المتقدم 

نكون مسؤولين عنه«.
أعلن  أن  بعد  الوزراء  رئيس  تصريحات  وجاءت 
الجيش الباكستاني وقوفه بحزم الى جانب سكان 
كشمير، عقب اجتماع للقادة العسكريين الرئيسيين 

للبالد في روالبيندي حيث مقر قيادة الجيش.
وصرح قائد أركان الجيش الجنرال الباكستاني، 
بحزم  يدعم  الباكستاني  الجيش  »إن  باجوا،  قمر 
النهاية.  حتى  العادل  كفاحهم  في  الكشميريين 
للقيام  بوسعنا  ما  كل  وسنفعل  مستعدون  نحن 
بواجباتنا«. وجاء هذا التصريح بعد اجتماع للقادة 
العسكريين الرئيسيين للبالد في روالبندي المدينة 
قيادة  مقر  أباد حيث  إسالم  قرب  الواقعة  الحامية 
المشاركين  أن  الجيش  قائد  وأضاف  الجيش. 
الحكومة  موقف  تمامًا«  »أيدوا  االجتماع  في 
وقال  الهندي.  اإلجراء  تعارض  التي  الباكستانية 
»إن باكستان لم تعترف أبدًا بجهود الهند إلضفاء 

شرعية على احتاللها« كشمير.
إلغاء  االثنين  أعلنت  الهندية  الحكومة  وكانت 
الحكم الذاتي الدستوري لكشمير وهو قرار يهدف 
إلى وضع القسم الهندي من كشمير تحت وصاية 
مباشرة أكثر لنيودلهي. وكانت والية جامو وكشمير 
الدستور  يضمنه  خاص  بوضع  اآلن  حتى  تتمتع 
الهندي. ويتيح للوالية التشريع في كافة القضايا 

باستثناء شؤون الدفاع والخارجية واالتصاالت.
جامو  بمنظقة  تطالب  التي  باكستان  ووصفت 
مع   1947 في  الهند  مع  التقسيم  منذ  وكشمير 
بأنه  نيودلهي  قرار  البريطاني،  االستعمار  نهاية 
»غير قانوني«. ومن شأن قرار نيودلهي أن يفاقم 
التمرد الدامي القائم في كشمير والذي خلف أكثر 
منذ  المدنيين،  قتيل، معظمهم من  ألف   70 من 

.1989
مع  القائمة  العداوة  يعمق  أن  شأنه  من  كما 
السالح  الهند،  غرار  على  تملك،  التي  باكستان 
النووي وتطالب بالقسم اآلخر من كشمير. وخاضت 
القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل ثالث 

كشمير جريئة لكن لها مخاطر«. وأضافت أن على 
الحكومة اآلن التواصل مع الكشميريين. ولم يصدر 
تعتزم  أنها  إلى  يشير  ما  قبل  من  الحكومة  عن 
إلى  الوالية  وتقسيم  الخاص  كشمير  وضع  إلغاء 
منطقتين إداريتين تداران على المستوى االتحادي.

احتفاالت واحتجاجات
بعد  الهند  أجزاء من  احتفالية في  وعمت مشاهد 
قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص لكشمير. ورقص 
سكان في مدينة جامو، التي يغلب عليها الهندوس 
في الوالية، وقرعوا الطبول ووزّعوا الحلوى للتعبير 

عن سعادتهم بهذا القرار.
وفي نيودلهي، احتفل الكشميريون الهندوس، 
في  الوالية  من  جماعيًا  نزوحًا  واجهوا  الذين 
إلى  اآلن  سيعودون  إنهم  وقالوا  الثمانينيات، 
في  المسلمين  لكن  »بشروطهم«.  منازلهم 
بالخطوة  نددوا  الوالية،  عاصمة  سريناجار، 
القوميون  يقودها  التي  الحكومة  اتخذتها  التي 

الهندوس، واصفين إياها بأنها »ظلم«.
احتجاجات  بباكستان  مناطق  عدة  شهدت  كما 
االثنين. وفي مظفر أباد عاصمة الشطر الذي تديره 
باكستان من كشمير على بعد نحو 45 كيلومترًا 
رفع  البلدين  بين  عليها  المتنازع  الحدود  من 
إطارات  وأحرقوا  أعالمًا سوداء  المحتجين  عشرات 
السيارات وهم يهتفون »تسقط الهند«. وخرجت 
وفي  أباد  إسالم  العاصمة  من  كل  في  احتجاجات 

كراتشي المركز التجاري لباكستان.
بدورها، قالت وزارة الخارجية األمريكية االثنين 
تتابع األحداث في كشمير عن كثب، وعبرت  إنها 
عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقاالت. وقالت المتحدثة 
باسم الخارجية مورجان أوتاجوس في بيان »نشعر 
على  ونحث  اعتقاالت  عن  تقارير  إزاء  بالقلق 
في  األشخاص  ومناقشة  الفردية  الحقوق  احترام 
المجتمعات المتضررة... ندعو كل األطراف للحفاظ 

على السالم واالستقرار على طول خط المراقبة«.

حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة الجبلية 
التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

السلطات  وتحسبًا الضطرابات محتملة نشرت 
الهندية في العشرة أيام األخيرة أكثر من 80 ألف 

عنصر أضافي من القوات شبه العسكرية.
كما قطعت االتصاالت وحظرت التجمعات العامة 
السياسيين  المسؤولين  كبار  من  ثالثة  وأوقفت 
في كشمير الهندي لتفادي أن يعملوا على »تعكير 

السلم«.

ترحيب في الهند
من جهتها، قالت وسائل اإلعالم الهندية الثالثاء 
إن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع 
المتنازع عليه يعد مقامرة  الخاص إلقليم كشمير 
جريئة إلنهاء تمرد مسلح بدأ قبل ثالثة عقود ودمج 

اإلقليم في بقية الهند.
»إنديان  لصحيفة  األولى  الصفحة  وتصدر 
إكسبرس« عنوان يقول »التاريخ، بضربة واحدة« 
تعليًقا على القرار الذي يعد أكبر خطوة سياسية في 
واحدة من أشد مناطق العالم توترًا على الصعيد 
العسكري على مدى قرابة 70 عامًا. وقالت صحيفة 
»إنجاز  األولى،  صفحتها  في  تايمز«  »إيكونوميك 
مهمة كشمير: بضربة واحدة سريعة تصبح للهند 

مكانة خاصة في الوالية«.
بزعامة  الحاكم  جاناتا«  »بهاراتيا  حزب  وينادي 
الخاص  الوضع  بإنهاء  طويلة  مدة  منذ  مودي 
الشبان  ويدفع  التنمية  يعرقل  إنه  قائاًل  لكشمير 
أن  إال  الهندي.  الحكم  التمرد على  إلى  لالنضمام 
الحكومات المتعاقبة لم تحاول تغيير الحكم الذاتي 
للهند  انضمامه  بعد  اإلقليم  عليه  حصل  الذي 
خشية ازدياد العنف في المنطقة. وقال براتاب بانو 
مهتا المحلل السياسي في نيودلهي إن الحكومة 
بالتغيير  للهند  الديمقراطية  المباديء  أضعفت 
هندوستان  صحيفة  وقالت  كشمير.  في  القسري 
تايمز في افتتاحية »خطوة حزب بهاراتيا جاناتا في 

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

السنة الرابعة
العدد 194ـ 195 7 ذي احلجة 1440 هــ

8 أغسطس 2019 م اخلميس



عربي و دولي 07

روحاني يعرض على أميركا »كل السالم« لتجنب »أم كل الحروب«
مشترطًا رفع العقوبات أوًل

طهران ــ وكاالت

أن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  أعلن 
حال  في  واشنطن  مع  المحادثات  تؤيد  طهران 
الجمهورية  على  تفرضها  التي  العقوبات  رفعت 
اإليراني  الخارجية  وزير  رفض  رغم  اإلسالمية، 

دعوة للقاء الرئيس األميركي دونالد ترامب.
عن  دفاعه  معرض  في  الثالثاء  روحاني  وقال 
في   2015 عام  المبرم  التاريخي  النووي  االتفاق 
مع  »السالم  العظمى،  والقوى  إيران  بين  فيينا 
إيران  إيران هو أساس كل سالم« و»الحرب مع 

هي أم كل الحروب«.
مباشرة  نقلها  تصريحات  في  وأضاف 
اإلسالمية  »الجمهورية  إن  الرسمي  التلفزيون 
وإذا  والمفاوضات  المحادثات  تؤيّد  اإليرانية 
كانت الواليات المتحدة فعاًل تريد التحاور، عليها 

قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات«.
لقائه  الخارجية بعد  وصرح روحاني من وزارة 
عليه  فرضت  الذي  ظريف،  جواد  محمد  الوزير 
شملت  الماضي  األسبوع  عقوبات  واشنطن 
الواليات  دخول  من  ومنعه  أرصدته  تجميد 
محادثات  إلجراء  مستعدة  إيران  أن  المتحدة، 
المتحدة  الواليات  كانت  إذا  عما  النظر  بغض 
طرفًا في االتفاق النووي التاريخي. وتابع روحاني 
إلى  االنضمام  )األميركيون(  يريدون  »سواء 

االتفاق النووي أم ال، فاألمر يعود لهم«.
وأشار إلى أن »كل العقوبات يجب أن ترفع كي 
ال يكون هناك مجرمون أمامنا« متهمًا الواليات 
المتحدة بممارسة »اإلرهاب االقتصادي« بسبب 

عرقلة استيراد المواد الغذائية واألدوية.
أن  عليهم  محادثات،  يريدون  »إذا  وقال 
اإلدارة  مطالبًا  لذلك«،  الطريق  يمهدوا 
ما  اإليراني، بحسب  للشعب  باالعتذار  األميركية 

أوردت وكالة فارس لألنباء.
والواليات  إيران  بين  التوترات  وتصاعدت 
 2018 مايو  في  ترامب  أعلن  أن  منذ  المتحدة 
بشكل آحادي انسحاب بالده من االتفاق النووي 
وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية اإلسالمية 
ضمن حملة »الضغوط القصوى« التي يمارسها.
وبعد 12 شهرًا، ردت إيران عبر تعليق بعض 
اتخذتها بموجب االتفاق. وكان  التي  االلتزامات 
بسبب  السيطرة  عن  بالخروج  مهددًا  الوضع 
تعرض سفن لهجمات وإسقاط طائرات مسيرة 

واحتجاز ناقالت نفط.

خيبة آمال ترامب
عن  يونيو  في  ترامب  تراجع  األزمة،  ذروة  وفي 
شنِّ ضربة جوية ضد إيران في اللحظة األخيرة، 
اإليرانية طائرة مسيرة  القوات  بعد أن أسقطت 

أمريكية.
بجانب  جالسًا  كان  الذي  روحاني  ودافع 

ظريف، عن الوزير الذي واجه انتقادات من جانب 
متشددين بشأن دوره في االتفاق الذي انسحب 

منه األميركيون بشكل آحادي.
االنتصارات  من  الكثير  لدينا  »كانت  وقال 
غضب  أثارت  االتفاق(  أعقاب  )في  االقتصادية 
البعض« مشيرًا إلى المنافع التي حققها االتفاق 

في قطاعي النقل والمصارف في إيران.

ارتكبت  المتحدة  الواليات  أن  روحاني  واعتبر 
سينتهي«  شيء  »كل  أن  اعتقدت  عندما  خطأ 
البعض ألعمال  أن »خطط  بعد  إليران  بالنسبة 
شغب في الشوارع« في ديسمبر 2017. وآنذاك، 
دامية  احتجاجات  أيام  مدى  على  إيران  شهدت 

أفادت تقارير أنها بدأت بسبب تدابير تقشف.
أوقع  األمر  »هذا  اإليراني  الرئيس  وقال 

إيران  نظام  أن  اعتقدوا  الفخ.  في  األميركيين 
إيران  أخرى.  دفعة  قالوا  »لقد  وتابع  ضعف«. 
دفعة  أعطيناها  إذا  أننا  بحيث  مستوى  بلغت 

أخرى، كل شيء سينتهي«.
»دعاة  جانب  من  الدفعة  هذه  أن  ورأى 
الحرب« خيبت آمال ترامب وأدت إلى اتخاذه قرار 

االنسحاب من االتفاق النووي.

»النفط مقابل النفط«
على  مفاوضات  أية  في  أنه  روحاني  وأكد 
للتفاوض  مستعدين  يكونوا  أن  األميركيين 
بعدل. وقال »إذا أردتم األمن وأن يكون جنودكم 
األمن،  مقابل  في  فاألمن  بأمان،  المنطقة  في 
تتوقعوا  وأن  بأمننا  اإلخالل  تستطيعون  ال  أنتم 
مقابل  في  السالم  وكذلك  ألنفسكم،  األمن 
وكالة  بحسب  النفط«،  مقابل  والنفط  السالم 

آرنا اإليرانية الرسمية لألنباء.
والنفط  السالم  مقابل  »السالم  وتابع 
إنكم  القول  يمكنكم  »ال  مضيًفا  النفط«  مقابل 
»المضيق  وتابع  نفطنا«.  تصدير  ستمنعون 
مقابل المضيق. ال يمكن أن يكون مضيق هرمز 
مفتوحًا لكم وأال يكون مضيق جبل طارق كذلك 

بالنسبة لنا«.
البحار  في  مواجهة  أيضًا  إيران  وتخوض 
أن  منذ  المتحدة،  الواليات  حليفة  بريطانيا  مع 
الملكية في احتجاز ناقلة  البحرية  ساعدت قوات 

طارق  جبل  قبالة  اإليراني  النفط  تحمل  نفط 
التابع لبريطانيا في الرابع من يوليو.

الثوري  الحرس  قوات  احتجزت  أسابيع،  وبعد 
في  البريطاني  العلم  ترفع  نفط  ناقلة  البحرية 
مضيق هرمز، الممر االستراتيجي الذي يعبر منه 
يوميًا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة 
بحرًا. وأكد وزير الخارجية اإليراني االثنين تقارير 
البيت  في  ترامب  للقاء  دعوة  رفض  بأنه  تفيد 
لي  »قيل  ظريف  وقال  الماضي.  الشهر  األبيض 
في نيويورك إنه سيتم فرض عقوبات عليّ خالل 
أسبوعين ما لم أوافق على العرض الذي لحسن 

الحظ لم أقبله«.
الجمعة  األميركية  »نيويوركر«  مجلة  وأفادت 
أن السناتور الجمهوري راند بول التقى ظريف في 
15 يوليو في الواليات المتحدة، ودعاه بمباركة 

من ترامب إلى زيارة البيت األبيض.
وفرضت الواليات المتحدة عقوبات على ظريف 
األسبوع الماضي، مستهدفة أصوله في الواليات 
عمله  ممارسة  قدرته  على  الضغط  مع  المتحدة 

الدبلوماسي.
الدفاع  وزارة  كشفت  منفصل،  صعيد  وعلى 
موجهة  صواريخ  ثالثة  عن  الثالثاء  اإليرانية 
مستعدة  أنها  بذلك  مثبتة  الدقة  بالغة  جديدة 
للدفاع عن نفسها في مواجهة »خبث ودسائس« 
الواليات المتحدة، وفق قول وزير الدفاع اإليراني 

العميد أمير حاتمي.

<   الرئيس اإليراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف 

27 مرشًحا وإغالق الباب غــًدا

ترشيح النهضة  ملورو  يزيد سخونة انتخابات الرئاسة في تونس

متراجعة عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح عنها في االنتخابات 
عبد  تزكية  على  أمس  التونسية  النهضة  حركة  صادقت  الرئاسية، 
الفتاح مورو لخوض االنتخابات، لينافس بذلك عددًا من الوجوه البارزة 
منها رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد والرئيس السابق المنصف 

المرزوقي.
وفي أعقاب اجتماع دام ساعات ليل الثالثاء - األربعاء، أعلن مجلس 
عبد  تزكية  باإلجماع  التونسية  اإلسالمية  النهضة  حركة  شورى 
الرئاسية. وقالت الحركة  الفتاح مورو مرشحًا للحركة في االنتخابات 

شورى  مجلس  »صوّت  مقتضب،  بيان  في 
لصالح  صوتًا   98 بأغلبية  النهضة  حركة 
لالنتخابات  مورو  الفتاح  عبد  األستاذ  ترشيح 
باسم  الرسمي  الناطق  وقال  الرئاسية«. 
حركة النهضة عماد الخميري، »هذا الترشيح 
للرئاسية ألول مرة في تاريخ الحركة« ومنذ 
تأسيسها عام 1981. كما أن هذه هي المرة 
األولى التي تقدم فيها حركة النهضة مرشحًا 
أنهت  التي   2011 انتفاضة  عقب  للرئاسة 
حكم الرئيس زين العابدين بن علي، متراجعة 
بذلك عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح 
المقررة  الرئاسة،  انتخابات  في  داخلها  من 

منتصف الشهر المقبل.
مورو  ترشيح  النهضة  حركة  إعالن  وزاد 
الرئاسية في تونس  من سخونة االنتخابات 
بين   2011 منذ  المتواصل  الصراع  إطار  في 

العلمانيين واإلسالميين، رغم أن منصب الرئيس يعتبر شرفيًا بينما 
تكمن معظم السلطات في يد رئيس الوزراء. وسينافس مورو رئيس 
أعلنت  التي  البارزة األخرى  الوجوه  الشاهد وعددًا من  الوزراء يوسف 
والمنصف  السابق  الوزراء  رئيس  جمعة  مهدي  بينها  من  ترشحها، 
عبو  القروي ومحمد  ونبيل  وعبير موسي  السابق  الرئيس  المرزوقي 

وحمادي الجبالي. 
وبلغ عدد المترشحين حتى الثالثاء 27 مرشحًا، ومن المقرر أن يتم 
9 أغسطس بعد أسبوع كامل من  الجمعة،  الترشح غدًا  إغالق باب 

إتاحة الفرصة للراغبين في خوض المنافسة.

جدول زمني مزدحم
وفاة  لكن  نوفمبر،  في  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  المقرر  من  وكان 
الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي عجلت بإجراء االنتخابات، 
الدستور  التزامًا بنصِّ  المقبل، وذلك  أيلول  لتكون في 15 سبتمبر 
التونسي الذي يمنح ثالثة شهور فقط لعقد انتخابات رئاسية في حال 

وفاة الرئيس وخلو المنصب.
البرلمان  عامًا،  وسبعين  واحدًا  العمر  من  البالغ  مورو،  ويرأس 
التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيسًا مؤقتًا 

للبالد، غداة وفاة السبسي.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا لالنتخابات في 31 أغسطس على 
أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه االنتخابات. ثم تنطلق 
الحملة االنتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت االنتخابي، 
األولية  النتائج  وتعلن  سبتمبر.   15 في  بأصواتهم  الناخبون  يدلي 
أعلنه  الذي  االنتخابات  برنامج  بحسب  سبتمبر   17 في  لالنتخابات 

للصحافيين رئيس الهيئة العليا لالنتخابات نبيل بفون. فيما لم يتم 
تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب األمر، 

قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا لالنتخابات.
يذكر أن مورو محام، وهو من مؤسسي حركة النهضة إلى جانب 
في  انفتاحًا  الوجوه  أكثر  من  ويعد  الغنوشي،  راشد  الحركة  رئيس 
بإصالحات  وطالب  لحزبه،  انتقادات  مورو  وجه  ولطالما  الحركة. 
عن  بنفسها  وللنأي  للتونسيين  قريبة  النهضة  تكون  لكي  داخلية 
جماعة اإلخوان المسلمين. لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف 

متناقضة بخصوص دور اإلسالم في المجتمع.

جدل في حركة النهضة
وفور اإلعالن عن قرار ترشيح مورو، ثار جدل 
القرار.  هذا  رجاحة  بشأن  النهضة  حركة  داخل 
السالم،  عبد  رفيق  الحزب،  في  القيادي  وكتب 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  على 
داخل  مرشح  »اختيار  إن  يقول  االجتماعي، 
لمقتضيات  يستجيب  وال  خاطئ  خيار  النهضة 
المرحلة«. وأضاف رفيق أن »الوحدة على الخطأ 

هي وحدة مغشوشة ومزيفة«.
من  مرشح  بدعم  اكتفت  قد  الحركة  كانت 
خارجها في انتخابات الرئاسة، عام 2014، بينما 
رئيسًا  المرزوقي  بمنصف  الدفع  في  ساهمت 
بالبالد، في انتخابات غير مباشرة عبر المجلس 
بضرورة  مورو  ويؤمن   .2011 عام  التأسيسي، 
الجانبين  بين  اإلسالمية  الحركات  تفصل  أن 
العام  نهاية  في  وقال  والسياسي.  الدعوي 
الفصل  هذا  أن  رأت  النهضة  حركة  إن   ،2016
ضروري بعد ثورة 2011. وأوضح أنه لم تعد هناك حاجة لحركة شاملة 
تقوم بكل شيء، مضيًفا أن »األفضل هو التخصص في العمل ألنه أمر 

أساسي لإلنجاز«.
ويتزامن ترشيح مورو مع تقديم رئيس الحكومة السابق والقيادي 
المنسحب من حركة النهضة، حمادي الجبالي، ملف ترشحه النتخابات 

الرئاسة.

من هو عبد الفتاح مورو؟
ولد عبد الفتاح مورو في األول من يونيو عام 1948. تخرج في كلية 
الحقوق عام 1970، ثم عمل قاضيا حتى عام 1977 الذي تحول فيه 
إذ   ،1968 عام  الغنوشي  براشد  مورو  التقى  المحاماة.  ممارسة  إلى 
انطلقا في العمل على تأسيس حركة إسالمية، بداية السبعينيات، قبل 
أن يعتقال، عام 1973. وأقنع الرجالن عشرات المتعاطفين مع التيار 
اإلسالمي بتأسيس منظمة الجماعة اإلسالمية سرًا، قبل الخروج إلى 

العلن وإنشاء حركة االتجاه اإلسالمي، عام 1981.
إلى السجن، بعد  المنفى ثم  إلى  لكن المضايقات دفعت بالرجل 
عودته إلى تونس. ومع حملة قمع عنيفة شنها نظام الرئيس السابق، 
زين العابدين بن علي، أعلن مورو تجميد عضويته في حركة النهضة. 
وبعد ثورة يناير 2011، رفض مورو العودة إلى الحركة وشارك مستقال 
في انتخابات المجلس التأسيسي. لكنه سرعان ما عاد إلى صفوفها 

نائبًا لرئيس حزبها، في أعقاب مؤتمر عقد في يوليو 2012.
قائمة  2014 مترشحًا ضمن  عام  التشريعية  االنتخابات  وفاز في 
النهضة وفاز بمقعد أهّله، الحًقا، ليشغل منصب نائب رئيس مجلس 

النواب.

تونس – وكاالت

<   متظاهرون يحتفلون باالتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري و»قوى الحرية والتغيير«

العسكري  المجلس  قادة  إليه  توصل  الذي  االتفاق  جنب 
إلى  االنزالق  خطر  السودان  في  االحتجاجية  والحركة 
أن تساؤالت كثيرة ال  إال  األهلية،  الحرب  أو حتى  الفوضى 

تزال مطروحة حول آلية التطبيق.
االتحاد  قادها  وساطة  إثر  األحد  وقع  اتفاق  وبموجب 
اإلفريقي وإثيوبيا، سيتولى مجلس سيادي غالبية أعضائه 
مدّتها  انتقالية  فترة  السودان خالل  قيادة  المدنيين  من 

ثالث سنوات.
تحرير  رئيس  التيجاني،  خالد  السوداني  المحلل  ويقول 
األمثل ولكنه أفضل  االتفاق ليس  إن »هذا  إيالف  صحيفة 

من عدم التوصل إلى اتفاق«.
أو  أهلية  حرب  إلى  تؤدي  قد  »كانت  األمور  أن  ويضيف 
متوازن  اتفاق...  هو  لذلك  فوضى  في  السودان  ينزلق  أن 

وعقالني«.
حين  ديسمبر  منذ  سياسية  أزمة  السودان  ويشهد 
بدأت االحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، 
واستمرت بعد إطاحته احتجاجًا على تولي مجلس عسكري 

الحكم.
وجاء توقيع اإلعالن الدستوري األحد بعد محادثات شاقة 
فضّ  عملية  سيما  وال  العنف  أعمال  بسبب  مرارًا  علقت 
الخرطوم.  في  المسّلحة  القوات  قيادة  مقر  أمام  االعتصام 
األسبوع  عدة  مدن سودانية  في  االحتجاجات  اندلعت  كما 
لنائب  التابعة  السريع  الدعم  قوات  قيام  بعد  الماضي 
الشهير  دقلو  حمدان  محمد  العسكري،  المجلس  رئيس 
ب»حميدتي«، بقتل خمسة طالب كانوا يتظاهرون بزيهم 
المجلس  رئيس  وأدان  المعيشة.  غالء  ضد  المدرسي 
العسكري، عبد الفتاح البرهان، مقتل التالميذ وأمر بالتحقيق 
في الحادث، وتمت إحالة سبعة ضباط للمحاكمة مما سمح 

باستئناف التفاوض والتوصل لالتفاق يوم األحد.
ويقول المحلل مجدي الجزولي من معهد »ريفت فالي« 
إلى  يشير  لكنه  القوى«.  لتوازن  انعكاس  »هو  االتفاق  إن 
أنه »تسوية بين فريقين  إلى  كثرة المشككين فيه نظرًا 

متنافسين غالبًا ما تكون مصالحهما على طرفي نقيض«.
ويضيف الجزولي أن تطبيق االتفاق »يعتمد بشكل كبير 

على حسن نوايا« الجيش والحركة االحتجاجية.

»تسويات على عجل«
تم  التي  السودانية،  االستخبارات  تخضع  لإلعالن،  ووفًقا 
المخابرات  جهاز  إلى  الماضي  الشهر  تسميتها  تغيير 
العامة، إلى سلطة المجلس السيادي والسلطات التنفيذية. 
لكن محللين يشيرون إلى أن اإلعالن ال يحدد آلية تقاسم 
المسؤوليات. والهيئة التي كانت تعرف سابًقا باسم »جهاز 
األمن والمخابرات« استخدمها البشير سابًقا وسيلة لسحق 

المعارضة ولقمع تظاهرات ضده.
ويقول الجزولي إنه »مثال على التسويات الرسمية التي 

أقرت على عجل لتفادي الخوض في قضايا شائكة«.
ويضيف، »من دون أي سلطة على ميزانيتها وتشكيلها 
إطار  في  القوات  هذه  ضبط  يمكن  كيف  الواضح  غير  من 

ديمقراطي«.

كما تطرح تساؤالت حول تأثير االتفاق على قوات الدعم 
السريع. واتهمت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، الذي 
كان من أعمدة نظام البشير، بالتورط في فضّ االعتصام 

أمام مقر القوات المسّلحة في الخرطوم في 3 يونيو.
المحتجين  المقربة من  المركزية  األطباء  لجنة  وبحسب 
قتل 127 شخصًا في عملية فضِّ االعتصام. وتؤكد اللجنة 
مرتبطة  عنف  أعمال  في  قتلوا  شخصًا   250 من  أكثر  أن 

بالتظاهرات منذ انطالقتها في ديسمبر.
للقيادة  تقاريرها  القوات  تقديم  على  اإلعالن  وينص 
العامة للقوات المسلحة، فيما سينظم قانون قائم عالقتها 
شؤون  خبير  ريفز«،  »إريك  ويقول  التنفيذية.  السلطة  مع 
السودان في جامعة هارفرد، إن الوضع لطالما كان على هذا 
النحو: »هناك فعليًا جيشان، أحدهما قوات الدعم السريع 

بإمرة قائد الجيش«.
وكانت قوات الدعم السريع تتمتع بنوع من االستقاللية 
»عدم  ضمن  حميدتي  إن  ريفز  ويقول  حميدتي.  بقيادة 
المس بقواته« في اإلعالن الدستوري. ويضيف أن »احتفاظ 
حميدتي بقيادة قوات الدعم السريع بوضعها الحالي يجعله 
قادرًا على التهديد بأي تحرك في حال رفض قادة الجيش 

تلبية مطالبه«.

»لعبة ابتزاز«
معسكر  في  تصدعات  وجود  األحد  االتفاق  توقيع  وكشف 
الحركة االحتجاجية حيث أبدى عدد من الفصائل تحفظات.

»كرس  اإلعالن  أن  السوداني  الشيوعي  الحزب  وأكد 
هيمنة العسكر« بعد أن كان سبق له اإلعالن عن مقاطعة 
مذبحة  أعقاب  في  العسكري  المجلس  مع  المفاوضات 
الثورية  الجبهة  أعلنت  كذلك  األبيض.  في  التالميذ 
في  المسلحة  الحركات  من  عددًا  تضم  التي  السودانية 
تضع  ألنها  الدستوري  اإلعالن  وثيقة  رفضها  عدة  أقاليم 
من  اشتكت  كما  سالم«،  اتفاق  أي  تنفيذ  أمام  »عراقيل 

إقصائها من المحادثات.
»نذير  المسلحين  المتمردين  رفض  إن  ريفز  ويقول 
السالم في مناطق دارفور  يعالج لضمان  أن  شؤم« ويجب 

وجنوب كردفان والنيل األزرق.
الهواجس  هذه  معالجة  عدم  بأن  الجزولي  ويحذر 
سيستدرج قادة المتمرّدين إلى »لعبة ابتزاز« بين المجلس 

العسكري وقادة الحركة االحتجاجية.
وتشكل هذه الخالفات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير 

مؤشرًا إلى صعوبات إبقاء الجبهة موحدة.
المجلس  في  غالبية  والتغيير  الحرية  قوى  وضمنت 
المجلس،  في  مقعد   300 أصل  من   201 تبلغ  التشريعي 
األمر  هذا  بقاء  يضمن  شيء  »ال  أن،  يؤكد  التيجاني  لكن 

على حاله«.
وتبقى العبرة في مدى التزام كل طرف بتعهداته. ويقول 
التيجاني إن »السودان لديه تاريخ من عدم الوفاء بالعهود 
والمواثيق«، ويضيف »السؤال هو إلى أي مدى هذا االتفاق 

سيخالف ما كان معروًفا من هذه الممارسة«.

رغم تساؤلت حول الختصاصات وآليات التطبيق

االتفاق على املجلس السيادي يجنب السودان خطر االنزالق إلى الفوضى
الخرطوم ــ وكاالت
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انهيار سريع لهدنة »األستانة« وقوات النظام تتقدم في إدلب
دمشق، واشنطن–وكاالت

»داعش« يستعيد نفوذه في سورية والعراق

< عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة

<    دبابة تابعة للجيش السوري تتقدم  في محافظة حماة 

التوصل  تم  التي  الهدنة  سريعًا  أنهارت  أن  بعد 
لها في أستانة برعاية روسية وتركية، حققت قوات 
النظام السوري أمس األربعاء تقدمًا في شمال غرب 
اإلسالمية  الفصائل  مع  عنيفة  معارك  إثر  سورية 
من  عنصرًا   30 نحو  مقتل  عن  أسفرت  المقاتلة 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  وفق  الطرفين، 

اإلنسان.
على  العسكرية  عملياتها  النظام  قوات  وتواصل 
محاور عدة في ريف حماة الشمالي، جنوب محافظة 
قصف  يرافقها  عنيفة  معارك  تدور  حديث  إدلب، 
أن  بيان  في  السوري  المرصد  وأورد  كثيف.  جوي 
األربعين  قرية  على  سيطرت  السوري  النظام  قوات 
إلى  مشيرًا  الشمالي،  حماة  ريف  في  الزكاة  وبلدة 
عن  أسفرت  الثالثاء  مساء  منذ  العنيفة  المعارك  أن 
13 إسالميًا  بينهم  الفصائل  18 عنصرًا من  مقتل 
متشددًا، فضاًل عن عشرة عناصر من قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وباتت قوات النظام على بعد كيلومترات قليلة من 
سيطرة  تحت  الواقعة  البلدات  أبرز  اللطامنة،  بلدة 
الرسمي  اإلعالم  وأفاد  حماة.  شمال  في  الفصائل 
السوري بدوره أمس األربعاء عن صد قوات النظام 

لهجوم شنته الفصائل ليل الثالثاء شمال حماة.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( عن 
اإلرهابية  التنظيمات  »قامت  قوله  عسكري  مصدر 

من  كبيرة  أعداد  بزجِّ   )...( الشمالي  حماة  ريف  في 
على  هجوم  وشنِّ  المفخخة  والعربات  المسلحين 
العاملة  قواتنا  اضطر  ما  حصرايا،  الزكاة-  اتجاه 
هناك إلى االنسحاب من بعض مواقعها المتقدمة«. 
وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت الحقًا 
من »صد الهجوم واالنتقال إلى الهجوم المعاكس«.

وتسيطر هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة التابعة 
لتنظيم القاعدة سابقًا( على المنطقة. وتتواجد فيها 
فصائل إسالمية متشددة أخرى ومعارضة أقل نفوذًا.

عملياته  اإلثنين  السوري  الجيش  واستأنف 
الفصائل  اتهامه  بعد  ومحيطها،  إدلب  في  القتالية 
النار«  إطالق  بوقف  »االلتزام  برفض  فيها  العاملة 
في  الجمعة  الخميس  ليل  دمشق  عند  أعلنت  الذي 
أعقاب اجتماع األستانة، وبقصف قاعدة حميميم في 
تتخذها  والتي  إلدلب،  المجاورة  الالذقية  محافظة 

روسيا مقرًا لقواتها الجوية.
بالتزام  الهدنة  تنفيذ  اشترطت  دمشق  وكانت 
الفصائل بتنفيذ مضمون اتفاق توصلت إليه تركيا 
وروسيا في سبتمبر ونصَّ على إقامة منطقة منزوعة 

السالح.
وشهدت محافظة إدلب ومحيطها هدوءًا بموجب 
أبريل،  نهاية  منذ  تتعرض  أن  قبل  االتفاق،  هذا 
لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، 
واألسواق.. والمدارس  المستشفيات  يستثن  لم 

وتسبب التصعيد بمقتل أكثر من 800 مدني، وفق 
أكثر من  فرار  المتحدة  األمم  أحصت  كما  المرصد. 

400 ألف شخص.

واشنطن تحذر من عودة »داعش«
المفتش  عن  صادر  تقرير  أفاد  أخرى،  ناحية  من 
أن  البنتاغون،  األميركية،  الدفاع  وزارة  في  العام 
مع  سورية  في  الظهور«  »يعاود  »داعش«،  تنظيم 
سحب الواليات المتحدة قوات من هذا البلد و»يعزز 

قدراته« في العراق المجاور.
الذي   — اإلرهابي  التنظيم  إن  التقرير  وقال 

القوات  أيدي  على  األرض  على  كبيرة  خسارة  تكبد 
العراقية والسورية مدعومة بحملة قصف جوي من 
المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  قوات 
لتحقيق  المحلية  القوات  لدى  ضعًفا  يستغلون   —

مكاسب.
خسارته  أنه»رغم  األميركي  التقرير  وأوضح 
عزز  داعش  تنظيم  أن  إال  األرض،  على  "الخالفة" 

في  الظهور  ويعاود  العراق  في  المسلحة  قدراته 
سورية خالل الربع الحالي" من السنة.

وأضاف أّن التنظيم استطاع »إعادة تجميع صفوفه 
وذلك  البلدين،  بعمليات« في كال  القيام  ومواصلة 
ألسباب منها أن القوات المحلية«"ال تزال غير قادرة 
على مواصلة القيام بعمليات طويلة األمد، أوتنفيذ 
عمليات عدة متزامنة أو الحفاظ على األراضي« التي 

استعادتها.
استكمال  مع  يأتي  ذلك  أن  إلى  التقرير  وأشار 
البلد، مخالفة  واشنطن »انسحابًا جزئيًا« من هذا 
سوريا  قوات  أن  اعتبروا  عسكريين  قادة  رأي  بذلك 
إلى مزيد  أميركيا، »بحاجة  المدعومة  الديمقراطية 

من التدريب والتجهيز للتصدي لعمليات مسلحة«
أعلن  قد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
وأمر  االنتصار على تنظيم »داعش«  الماضي  العام 
في  سورية،  من  األميركيين  الجنود  جميع  بسحب 
قرار دفع وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس لالستقالة 

العتراضه على القرار.

»إشاعة الفوضى«
األميركيين  الجنود  من  قليل  عدد  يزال  وال 
ينتشرون في شمال شرق سورية، وهي منطقة ال 
وتسعى  األسد.  بشار  الرئيس  نظام  عليها  يسيطر 
العسكري  الدعم  من  مزيد  حشد  إلى  واشنطن 
الدولي ضد تنظيم  التحالف  من أعضاء آخرين في 

»داعش«.
اغتيال  عمليات  »داعش«  تنظيم  جهاديو  ونفذ 

الدولتين.  كال  في  انتحارية  وتفجيرات  وكمائن 
ثابتة  ومراقبة  قيادة  نقطة  »أنشأ  العراق  وفي 
وفًقا  الهجمات«،  لتنسيق  لوجستية  ونقطة 
كال  في  التنظيم  استراتيجية  أن  وأضاف  للتقرير. 
التي  األرض  على  فوضى  »إشاعة  هي  البلدين 
تحقيق  »من  المحلية  األمن  قوات  ومنع  خسرها« 

سيطرة فعلية والحفاظ على النظام العام«.
التنظيم  أن  أميركية  بقيادة  التحالف  ويعتقد 
اإلرهابي لديه على األرجح ما بين 14 ألف إلى 18 
يصل  ما  بينهم  وسورية،  العراق  في  »عضو«  ألف 
مقاتلو  وكان  التقرير.  بحسب  أجنبي،  آالف   3 إلى 
التنظيم سيطروا على مساحات شاسعة من سورية 
وارتكبوا   2014 عام  »الخالفة«  وأعلنوا  والعراق 
فظائع. وتم دحرهم بعد سنوات من القتال العنيف 

وفي حملة قصف جوي أميركية كبيرة.
وأعلنت قوات سورية الديمقراطية في 23 مارس 
التنظيم بعد تجريده  2018 القضاء على »خالفة« 
من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة 
دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف 
بقيادة واشنطن. وبعد انتهاء معركة شرق سورية، 
مرحلة  بدء  الديمقراطية  سورية  قوات  أعلنت 
خالياه  بمالحقة  تتمثل  التنظيم،  قتال  في  جديدة 

النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.
القضاء  أن  عسكريون  وخبراء  محللون  ويؤكد 
على »الخالفة« ال يعني أن خطر التنظيم قد زال مع 
التي  المناطق  في  نائمة  تحريك خاليا  على  قدرته 

ُطرد منها وانطالقًا من البادية السورية.



أبرز تصويت حكومات االتحاد األوروبي على 
اختيار البلغارية كريستالينا جورجيفا مرشحة 
انقسامات  الدولي  النقد  صندوق  الدارة 

الدول األعضاء.
لومير  برونو  الفرنسي  المال  وزير  وقال 
غير  مسار  في  التصويت  عملية  نظم  الذي 
الختيار  األوروبـــي  االتحاد  ضمن  مسبوق 
»أضحت  النقد،  صــنــدوق  الدارة  مرشح 
سندعم  األوروبية.  الدول  مرشحة  جورجيفا 
»فرانس  وكالة  وفــق  ترشيحها«،  جميعا 
التصويت  من  طويل  يــوم  وبعد  ــرس«.  ب
والمفاوضات، فازت المحافظة جورجييفا في 
مواجهة  في  التصويت  من  الثانية  الجولة 
خصمها االشتراكي الديموقراطي الهولندي 
تــرأس  أن  سبق  ــذي  ال ديسلبلوم  ــورن  ي
»يوروغروب«، وهي هيئة غير رسمية لوزراء 

المال في منطقة اليورو.
ونالت البلغارية المدعومة من فرنسا في 
التي  السباق على خالفة كريستين الغادرد 
المركزي  البنك  رئاسة  الخريف  في  ستتولى 
األوروبي، دعم 56% من الدول التي تمثل 
57 % من سكان االتحاد األوروبي، فيما نال 
ديسلبلوم المدعوم من ألمانيا دعم %44 
السكان.  التي تمثل 43% من  البلدان  من 
وعادة ما يتولى أوروبي إدارة صندوق النقد.

وهي  تويتر،  على  جورجيفا  وكتبت 
يناير  منذ  الدولي  للبنك  التنفيذية  الرئيسة 
فترة  ــالل  خ ــازة  إجـ فــي  وستكون   2017
الترشح: »شرف لي أن يتم ترشيحي لمنصب 
الدولي«. فيما  النقد  العام لصندوق  المدير 
في  لها  وتمنى  منافسته،  الهولندي  هنأ 
تغريدة على »تويتر« »أكبر قدر من النجاح«.

من  آخرين  مرشحين  ثالثة  وانسحب 
الرئيس الحالي لـ»يوروغروب«  السباق، هم 
البنك  حاكم  سنتينو،  مــاريــو  البرتغالي 

المركزي الفلنلندي أولي رون، ووزيرة المال 
مصدر  وشــرح  كالفينو.  نادية  اإلسبانية 
فرنسي »كان هناك كثير من االنقسام حول 
لكن  األخيرة،  واألسابيع  األيام  في  المسألة 

في الختام حصل التوافق«.

مشكلة عمرية
لـ»فرانس  الملف  من  قريب  مصدر  أكــد 

برس« أن »القصة لم تنته هنا«، إذ سيكون 
على  الحصول  ــة  ــي األوروب المرشحة  على 
الذي  الدولي  النقد  صندوق  من  استثناء 
المرشح  عمر  يتجاوز  أال  على  قواعده  تنص 

لرئاسته 65 عاما.
وستحتفل البلغارية بعيدها الـ66 في 13 
أعضاء  الدول  تختار  أن  قبل  أي  أغسطس، 
وحذرت  أكتوبر.   4 بحلول  رئيسا  الصندوق 

مصادر متابعة من أنه »سيتوجب على بقية 
مؤكد«.  غير  وهذا  لها،  استثناء  منح  الدول 
وزير  أن  إلــى  لفت  المصادر  أحــد  أن  غير 
وعد  منوتشين  ستيفن  األميركي  الخزانة 

بدعم هذا االستثناء.
بين جورجيفا  لالختيار  التصويت  وكشف 
االتحاد  ضمن  االنقسامات  وديسلبلوم 
الجنوب  ودول  الشمال  دول  بين  األوروبــي 

مثيرة  الهولندي على تصريحات  تلوم  التي 
اتهم  حين  عامين  قبل  بها  أدلــى  للجدل 

الدول المتوسطية بتبديد أموالها.
إلى  األوروبيين  خيار  ذهب  الختام،  وفي 
لم  التي  الدول  وهي  الشرق،  دول  مرشحة 
االنتخابات  أعقاب  في  مهما  منصبا  تحز 
األوروبية األخيرة بعدما حصلت فرنسا على 
وألمانيا  ــي  األوروب المركزي  البنك  رئاسة 
على رئاسة المفوضية وإيطاليا على رئاسة 

البرلمان.
وحذر مصدر من أن »ترشيح )جورجيفا( 
يفتقد إلى تأييد الجميع وجرى التوصل إلى 
يحفز  أن  لذلك  يمكن  بصعوبة.  التوافق 
المنافسة«.  خوض  على  آخرين  مرشحين 
حاكم  إلى  السياق  هذا  في  المصدر  وأشار 
كارني  مارك  الحالي  المركزي  انكلترا  بنك 
)بريطانية  جنسيات  ــالث  ث يحمل  الــذي 
وكندية وإيرلندية(، وكان جرى تداول اسمه 
في البدء بين المرشحين »الذين يتمتعون 
النقد  صندوق  ضمن  جــدا  جيدة  بشبكة 

الدولي«.
االقتصادات  ذات  الـــدول  تطالب  كما 
الناشئة منذ أعوام بأن تمثل بشكل أفضل 
مصادر  وقالت  الدولية.  المؤسسات  داخل 
تتفق  قد  الدول  هذه  إن  برس«  لـ»فرانس 
الدولية  التسويات  بنك  رئيس  ترشيح  على 
وهو  كارستنس،  أوغوستين  المكسيكي 
النقد  صــنــدوق  للجنة  السابق  الرئيس 
للشؤون النقدية والمالية، أو على خلفه في 
المنصب ليسيتيا غانياغو الذي يشغل ايضا 
جنوب  في  المركزي  البنك  حاكم  منصب 

افريقيا.
ومنذ تأسيس صندوق النقد الدولي عام 
1944، كان رئيسه أوروبيا على الدوام، بينما 

كان أميركي يحل على رأس البنك الدولي.

ليبية  وديعة  اســتــرداد  تعثر  ــار  أث
قيمتها  تقدر  والتي  سورية  لــدى 
خالفات  دوالر،  مليون   200 بنحو 
ووزارة  المركزي  المصرف  بين 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  المالية 
بين  متبادلة  رســائــل  فــي  ــك  وذل
الملف بعد  الجانبين تعيد فتح هذا 
المبلغ  إيـــداع  مــن  عاما   38 نحو 
االتفاق  ثم  السوري،  الجانب  لدى 
والليبية  السورية  الحكومتين  بين 
على تسويتها قبل اندالع ثورة 17 

فبراير بثالث سنوات.
عليها  اطلعت  رســالــة  وحسب 
وزارة  إلــى  موجهة  »الــوســط« 
ــوح مــحــافــظ  ــ ــد ل ــق ــة، ف ــي ــال ــم ال
الكبير  ــق  ــصــدي ال »الـــمـــركـــزي« 
من  الوديعتين  مبلغ  »باستيفاء 
لـــوزارة  الخزانة–التابعة  حصة 
ــيــة–فــي أربــــاح الــمــصــرف  ــمــال ال
مذكرة  خلفية  على  الــمــركــزي«، 
مع  الـــوزارة  وقعتها  كانت  تفاهم 
النظام  عهد  في  السوري  الجانب 
عبر  الوديعة  مبلغ  لتسوية  السابق 

شطب ديونها المتراكمة.
أبرم  المركزي  ليبيا  مصرف  كان 
عقدا بالوديعتين مع نظيره السوري 
تستحقا  أن  على   1981 العام  في 
ومع   ،1985 الــعــام  فــي  ــســداد  ال
السداد،  عن  السوري  الجانب  تعثر 
المذكرة  تلك  المالية  وزارة  وقعت 
إلى  انتهت  والتي   2008 العام  في 
»نصفية« الوديعيتين، بنقلهما إلى 
المركزي  سوريا  لمصرف  حساب 
وقال  الليبية،  المالية  وزارة  باسم 
الرسالة–إن  نص  الكبير–حسب 
سوريا  مــصــرف  أن  يعني  »ذلـــك 
الوديعتين  أصــول  سدد  المركزي 

لوزارة المالية الليبية«.
وأعادت رسالة الكبير التذكير بأن 
»مصرف ليبيا المركزي طالب اللجنة 
المالية  وأمانة  العامة،  الشعبية 
)وزارة المالية(، بإتمام التسوية في 
5 خطابات في أعوام 2008 و2012 

و2017 و2019.
فرج  المفوض  المالية  وزير  لكن 
المركزي  محافظ  طالب  بومطاري 
تصدير  أســلــوب  عــن  بـ»االبتعاد 
قضايا  مع  التعامل  في  المشاكل 
الدولة«، داعيا في رسالة إلى الكبير 
مستوي  على  سويا  »العمل  إلــى 
قانونا  مؤتمنة  ــة  دول مؤسسات 
حقوقه  عن  للدفاع  الشعب  وأمــام 

والحفاظ على مقدرات البلد«.
واعتبر بومطاري أن حديث الكبير 
عن استيفاء مبلغ الوديعة من حصة 
مصرف  ــاح  أرب في  العامة  الخزانة 
»دون  إجـــراء  هــو  المركزي  ليبيا 
يخول  قانوني  مبرر  أو  سند  أي 
بمثل  للقيام  المركزي  المصرف 
المالية  وزير  واتهم  العمل«،  هذا 
المفوض المصرف المركزي »بعدم 
قيامه بأدني درجات العناية المهنية 
الوديعتين  قيمة  بسداد  للمطالبة 

ما  منذ  عنهما  المستحقة  والفوائد 
يربو عن 34 عاما«.

إلى»أن  المالية  وزارة  ونبهت 
الوديعة  لعقدي  المنظمة  الشروط 
لم  المركزي(  وقعهما  )اللذين 
الكافية  الــضــمــانــات  تتضمن 
الوديعتين  قــيــمــة  ــاع  ــرج ــت الس
عنهما«،  المستحقة  والــفــوائــد 
في  القصور  »هذا  أن  إلى  مشيرة 
ضمن  يقع  العقدين  أحكام  ضبط 
معرض  وفي  المركزي«.  مسؤولية 

الرد على رسالة الكبير، قال الوزير 
بومطاري إن »الدين السوري يعد 
إلى  المتعثرة«، مشيرا  الديون  من 
في  وجــد  المركزي  المصرف  أن 
جيدة  »فرصة  التسوية  مذكرة 
مشكوك  أو  متعثر  دين  لتحصيل 
»المصرف  داعيا  تحصيله«،  في 
في  المحاولة  تكرار  إلى  المركزي 
بالسبل  الوديعتين  قيمة  تحصيل 
الحفاظ  تكفل  التي  والــوســائــل 
على حقوق الدولة الليبية باعتباره 

طرفا أصيال بعقدي الوديعة«.
عن  الــمــالــيــة  وزارة  ــرت  ــب وع
الفني  الدعم  لتقديم  »االستعداد 
مصرف  إلى  متخصصيها  خالل  من 
إلى  الــوصــول  في  المركزي  ليبيا 
على  الحفاظ  تكفل  مرضية  تسوية 
مستشهدا  الليبية«،  الدولة  حقوق 
عهد  في  الوزارة  أجرتها  بمراجعات 
»صياغة  أن  أثبتت  السابق  النظام 
والــشــروط  لالتفاقيات  المصرف 
بالضعف  تتسم  للديون  المنظمة 

وال تكفل بقدر عالي للدولة الليبية 
استرجاع ديونها«.

يشار إلى أن الوديعة الليبية في 
أنشطة  من  ــدة  واح كانت  سوريا 
النظام  فيها  استثمر  متعددة  مالية 
مالية  عوائد  تدر  وكانت  السابق، 
تمويل  في  تساهم  كبيرة  سنوية 
إضافة  للدولة،  العامة  الميزانية 
المؤسسات  نــشــاطــات  لتنمية 
ــوال  ــ ــذه األم الــمــشــرفــة عــلــى هـ

واألصول.

اقتصاد

كالم في األرقام

إيرادات قناة السويس في السنة 

المالية 2019-2018.

قالوا
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من   %2.5 نسبة  حجب  ــاق،  ــوف ال بحكومة  المالية  وزارة  قـــررت 
االجتماعي،  الضمان  صندوق  إلى  تحال  التي  الضمانية  االستقطاعات 
تلك  قيم  بــالــوزارة،  المختصة  اإلدارات  حصر  لحين  احترازي  كإجراء 

ماضية. مالية  لسنوات  االستقطاعات 
استخدامه  يتم  ال  االستقطاعات  تلك  من  جــزءا  إن  ــوزارة  ال وقالت 
بيان  وفق  المنظمة،  واللوائح  القانون  حسب  لها  المحددة  لألغراض 

الثالثاء. رسمي 
أساسية،  طبية  خدمات  نظير  محددة   %2.5 نسبة  أن  إلى  وأشارت 
أنه  إال  الصحة،  وزارة  إلــى  الصندوق  يحيلها  أن  قانونا  والمفترض 

البيان. حسب  المحددة«،  األوجه  غير  »في  فيها  يتصرف 
الرعاية  نظير  االستقطاعات  في  النظر  ــادة  إع ستتم  أنــه  ــرت  وذك
األساسية؛  بالمعاشات  العجز  أسباب  أحد  تعد  والتي  النوعية،  الصحية 
االستقطاعات،  لتلك  المنظمة  بالتشريعات  الصندوق  التزام  لـ»عدم 

األساسية«. المعاشات  دعم    %1 نسبة  وكذلك 

»املالية« تحجب 2.5% من استقطاعات »الضمان«

مصر نجحت مصر في استكمال 
برنامج صندوق النقد وحققت 
أهدافه الرئيسية.

ديفيد ليبتون 
المدير العام بالنيابة 
لصندوق النقد الدولي

5.9

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الغارد و»املركزي« األوروبي

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

بعد ترشيحها لخالفة ماريو دراغي في رئاسة البنك المركزي 
الغارد  كريستين  تمني  ربما  نوفمبر،  من  اعتبارا  ــي  األوروب
النفس بأن تكون وظيفتها القادمة أيسر بشكل أو بآخر عن 
دراغي  كان  فإذا  صحيحا.  يكون  قد  العكس  لكن  سابقتها. 
سنوات  خالل  ــي  األوروب المركزي  البنك  قيادة  مهمة  تولى 
مهمة  تتولى  أن  الغــارد  على  لزاما  يكون  فسوف  ــات،  األزم
فيه  يتعمق  وقت  في  اليورو  بمنطقة  اإلصالحات  مواصلة 
يتطلب  ما  وهو  األعضاء،  الــدول  حكومات  بين  االستقطاب 
منها أن تحشد كل مهاراتها كوسيطة سياسية ومديرة أزمات 
األوروبي  المركزي  البنك  استقاللية  لحماية  مؤثرة  ومحاورة 

وقوة تأثيره.
فقد  الحالي:  المشهد  في  مؤلمة  بصورة  المشكلة  تتجلى 
النقدي اآلن احتماال بعيدا أو مستبعدا،  بات استكمال االتحاد 
حيث فقدت حكومات الدول األعضاء اإلرادة لمواصلة الجهود 
إيجاد  أو  مصرفي،  اتحاد  أو  المال  ألسواق  اتحاد  إنشاء  نحو 
مالية  مشتركة  سياسات  صياغة  أو  مشتركة،  آمنة  أصــول 
وداعمة لالستقرار، أو تنفيذ غالبية اإلصالحات األخرى. ونظرا 
لفقدان الثقة المتبادل، لن تتنازل الدول األعضاء عن أي عنصر 
السيادة  في  كان  لو  حتى  القومية،  السيادة  عناصر  من  آخر 

الجمعية على المستوى األوروبي منفعة للكل في النهاية.
األوروبي  المركزي  للبنك  بالنسبة  ذلك  تداعيات  وستكون 
في  النقدي  التحول  إلنجاح  معاناته  يواصل  فسوف  واضحة: 

ظل ضعف وتباعد اقتصاد منطقة اليورو. كما سيواصل 
تحمل عبء الحفاظ على االستقرار المالي بسبب تعنت 
حكومات الدول األعضاء في تنفيذ اإلصالحات الضريبية 
بالتالي، سيظل  الخاصة بكل دولة.  والمالية والهيكلية 
مهلكة«  مفرغة  »حلقة  ظهور  وإمكانية  المالي  التفتت 

بين البنوك المحلية والحكومات من المخاطر القائمة.
كلما  الحكومات  استمرار  ســوءا  األمــر  سيزيد  ومــا 
األوروبي  المركزي  البنك  على  اللوم  إلقاء  في  أخطأت 
واليورو، مما يهدد استقاللية البنك. ماذا ينبغي للبنك 
باختصار  عليه  يتحتم  إذا؟  يفعل  أن  األوروبي  المركزي 
وتوسيع  وسلطاته  تفويضه  بتعديل  مصداقيته  حماية 
تكون  أن  يجب  الغاية،  تلك  وإلدراك  سياساته.  أدوات 
أولويته األولى والعاجلة تنفيذ تفويض استقرار األسعار، 
الذي طالما فشل في الوفاء به. ففي ظل الضعف الذي 

يعتري اقتصاد منطقة اليورو، قد تمثل العودة لسياسات أكثر 
اعتراضات من  توسعا أمرا ضروريا، حتى وإن القى هذا األمر 

دول أعضاء بعينها.
وتنقيح  مراجعة  ــي  األوروب المركزي  للبنك  ينبغي  ثانيا، 
الستقرار  وتجانسا  مرونة  أكثر  تعريفا  لتشمل  استراتيجيته 
للتضخم  هدف  )بتحديد  أعرض  نطاقا  نفسه  ليمنح  األسعار، 
أكثر مرونة( وأفقا زمنيا أطول. في الوقت ذاته، ينبغي للبنك 
من  وغيرها  ألمانيا  من  الضغوط  مقاومة  األوروبي  المركزي 
الحكومات  النقدية إلجبار  السياسة  استغالل  تريد  التي  الدول 
إذ  »الصحيح«،  والهيكلية  المالية  السياسات  اتخاذ مسار  على 
لتفويض  حقيقيا  انتهاكا  المطالب  تلك  لمثل  اإلذعان  يمثل 
المركزي  البنك  وسلطات 
عكس  على  األوروبـــــي، 
ــالت الــنــقــديــة  ــام ــع ــم ال
المباشرة والتيسير الكمي.

للبنك  ينبغي  ثــالــثــا، 
الــمــركــزي األوروبــــي أن 
يفعل كل ما يلزم لتحسين 
للمناطق  سياساته  نقل 
وقد  الفردية.  والقطاعات 
اتخذ بالفعل بعض الخطوات في هذا االتجاه ببرنامج السيولة 
الضمانات  من  مختلفة  أنواعا  وقبوله  تبناه،  الذي  المشروطة 
بشكل  يوضح  أن  أيضا  به  يجدر  ولكن  األعضاء.  الدول  من 
السندات  بشراء  تسمح  سياساته  أدوات  أن  وقاطع  نهائي 
األوروبــي  المركزي  البنك  يستطيع  فقط  عندئذ  الحكومية. 
المحكمة  خالل  من  تطلق  التي  التحديات  من  نفسه  حماية 

الدستورية األلمانية وغيرها من الهيئات األخرى.
تحويل  يجعل  أن  األوروبــي  المركزي  للبنك  ينبغي  رابعا، 
اليورو إلى عملة عالمية واحدا من أهدافه الصريحة والواضحة. 
فوجود يورو عالمي بحق ستكون له فوائد جمة من النواحي 
االقتصادية والمالية والجيوسياسية، كما سيفضي في النهاية 

إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية للبنك المركزي األوروبي.
وال شك أن تعضيد الدور الدولي لليورو يعتمد في الغالب 
لكن  والنقدي.  االقتصادي  لالتحاد  الحكومات  استكمال  على 
ينبغي للبنك المركزي األوروبي أن يتخلى عن موقفه الحيادي 
ليبدأ بنشاط الدفع باتجاه هذا الهدف. ففي وقت حيث نشهد 
تسييس الدوالر األميركي والرنمينبي الصيني، وإطالق بعض 
ليورو  الحاجة  أن  الشركات مثل فيسبوك عمالت خاصة، نجد 

أقوى باتت أشد إلحاحا.
ختاما، يجب على البنك المركزي األوروبي تحسين اتصاالته. 
وأفضل ما يمكنه القيام به لدفع الحكومات نحو اإلصالح قطع 
الطريق عليها وحرمانها من أن يكون كبش فداء ألخطائها. 
فبدال من جعل نفسه هدفا سهال للوم وشماعة تعلق عليها 
فهم  من  التأكد  للبنك  ينبغي  أخطاءها،  ــدول  ال حكومات 
وما يستطيع  لهم شخصيا،  اليورو  أهمية  المواطنين ألسباب 

وما ال يستطيع تحقيقه.
ومن حسن الطالع أن يكون التواصل الفعال مع السياسيين 
القوة  مواطن  من  أيضا،  والمواطنين  بل  المالية،  واألسواق 
التي ثبت فعليا امتالك الغارد بها. ذات مرة قال جاك ديلورز 
رئيس المفوضية األوروبية األسبق في مالحظة ساخرة:»ربما 
المركزي  بالبنك  يؤمنون  لكنهم  باهلل،  األلمان  كل  يؤمن  ال 
األلماني«. وقد ال يكون االتباع شبه المقدس ضرورة يحتاجها 
حماية  عن  للتقاعس  سببا  ليس  هذا  لكن  مركزي،  بنك  أي 
مصداقيته واستقالليته. إن الدور المطلوب من البنك المركزي 
إعداد  على  قــادر  لكنه  اليسير،  باألمر  يكون  لن  األوروبــي 
يعدل  أن  المستقبل شريطة  يحمله  أن  يمكن  ما  لكل  نفسه 

استراتيجيته ويحدث أدوات سياساته.
* أستاذ اقتصاد ألماني

* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

ماركل فراتزسشير*

بات استكمال االتحاد 
النقدي في أوروبا اآلن 

احتماال بعيدا أو مستبعدا

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4037دوالر أميركي
1.5728يورو

1.7057الجنية االسترليني
0.3742الريال السعودي
0.3822درهم إماراتي
0.1992االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 7 أغسطس 2019

مليار دوالر

انقسام أوروبي حول البلغارية املرشحة إلدارة صندوق النقد 

خالفات »املركزي« و»املالية« على »وديعة سورية«

مصدر: ترشيحها افتقد إلى تأييد اجلميع وتوصلنا إليه بصعوبة

عمرها 39 عاما

ينبغي للمرشحة األوروبية أن تحصل على استثناء من صندوق النقد 
الذي تنص قواعده على أال يتجاوز عمر المرشح لرئاسته 65 عاماً

• مقر صندوق النقد الدولي• كريستالينا جورجيفا

القاهرة - الوسط

الكبير يلوح باستيفاء مبلغ الوديعتين من حصة الخزانة في أرباح المصرف المركزي



»إيني«،  اإليطالية  الطاقة  كشفت وثيقة رسمية لشركة 
ارتفاعا في صادرات الغاز الليبي خالل النصف األول من 
 ،2018 العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الجاري،  العام 
غير متأثرة بالحرب التي تدور رحاها منذ أبريل الماضي 

بتخوم العاصمة طرابلس.
للسداسي  »إيني«  لشركة  المالية  الحصيلة  وحسب 
األول من 2019، الثالثاء، فإن واردات الشركة من الغاز 
1.80 مليار  2.90 مليار متر مكعب، مقابل  الليبي بلغت 
الصادرات  تتأثر  ولم   .2018 يونيو  نهاية  مكعب  متر 
الليبية باألوضاع األمنية التي دخلت مرحلة من التعقيد 
العامة  القيادة  قــوات  بين  الدائرة  الحرب  بداية  منذ 

وأخرى تتبع حكومة الوفاق منذ 4 أبريل الماضي.
بوتشينو  جيوزيبي  ليبيا  فــي  اإليــطــالــي  السفير 
غريمالدي شرح بتفصيل أكبر من روما عن حالة اإلنتاج 
»كوريري  لجريدة  حديثه  في  المحروقات  من  الليبي 
بنسبة  تتمتع  »إيني«  أن  أكد  اإلثنين، حيث  دال سيرا«، 
أجنبية  شركة  أكبر  وهي  والنفط  الغاز  إنتاج  من   %45
شركة  مع  متينة  عالقات  لها  أن  وأضاف  اإلطالق.  على 
»بي بي« البريطانية. أما شركة »توتال« الفرنسية فلها 

حوالي %5.
المتنازعة  القوات  قبل  من  هجوم  أي  تسجيل  ونفى 
تعتبر  وهي  »إيني«.  لشركة  التابعة  التحتية  البنية  على 
الشركة  تنتجه  التي  الغاز  نصف  أن  خاصة  وطنيا  تراثا 

ذاهب لليبيين–حسب قوله.
خالل  تراجعت  الجزائري  الغاز  صادرات  أن  إلى  يشار 
فقط  مكعب  متر  مليار   3.73 بلغت  إذ  ذاتها  الفترة 
متر  مليار   2.75 قدره  بتراجع  الماضي،  يونيو  بنهاية 

مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
»غرين  األنابيب  خط  عبر  بالغاز  أوروبا  ليبيا  وتزود 
أكبر  ثاني  الجزائر  فيما  إيطاليا  إلى  وصــوال  ستريم« 

عبر  تزودها  روسيا  بعد  ألوروبا  للغاز  ممون 
ثالثة أنابيب اثنين منها عبر أسبانيا وأنبوب 
»ترانسماد«  خط  عبر  إيطاليا  يمون  آخــر 

العابر لتونس.
في  استثماراتها  إلــى  »إيــنــي«  وأشـــارت 
من  الثانية  المرحلة  تستكمل  حيث  ليبيا 
مشروع بحر السالم وهو مشروع مشترك مع 
عن  تنفيذه  ويتم  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
والغاز.  للنفط  مليته  شركة  المشغل  طريق 
بالبئر  اإلنتاج  بدأ  أنه قد  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التاسع ما قبل األخير بالحقل في وقت سابق من الشهر 
الماضي.

للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  المنصرم  واألسبوع 
مشروع  من  الثانية  المرحلة  أن  اإليطالية  إيني  وشركة 
من  للحقل  اإلنتاجية  القدرة  ــادة  زي في  السالم  بحر 
يناهز  ما  إلى  يوميا  الغاز  من  مكعب  قدم  مليون   995
1,100 مليون قدم مكعب في اليوم–وبالتالي استكمال 

التطوير التدريجي ألكبر حقل منتج للغاز في ليبيا.
خالل  تم  لها  بيان  في  الوطنية  المؤسسة  وأضافت 

فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  من  كال  ضم  اجتماع 
المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  السراج، 
»إيني«،  لشركة  التنفيذي  والمدير  اهلل،  صنع  مصطفى 
التراكيب  تطوير  مشروع  مناقشة  ديسكالزي  كالوديو 
تم  تطوير  خطة  ضمن  يندرج  الــذي  هـ(  )أ،  البحرية 
تنفيذها  في  والمباشرة  المؤسسة  قبل  من  اعتمادها 
منذ شهر مارس من العام الجاري، والتي تقدر تكلفتها 

اإلجمالية بحوالي 5.6 مليار دوالر أمريكي.
هـ(  )أ،  التراكيب  في  اإلنتاج  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
التوالي  على   2024  ،2022 عام  من  الثالث  الربع  خالل 

كما سيساهم هذا المشروع في إنتاج نحـو 760 مليون 
35 ألف برميل  الغاز يوميا، إضافة إلى  قدم مكعب من 

من المكثفات في اليوم.
اهلل  صنع  مصطفى  رئيسها  عن  المؤسسة  ونقلت 
المرحلة  السالم  بحر  مشروع  استكمال  إن  قوله 
الدائم  المؤسسة  حرص  على  دليل  خير  يعتبر  الثانية 
الفاعلة،  الدولية  الجهات  أبرز  مع  شراكات  إقامة  على 
يعود  بما  الدولية  االستثمارات  جلب  على  وقدرتها 
وذلك  ليبيا،  في  والغاز  النفط  قطاع  على  بالنفع 
البالد،  تشهدها  التي  التحديات  كل  من  الرغم  على 

خصوصا في ظل الصراع القائم.
من  المحلي  اإلنتاج  ــادة  زي إن  اهلل  صنع  وأضــاف 
ويقلل  الطاقة  تأمين  في  كبير  بشكل  سيساهم  الغاز 
كما  المكلفة.  الوقود  واردات  على  اعتمادهم  من 
إيني  وشركة  المؤسسة  بين  المستمر  التعاون  أن 
جديدة  تــدريــب  ــرص  وف اقتصادية  فرصا  سيوفر 
الطاقة  مشاريع  تنفيذ  على  والعمل  ولشعبها.  لبلدنا 
قطاع  لمستقبل  المشتركة  رؤيتنا  يعكس  المتجددة 
لبناء  نبذلها  التي  الجهود  واضح  بشكل  ويبرز  الطاقة 

تنوعا. أكثر  اقتصاد 

سبع  منذ  مكانه  الليبي  الذهب  احتياطي  يراوح 
سنوات، دون تغيير، مستقرا عند 116.6 طن، رغم 
وسط  لزيادتها،  العالمية  المركزية  البنوك  اتجاه 
ارتفاع قيمة هذه االحتياطات إلى أعلى مستوى لها 
منذ أكثر من 6 أعوام. واستفاد احتياطي ليبيا من 
المعدن األصفر من زيادات في األسعار بلغت أعلى 
مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام، حيث صعد سعر 
العام  العقود اآلجلة منذ بداية  الذهب في  أوقية 
الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دوالر إلى 1470 

دوالر علما أن األوقية تعادل 33,5 غرام.
له  بيانات  في  العالمي  الذهب  مجلس  وأظهر 
امتالك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، ما يمثل 
البالد، اذ استقر دون تغيير  5.3% من احتياطي 
عند 116.60 طن في الربع الثاني من عام 2019 
من 116.60 طن في الربع األول من عام 2019 
والثالث  عالميا  الـ32  مركزها  على  ليبيا  لتحافظ 
أفريقيا والرابع عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر 
يوليو. وحسب تقارير المجلس فإن كمية احتياطي 
ليبيا من الذهب ظل مستقرا منذ عام 2000 على 

143.8 طنا، دون زيادة أو تراجع.
صفرا   ،1952 سنة  ليبيا  احتياطي  كان  وفيما 
من الذهب، ارتفع بنهاية عام 1968 إلى 76 طنا، 
لتستقر عند 76 طنا حتى عام 1980، وفي تواصل 
طنا سنة   113 إلى  طنا،   99 من  الكميات  ارتفاع 
1984، واستقراره عند 143.8 طنا في سنة 2000.

خلفية  على  طن   116 الى  االحتياطي  هبط  و 
األخيرة  أيامه  في  بيع  على  القذافي  معمر  اقدام 
نسبة 20% من احتياطي الذهب وهو ما يساوي 
29 طنا من الذهب وفق تصريحات البنك المركزي 

عام 2012.
االضطرابات  أعقبت  التي  السنوات  خالل  لكن 
االمنية في ليبيا عام 2011 كثر الحديث عن تزايد 
معدالت تهريب اطنان من الذهب الى تركيا ودول 
خليجية وتونس، ما أثار الغموض إن كانت الكميات 
لمدخرات  تعود  او  المركزي،  للمصرف  تابعة  منه 
للمواطنين ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010.

رصيدها  زيــادة  الى  المركزية  البنوك  وتلجأ 
من الذهب لدعم العمالت المحلية والتحوط من 

آثار التضخم، وتقلب أسعار العمالت العالمية في 
العامين الماضيين.

مثلما  والصراعات  األزمــات  ظروف  تتيح  بينما 
هو حاصل في ليبيا لجوء البنك المركزي إلى طرح 
االحتياطي الذهبي للبيع في السوق العالمية شريطة 
صندوق  مع  وبتنسيق  اتفاق  وفق  ذلك  يتم  أن 
الذهب  بيع  حصيلة  تخصص  مع  الدولي،  النقد 
واألدوية،  األغذية  توفير  على  الخدمية  لألغراض 

ومنع استخدامها في توريد السالح. وبينما عمليات 
البيع عبر صندوق النقد تتيح الحصول على قيمتها 
في  تسويقها  فإن  األجنبي،  النقد  من  الحقيقية 

السوق الموازية يتم بأقل من قيمتها.
أمان  صمام  األصفر  المعدن  احتياطي  ويمثل 
للدول وضمانا يمكن االعتماد عليه في الظروف 
االستثنائية حيث استفادت ليبيا على غرار عدد من 
األشهر  خالل  الذهب  أسعار  تحسن  من  البلدان، 
احتياطياتها في سياق  تزد  لم  األخيرة ومع ذلك 

اتجاه عدد من الدول العالمية لذلك.
و ارتفع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين 
الصين والواليات المتحدة، فضال عن مخاوف النمو 
العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول المالذ 
حول  المركزية  البنوك  اتجاه  إلى  إضافة  اآلمن، 
تقليص  إلى  وروسيا  الصين  في  العالم، والسيما 

اعتمادها في احتياطياتها على الدوالر.
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صدمة  تحت  يزال  ال  الذي  البريطاني  »إتش.إس.بي.سي«  بنك  أعلن 
وظيفة  آالف   4 نحو  إنه سيلغي  فلينت،  التنفيذي جون  رئيسه  استقالة 

ضمن إعادة هيكلة جديدة.
إيوين ستيفنسون »قمنا باإلعالن عن  المالي  التنفيذي  المدير  وقال 
إعادة هيكلة تتضمن 2 % من قوتنا العاملة أو 4 آالف وظيفة«، حسب 

وكالة »فرانس برس«.
الملغاة »ستستهدف  الوظائف  إن  هاتفي  مؤتمر صحفي  وأكد خالل 
المفاجئة  االستقالة  االثنين  أعلن  قد  البنك  وكان  الموظفين«.  كبار 

لمديره التنفيذي بعد أقل من سنتين في منصبه.
إلجراء  بحاجة  إنه  قال  لكنه  االستقالة،  أسباب  عن  البنك  يعلن  ولم 

تغييرات في المراتب العليا وحذر المستثمرين من أوقات صعبة قادمة.

»إتش.إس.بي.سي« يلغي 4 آالف وظيفة

التي  األسر،  أرباب  منحة  المركزي ضوابط صرف  المصرف  أعلن 
تشمل بيع 500 دوالر بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب 

األسر، بدًءا من 20 أغسطس المقبل.
رب  على  اشترطت  الضوابط  أن  بيان،  في  المصرف،  وأوضح 
يكون  أن  المخصصات،  على  الحصول  طلب  تقديم  عند  األسرة 
لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا 

أوالمدار.
وعن أرباب األسر الراغبين في االنتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ 

مخصصاتهم، قال المصرف إنه ستصدر بشأنهم ضوابط الحًقا.
وأعلن المصرف المركزي بطرابلس موعد بدء بيع 500 دوالر 

بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب األسر، اعتبارا من 20 
أغسطس المقبل. وأوضح منشور للمصرف، أن »محافظ المصرف، 
الصديق الكبير، أصدر تعليمات بهذا الشأن بالتنسيق مع رئيس 

المجلس الرئاسي فائز السراج«.
الـ500  منحة  صرف  »المركزي«  أوقف  الماضي،  مارس  وفي 
دوالر، قبل أن يقرر إعادة العمل بها، بسبب ما وصفه بـ»التزييف 
الحاصل فى منظومة الرقم الوطني«، لكن مصلحة األحوال المدنية 

نفت وجود أي تنسيق بهذا الخصوص بين المصرف والمصلحة.
وبلغ إجمالي مخصصات أرباب األسر خالل النصف األول من العام 

الحالي 3.3 مليار دوالر، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

»املركزي« يحدد ضوابط منحة أرباب األسر
السعر بالدوالرنوع الخام

58.87برنت

53.61غرب تكساس

57.71دبي

60.54سلة أوبك

59.55أورال
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تراجعت أسعار النفط أمس األربعاء مع استمرار تأثر السوق 
بالضرر المحتمل على االقتصاد العالمي والطلب على 

الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والواليات 
المتحدة. وتراجعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي 

برنت 19 سنتا أو 0.32 % إلى 58.75 دوالر للبرميل 
مقارنة مع التسوية السابقة، وجرى تداولها بالقرب من 

أدنى مستوى في سبعة شهور، حسب وكالة »رويترز«.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

األميركي 12 سنتا أو 0.22 % عن آخر تسوية إلى 53.51 
دوالر للبرميل.

وهوت أسعار خام برنت بأكثر من 9% في األسبوع 
الفائت بعدما قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه قرر 

فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات 
صينية بقيمة 300 مليار دوالر اعتبارا من األول من 

سبتمبر، مما أحدث اضطرابا في أسواق األسهم.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
ونظيره األمريكي ريك بيري يوم الثالثاء إن الجانبين عبرا 
عن قلقهما بشأن تهديدات تستهدف حرية النقل البحري 

في الخليج أثناء اجتماعهما في واشنطن.
وفي سياق آخر، أشارت بيانات إلى انخفاض أكبر من 

المتوقع في مخزونات الخام األمريكية وهو ما وفر بعض 
الدعم ألسعار النفط. وتراجعت مخزونات الخام األمريكية 

3.4 مليون برميل في األسبوع المنتهي في الثاني من 
أغسطس إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات 

محللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

أعلنت مجموعة »غانيت« الرائدة في مجال الصحافة في 
الواليات المتحدة، ومنافستها »غايتهاوس« عزمهما 

االندماج، في ما يشبه زواج مصلحة من شأنه السماح 
للعمالقين األميركيين بتدعيم موقعهما في قطاع يعاني 

صعوبات مزمنة. وحسب وكالة »فرانس برس«، ستستحوذ 
»نيوميديا إنفستمنت غروب« المالكة لـ»غايتهاوس« على 

»غارنيت« عن طريق شراء أسهم ودفع أموال نقدية في 
صفقة تقرب قيمتها اإلجمالية من 1.4 مليار دوالر.
هذا التحالف بين »غانيت« )يو أس إيه توداي( 

و»غايتهاوس« سيولد عمالقا في الصحافة المحلية مع 263 
صحيفة يومية و145 مليون قارئ.

وأكد المدير العام لمجموعة »نيو ميديا إنفستمنت« 
مايكل ريد »نظن أن هذه العملية ستكون قيمة لمساهمينا 
وستوجد فرصا لموظفينا ومستقبال أكثر صالبة للصحافة«. 

وأضاف »من خالل توحيد موظفينا الموهوبين ومصادر دخلنا 
المتكاملة، سنتمكن من توسيع تغطيتنا المحلية لزبائننا 

وتعميق عروضنا من المنتجات للشركات المحلية واإلسراع 
في انتقالنا من الصحافة الورقية إلى الوسائط الرقمية«. 

وبموجب هذا االتفاق، ستقدم مجموعة »نيو ميديا« 12,06 
دوالرا )على شكل أسهم أو نقدا( عن كل سهم »غانيت« 

كما أن مساهمي »نيو ميديا« سيحوزون غالبية بسيطة من 
الحصص في الشركة الجديدة بنسبة تقرب من 50,5 %. 

ويعاني قطاع الصحافة التقليدية أزمة كبيرة في ظل تخلي 
عدد كبير من المستهلكين والمستثمرين والمعلنين عنها 

للتحول إلى المضامين الرقمية.
واعتبر جون جيفري لويس رئيس »غانيت« أن هذا 

االتحاد بين اسمين كبيرين في القطاع اإلعالمي سيحسن 
»الصحة المالية« للشركة المستقبلية »للحفاظ على نموها 

في مستقبل رقمي«.

قفزت أسعار الذهب 1% أمس األربعاء إلى أعلى مستوى 
في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على 

تراجع الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة مما 
حفز إقبال المستثمرين على أصول المالذ اآلمن. وارتفع 

الذهب في المعامالت الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دوالر 
لألوقية )األونصة( وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013، 

حسب وكالة »رويترز«، وارتفعت العقود األميركية اآلجلة 
للذهب 1.2% إلى 1501.50 دوالر لألوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم 
على نحو سريع خالل األيام الماضية عندما أعلن الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية 
إضافية على واردات صينية. وردت الصين يوم االثنين 

بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات 
للدوالر وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع 

واشنطن إلى تصنيف بكين متالعبا بالعملة.
في الوقت نفسه، قال المستشار االقتصادي للبيت 

األبيض الري كودلو إن إدارة ترامب تريد مواصلة 
المحادثات التجارية مع الصين وال تزال تخطط الستضافة 

وفد صيني إلجراء محادثات في سبتمبر.
لكن بنك »جولدمان ساكس« قال إنه لم يعد يتوقع 
إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة األميركية في 

نوفمبر عام 2020، بينما حذر بنك »مورجان ستانلي« من 
أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج 
باالقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام 

المقبل. كما صعدت المعادن النفيسة األخرى. 

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  تفقد 
البوري  حقل  صيانة  أعمال  اهلل  صنع  مصطفى  المهندس 
120 كم  بعد حوالي  الليبية على  المياه  يقع في  الذي  البحري 
شمال غرب طرابلس، وتشرف على تشغيله شركة مليتة للنفط 
والغاز التابعة للمؤسسة. وذكرت المؤسسة في بيان لها مساء 
األحد أن العاملين بالحقل استكملوا أعمال الصيانة بالمنصتين 
إصالح  شملت  حيث  المحدد،  الوقت  من  يومين  قبل  و4   3
األنابيب،  خطوط  وتحديث  العالي،  الضغط  ذات  الصمامات 
انقطاعات  لمعالجة  جديدة  منظومة  وتركيب  اآلبار،  وصيانة 

التيار الكهربائي.
 1.5 حوالي  يسع  الذي  العائم  غزة  ميناء  اهلل  صنع  زار  كما 
مليون برميل مقسمة على 14 خزان، ويعتبر أحد أهم إنجازات 

قطاع النفط الليبي خالل األعوام القليلة الماضية.
وقال صنع اهلل على هامش الزيارة إن »كال من حقل البوري 
الطاقة  العائم يلعبان دورا مهما في تأمين قطاع  وميناء غزة 
أن  مضيفا  البحرية«،  الحقول  في  باإلنتاج  والنهوض  ليبيا  في 
بالحقول  اإلنتاج  عمليات  استمرار  لضمان  المبذولة  »الجهود 
البحرية تعد اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك نظرا 

لتواصل األعمال العدائية داخل البالد«.
وتابع »نحن نعمل على التعجيل بتنفيذ خطط زيادة اإلنتاج 
المحلي، بما يشمل الحقول البحرية، وهو ما سيساهم بتحسين 
الخدمات األساسية في مختلف أنحاء البالد، وسيؤدي إلى توفير 

فرص جديدة لكل من الشركات الليبية وشركائنا الدوليين«.
تطويره  يتم  بحري  حقل  أول  يعد  البوري  حقل  أن  يذكر 
 ،1976 العام  اكتشافه  تم  وقــد  الليبية،  السواحل  قبالة 

وانطلقت عمليات اإلنتاج به العام 1988.

إصالح منصتني في حقل البوري

النفط يتراجع مع تفاقم التوتر 
التجاري بني أميركا والصني

اندماج عمالقي الصحافة 
األميركية »غانيت« و»غايتهاوس«

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام

صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب

احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات

قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب

رغم مالذه اآلمن

احتياطي ليبيا من المعدن األصفر 
استفاد من زيادات في األسعار بلغت 

أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام

• حقل الشرارة النفطي

الجزائر - عبدالرحمن أميني 

صنع الله: استكمال مشروع بحر السالم خير دليل على قدرة المؤسسة على جلب االستثمارات الدولية 

السفير اإليطالي: نصف الغاز الذي تنتجه شركة »إيني« يذهب لليبيين
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الساسة ومنظومة األخالق.

جمعة بوكليب 

آمنة القلفاط

حين تسمع به دون أن تراه، تستحضر في ذهنك صورة تتماشى وعظمة الماضي اإلمبراطوري 
البريطاني، فتتخيله في فخامة قصر اإلليزيه في باريس، أو في أبهة قصر الكرملين في موسكو، أو 

على األقل، في براح وتألق البيت األبيض في واشنطن.
ولو كنت في لندن، ولم تكن تعرفه من قبل، لربما مررت بجوار الشارع الذي يقع فيه، من دون 
أن يسترعي انتباهك. وإن صادف وقادتك الظروف إليه، ووجدت نفسك قاصده، ألمر رسمي، وسمح 
لك بتجاوز البوابة األمنية في بداية الشارع، وتجد نفسك واقفًا أمام بابه، تبهر عينيك شدة لمعان 
طالء بابه الخشبي األسود. وإن كنت محظوظًا لربما قابلت قطه المشهور، مستروحًا أمام عتبته. 

مرحبًا بكم في »10 داوننغ ستريت«.
وصاالته،  حجراته  داخل  من  صغير،  شارع  في  متشابهة،  تصطف  بيوت  لعدة  مجاور  بيت 
التي ال تغرب عنها الشمس ومصائر شعوبها. يقع في منطقة  كانت تقرر شؤون اإلمبراطورية 
ويستمنستر، على بعد مسافة قصيرة من مقر مجلس النواب، ومن أشهر عناوين لندن، وأهمها، 
البيت  ذلك  في  تعني، ألنه  وما  المقصود  العنوان  ليعرف  رقم »10«  لمحدثك  تقول  أن  ويكفي 

المتواضع الصغير، يقع مقر مكتب وإقامة رؤساء الحكومات البريطانية منذ عقود. 
ممن  وحزبه  حكومته  في  المسؤولين  من  ولغيره  الوزراء  لرئيس  مجانية،  العائلية  اإلقامة 
يقطنون البيوت المجاورة له، لكن الدولة قانونًا ال تتكفل بتوفير األثاث. وعلى الساكن أن يحضر 

معه ما يلزمه وعائلته من أثاث، ويدفع تكاليف تحميله بالشاحنة.
أول مرة دخلته، بصفة رسمية، أحسست بقفصي الصدري غير قادر على احتواء سرعة دقات 
قلبي، وتلبستني حالة نفسية غريبة أقرب ما تكون مزيجًا من رهبة وفرح، ووجدتني مرتبكًا، أتبع 
دليلي، معتليًا درجات سلم إلى الطابق األول، المزينة جدرانه ببورتريهات لكل رؤساء الحكومات 
المكان تاريخ، وبالتأكيد، فإن مواقع من سكنوه في صفحات  للتاريخ رهبة، ولذلك   . السابقين. 
أحكامهم،  في  الحال،  بطبيعة  الناس،  يتفاوت  كما  متفاوتة،  التاريخ 
تاريخه.  المكان، وحول  إيجابًا وسلبًا، نحو ذلك  ومواقفهم، وآرائهم، 
داوننغ   10« أن  على  يتفقون  حتمًا،  فإنهم،  اختلفوا،  مهما  لكنهم 
ستريت« مركز عصب سياسي بنبض ال يتوقف، وعيون التنام، وتقاليد 

ال يمكن تجاهلها.
»رئيس  رسمي  بلقب  قط،  بالمقر  يكون  أن  التقاليد،  تلك  من 
بمرور  جعله،  عشر(  السابع  القرن  )من  المبنى  قِدم  ألن  الفئران«.! 
األعوام، مرتعًا للفئران، وهذا بدوره قاد إلى ضرورة االستعانة بقط، 
تشرشل،  ونستون  األسبق  الوزراء  رئيس  الضرر.  لتقليل  محاولة  في 
وتقول  استثناء.  اطالعي،  حسب  وهو،  المقر.  إلى  كلبه  معه  أحضر 
األخبار إن رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، يفكر، أيضًا، في 
اقتناء كلب في المقر، اقتداء بتشرشل. وعرض الفكرة على العاملين 
معه فأعجبتهم الفكرة، ورحبوا بها. المشكلة الوحيدة التي تواجههم 
العيش المشترك مع قط في ذلك  تتمثل في اختيار كلب قادر على 

المكان الصغير، وبتسامح غير معهود عن بني جنسه.
البيت المالصق لمقر رئيس الحكومة رقم »11«، مخصص إلقامة 
وزير المالية وعائلته، لكن مقر مكتبه يقع في مكان آخر. ويقيم في 
 The Chief( وعائلته  الحزبي  االنضباط  هيئة  رئيس   »12« الرقم 
Whip(، غير أن إقامة األخير غير ثابتة مثل األولين. ومؤخرًا، تحول 

البيت رقم »9« مقرًا إلقامة رئيس هيئة االنضباط الحزبي.
المقر تاريخيًا مكون من ثالثة عقارات ضمت في واحد. يتكون من 
3 طوابق وقرابة 100 حجرة وصالة، ويقيم رئيس الحكومة وعائلته بالطابق العلوي. صغر مساحة 
المكان، حتّم صغرعدد العاملين، وبالتالي فإن الجميع يعرف الجميع، من فوق لتحت، وبالعكس. 
لذلك، فالمناخ أشبه بالعائلي، فهو، مقر إلقامة رئيس الحكومة وعائلته، ومقر لمكتبه، ومكاتب 
مستشاريه ومعاونيه. ورئيس الحكومة هو من يحدد موقع المستشارين والموظفين العموميين 
بين  التاريخي  التنافس  من  نوع  هناك  مكتبه.  موقع  إلى  أقربهم  وأيهم  المساحة،  تلك  في 
المستشارين وكبار الموظفين. فالمستشارون يختارهم ويعينهم رئيس الحكومة، حسب حاجته 
موظفون  هم  المستشارين،  عكس  وعلى  الدولة،  من  معينون  العموميون  والموظفون  إليهم، 
محترفون، محايدون، يقومون بأعمالهم بمهنية، وبعيدًا عن أي تحزب سياسي، وال يهمهم من 
يكون رئيس الحكومة، يقدمون تقاريرهم، مستهدفين الحقيقة حتى وإن كانت ال تروق معالي 
الرئيس. وفي هذا السياق، تروي وسائل اإلعالم حكاية طريفة عن رئيس الوزراء الحالي جونسون، 
حينما كان وزيرًا للخارجية. تقول الحكاية إن السيد جونسون كان إذا طلب رأيًا في مسألة ما من 
أحد موظفي الوزارة، وبادر الموظف باإلدالء برأي ال يريده الوزير، يقوم السيد جونسون بوضع 
راحتي يديه على أذنيه، رافضًا االستماع إلى ذلك الرأي، ثم يبدأ في ترديد النشيد الوطني بصوت 
العاملين  مقدمة  في  يكون  من  هو  الدولة  في  الوظيفي  الجهاز  رئيس  أن  اآلخر،  التقليد  عاٍل.. 
بالمقر، في وداع رئيس الوزراء المتنحي واستقبال الجديد، حيث يقوده إلى حجرة الحكومة. ورئيس 
الجهاز مخول قانونًا بحضور جلسات الوزارة، وال يستبدل بمجيء رئيس جديد، مهما كان التغيير 

في السياسات راديكاليًا. 
في البيت األبيض، وفي قصر الكرملين، وفي قصر اإلليزيه، توجد مكاتب ثابته، ومعروفة، لكل 
من يشغل تلك المكاتب، لكن في »داوننغ ستريت« تأخذ األمور منحى آخر، صار بمثابة تقليد. إذ ال 
يوجد موقع ثابت لمقر مكتب رئيس الحكومة، وترك األمر لمن يترأس الحكومة في اختيار الحجرة 
أو الصالة التي يريدها لتكون مكتبه. يقال إن رئيس الوزراء األسبق توني بلير اختار مكتبه من 
الكنبة، حتى صار وزراء حكومته يعرفون بوزراء حكومة الكنبة. واختار خليفته، جوردون براون، أن 
يكون مكتبه في براح يفصل المقر عن البيت رقم »12«. ولم يعرف بعد المكان المفضل لرئيس 

الوزراء الجديد بوريس جونسون.

غالبة  الضحايا، سمة  أفواه  تكميم  النساء، ومحاولة  العنف ضد  أو  التحرش  التعتيم على  اعتبار  يمكن 
منصفة  لحلول  التوصل  من  واليأس  المجتمع،  ذكورية  أهمها  لعل  أسباب،  لعدة  العربية،  مجتمعاتنا  في 
الجاني كرد فعل على ما يراه  المرأة وترد لها اعتبارها، هذا إن سلمت من عقاب  وعادلة، تحفظ كرامة 
من  مجتمعاتنا  تعتبرها  قضايا،  هكذا  مثل  في  الخاسر  والطرف  األضعف  هي  دائما  المرأة  به.  تشهيرا 
المحرمات. يعرف التحرش بأنه: استخدام كلمات غير مرغوب فيها، أو أفعال وتلميحات ذات طابع جنسي 
أنه  أو  أو اإلهانة واإلساءة  المُعَرض للتحرش، يشعر بالتهديد وعدم األمان،  أو تجعل،  تنتهك المشاعر 

مجرد سلعة قد تنال اإلعجاب أو اللفظ إذا قاومت واعترضت.
في أكتوبر من العام 2017 انتشر الوسم # وأنا أيضا )meToo #( حول العالم، كرد فعل من النساء 
لما يتعرضن له في هذا الموضوع، وكوسيلة لرفض الظلم واالستغالل الجنسي، كان الهدف أيضا تشجيع 
النساء، في كل مكان على االنتفاض والوقوف في وجه المتعدي. انتشر الوسم على نطاق واسع وحصد 
شعبية دولية كبيرة لدرجة أن تداول الوسم بلغ 4.7 مليون مرة باإلضافة إلى 12 مليون مشاركة. تجاوب 
عشرات اآلالف مع الموضوع، ويبدو أنه حرك مياه راكدة، طال عليها الزمن. تم الكشف على عشرات اآلالف 
مرت  مريرة  تجارب  الضحايا  استعرض  الحملة،  من  األولى  الساعات  خالل  عنها  المسكوت  القصص  من 
بهم، بما فيها تجارب مع رجال الكنيسة. شارك المعنيات مآسيهن مع اآلخرين وكشفن عن أحداث طال 

عليها الزمن ألكثر من عقدين.
حائز  فالمخرج  وانتشارًا،  واألكثر جداًل  األبرز  وانيستين،  هارفي  األمريكي،  والمنتج  المخرج  تعد قضية 
على عدة جوائز من بينها األوسكار عن فيلم شكسبير عاشقًا. َقدمت أكثر من ثمانين امرأة ادعاءات ضده، 
مما تسبب في إقالته من مجلس إدارة شركته وتعرضه للوقوف أمام المحاكم ومطالبته بتعويضات مالية 

ضخمة، وسجن قد يصل لمدى الحياة في حال تمت إدانته بالتحرش.
تسبب هاشتاق #وأنا أيضا في إقالة عدد من الشخصيات النافذة على مستوى العالم، وال تزال المحاكم 
والصحافة الدولية تكشف اللثام عن المزيد من االعتداءات، وجدت المعنيات بها، أخيرًا، الراحة في الكشف 

عنها وتحميل المتهم مسؤوليته أمام القضاء والرأي العام.
وتقل  المدن  بعض  في  بكثرة  منتشرة  لطموحها،  والمكبلة  بالمرأة  الرديفة  التحرش،  جريمة  تبدو 
بدرجات متفاوتة في بعضها اآلخر. فوفقا الستطالع رأي ألكبر ١٩ مدينة في العالم ، جاءت مدينة لندن 
المتهم حتى محاكمته،  الجنسية ومتابعة  العنف واالعتداءات  للنساء من حيث سالمتهن من  أمانا  األكثر 
القاهرة  النقيض، ولألسف، جاءت مدينة  القانون. على  اعتبار الضحية بطريقة عادلة ومنصفة ووفق  ورد 
السيرة  كتب  عرف من خالل  كما  درجاته.  اختالف  على  للتحرش  النساء  فيها  تتعرض  التي  المدن  كأكثر 
يهمها  ومن  الضحايا  مع  المخابرات  بها  تقوم  الجنسي  لالبتزاز  مختلفة  تجارب  مجتمعاتنا،  في  لساسة 
المرأة،  القمعية، مما يجعل  األجهزة  يمارس في معظم  أسلوب  الضغط عليهم، وهو  فضحهم وممارسة 
غالبا ما تتوارى في الظل خوفا من الخوض في مثل هكذا قضايا، ويجعل التعامل مع مثل هذه األجهزة 
يحتاج حكمة وحذرا شديدين. خرجت للعلن في ليبيا، عدة مرات، أشرطة مسجلة بأصوات شخصيات ليبية 
نافذة في صناعة القرار، أشرطة مسجلة تدين أصحابها بالتحرش بشكل صريح ومباشر، وجريء ومبتذل. 
كفيل  وهو  الجبين،  له  يندى  الحدث،  كان  وإن  األمر،  في  للتحقيق  اتخذ  إجراء  أي  عن  نسمع  لم  الحقيقة 
بهروب المعني لخارج الكرة األرضية، خجال واستحياء، ناهيك عن الحق القانوني. لكن الشخصيات المتهمة 
الوطن، هذا غير ذلك من  للقيم وإعالء شأن  العام، تصرح وتدعو  للرأي  زالت تمارس مهامها وتخرج  ما 

االنتهاكات األخرى المتعددة، التي تمارس في العلن، والتي منها تهم الفساد واستغالل الوظيفة.
جعل  في  وتسبب  العالم،  حول  الماليين  أيضا،  #وأنا  العالم  مستوى  على  انتشارا  األكثر  الوسم  تابع 
حتى  أحدهم،  على  القضية  تَثبت  إن  فما  ومخجلة،  مشينة  كقضية  الوظيفة  واستغالل  التحرش  قضية 
يسارع في االستقالة ويعتذر وهو يشعر بالخجل يتوارى عن األنظار كونه غير جدير بالثقة. تبدو مجتمعاتنا 
التي ترفع في مجملها شعار القيم والفضيلة، عاجزة عن البث في هذه الحوادث المخجلة، وبات المتحرش 
والمختلس والمفسد والمرتشي يسير وينام ويمارس واجباته في المجتمع ويصر على ما يفعل مطمئنا، 
إبداء  دون  الشائنة  المخالفات  اعتاد  الذي  العام  الرأي  جانب  من  ولكن  فقط،  القانون  جانب  من  ليس 
اعتراض أو مطالبة بمحاسبة المجرم. اقتران هذه الممارسات في أي مجتمع يكون في الغالب مؤشرا على 
سوء اإلدارة والمشاركة الجماعية في الغنيمة وهدر المال العام والسرقة والفساد. للرأي العام دوره في 
استهجان هكذا ممارسات ورفضها ومقاطعة ممارسها، وعلى المسؤولين صيانة الممتلكات العامة، بما 
التحقيق  في  دورها  القضائية  وللجهات  المنتهكين،  حيال  يلزم  ما  واتخاذ  واعتبارها،  الدولة  فيها سمعة 

وفرض العقوبات.

أحمد معيوف

قطر واإلمارات: املتشابه واملختلف )4/4(

أن دعم حفتر سيحقق نهاية  اإلمارات  وتعتقد 
حقيقية لإلسالميين، لهذا هي تقف بكل ثقلها 
معها  وتتحالف  اإلمارات  مصر  وتشارك  خلفه، 

في دعم هذا التوجه.
انتهاكات اإلمارت لقرار حظر األسلحة الدولي 
على ليبيا تكرر العديد من المرات، واعترفت به 
المنظمات الدولية المسؤولة عن مراقبة حظر 
الليبي  البرلمان  رئيس  اعترف  كما  التسلح، 
الجيش  مع  اإلمارتي  بالتعاون  صالح  عقيلة 
الليبي الذي يقوده حفتر، واثنى على هذا الدور. 
وفي أحد تصريحاته، قال إن الجيش الليبي لم 
يكن يملك آليات، وقد تم شراء 300 عربة لم 
يتمكن الجيش من دفع ثمنها، فقامت اإلمارات 
والشك  الدهشة  يثير  مما  ـ  وربما  بتسديدها. 
بها  يقوم  زيارة  أول  تكون  أن   - واحد  آن  في 
السيد عقيلة صالح خارج ليبيا بعد زيارة مصر 
كانت إلى دولة اإلمارات، وكانت بعد شهر واحد 

فقط من انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي.
محمد  بأن  الصحفية  التقارير  بعض  وتفيد 
بن  محمد  للشيخ  مستشارًا  بصفته  دحــالن 
زايد مثل رأس الحربة لإلمارات بالداخل الليبي 
بالتعاون مع محمد إسماعيل المستشار األمني 

األسبق لنجل معمر القذافي سيف اإلسالم. 
العقوبات  للجنة  السنوي  التقرير  وأظهر 
اإلمــارات  دولة  خرق  بليبيا  الخاصة  الدولية 
نظام  متكررة،  وبصورة  المتحدة،  العربية 
من  ليبيا،  على  المفروضة  الدولية  العقوبات 
عليها.  المفروض  التسليح  حظر  تجاوز  خالل 
وبينت لجنة العقوبات في تقريرها أن اإلمارات 
خليفة  اللواء  لقوات  العسكري  الدعم  قدمت 
حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مرجحة 
كفته في القتال المستمر في البالد بعد الثورة 
القذافي.  معمر  العقيد  نظام  على  الشعبية 
وبحسب التقرير، فقد أدى الدعم اإلماراتي إلى 
زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة. 
أبوظبي  حكومة  مساعدات  أن  اللجنة  ورأت 
في  المدنيين  الضحايا  أعداد  تزايد  إلى  أدت 
النزاع الدائر في ليبيا. كما رصد التقرير زيادة 
بعض  قبل  من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في 
مجلس  من  بها  المعترف  المسلحة  الجماعات 

معركة  ليبيا:  في  واإلمارتي  القطري  الــدور 
نفود...

في مقال سابق »قطر: لماذا اآلن؟«، تحدث 
وبعد  قبل  ليبيا،  في  القطري  الدور  تاريخ  عن 
والتدخل  الدعم  بين  ــراوح  ت ــذي  وال الــثــورة، 
السافر. وقد وضح منذ البداية أن قطر تدخلت 
معمر  نظام  على  الثورة  وساندت  ليبيا  في 
المجلس  تساند  لم  لذلك  الخاصة،  ألسبابها 
أنه  افترض  الذي  الجسم  باعتباره  االنتقالي، 
الذي سعت  القدر  بنفس  الثورة،  يمثل مصالح 
فيه بدعم جماعات معينة في طيف التغير. لقد 
اإلخوان  لجماعة  وصريحًا  واضحًا  دعمها  كان 

المسلمين.
لقد نبه أحد الصحفيين الليبين مبكرًا، وحّذر 
من »دخول البالد في صراع مسلح لفرض واقع 
سياسي استنساخًا لتجربة حزب اهلل في لبنان« 

كما تنبأ وحدث فعاًل. 
في  مشهودًا  دورًا  لإلسالميين  أن  الشك، 
معمر  نظام  مقارعة  وفي  بل  الليبية،  الثورة 
القذافي المستبد حتى قبل الثورة. لكن ال يعني 
المشهد  على  اإلسالميون  يستحوذ  أن  هذا 
السياسي الليبي، وأن يحتكروا مكتسبات التغير، 
ويفرضوا رؤيتهم األحادية التي قد تتعارض مع 
رؤية شركائهم في الوطن. وال شك أن معركة 
فتوافقت  المنطقة،  نفوذ في  قطر هي معركة 
مع  لإلسالمين  والتمكين  الــوجــود  معركة 
النفوذ القطري، وتشكل تحالف أقل ما  معركة 
يوصف به أنه ال يصب في الصالح الليبي كما 

اتضح الحقا. 
بالمقابل، تبنت اإلمارات دورها الخارجي على 
اإلسالمي  وللتيار  المسلمين  لإلخوان  عدائها 
للثورة  إما داعمًا  اإلمارت  السياسي، وكان دور 
مناهضًا  أو  وسورية،  اليمن  في  كما  المضادة 
لدور اإلسالميين كما في مصر وليبيا. بمعنى، 
أن الدور السياسي الذي تمارسه دولة اإلمارت 
الدولتين  فدور  القطري،  الدور  عن  يختلف  ال 
يمثل انحيازًا إلى أحد أطراف النزاع، وتغذية له 

تعمل على إطالة أمده.
فاإلمارت واحدة من أبرز الدول التي تدخلت 
 ،2011 ومازالت تتدخل عسكريًا في ليبيا منذ 

النواب أو المجلس الرئاسي أو حكومة اإلنقاذ 
الوطني.

الحظر  اإلماراتي في خرق  التدخل  يتوقف  ال 
على التسليح وتزويد حفتر باألسلحة كما أشار 
تقرير لجنة العقوبات، بل تعداها إلى أكثر من 
جين«  إس  إتش  »أي  موقع  أشار  فقد  ذلك. 
)IHS Jane( المتخصص في تقديم الخدمات 
االستراتيجة والتخطيط وفي الشؤون العسكرية 
والفضائية إلى أن دولة اإلمارات أقامت قاعدة 
تعمل  ليبيا،  شرق  المرج  مدينة  قرب  جوية 
دون  من  وأخــرى  خفيفة  هجوم  طائرات  بها 
على  حصوله  البريطاني  الموقع  وأعلن  طيار. 
صور باألقمار الصناعية من شركة »إيرباص« 
لدولة  نشاطات  عن  تكشفت  والفضاء،  للدفاع 
الفتًا  ليبيا،  في  »الكاظم«  مطار  في  اإلمارات 
الطائرات  بهذه  تدعم  اإلمارات  أن  إلى  النظر 
المتشددين  يقاتل  الذي  الليبي  الجيش  قوات 
شرق البالد. وأوضح أن قاعدة »الكاظم« كان 
العام  بداية  جدًا  متواضعة  تحتية  بنية  بها 
شهر  منذ  تغير  هناك  الوضع  أن  إال  الجاري، 
وإنشاءات  جديدة  مبانٍ  رصدت  حيث  مارس، 
جارية في حظيرة للطائرات، مضيفًا أن العمل 
ويونيو  مارس  شهري  بين  بدأ  القاعدة  بهذه 

من العام 2017.
الوجود القطري واإلماراتي في ليبيا يشكالن 
يتم  الصراع  هذا  لكن  بينهما،  نفوذ  صــراع 
باستخدام أيادٍ ليبية على أرض ليبية، والضحية 
ليبيا.  التعس ومستقبل  الليبي  المواطن  فيها 
أو  مشروع  أي  تحت  اصطفاف،  أي  فإن  لذلك، 
أو  الدولتين،  هاتين  مع  تبريرات  أي  ظل  في 
على  تلعب  التي  المنطقة  دول  من  دولة  أي 
وخيانة  تواطؤًا  يعتبر  الصراع،  حدة  إذكاء  وتر 

للقضية الليبية.
ال  اآلن  أرضنا  على  يجري  الذي  الصراع  إن 
خاسرون،  المتصارعين  فكل  رابح،  فيه  يوجد 
ويستحيل أن أجد ما يقنعني بخالف ذلك، وإذا 
بالمرصاد،  له  ونقف  الصراع،  نِع خطر هذا  لم 
العاجل،  القريب  في  يتوقف  لن  خطره  فإن 
منا  ليس  السوري  والوضع  تأججًا،  سيزداد  بل 

ببعيد.

الوجود القطري 
واإلماراتي في 
ليبيا يشكالن 

صراع نفوذ 
بينهما، لكن 

هذا الصراع يتم 
باستخدام أياٍد 

ليبية على أرض 
ليبية، والضحية 

فيها املواطن 
الليبي التعس 

ومستقبل ليبيا.

بورقيبان في قبر

سواًء  باسمها،  يحكم  الذي  الحزب  عن  النظر 
أو   ،1934 الجديد«  الدستوري  »الحزب  أكــان 
االشتراكي  »الحزب  األحادي  البورقيبي  المجدّد 
المخلص  الــتــعــددي  أو   1964 الــدســتــوري« 
الديمقراطي«  الدستوري  »التجمع  لألحادية 

1988 ـ 2011.
أقدار  له  تشأ  لم  الذي  الُطلعة،  الليبي  جيلي 
إمكان  يعيش  أن   1951 االستقالل  بعد  ما  ليبيا 
البورقيبية،  وشبابه  صِباه  لفتت  السياسة، 
التي  للناصرية  مضادًا  نسقًا  الممكن،  سياسة 
فلم  األوهام.  بغنائية  الثوري  مشروعها  اصطبغ 
يخامرنًا شكّ في وطنية بورقيبة المعمّمة على 
السؤال  ومدنًا.  ريفًا  وساحاًل،  جنوبًا  التوانسة 
الصادم لنا كان كيف انتهت الوطنية إلى قدرية 
المدن؟!.  الريف لصالح شمال  لجنوب  التهميش 
الدكتاتورية  انقالب  إلى  بتونس  انتهى  ما  وهو 
على السياسة 7 نوفمبر 1987. الناظر في وقائع 
التاريخ، ال يُلقي المسؤولية على كاهل بورقيبة 
في  الحديثة  الوطنية  الحركة  على  بل  وحــده 
الحر  الدستوري  الحزب  في  صيغت  التي  تونس 
الذي أنشأه المصلح التونسي عبدالعزيز الثعالبي 
تعوزها  كانت  التونسية  فالوطنية   .1920 سنة 
السوابق الشعبية، ولم تغذِّ أبدًا وهمها الدمجي 
والصغيرة،  العائلية  البورجوازيتين  إهاب  في 
أضفى  أنه  بورقيبة  مسؤولية  االستعمار.  منتج 
الظاهرة  الليبرالية  راديكاليته  رغــم  عليها 
الحر  الحزب  بوطنية  فتخطى  المعتدلة،  الصبغة 
الدستوري الجديد تمرّد الجماهير الفالحية عام 
1954. فُأعيدت األمور إلى نصابها بفعل سياسة 
 1956 عام  انتهت  التي  الفرنسية  التنازالت 

باالستقالل التونسي.
وسياسة،  شخصًا  بورقيبة  الزعيم  ميز  ما 
كونه  مع  تتعارض  لم  وعفويته  شعبويته  أن 
بل  نرجسيته،  وأن  والنظام،  القانون  رجــل 
اقترابه  أمام  عائقًا  يكن  لم  بالعظمة  شعوره 
لمطالبهم،  وتحسسه  التوانسة  من  بعواطفه 
بكل  وحضرًا  ريفيين  بمصالحهم  وتحسيسهم 
العامية  بالغته  إلى  إضافًة  ورجاال،  نساَء  فئاتهم 
من  قرّبته  التي  خطابه  وتلقائية  الساحرة، 
يده  أطلق  مفتوحًا  صكًا  فمنحه  شعبه،  وجدان 
ضد منافسيه ومعارضيه السياسيين: العروبيين 
اليوسفيين، والنقابيين واليساريين الشيوعيين، 

واإلسالميين.
بالدرس،  البورقيبية  الحقبة  تناولوا  من  أبرز 
السبسي،  قائد  الباجي  وآخرهم  والبورقيبيين 
مخفف  كتعبير  البرجماتي  التوجه  على  ركــزوا 
على  وقصروه  االنتهازي،  بل  الميكيافيلي  عن 
ألصقه  ــذي  ال االقتصادي،  غافلين  السياسي 
الحزب  مسمى  في  االشتراكي  شعار  بورقيبة 
الدستوري الحرّ الذي ورثه عن المصلح الثعالبي.

الخطاب  في  الدستورية  االشتراكية  تُرجع 
إقليمية  لعوامل  فعل  ردّة  مجرّد  إلى  البورقيبي 
وتصاعد  العالمثالثية،  النزعة  كبروز  ودولية 
بتحرير  تماهى  الذي  الناصري  القومي  الخطاب 
واإلمبريالية،  الصهيونية  ومضادة  فلسطين 
المجاورة  الجزائر  في  التحرير  حرب  وانتصار 

مع  الموت  جالل  لحظة  في  أخالقيا  نتفق  ال 
عن  ورد  فيما  للدعابات  الــســامّ  المضمون 
الذي  تشرشل  ونستون  البريطاني  السياسي 
»هنا  عبارة  غاندي  المهاتما  قبر  شاهد  في  قرأ 
ساخرا:  فقال  عظيم«  وسياسي  نبيل  رجل  يرقد 
واحد«.  لرجل  قبر  في  رجالن  يرقد  كيف  »عجبا 
ورجل  السياسي  عن  الكتابة  في  ذلك  نتجاوز 
الذي  السبسي،  قائد  الباجي  المخضرم  الدولة 
انتظر طوياًل ليموت الميتة الرمزية التي تمناها 
الذي لم ترافق  الحبيب بورقيبة،  الراحل  لزعيمه 
تشييعه مظاهر الدولة التي أسسها فوُسد الثرى 
في جنازة عائلية، بروضة آل بورقيبة في مدينة 
الباجي  جثمان  ُأخرج  بينما  الساحلية.  المنستير 
على  وشعبي  رسمي  مظهٍر  في  السبسي  قائد 
من  التونسية  بالراية  متلفعًا  عسكرية  مدرّعة 
في  »الــزالج«  مقبرة  إلى  »قرطاج«  الحكم  قصر 
العاصمة. وهي مقبرة يرجع تاريخها إلى الحقبة 
التونسيين.  عند  خاصة  مكانة  وذات  الحفصية 
باش  على  كـــ:  تاريخية  شخصيات  بها  دُفــن 
باي،  والمنصف  الثعالبي،  وعبدالعزيز  حانبة، 
ثامر  كالحبيب  مناضلون  ونقابيون  وساسة 
ومحمود الماطري وأحمد التليلي، ليجاور رفيقيه 
رجلي الدولة البورقيبية: الباهي األدغم والمنجي 

سليم.
ومثلما أستدعي اليوم موت بورقيبة في موت 
قائد السبسي فإني في مقالتي »مومياء الدولنة« 
 .2014 نوفمبر   30 الليبية  »الوسط«  بصحيفة 
مفاجأة  في  بورقيبة  استحضرتُهما:  قد  ُكنت 
التغييري  المشهد  يقتحم  السبسي،  قائد  ظهور 
حكومة  ألوّل  رئيسا  كسياسي  لالندهاش  مثيرًا 
انتقالية لثورة 2011 التي تماهت برمزية زهرة 

الياسمين. 
البورتريه  أستحضر  وقتها  جعلني  ــا  وم
وببصمته  للجدل  المثيرة  برمزياته  البورقيبي 
في  وتمريره  الحديثة  تونس  دولنة  مشروع  في 
حضور قائد السبسي، أنّه تقدّم للترّشح رئيسًا 
لتونس عبر تأليفه كتابا عن بورقيبة الذي عمل 
أمنية وسياسية  في وظائف  وزيرا  توجيهه  تحت 
االنتخابية  دعايته  في  صورته  ملحقا  متعددة، 
التاريخي  للزعيم  الكاريزمية  بالصورة  الرئاسية 

األوحد لدولة تونس الحديثة.
سيكون  ــذي  ال ترّشحه  استهجن  من  أول 
النهضة  حزب  رئيسُ  معه:  المتوافق  منافسه، 
من  الطالع  باستعارة  وصفه  الــذي  اإلسالمي، 
واصفا  مداعبا  تطرّف  بل  البورقيبي،  األرشيف 
بروزه السياسي المفاجئ والالفت، وكأنه ينفض 

عنه غبار أرشيف البايات ذاتهم.
كظاهرة  للبورقيبية،  يُنظر  الــيــوم  حتى 
تقريبًا،  وحــده،  جسد  لرجل  سياسية،  شخصنة 
في  كاريزميته  نجحت  بــل  ــة.  ــدول وال الــحــزب 
الذي  الحزب  لجهاز  الكلي  والتذويب  التذويت 
جهاز  في  به  الخاصة  وظائفه  فشيئًا  شيئًا  فقد 
الدولة. ويُستبعد تفسير أن صالبة النظام كانت 
تدين أكثر للبنية الطبقية للبورجوازية الصغيرة 
لقيت  التي  الفرنسي  االستعمار  نتاج  التونسية 
بغضّ  وأيديولوجيتها،  لبرنامجها  واسعًا  قبواًل 

متوجهة إلى االشتراكية، والتسيير الذاتي. وبروز 
على  مؤثرات  كلها  كانت  العربي.  البترول  قوة 
أمام بورقيبة وكوادر  التونسي. لم يكن  الداخل 
ورّدًا  معها.  التجاوب  إال  وتكنوقراطييه  حزبه، 
التحديات السياسية أظهر الحاوي  على كل هذه 
اشتراكية  الساحرة  طاقيته  من  بورقيبة  البارع 
يحمل  يكن  لم  الــذي  للنقابي  أوكــل  تونسية، 
تنفيذها  صالح  بن  أحمد  االقتصاد  في  تأهياًل 
مشوّها.  يكن  لم  إن  هشّ  رأسمالي  واقع  على 
االقتصادي  للوضع  كحل  التعاضدية  افتُرضت 
باختيار منهج وصف بالوسطي، مقارنة بالوصف 
عام  الدستوري  الحزب  أختاره  الذي  االشتراكي 
على  االقتصادي  االختيار  فتركز  لنفسه،   1964
والخواص  الــدولــة  بين  بالتعاضد  الوسطية 

والتعاونيات.
المفاجئة لصالح االشتراكية  البورقيبية  النقلة 
التقليدية  والبرجوازية  المُالك  ضد  التعاضدية، 
رغم  تونسي  فيها  األســاس  الرأسمالية،  شبه 
ويتعّلق  والدولية،  اإلقليمية  العوامل  تقدير 
والتوجهات  البورقيبي،  التوّجه  بين  بالصراع 

المعارضة له الليبرالية واليسارية.
فاحتواء بن صالح لصف بورقيبة غرضه كسب 
شريحة الموظفين عماد الطبقة الوسطى، والتي 
التونسي  العام  االتحاد  في  شعبية  قوة  تمثل 
الذي  يوسف  بن  صالح  منافسه  عكس  للشغل. 
وبعض  المقاومين  قدماء  من  شبكة  على  عوّل 
كانت  االشتراكية،  إلى  والرِّدة  الضباط.  صغار 
الرأسماليين  بورقيبة من  تعبيرًا عن خيبة  أيضًا 
والتشبث  الخوف  فيهم  نقد  الذين  التونسيين 
بالعادات والتقاليد فبين1959 و1962 لم تتعد 
رغم   3.5% السنوي  االقتصادي  النمو  نسبة 
الجوهري  وهو  واألخير  الفرنسية.  المساعدات 
مبرّر  عن  األكبر  المجاهد  بحث  البورقيبة  في 
االشتراكية  فاختيار  السياسية  قناعاته  لتمرير 
يسوّغ اختيار نظام الحزب الواحد وإحكام مراقبة 
القومية«  »الوحدة  تحت شعار  المدني  المجتمع 
للعقيدة  خيانة  ــى  إل معارضة  كــل  لتتحوّل 
االقتصادية والسياسية في اآلن نفسه. وما يرجّح 
بتبني  الدستوري  الحزب  مسارعة  اإلجابة  هذه 

نظام الحزب الواحد في مؤتمر 2 مارس1963.
في  الصغير  البرجوازي  الضغط  هذا  وكــاد 
 ،1960 عــام  ينتصر  أن  التعاضدية  التجربة 
التقليدية  ــقــوى  ال عـــودة  إخــفــاقــه  ويُــفــســر 
بتطوير  انتهت  التجربة  ولكن  المحافظة. 
إلى  المعتدلة  الوطنية  مــن  عمليًا  تونس 
األحداث  أبــرزت  وهكذا  الوطنية.  االشتراكية 
التي  المضادة،  الثورة  طبيعة  ليس  بعد  فيما 
تمثلت في تنصل رفاق وزير االقتصاد بن صالح 
تجربته،  من  السبسي  قائد  الباجي  ومنهم 
والتواطؤ مع إزاحته سنة 1969، رغم معاضدته 
من موقعه وزيرًا للداخلية. بل تعلُّق األمر ببناء 
في  الطبيعي  سياقها  في  تندرج  كومبرادورية 
عام  السياسة  على  األمنية  المؤسسة  انقالب 
بانهيار  الدولية  الظروف  مع  لتتالءم   1987
النيولبرالية وهيمنة  النظام السوفييتي وصعود 

اقتصاد السوق المفتوح.

ما ميز الزعيم 
بورقيبة شخصًا 

وسياسة، أن 
شعبويته وعفويته 

لم تتعارض مع 
كونه رجل القانون 

والنظام، وأن 
نرجسيته لم تكن 
عائقًا أمام اقترابه 

بعواطفه من 
التوانسة

النقلة البورقيبية 
املفاجئة لصالح 

االشتراكية 
التعاضدية، ضد 

امُلالك والبرجوازية 
التقليدية شبه 

الرأسمالية، األساس 
فيها تونسي رغم 

تقدير العوامل 
اإلقليمية والدولية،

10 داوننغ ستريت

نورالدين خليفة النمر

هناك نوع من 
التنافس التاريخي 
بني املستشارين 
وكبار املوظفني. 

فاملستشارون 
يختارهم ويعينهم 

رئيس الحكومة، 
حسب حاجته 

إليهم، واملوظفون 
العموميون 

معينون من الدولة،
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 194 - 195

اخلميس
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من يتالعب بالدولة املدنية؟!

تكريم اآلخرين تكريم للذات

عبر  أو  في طبيعتها  )سواء  بنية كهنوتية  ذات  نظما  أرست 
)الدولة  قيام  جميعها  أجهضت  الدينية(  القوى  مع  تحالفها 
كبديل  التاريخي  السياسي  القاموس  أنتجها  التي  المدنية( 
للدولة )الدينية(، وليس )العسكرية(، كما يقع الخلط دائما، 
شبح  لتبعد  الديني  المنشأ  ذات  األحزاب  تروجه  خلط  وهو 

الدولة المدنية عنها. 
حسين  المثقف  الزميل  شهادة  وفق  أيضا  الككلي  يذكر 
سوار  »أن  السودان  في  دبلوماسيا  عمل  الذي  المزداوي 
إيمانه  بسبب  إليه،  الوصول  بعد  الحكم،  يترك  لم  الذهب 
من  ونابعا  غيبيا  الجازم  الحكم  هذا  واعتبر  بالديمقراطية« 
قراءة للنوايا، وال يعلم مدى وجاهته إال سوار الذهب نفسه، 
حتى وإن صدرت عن »مصدر عليم« من مجلس قيادة الثورة 
ترد  حين  خصوصا  والحدس،  التخمين  دائرة  في  تقع  فهي 
بالديمقراطية،  له وعي  يكن  لم  قيل:  ولو  مفردة »يؤمن«، 
أو لم يخطط لها، أو غير مقتنع بها وفق تصريحات سابقة 
أو الحقة له، لربما جادلنا حول هذا، لكن أن ندخل في عقل 
وقلب الرجل ونحكم عليه بأنه ال يؤمن بكذا أو كذا دون دليل 
من ممارسة أو قول له فهذا غريب بعض الشيء. بالمقابل، 
على  ألنه  بالديمقراطية  )مؤمن(  أنه  توجس  دون  أقول  قد 
في  وهو  اتخذها  ملموسة  إجــراءات  من  دالئل  عندي  األقل 
يضمن  ديمقراطي  دستور  بكتابة  أقر  فهو   : الحكم  سدة 
التداول السلمي للسلطة، وأشرف على انتخابات ديمقراطية 
عليه  وافــق  الــذي  الدستور  وفق  مختلفة  سلطات  أنتجت 
العمل  واعتزل  تماما،  المشهد  من  وانسحب  السودانيون، 
السياسي. وعموما ما حدث فيما بعد في السودان يرجع إلى 
المنظمة، وقفزت  الوحيدة  الدينية كانت هي  األحزاب  كون 
عبر هذا المناخ الديمقراطي؛ الذي أتاحه عسكري صوفي، إلى 
السلطة، وذهبت بالسودان إلى سيناريوهات أخرى وإلى ما 
قبل المربع األول، وها هو السودان يعود اآلن من جديد إلى 
التيار  ويخوض  بعد عقود ضائعة،  األول  الذهب  مربع سوار 
المدني صراعا مع المجلس العسكري من أجل استعادة الدولة 
المدنية التي قوضها حكم البشير اإلسالموي، وبحرص على 

سعيد  الويفاتي،  على  والكاتب  حقيق،  عبدالمجيد  والفنان 
القويري.... يوسف  والمفكر  العريبي،  عبدالرسول  المزوغي، 
أن تكون  لمكنة  بدوره في وضع أس،  وآخرون، جميعهم ساهم 
بعد،  وآمالهم  أحالمهم  تتحقق  لم  وإن  كان،  مما  أبدع  البالد 

فإنهم وضعوا حجر األساس.
1 - حسين مخلوف

في  السبعينات  مطلع  شاركت  حين  بيننا،  مباشرة  معرفة  أول 
برنامج تلفزيوني، كان يعده على شكل مسابقات بين الحاضرين 
في االستوديو، حينها كنت طالبا غرا وما زالت، طالبا في مدرسة 
عمر المختار اإلعدادية، فزت في تلكم الحلقات الثالث المتتالية، 
وكان يقدم البرنامج المذيع علي أحمد سالم، الذي مثل شخصية 
تسجيل  جهاز  المذيع  سلمني  الشهير،  الرسالة  فيلم  في  بالل 
لم  مخلوف  حسين  المعد  لكن  مستحدثة،  نوعية  من  جديدا، 
يكتف بذلك فسلمني هدية منه، مجموعة كتب، منها كما أذكر 

كتب مسرحية مترجمة: فكان أستاذ العلوم يروج الدراما. 
متمرد،  تلميذ  بكل  يحتفي  فيه،  المعلم  شاهدت  بعد  فيما 
رغم تشككه وانزوائه، ظل هاجسه أن يكون ظَل كل يانع، ورغم 
أيضا  المرحلة، فقد ظل  أنه كان متيقنا، من شكوكه في لبوس 

متيقنا أن أجمل ما في الحياة أن أوهامنا معنا.
أوفنايت الكوني  - 2

قبل من هذه األيام بأعوام قليلة، رحّل من هم أيضا، شاركوا 
جسروا  لكنهم  بعد،  يأت  لم  ما  الغد،  عن  الــذود  في  بفاعلية 
والصحفي  المناضل  الكيخيا،  نوري  كالمناضل  إليه،  الطريق 
المناضل  الدين،  شرف  عبداهلل  المحامي  المسعودي،  فاضل 
عبدالحميد البشتي، الشاعر محمد الفقيه صالح، البرلمانية آمال 
المسماري، والفنان على بحيري  إدريس  الكاتب والصحفي  بعيو، 
كتب  من  الكوني،  أوفنايت  الباحث  معتوق،  يوسف  والتشكيلي 
مؤتمر  اختتم  تختنق:  »األرض  بــاألرض:  منشغال  قصاصة  في 
تضل  وقد  القارات,  بين  تائهة  )كيوتو(  اتفاقية  وبقيت  المناخ, 
واليوم  كوبنهاجن,  أمس  المحيطات,  إحدى  في  لتغرق  طريقها 
اجتماعات,  لقاءات,  ندوات,  أبدا!,  يأتي  لن  ربما  وغدا  الدوحة, 
انتصار  عن  معلنا،  البيان  فيأتي  االختتام  ننتظر  نفقات,  وتغطية 
الدول  أما  الطوفان(,  وبعدنا  )نحن  تقهر:  ال  التي  التحالف  قوى 
النامية, واألجيال القادمة فلتذهب للجحيم!، )والعظم الهش اهلل 
يلوح في األفق, صراع على قطرات نفط  إذا ال جديد  ال تجبره(. 

بـ»بوابة  المنشور  والديمقراطية«  الذهب  مقاله »سوار  في 
»في  الككلي:  عمر  الكاتب  يقول   ،2019 يونيو   9 الوسط« 
مقالنا الذي عنوانه: التالعب بـ«الدولة المدنية« أشرنا إلى 
واألنظمة  جهة،  من  واالستبداد،  الدكتاتورية  بين  التالزم 
سوار  عبدالرحمن  مثال  وأن  أخــرى،  جهة  من  العسكرية، 
الذهب في السودان )الذي تسلم السلطة في أبريل 1985 
أثر انتفاضة شعبية وسلمها سنة 1986( استثناء يؤكد صحة 

القاعدة«.
إحصائي  جانب  إلى  ذهبنا  ما  ــإذا  هنا  أشير  أن  وأحب 
مثال  أن  إلى  والقاعدةــ  االستثناء  عن  المنطقة  تجارب  عبر 
سوار الذهب تكرر في موريتانيا طوعا وبمبادرة من النظام 
العسكري، ويتكرر اآلن في السودان والجزائر قسرا وبمبادرة 
من القوى الحية في المجتمع، ومن جانب آخر إذا ما رصدنا 
النظم العسكرية فعال التي حكم عبرها عسكريون من خالل 
المؤسسة العسكرية فسنجد أنها ال تشكل ظاهرة أو قاعدة 
في مجالنا العربي، وهي تتمثل بوضوح في تجربة عبدالناصر 
وهواري بومدين وعلي صالح، باعتبار أن بشار األسد طبيب 
المدني  الحزب  زعامة  طريق  عن  وراثيا  للحكم  جاء  عيون 
الحاكم الذي كان يتزعمه والده )حزب البعث(، وصدام حسين 
محاٍم على رأس حزب البعث العراقي، بينما سبق وأن فصلت 
في مقاالت سابقة أن حكم القذافي رغم رتبته التي اشتهر 
األنظمة  لطبيعة  التقليدي  بالمفهوم  يكن عسكريا  لم  بها 
حيث  الدولة؛  مفاصل  من  الجيش  ن  تُمكِّ التي  العسكرية 
جدا  قليلة  كانت  السيادية  المناصب  في  العسكريين  حصة 
الذين  الثورية  اللجان  حركة  وممثلي  بالتكنوقراط  مقارنة 
هم من حكم ليبيا فعال طيلة 4 عقود، بعد السنوات الثالث 
األولى من االنقالب، بينما هو طرح نفسه كمثقف أو مفكر 
أو قائد ثوري طيلة فترة حكمه. وبهذه الحسبة سندرك أنه 
الذين  المدنيين  الحكام  فعدد  استثناء،  أو  قاعدة  توجد  ال 
أرسوا االستبداد أكثر من العسكريين في المنطقة، وإذا ما 
حسبنا النظم الوراثية األخرى فتجربة العسكر تكاد ال تذكر، 
لكن المشترك بين كل هذه السلطات غير الديمقراطية أنها 

أسأل األرض: كيف تعيش األرض مع األرض؟
يُكِرمُ بعضنا بعضا.

أسأل المياه: كيف يعيش الماء مع الماء؟
يمأل بعضنا بعضا.

أسأل العشب: كيف يعيش العشب مع العشب؟
ينسج بعضنا بعضا حتى نخلق آفاقا.

الشاعر الفيتنامي: هُوُ تِْرّن   •
مبادرة   •

حضرت خالل األيام الماضية بالقاهرة، لقاء في ذكرى الشاعر 
دوافع  به عالقة طيبة، ومن  ربطتني  المصري حلمي سالم، من 
سنوية  جائزة  بجعل  أعلنت،  التي  المبادرة  اللقاء،  في  تواجدي 
جانب  إلى  المادية،  وقيمتها  سالم،  حلمي  الراحل  باسم  للشعر 
 400 حوالي  أي  مصري  جنيه  آالف  خمسة  الفائز،  الديوان  طبع 

دوالر.
والــدرس  الجائزة،  بقيمة  والمحبون  األصــدقــاء  تبرع  لقد 
يكون  أن  باإلمكان،  أنه  داللــة  مبادرة،  هكذا  من  المستفاد 
من  بالشاعر  واالحتفاء  الشعر،  بقيمة  اإلعــالء  في  دور  للفرد 
خالل مبادرات شخصية، وأن هكذا جائزة، كما هو واضح وجلي، 
المادية،  القيمة  عن  البعد  كل  وبعيدة  موضوعها،  في  قيمتها 
رأسمال  من  تحولت  ما  الشهيرة،  الجوائز  سبيل  مؤخرا  بدأ  ما 
رمزي إلى مؤسسات مالية، مصابة بكل شائن ومعيب في السوق 
واالستهالك، حتى إن جائزة نوبل أمست جائزة ميزانها العالقات 
الجنسية.  وفي اللقاء تذكرت أن الصديق المحامي هاني الكيخيا، 
سنوات ثورة فبراير األولى، قدم فكرة رعاية جائزة باسم الشاعر 
الثقافة في بنغازي/ بيت  الليبي محمد الشلطامي، من قبل بيت 
آل الكيخيا، حينها فكرته، التي لم تنفذ بعد، تحمل روح المبادرة 
المعلن عنها، الخاصة بالشاعر حلمي سالم، وكمثل هذه الجائزة 
فرد،  وحتى  أفراد  أو  خاصة  جهة  بها  قائم  عدة،  جوائز  توجد 
وفي مجاالت عدة، كالعلم، والفكر، والسياسة، واآلداب، والفنون 

والرياضة، والمجتمع المدني... إلخ. 
وذكـرى

النيرة  الشخصيات  من  الكثير  فقدنا،  الماضية  الفترة  خالل 
منهم:  أصدقاء  الشخصي  المستوى  على  وفقدتُ  ليبيا،  في 
والمترجم حسين  الناقد  الكاتب  بنغازي،  بجامعة  الفلسفة  أستاذ 
الفقيه،  إبراهيم  وأحمد  الدغيس،  فــؤاد  والمناضل  مخلوف، 

االستفادة من المتغيرات في المنطقة وعلى تالفي األخطاء 
زمن  بأن  ينبئ  والجزائر  السودان  في  يحدث  وما  السابقة. 
وأقصى  والعبودية،  اإلقطاع  زمن  ولى  مثلما  ولى  العسكر 
بدلته  يخلع  أن  للسلطة  يفعله عسكري طامح  أن  ما يمكن 
المدنية  للقوى  بالنسبة  المهم  ويظل  االنتخابات،  ويدخل 
لمن  تتيح  وأال  قوية،  معارضة  تشكل  أن  الفاعلة  واألحزاب 

يصل إلى السلطة أي مجال للتالعب بالدستور.
المشهد نفسه في دولة عربية  بعد عقدين تكرر تقريبا 
العسكري  موريتانيا  في  أطاح  عندما  األطلسي،  على  مطلة 
المغمور، أيضا، والهادئ والوفي لمؤسسته، محمد ولد فال، 
فترة  وبعد  عسكري،  انقالب  عبر  الطايع  ولد  معاوية  بحكم 
انتقالية سلم السلطة كما وعد إلى الرئيس المنتخب، عبداهلل 
ولد الشيخ، الذي فاز في انتخابات رئاسية أشرف عليها ولد 
فال بنفسه، قبل أن يترك الكرسي الوثير طوعا ويشد رحاله 

صوب قطعان إبله في البادية.
العام 2007 شاركتُ في مهرجان شعري بموريتانيا، وكنت 
أني  إال  ديمقراطي،  تغير  من  فيها  حدث  بما  معجبا  فترتها 
فوجئت بصمت الكثيرين هناك ــومن بينهم نخب مثقفةــ 
ورغبتهم الخجولة في عودة العسكر، والسبب الظاهر بقوة 
كان الفساد الذي تفشى بشكل كبير في جميع المؤسسات، 
ورجعتُ متوقعا نهاية التجربة بانقالب ألن المناخ االجتماعي 
مهيأ له، وهذا ما حدث في 6 أغسطس 2008 عندما أطاح 
رئيس األركان الخاصة: الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، بأول 
شعبي  ترحيب  وسط  موريتانيا  تاريخ  في  منتخب  رئيس 
كبير، ونتيجة النعدام الشرعية قام بتعديل الدستور وترشح 
النتخابات أجراها في يوليو 2009 وفاز فيها ليعود بموريتانيا 
إلى االستبداد عبر الصندوق وعبر الدستور المطاطي، وكل 
ذلك نتيجة غياب الوعي الفاعل في الشارع، وضعف المجتمع 
إقناع  على  الضعيفة  المعارضة  القوى  قدرة  وعدم  المدني، 
إصالح  دون  السياسي  اإلصــالح  أن  كما  بالبديل،  الناس 
اقتصادي وإداري يؤدي إلى إخفاق التجربة الديمقراطية وكفر 

الناس بها.
فضاء  في  تحوم  زالت  ما  العربي  الربيع  ظاهرة  شظايا 
تلك  من  سنوات   8 وبعد  وهناك،  هنا  وتنتشر  المنطقة 
العام  يشكل  والحروب  العنف  بعضها  اكتنف  التي  الظاهرة 
األطراف  وكل   ،2011 تسونامي  من  الثانية  الموجة   2019
على  بالحفاظ  األولى  الموجة  أخطاء  أن تستفيد من  تحاول 
وبتحاشي  لها،  سياسية  قيادات  وإفراز  المظاهرات  سلمية 
ضد  المفرط  العنف  استخدامَ  رحيلها  المطلوب  األنظمة 
الحشود وخلق جسور حوار وتواصل لالنتقال السلس.  هذه 
المنّقلب  الدستوري  لمسارها  اآلن  العودة  تحاول  موريتانيا 
إنهاء  على  تعمل  والسودان  الجزائر  في  الحية  والقوى  عنه، 
مراحل حكم الحزب الواحد وعلى الوقوف أمام اإلسالمويين 
إلى  الدستوري ويقفزوا  أو  الفراغ السياسي  حتى ال يستغلوا 

الواجهة ويجهضوا مشروع الدولة المدنية من أساسه. 
ضمان  هو  الديمقراطية  أســاس  أن  يؤكد  ذلك  وكل 
بمدة  الخاصة  المادة  وتحصين  للسلطة  السلمي  التداول 
ليبيا  النظر عما يحدث اآلن في  التغيير. بغض  الوالية ضد 
السيناريوهات  هذه  نفس  إلى  يذهبون  قد  العسكر  فإن 
اإلجـــراءات  جلباب  في  العسكري  الحاكم  تُــهــرِّب  التي 
التيار  بقوة  رهن  واألمر  الوجه،  ماء  تحفظ  التي  الدستورية 
المدني ووعي الشارع. كما أن نص الدستور الذي ُقدم إلى 
ألنه  المقاييس؛  بكل  كارثة  عليه  لالستفتاء  النواب  مجلس 
مراوغة،  ومواد  أبواب  عبر  دينية  لدولة  يؤسس  ناحية  من 
الحصري في صياغة  الشريعة  حاكمة ومحصنة، تخص دور 
منها  سيعود  التي  بالثغرات  مليء  وألنه  الدولة،  قوانين 
االستبداد بأي شكل من أشكاله )ديني أو عسكري أو مدني(، 
يلحون  )الذين  المهمون  وكتابنا  المثقفة  نخبتنا  ولألسف 
حول  كتابة  أو  نقد  أي  لهم  أقرأ  لم  المدنية(  الدولة  على 
الدولة  إجهاض  بذرة  التي تحمل  الدستورية  المدونة  هذه 
الجميع  وألن  بالضبط  هنا  فمعركتنا  داخلها،  في  المدنية 
وحتى  الدستور،  عبر  سيأتيها  ليبيا  في  السلطة  في  الراغب 
يمكنها  فال  السلطة  على  العسكرية  المؤسسة  استولت  لو 
إال أن تحدد فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات، وممكن أن 
يصاغ دستور جديد؛ إذا لهونا عنه ــكما حدث مع السابقــ 

سيُفصّل لخدمة سلطة مستبدة جديدة.

وجرعات ماء, وكل ثمين نفيس دفين. والفقراء غير قادرين على 
إنقاذ األرض, بشر ينتشر, ويفترس, أرواح تزهق, ودماء تسفك! 
ذنب  إي  تتساءل  وأخرى  انقرضت,  كائنات  لوثت,  وأنهار  بحار 
يهدد  حراري  احتباس  التوازن,  أربك  خلل  نبشت,  قبور  اقترفت, 
وجودنا, غازات سامة أفسدت هوائنا, حرارة األرض ترتفع, الغابات 
تحترق, نحن نختنق!.. طبقة األوزون تحذر, الغالف الجوي اخترق 
بالزالزل  بلدان  نهبت,  أعماقها  مستباح,  األرض  سطح  فتمزق, 
زاحفة, قرى تحت كثبان رمل طمرت,  واألعاصير دمرت, صحارى 
إيقافها  عن  وسود  وبيض  خضر  دفنت,  مكان  كل  في  نفايات 
تتالشى  وسحب  هنا,  تكتسح  فيضانات  غاضبة,  والسماء  فشلوا! 
هناك, الطبول تقرع, واإلنسان هلوع ال يشبع, ما زال يرتع يجمع 
غنائم العصر, لمصائب الدهر!, العلماء يحذرون, واألرض ضاقت 
في  تغفو  وال  تنام  ال  عميقة,  بجراح  مثخنة  مسكينة  بإثقالها. 
رحلتها األبدية حول نفسها, حاملة أيضا أشرار كثر على ظهرها. 
وخاو  حنين,  بخفي  يرحل  سوف  والجميع  قريب،  الخالص  ويوم 
إلى عفن وقمامة  إلى أحضانها, عندها يتحول كل شيء  اليدين 
فتنفصل  مالكها,  عبودية  من  تتحرر  سوف  أيضا  والكنوز  نتنة, 

بأصولها«. لتلتحم 
وبعد

ذكرت بعض ممن غادرنا قريبا، وشكل ذاكرة الوطن، وهناك 
ومن ودعنا قبل، ممن شكل ذاكرة وطن، شكل الحياة اآلن وهنا، 
تكريم  وتكريمهم  اليوم،  يبدأ  الذي  الغد  متشاركين،  ووضعوا 
للذات واحتفاء بالحياة، ما تعني أن التكريم يجب أن يطال أيضا 

األحياء، ألن هكذا تكريم محفز للفعل وللقدوة. 
رسم  بمستطاعه  تاناروت  تجمع  أن  المثال  سبيل  على  وأشير 
خالل  من  األدب،  في  والبحث  والتطبيقي  النظري  للنقد  جائزة، 
الليبية  الجمعية  وكذا  مخلوف،  حسين  الناقد  وتالميذ  أصدقاء 
يوسف  جمعية  مثال  تسميتها  يمكن  التي  والفنون  ــآداب  ل
محمود  ورئيسها  الوسط  ومؤسسة  والفنون،  لآداب  القويري 
شمام، بمكنته وضع جائزة باسم نوري الكيخيا للدراسة والبحث 
في العلوم السياسية واإلعالمية، وأوفنايت الكوني بمستطاع آل 
الكوني، بالتعاون مثال مع جامعة سبها، وضع جائزة لجمع وبحث 
بالجوائز  ليس  والتكريم  والفلكلور،  الشعبي  المأثور  ودراسة 
شابه،  وما  مختصة  بحوث  ومراكز  جمعيات،  تكوين  بل  فحسب، 

األهم أن تكون هناك مبادرة: باإلمكان أبدع مما كان...

العام 2007 
شاركُت في 

مهرجان شعري 
بموريتانيا، وكنت 
فترتها معجبا بما 

حدث فيها من 
تغير ديمقراطي، 

إال أني فوجئت 
بصمت الكثيرين 

هناك ــومن بينهم 
نخب مثقفةــ 

ورغبتهم الخجولة 
في عودة العسكر

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

»رأسمالية املراقبة«

تداعيات )بابور باال(: 3-1
محمد عقيلة العمامي

في البداية ارتبطت المراقبة بنشوء سلطة الدولة، حيث كان األمر يتعلق بالحفاظ على األمن 
في مستواه العام )أي إنفاذ القانون وحفظ أمن المجتمع، وهو بعد اجتماعي( وأيضا في مستواه 

الخاص المتعلق بأمن الدولة والنظام الحاكم، وهنا تتخذ المراقبة بعدا سياسيا.
هذا يعني أن الدولة هي التي تحتكر المراقبة مثل احتكارها العنف، وال تتخذ المراقبة هنا 

بعدا اقتصاديا.
الثورة الرقمية الذي حدث مع نهايات القرن العشرين بظهور  لكن مع التطور الهائل في 
بل  للدولة،  حكرا  المراقبة  تعد  لم  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  البحث  ومحركات  اإلنترنت 
تعدتها إلى شركات محركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي، ودخلت، بذلك مجال االقتصاد 

وأصبحت تشكل بعدا من أبعاد الرأسمالية.
زوبوف*  شوشانا  صاغته   Surveillance Capitalism المراقبة«  »رأسمالية  مصطلح 
Shoshana Zuboff في كتابها: عصر رأسمالية المراقبة: الصراع من أجل مستقبل اإلنسانية 

على الحدود الجديدة للسلطة
 The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at

the New Frontier of Power
الصادر بداية هذه السنة.

تقول المؤلفة عن كتابها هذا: »لقد كرست هذه المرحلة من حياتي 
المعلومات  إلى حضارة  االنتقال   conceptualizing لفهم ومفهمة 
ينبغي  الذي  العمل  من  الكثير  ثمة   .information civilization
النوع من  إلى ذلك  ]نعبرها[  بناء جسور  إذا كنا نزمع على  أن يعمل، 

المستقبل الذي ندعوه ‘‘وطنا،،«.
وفي مقابلة معها توضح أن »النحو الذي تتطور عليه الرأسمالية هو 
 dynamic أخذ األشياء التي تعيش خارج السوق لتضعها في حركية
السوق، من أجل أن تباع وتشترى. وبهذا االعتبار فإن رأسمالية المراقبة 
تباري هذا النمط التقليدي من التاريخ الرأسمالي. إال أنها تفعل هذا 
منفردة  تقوم  المراقبة  »رأسمالية  أن  ذلك  مظلمة«  انعطافة  في 
باالستيالء على الخبرة الخاصة ]الفردية[ وتدخلها إلى السوق محولة 
إياها إلى بيانات سلوكيةbehavioural data، تستخدم كمادة خام 
تبين  يمكن  حيث   computation processes حاسوبية  لعمليات 
 prediction أنماط التوقع«. وعند هذه النقطة فإن »منتجات التوقع
يتاجر حصرا في رهانات  السوق  تباع في نوع جديد من   products

المستقبل هذه المتعلقة بالسلوك اإلنساني«.
المراقبة  رأسمالية  أخرى،  مقابلة  في  تُعرِّف،  األساس  هذا  وعلى 

على أنها »حيازة منفردة unilateral claiming للخبرة اإلنسانية الخاصة باعتبارها مادة خاما 
مباحة لترجمتها إلى بيانات سلوكية«. ولقد كان جوجل google صاحب الخطوة األولى في 
مجال رأسمالية المراقبة سنة 2001 في مواجهة المتطلبات المالية إلضفاء الصفة القانونية 
بشكل سريع على خدمات البحث. ونجاح ذلك جعلها تهاجر إلى الفيسبوك، وخالل بضع سنوات 
أصبحت خيارا أساسيا لمعظم التطبيقات وغيرها. من هذا الفيض المعلوماتي يرصد الجوجل 

البيانات السلوكية ويستخدمها في المجال المذكور أعاله.
بحيث صار  األفراد،  إلى  االنترنت  مجال شركات  من  بالمراقبة  قفزت  الرقمية،  الثورة  هذه 
بإمكان أي هاٍو، أو هاوية، اختراق حسابك على الفيسبوك وإيميالتك وهواتفك واعتراض كل 

شاردة وواردة تصدر عبرها أو ترد إليها.

* شوشانا زابوف أستاذة إدارة وأعمال. تعتبر إحدى األستاذات المعتمدات في مدرسة هارفارد 
لألعمال وأصغر امرأة تشغل فيها كرسيا دائما. إضافة إلى ذلك تحمل شهادة دكتوراه في علم 

النفس االجتماعي وبكالوريوس في الفلسفة. لها عدة كتب.
** لم نتمكن من الحصول على الكتاب، فصغنا هذا المقال بالرجوع إلى بعض ما كتب عنه.

نبحر شمال بوغاز بنغازي وعندما نصل فوق 36 نرمي بأشراك صنارنا المعدة أساسا لألسماك 
المكتنزة الكبيرة وهي تلك التي تسمى )الجغالي( غالبا ما تكون أوزانها ثقيلة تصل حتى 25 
وعددا  المنقار  برأس  تنارة  يمتلك  باال(  )جينو  اسمه  إيطاليًا  أن  بعد  فيما  وعرفت  كيلوغرام. 
من السفن التجارية التي تعمل ما بين بنغازي وإيطاليا. كان للسيد )باال( مركب تجاري جنح 
بحمولته من القمح عندما استدار بحسب خط السير نحو الغرب، يوم 8/3/ 1936 فمال )البابور( 
ينج  ولم  البابور ومن كان على متنه  بالماء فغرق  العنبر  وامتأل  السفينة،  مثلما كانت تسمى 
سوى ثالثة أشخاص: فتاة إيطالية ومواطنين ليبيين. حينها اشتهرت أغنية شعبية تقول )بابور 
باال راح في تياره خش البحر يا مشينك خباره(. منذ ذلك التاريخ صار حطام البابور قاعا جيدا 

لمعيشة تلك األسماك المكتنزة، ولقد اصطيد منه حبار بحر )سيبيا( بلغ وزنه 17 كيلوغراما. 
حكاية هذا )البابور( وجدها الدكتور رؤوف بن عامر في مجلة إيطالية صدرت في ذلك الوقت، 
يدعي  أحدهم  الخارجي،  بنغازي  ميناء  حاجز  حتى  من سبحوا  فقط  ثالثة هم  أن  منه  وعرفت 
طاف  بلوح  يدفع  الميناء  حاجز  وصل  الذي  )المراكبي(  يدعي  والثاني  البرعصي(  ريبود  )صالح 
البابور  غرق  يشاهدون  كانوا  الذين  الناس،  التقط  أن  بمجرد  ولكن  إيطالية  فتاة  به  تعلقت 
من الصباح، الفتاة المبلولة المنهكة، دفعت موجة مرتدة بالمراكبي فغاص المراكبي، واعتقد 
منهكا  وصل  الذي  البطل  لذلك  قاضية  الموجة  تلك  كانت  ولكن  ثانية  سيرتفع  أنه  الناس 
فابتلعه اليم. ظللت مأخوذا بنبل وإنسانية )المراكبي( إلى أن كتبتُ سنة 2001 قصة عاطفية 

)خيالية( وظفت فيها حقيقة المكان، متخذا من فكرة مفادها بأن المحن 
تلغي الفوارق بين البشر، وصارت كتوثيق لتلك الحادثة. 

تصبح،  بها  القراء  إقناع  في  مبتدعها  ينجح  التي  الخيالية،  الشخصية 
أحيانا، حقيقية تعيش بيننا أكثر مما تعيش الشخصيات التاريخية الواقعية. 
ولعله من الطرافة أن نعرف أن شرلوك هولمز شخصية وهمية ابتدعها 
)أرثر كونان دويل( لدرجة أن مرجعا تاريخيا يقول من  الكاتب اإليرلندي 
لندن  بيكر  شارع   22 في  تاريخيا،  »عاش  خيالية:  شخصية  إنه  البداية 
صديقه  مع  المهنية  سنوات  من  العديد  أمضى  حيث   ،1881 سنة  منذ 
في  واطسون  زواج  قبل  الشقة  شاركه  الذي  واطسون،  دكتور  الحميم 
1890 وتشرف على صيانة الشقة واالهتمام بها السيدة مارثا هدسون، 
مالكة البناية..« هكذا كتب في الموسوعة الحرة، وفي متحف له قريب من 
إوكسفورد ستريت، بأسلوب يوحي إليك بحقيقة معيشة هذه الشخصية 
الخيالية، وإن سألت مواطنا إنجليزيا مارا بالقريب من )بيكر ستريت( عن 
منزل شارلوك هولمز، سوف يدلك على متحف يقف أمامه حارس بقيافة 
تدخل  وعندما  الباب  أمام  الزوار  طابور  ينظم  المذهبة،  بأزرارها  رسمية 
سوف تجد قبعاته المميزة وكذلك سترته معلقتين على مشجب قريب من 
كرسيه المفضل، وفوق المنضدة، غليونه الشهير وعملة ذهبية مثبتة في 
سلسلة ساعته، وصورة لسيدة اسمها )إيرين إدلر( وعلبة سعوط ذهبية 

وحجر كريم أهداه له ملك بوهيميا، وخاتم من األسرة المالكة وورقة مجعدة، ومفتاح، وعصا 
خشبية وثالث عمالت قديمة وسوط ركوب الخيل، ولوازم أخرى وصورته بجانب راوي سيرته 
تزين المدخل، ولن تجد أثرا لمبدع شخصيته. والعجيب أيضا أن تمثاال برونزيا منتصبا له في 
حديقة من حدائق سويسرا، بعيدا عن إوكسفورد ستريت، واألكثر عجبا أن بحثا علميا يعتبر 

شرلوك هولمز هو المؤسس الحقيقي لعلم الطب الشرعي أو الجنائي. 
وما زال زوار كنيسة نوتردام يسألون عن غرفة األحدب، الذي لم يكن له وجود إاّل في خيال 
إلى  ترجمت  التي  نوتردام(  )أحدب  رواية  في  أحبها  التي  والفتاة  ابتدعه  الذي  هيجو  فيكتور 
البريطاني الشهير )تشارلز ديكنز( والروائيتين  الروائي  العالم كله. وما زالت شخصيات  لغات 
القاهرة  أحياء  عن  نبتعد  ولماذا  لندن.  شوارع  تجوب  برونتي(  وايميلي  )شارلوت  الشقيقتين 
الشاي والحلبة في  لنشاهد شخصيات نجيب محفوظ وهي تجوب حواريها وأزقتها، وتحتسي 

مقاهيها. 
بينهم  بها تصبح حقيقية تعيش  القراء  إقناع  ينجح مبتدعها في  التي  الخيالية،  الشخصية 
أكثر مما تعيش الشخصيات الحقيقية التي لم تترك بصمة واضحة لها تاريخ. المؤرخ يسهو، 
أحيانا، أو يتعمد لسبب أو آلخر إغفال ذكرها، أو قد ال يهتم كثيرا بتفاصيل ال يرى لها أهمية 
من وجهة نظره هو، في حين أنها مهمة لفئة أخرى من الناس أكثر من الروائي الذي ابتدعها 

وتتبع سيرتها حتى النهاية. 
الكثيرون تأثروا بقصتي )بابور باال(، بل بعضهم حاول كتابة سيناريو لمشروع مسلسل مرئي 
مقال  في  أيضا  وثقتها  قصة  نشرها  تداعيات  من  طرائف  ثالثة  أن  غير  القصة.  هذه  أساسه 

سميته )متاحف الخيال( سوف أحدثكم عنها.

الثورة الرقمية، 
قفزت باملراقبة 

من مجال شركات 
االنترنت إلى 

األفراد، بحيث 
صار بإمكان أي 
هاٍو، أو هاوية، 

اختراق حسابك 
على الفيسبوك 

وإيميالتك 
وهواتفك

عمر أبو القاسم الككلي

الشخصية 
الخيالية، التي 

ينجح مبتدعها 
في إقناع القراء بها 

تصبح حقيقية 
تعيش بينهم 

أكثر مما تعيش 
الشخصيات 

الحقيقية التي 
لم تترك بصمة 

واضحة لها تاريخ
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 نغمة الفيلم »23«
على العاملين في صناعة الفيلم أن يعوا جيدًا أن الفيلم 
وعلى  بذاته.  الواقع  وليس  للواقع،  بناء  إعادة  أو  بناء،  هو 
المخرج أن يضع نصب عينيه أن إعادة هذا البناء يجب أن 
أفالم  نستثني  بالطبع  نحن  للواقع.  يكون  ما  أقرب  تكون 
الخيال العلمي، التي غالبًا ما تتحدث عن متخيل أو عما قد 
المتداولة  الحياتية  األمور  تتناول  التي  األفالم  إنما  يحث. 
تطابقها  وأن  الواقع  من  قريبة  تكون  أن  ينبغي  التي  هي 

معه هو مؤشر النجاح.
قابلة  وقائع  بناء  على  قادرًا  كونه  الفيلم  قوة  تأتي 
هذا  على  إعداده  من  السيناريست  تمكن  إن  للتصديق، 
األساس، ونفذه المخرج والطقم العامل معه، فالفيلم يكون 

جيدًا وقد تصل هذه الجودة حد التميز.
ويعد  ألوانه  الرسام  يمزج  مثلما  يخرجها  المخرج  رؤية 
إعداده  هي  المخرج  ألوان  وتأسرنا.  بها  نعجب  صورة  لنا 
العناصر السردية للسيناريو وهي التي يتأثر بها المشاهد. 
ما  وهو  األسلوب،  في  آخر  عامل  هناك  التأثير  هذا  ومع 

يسمى بالجنس الفني.
بصفة  الفنون  تتأسس 
عامة عما ابتكر قبلها، وأي 
ينجرف  الغالب  في  فيلم 
يتأسس  معين  نمط  نحو 
تناولت  وأن  سبق  أطر  على 
وعالجت أفالمًا مشابهة. هذا 
بـ  تسميته  على  يصطلح  ما 

»الجنس الفني«.
األفالم  إن  النقاد  يقول 
بطقوس  التكرار  على  تعتمد 
تتيح للمشاهدين المشاركة 
غالبًا  ولذلك  التوقعات،  في 
ما يكون هناك تكرار في الجنس الفني للفيلم، الذي يمكن 
 ، المتكررة  والصيغ  األعراف  من  مجموعة  بأنه  يلخص  أن 
يعد  المثال  سبيل  فعلى  السينما.  تاريخ  عبر  تطورت  التي 
»الفيلم األسود« جنسًا فنيًا يتكون من مزيج خيانة وعنف 
وجنس، يتأسس على الدوافع النفسية المظلمة، ويتأسس 
والضالل  الظالم  على  معتمدًا  بصرى  مشهد  بأعداد 
والقسوة، مثل فيلم اللفرد هتشكوك »نفوس معقدة« . أما 
الفيلم الكوميدي الرومانسي فيعتمد على اإلضاءة المبهجة 
مثل  المضحكة  المفارقات  على  المعمتد  الفكاهي  واألداء 

فيلم »إنه عالم مجنون«.
واألفالم  والميلودراما  العلمي  والخيال  األشباح  أفالم 
وفي  كلها،  باألساليب  مرتبطة  تكون  ما  غالبًا  الموسيقية 
أسفل  نضعها  أن  يمكن  التي  األفالم  تقل  بدأت  العموم 
األساليب التي ذكرناها، فكثيرًا ما يختلك األسلوبان بدرجة 
يصعب الفصل بينهما، فكثيرًا ما يستعار من هذه األساليب 
وتمزج بحيث تحكي قصصًا متداخلة في أسلوبها وبالتالي 

مشاهدها، وتنوع أساليبها البصرية.
يمكن  وال  يؤطر  ال  اإلبداع  أن  دائمًا  نتذكر  أن  وعلينا 
العموم  وفي  بعينها.  وتصنيفات  لمعايير  وفقًا  تحديده 
الطبيعية  المقاربتان  هي  الفيلم  »نغمة«  أن  نحدد  قد 
المقصود  تفسير  إلى  بحاجة  أننا  أعتقد  وال  و»المؤسلبة« 
فهي  »األسلبة«  هذه  نفسر  أن  نرى  ولكننا  بالطبيعية، 
بمعنى: إبراز أي شيء سينمائي سواء من حيث شخصيات 
وليتحقق  الفني  وجنسه  الفيلم  لغة  أو  أوضاعه  أو  الفيلم، 
إلبرازهما  على حد سواء  المقاربتان  نستعرض  ذلك سوف 

وتوضيحهما، في الحلقة القادمة.
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من  أيام،  ثالثة  مدار  على  طبرق  احتضنت 
السبت إلى اإلثنين، فعاليات الملتقى الوطني 
بقاعة  ليبيا،  في  والنقد  لألدب  األول  الدولي 
وعربية  محلية  بمشاركة  طبرق،  باب  فندق 
واسعة، تحت عنوان »لسانيات النص وأنماط 
الخطاب األدبي في ليبيا«، وتحت شعار »اللغة 
والخطاب  والتواصل  الصلة  واألدب:  والثقافة 

والفكر«.
رئيس  من  كل  بحضور  الملتقى  وافتتح 
والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة 
أبوبكر  والنائب  الفاخري،  جمعة  المدني 
زيدان،  سليمان  الملتقى  ورئيس  الخمسي، 
بن  عمران  أحمد  العلمية  اللجنة  ورئيس 
والبحاث  األكاديميين  من  كبير  وعدد  سليم، 
للمكتب  وفقا  ليبيا،  في  باألدب  والمهتمين 

اإلعالمي للهيئة.
مجموعة  الملتقى  هامش  على  ونظمت 
أهم  ومن  والشعرية،  الفنية  األمسيات  من 
الصراع  بنية  الملتقى  تناولها  التي  المواضيع 
وجماليات  الليبي،  المسرحي  والنص  الدرامي 
التمثيل السردي في رواية عشب الليل للكاتب 
الليبي إبراهيم الكوني، والتماسك النصي في 

شعر علي الفزاني.
وفي الجلسة العلمية الثانية للملتقى تناول 
الشاعر  عند  الخطاب  استراتيجيات  الحضور 
في  الحجاجية  واآلليات  البغدادي،  عبدالمولى 
دائما«  حق  »الحق  قصيدة  الفصيح  الشعر 
والمتصل  نموذجا،  األحالفي  حسن  للشاعر 
لرواية  تحليلية  رؤية  في  والمكاني  الزمني 
الليبية عائشة إبراهيم،  حرب الغزالة للروائية 
والممكن والمستحيل في قصة الخيال العلمي 

بتناول تجربة عبدالحكيم الطويل كنموذج.

الورقات  من  كبيرة  مجموعة  قدمت  كما 
بحث  منها  ورقة،   50 عددها  تجاوز  البحثية 
حول اللغة في رواية »فرسان السعال« للكاتبة 
الضدية  والثنائيات  المكان  البوعيسي،  وفاء 
الليبية  للكاتبة  العبيد«  »زرايب  رواية  في 
في  القصصية  الشخصية  شتوان،  بن  نجوى 
الليبي  للقاص  الوجع«  »هذيان  مجموعة 
محمد المسالتي، بناء الشخصية في مجموعة 
الليبي  لألديب  قصيرة«  قصة  »خمسون 
الحكاية  وتوظيف  المصراتي،  مصطفى  علي 
الشعبية في األدب الليبي مجموعة من قصص 
النيهوم،  الصادق  الليبي  للكاتب  األطفال 
النص  وسينوغرافيا  الخطاب  سيميائية 
والشيطان  اإلنسان  مسرحية  في  المسرحي 

لمنصور بوشناف.
الملتقى  في  المشاركين  الباحثين  ومن 
بهلول  محمد،  علي  سليم،  بن  عمران  أحمد 
عمران  الشعاب،  فتحي  الكالمي،  نجية  سالم، 
زهرة  عمران،  رضوان  عقيلة،  نوارة  الفيتوري، 
فتحية  نوح،  عبداهلل  زايد،  سليمان  الفيتوري، 
ربيعة  قداد،  عادل  أرحومة،  فاطمة  صقر، 
المسماري،  ابتسام  مسعود،  يوسف  الجهمي، 

مصطفى السعيطي.
سليمان  الدكتور  قال  االفتتاح  كلمة  وفي 
إني  أرى؟!  ما  »أترون  الملتقى:  رئيس  زيدان، 
أمامي  أرى  كسحابتين  واسعتين  بعينين 
وأمامكم شيئا عجبا: أرى كائنات كأني بي لم 
قمر،  الوجه  لكن  بشر  الجسد  قبال:  مثلها  أرَ 
األثر؛  طيب  القلب  في  خلَّف  عجاب  لشيء  إنه 
شعراؤنا،  ــ  أدباؤنا  ــ  علماؤنا  ضيوفنا  إنهم: 
هم ومن حضر لهم في الروح الحب والترحاب 
قد وقر. وإننَّا على يقين أنَّنا من السرور بهم 
لن نقضي أبدا وطر؛ فهذا أقل اإلحسان، فكم 
رميناهم  قد  ا  عمَّ فضال  سفر،  أرهقكم  ألجلنا 
فكافأوا  وسهر  كد  البحث  ففي  تعب؛  من  به 

ففاضوا علينا يانع الثمر: أبحاثا من قرأها أفاد 
وسما بها في العال، وإليه بعين الغبطة القمر 

نظر«.
لمسمى  اختيارنا  جاء  عمد  »عن  وأضاف: 
الملتقى بديال عن الندوة أو المؤتمر؛ ففيه في 
طبرق التقت النواحي الجغرافية األربع: الشرق 
فالمشاركون  والجنوب؛  والشمال  والغرب 
قصر  من   / الخمس  من   / زليتن  من  جاءوا: 
خيار / من األصابعة / من غريان / من تيجي 
الزنتان / من صبراتة / من بوعيسى /  / من 
الزاوية / من طرابلس / من سبها / من  من 
الشاطئ / من فزان / من ترهونة / من سرت 
/ من أجدابيا / من بنغازي / من سلوق / من 

 / درنة  / من  القبة  البيضاء /من  / من  المرج 
الموصل  /من  مصر  صعيد  من  دمنهور/  من 
/ من طبرق البطنان / من جامعات الموصل، 
وطرابلس،  والزاوية،  وصبراتة،  ودمنهور، 
والجفارة،  والزنتان،  والزيتونة،  واألسمرية 
وبنغاز،  وسرت،  والمرقب،  وسبها،  وغريان، 

وعمر المختار، وطبرق«.
وهذه  المدن،  هذه  »التقت  زيدان:  وتابع 
واحد،  زمن  في  الباحثون،  وهؤالء  الجامعات، 
والتقى  واحد،  هدف  على  واحد،  مكان  في 
تسع،  جلسات  موائد  على  النقد  مع  األدب 
البحر،  مع  والصحراء  النثر،  مع  الشعر  والتقى 
الفكر، والتقت األروح مع األرواح  والمعرفة مع 
مدرسة  لتأسيس  مجندة  أجنادا  فكانت  ؛ 
للباحثين  تكون  إبداعية،  وعقيدة  نقدية 
اإلرادة  فيه  والتقت  علمية.  مراجع  والدارسين 
أذيال  تجرون  جئتم  أنكم  حتى  العزيمة  مع 
أوسمة  تتقلدون  الشاسعات،  المسافات  خيبة 
تنل  لم  المواصالت؛  تعقيدات  على  الصبر 
فانحدرتم  وعثاء سفر، وال ظروف عمل؛  منكم 
أعضاء  أنكم  فأكدتم  الوطن،  أجزاء  كل  من 
حمالة  وطنية  آل  ألنكم  تداعيتم  واحد  جسد 
مغنيات  مرجعيات  خلق  في  ستسهم  علمية 
لكل باحث وقارئ ودارس ألدب بلدنا وتاريخه. 
الثلة  هذه  وحضور  بحضوركم،  اليوم  واليوم 
من  المباركين  المهتمين  الطيبين  من 
المسؤولين والمواطنين؛ الملتقي له التوفيق 
العشر األوائل يضاعف  بإذن اهلل اكتمل. وفي 
القادمون  أيها  فيا  العمل.  خير  والعلم  األجر 
البالد،  أقصى غرب  الحاضرون من  من مصر، 
المقبلون من جنوبها، الوافدون من الوسط: 

كان لزاما علينا الشكر والشكر واجب«.

طبرق تستضيف فعاليات امللتقى الوطني الدولي األول لألدب والنقد في ليبيا

الوطني  الملتقى  في  المشاركة  األبحاث  بعناوين  قائمة 
الدولي األول لألدب والنقد في ليبيا 3 6 أغسطس 2019 
عملهم  أماكن  مع  الفضالء  الباحثين  بأسماء  مقرونة  م 

وإقامتهم لتسهيل التواصل بينهم.
1 بنية الصّراع الدّرامي في النّص المسرحي الّليبي.

جامعة   / اآلداب  كلية   / سليم  بن  عمران  أحمد   . د   . أ 
بنغازي

د . علي عياد محمد / كلية اآلداب والعلوم . المرج
2 الممكن والمستحيل في قصة الخيال العلمي« تجربة 

عبدالحكيم الطويل نموذجًا«
د. نوارة محمد عقيلة كلية اآلداب – جامعة سبها

3 توظيف السرد في قصيدة عقوق للشاعر حسن صالح
د. ناجية مولود علي الكالمي قسم اللغة العربية / كلية 

اللغات جامعة طرابلس.
قصيدة   : الفزاني  علي  شعر  في  النصي  التماسك   4

»الزلزال وأزمنة الدخان« أنموذجا
العربية  اللغة  قسم  الفيتوري  عمران  الشعاب  فتحية  د. 

بكلية التربية / جامعة بنغازي
5 تمظهرات التجاوز اللغوي في الخطاب الشعري الليبي.

اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  الحويج  ضو  أ.منى 
جامعة سرت

6 جهود العالم الليبي ابن منظور في اللسانيات الحديثة 
وصلتها بالنَّص الشعري في ليبيا

المرج جامعة  والعلوم  اآلداب  نوح كلية  د. عبداهلل علي 
بنغازي

لرواية  تحليلية  رؤية   : والمكاني  الزَّماني  المُتَصَُل   7
حرب الغزالة لعائشة إبراهيم

د. سليمان حسن زيدان قسم اللغة العربية كلية اآلداب 
جامعة طبرق

8 داللة المقطع الصوتي في قصيدة دعوة وأمل للشاعر 
الجيالني الملهوف

أ. د . حازم ذنون إسماعيل كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
/ جامعة الموصل / العراق

9 داللة أبنية األفعال المزيدة في شعر حسن السوسي : 
الرسم من الذاكرة أنموذجًا« دراسة صرفية داللية«

التربية  كلية   – سبها  جامعة  جمعة  امحمد  أحمد  د. 
الشاطئ

العُبيديِّ  عوٍض  عند شعبان  الشعريِّ  المعجِم  بُنيُة   10
،القصائدُ القوميّة في ديوان » ال أكتمُ الشّوْق »ُأنموذجًا

بكلية  العربية  اللغة  قسم  عمر  علي  سعد  عثمان  أ- 
التربية /المرج – جامعة بنغازي

اللغة العربية بكلية  أ . حسن محمد حسن غِرِّيدة قسم 
التربية /المرج – جامعة بنغازي

السرد عند  الشعبي في  الموروث  وإيحاء  المكان  أثر   11
أحمد يوسف عقيلة

العربية ورئيس قسم  أ.عاشور حمد عثمان مفتش للغة 
اللغات بالتفتيش التربوي/درنة

12 أدب الطفل في ليبيا »واقع وتطلعات »
أ . سناء جمعة سليمان فريج

13 أدب المدن في ليبيا مدينة تيجي نموذجا
 / التربية  الزنتان/ كلية  الحداد جامعة  أبوزيد منصور  أ . 

تيجي

لمولى  عبدا  الشاعر  عند  الخطاب  إستراتيجيات   14
البغدادي : قصيدة )بني وطني( أنموذجا

د. رضوان عبدالكريم الطاهر عمران قسم اللغة العربية 
كلية اآلداب السواني / جامعة طرابلس

15 االستعارة االتجاهيّة: قراءة في قصيدة النثر الليبيّة
د. عبد الحفيظ محمد خليفة العابد كلية اآلداب، غريان

الليل..  عشب  رواية  فى  السردى  التمثيل  جماليات   16
إلبراهيم الكونى

د. بهلول أحمد سالم كلية التربية جامعة دمنهور
البوح  ديوان  في  الفعلية  للجملة  الداللية  اإلشارات   17
تطبيقية  دراسة   : السنوسي  الزبير  لراشد  يقال  ال  بما 

إحصائية
اللغة  قسم  لحرير  سعيد  شاء  ما  عيدة  أ . 

العربية كلية اآلداب درنة / جامعة عمر المختار
الفصيح  الشعر  في  الحجاجية  اآلليات   18
حسين  للشاعر:  دائما  حق  الحق   : قصيدة   :

األحالفي . أنموذجًا.
كلية  الفيتوري.  الطيف  أحمد  زهرة  د. 

التربية بالزاوية جامعة الزاوية
اللسان  قصة  في  السردي  البناء   19

إلبراهيم الكوني
قسم  عامر  علي  أرحومة  فاطمة  د. 
جامعة   / اآلداب  كلية  العربية  اللغة 

سبها
النص  في  الحجاجية  البنية   20

الليبي : دراسة في وسائل اإلقناع
سويسي  محمد  أبوبكر   . د 
اإلسالمية  األسمرية  الجامعة 

زليتن
للخطاب  السردية  البنية   21
السردي الليبي : مجموعة سطر 

روايتي األخيرة لجمعة الفاخري أنموذجا
التعليم  وزارة  إسماعيل  األصمعي  محمود  علي  د. 

بجمهورية مصر العربية.
: رواية  الليبية  الرواية  الزمان والمكان في  البيئة و   22

المجوس إلبراهيم الكوني أنموذجا
أ . أم السعد بلعيد المزعوق

23 التشخيص والتجسيد في شعر عبد الحميد بطاو
والعلوم  اآلداب  كلية  عمر  أحميدة  الرحيم  عبد  علي  د. 

القبة جامعة عمر المختار
عمر  جامعة  القبة  التربية  كلية  خليفة  اهلل  عبد  رجب  أ. 

المختار
التباوية ودورها في  24 الحكايات واألساطير والخرافات 

تعزيز الموروث الثقافي الليبي
أ . امراجع السحاتي

الليبي  الشاعر  عند  واإليقاعية  اللغوية  الخصائص   25
حسن السوسي : شعر فلسطين أنموذجا.

أ. عبد الباسط عباس العقوري قسم اللغة العربية بكلية 
التربية جامعة بنغازي

لعبداهلل  المسرحي  النّص  في  الثوري  الخطاب   26
القويري.

أ . ابتسام جبريل علي المسماري

المهدويّ  رفيق  أحمد  أدب  في  السّرديّ  الخطاب   27
)بين صراع الهويّة وسبل المقاومة(

أ. إبراهيم سيّد المشيطيّ كّليّة اآلداب والعلوم سلوق 
/ جامعة بنغازي

28 الزمان والمكان في القصيدة الليبية الحديثة.
أ . أحمد حسن أحمد

زمن  يوميات  الليبية:  الروائية  الشخصية  في  قراءة   29
الحشر نموذجًا.

كلية  العربية  اللغة  قسم  شنبيرة  محجوب  صافيناز  أ. 
اآلداب / جامعة عمر المختار

أ. هالة إدريس إشلبي قسم اللغة العربية كلية اآلداب / 
جامعة عمر المختار

30 السياق اللغوي في النص الشعريّ وتعّلم اللغة
د. علي الرماح

في  القصصية  الشخصية   31
 )1( الوجع  هذيان  مجموعة 

للقاص محمد المسالتي.
أ. زينب علي مصطفى القنيدي
وتنمية  الليبي  الشّعر   32
مهارات الّطفل وثقافته في مرحلة 

التّعليم اإلعدادي
قداد  أبوعجيلة  يوسف  عادل  د. 

جامعة الجفارة
الجهمي  أحمد  أمحمد  ربيعة  د. 
بأبي  التربية  الزّاوية/كلية  جامعة 

عيسى
األدب  في  المسرحية  الظاهرة   33

الشعبي الليبي .
أ. مصطفى السعيطي . إجدابيا

الليبية  الرواية  ن في  المتضمَّ القص   34
دراسة في الشكل والوظيفة

د. يوسف مفتاح مسعود جامعة الزيتونة
د. إبراهيم محمد عبداهلل جامعة الزيتونة

الليبية  القصيدة  في  الشعرية  اللغة   35
المعاصرة.

د. مبروكة محمد علي مدي كلية اآلداب/ جامعة سبها.
وفاء  للكاتبة  السُعال  فرسان  رواية  في  اللغة   36

البوعيسى
التربية  كلية  الزيتونة  جامعة  صقر  محمد  فتحية   . د 

ترهونة
37 المكان والثنائيات الضدية في رواية »زرايب العبيد« 

لنجوى بن شتوان
د. حليمة أحمد محمد إمبيص قسم اللغة العربية وعلوم 

القرآن كلية اآلداب / جامعة سبها
دراسة   ( زكري  بن  مصطفى  ديوان  في  الموسيقا   38

نقديّة(
باحثة . آمنة يونس إبراهيم

باحثة . نجاة عبد القادر السّعيطي
39 الومضة وحاجة التواصل.

أ . رامز رمضان النويصري
40 بناء الشخصية في مجموعة )خمسون قصة قصيرة( 

لألديب الليبي علي مصطفى المصراتي.

د. خالد عبدالسالم خليفة دعج قسم اللغة العربية كلية 
اآلداب األصابعة/ جامعة غريان

الخالدة  .. قصيدة بنغازي  الخطاب الشعري  41 تداولية 
للمهدوي أنموذجا

د. حليمة موسى محمد الشيخي قسم اللغة العربية كلية 
اآلداب والعلوم توكرة/ جامعة بنغازي

)التبر(  رواية   : الليبية  الرواية  في  االسترجاع  تقنية   42
أنموذجًا

باحثة . مريم الداهش البشير مخلوف قسم اللغة العربية 
كلية التربية أبوعيسى /جامعة الزاوية

43 توظيف الحكاية الشعبية في األدب الليبي مجموعة 
من قصص األطفال للصادق النيهوم

واعالمي  وصحفي  كاتب  العرابي  مسعود  سالم   . باحث 
واكاديمي وادي الشاطي

44 ثنائيات زمانية في قصة الجذع المتوحش
باحثة . صباح إبراهيم أبوشاقور

45 جماليات الشعر الليبي المحكي ، قصيدة )حَمَامَات( 
للشاعر إمحمّد قنانة أنموذجا

الزّيتونة  جامعة  المزوغي.  الدين  عز  محمد  رمضان  أ 
ترهونة.

46 حضور الشعر وغياب النقد في المشهد األدبي الليبي
د. ميلود مصطفى عاشور كلية التربية- الخمس، جامعة 

المرقب
)نزيف  الكوني  إبراهيم  عند  النحوي  السياق  داللة   47

الحجر( أنموذجًا
العربية  اللغة  قسم  بودجاجة  فضيل  محمد  إبراهيم  د. 

بكلية اآلداب والعلوم المرج /جامعة بنغازي
المسرحي:  النص  وسينوغرافيا  الخطاب  سيميائية   48

مسرحية اإلنسان والشيطان لمنصور بوشناف أنموذجا
د. أمينة هدريز قسم اللغة العربية كلية اآلداب / جامعة 

صبراته
في  »قراءة  الداللة  وتحوير  السردي  البناء  شعرية   49

قصة دُروب للقاص أحمد يوسف عقيلة«
أ. نبيلة سالم الطاهر أبوبكر

50 عناصر البناء األسلوبي في الشعر الليبي المعاصر » 
دراسة تحليلية«

د.سوف أبوالقاسم الرحيبي كلية اآلداب األصابعة
أدبيّة  قراءة   : السّوسيّ  51 فلسطين في شعر حسّن 

نقديّة.
التّربية  كليّة  مصطفى  أبو  موسى  إبراهيم  يونس  د. 

بنغازي / جامعة بنغازي
المولى  عبد  لشعر  والصرفي  الصوتي،  السياقان   52

محمد البغدادي قصيدة ) اإلبحار إلى المجهول أنموذجًا(
والعلوم  اآلداب  كلية  الدبوس  محمد  صالح  حسين  د. 

قصر األخيار / جامعة المرقب
53 حسين االحالفي بين وطنية األدب وأدب الوطنية

د. عبدالجواد عباس
54 التناص الديني في شعر إبراهيم الهوني

 / الخمس  التربية  كلية  اسويسي  عبدالسالم  محمد  د. 
جامعة المرقب

د. ميلود مصطفى عاشور كلية التربية الخمس / جامعة 
المرقب

اللغة والثقافة واألدب: الصلة والتواصل والخطاب والفكر

تنظيف مقبرة مينزراخي 
استعدادا لترميمها

 الهيئة العامة للثقافة تكرم 
أديبني راحلني

تولى فريق ليبي من الباحثين وخبراء اآلثار عملية تنظيف 
مقبرة مينزراخي »Minizarchi« ومحيطها استعدادا لبدء 

المرحلة الثانية من مشروع توثيقي للمقبرة التى تعود للعصر 
الروماني.

وتشمل المرحلة الثانية المسح ورسم الخرائط والتصوير 
واعداد دراسة متكاملة تسبق عملية الترميم، وفقا للمكتب 

االعالمي لمصلحة اآلثار الليبية.
وعمل الفريق برئاسة عبدالكريم العبد، وضم مجموعة من 

الخبراء من إدارات وأقسام ووحدات مراقبة آثار شحات، و بدعم 
وإشراف رئيس مصلحة اآلثار الليبية.

كرمت الهيئة العامة لإلعالم 
والثقافة والمجتمع المدني الكاتبين 

الراحلين سعيد خيراهلل صالح، 
وعاشور ابريك الدمنهوري، اعتراًفا 

بعطائهما الطويل في حقلي األدب 
والكتابة، بمنحهما »درع التَّميُّز«، 

ضمن فعاليات إختتام الملتقي 
الوطني الدولي األول لألدب والنقد 

في ليبيا.
وقدم الدرع رئيس الهيئة جمعة 

الفاخري، وبحضور النائب أبوبكر 
الخمسي، ورئيس الملتقى سليمان 

زيدان، ورئيس اللجنة العلمية أحمد 
عمران بن سليم ، وأحد أعضاء 

المجلس التسييري طبرق، وأسرتي 
الفقيدين، وبعض الشخصيات 

الرسميَّة، وفقا للمكتب االعالمي 
للهيئة.

واختتمت فعالياَّت الملتقى 
االثنين، وكانت انطلقت السبت 

بقاعة فندق باب طبرق، بمشاركة 
محلية وعربية واسعة، وبحضوٍر 

الفتٍ لعددٍ كبيٍر منَ األكاديميِّين 
والبحاث والمهتمين الليبيِّين 

والعرب.

رؤية املخرج يخرجها 
مثلما ميزج الرسام 

ألوانه ويعد لنا صورة 
نعجب بها وتأسرنا

 زيدان: عن عمد جاء اختيارنا 
لمسمى الملتقى بديال عن 

الندوة أو المؤتمر

األبحاث املشاركة في امللتقى

 خيول ووجوه »جمال دعوب«  على موقع عاملي للفنون
احتفى الموقع العالمي 

»Moovart« )مووف آرت( للفنون 
وتنظيم المعارض العالمية في 

موقعه اإللكتروني على اإلنترنت 
بنشر مجموعة من أعمال الفنان 

الليبي جمال دعوب، إلى جانب 
نشر سيرته الذاتية.

ودعوب هو فنان تشكيلي ليبي 
اشتهر بالتركيز على المفردات 

التاريخية في ليبيا خاصة األزقة 
العتيقة والمعمار والمدن 

التاريخية، إلى جانب الخيول 
والوجوه.

أيضا، في عددها الجديد، نشرت 
مجلة »الجواد العربي«، التي 

تصدر في مصر وتوزع في مختلف 
أنحاء العالم العربي، تقريرا 

موسعا عن تجربة ومسيرة جمال 
دعوب مع رسم الخيول العربية 

مصحوبة بنماذج من أعماله، تحت 
عنوان »جمال دعوب.. الخيول 

العربية األصيلة مصدر للعشق 
واإللهام«.



فن 13

اإلنتاجات  ألحدث  عرض  منصة  لخلق  مسعاه  في 
السينمائية العالمية، أعلن مهرجان »الجونة السينمائي«، 
بالعديد  شاركت  التي  الطويلة،  األفالم  من  عدد  عرض 
من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل »كان« 
دورته  برنامج  في  و»إدفا«،  فاري«  و»كارلوفي  و»برلين« 
 27 19 وحتى  الفترة بين  المقامة في  العام،  الثالثة هذا 

سبتمبر 2019.
األحد،  عنها  أعلن  التي  األفالم،  مجموعة  وتتضمن 
»كان  لمهرجان  الـ72  الدورة  في  شاركت  أفالم  تسعة 
الدورة  في  دبين فضيين  حائزين  وفيلمين  السينمائي«، 
الفائز  والفيلم  السينمائي«،  »برلين  لمهرجان  الـ69 
بالجائزة الكبرى في »كارلوفي فاري«، ووثائقيين أحدهما 
سينمائي  ظهور  بأول  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  حائز 

في الدورة الـ31 لمهرجان »إدفا« لألفالم الوثائقية.
التميمي:  انتشال  المهرجان،  مدير  قال  جانبه  من 
األعمال  من  مجموعة  الستعادة  الثالثة  الدورة  »تسعى 
مخرجيها  على  الضوء  وإلقاء  الكالسيكية،  السينمائية 
العظام، إلى جانب تقديم األفالم الحديثة. وتعد مجموعة 
لتوجه  مثاال  العام،  لهذا  المختارة  العالمية  األفالم 
المهرجان لجذب اإلنتاجات السينمائية األحدث من جميع 
هذا  برنامجنا  يكون  أن  »نأمل  مضيفا:  العالم«،  أنحاء 
العام، ممتعا ومحفزا، لجماهيرنا المحلية واإلقليمية، من 

المحترفين والمحبين للسينما«.

رعب العين المدربة
رمسيس:  أمير  للمهرجان  الفني  المدير  قال  جهته  ومن 
»استطعنا على مدار سنتين، أن نكون على قدر المسؤولية 
في تقديم أهم أعمال العام السينمائية لجمهور المهرجان 
من محترفين ونقاد وصحفيين والجمهور المحب للسينما. 
وردود  لألفالم  المبهرة  الحضور  بنسب  جمهورنا  وكافأنا 
أن  كبير  »رعب  قائال:  رمسيس،  وتابع  األخاذة«.  الفعل 
نكون مسؤولين عن خيارات أفالم يشاهدها هذا العدد من 
المتفرجين ذوي العين المدربة على مدار أيام المهرجان، 
الحب  بنفس  اختيرت  أفالمنا  أن  نعد  الثالثة  دورتنا  وفي 

والعناية، التي نعد بها جمهورنا من دورة ألخرى«.
وعلى رأس قائمة األعمال المشاركة يأتي الفيلم الفائز 
بالسعفة الذهبية لمهرجان »كان السينمائي«، »طفيلي« 

للكوري بونج جون هو. ويروي قصة عائلة من العاطلين، 
تجمعها األقدار في عالقة معقدة، مع عائلة ثرية، معالجا 
واالعتماد  العمل  مقابل  في  واالتكالية،  البطالة،  قضايا 
على النفس. ويصفه مخرجه بأنه »كوميديا بال مهرجين، 
ومجد«  »ألم  القائمة  وتتضمن  أشرار«.  بال  وتراجيديا 
سلفادور  المخرج  قصة  يروي  الذي  ألمودوفار،  لبيدرو 
لروي  والساعي  مرضه،  خضم  في  ماضيه  المتذكر  مالو، 
أنطونيو  الفيلم  بطل  فاز  للخالص.  طالبا  الماضي،  هذا 

أفضل  بجائزة  بانديراس، 
»كان  مهرجان  في  ممثل 

السينمائي«.
الفيلم  القائمة،  تشمل  كما 
الحائز  »بيرانا«  اإليطالي 
أفضل  جائزة   - الفضي  الدب 
سيناريو- في مهرجان »برلين 
أحداثه،  وتدور  السينمائي«. 
نابولي،  عصابات  شبيبة  حول 
لالستحواذ  الحثيث  وسعيهم 
فيه،  وتتجلى  السلطة.  على 
في  والجريمة  المراهقة  عوالم 
آن واحد؛ تلك العوالم التي تنم 

عن واقع اجتماعي تعيس.
لماركو  »الخائن«،  فيلم  يشارك  أيضا،  إيطاليا  ومن 
القرن  ثمانينات  مطلع  في  أحداثه  تدور  الذي  بيلوكيو، 
حول  الصقلية-  المافيا  صراعات  خضم  -وفي  الماضي 
توماسو بوسكيتا، الذي يفر إلى البرازيل هربا. وبينما يتم 
البرازيلية  السلطات  وترحله  اآلخر،  تلو  فردا  عائلته  قتل 
يغير من مجرى  قرارا مصيريا  توماسو  يأخذ  إيطاليا،  إلى 

األحداث.
ومن »كان«، يعرض »باكوراو« و»البؤساء«، الحائزين 

و»جلد  بالمناصفة،  التحكيم  لجنة  اآليل«، جائزة 
شهر  نصف  عروض  افتتح  الذي 

المهرجان  نفس  في  المخرجين 
هذا العام.

كليبير  إخراج  من  األول 
وجوليانو  فيلو،  مندونسا 

دورنيليس، 
ر  و تد و

أحداث الفيلم، في المستقبل القريب، بعمق الريف، حيث 
تعيش جماعة متناغمة مع بيئتها الحاضنة؛ ذلك التناغم 
ليعكروا  الغرباء  بعض  القرية  يدخل  عندما  ينتهي  الذي 
األول  الطويل  الروائي  الفيلم  هو  والثاني،  المكان.  صفو 
لمخرجه، الدج لي، والذي ينضم بطله ستيفان إلى إحدى 
إحدى ضواحي  الواقعة في  الشرطة في مونفيرماي،  فرق 
نفسها  الفرقة  تجد  عملياتها،  واحدة من  باريس. وخالل 
في مأزق، حيث يتم تصوير وتوثيق كل ما يحدث بكاميرا 

طائرة )درون(.
إخراج  من  فهو  اآليل«،  »جلد  أما 
ويدور  دوبيو،  كوينتن  الفرنسي 
حول رجل في منتصف عمره، يمتلك 
هوسا مرضيا بامتالك معطف جلدي 
به  ويؤدي  معين.  لمصمم  مملوك 
فقدان  احتمالية  إلى  الهوس  هذا 

مدخراته، وسلوكه منهجا عنيفا.

أغنية بال عنوان
ليون،  ميلينا  تشارك  البيرو،  ومن 
عنوان«،  بال  »أغنية  بفيلمها 
الموسيقية  بحث  لرحلة  المتتبع 
تم  التي  الوالدة،  حديثة  طفلتها  عن  جيورجينا،  الشابة 
خطفها من عيادة إنجاب وهمية في العاصمة ليما. يصور 
الفيلم، المبني على قصة حقيقية، عمليات خطف األطفال 
األبيض  يستخدم  أسلوبا  مخرجته  وتنتهج  المفجعة، 

واألسود لروي تلك األحداث المأساوية.
لمخرجته  ثانية«،   37« الياباني  الفيلم  ويتعرض 
الشباب.  لدى  والجنسانية  اإلعاقة،  ذوي  لقضايا  هيكاري، 
الشابة،  الكوميكس  رسوم  فنانة  يوما،  تعيش  حيث 
المصابة بشلل دماغي، جراء عدم تنفسها لمدة 37 ثانية 
شيء.  أي  من  عليها  تخشى  التي  أمها  مع  والدتها،  عند 
الحقيقي  والمعنى  جنسانيتها،  الكتشاف  محاولتها،  وفي 
للحب والغفران، ترمي يوما بنفسها في ليل طوكيو. فاز 
فيلم  ألفضل  بانوراما  قسم  في  الجمهور  بجائزة  الفيلم 

روائي، في الدورة الـ69 لمهرجان »برلين السينمائي«.
لنورا  النظام«،  »محطمة  فيلم  يشارك  ألمانيا،  ومن 
فاينشت، والذي يحكي قصة بيني، ذات الـ9 أعوام، التي ال 
تستطيع التحكم في نوبات غضبها، ما يدفع المؤسسات 
تغيير  في  وأمال  نظام«.  »محطمة  لتسميتها  الرسمية 
لرعاية  الغضب،  في  التحكم  مدربة  ميشا،  تعين  ذلك، 

باور-  ألفريد   - الفضي  الدب  بجائزة  الفيلم  فاز  بيني. 
البرازيل،  ومن   .2019 السينمائي«  »برلين  مهرجان  في 
يشارك فيلم »الحياة الخفية ألوريديس جسماو«، لمخرجه 
كريم عينوز، وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي، 
مع  جويدا،  وأختها  أوريديس،  تعيش  حيث  البرازيل،  في 
والديهما المحافظين، وبسبب حادثة خداع مؤسفة، تجبر 
بحلم  كلتاهما  تحتفظ  ولكن  االنفصال،  على  األختين 

االتحاد مجددا.
ويعود المخرج اإلنجليزي، كين لوتش، بفيلم »عفوا، لم 
األزمة  يتناول صراع ريكي وأسرته، خالل  الذي  نجدكم«، 
للنجاة،  فرصة  له  تلوح  حيث   ،2008 العام  االقتصادية 
توصيل  مجال  بها  ليدخل  جديدة،  شاحنة  يشتري  عندما 

الطلبات.

كابل مدينة في الريح
كريستينا  للمخرجين  »األب«،  فيلم  يشارك  بلغاريا،  ومن 
حول  قصته  تدور  والذي  فاالنشوف،  وبيتار  جروزيفا، 
فاسيل، الذي يعتقد بعد وفاة زوجته، أنها تستخدم هاتفه 
روحاني  وسيط  ويزور  به،  لتتصل  قبرها  من  المحمول 
يثنيه  أن  بافيل  ابنه  وبرغم محاوالت  االتصال،  ليتم هذا 
يفعله.  فيما  العناد  يواصل  األب  فإن  األفعال،  تلك  عن 
لمهرجان  الـ55  الدورة  في  الكبرى  بالجائزة  الفيلم  فاز 

»كارلوفي فاري« السينمائي.
ومن أفغانستان، يشارك أبوزار أميني، بفيلمه الوثائقي 
الطويل األول، »كابل مدينة في الريح«، والذي فاز بجائزة 
مهرجان  في  لمخرج،  ظهور  بأول  الخاصة  التحكيم  لجنة 
يقظ،  تصوير  وهو  الطويلة«.  الوثائقية  لألفالم  »إدفا 
اليومية في مدينة كابل، خالل »فترات  للحياة  وحميمي، 
تغيّر  التي  االنتحارية،  التفجيرات  بين  الفاصلة  الصمت« 

شظاياها وهزاتها العنيفة مسار حياة شخصيات الفيلم.
الليل«  منتصف  »مسافر  فيلم  هناك  ذلك،  إلى  إضافة 
بالموت  عليه  المحكوم  فازيللي،  األفغاني حسن  لمخرجه 
هو  بلده  من  يهرب  والذي  طالبان،  حركة  قِبل  من 
التي  المفزعة،  االنتقالية  الحالة  الفيلم  يصور  وأسرته. 
والشخصي  بالعام،  الخاص  رابطا  اللجوء،  طالبو  يعيشها 

بالسياسي.
كما تشارك المخرجة، الريسا ساديلوفا، بفيلمها »ذات 
الوقائع  من  سلسلة  يتناول  الذي  تروبشفسك«  في  مرة 
يصعب  والتي  روسيا،  في  صغيرة  قرية  في  تحدث  التي 

إخفاء األسرار فيها.

 16 فيلما عامليا في الدورة الثالثة ملهرجان »الجونة السينمائي«
من »كان« و»برلين« و»كارلوفي فاري«

الوسط ـ محمد علوش

 »فاست أند فيوريوس« 
يتصدر شباك التذاكر

انتزع الفيلم الجديد »فاست أند فيوريوس بريزانتس: هوبز أند شو« 
صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية من فيلم »اليين كينغ« )األسد 
الملك( حاصدًا 60.8 مليون دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع، بحسب ما 

أفادت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
فيوريوس«  أند  »فاست  سلسلة  من  الجديد  الفيلم  هذا  في  ويشارك 

دواين جونسون وجايسن ستايثام وإدريس إلبا، وفقا لـ»فرانس برس«.
الجديدة  بنسخته  كينغ«  »اليين  فيلم  على  هذا  التشويق  فيلم  وتغلب 

من إنتاج »ديزني« والذي أعار نجوم أصواتهم لشخصياته بينهم بيونسيه 
ثانيا  فافرو. وحل  إخراج جون  غلوفر، وهو من  ودونالد  إيرل جونز  وجيمس 

بإيرادات بلغت 38.2 مليون دوالر.
وذهب المركز الثالث إلى فيلم »وانس أبون إيه تايم إن هوليوود« الذي 
تارانتينو،  كوينتين  وأخرجه  بيت  وبراد  كابريو  دي  ليوناردو  فيه  يشارك 

بإيرادات بلغت 20 مليون دوالر.
 8.2 بلغت  إيرادات  بمجموع   »4 »توي ستوري  الرابعة  المرتبة  في  وجاء 

مليون دوالر.
أما المركز الخامس فاحتّله فيلم »سبايدر مان: فار فروم هوم« بعدما حقق 

عائدات بلغت 7.8 مليون دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »يسترداي« مع 2,4 مليون دوالر.
7 - »ذي فيرويل« مع 2,4 مليون دوالر.

8 - »كرول« مع 2,2 مليون دوالر.
9 - »عالء الدين« مع 2 مليون دوالر.

10 - »أنابيل كامز هوم« مع 875 ألف دوالر.
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يشهد مشاركة كبيرة لألفالم المصرية

»في عينيا« التونسي يفتتح »ماملو للسينما العربية«

كشف مهرجان »مالمو للسينما العربية« عن 
اختيار فيلم »في عينيا« للمخرج التونسي نجيب 
التاسعة من  الدورة  افتتاح  فيلم  ليكون  بلقاضي 
و8   4 بين  الفترة  في  ستقام  والتي  المهرجان، 

أكتوبر المقبل في المدينة السويدية
اختيار فيلم االفتتاح يأتي ضمن برنامج االحتفاء 
البرنامج  الدورة،  التونسية ضيف شرف  بالسينما 
مجموعة  متضمنًا  أخيرًا،  عنه  اإلعالن  تم  الذي 
المتنوعة  والثقافية  السينمائية  األنشطة  من 
التونسية  السينما  تاريخ  على  الضوء  تلقي  التي 
بعرض  البداية  وستكون  ومستقبلها.  وحاضرها 
أكتوبر  من  الرابع  مساء  عينيا«  »في 
تمام  في  االفتتاح  حفل  عقب 
ويُعرض  هذا  مساء،  التاسعة 
سينما  قاعتي  في  الفيلم 
الوقت  في  »بانورا« 
ألكبر  للسماح  نفسه 
الجمهور  من  عدد 
ع  ستمتا ال با

بالفيلم
سس  مؤ
مهرجان  ورئيس 
فيلم  على  علق  قبالوي،  محمد  المخرج  مالمو، 
مثالية  صورة  الفيلم  »يُمثل  قائاًل:  االفتتاح، 
الشيق  بموضوعه  المعاصرة،  التونسية  للسينما 
مكان  كل  في  المشاهدين  مع  للتواصل  الصالح 
بالعالم، وتنفيذه الحداثي الذي يُلقي الضوء على 
سينما مواكبة للعصر يحتفي بها مهرجان مالمو 

هذا العام«.
بلقاضي  نجيب  المخرج  تحدث  جانبه،  من 
»مالمو«  مهرجان  باستضافة  سعادته  مؤكدًا 
اإلسكندنافية،  المنطقة  في  األول  الفيلم  لعرض 
المدينة  مالمو،  جمهور  للقاء  »متشوق  وقال: 

كبيرًا من  عددًا  تحتضن  والتي  الثقافات  متعددة 
لطفي،  مثل  العربية  األصول  ذوي  المهاجرين 
الفيلم  اختيار  الفيلم.  في  الرئيسية  الشخصية 
وهو  خصوصًا  يسعدني  أمر  المهرجان  الفتتاح 
التونسية  بالسينما  االحتفاء  إطار  في  يأتي 

المعاصرة التي أنتمي لها«.
»في عينيا« إخراج نجيب بلقاضي وإنتاج عماد 
خروبي  وإدريس  السعدي  نضال  وبطولة  مرزوق 
وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي 
رأسه  مسقط  إلى  والعودة  فرنسا  لترك  يضطر 
بالتوحد بعد سنوات  المصاب  ابنه  رعاية  ليتولى 

لم يتمكن فيها من رؤيته.
قطري   - فرنسي   - تونسي  إنتاج  من  الفيلم 
مشترك، أقيم عرضه العالمي األول ضمن النسخة 
األخيرة من مهرجان »تورنتو السينمائي الدولي« 
في قسم »سينما العالم المعاصرة«، قبل أن يبدأ 
خاللها  نال  المهرجانات  من  العديد  في  جولة 
عددًا من الجوائز من بينها جائزة أحسن سيناريو 
)فيسباكو(،  األفريقية«  »السينما  مهرجان  من 
للسينما  »األقصر  مهرجان  من  خاص  تنويه 
مهرجان  في  ممثل  أحسن  وجائزة  األفريقية«، 

»مراكش السينمائي الدولي« لبطل الفيلم نضال 
السعدي.

ومن ناحية أخرى، أعلن المهرجان قائمة األفالم 
المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، 
المصرية حضورًا قويًا  السينما  والتي تملك فيها 
يتمثل من خالل عرض سبعة أفالم طويلة وثالثة 

أفالم قصيرة في برامج المهرجان المختلفة.
يتنافس  الطويلة  الروائية  األفالم  في مسابقة 
فيلمان هما »ليل/ خارجي« للمخرج أحمد عبد اهلل 
السيد، و»الضيف« للمخرج هادي الباجوري، بينما 
الطويلة  الوثائقية  األفالم  مسابقة  في  يشارك 
أمير  للمخرج   »64 »الكيلو  هما  أيضًا  فيلمان 

الشناوي، و»الشغلة« للمخرج رامز يوسف.
للمهرجان  القصيرة  األفالم  مسابقة  أما 
تعالش  »ما  أفالم مصرية هي  ثالثة  فستتضمن 
»شوكة  عشري،  تامر  للمخرج  الحاجب«  عن 
وسكينة« للمخرج آدم عبد الغفار و»إكسترا سيف« 

لنوران شريف.
وفي األقسام غير التنافسية يُعرض فيلم »تراب 
الماس« لمروان حامد ضمن قسم »ليالي عربية«، 
فيها  يُعرض  خاصة  أمسية  المهرجان  وينظم 

لعرض  باإلضافة  بكر شوقي،  ألبو  الدين«  »يوم 
واألميرة«،  »الفارس  لفيلم  لألسر  موجه  صباحي 
به  يعود  والذي  تحريك طويل مصري،  فيلم  أول 
المؤلف والمخرج بشير الديك للسينما بعد سنوات 
من الغياب، ويستضيف مهرجان »مالمو« عرضه 

الدولي األول.
هذا  المصرية  المشاركة  عن  قبالوي  وتحدث 
العام، قائاًل: »منذ تأسيس المهرجان العام 2011 
كل  في  كبير  بشكل  حاضرة  المصرية  والسينما 
عام، وهو حضور بديهي ومنطقي ألنك ال يُمكن 
عرض  دون  العربية  للسينما  مهرجانًا  تُنظم  أن 
األفضل في أعرق وأكبر صناعة سينمائية عربية«.

الماضي كانت مصر ضيف  العام  وأضاف: »في 
يستمر  التاسعة  الدورة  وفي  المهرجان،  شرف 
مختارة  أفالم  مجموعة  عبر  المصري  الحضور 
المختلفة  االتجاهات  على  الضوء  لتُلقي  بعناية 

للسينما المصرية ببعديها السائد والمغاير«.
المهرجان  »مالمو«  مهرجان  ويعتبر  هذا 
في  شهرة  واألكثر  األكبر  العربي  السينمائي 
حيث  اإلسكندنافية،  الدول  في  والوحيد  أوروبا 
واسعة  خطوات   2011 العام  تأسيسه  منذ  قطع 
االجتماعية  األوضاع  على  إطاللة  تشكيل  نحو 
تهم  بناءة  حوارات  وإدارة  العربية،  والسياسية 
الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في 
السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة 
والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان 
بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم 
محاكاة  على  قادرة  عالمية،  بصرية  لغة  بصفته 

البعد اإلنساني على تنوعه.
قام  والملحوظ،  الكبير  التطور  على  بناًء 
 2015 العام  الخامسة  دورته  في  المهرجان 
بإطالق الدورة األولى من سوق مهرجان »مالمو 
السينمائي  لإلنتاج  منصة  ليكون  السينمائي«، 
كبيرًا  عددًا  تأسيسها  منذ  ساعدت  المشترك 
إيجاد  على  العربية  السينمائية  المشروعات  من 

شراكات إنتاجية مع دول الشمال.

لصناعة  القاهرة  أيام  تنظم  التوالي،  على  الثاني  للعام 
 EAVE ON« مع  بالشراكة  نوفمبر(   26  21-( السينما 
DEMAND« ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات 
 6 الورشة  وتستهدف  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 

5 سبتمبر.
جوانب  كافة  تغطية  إلى  الورشة  تهدف  أيام   4 وطوال 
وتتضمن  الطويلة  الروائية  األفالم  مشروعات  تطوير  مرحلة 
استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات 
عرض  مهارات  بجانب  المالي  والتخطيط  الميزانية  الدولية، 

األفالم على الخبراء.
وتُقدم  ومنتج  مؤلف  لها  يكون  أن  يجب  المشروعات  كافة 
إلكترونية،  استمارة  خالل  من  والعربية  باإلنجليزية  البيانات 
 »EAVE« ورشة  عن  التفاصيل  كافة  على  االطالع  ويمكن 
القاهرة  مهرجان  موقع  خالل  من  التقديم  ومتطلبات  للتطوير 
https://www.ciff.org.eg/eave-script- السينمائي الدولي

/development-lab
الطويلة  الخبرة  بين  للتطوير   »EAVE« ورشة  وتجمع 
لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على 
بالعالم  األفالم  المحترفين في صناعة  التواصل مع  خلق فرص 

العربي، مع األخذ في االعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.
دايانا  المنتجة  العام  هذا   »EAVE« خبراء  قائمة  وتضم 

 ،2019 كان  مسابقة   - ساكس  إيرا  للمخرج   Frankie( إلباوم 
 A  ،2016 كان  مسابقة   - فيرهوفن  بول  للمخرج   Elle
مسابقة   - هارون  الصالح  محمد  للمخرج   Screaming Man
كان 2010 والفائز بجائزة لجنة الحكام(، وجابور جرينر، رئيس 
في  وشارك   »Films Boutique« شركة  في  الحقوق  امتالك 
الذي  مرتضى  سودابة  للمخرجة   »MACONDO« فيلم  إنتاج 
الحائز  والفيلم  »برلين«،  مهرجان  مسابقة  في  لجائزة  ترشح 
جائزة تيدي وفيبرستشي »THE WAY HE LOOKS« للمخرج 
مهرجاني  في  الجمهور  جائزة  الحائز  والفيلم  ريبيرو  دانيل 
أنجيلينا  كانت  والذي   »DIFRET« و»برلين«  »صاندانس« 
كلير  الشهيرة  السيناريو  ومستشارة  له.  المنفذ  المنتج  جولي 
أفضل  بجائزة  الفائز   United States of Love )فيلم  داونز 

 The Happiest Day in the Lifeسيناريو في برلين 2016، و
 ،2016 الفائز في قسم نظرة ما بمهرجان كان   of Olli Maki

و The Accused الذي شارك في فينيسيا وتورونتو 2018(.
وسوف تتكون الورشة من محاضرات للخبراء )مفتوحة لكافة 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  في  المسجلين  والوفود  الضيوف 
للفرق  اجتماعات فردية  الدولي( وجلسات عمل جماعي بجانب 
في  مشروعاتهم  مع  ومنتجين  مؤلفين  من  المختارة  الستة 
تغطي  سوف  والفردية  الجماعية  الجلسات  التطوير.  مرحلة 
يتشاركون  وتجعلهم  الموهوبين،  تواجه  التي  التحديات  كافة 
كل  مشروع  مناقشة  ستتم  كما  الحالة،  ودراسات  المعرفة 
التالية  الخطوات  بجانب وضع خطة  المنظورين  فريق من كال 

للمشروع.

ضمن فعاليات »القاهرة السينمائي الدولي«

 »EAVE« تنظم ورشة تطوير السيناريو بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما
القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أفريقيا  أبطال  لدوري  التمهيدي  الدور  قرعة  أسفرت 
أبرزها صدام  العربية  عن مواجهات متباينة لألندية 
بينما  السوداني،  المريخ  مع  الجزائري  القبائل  شبيبة 
أعفى االتحاد األفريقي )كاف( أندية الترجي التونسي 
والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي من المشاركة 
في دور الـ32، قبل أيام من قرار المحكمة الرياضية 
الدولية )كاس( النهائي الخاص بأحداث مباراة الترجي 
أبطال  دوري  بنهائي  المغربي،  ــوداد  وال التونسي 
استقبلت  الرياضية  المحكمة  كانت  أن  بعد  أفريقيا، 
وفدا من الناديين من أجل جلسة استماع قبل إصدار 
القرار النهائي، لتقرر إلغاء القرار الذي اتخذته اللجنة 
التنفيذية لالتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( بشأن 
بطال  رسميا  الترجي  ليتوج  النهائية،  المباراة  إعادة 
لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، بعد 

رفض شكوى الوداد المغربي.
التمهيدي،  الدور  خوض  من  الوداد  إعفاء  وبعد 
سيلتقي ممثل المغرب الثاني الرجاء، مع فريق بيراكاما 
فريق  مع  سيلتقي  الجزائر  واتحاد  الجامبي،  يونايتد 
السوداني  الهالل  يواجه  فيما  النيجيري،  سونيديب 
الليبي  النصر  أما  الرواندي،  سبورت  رايــون  نظيره 
الوسطي،  افريقيا  بطل  موكاف  تيمبتي  فريق  يواجه 
هافيا  مع  التونسي  الساحلي  النجم  يلتقي  فيما 
كوناكري الغيني، وسيلتقي بطل الدوري المصري مع 
يخوض  بينما  السودان،  جنوب  من  بره  إطلع  نادي 
المصرية  بالبطولة  الثاني  المركز  صاحب  الزمالك 
وبالنسبة  الصومال،  بطل  ديكيداها  مع  مواجهة 
لألندية الجزائرية، فسيلعب بطل الدوري نادي اتحاد 
العاصمة مع سوديناب من النيجر الذهاب في بالنيجر 
المقبل  الدور  الى  تأهله  حال  وفي  بالجزائر  واإلياب 
من  السوداء  النسور  مباراة  من  الفائز  سيالقي  فانه 
سيالقي  جهته  من  الكيني،  ماهيا  غور  و  بوروندي 
وصيفه الموسم الماضي شبيبة القبائل نادي المريخ 
بالجزائر  ستلعب  الذهاب  مباراة  أن  حيث  السوداني، 
و االياب في السودان و في حال تأهل الجياسكا الى 
الدور الموالي فانه سيالقي الفائز من مباراة الملعب 

المالي وحوريا الغيني.
طاقما  األفريقي  باالتحاد  الحكام  لجنة  واختارت 
تحكيميا دوليا من تشاد بقيادة الحكم الدولي بوسري 
أرمي الفريد إلدارة مباراة الذهاب بين فريق »النصر« 

بطل ليبيا ومستضيفه فريق »عاصفة موكاف« بطل 
لدوري  التمهيدي  الــدور  ضمن  الوسطى،  أفريقيا 
الكاميرون،  المباراة من  بينما مراقب  أفريقيا،  أبطال 
أما مباراة اإلياب التي ستقام بمصر فسيديرها طاقم 
تحكيم دولي من غينيا بقيادة الحكم الدولي بانقالي 

كوناتيه ويراقبها السيد ياحي هادجا من المغرب.
للمرة  الليبية  الكرة  يمثل  الــذي  النصر،  فريق 
دوري  في  تواليا  والثانية  تاريخه  في  عشرة  الحادية 
أبطال أفريقيا، انطلقت تدريباته بقيادة محلية شابة 
أسندت للمدرب الشاب محمد الككلي ومساعده عالء 
نجم، وبقائمة شابة من الالعبين المحليين، وسيقيم 
لمالقاة  استعدادا  بمصر  تدريبيا  معسكرا  الفريق 
منافسه األفريقي المقبل، وهو فريق تيمبيتى موكاف 
الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  بطل  موكاف  أوعاصفة 
حيث سيدور لقاء الذهاب األول بملعب موكاف خالل 
أحد أيام 9 و 10 و11 أغسطس المقبل، بينما سيدور 
النصر في  فريق  نجاح  العودة بمصر، وفي حال  لقاء 

تخطى هذا الفريق فسيكون على موعد مع منافسة 
البيضاوي  الرجاء  لقاء  من  بالمتأهل  ستجمعه  قوية 

المغربي وفريق يونايتد بطل غامبيا.
هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها فريق عاصفة 
موكاف بفريق ليبي، حيث سبق أن نجح فريق االتحاد 
لهدف،  بهدفين  ذهابا  عليه  الفوز  بعد  إقصائه  في 
فريق  وكان  نظيفة،  أهداف  بستة  إيابا  عليه  والفوز 
النصر بطل نسخة بطولة الدوري الليبي للموسم قبل 
الماضي في  الموسم  الليبية  الكرة  الماضي قد مثل 
دوري أبطال أفريقيا ونجح في الدور األول في تخطي 
فوزه  بعد  السودان  جنوب  بطل  جوبا  هالل  فريق 
ذهابا وإيابا، ثم غادر سباق دوري األبطال أمام حوريا 
كوناكري الغيني بعد أن تبادل معه الفوز وخرج من 
المنافسة بفارق هدف ليتحول لملحق »الكونفدرالية« 
الذي غادره أمام فريق ساليتاس بطل بوركينافاسو 
إيابا  وخسارته  لصفر  بهدف  ذهابا  النصر  فوز  بعد 

بثالثة أهداف لهدف.

أكد المدير التنفيذي لنادي االتحاد المصراتي، 
محمد شاكه، أن سبب التهرب من عقد الجمعية 
العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم هو رغبة 
أعضاء اتحاد الكرة في البقاء أطول فترة ممكنة 
عمومية  جمعية  تعقد  أن  يفترض  أنه  رغم 
خاصة بعد طلب الـ»فيفا«؛ ألن منصب الرئيس 
إلى  تصريح خاص  في  وقال شاكه  شاغر، 
يالزم  »التخبط  »الوسط«:  جريدة 
المسابقات  في  االتحاد  هذا  عمل 
التعاقد  وطريقة  والمنتخبات، 
لتدريب  الدامجة  جالل  مع 
كانت  الوطني  المنتخب 
يكن  فلم  عشوائية، 
معنا، حيث  تنسيق  فيها 
يرتبط الدامجة بعقد مع 
الكرة األول، وكان  فريق 
بالتعاقد  نعلم  أن  يفترض 
االتحاد  أعضاء  بعض  حتى  لألسف  لكن  معه، 

ليس لديهم علم بذلك«.
الليبي  باالتحاد  المنتخبات  لجنة  واستقرت 
لكرة القدم في أول اجتماع لها بطرابلس على 
بنسبة  الدامجة  الوطني جالل  المدرب  اختيار 
األول  الوطني  المنتخب  تدريب  لتولي  كبيرة 
دون  المقبل  أكتوبر  شهر  حتى  القدم  لكرة 
توضيح لموقف الدامجة من تدريب المنتخب 
بعد هذا التاريخ، وقال عضو لجنة المنتخبات 
صالح المهدي في تصريح لبرنامج »ميادين« 
إن اختيار جالل الدامجة جاء لخبرته في قيادة 
والذي  المرحلة  هذه  في  الوطني  المنتخب 
لديه استحقاق في بطولة الشان أمام تونس 
وستكون مباراة الذهاب في تونس في الـ20 
 18 اإلياب  ومباراة  سبتمبر  شهر  من   21 أو 

أكتوبر، وبنسبة كبيرة ستكون في الجزائر.
لجالل  أن  المنتخبات  لجنة  وأضاف عضو 
الفني  الطاقم  اختيار  حرية  الدامجة 

المصاحب له وفقا للسير الذاتية للمدربين الذين 
سيقدمهم للجنة المنتخبات للنظر فيها، وكذلك 

رزنامة المنتخب في الفترة المقبلة.
وقال المهدي سوف يكون هناك تجمع للمنتخب 
يكون  أن  المحتمل  ومن  تونس  لمباراة  األول 
للمنتخب  ودية  ومباريات  خارجي  معسكر  هناك 
قبل لقاء تونس حسب رغبة المدرب جالل الدامجة 
وأن اللجنة ستلبي جميع طلبات الطاقم التدريبي 
من  أنه  وأكد  النقل.  وتأشيرات  معسكرات  من 
لجنة  ومتابعة  مساءلة  التنفيذي  المكتب  حق 
المنتخبات في األمور المالية واالستشارات الفنية، 
الفنية  األجهزة  جميع  وترتيب  إعادة  سيتم  كما 
واختيار مدربين جدد وفقا لتقرير لجنة المنتخبات 
أو اللجنة الفنية بعد االنتهاء من تكوين المنتخب 

األول في الفترة المقبلة.
قاد الدامجة المنتخب الليبي على ثالث واجهات 
ومونديال  »كان«  أفريقيا  أمم  هي:  وتصفيات 
الحقيبة  تسلم  حيث  و»شان«،  العالم  كأس 
كلمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب  من  الفنية 
ضمن  برباعية  كينشاسا  بملعب  خسارته  بعد 
الليبي في  المنتخب  العالم، وقاد  تصفيات كأس 
على  تفوق  حيث  بنجاح،  اجتازه  له  اختبار  أول 
منتخب سيشل بخماسية ضمن تصفيات الـ»كان«، 
ثم قاد المنتخب الليبي في تصفيات المونديال، 
بملعب  لصفر  بهدف  تونس  منتخب  أمام  وخسر 
الجزائر، وخسر أمام غينيا كوناكري ذهابا بثالثة 
كوناكري  غينيا  على  إيابا  وفاز  لهدفين،  أهداف 
الديمقراطية  الكونغو  أمام  وخسر  لصفر،  بهدف 
بهدفين لهدف، ثم تولى قيادة المنتخب الليبي 
في تصفيات الـ»شان« ونجح في إقصاء المنتخب 
بهدفين  بالجزائر  ذهابا  فوزه  بعد  الجزائري 
لهدف وتعادله إيابا بتونس بهدف لهدف، ليقود 
المنتخب الليبي إلى الظهور األفريقي الثالث في 
المهمة  ترك  حيث  بالمغرب،  الـ»شان«  نهائيات 
الذي  المريمي  عمر  الوطني  المدرب  لمساعده 
تسلم المهمة من بعده كمدرب عام في نهائيات 

الـ»شان« بمالعب المغرب.

يخلد المنتخب الليبي األول لكرة القدم لالعبين المحليين للراحة 
بعثة  عادت  أن  بعد  الدامجة،  جالل  الفني  المدير  من  بقرار 
»فرسان المتوسط« إلى أرض الوطن، قادمة من المغرب، حيث 
انتهى من المعسكر التدريبي األخير والذي تواصل على مدى 
أكثر من أسبوعين، وخاض خالله »الفرسان« ثالث مباريات ودية 
تجريبية، استهلها بفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، 
ثم خسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر 

تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي دون أهداف.
خاض الفريق المعسكر التدريبي تحت قيادة تدريبية وطنية 
ومحمد  الجاللي  وسالم  الهمالي  أكــرم  ومعاونيه  للدامجة 
للفريق  الفني  الجهاز  المرمى، وأشاد  لحراس  البوسيفي مدربا 
كان  حيث  سادته،  التي  التفاؤلية  ــواء  واألج المعسكر  بنجاح 
كل  وإمكانات  جاهزية  على  للوقوف  مهمة  مناسبة  المعسكر 
المباريات  في  المشاركة  فرصة  لهم  أتيحت  الذين  الالعبين 
الودية، قبل أن تغادر بعثة الفريق في طريق عودتها إلى ليبيا 
عن طريق تونس، والخلود إلى الراحة حتى ما بعد إجازة عيد 
تحضيراته  لمواصلة  بعدها  يعود  أن  على  المبارك  األضحى 
نظيره  أمــام  ــاب  واإلي الذهاب  لمواجهتي  استعدادا  األخيرة 
المحطة  ضمن  المقبل  سبتمبر  شهر  في  للمحليين  التونسي 
األخيرة للتأهل نحو نهائيات بطولة أفريقيا لالعبين المحليين 

التي ستقام نهائياتها بمالعب إثيوبيا العام 2020.
وركز الدامجة خالل المعسكر على رفع اللياقة البدنية وخلق 
وتوقف  غياب  رغم  المختارين،  الالعبين  بين  تجانس  عملية 
الطويلة  السلبية  الفراغ  وحالة  المحلية  القدم  كرة  مسابقات 
التي يمر بها الالعبون منذ قرابة األربعة أشهر، وهجرة ورحيل 
االحتراف  مالعب  إلى  البارزين  والالعبين  المدربين  من  عدد 
خارج ليبيا، حيث يسعى »فرسان المتوسط« لتسجيل الحضور 
رغم  المحلية،  األفريقية  البطولة  مستوى  على  الرابع  األفريقي 
الصدام العربي التونسي، كونه لقاء جوار مرتقب سيجمع بطلي 
الـ»شان«، فتونس توجت ببطولة الـ»شان« العام 2011، بينما 
بجنوب   2014 العام  نسخة  في  بها  »الفرسان«  منتخب  توج 
أفريقيا، ما يعني أن البطولة المقبلة ستشهد غياب أحد البطلين.
الوطني  الفريق  دماء  تجديد  معاونيه  مع  الدامجة  ويحاول 
المحترفين  العبيه  من  الكثير  دون  استعداداته  يدخل  الذي 
وفقا لشروط بطولة الشان التي تقتصر الالعبين النشطاء في 
الكبرى؛  األزمة  تعد  والتي  المشاركة  للدول  المحلية  الدوريات 
ليست  لفترة  الليبي  الممتاز  ــدوري  ال مسابقة  توقف  بسبب 
بالقصيرة بعد حالة من الجدل والشد والجذب بين أطراف عدة، 
األحداث  خلفية  على  رسميا،  الموسم  إلغاء  إلى  األمر  لينتهي 
السياسية التي شهدتها البالد في الفترة األخيرة، وتحديدا في 
الموسم  لبدء  الترتيب سريعا  العاصمة طرابلس، على أن يتم 

الجديد في سبتمبر المقبل بشكل طبيعي ومنتظم.
دفع الجهاز الفني للفريق بعدد من الوجوه الشابة الجديدة 
على الساحة الدولية خالل معسكر المغرب حيث اتيحت فرصة 

المشاركة ألكثر من وجه جديد على الساحة الدولية كما عوض 
غياب عدد من الالعبين أبرزهم ثالثي النصر خالد مجدى ومعتز 
المهدي وعبد اهلل بلعم الذين خرجوا من المعسكر لالنضمام 
إلى معسكر ناديهم في العاصمة المصرية القاهرة والذي يستعد 
هو األخر النطالق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا إلى 

جانب غياب معتصم صبو وأحمد القديري ووائل سديرة.
يتحرك الجهاز الفني بقيادة الدامجة ومساعديه أكرم الهمالي 
وسالم الجاللي نحو الدفاع عن حظوظه في آخر استحقاق للكرة 
الليبية هذا العام لتعويض اإلخفاقات المتتالية والخروج المبكر 
من مختلف التصفيات والواجهات عبر برنامج تحضيرات بمعسكر 

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

وأحمد مفتاح الحداد والشامخ القذافي.
مشاهدتهم  واقع  من  العناصر  اختيار  تم 

ومتابعتهم آلخر ظهور لهم بمالعب الدوري الليبي المتوقف 
للخبرة  يفتقر  أغلبهم  الماضي،  أبريل  شهر  منذ  والمتعثر 
والتجربة الدولية، ويقع عليه االختيار ألول مرة، حيث يسعى 
الجهاز الفني للرهان عليهم في مهمته الحاسمة أمام المنتخب 
تامة،  لكنه يبدو في جاهزية  الذي لم يتجمع بعد،  التونسي 
البطولة  يودع  أن  قبل  الـ»كان«  نهائيات  في  شارك  حيث 
باحتالل المركز الرابع، ويوجد ضمن قائمة المنتخب التونسي 
مصر  كان  في  شاركوا  ممن  العبين  تسعة  للشان  استعدادا 
الساحلي  الترجي والصفاقسي والنجم  أبرز العبي  2019، من 
وهو  جيريس  آالن  للفرنسي  المساعد  المدرب  يتواجد  كما 
إليه مهمة  الذي أسندت  الكنزاري  السابق ماهر  الترجي  نجم 
تحضير منتخب »نسور قرطاج« لتصفيات الـ»شان« ومواجهة 
»فرسان المتوسط« عقب انتهاء مشاركته في بطولة الـ»كان« 
إلى جانب االستعانة بالعبي المنتخب التونسي األولمبي الذي 
بقيادة مدربه شكري  األخيرة  األفريقية  التصفيات  شارك في 
الخطوي ليكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب التونسي لالعبين 
العبين  تسعة  التونسي  المنتخب  تشكيلة  وتضم  المحليين، 
محليين يتواجدون حاليا ضمن تشكيلة المنتخب التونسي األول 
وهم: معز بن شريفية حارس مرمى »الترجي« ورباعي خط 
الهنيد »الصفاقسي« ووجدي كشريدة »النجم  الظهر: نسيم 
الساحلي« وأيمن بن محمد »الترجي« وكريم العواضي »النجم 
الشعاللي،  غيالن  »الترجي«  ميدان  وسط  والعب  الساحلي« 
الخنيسي  وياسين  »الترجي«  البدري  أنيس  الهجوم  وثالثي 

»الترجي« ومهاجم »الصفاقسي« فراس شواط.
المنتخبات  لجنة  داخــل  مصادر  أكــدت  نفسه،  الوقت  في 
باتحاد كرة القدم الليبي أن المنتخب الوطني يدرس مزيدا من 
المواجهات الودية في الفترة المقبلة، بهدف خلق تجانس بين 
الالعبين المختارين والتركيز على عامل اللياقة البدنية في ظل 
إلغاء الدوري الليبي من ناحية، ورسم شخصية جديدة للفريق 
من ناحية أخرى، على أن تكون المباريات الودية مع منتخبات 
قوية ضمن أيام وأجندة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« التي 
المواجهات  لتحديد  الراحة  الدامجة على دراستها خالل  يعكف 
لجأ لها  التي  الحلول  المقبلة، وهي ما تعد واحدة من  الودية 
الدامجة لالنتصار على غياب الدوري، حيث سبق وقال قبل توليه 
المسئولية أنه يمتلك أفكار لوضع برنامج جيد للمنتخب يعوض 
أشهر  ثالثة  منذ  المتوقف  القدم  لكرة  الممتاز  الــدوري  غياب 
وبغيابه يصعب من مهمة إعداد واختيار الالعبين، لكن الدامجة 
قال في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« إنه اقترح أن يكون 
مباريات دولية  إقامة  البالد وكذلك  هناك تجمع شهري خارج 
يكون  دوليا حتى  المنتخب  لرفع تصنيف  »فيفا«  أجندة  ضمن 
المنتخب جاهزا لمباراة تونس، كما أضاف أنه لم يوقع عقده 
بشكل رسمي مع اتحاد الكرة الليبي حتى اآلن وأنه قبل المهمة 
من جانب االلتزام الوطني واألدبي في انتظار التوقيع الرسمي 

حتى تسير األمور بشكل احترافي.

في
املرمى

طوير ينتقد معسكر 

املنتخب فى املغرب

أكد عالء نجم، مساعد مدرب فريق النصر أن 
مستوى العبي الفريق في تطور ملحوظ، وأنهم 
طبقوا ما طلبه منهم الجهاز الفني في لقائهم 

أمام السويس المصري.

أحرز مؤيد السويسي برونزية في وزن تحت 75 ◆
كيلو غراما ضمن فئة أقل من واحد وعشرين عاما، 

لتنتهي مشاركة المنتخب الوطني بحصد ثالث 
قالئد فضية وبرونزيتين بالبطولة العربية للشباب 

والناشئين للكاراتيه بتونس.

◆

عمر  السابق،  الالعبين  قيد  لجنة  رئيس  انتقد 
الذي  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  معسكر  طوير 
لتصفيات  استعدادا  مؤخرا  المغرب  في  أقيم 
في  طوير  واعتبر  األفريقية.  األمم  كأس  بطولة 
أن  »فيسبوك«  على  حسابه  عبر  نشرها  تدوينة 
سيخضع  حيث  فنية  فائدة  »دون  كان  المعسكر 
من  باستثناء  شهر  لمدة  لراحة  الالعبين  أغلب 
األندية  ببطوالت  أنديتهم  مع  التزامات  لهم 

األفريقية«.
اتحاد  خزينة  »كلف  المعسكر  إن  طوير  وقــال 
رقم  وهو  أسبوعين  لمدة  دوالر  ألف   120 الكرة 
غير مقبول«، مشيرا إلى أن عدد اإلداريين الذين 

شاركوا في المعسكر »كان كبيرا وغير مقبول«.
لكرة  الوطني  المنتخب  بعثة  أن  إلــى  يشار 
القدم التي شاركت في معسكر المغرب ضمت 45 

شخصا منهم 24 العبا فقط.
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اتفق مانشستر سيتي 
وبايرن ميونيخ على انتقال 

ليروي ساني إلى النادي 
األلماني مقابل 110 ماليين 

يورو، عبر عقد يمتد إلى 
2024، ليصبح بذلك 

الالعب األلماني )23 عاما( 
األغلى في تاريخ الدوري 

األلماني.
ساني سيحصل 

على راتب 
إجمالي قدره 

18 مليون يورو، 
ليتخطى روبرت 

ليفاندوفسكي 
هداف ونجم بايرن، 

والذي يتقاضى سنويا 16 
مليون يورو.

● تدريبات المنتخب في معسكر المغرب

● عالء نجم 
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الوسط - صالح بلعيد

الجهاز الفني يضع خططاً بديلة إللغاء 
المسابقة المحلية الكبرى وتحرك نحو 

فرض االنسجام بين العناصر الجديدة

عيد األضحى يجبر »الفرسان« على الراحة .. والدامجة يدرس أجندة الفيفا 
االستعداد لدوري أبطال أفريقيا يبعد ثالثي النصر خالد مجدي ومعتز المهدي وعبد الله بلعم عن معسكر المغرب

االتحاد املصراتي يشكو رحيل الدامجةالنصر يبحث عن مفاتيح بطل أفريقيا الوسطى في دوري األبطال

ماليين يورو

●  مباراة بين منتخبي ليبيا وتونس

●  جانب من تدريبات نادي االتحاد

● الدامجة 



في  »االتــحــاد«،  نــادي  إدارة  مسؤولو  قرر 
إطار االستفادة من عناصر فريق األواسط، 
العمرية  الفئة  من  العبين  ثمانية  تصعيد 
لدمجهم مع الفريق األول، والالعبون هم: 
كارة  ويوسف  العنتير  ومعاذ  الطيب  محمد 
ومحمد غيث وعلي مادي وعمر يوسف ومحمد 
الفريق  عــاد  أن  بعد  مصطفى،  وسند  عثمان 
بملعب  المسائية  الفترة  خالل  للتدريبات،  األول 
»االتحاد«،  بنادي  أبوالشواشي  عبدالرحمن  الراحل 
الموسم  في  األفريقي  المعترك  لدخول  استعدادا 
في  الليبية  الكرة  »العميد«  يمثل  حيث  الجديد، 
بطولة »الكونفدرالية«، وتتجدد المواجهات الكروية 
حيث  النجيرية،  األندية  وفرق  »االتحاد«  فريق  بين 
تعود إلى الواجهة بعد غياب قصير منذ آخر مواجهة 
كروية رسمية بين »االتحاد« وفريق من النيجر خالل 
مشاركته العام الماضي حين أقصى فريق »الساحل« 

بطل كأس النيجر بعد فوزه ذهابا وإيابا.
ويلتقي ممثل الكرة الليبية بفريق »الجيش« بطل 
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  ضمن  النيجر  كأس 

الـ64  دور  في  »الكونفدرالية«  األفريقيي  االتحاد 
الـ32،  أغادير« في دور  والمتأهل سيواجه »حسنية 
العاصمة  بملعب  األول  الذهاب  لقاء  سيدور  حيث 
نيامي خالل أحد أيام التاسع والعاشر والحادي عشر 
من شهر أغسطس الجاري، فيما سيدور لقاء العودة 
الهوية  مجهول  النيجري  الفريق  ويعد  بتونس، 
يملك  وال  قاريا  للمنافسة  مقومات  بأي  يتمتع  وال 
النيجرية  الكرة  صعيد  على  حتى  حافل  تاريخ  أي 
فوزه  وهو  وتاريخه  سجله  في  وحيد  فوز  باستثناء 
الظهور  وهو  الماضي  العام  النيجر  كأس  ببطولة 
الوحيد للفريق في عالم األضواء في حين »االتحاد« 

تخصص في إقصاء كل ممثلي الكرة النيجرية.
»االتحاد«  فريقي  بين  المرتقبة  المواجهة  تعد 
تاريخ  في  عشرة  السابعة  هي  النيجري  و»الجيش« 
مواجهات »االتحاد« مع األندية النيجرية أفريقيا وهو 
األندية  فرق  مشاركات  شريط  قص  الذي  الفريق 
أول  في  نجح  حين   1967 العام  أفريقيا  المحلية 
بطل  »دينامو«  فريق  إقصاء  في  له  أفريقي  ظهور 
النيجر، فيما كانت آخر مواجهة لالتحاد مع فريق من 

تفوق  حين  الكونفدرالية  في  الماضي  العام  النيجر 
ممثل الكرة الليبية على فريق »الساحل« بطل النيجر 
بعد فوزه ذهابا وإيابا، كما تعد مواجهات »االتحاد« 
والفرق النيجرية بلغة األرقام هي األبرز، حيث خاض 
»االتحاد« أمام أندية النيجر ست عشرة مباراة حقق 
الفوز في إحدى عشرة مباراة وخسر خمس مباريات 
النيجرية  األندية  فرق  شباك  في  »االتحاد«  وسجل 
38 هدفا واستقبل في شباكه 16 هدفا وأول العب 
ظهور  أول  في  »االتــحــاد«  ــداف  أه شريط  يقص 
أفريقي له بالمالعب األفريقية هو النجم الكبير أحمد 
أهداف فريقه »االتحاد« في  أول  أحرز  الذي  األحول 
 ،1967 العام  النيجر  بطل  »دينامو«  فريق  شباك 
بينما آخر العب بفريق »االتحاد« زار الشباك النيجرية 
شباك  في  وكان  الفيتوري  السالم  عبد  الالعب  هو 
فرق  تكن  ولم  الماضي،  العام  »الساحل«  فريق 
الذي  »االتحاد«  تأهل  أمام  عائقا  النيجرية  األندية 
حساب  على  األفريقية  مواجهاته  جميع  في  تأهل 
فرق األندية النيجرية التي واجهها طوال مشاركاته 

األفريقية الماضية.

الليبي  الدولي  المهاجم  جدد 
ناديه  مع  تعاقده  ــزوي  ال أكــرم 
قبل  إضافي،  آخر  لموسم  االتحاد 
الموسم  لدخول  النهائي  االستعداد 
»الكونفدرالية«،  بطولة  من  المقبل 
البطولة  ليبيا في  حيث يمثل »العميد« 
القارية للموسم الثاني على التوالي، بينما 
يشارك النصر في دوري أبطال أفريقيا، وجاء 
التجديد ليقطع الزوي الشك بشأن استمراره، 
بعد أن ترددت حوله الرغبة في الرحيل خارج 
الدوري الليبي، على خلفية إلغاء الموسم الماضي، 
بعد أن شهدت حركة االنتقاالت الصيفية انتشارا 

واسعا لالعبين الليبيين في الخارج.
مع  عقده  أن  بسبب  الزوي،  رحيل  ترقب  جاء 
يمدده  أن  قبل  واحــد،  موسم  لمدة  »العميد« 
صفقة  في  انضم  أن  بعد  إضافي،  آخر  لموسم 
األهلي  الماضي، وكان  أغسطس  انتقال حر في 
من  بداية  لضمه  عروضا  قدما  والنصر  بنغازي 
الموسم المنصرم، لكن التوقف الموقت للموسم 

دفعه للتفكير بقوة للعودة لالحتراف، خصوصا مع 
والالعب  ناحية  من  جيدة  بعالقات  وكيله  تمتع 
من  ــزوي  ال يعد  حيث  أخــرى،  ناحية  من  نفسه 
المهاجمين المميزين على الصعيد العربي، حيث 
في  التوالي  على  الثاني  للموسم  تألقه  واصل 
الدوري األردني وسجل 9 أهداف وصنع هدفين 
في 11 مباراة خاضها، ليكون ثاني الهدافين وقاد 
والكأس  الــدوري  ثنائية  إلى  خاللها  من  فريقه 
األردنيين، قبل أن يتعرض لعقوبة اإليقاف ويتم 

رفعه أخيرا.
القطري  الدوريين  في  االحتراف  للزوي  سبق 
والمصري، لكنه فضل اللعب أخيرا لالتحاد، وسبق 
وقال في حوار مع جريدة »الوسط«: »سمعت أخيرا 
ببعض العروض الخارجية عن طريق وكيل أعمالي، 
ليبيا ستكون مقرونة فقط بعودة  إلى  وعودتي 
العروض،  بخصوص  أما  طبيعي،  بشكل  الدوري 
نعم هناك أندية من ليبيا تواصلت معي بطريقة 
األهلي  أبرزها  كثيرا  أحترمها  وأنا  مباشرة  غير 
طرابلس واألهلي بنغازي واألخضر، وفي الحقيقة 

تحدثت معهم وأبديت لهم رغبتي باالستمرار في 
االحتراف، وال أخفي سرا أنني فتحت باب التفاوض 
فقط مع إدارة نادي االتحاد لرغبتي الشديدة في 
أن  النادي منذ فترة طويلة، وأتوقع  تمثيل هذا 
سوى  ليبيا  في  ألعب  لن  ألنني  مساري،  يكون 
بالقميص األحمر واألبيض مع احترامي وتقديري 
لبيتي الذي صنعني نادي الهالل وكل األندية التي 

لعبت معها أو أبدت رغبتها في ضمي«.
انتشارا  الصيفية  االنتقاالت  حركة  وشهدت 
وافق  حيث  الخارج،  في  اللبيين  لالعبين  واسعا 
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 
لنادي  الرسمية  الصفحة  بحسب  االحتراف،  في 
األهلي، وكان »االتحاد السكندري« أرسل رسميا 
إلى إدارة »األهلي بنغازي«، طالبا الموافقة على 
في  المنافس  النادي  الالعب في صفوف  احتراف 

مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
»حــرس  إلــى  الــهــرام  أحمد  انضمام  وبعد 
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« 
بينما  ليبيين،  العبين  على  طرابلس«  و»األهلي 
المسالتي  سالم  الليبي  الدولي  المهاجم  فسخ 
»روما« عقده مع فريق حراس الحدود في تجربة 
احترافية لم يكتب لها النجاح بسبب عدم التزام 
النادي ببنود العقد معه حسب قوله وليس بسبب 
على  البداية  في  التفاهم  وتم  الطبي،   الفحص 
دفع مقدم العقد المبروم معه وسكن ممتاز لكن 

الوضع تغير بسكن متواضع على حد قول الالعب 
لصفحة أخبار كرة القدم الليبية، ومن جانبه رحب 
دغيم  االتحاد  لنادي  العمومية  الجمعية  رئيس 
على»فيسبوك«  الشخصية  صفحته  عبر  منصور 
بعودة الالعب قائال: »عودة الالعب القدير وهداف 
فريق االتحاد سالم المسالتي )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 نادي االتحاد 
عقود الالعبين أكرم الزوي ومروان المبروك لمدة 
موسم واحد إضافي، وكاد محمد الترهوني يقترب 
من فريق »حرس الحدود«، قبل أن يحسم وجهته 
»سموحة«  نادي  إدارة  أنهت  حيث  لـ»سموحة« 
لمدة  الترهوني،  مع  التعاقد  إجــراءات  المصري 
»االتحاد«  فريق  العــب  لينضم  مواسم  ثالثة 
والمنتخب  الحالي  طرابلس«  و»األهلي  السابق 
الوطني للدوري المصري الممتاز، وكان الترهوني 
باشر التدريبات مع فريق »سموحة« منذ عدة أيام 

قبل التعاقد معه.
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● ماغواير

الليبية  للرياضة  الحكومي  الدعم  أزمــة  عــادت 
به  تقوم  ما  ظل  في  جديد  من  برأسها  تطل 
الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة  الشباب  هيئة 
لكن  التحتية،  البنية  مجال  في  خاصة  من جهود 
يظل الدعم الحكومي النقدي المباشر أزمة كبرى 
مع وجود أصوات تطالب بعدم تقديم دعم مالي 
مع  نفسها،  على  تعتمد  األندية  وجعل  مباشر، 
أغلب  أن  خاصة  لها،  االستثمار  قوانين  تطوير 
األندية لديها استثمارات منذ ثالثين عاما، إال أن 
حجم تلك االستثمارات لم يعد يتماشى مع حجم 
األرقام والمصاريف الرياضية، خصوصا في مجال 
الماليين،  مصاريفها  تتجاوز  التي  القدم  كرة 

فضال عن حاجة تلك االستثمارات لتطوير دائم.
المالي  الدعم  أن  ترى  ــوات  األص هذه  وألن 
الفساد،  على  يشجع  حازمة  رقابة  دون  المباشر 
تم  الــديــنــارات  من  الماليين  عشرات  وهناك 
وصرفت  مباشر،  أثر  أي  دون  لألندية  تقديمها 
هذه  ــادت  ن لذلك  مقنع؛  غير  بعضها  بطرق 
البنية  مجال  في  األكبر  الدعم  بجعل  األصــوات 
األســاس  فــي  األنــديــة  تعانيها  التي  التحتية 
المباشر  الدعم  تقديم  في  الممانعة  عدم  مع 
لالتحادات الرياضية؛ ألنها تشرف على المنتخبات 

الوطنية ولها مشاركات خارجية مستمرة. 
الهيئة  شكلت  اإلشكالية  هذه  من  وللخروج 
صالح  برئاسة  لجنة  والرياضة  للشباب  العامة 
الليبي؛  الكرة  التحاد  السابق  الرئيس  العربي 
هي  ومــا  يكون  وكيف  الــدعــم  معايير  لوضع 
جديدة  ليست  لجنة  وهي  وضوابطه،  معاييره 
اللجان  من  كثير  فهناك  الليبية،  الرياضة  في 
التي شكلت في موضوع الدعم المالي الحكومي 
الدائم  الخلل  أن  رغم  تنفذ،  وال  قرارات  وتصدر 
اللجنة  وتضم  التنفيذ،  آلية  في  غالبا  يكون 
وينتظر  ومقنعة،  معروفة  شخصيات  الجديدة 
الدعم  آلية  لمعرفة  نتائجها  الرياضي  الوسط 
المسؤول  ومزاج  ألهواء  يخضع  ال  حتى  مستقبال 

ماال  باعتباره  الدعم  مع  يتعامل  أن  يجب  الذي 
حسب  يصرف  وال  الدولة  لرقابة  ويخضع  عاما، 

العالقات والصداقة.
دعــوات  ــق  األف فــي  تلوح  نفسه  الــوقــت  فــي 
إلحداث  الكبيرة،  خاصة  األندية،  تطالب  أخرى 
مئات  لها  أغلبها  إن  حيث  االستثمار،  في  نقلة 
لذا  بالغرض؛  تفي  ال  لكنها  التجارية  المحالت 
بات حتما تجاوز مرحلة دخول االستثمار بالفنادق 

والسياحة  السفر  وشركات  الكبيرة  والمطاعم 
أقوى  مرحلة  إلى  والتأمين،  الرياضة  والمالبس 
الذاتية  التمويل  مصادر  على  االعتماد  في  وأهم 

تمهيدا لرفع دعم الدولة.
»الظهرة«  نادي  رئيس  ودعا  جانبه سبق  من 
السابق، محمد بيوض، إلى تفعيل دور الجمعيات 
من  قوية  تكون  أن  على  األندية  في  العمومية 
خالل إقحام الشخصيات الرياضية الفاعلة في كل 

جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  بيوض  وقال  ناد، 
»الوسط«: »من غير المعقول أن تكون اإلدارات 
االعتماد  مرحلة  العمومية،  الجمعيات  من  أقوى 
مستقبال  الحكومي  المالي  الدعم  على  الكامل 
أمر  استثمارية  مــوارد  فخلق  تنتهي،  أن  يجب 

مطلوب في كل ناد«.
تتبع  أن  يجب  استثمار  لجنة  »أي  وأضــاف: 
الجمعية العمومية وليس اإلدارة، والتي يجب أال 
تتحكم في مداخيل وموارد األندية دون حسيب 
األندية  بعض  في  يحصل  ما  وهــذا  رقيب،  أو 

لألسف«.
واختتم بيوض حديثه مطالبا اإلعالم الرياضي 
الملفات  وفتح  القضايا  في طرح هذه  باالستمرار 
ألن  مستمر  طــرح  هناك  يكون  وأن  المهمة، 
مشاكل الرياضة مزمنة خاصة في األندية، وكان 
االتحاد  إدارة  مجلس  في  عضوا  بيوض  محمد 

الليبي لكرة القدم خالل موسم2003/2004.
في  الجارية  السياسية  ــداث  األحـ وتسببت 
العاصمة طرابلس في تأجيل األنشطة الرياضية، 
للشباب  العامة  الهيئة  خطوات  عرقلة  ثم  ومن 
كانت  التي  الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة 
تستعد تحت قيادة الدكتور بشير القنطري لصرف 
المجلس  قــرره  الــذي  الحكومي  المالي  الدعم 
الرئاسي لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
الـ24 ناديا، بعد تجهيز الصكوك المالية الخاصة 
األندية  بين  متفاوتا  الدعم  وسيكون  ناد،  بكل 
وحسب المعايير، بين 800 ألف و400 ألف و300 
تقديم  موعد  إعالن  دون  دينار،  ألف  و200  ألف 
التي  القدم  لكرة  األولــى  الدرجة  ألندية  الدعم 

شملها كذلك الدعم الحكومي األخير.
الليبية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وجدد 
استعجال  طلب  الــزروق،  جمال  الدكتور  برئاسة 
الرئاسي،  المجلس  من  المخصص  المالي  الدعم 
نائب رئيس  الزروق مع  التقى خاللها  بعد جلسة 
اللقاء  وحضر  معيتيق،  أحمد  الرئاسي  المجلس 
األول  نائبه  األولمبية  اللجنة  من  الزروق  بجانب 
إدارة  شركة  ــام  ع ومــديــر  السباعي،  محسن 

الشبابية والرياضية  المنشآت والمرافق  واستثمار 
خطة  الـــزروق  استعرض  كما  الشريف،  محمد 
 ،2019 الجاري  العام  الليبية  األولمبية  اللجنة 
المهام  تنفيذ  في  اللجنة  تعيق  التي  والصعوبات 
على  العمل  بضرورة  طالب  كما  لها،  الموكلة 
حتى  الرياضية  واالتــحــادات  اللجنة  دعم  توفير 
وتشارك  المختلفة،  أنشطتها  إقامة  من  تتمكن 
والخارجية  المحلية  الرياضية  المسابقات  في 
لحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية، قبل 

أن تأتي األحداث السياسية وتعرقل المسيرة.
أيضا أصبح الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
اقتصادية  تكلفة  يشكل  األخيرة  المواسم  في 
أقل  كان  وإن  العالم  دوريــات  شأن  شأنه  عالية 
دائــرة  في  يدخل  فأصبح  أغلبها،  عن  تكلفة 
الليبية  الكرة  على  والجديدة  الكبيرة  ــام  األرق
بعشرات الماليين سنويا، وتحولت اللعبة لوظيفة 
ومصدر  الالعبين  ومئات  المدربين  لعشرات 
عقود  وعرفت  والفنادق،  المالبس  لشركات  دخل 
الالعبين أرقاما كبيرة، حيث وصلت لرقم المليون 
وأصبح  الالعبين،  لبعض  ليبي  دينار  والمليوني 
تجارية  وحركة  اقتصادية  دورة  يشكل  الــدوري 

مهمة على مستوى الرياضة الليبية.
خبراء في االقتصاد قدرون تكلفة الدوري الليبي 
لكرة القدم سنويا بما يزيد على الخمسين مليون 
الستين  لقرابة  يصل  الموسم  وهذا  ليبي،  دينار 
عقود  قيمة  ارتفاع  بعد  تقريبا  ليبي  دينار  مليون 
مع  التعاقد  في  األندية  بين  والتنافس  الالعبين 
عشرات  عقود  وكذلك  المحليين،  الالعبين  أبرز 
الالعبين األجانب ومع تحول اللعبة لوظيفة والتي 
أعوام  عشر  من  أكثر  منذ  تترسخ  ثقافة  بــدأت 
الكرة ما يعرف بعقود  اتحاد  تحديدا عندما أدخل 
الالعبين التي كانت احترافا مقننا وتشجيع الالعب 
االحتراف  ثقافة  خلق  مع  ومعنويا  ماديا  الليبي 
الــدوري  أصبح  الثقافة  هذه  دخــول  ومع  عنده، 
فوائدها  شملت  مهمة  اقتصادية  حركة  الليبي 
هناك  وأصبحت  والطبية  اإلدارية  الطواقم  كذلك 

وظائف جديدة تعيش على الدوري.

30 عاما تلخص مشروعات األندية في المحالت والمطاعم والفنادق وشركات المالبس دون مردود مالي قوي

الدعم الحكومي للرياضة الليبية في مصيدة التسلل
الوسط - صالح بلعيد

االتحاد يخطط لعبور الجيش أمال في مواجهة حسنية أغادير بدور الـ 32 

الزوي يجدد لـ »االتحاد« موسما إضافيا قبل معترك »الكونفدرالية« 

األزمة تتصاعد بين الرفض خوفا 
من الفساد اإلداري والمطالبة 
بتطوير األندية الستثماراتها

رغبتي الشديدة في تمثيل 
االتحاد حسمت وجهتي مبكرا 

اإلثنين،  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي  أعلن 
إنجلترا  ومنتخب  سيتي  ليستر  مدافع  مع  تعاقده 
الصحفية  التقارير  قدرت  صفقة  في  ماغواير،  هاري 
مليون   97( إسترليني  جنيه  مليون  بـــ80  قيمتها 
دوالر(، مما يجعل منه أغلى مدافع في العالم. وقال 
»يعرب  اإللكتروني  موقعه  على  بيان  في  النادي 
مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على 
توقيع هاري ماغواير من ليستر سيتي«، موضحا أنه 
وقع »عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة 
ماغواير  أما  برس«.  »فرانس  وكالة  وفق  إضافية«، 
يونايتد  مانشستر  يطرق  »عندما  فقال  عاما(   26(

بابك، فهذه فرصة مدهشة«.

وسط  العب  ناصر  بن  إسماعيل  الدولي  أكد 
للمشاركة.  التامة  جاهزيته  اإليطالي  ميالن 
في  العب  أفضل  جائزة  الجزائري  النجم  وحصد 
كأس األمم األفريقية التي استضافتها المالعب 

مصر أخيرا.
الالعب:  قال  النادي،  لموقع  تصريحات  وفي 
المغامرة  هذه  لخوض   200% بنسبة  جاهز  »أنا 
الجديدة... أنتظر بداياتي بفارغ الصبر ومصمم 

على تقديم كل شيء إلعجاب مشجعي ميالن«.
ومع تأكيده على أنه مع ميالن بشكل عام لم 
ينجح أي العب عربي سابق في وضع بصمته مع 
الفريق، إال أنه أشار إلى نجاح »محمد صالح في 
روما وفوزي غالم في نابولي ومهدي بن عطية 
إنتر  مع  خرجة  وحسين  وروما  يوفنتوس  في 
بشكل  إيطاليا  كبار  مع  التألق  في  مثاال  ضربوا 

متفاوت«.

مانشستر يونايتد يضم هاري ماغواير 

بن ناصر جاهز لمغامرة ميالن

الـــدوري  فــي  المنافس  كاونتي  ديــربــي  أعــلــن 
واين  انضمام  الثالثاء،  الثانية،  للدرجة  اإلنجليزي 
من  اعتبارا  األميركي  يونايتد  دي.سي  من  روني 
مشواره  السابق  إنجلترا  قائد  سيواصل  إذ  يناير، 

في المالعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.
إن  النادي  قال  لديربي،  هائلة  صفقة  وفي 
 18 لمدة  مبدئيا  عقدا  وقــع  عاما(   33( رونــي 
لعام  بالتمديد  يسمح  خيار  وجــود  مع  شهرا، 
األول  الفريق  أيضا مدربا في  آخر، حيث سيعمل 

وأكاديمية النادي.
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« أن مهاجم 
مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، الذي وصل 
قد  للتفاوض،  الثالثاء  ديربي  تدريب  ملعب  إلى 

يتولى المسؤولية في يناير.
بهذه  تسعني  ال  »السعادة  رونــي:  ــر  وذك
كاونتي...  ديربي  إياها  منحني  التي  الفرصة 
ديربي  مدرب  كوكو  فيليب  مع  للعمل  أتطلع 
من  اعتبارا  األول  والفريق  المعاون  وجهازه 
النادي  مساعدة  على  قدرتي  في  أثق  يناير. 
بيان  في  التدريبي«،  مشواري  لبدء  وأتطلع 

بموقع »ديربي«.

روني يعود للدوري 
اإلنجليزي العبا ومدربا

●  جانب من مباراة ودية لفريق االتحاد استعدادا للكونفدرالية

● الزوي 

● رونالدو

على  باإلبقاء  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  طلب  المحكمة  رفضت 
سرية تفاصيل قضية اتهامه باغتصاب فتاة بالس فيغاس، قبل 10 أعوام.

رونالدو،  كريستيانو  يوفنتوس،  نجم  طلب  األميركي  القضاء  ورفض 
بالحفاظ على سرية سجل المحاكمة بشأن القضية، حيث أشار إلى أنه من 

شأن ذلك »تسليح المزاعم في هذه القضية«، مما يعرضه لفضيحة عامة 
ويضر بسمعته وعقود الرعاية بالنسبة له.

التي تمثل متهمة رونالدو،  المحامية الريسا دروهوبيكزر،  وقالت 
فيغاس،  الس  محكمة  حكم  عن  راضية  إنها  مايورغا،  كاثرين 

التكتم على تفاصيل القضية، وفق ما نقل موقع »سي  برفض 
بي سي« األميركية. وكانت المحكمة األميركية أسقطت تهمة 

االغتصاب عن النجم البرتغالي، في الس فيغاس بالواليات 
تنشر  قد  القضية  تفاصيل  لكن  أسابيع،  قبل  المتحدة، 

للعلن.
وأشار المدعي العام، ستيف وولفسون، إلى أنه بعد 

مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه ال يمكن إثبات 
ادعاءات االعتداء الجنسي، وبالتالي لن يتم توجيه 

وكان  رونالدو.  إلى  تهمة  أي 
بيتر  رونالدو،  عن  الدفاع  ممثل 
كريستيانسن، قد قال إن العالقة 

كانت باتفاق بين الطرفين.

القضاء يرفض سرية قضية 
االغتصاب المتهم فيها رونالدو
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فعلت بالبالد؟

يزيد من تعقيدها ويعرقل مسار حلها؟

يمكن التنبؤ بحلها؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

متــــــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

»فكر تاني«!

 كل شيء  

األزمة الليبية

المناضل عمر فائق  كان 
الوفد  شنيب ضمن 
الذي ذهب  الليبي 

القاهرة لعرض  إلي 
في  الليبية  القضية 

الدول  لجامعة  اجتماع 
أعدت  التي  العربية، 

مذكرة شاملة قدمت 
السياسية  اللجنة  إلي 

العربية،  بالجامعة 
وحدثت مالبسات يطول 

شرحها. عندها طلب هذا 
وقال،  الكلمة  المناضل 

ليبيا عندما  فيما قال: "أن 
وتصدي  ايطاليا  هاجمتها 

لم  الليبي  الشعب  لها 
أية  تأتي لالستئذان من 
دولة عربية وعندما وقف 

يحارب  الليبي  الشعب 
لم  عاما  ايطاليا عشرين 

نستأذن في ذلك من 
أية دولة عربية، وعندما 
أن نقرر استقاللنا  نريد 
لن نأتي لنستأذن من 

العربية". الجامعة 

املناضل عمر فائق شنيب

ليبيا األمس

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية بخصوص عدد 
األضاحي التي تذبَح خالل العيد، فإنها تقدر بمئات اآلالف 
من الرؤوس، مما يمثل ماليين الدينارات، إذ يتراوح سعر 

األضحية ما بين 900 إلى 2000 دينار.
وبعيدًا عن األسعار، يمكن تتبع رحلة جلد األضحية 

في ليبيا عبر عدة مسارات، فأغلبية المضحين يتبرعون 
بالجلود إلى جمعيات خيرية مستقلة أو تابعة للمساجد 

في مختلف المناطق واألحياء من أجل بيعها لمصانع 
الجلود وتوجيه تلك الحصيلة ألعمال الخير، وهو األمر 

الذي ينطبق على معظم البالد في العالم اإلسالمي.
وإلى جانب الجمعيات الخيرية، تضطلع الكشافة بدور 
مهم في عملية جمع الجلود من الشوارع واألحياء، ومن 

ثم بيعها وتوجيه العائد المادي لصالح أعمال الخير 
واألنشطة اإلنسانية.

جلود األضاحي..
رداء الخير

أقوالهم

»الجنوب ليبيا أصبح سوقًا مفتوحة 
لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود«.

الرئيس المالي
إبراهيم بوبكر كيتا

»من المهم تسوية األزمة الليبية، 
التي تمثل تهديدًا ألمن المنطقة 

بأكملها، وذلك بهدف عودة 
االستقرار إلى ليبيا، وتمكينها من 

استعادة دورها إقليميًا ودوليًا«.

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

»األزمة الليبية هي مصدر جميع 
النزاعات في بلدان الساحل األفريقي 

المجاور«.

رئيس النيجر
محمد إيسوفو

»دعم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية في ليبيا ينال الثقة من 

البرلمان باختصاصات محددة ولفترة 
محدودة؛ للوصول إلجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية«.
رئيس البرلمان الليبي

عقيلة صالح

لفت  تنتهي،  ال  التي  ومعاركها  المدوي  ميديا«  »السوشيال  صخب  وسط 
رواد  وعقول  قلوب  إلى  بهدوء  التسلل  في  نجح  شاب  طبيب  مؤخرًا،  انتباهي 
طبية  فيديوهات  عبر  العربي،  والعالم  مصر  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

واجتماعية وسياحية وإنسانية تتميز بالرشاقة والمتعة وسرعة اإليقاع.
في  المقيم  علي  كريم  الشاب  المصري  الطبيب  استطاع  وجيز  وقت  وفي 
إيطاليا لفت األنظار، بعد أن حصدت نصائحه المصورة ماليين المشاهدات، 
الشاب،  الطبيب  هذا  ميديا«،  »السوشيال  عالم  في  الفتة  إلى ظاهرة  وتحول 
وتفاقمت  المتوسطة،  المصرية  األسر  أبناء  باقي  مثل  عديدة  واجه صعوبات 
معاناته مع اكتشاف إصابته بمرض السكر في فترة مبكرة من طفولته، قبل 
للحياة أن تمضي  إلى هنا وكان يمكن  األزهر،  أن يتجاوزها ويتخرج في طب 
بهذا الطبيب بشكل تقليدي، لكنه عاود رحلة تحدي الواقع مرة أخرى من قلب 
اإليطالية  أتقن  كما  الغذائي،  الطب  في  الدكتوراه  درجة  على  ليحصل  أوروبا 

واإلنجليزية. واأللمانية 
رواد  من  غيري-  -كما  تصلني  أن  دون  يوم  يمر  ال 
جوانب  تغطي  التي  المصورة  رسائله  التواصل  مواقع 
الطرق  أفضل  من  بداية  عنها،  غنى  ال  وغذائية  طبية 
وتعاطي  األطباء  زيارة  إدمان  بئر  في  السقوط  لتجنب 
األطعمة  لتناول  الدعوة  إلــى  الكيماوية،  ــة  األدوي
إلى  وصــواًل  سليمة،  غذائية  نظم  واتباع  الصحية 
نصائح الشابات والشباب المقبل على الزواج وتكوين 

أسرة جديدة.
متابعيه  على  الشاب  الطبيب  الدكتور  يبخل  ال 
للمرضى  مباشرة  يوجهها  التي  المخلصة  بالنصائح 
األطباء،  بعض  واستغالل  تالعب  من  يعانون  الذين 
خاصة مرضى القلب والسكر والضغط والفشل الكلوي 
وغيرها من األمراض الخطيرة المنتشرة بين كثير من 
القطاعات  هذه  نصائحه  تستهدف  حيث  المصريين، 
غذائية  وصفات  لها  وتقدم  المجتمع  من  الضعيفة 
ودوائية سهلة وسريعة وغير مكلفة، إلى جانب دعوة 
المأكوالت  من  معينة  نوعيات  لتجنب  المرضى  بعض 

واألطعمة التي تفاقم من أزماتهم الصحية.
مواقع  الذكي  اختياره  هو  فعاًل  والالفت  الجديد  أما 
في  إيفيل  برج  أمــام  يكون  فمثاًل  رسائله،  تصوير 
باريس ويتحدث عن أهمية الرشاقة وممارسة الرياضة 

وتأثيرها الفعَّال لتجنب العديد من األمراض، كما يختار ساحل الريفيرا الساحر 
اإلنتاج لإلنسان،  وزيادة  النفسية  الجوانب  البيئة على  تأثير  الحديث عن  عند 
اختياراتهم  لدعم  العامة  الثانوية  لشباب  نصائح  ألمانيا  من  يصور  أخيرًا  ثم 

والعلمي. التعليمي  لمستقبلهم 
الصغيرة«، قدم للشباب خالصة خبراته في  الخطوات  وتحت عنوان »سحر 
يبني كل شاب مستقبله  أن  أهمية  تناول خاللها،  أوروبا،  في  والتعليم  العلم 
البازل خطوة تتلوها خطوة مكملة لسابقتها، إلى أن يصل  على طريقة لعبة 
يكون  أن  بأهمية  الشباب  يذّكر  أن  ولم ينس  المطاف،  نهاية  إلى هدفه في 

لديهم حلم وهدف أساسي تجاه المستقبل ليعملوا من أجل تحقيقه.
يوتيوب  على  لقناته  كريم  الدكتور  اختاره  الذي  العنوان  تاني«.. هو  »فكر 
الذي  الوقت  ففي  المحمول،  بتليفونه  تصويرها »سيلفي«  على  يحرص  التي 
يضيعون  العربية  بالدنا  في  التكنولوجيا  مستخدمي  من  الماليين  فيه  نجد 
نجد هذا  نفعها،  أكثر من  لها، ضررها  قيمة  فيديوهات ال  ووقتنا في  وقتهم 
المعتدلة  ورؤيته  المفيدة  بنصائحه  الذكية  أجهزتنا  يخترق  الشاب  الطبيب 

وروحه الصادقة.
أتوقع أن يتضاعف عدد متابعي هذا الطبيب يومًا بعد يوم، إذا استمر في 
الحياتية،  وخبراته  األكاديمي  علمه  بين  تجمع  التي  الساحرة  تقديم وصفاته 
وسماسرة  الضارة  الغذائية  العادات  خطر  من  الناس  ماليين  بها  لينتشل 
الطب الجدد، خاصة بعد أن أعلن على حسابه في فيسبوك استعداده لتقديم 
نصائحه المجانية »أون الين« لعامة الناس من كل مكان، فهل تنجح رسائله 

االفتراضية تخفيف معاناة آالف المرضى غير القادرين على أرض الواقع؟

أسترالية تنهي 
حياتها بـ »القانون«
ذكرت جمعية خيرية في أستراليا أن 

مريضة مصابة بالسرطان في الحادية 
والستين من العمر، باتت أول شخص، 
في خالل عقدين، ينهي حياته بموجب 

قانون المساعدة على الموت المثير 
للجدل.  وتوفيت كيري روبرتسون، 

وهي أم لولدين، في يوليو بعد ثالثة 
أشهر من توّقفها عن الخضوع لعالج 
لسرطان في الثدي آخذ في االنتشار، 

وفق ما أعلنت مجموعة الدعم »غو 
جنتل أستراليا«، األحد. اعتمدت والية 

فيكتوريا قانونا سنة 2017 يشرّع هذه 
الممارسة دخل حيّز التنفيذ في يونيو. 
ومن المتوقع أن تحذو واليات أسترالية 

أخرى حذوها، حسب »فرانس برس«. 
وكانت روبرتسون التي أنهت حياتها في 

بلدة بنديغو الجنوبية الشرقية أصيبت 
بسرطان الثدي سنة 2010. ووصل 
الورم إلى عظمها ورئتيها ودماغها 

وكبدها. وهي قرّرت التوّقف عن 
الخضوع للعالج في مارس عندما لم تعد 

قادرة على تحمّل اآلثار الجانبية للعالج 
الكيميائي، وأخذت أدوية إلنهاء حياتها .

»برص الزيتون« يهدد 
أشجار حوض املتوسط

تنتشر أشجار الزيتون في كثير من بلدان 
العالم، وتتعدد الصناعات المرتبطة بها، 

ومن بينها إنتاج زيت الزيتون، لكن هناك 
خطرًا يتوغل. وفي ليبيا، توجد ثمانية 
ماليين شجرة زيتون مزروعة فوق 2% 

فقط من األراضي الصالحة للزراعة في 
البلد البالغة مساحتها 1.76 مليون كلم 
مربع، وفق وزارة الزراعة بحكومة الوفاق. 

وتجني ليبيا نحو 150 ألف طن من 
الزيتون في السنة، يذهب القسم األكبر 

منها إلى المعاصر إلنتاج 30 ألف طن من 
الزيت. وهذا يضعها في المرتبة الـ11 

على مستوى اإلنتاج عالميًّا خلف المغرب 
وتونس والجزائر، وفق ترتيب منظمة 
األمم المتحدة للزراعة واألغذية )فاو(.

ولكن زراعة الزيتون في ليبيا ال 
تزال تمارس بأسلوب تقليدي في غياب 
مصانع متخصصة في التعبئة والتعليب 

بشكل خاص. وعلى امتداد عدة سنوات، 
كان تصدير الزيت يقتصر على مبادرات 

المزارعين الفردية.

الجمال والوسامة دائما محط األنظار، 
واعتادت منظمة »تي سي كاندلر« 

تنظيم مسابقة سنوية الخيتار قائمتي 
100 أجمل وجه للنساء و100 أوسم وجه 

للرجال.
وأدرجت المنظمة هذا العام اسم الممثلة 

المصرية،  ياسمين صبري،  ضمن قائمة أجمل 
وأوسم 100 وجه في العالم تمهيدا للبدء في 

التصويت عليها من جانب الجمهور.
يأتي ذلك بحسب ما كشف الحسابات 

الرسمية لـ»تي سي كاندلر« على 
مواقع التواصل االجتماعي، 

لتكون بذلك الوجه العربي 
الوحيد ضمن هذه القائمة.
وجاء في القائمة النجوم 

والنجمات: براد بيت، 
وليوناردو دي كابريو، ومارجو 

روبي، وذا روك وزاك إيفرون، 
وإيما واتسون، وجينيفر لورنس، 

وجيمس موموا، وديبيكا 
بادكون، وسيدهارت مالهوترا، 
وشاتاي أولسوي، وجان يمان، 
وضمّت من نجوم الرّياضة 

كريستيانو رونالدو، وديفيد 
بيكهام.

وُأطلقت هذه القائمة في 
العام 1990، ونمت لتتحول 

من مشروٍع صغير إلى 
ظاهرة سنوية مرتقبة.

ياسمين صبري ضمن أجمل 
100 وجه
في العالم

يقف المجتمع الدولي منها واقعيًا؟

هذا البرود الدولي في التعامل مع تطورها العسكري؟

يمكن جمع أطرافها على طاولة التفاوض؟

 »سحر الخطوات 
الصغيرة«، وصقة 
ذكية للشباب بأن 
يكون لديهم حلم 

وهدف

 نجح في التسلل 
بهدوء إلى قلوب 

وعقول رواد 
مواقع التواصل 

االجتماعي في 
مصر والعالم 

العربي

حمدي احلسيني
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