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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»بازار مارماريكا«
لعرض مواهب نساء طبرق

ص 16

»انجاز«

فضاء

يترقب كوكب األرض اقتراب كويكب 
ضخم يطلق عليه »الوحش الفضائي« 

خالل 3 أسابيع تقريبًا، وسيحلق هذا 
الجسم قرب كوكبنا بسرعة 23111.79 

كم/الساعة يوم 14 سبتمبر، على بعد 
3.3 مليون ميل من األرض. ومع ذلك، 
بحسب المخطط الواسع للفضاء، هذه 
ليست مسافة كبيرة على اإلطالق، لذا 

تعتبرها »ناسا« مثابة »مقاربة وثيقة«.

نفذ »أوبك« ومنتجون للنفط من خارج 
المنظمة تخفيضات لإلنتاج في يوليو 

بمعدل يفوق المتوقع وفًقا التفاق 
خفض اإلمدادات، حسب مصدر في 

»أوبك«. ونقلت وكالة تاس الروسية 
لألنباء أن »تاس« عن مصدر من اللجنة 
الفنية لـ»أوبك« قوله إن نسبة االلتزام 

بالتخفيضات بلغت %159 في يوليو. 
وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو 

%156، بينما نفذ المنتجون من خارج 
المنظمة تخفيضات بنسبة 166%.

مليون12.2
 نازح والجئ

  في جميع أنحاء العالم وفقا 
لـ»المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين«.

نفط

كل شئ

»الوحش«

قريبا في ليبيا
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05 املواطن يدفع ثمن فوضى شركات الطيران الليبية

تحالف أممي أثيوبي 
كاميروني يعيد 

»فرسان املتوسط«
15

08

األزمة الليبية في بورصة  سباق انتخابات الرئاسة التونسية

375 دوالرًا غرامة في فضيحة فساد باملليارات

البرهان
الجديد خطوات على  تحرك السودان 

الجيش  بين  السلطة  تقاسم  طريق 
أول  الفريق  والمدنيين، لكن بقى 

البرهان على قمة هرم  ركن عبدالفتاح 
السيادي  للمجلس  رئيسا  السلطة 
 21 السوداني لمدة 

يسلم  شهرا، 
السلطة  بعدها 
إلى  االنتقالية 

مدني. رئيس 
العسكري 

-الذي  المخضرم 
الستين من  قارب 

عمره- بات في صدارة 
وأطول عملية  أصعب 

في  للسلطة  انتقال 
البشير،  سودان ما بعد 
وهي تجربة ربما يقود 
إلى  تفاهماتها  احترام 

دخول التاريخ من أوسع 
النكوص عنها  أو  أبوابه 

إلى ترسيخ حكم الفرد مع 
األسماء. استبدال 

الذي يحير  السؤال 
المراقبين اآلن، هل تمضي 

شاء  كما  االنتقالية  العملية 
لها الشارع السوداني، أم أن 

والالعبين  الداخلية  للتفاعالت 
محبوسة  كلمة  اإلقليميين 

تنتظر إطالقها في وقت ربما 
مناسبا؟! يكون 

روسيا وفرنسا وواشنطن تستعجل الحل السياسي
         طرابلس، بنغازي ، واشنطن، القاهرة: »الوسط«

السياسي  الحل  عن  الفت  بشكل  الحديث  عاد 
لألزمة الليبية، بعد أيام من انقضاء »هدنة العيد« 
بين األطراف الدولية واإلقليمية المهتمة بالشأن 
الليبي، أمام استمرار جمود الوضع العسكري على 
التابعة  القوات  بين  للعاصمة،  الجنوبية  التخوم 
تحت  المنضوية  والقوات  للجيش،  العامة  للقيادة 
ـــ140،  ال يومها  دخلت  والتي  الــوفــاق،  حكومة 
على  جديدة  »كالمية«  مؤشرات  تصدر  وبــدأت 
تحريك العملية السياسية، سواء على صعيد األمم 
في  الرئيسيين  اإلقليميين  الالعبين  أو  المتحدة 
التي  الكبرى،  الفاعلة  القوى  أو  الليبي،  المشهد 
واستبعاد  العسكرية  العملية  عن  الحديث  جددت 
الحل العسكري، على نحو فردي ودون أطر واضحة.

سياق  وفي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
تأكيده على ضرورة العودة للمفاوضات واستئناف 
العملية السياسية بين األطراف الفاعلة في األزمة 
»وهم  لألزمة  العسكري  الحل  أن  اعتبر  الليبية، 
من  جــرأة  أكثر  تصريحات  في  ــك  وذل مكلف«، 
مع  األربعاء،  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  سالمة 
وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري المالطي، 
العودة  من  »تقترب  المتحدة  األمم  إن  قال  لكنه 
يحدد  أن  دون  الليبية«،  األزمات  حل  عمليات  إلى 

تفاصيل.
نائبته  زارت  سالمة،  تصريحات  مع  وبالتوازي 
ستيفاني ويليامز مدينة مصراتة، واجتمعت بعميد 
المدني  المجتمع  عن  وممثلين  البلدية  وأعضاء 
وكذلك  المنطقة،  في  القبائل  وزعماء  والشيوخ 

ممثلين عن المرأة والناشطين.
مصراتة  مدينة  شـــروط  ويليامز  وتلقت 
العسكري  الحل  استبعاد  بينها  ومن  للمصالحة، 
»أهمية  على  ــددوا  وش مستقبلي،  حــوار  أي  من 
و»ضرورة  الخارجي«،  التدخل  إيقاف  على  العمل 
االستمرار في تنفيذ الترتيبات األمنية واإلصالحات 
الفرصة  إتاحة  في  عليها  يُعوّل  التي  االقتصادية 
الملتقى  في  أكبر  وفرصة  المدنية،  الدولة  لقيام 
تُلحق  وطنية  وحــدة  بحكومة  للخروج  الجامع 

بانتخابات وفق قاعدة دستورية«.
األممية  البعثة  من  مقربة  مصادر  وتقول 
لقاءات  ــالل  خ أكــدت  البعثة  إن  لـــ»الــوســط« 
مسؤوليها مع أطراف األزمة الليبيين أن حل األزمة 
يعني ضرورة  مما  الليبيين،  أيدي  في  دائما  يبقى 

الليبي  المشهد  في  الرئيسيين  الفاعلين  انخراط 
في عملية سياسية تدفع بقوة نحو حل األزمة، أما 
مهمة البعثة فهي دعم الحل الذي يتوافقون عليه.

على  محللين-  -ووفق  واشنطن  تراهن  دوليا 
السياسي،  بالحل  التعجيل  باتجاه  أكبر  دور 
الجديد  األميركي  السفير  مباشرة  بعد  خصوصا 
ريتشارد نورالند مهام عمله، إذ أكد خالل مكالمة 
أسبوع-  خالل  الثانية  -هي  السراج  مع  هاتفية 
»على أن ال حل عسكريا لألزمة الليبية، وأن الحل 
السياسي«،  المسار  إلى  العودة  الوحيد يكمن في 
مشيرا إلى »حرص واشنطن على تحقيق االستقرار 
في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل 

ما يمكن لتحقيق ذلك«.
وعززت تصريحات نورالند حول الحل السياسي 
في  واشنطن  تتواله  قد  مباشر  دور  عن  الحديث 

حل الملف الليبي خالل المدة القادمة، إذ سبق أن 
تعهد السفير األميركي الجديد بـ»العمل من أجل 
السفير  ليبيا«، تصريحات  للصراع في  فوري  إنهاء 
الخميس، عبرت على نحو  التي أطلقها  األميركي، 
النشاط  تكثيف  في  واشنطن  »رغبة  عن  واضح 

الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع«.
وجاء االتصال بين وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو ونظيره المصري سامح شكري، والذي عبّر 
بشأن  األميركية  »المخاوف  عن  واضح  نحو  على 
أنهما  إلى  مشيرة  ليبيا«،  في  الصراع  أمد  طول 

»اتفقا على الحاجة لحل سياسي«.
وكانت القاهرة قدمت رؤية اعتبرها محللون قد 
حول  وتتمحور  األزمة،  لحل  مبادرة  مالمح  تشكل 
ليبيا،  في  الشاملة  التسوية  »عملية  إلى  الدعوة 
الجوهرية  للقضايا  شاملة  معالجة  إلى  تستند 

في  الــمــوارد  توزيع  عدالة  قضية  رأسها  وعلى 
توحيد  واستكمال  إنفاقها،  في  والشفافية  ليبيا 
المسلحة  الميليشيات  وحل  الليبية،  المؤسسات 
االتفاق  في  ــوارد  ال النحو  على  أسلحتها  وجمع 
الخارجية  وزارة  بيان  وفق  الليبي«،  السياسي 

المصرية.
الفرنسي  الرئيسين  اتفاق  جاء  السياق،  في 
بوتين  فالديمير  والروسي  ماكرون،  إيمانويل 
في  ليبيا  إلــى  االستقرار  ــادة  إع ــرورة  ض على 
موقف  معرفة  في  رغبته  عن  األخير  عبَّـر  وقت 
ماكرون  دعا  إذ  األخيرة.  األحــداث  من  باريس 
النظام،  وإحالل  ليبيا  في  االستقرار  »تأمين  إلى 
الدولية«،  القضايا  في  مهم  دور  لها  وروسيا 
في  رغبته  عن  بــاإلعــراب  بوتين  اكتفى  فيما 

الليبية. المسألة  بشأن  فرنسا  موقف  سماع 
على  الغالب  العسكري  الجمود  أن  ويبدو 
الحرب  هذه  يعطي  بدأ  الذي  العاصمة،  حرب 
جميع  وضع  قد  مغلوب«  وال  غالب  »ال  صيغة 
أمام  الرئيسيين  واإلقليميين  الدوليين  الالعبين 
وكالة  استطالع  ووفق  السياسي،  الحل  سؤال 
مع  الفرنسية  نسختها  في  الروسية  »سبوتنيك« 
رجحت  الليبي  الشأن  في  مختصين  خبراء  أربعة 
الوضع  حول  العاصمتين  بين  االتفاق  يكون  أن 
يريد  الذي  الروسي،  الموقف  إلى  أقرب  ليبيا  في 

سياسيا. حال 
الوصول  بسبل  يتعلق  حاليا،  المهم  والسؤال 
االنتقال  إلى  ليصار  الحرب،  حالة  ينهي  حل  إلى 
لألزمة،  دائم  البحث عن حل سياسي  إلى  بعدئذ 
وال يخفي المحللون دهشتهم من هذا التناقض، 
األطراف  جميع  من  فردية  مواقف  يجعل  الذي 
كل  في  السياسي  الحل  عن  تتحدث  الدولية 
األمن  مجلس  يعجز  حين  في  محفل،  أو  مناسبة 
رقابة  تحت  الحرب  يوقف  حاسم  قرار  إصدار  عن 
دولية، وهي خطوة أولى وبديهية لحفظ السالم 
دفع  ربما  الذي  السؤال  وهو  الدوليين،  واألمن 
األزمة  حيال  الدولي  الموقف  انتقاد  إلى  ألمانيا 
هايكو  خارجيتها  وزير  لسان  على  وذلك  الليبية، 
ماس، الذي انتقد عجز مجلس األمن الدولي عن 
حل الصراع في ليبيا بسبب استخدام حق النقض 
»الفيتو«، مؤكدا أهمية أن »يصبح مجلس األمن 
الدولية في قضايا  للسياسة  المحددة  الهيئة  هو 

واليمن وسورية«. ليبيا  مثل 
تفاصيل ص3

تصريحات »نورالند« حول الحل 
السياسي عززت الحديث عن دور مباشر 

لواشنطن للخروج من األزمة الليبية

 مؤشرات »كالمية« لتحريك العملية السياسية 
على صعيد األمم المتحدة.. والالعبين 

اإلقليميين الرئيسيين في المشهد الليبي

النفط الليبي بني خسائر الشرارة وتحدي الكونغو

من  ليبيا  إنتاج  تراجع  مع  بالتزامن 
الماضي  يوليو  شهر  ــالل  خ النفط 
بحسب  يوميا،  برميل  ألف   42 بمقدار 
النفط  المصدرة  الدول  منظمة  بيانات 
أعتاب  الليبي على  النفط  بات  »أوبك«، 
اإلنتاج  قمة  من  يزيحه  قد  جديد  تحد 
في القارة األفريقية، بعدما أعلن رئيس 
حجم  أن  نغيسو  ساسو  دنيس  الكونغو 
 983 إلى  سيرتفع  اليومي  بالده  إنتاج 
»أوبك«  بيانات  وكشفت  برميل.  ألف 
األعضاء  الــدول  إنتاج  مستويات  أن 
مليون   29.609 مستوى  إلى  تراجعت 
برميل يوميا في يوليو الماضي، مقابل 
29.855 مليون برميل يوميا في الشهر 
في  النفطي  اإلنتاج  وتراجع  له.  السابق 
يوميا،  برميل  ألــف   42 بمقدار  ليبيا 
ألف   32 بمقدار  فهبط  فنزويال  في  أما 
برميل يوميا في يوليو، بحسب »أوبك«.
حقل  أكبر  إغالق  بعد  جاء  االنخفاض 
في ليبيا )الشرارة(، لفترة وجيزة منتصف 
الشهر الجاري، وفي 30 يوليو الماضي. 
األميركية  بالتس«  »غلوبال  وحــذرت 
البيئة  تأثير  الماضي من خطر  األسبوع 
النفط  إنتاج  على  المتدهورة  األمنية 

تعيش  تزال  ال  البالد  أن  خاصة  الليبي، 
أطوار حرب أهلية طويلة، بحسب قولها.
الكونغو  جمهورية  رئيس  وأعلن 
نغيسو،  ســاســو  دينيس  ــل،  ــي ــرازاف ب
»أويو«  بمدينة  للنفط،  حقل  اكتشاف 
»الشركة  قدمت  حيث  رأســه  مسقط 
األفريقية للتنقيب عن النفط وتوزيعه«، 
النفط«،  وإنــتــاج  استكشاف  و»هيئة 
أبرز  استغالله،  مجال  في  العاملتان 

خصائص هذا الحقل.
وحسب هاتين الشركتين، فإن الحقل 
مساحة  على  ويقع  آبــار،   4 من  يتكون 

9392 مترا مربعا، ويتوقع أن يصل حجم 
ووفقا  برميل.  ألف   983 اليومي  إنتاجه 
مارك  جان  الكونغولي،  الطاقة  لوزير 
االستكشاف  هذا  فإن  ثيستير-تشيكايا، 
من  الكثير  البالد  يمنح  نوعه  من  األول 

األمل.
بأفريقيا  دولة  ثامن  الكونغو  وتعتبر 
برميل  ألف   350 بإنتاج  للبترول  منتجة 
الحقل  استغالل  حال  في  لكن  يوميا، 
بالكامل، يمكن أن يدفعها لتصبح ثالث 
متقدمة  القارة،  في  للنفط  منتج  أكبر 

على الجزائر وليبيا.

القاهرة - الوسط

لكرة  األول  الليبي  المنتخب  يستعد 
جديد  خارجي  معسكر  في  للدخول  القدم 
أغسطس   30 الفترة من  بالمغرب، خالل 
بعد  المقبل،  سبتمبر   12 وحتى  الجاري، 
الدامجة  جالل  الفني  المدير  أعلن  أن 
للتصفيات  استعدادًا  المستدعاة،  قائمته 
 2021 األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة 

بالكاميرون.
أحمد  وهم:  العبًا   26 القائمة  ضمت 
ومــراد  )المدينة(،  عزاقة  السالم  عبد 
الوحيشي )االتحاد(، وفتحي صابر )النصر(، 
وناجي دراء )االتحاد(، وأحمد التربي )دون 
نادي حاليا لفسخ عقده مع حرس الحدود 
)االتــحــاد(،  صبو  ومعتصم  المصري(، 
)السويحلي(،  التريكي  الرحيم  وعبد 
العياط  ومحمد  )النصر(،  أجباره  وسعد 

عكاشة  ومحمود  المصري(،  )سموحة 
)االتحاد(،  المقصي  وأحمد  )المدينة(، 
والمعتصم  )أبوسليم(،  الشتيوي  ومحمد 
البرتغالي(،  غماريش  )فيتوريا  المصراتي 

الساحلي  )النجم  مدين  مصطفى  ومهند 
)كروتوني  علي  بن  وأحمد  التونسي(، 
الهداج  التهامي  ومحمد  اإليــطــالــي(، 
)االتــحــاد(،  الــشــادي  وربيع  )المدينة(، 

البورسعيدي  )المصري  طقطق  ومفتاح 
)الترجي  الهوني  وحــمــدو  الــمــصــري(، 
التونسي(، ومؤيد الالفي )اتحاد العاصمة 
)األهــلــي  مــكــاري  ومحمد  ــري(،  ــجــزائ ال
سالم  )النصر(،  المريمي  خالد  طرابلس(، 
)النجم  السلتو  أنيس  )االتحاد(،  بالعيد 
المهدي  ومعتز  التونسي(،  الساحلي 
طنجة  )اتــحــاد  طاهر  وصالح  )النصر(، 

المغربي(.
المؤهلة  التصفيات  قرعة  وأسفرت 
 2021 األفريقية  األمم  كأس  لنهائيات 
المجموعة  الليبي في  المنتخب  عن وقوع 
تونس  منتخبات  جانب  إلــى  العاشرة 
تشمل  كما  اإلستوائية،  وغينيا  وتنزانيا 
على  تونس  مواجهة  أيضًا  االستعدادات 
صعيد الالعبين المحليين، والمؤهلة نحو 
بطولة األمم األفريقية لالعبين المحليين 

المقرر إقامتها في إثيوبيا 2020.

مالطا تعارض الحل 
العسكري في ليبيا

عبرت مالطا عن معارضتها ألي شكل 
من أشكال الحل العسكري في ليبيا، 

آملة إيجاد حل سياسي يضمن رفاهية 
الشعب الليبي في المستقبل، وأكدت 
أنها ستواصل مساعيها لتحقيق هذا 
الهدف ودعم جهود األمم المتحدة 

التي يقودها رئيس بعثتها للدعم في 
ليبيا غسان سالمة. الموقف المالطي 

جاء خالل مؤتمر صحفي عقده وزير 
الشؤون الخارجية والترويج التجاري 

كارميلو أبيال بمقر الوزارة في العاصمة 
فاليتا، أمس األربعاء، مع مبعوث األمم 

المتحدة رئيس بعثتها للدعم في 
ليبيا غسان سالمة. وقال أبيال خالل 

المؤتمر الصحفي إن »مالطا تعارض 
أي شكل من أشكال الحل العسكري 

لليبيا وإن الحل الوحيد لليبيا هو الحل 
السياسي«. مضيفا أنه »في الوقت 
الحالي ال يوجد حل عسكري، ونأمل 

أنه في المستقبل غير البعيد، يمكننا 
أن ننظر إلى الوراء في المناقشات 

التي أجريت ونجد حاًل سياسيًا لرفاهية 
الشعب الليبي أواًل وقبل كل شيء«.

تحرك دولي وإقليمي ملحوظ  عقب »هدنة العيد«

7 أفالم عربية 
تشارك في »تورنتو 
السينمائي الدولي«

املنتخب يتسلح باملحترفني في معسكر املغرب الجديد

< حقل الشرارة النفطى

طرابلس–الصديق قواس



اشتبك نجم هوليود الشهير الممثل 
األميركي، ريتشارد غير، لفظيا 

مع زعيم حزب الرابطة اإليطالي، 
وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، 

واصفا إياه بـ»ترامب الصغير الذي 
يستغل مخاوف المواطنين لكسب 

األصوات«. وكان الممثل األميركي، 
ريتشارد غير، 69 عاما، قد دخل في 
سجال حامي الوطيس مع سالفيني 
بسبب سفينة تابعة لجمعية »أوبن 

آرمز« الخيرية، وعلى متنها أكثر 
من 100 مهاجر، وتم منعها من 

دخول إيطاليا.
وقال ريتشارد غير لجريدة 
»كوريري ديال سيرا«: »وزير 
داخلية بالدكم لديه عقلية 
الرئيس ترامب نفسها، في 

الحقيقة أنا أطلق على سالفيني لقب ترامب الصغير، فهو يستخدم الجهل 
الراديكالي نفسه، هو يستغل الخوف والكراهية«. وأضاف: »إذا أمضى وزير 

داخليتكم بعض الوقت مع هؤالء األشخاص، واستمع لقصصهم ومأساة أسرهم، 
كان سيغير رأيه«. وأوضح ريتشارد غير أنه »يرغب في لقاء سالفيني ألنه »على 

ثقة أنه ليس كما يقدم نفسه، إنه يرى السياسة كذريعة لتعزيز شعبيته«.
من جانبه طالب الوزير اإليطالي من نجم هوليود الشهير »اصطحاب 

المهاجرين إلى هوليوود والسماح لهم باإلقامة في »الفيالت التي يمتلكها«.

تواصـل 02

إللي ما مشي ما عـرف أرض *** وال يــوردك على المناهــل
وإللي ما قري ما عرف فرض *** حتى أن تاب ما زال جاهل

»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  مستخدمي  من  عــدد  أطلق 
هاشتاغ»#قلل_العنوسة_وتزوج_ثانية«، ليتصدر قائمة األكثر تداوال.

فيما  ورافض،  لألمر،  مؤيد  بين  ما  الهاشتاغ،  عبر  التعليقات  وتباينت 
قابل آخرون األمر بسخرية.

فيما  لألمر،  الفتيات  من  الكثير  رفض  عن  التعليقات  أغلب  وكشفت 
ويرضي  العنوسة«،  لـ»مشكلة  حل  خير  معتبرينه  الموضوع  الشباب  أيد 
الطرفين. واقترح بعض المعلقين تكوين لجنة خاصة، تدرس مقترح لحل 
على  للقضاء  تشريعية  التخاذ خطوات  تمهيدا  والطالق«،  »العنوسة  أزمة 

األسباب واألضرار االجتماعية الناجمة عن الطالق والعنوسة.

هشتاغ »تزوج_ثانية« يثير 
الجدل على فيسبوك 

حصلت سيدة ليبية على طالقها من زوجها عبر تطبيق 
عملها،  لظروف  البالد  خارج  وجودها  بسبب  »فايبر« 
منذ  وصلنا  »لقد  الوسط«  لـ»بوابة  السيدة  وقالت 
سنة تقريبا إلى مرحلة يستحيل معها االستمرار، فكان 
االنفصال«. وأضافت: »بعد فترة من االنفصال ساءت 
األمور بيننا وتوترت وقررت طلب الطالق، ولكنه رفض 

في البداية ولم أتمكن من الحصول على الطالق«.
ولفتت السيدة المعنية إلى أنها تواصلت مع زوجها 
»عسيرة  مفاوضات  في  ودخلت  »فايبر«  تطبيق  عبر 
شهدت مدا وجزرا انتهت بإرسال رسالة صوتية تحمل 

طالقها«.
ومن الناحية القانونية قالت المحامية والء الحاسي 
لـ»بوابة الوسط« إن القانون الليبي »يعترف بالطالق 
التحقق  يتم  أن  بشرط  ولكن  صوتية،  رسالة  عبر 

وتثبيت صحة الصوت للمطلق عبر المحكمة«.
يذكر أن تطبيق »فايبر« يعمل على الهواتف الذكية، 
ويتيح للمستخدمين المراسلة الفورية وإجراء مكالمات 
ويعمل  مجاني  بشكل  رسائل  وإرسال  مجانية  هاتفية 
على الشبكات الخلوية ويتوفر بــ 10 لغات، من بينها 

اللغة العربية.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 196 21 ذي احلجة 1440 هــ

22 أغسطس 2019 م

»آبل« تواصل التراجع في سوق الهواتف الذكية

مصر تبحث فرض ضرائب على أنشطة »فيسبوك«

كلمة1000

● الزحام والطوابير تالحق المواطن الليبي من المصارف إلى شركة ليبيانا 17 أغسطس 2019

سوق  فــي  الثالث  المركز  »آبـــل«  خسرت 
لتحل مكانها شركة صينية  الذكية،  الهواتف 
أرقــام  أظهرت  ما  على  منها،  شهرة  أقــل 

المبيعات في الربع الثاني.
وحل هاتف »آي فون« الشهير في المرتبة 
 35,3 مع  العالمية  المبيعات  في  الرابعة 
مليون جهاز في مقابل 36,2 مليونا للصيني 
اتش  »آي  شركة  أفــادت  ما  على  »أوبـــو« 

ماركت«.
مفصلة  بيانات  نشر  عن  »آبل«  وتوقفت 
وكالة  وفق  فون«،  »آي  جهاز  مبيعاته  عن 

»فرانس برس«.

التي  »سامسونغ«  وحافظت 
كشفت، األربعاء، عن جهاز عالي 
 ،»10 نوت  »غاالكسي  النوعية 

بأشواط  األولى  المرتبة  على 
ببيعها  السوق  من   23% مع 
متقدمة  جهاز  مليون   75,1

 18% على »هواوي« مع حصة 
هاتف  مليون   58,7 بيعها  إثــر 

ذكي.
وتريد »آبل« أن تثبت أنها 
النتائج  تسجيل  على  ــادرة  ق
منتجها  عــن  بعيدا  الجيدة 

أجهزة  بفضل  فــون«  آي   « الرئيسي 
تعويض  على  تساعدها  وخدمات 
الهواتف  ســوق  في  تراجعها 

الذكية.
وفي الربع األخير )أبريل–
ــرادات  ــ إي شكلت  يــونــيــو( 
من  أقل  فون«  »آي  مبيعات 
المجموعة  أعمال  رقم  نصف 
ــل«  »آب لكن  ــى.  األولـ للمرة 
إيراداتها  تحسين  من  تمكنت 
إيــرادات  تراجع  رغم   1% بنسبة 

»أي فون« بنسبة 12%.

أخــرى  ــوق  س أبــحــاث  شــركــات  وبحسب 
رغم  الثالث  المركز  على  »آبــل«  حافظت 

تراجع مبيعات »آي فون«.
»كاونتربوينت  شركة  قالت  المقابل  في 
ستتأثر  »هــواوي«  شركة  إن  إنترناشونال« 
القائمة  على  بوضعها  سلبيا  المستقبل  في 
مبيعاتها  أن  مع  واشنطن  قبل  من  السوداء 

استمرت باالرتفاع في الربع الثاني.
الصينية  الشركات  حققت  المجموع  وفي 
)هواوي وأوبو وفيفو وريلم وشاومي( حصة 
الربع  في  السوق  من   42% بلغت  قياسية 

الثاني بحسب »كاونتربوينت«.

الخطوات  أولى  المصرية،  المالية  وزارة  بدأت 
األنشطة  على  ضرائب  فرض  أجل  من  للتجهيز 
مثل  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المتعلقة 
المصرية  »فيسبوك«. وذكرت جريدة »األهرام« 
ممثلين  مع  التقوا  المالية  مسؤولي  أن  إلــى 
الشركة  استجابة  ضــوء  في  »فيسبوك«،  من 
استعراض  أجل  من  ــوزارة  ال لدعوة  األميركية، 

أفضل التطبيقات الضريبية.
الجانبين  إن  المصرية  الــجــريــدة  وقــالــت 
المرتبطة  الضريبية  التطبيقات  أفضل  استعرضا 
والتجارة  اإلنترنت  عبر  المقدمة  بالخدمات 
في  مصر،  في  تنفيذها  وآلــيــات  اإللكترونية، 
»فيسبوك«  خــبــرات  مــن  لالستفادة  محاولة 
مع  الناجحة  وتجاربها  المجال،  هذا  في  الواسعة 

دول أخرى.
بصدد  الـــوزارة  أن  إلــى  المالية،  ــارت  وأشـ
خاص  جديد  قانون  مشروع  من  قريبا  االنتهاء 
التطبيق  ويشمل  ــدخــل،  ال على  بالضريبة 
الضريبي على إعالنات مواقع التواصل االجتماعي 

والمنصات الرقمية.
فريق  قبل  مــن  سيتم  ذلــك  أن  وأوضــحــت 
متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، 

وبالتنسيق مع »فيسبوك«، لالستفادة من الخبرة 
على  الضريبية  التطبيقات  مجال  في  الدولية 
والخدمات  لإلعالنات  االجتماعي  التواصل  مواقع 

المقدمة عبر اإلنترنت.
وستنسق وزارة المالية، فرض تلك الضرائب، 
مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل »فيسبوك« 

االنتهاء  فور  الشركات،  من  وغيرها 
ومعرفة  ــة  ــي األول الصياغة  مــن 

مقترحاتهم في هذا األمر.
إلى  ــوزارة  ــ ال بيان  ولفت 

ــور االنـــتـــهـــاء من  ــ ــه ف ــ أن
الــقــانــون، سوف  مــشــروع 
يـــجـــري طـــرحـــه عــلــى 
لتلقى  المدني،  المجتمع 
ــم  وآراؤهـ مقترحاتهم 
إيمانا  ــانــون،  ــق ال على 
بالمشاركة  الــوزارة  بدور 
المجتمعية مع المواطنين.

تلك  ــداد  ــ إع ــن  م ــدف  ــه ال أن  وأوضـــحـــت 
االقتصادية  التغيرات  مواكبة  هو  التشريعات 
السمة  أصبح  الــذي  الرقمي  والتحول  العالمية 
مع  واالتساق  النمو  استمرار  ولضمان  الغالبة، 

االقتصاد  دمــج  جانب  إلــى  الدولية،  المعايير 
بما  الرسمي،  االقتصاد  في  والموازي  الرقمي 
لضمان  األعمال  رواد  تشجيع  مع  يتعارض  ال 
ينعكس  ما  وهو  بالسوق،  العادلة  التنافسية 

إيجابيا علي االقتصاد القومي ككل.
»فيسبوك«  ممثلي  إن  المالية،  وزارة  وقالت 
أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع 
اإلصالحات  ظل  في  مصر، 

االقتصادية األخيرة.
أن  ــت  ــ ــ ــح ــ ــ وأوض
شركة  في  المسؤولين 
ــوا  ــال ــوك« ق ــب ــس ــي »ف
على  حريصون  إنهم 
أفضل  ــى  إلـ الـــوصـــول 
والمقبولة  العملية  الحلول 
المعنية،  األطراف  جميع  من 
المالية  وزارة  مع  وسيتعاونون 
في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه 

صالح االقتصاد المصري.
وكانت فرنسا، قد أعلنت في وقت سابق، أنها 
ستكون أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب 
على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان 

للتحقيق  تحد  في  نهائي  بشكل  الخطوة  هذه 
وقد  بفتحه  ترامب  دونالد  الرئيس  أمر  الــذي 

يطلق معاملة بالمثل.
فتحت  أنها  أعلنت  المتحدة  الواليات  وكانت 
تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا 
بلد  أول  وتعد  اإلنترنت،  عمالقة  على  آحاديا 
يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى 
الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون 
وإنستغرام  بي  أنــد  بي  وأر  ــل  وأب وفيسبوك 

وكريتيو الفرنسية.
لومير  برونو  االقتصاد  وزير  قال  جانبه،  من 
أمام أعضاء مجلس الشيوخ »ال يمكننا أن نخضع 
ولكن  غيرها،  أو  أمريكا  من  سواء  تهديد  ألي 
أخرى  بطريقة  خالفاتنا  تسوية  كحلفاء  يمكننا 
المؤسسات  الضريبة  وستطال  التهديد«.  غير 
يزيد  الرقمية  أعمال ألنشطتها  رقم  تحقق  التي 
عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون 

يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة %3 
من رقم األعمال المحقق في فرنسا، خاصة من 
ألغراض  بيانات  وبيع  اإللكترونية  الدعاية  خالل 

دعائية.

نجم هوليود يشتبك مع وزير الداخلية
قدم الفنان أيمن الهوني األيام القليلة الماضية أغنية 

»فيك الخير« بمناسبة نتائج الطلبة في المرحلتين 
اإلعدادية والثانوية.

وقال الهوني لـ»بوابة الوسط« الثالثاء »األغنية كلمات 
الشاعر أحمد العبيدي ولحني وتوزيعي وغنائي«.

وأضاف: »كلمات األغنية تتغنى وتتغزل في المدارس 

وما تقدمه للطلبة من عطاء وهنا الشكر موصول لكل 
المعلمين والمعلمات لما يقدمونه من أجل األجيال 

القادمة«.
وأكد الهوني على أنه »يسعى في كل مناسبة إلى 

المشاركة بأغنية إلسعاد الجميع وقام بتصوير العمل مع 
مجموعة من األطفال«.

الهوني يهدي أغنية »فيك الخير« للطلبة واملدرسني

سيدة ليبية تحصل 
على الطالق عبر »فايبر«

#هشـتاغ

عرضت سامسونغ األربعاء في نيويورك الطراز األخير من 
تعزيز  آملة   »10 نوت  »غاالكسي  النوعية  العالي  جهازها 
مواجهة  في  الذكية  الهواتف  سوق  في  األول  موقعها 
 23 من  اعتبارا  للبيع  الجهاز  وسيطرح  و»آبل«.  »هواوي« 
أغسطس ويأتي بنسختين »نوت 10« المجهز بشاشة من 
16 سنتمترا ويباع اعتبارا من 949 دوالرا و»نوت +10« مع 

شاشة من 17 سنتمترا بسعر أساسي قدره 1099 دوالرا.
الخامس لتصبح  الجيل  الطرازين خيار  ويقترح كل من 
أصغر  الجديد  والجهاز  األساس،  السعر  من  أعلى  كلفته 
وأرق من النسخ السابقة وسيكون مجهزا بقلم مع قدرات 
معززة تسمح خصوصا بالتحكم بالجهاز عن بعد اللتقاط 

الصور أو مشاهدة أشرطة فيديو عبر »يوتيوب«.
مسح  إمكانية  توفر  وباتت  الكاميرا  نوعية  وحسنت 
األشياء بتقنية ثالثية األبعاد فيما أصبحت البطارية تستمر 
لفترة أطول بال شحن، وتعاونت سامسونغ في إطالق هذا 
المنتج مع مايكروسوفت إذ يمكن للمستخدمين الوصول 
إلى الواجهة البينية لجهاز »نوت 10« من خالل »ويندوز«.

جهازها  موعد طرح  أخرى  وأكدت سامسونغ من جهة 
منتجين  وعرضت  أغسطس   23 في  أس6«  »تاب  اللوحي 
إضافيين هما ساعة موصولة »ووتش أكتيف 2 بسعر 309 
دوالرات« وكمبيوتر محمول »بوك أس« متوافر اعتبارا من 

سبتمبر بسعر 999 دوالرا.
في  الذكية  الهواتف  مبيعات  فيه  تراجعت  وقت  وفي 
زادت  العام،  من  الثاني  الربع  في   %2,6 بنسبة  العالم 
السوق  في  حصتها  العمالقة  الجنوبية  الكورية  الشركة 
لتصل إلى 22% بفضل ارتفاع مبيعاتها بنسبة 7% على 

ما أظهرت دراسات نشرت األربعاء أجراها محللون.

سامسونغ تكشف عن 
هاتفها»غاالكسي نوت 10«

سيتمكن مستخدمو »إنستغرام« قريبا من استخدام أداة جديدة تساعدهم 
هذه  وستتيح  مغلوطة،  معلومات  يتضمن  الذي  المحتوى  عن  اإلبالغ  في 
األداة الجديدة اإلبالغ عن منشور من خالل اختيار سمة »فالس إنفورميشن« 
األخبار كي  في صحة  المستقلين  المدققين  انتباه  للفت  خاطئة(  )معلومات 
يتحققوا منه، وفق ما كشفت ناطقة باسم »فيسبوك« التي تملك »إنستغرام«.

ومن المرتقب أن توضع هذه األداة الجديدة في متناول المستخدمين، 
المقدر عددهم بنحو المليار بحلول نهاية أغسطس، فيما قالت الناطقة باسم 
المجموعة »اعتبارا من اليوم، سيتسنى للناس إبالغنا بوجود منشورات على 
إنستغرام يعتبرون أنها خاطئة... نستثمر كثيرا للتصدي النتشار المعلومات 
على  تأخذ  لم  بأنها  »فيسبوك«  واتهمت  كافة«.  منصاتنا  على  المغلوطة 
محمل الجد محاوالت نشر معلومات خاطئة روج لها مقربون من الكرملين 

للتأثير على نتائج االنتخابات األميركية سنة 2016 لصالح دونالد ترامب.
ولن تحذف المنشورات التي أبلغ عنها، إذا لم تكن تخالف قواعد الشبكة، 
أيضا  »فيسبوك«  وتنوي  المنصة.  على  البحث  نتائج  في  تظهر  لن  لكنها 
يبلغ  أن  حتى  قبل  الخاطئة،  المعلومات  لرصد  الصناعي  بالذكاء  االستعانة 

عنها المستخدمون.

يحرص دائما تطبيق المراسلة الشهير واتساب »واتسآب«، على إضافة العديد من 
الميزات لمنصته خالل األشهر الماضية، وذلك لتلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليار 

مستخدم حول العالم.
ميزات  أبرز  فإن  الهندية،   »Financial Express« صحيفة  في  جاء  لما  وطبقا 
»واتسآب« التى قام بإضافتها مؤخرا للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد 
هي »ميزة بصمة اإلصبع« والتى تعد إحدى ميزات األمان التى تمت إضافتها لنظام 
التشغيل أندرويد، وتم تفعيل هذه الميزة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية ويمكن 
لمستخدمي اإلصدار التجريبي من »واتسآب« الترقية إلى اإلصدار 2.19.3 لالستمتاع 

بهذه الميزة.
كما أصبح التطبيق يتمتع بميزة »إعادة توجيه الرسائل«، لمواجهة ماتعرض له 
من انتشار األخبار الكاذبة ع خاصة في دولة الهند، من خالل معرفة عدد المرات 
التى تمت فيها إعادة توجية الرسالة. و أما ميزة »رسائل صوتية متتاليية« تتيح تلك 
الميزة لمستخدمي االستماع إلى الرسائل الصوتية تلقائيا وتشغيلها بشكل متتالي.

اكتشف املعلومات الكاذبة
في »إنستغرام« 

»واتسآب« يكشف عن 3 ميزات جديدة
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بانتظار »الفرج«.. حراك دولي يعيد سحب »العملية السياسية«
سياق  وفــي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
تأكيده المتكرر على ضرورة العودة للمفاوضات 
األطــراف  بين  السياسية  العملية  واستئناف 
الحل  أن  اعتبر  الليبية،  ــة  األزم في  الفاعلة 
في  ــك  وذل مكلف«،  »وهــم  لألزمة  العسكري 
مؤتمر  خالل  سالمة  من  جرأة  أكثر  تصريحات 
صحفي عقده األربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية 
األمم  إن  قال  لكنه  المالطي  التجاري  والترويج 
حل  عمليات  إلى  العودة  من  »تقترب  المتحدة 
األزمات الليبية«، دون أن يحدد تفاصيل محددة 

آلفاق هذا االقتراب.
األممي،  المبعوث  تصريحات  مع  وبالتوازي 
بلدية  ويليامز،  ستيفاني  نائبته  زيــارة  كانت 
مصراتة، حيث أجرت اجتماعات مع عميد وأعضاء 
البلدية وممثلين عن المجتمع المدني والشيوخ 
ممثلين  وكذلك  المنطقة،  في  القبائل  وزعماء 

عن المرأة والناشطين.
مصراتة  مدينة  ــروط  ش ويليامز  وتلقت 
للمصالحة، ومن بينها »استبعاد الحل العسكري 
مستقبلي«،  حـــوار  أي  مــن  حفتر  والــمــدعــو 
التدخل  إيقاف  العمل على  وشددوا على »أهمية 
تنفيذ  في  االستمرار  ضرورة  و»على  الخارجي«، 
التي  االقتصادية  واإلصالحات  األمنية  الترتيبات 
الدولة  لقيام  الفرصة  إتاحة  في  عليها  يُعول 
الجامع  الملتقى  في  أكبر  وفرصة  المدنية، 
بانتخابات  تُلحق  وطنية  وحدة  بحكومة  للخروج 

وفق قاعدة دستورية«.
األممية  البعثة  من  مقربة  مصادر  وتقول 
لقاء  من  أكثر  في  أكدت  البعثة  إن  لـ»الوسط« 
في  الكرة  أن  والخارج  الداخل  في  مسؤولين  مع 
ضرورة  يعني  مما  األزمة،  لحل  الليبيين  ملعب 

انخراط الفاعلين الرئيسيين في المشهد الليبي 
في عملية سياسية تدفع بقوة نحو حل األزمة.

باتت  محللين-  -ووفق  تراهن  واشنطن  لكن 
بعد  خصوصا  الحل  في  أكبر  دور  على  تراهن 
ريتشارد  الجديد،  األميركي  السفير  مباشرة 
نورالند، مهام عمله، إذ أكد خالل مكالمة هاتفية 
أن  أسبوع- »على  الثانية خالل  السراج -هي  مع 
الوحيد  الحل  وأن  الليبية،  لألزمة  ال حل عسكريا 
يكمن في العودة إلى المسار السياسي«، مشيرا 
االستقرار في  إلى »حرص واشنطن على تحقيق 
ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل ما 

يمكن لتحقيق ذلك«.
وعززت تصريحات نورالند حول الحل السياسي 
تتواله واشنطن في  الحديث عن دور مباشر قد 
إذ سبق  القادمة،  المدة  الليبي خالل  الملف  حل 
أن تعهد السفير األميركي الجديد بـ»العمل من 
تصريحات  ليبيا«،  في  للصراع  فوري  إنهاء  أجل 
عبرت  الخميس،  أطلقها  التي  األميركي،  السفير 
على نحو واضح عن »رغبة واشنطن في تكثيف 

النشاط الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع«.
األوسط  الشرق  شؤون  المتابعون  ويلحظ 
خبرة  لديه  ليست  الجديد  األميركي  السفير  أن 
سابقة للعمل الدبلوماسي بدول عربية، إذ عمل 
قبل  وأوزبكستان  أوكرانيا  من  كل  لدى  سفيرا 
ليبيا،  في  لبالده  سفيرا  الجديد  عمله  يباشر  أن 
وهو ما قد يعطي إشارات دالة نحو تفكير جديد 
يعمل من خارج الصندوق، عكس سفراء غربيين 
سابقين انخرطوا في الملف الليبي بعدما خاضوا 

تجربة العمل في نقاط ملتهبة بالمنطقة.
عند  يقف  لن  األميركي  التحرك  أن  ويبدو 
وزير  بين  االتصال  جــاء  إذ  السفارات،  حــدود 

ونظيره  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
نحو  على  عبر  والــذي  شكري،  سامح  المصري 
واضح عن »المخاوف األميركية بشأن طول أمد 
الصراع في ليبيا«، مشيرة إلى أنهما »اتفقا على 

الحاجة لحل سياسي«.
التي  الــحــل  صيغة  عــن  ــك  ذل ينفصل  وال 
قد  محللون  اعتبرها  رؤية  وفق  القاهرة  طرحتها 
تشكل مالمح مبادرة لحل األزمة، وتتمحور حول 
ليبيا،  في  الشاملة  التسوية  »عملية  إلى  الدعوة 
الجوهرية  للقضايا  شاملة  معالجة  إلى  تستند 
في  الموارد  توزيع  عدالة  قضية  رأسها  وعلى 
توحيد  واستكمال  إنفاقها،  في  والشفافية  ليبيا 
المسلحة  الميليشيات  وحل  الليبية،  المؤسسات 
االتفاق  في  الــوارد  النحو  على  أسلحتها  وجمع 

الخارجية  وزارة  بيان  وفق  الليبي«،  السياسي 
المصرية.

الرئيسين  اتفاق  جــاء  نفسه،  السياق  في 
فالديمير  والروسي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
ليبيا  إلى  االستقرار  إعادة  ضرورة  على  بوتين، 
في وقت عبَّـر األخير عن رغبته في معرفة موقف 
ماكرون  دعا  إذ  األخيرة.  األحــداث  من  باريس 
النظام،  وإحالل  ليبيا  في  االستقرار  »تأمين  إلى 
وروسيا لها دور مهم في القضايا الدولية«، فيما 
سماع  في  رغبته  عن  باإلعراب  بوتين  اكتفى 

موقف فرنسا بشأن المسألة الليبية.
على  ــالوة  وع اإلقليمي،  الصعيد  على  أمــا 
الموقف المصري الذي طرح مبادرة جديدة للحل، 
العربية  ــارات  اإلم اآلخر  اإلقليمي  الالعب  فإن 

في  اعتداال  أكثر  لهجة  اتخاذ  في  شرع  المتحدة 
التعاطي مع الملف الليبي، وفق افتتاحية جريدة 
أن  بالتأكيد  الحكومة-  من  -المقربة  »الخليج« 
في  يبقى  الناشبة  لألزمة  الحل  إلى  »الدعوة 
المسار  إلى  والعودة  أنفسهم  الليبيين  أيدي 
السياسي«، واقترحت »ضرورة اتخاذ تدابير لبناء 
للوصول  تمهيدا  المتنازعة،  األطراف  بين  الثقة 
إلى اتفاق وقف دائم إلطالق النار، وإعادة إطالق 

السياسية«. العملية 
طرحت  الرسمية-  -شبه  اإلماراتية  الجريدة 
األولى  رئيسيتين:  مقاربتين  خالل  من  رؤيتها 
الذي  التفجير  أوضحه  الذي  اإلرهــاب  خطر  هي 
إضافيا  دليال  يقدم  الدولية  البعثة  استهدف 
على ما تعانيه ليبيا من خطر اإلرهاب وجماعاته 

الوطني  واالستقرار  لألمن  المهددة  المتطرفة 
والسلم االجتماعي. والثاني أن ليبيا تمثل الممر 
الرئيس للهجرة غير الشرعية، وهي قضية تجلب 

وراءها العديد من القضايا الشائكة.
جمود عسكري

حرب  على  الغالب  العسكري  الجمود  أن  ويبدو 
صيغة  الحرب  هذه  يعطي  بدأ  الذي  العاصمة، 
الالعبين  جميع  وضع  قد  مغلوب«  وال  غالب  »ال 
سؤال  أمام  الرئيسيين  واإلقليميين  الدوليين 
عن  يتساءلون  مراقبون  لكن  السياسي،  الحل 
ظل  في  الحل  هذا  طريق  ألول  الوصول  سبل 
التي  والخروقات  العسكرية،  العمليات  استمرار 
المبعوث  إليها  دعا  التي  العيد«  سجلتها »هدنة 
األممي إلى ليبيا، والتفجير الذي استهدف سيارة 
يستقلها موظفو بعثة األمم المتحدة في بنغازي 

األسبوع الماضي.
هذا  من  دهشتهم  المحللون  يخفي  وال  بل 
جميع  من  فردية  مواقف  يجعل  الذي  التناقض، 
األطراف الدولية تتحدث عن الحل السياسي في 
مجلس  يعجز  حين  في  محفل،  أو  مناسبة  كل 
الحرب تحت  األمن عن إصدار قرار حاسم يوقف 
أولى وبديهية لحفظ  رقابة دولية، وهي خطوة 

السالم واألمن الدوليين.
هو السؤال نفسه الذي دفع ألمانيا إلى انتقاد 
الليبية، وذلك على  األزمة  الدولي حيال  الموقف 
انتقد  الذي  ماس،  هايكو  خارجيتها  وزير  لسان 
في  الصراع  حل  عن  الدولي  األمن  مجلس  عجز 
»الفيتو«،  النقض  حق  استخدام  بسبب  ليبيا 
هو  األمــن  مجلس  »يصبح  أن  أهمية  مؤكدا 
قضايا  في  الدولية  للسياسة  المحددة  الهيئة 

مثل ليبيا واليمن وسورية«.

تصريحات سالمة.. وحتركات ويليامز.. واتصاالت بومبيو وشكري

< بومبيو < ريتشارد نورالند < حفتر < فائز السراج

< ماكرون وبوتني خالل لقاء سابق

في قلب قمة بوتين وماكرون

التقارب الفرنسي الروسي يفتح الباب لحلحلة األزمات ليبيا
القمة  خالل  وروسيا  فرنسا  بين  المسجل  التقارب  يبدو 
التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره 
نقطة  الثالثاء،  أمس  من  أول  بوتين  فالديمير  الروسي 
العديد  حول  وموسكو  باريس  بين  أوسع  لتنسيق  انطالق 
بالتوازنات  النظر  يعيد  وقد  والدولية  الثنائية  المسائل  من 

القائمة في أوروبا وفق المراقبين.
بين  لالجتماع  الجيوسياسية  المسائل  قائمة  وشملت 
الفرنسية  الريفيرا  في  قمتهما  وروسيا خالل  فرنسا  رئيسي 
نقاط تقارب يمكن أن تغير التوازن بشكل فعلي في القارة 
األوروبية بعد سنوات من المواجهة بين الكرملين وزعماء 

االتحاد األوروبي.
بها  خصَّ  التي  الدولة  زيارة  إن  الدبلوماسيون  ويقول 
وتمثل  دولة.  زيارة  مجرد  ليست  الروسي  نظيره  ماكرون 
القيادة  وتيرة  في  تغيير  حــدوث  على  ودلياًل  أكثر  شيًئا 
من  محاولة  وهناك  جهة،  من  مستقباًل  ألوروبا  الطموحة 
جهة أخرى لوضع تحرك جديد لالقتراب من القارة القديمة 

من قبل الجار الروسي القوي.
الحجج الحساسة

قمة  انعقاد  قبل  الروسي  لنظيره  ماكرون  دعوة  وجاءت 
الدول الصناعية السبعة في بياريتز غرب فرنسا والتي جرى 
ولكن  أوكرانيا،  ملف  بسبب  حضورها  من  روسيا  إقصاء 
في  الدبلوماسيين  حسب  يخطط  الذي  الفرنسي  الرئيس 
بروكسل لتبوأ دور المستشارة األلمانية أنجيال ميركل حتى 
روسيا  مع  التقارب  آلية  يوجه  أن  يريد  واليتها  انتهاء  قبل 
للمقاربة  األساسية  النقاط  من  عدد  على  جهوده  مسلًطا 
تمثل  نقاط  وهي  ــران،  وإي وليبيا  وسوريا  أوكرانيا  وهي 
جميعها الحجج الحساسة التي يمكن أن يغير فيها التقارب 
التوازنات  جــداول  كبير(  )وبشكل  وموسكو  باريس  بين 
أو  حساسية،  األكثر  الموضوع  ولكن  والعالمية.  اإلقليمية 

باألحرى الموضوع الذي يشمل جميع الموضوعات األخرى، 
هو العالقة بين أوروبا وروسيا. إذ يشير الدبلوماسيون إلى 
أنه لم يجر ضخ أي دماء جيدة بين بروكسل والكرملين لمدة 
خمس سنوات على الرغم من أنه يمكن لمشروع خط نورث 
ستريم 2 للغاز الطبيعي، المحبذ من قبل ألمانيا وروسيا أن 
يعمل قريبًا على الرغم من تظلم البلدان المجاورة، وخاصًة 
دول البلطيق. وأجبرت العقوبات االقتصادية وطرد موسكو 

من مجموعة الثماني، إلى جانب صعوبة الحوار مع الواليات 
المتحدة الرئيس بوتين على اللجوء إلى الصين بقيادة شى 
جين بينغ وقبوله بتوسيع بيكين طريق الحرير نحو القطب 

الشمالي عبر المياه الباردة التي تسيطر عليها موسكو.
قلب اتجاه الكرملين

ومن الواضح أن ماكرون يوظف تراجع نفوذ المستشارة 
ميركل وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وشلل الطبقة 

مع  الجديد  التحالف  من  نوع  لصقل  إيطاليا  في  السياسية 
الروس يعطي لفرنسا هامش مناورة فعليًا في ملفات حيوية 
تهم المصالح الفرنسية وفي مقدمتها سوريا وليبيا وإيران 
شبه  في  الوضع  إدارة  في  روسيا  موقف  على  انفتاح  مقابل 

جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.
الشعبوية  الحركات  مع  جيدة  عالقات  بوتين  ــام  وأق
الرئيس  ويريد  وفرنسا  والنمسا  إيطاليا  في  األوروبــيــة 

الفرنسي إيمانويل ماكرون قلب اتجاه الكرملين.
بشأن  المتشددة  بمواقفها  الشهيرة  األلمانية  وستحل 
يونكر على  لين مكان جان كلود  أورسوال فون دير  روسيا، 
أيضًا  ببوتين  يدفع  الذي  األمر  األوروبية  المفوضية  رأس 
للبحث عن حليف في شخص ماكرون على الساحة األوروبية.
وموسكو،  باريس  بين  بديهية  مشتركة  وتوجد مصالح 
وفهم ماكرون أنه بدون تفاهم مع بوتين ال يمكنه كسب 
الجولة في شمال أفريقيا والشرق األوسط، وأن عليه تجنب 
على  فقط  المراهنة  أو  الصين  أحضان  في  كلية  اإلرتماء 

صداقته مع الرئيس األميركي دونالد ترامب.
مايو  في  جرت  التي  األوروبية  االنتخابات  تسببت  كما 
الماضي في تعديل جغرافي سياسي قوي ونبهت باريس إلى 
إجراء مقاربات جديدة مع موسكو. ما دفع ماكرون  ضرورة 
إلى استباق الجميع واستقبال بوتين قبل بضعة أيام فقط 
من اجتماع مجموعة السبع في بياريتز، بهدف تقديم نفسه 

كمهندس كبير للعالقات الجيوسياسية نيابة عن أوروبا.
مبادرات محددة تجاه ليبيا

مبادرات  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأطلق 
الظهور  يحاول  كما  عام  من  أكثر  منذ  ليبيا  تجاه  محددة 
المنافع  على  واالستحواذ  إيــران  مع  األزمــة  في  كوسيط 

التجارية من أي اتفاق مع طهران.
ورغم النفي المتكرر يتضح أيضًا وبالنسبة للملف الليبي 
خالف  على  مشتركة  رؤية  لديهما  وبوتين  ماكرون  أن 
متزايد  بشكل  واشنطن  تحاول  وبينما  بسوريا،  يتعلق  ما 
حروبها  على  والتركيز  األوســط،  الشرق  عن  االنفصال 
تستعيد  أن  باريس  تحاول  بكين(،  ضد  )خاصة  التجارية 
قوتها في مواجهة ألمانيا وتجد في موسكو أفضل حليف.

موسكو  الروسية  العاصمة  تستضيف  أن  المقرر  ومن 
األمني  التعاون  لمجلس  اجتماعًا  المقبل  سبتمبر   9 يوم 
والدفاع  الخارجية  وزراء  بمشاركة  الروسي  الفرنسي 

للطرفين.

بروكسل–علي أوحيدة

عادت سُحب 
أحاديث الحل 

السياسي لألزمة 
الليبية لتمأل األجواء الدولية 

واإلقليمية، وسط تجمد 
األوضاع العسكرية على التخوم 
الجنوبية للعاصمة بين القوات 
التابعة للقيادة العامة للجيش، 

والقوات التابعة لحكومة 
الوفاق، والتي دخلت يومها 

الـ140، وبدأت تصدر مؤشرات 
»كالمية« جديدة على تحريك 

العملية السياسية، سواء 
على صعيد األمم المتحدة 

أو الالعبين اإلقليميين 
الرئيسيين في المشهد الليبي، 

أو القوى الفاعلة الكبرى، التي 
جددت الحديث عن العملية 

العسكرية واستبعاد الحل 
العسكري، على نحو فردي 

ودون أطر واضحة.



محليات 04

حرس  وانشغال  لإلبحار،  جيدة  مناخية  ظروف  بين  ما 
السواحل بعطلة عيد األضحى، كانت الفرصة مواتية آلالف 
غير  للهجرة  طريقهم  في  البحر  ركوب  على  المهاجرين 
في  واإلغاثة  البحث  عمليات  منسق  أرجع  هكذا  الشرعية.. 
رومانيوك،  نيكوالس  مديترانيه«،  أس  أو  »أس  منظمة 
أغسطس  في  اإلبحار  على  المهاجرين  إقبال  زيادة  سبب 
ليصل إجمالي من تم إنقاذهم إلى نحو 800 مهاجر، سواء 
»أوبن  اإلنسانيتين  السفينتين  متن  على  إنقاذهم  تم  من 
أرمز« و»أوشن فايكينغ«، أو من أنقذهم قوات خفر السواحل 

الليبية.

إحصائيات
لمنظمتين  تابعة  سفينة  وهي  فايكينغ«،  »أوشن  وأنقذت 
مديترانيه«  أس  أو  »أس  هما  حكوميتين،  غير  إنسانيتين 
و»أطباء بال حدود«، في 12 أغسطس، نحو 105 مهاجرين 
ليصبح  ليبيا،  سواحل  قبالة  الدولية  المياه  في  إضافيين 
مجموع الذين أنقذتهم 356 شخصا، وفق ما أفادت صحفية 

في »فرانس برس« على متن السفينة.
أما السفينة اإلنسانية األخرى فكان على متنها نحو 147 
اإليطالية،  المبيدوسا  جزيرة  في  ترسو  أن  قبل  مهاجرا، 
متن  على  التوتر  ارتفاع  جراء  اتخذ  قضائي  قرار  بموجب 

السفينة بعد أيام من رسوها قبالة الميناء.
 17 في  الليبية،  البحرية  القوات  أعلنت  المقابل،  وفي 
أغسطس أن دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 278 
مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات شمال غرب وشمال شرق 
طرابلس وعلى مسافات متباينة خالل عيد األضحى المبارك.

عطلة ومناخ جيد
أو  »أس  منظمة  في  واإلغاثة  البحث  عمليات  منسق  وقال 
برس«  »فرانس  في  لصحفية  تصريح  في  مديترانيه«  أس 
»الظروف  فايكينغ«،  »أوشن  السفينة  متن  على  موجودة 

المناخية الجيّدة تشجّع المهاجرين على اإلبحار«.
السواحل  وخفر  المنطقة  في  الوحيدون  »نحن  وأضاف 
الفرنسية  الوكالة  صحفية  دفع  ما  يجيبون«،  ال  الليبيون 
هو  العيد  في  البحر  على  اإلقبال  أسباب  أحد  بأن  للقول 
الليبية« بسبب  السواحل  الخجول للسلطات على  »الحضور 

»عطلة عيد األضحى التي بدأت األحد«.
لكن المهاجرين ال يعتمدون كثيرا في محاوالتهم الهجرة 
إذ  عدمه،  من  لإلبحار  ومناسبتها  المناخية  الظروف  على 

جحيم »مراكب املوت« في أغسطس
إنقاذ 800 مهاجر من قبل السفينتين اإلنسانيتين والقوات البحرية

مأساة ثالثة مهاجرين ليبيني: هاربون من املوت إلى املوت..!
ما زال البحر ومخاطره أفضل من ليبيا الغارقة في أتون الفوضى والنزاعات 
مديتيرانيه«  أس  أو  »أس  منظمتا  أنقذتهم  ليبيين  شبان  ثالثة  نظر  في 
رصدته  تقرير  وفق  متهالك،  مركب  في  كانوا  عندما  حدود«  بال  و»أطباء 
وكالة »فرانس برس«. جلس كل من صالح وخليل وإبراهيم الذين تتفاوت 
أعمارهم بين 19 و22 عاما، في إحدى زوايا السفينة »أوشن فايكينغ« التي 
ما زالت تنتظر مرفأ تنزل فيه 356 مهاجرا ُأنقذتهم، بعض منهم قبل عشرة 

أيام ليس إال.
اعتاد الشبان الثالثة الجلوس في ركن من جسر السفينة الكبيرة الحمراء 
ونادرا ما يخالطون المهاجرين اآلخرين اآلتين من السودان والتشاد وإريتريا 
يبلغ  الذي  الوجه  الشاحب  أيضا. ويقول خليل  العاج  والسنغال، ومن ساحل 
العشرين من العمر »لم أكن أدرك أن البحر خطير إلى هذا الحد. لكن ليبيا 

تنهار، لم يعد في وسعنا العيش هناك«.

شظايا في البطن
كان خليل سائق سيارة أجرة، يتنقل بين مدينتي سبها وبنغازي عندما أوقفه 
ندوب  عن  كشف  الذي  الشاب  ويقول  العامة.  القيادة  لقوات  تابعون  رجال 
قرب شفتيه، إنهم زجوا به في السجن حيث أمضى ثالثة أشهر مع مئات من 
السجناء، وكان يتعرض للضرب يوميا. ومع حوالي 15 سجينا آخرين تمكن 
من الفرار تحت رصاص سجانيهم. وأكد خليل »رأيت أشخاصا يقعون حولي، 

ال أعرف هل نجوا أم ال. أنا أصابتني شظايا«.
وسحب الشظايا الطبيب لوقا من منظمة أطباء بال حدود، الموجود على 
متن السفينة. فقد كانت تحت الجلد على عمق 5.1 سم. وقال الطبيب »لم 

حكايات من دفتر أحوال الهجرة غير الشرعية

األزمة الليبية في بورصة سباق انتخابات الرئاسة التونسية
بين انتقادات المرزوقي.. وحياد الزبيدي.. وبراجماتية مرزوق

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أفاجأ ويا لألسف، هذا نوع الجروح التي يصاب بها الناس في مناطق النزاع«. 
وقد عاد خليل، المصاب، والمحروم من سيارته المصادرة، بسيارة أجرة إلى 

سبها للقاء أسرته. وقال »أردت فقط أن أعيش حياة طبيعية«.
لكن معارك اندلعت بعد شهر في مدينته. وقالت له والدته »من األفضل 
لك أن تغادر«. وأوضح أنها »لم تكن على علم أبدا بالمخاطر الموجودة على 
المعابر، وأنا أيضا، وما أفرحني أني ركبت البحر«. ويقول خليل »إذا بقيت، 
سيكون عليك أن تقاتل أو تُقتل«. وأخيرا، أنقذت السفينة البرمائية الزرقاء 
التي استقلها مع 104 أشخاص آخرين في 12 أغسطس، فيما بدأت تغرق 

في الماء.

صورة سيلفي أخيرة
في البداية، لم يكن صالح، الشاب الوسيم الذي يبلغ التاسعة عشرة من 
عمره، يعارض فكرة القتال، فالتحق بقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
وقال  الحرب.  أجل  من  يولد  لم  أنه  أدرك  ما  سرعان  لكنه  السراج.  فائز 
لـ»فرانس برس« »لو بقيت، كنت سأتعرض للقتل. فرجال السراج يطلبونني 
ألني تخليت عنهم، ورجال حفتر ألني قاتلت مع السراج ...« وأضاف »أعطاني 
سوداني رقم هاتف، وبما أنني ليبي، غادرت في اليوم نفسه«. وبقي الوقت 

الضروري اللتقاط صورة شخصية مع عائلته.
لون  هو  بالده،  مغادرة  على  إبراهيم  يحمل  آخر  مهم  سبب  ثمة  وكان 
المعارك.  في  عمي  وُقتل  توفي  البشرة.  أسود  كان  »أبي  وقال  بشرته. 
تعرضت مدرستي للقصف، وقالت لي أمي: )ليبيا ليست لك(«. وأوضح الشاب 
الذي كان يرتدي سترة صفراء »لم أتمكن من التقدم المتحانات الجامعة، 
وكان لدي أصدقاء سودانيون، كنا مثل عائلة. وُقتل صديق من دارفور أمام 
عيني، بينما كنا متوجهين للعب كرة القدم«. وخلص إلى القول »ال أريد أن 

أقاتل. على السفينة الزرقاء، شعرت بالرعب، لكن ليبيا أخطر من سفينتنا«.

القاهرة ــ الوسط

أتون  الغارقة في  ليبيا  البحر ومخاطره أفضل من  أن  يرون 
على  إنقاذهم  تم  من  شهادات  وفق   ، والنزاعات  الفوضى 

السفينة »أوشن فايكينغ«.
إنقاذهم  تم  الذين  أحد  خليل،  الشاب  شاهده  ما  ولعل 
على متن السفينة اإلنسانية، كان كافيا ليلقي بنفسه وسط 
متأكدا  كان  لو  حتى  اآلخرين  المهاجرين  مئات  مع  البحر 
يعمل سائق سيارة  كان  أنه  غرقا، مؤكدا  أن سيلقى حتفه 
أجرة بين مدينتي سبها وبنغازي، عندما أوقفه رجال تابعون 
وأمضى  السجن  في  به  زجوا  حيث  العامة،  القيادة  لقوات 
للضرب  نتعرض  »كنا  السجناء،  من  مئات  مع  أشهر  ثالثة 
يوميا«، ومع حوالي 15 سجينا آخرين تمكن من الفرار تحت 
رصاص سجانيهم »رأيت أشخاصا يقعون حولي، ال أعرف هل 

نجوا أم ال. أنا أصابتني شظايا«.
»من األفضل أن تغادر«

بعدما نجح الشاب في الفرار، اندلعت معارك عنيفة بعد شهر 
في مدينته، فقالت له والدته »من األفضل لك أن تغادر«، 
على  الموجودة  بالمخاطر  أبدا  علم  على  تكن  »لم  مضيفا 
المعابر، وأنا أيضا، وما أفرحني أني ركبت البحر« مؤكدا »إذا 

بقيت، سيكون عليك أن تقاتل أو تُقتل«.
»لو بقيت، كنت سأتعرض للقتل« هكذا يشرح شاب آخر 

يدعى صالح أسباب إقدامه على هذه المخاطرة.
التحق  إذ  القتال،  ورغم ان الشاب لم يكن يعارض فكرة 
بقوات حكومة الوفاق الوطني، لكنه سرعان ما أدرك أنه لم 
لـ»فرانس برس« مضيفا  الحرب، وفق قوله  أجل  يولد من 

حفتر  ورجال  عنهم،  تخليت  ألني  يطلبونني  السراج  »رجال 
)شخص(  »أعطاني  مضيفا   »... السراج  مع  قاتلت  ألني 
اليوم  في  غادرت  ليبي،  أنني  وبما  هاتف،  رقم  سوداني 

نفسه«.

»ليبيا ليست لك«
الناجين  أحد  إبراهيم،  أجبر  آخر،  مهم  سبب  ثمة  وكان 
على متن السفينة اإلنسانية، على مغادرة بالده، وهو لون 
بشرته. وقال »أبي كان أسود البشرة. توفي وُقتل عمي في 
المعارك. تعرضت مدرستي للقصف، وقالت لي أمي: )ليبيا 

ليست لك(«.
»لم  صفراء  سترة  يرتدي  كان  الذي  الشاب  وأوضح 

لدي أصدقاء  الجامعة، وكان  التقدم المتحانات  أتمكن من 
أمام  دارفور  من  صديق  وُقتل  عائلة.  مثل  كنا  سودانيون، 
وخلص  القدم«.  كرة  للعب  متوجهين  كنا  بينما  عيني، 
الزرقاء، شعرت  السفينة  أقاتل. على  أن  أريد  القول »ال  إلى 

بالرعب، لكن ليبيا أخطر من سفينتنا«.
أخيرا تمكن مهاجر تشادي  نفسها،  السفينة  وعلى متن 
من مغادرة ليبيا بعدما فشل في أربع محاوالت سابقة للفرار 

من طرابلس، إال أنه نجح في المرة الخامسة.

إصرار على الموت
الشاب الذي يدعى »جبريل« جرب الموت بالفعل في أول 
ما  لكن سرعان  البحر  في  انطلق  حيث  للهجرة،  محاوالته 
انكسر القاع الخشبي، وبدأت المياه تتسرب إلى المركب، 
حيث  أبدا...«،  نرها  لم  لكننا  النجاة  سترات  ثمن  »دفعنا 
شخصًا   30 نحو  وسقط  للقارب  الخلفية  الجهة  انهارت 
يجيد  يكن  لم  منهم  »أحدًا  أن  موضحا  المياه،  في 
القارب  الشتعال  أدى  الحادث  أن  إلى  مشيرا  السباحة«، 
حيث تعرض لحروق بالوقود، ونقل هو وأربعة من زمالئه 
يهرب،  أن  قبل  عسكريون،  أوقفهم  حيث  مستشفى  إلى 
بالفشل  جميعها  باءت  أخرى  مرات  ألربعة  الكرة  ويعيد 
الخامسة  المحاولة  من  تمنعه  لم  السيئة  ذكرياتها  لكن 

التي نجحت أخيرا .
»الجحيم الحقيقي كان الفترة التي قضتها في ليبيا« هكذا 
»أوشن  متن  على  الناجيات  أحد  اإليفوارية،  السيدة  تقول 
فايكينغ« التي قدمت إلى ليبيا هربا من »زوج معنف« وبحثا 
عن عمل، لكن »في ليبيا عشنا الكثير من العذاب.. الضربات 
تكررت مرارا، ال يريدوننا هناك« حيث انتهى بها األمر في 

مركز احتجاز.
وتضيف السيدة، »في السجن )تقصد مركز االحتجاز( لم 
يقدموا لنا شيًئا، فقط المنظمات غير الحكومية )مثل أطباء 
مضيفة  طعامًا«  لنا  أحضرت  األحمر،  والصليب  حدود(  بال 

»مستعدة للموت في البحر بداًل عن العودة إلى الخلف«.
يذكر أنه في أول أغسطس، أصدر وزير الداخلية بحكومة 
إليواء  رئيسة  مراكز  بإغالق  قرارا  باشاغا،  فتحي  الوفاق، 
موجها  والخمس،  وتاجوراء  مصراتة  مدن  في  المهاجرين 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيلهم، كما سجل فريق العمل 
طلبات  الالجئين،  لشؤون  المتحـدة  األمم  لمفوضية  التابع 
فرع  الشرعية-  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  لنزالء  اللجوء 

طرابلس طريق السكة، لبحث حاالتهم.

فرض الملف الليبي نفسه على بورصة االستقطاب 
المرشحين  أبرز  قدم  بعدما  تونس،  في  الحاد 
منتصف  المقررة  البالد  في  الرئاسية  لالنتخابات 
دبلوماسية  تركة  معالجة  أساليب  المقبل  الشهر 
ثقيلة خّلفها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، 

وهو ما يهدد بخروج الملف عن نهجه الحيادي.
وتونس على موعد مع ثالث انتخابات في تونس 
منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق 
الربيع  انتفاضات  وفجرت  علي  بن  العابدين  زين 

العربي في بلدان عدة.
النهائية  القائمة  عن  اإلعالن  انتظار  وفي 
كشفت  الجاري،  أغسطس   31 يوم  للمرشحين 
عن  التونسية  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
قائمة المرشحين الـ26 للرئاسيات التي تنظم يوم 

15 من سبتمبر المقبل.
ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 
ورئيس  الشاهد،  يوسف  الحالي  الوزراء  رئيس 
مورو  وعبدالفتاح  جمعة،  مهدي  السابق  الوزراء 
الحالي  الدفاع  ووزير  النهضة،  حركة  رئيس  نائب 

عبدالكريم الزبيدي.
الرئيس  أيضا  البارزين  المنافسين  بين  ومن 
وهو  القروي،  ونبيل  المرزوقي،  المنصف  السابق 

رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة.
ويضع الطامحون إلى كرسي الرئاسة حل األزمة 
أظهر  إذ  االنتخابية،  برامجهم  صلب  في  الليبية 
عدد منهم ابتعادهم عن خيار السبسي في مواصلة 

نهج الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الدبلوماسي 
في التعامل مع مختلف األزمات وبإبقاء تونس على 

نهج الحياد.
في  السياسية  والتسوية  للحوار  السبسي  ودفع 
مع  الثالثي  للحوار  رئاسية  مبادرة  بإطالق  ليبيا 
الجزائر ومصر، ثم انحيازه للشرعية األممية بدعمه 
ليبيا غسان سالمة،  إلى  المبعوث األممي  مساعي 
الليبية  األطراف  جميع  ثقة  محل  تونس  جعل  مما 

وملجًأ لالحتكام وإدارة الخالفات على أرضها.
التونسي  الرئيس  به  يلتزم  ال  النهج  هذا  لكن 
والمرشح  اإلرادة،  تونس  حراك  وزعيم  السابق 
انتقد  الذي  المرزوقي،  المنصف  محمد  الحالي، 
مرارا العملية العسكرية التي يقودها قائد الجيش 
ما  أن  المشير خليفة حفتر، معتبرا  الليبي  الوطني 
تونس  في  القومي  األمن  يطول  ليبيا  في  يحصل 

على نحو مباشر.
ويستحضر التونسيون ما أثاره تسليم البغدادي 
معمر  نظام  في  وزراء  رئيس  آخر  المحمودي، 
حكم  فترة  خالل  الليبية  السلطات  إلى  القذافي 

المرزوقي من ردود فعل مستهجنة.

اتفاقات التقسيم
»مشروع  حزب  رئيس  أكد  للمرزوقي،  وخالفا 
تونس« بزعامة الوزير السابق محسن مرزوق في 
تصريحات تلفزيونية له أنه لن ينتهج دبلوماسية 
المتسرعة«  »الدبلوماسية  وال  البورقيبية  الحياد 

التي انتهجها الرئيس األسبق المرزوقي.
المصالح  بدبلوماسية  وصفه  ما  على  ركز  بل 
االقتصادية، والتي تقوم على تكريس الدبلوماسية 

لمصلحة االقتصاد الوطني واالستثمار مقدما مثال 
اتفاقات لتقسيم الموارد مع ليبيا.

زيارته  أن  أكد  الليبي،  الشأن  عن  وبالحديث 
لتعديل  مغامرة  كانت  بنغازي  في  حفتر  المشير 
مع  استراتيجية  مصالح  أجل  من  السياسية  الكفة 
ليبيا بعدما الحظ أن تونس الرسمية وضعت كل 

بيضها في سلة فجر ليبيا.
أنزل  الذي  الفار  الليبي  الطيار  تقديم  وحذر من 
يونيو  في  التونسي  التراب  في  عسكرية  طائرة 
المحمودي  البغدادي  ألنه  ليبيا  إلى  الماضي، 

الجديد.

معاداة تيار اإلسالم السياسي الليبي
ورئيس  األسبق  الحكومة  رئيس  من جهته، حاول 
الرئاسية، مهدي  البديل لالنتخابات  ومرشح حزب 
سئل  عندما  المنتصف  من  العصا  إمساك  جمعة، 
تيارات  يعادون  الذين  التونسيين  السياسيين  عن 
خليفة  مساندتهم  ويعلنون  السياسي  اإلسالم 
حفتر. واعتبر هذا األمر افتقارا لثقافة الدولة وسوء 

تقدير للتقاليد الدبلوماسية التونسية.
وأضاف أن »أشقاءنا الليبيين هم األجدر واألصلح 
األخوة  عالقات  وستظل  الداخلية،  خالفاتهم  لحل 
منازلهم  أبواب  التونسيين  وفتح  الشعبين  بين 

عمق  على  دليل  خير  الليبيين  إخوانهم  الحتضان 
ومتانة العالقات بين البلدين«. وقال مهدي جمعة 
الجماعات  من  قائما  يبقى  المبدئي  موقفه  إن 
السوداء  القوائم  على  وضع  تم  حيث  اإلرهابية، 
تونس  أمن  تهدد  التي  المجموعات  من  الكثير 

وأمن ليبيا على حد السواء.
مارس  شهر  دانت  تونسية  محكمة  أن  يشار 
الماضي، رجل األعمال لطفي جمعة شقيق رئيس 
تتعلق  قضايا  في  بالسجن  األسبق  الحكومة 
بالفساد، وهي إدانة أعادت إلى الواجهة االتهامات 
الموجهة إلى مهدي جمعة الذي كان شقيقه همزة 
في  وحلفائهم  خليجية  دولة  وبين  بينه  الوصل 

ليبيا.
وخالل فترة رئاسته الحكومة أدرج أكثر من 250 
شخصية سياسية ليبية بارزة تلعب دورا فاعال في 
المشهد الليبي على قائمة الممنوعين من الدخول 
إلى تونس، ومن بين الممنوعين محسوبون على 

التيار اإلسالمي الليبي.
سلمى  الرئاسية،  لالنتخابات  المترشحة  أما 
قائلة  بالمتشعب،  الليبي  الملف  فوصفت  اللومي، 
إنها كمترشحة لكرسي قرطاج تحترم إرادة الشعب 
اجتماع عقده حزب  اللومي خالل  الليبي. وأضافت 
األمل بشمالي شرق تونس أن االقتصاد التونسي 
يتأثر بتداعيات األوضاع في ليبيا، مشددة على أن 
تونس وليبيا هما عبارة عن بلد واحد في شعبين.

اقتصاد،  وخريجة  أعمال  سيدة  هي  واللومي 
سنوات،   4 لمدة  السياحة  وزيرة  منصب  وتقلدت 
إلى جانب ترأسها ديوان رئيس الجمهورية الراحل 

الباجي قائد السبسي.

األوفر حظا
وينظر إلى عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل 
سبتمبر  منذ  الحالية  الشاهد  يوسف  حكومة  في 
2017 الذي يحظى بحظوظ كبيرة في تقلد منصب 
السبسي  لنهج  اتباعا  الشخصيات  أكثر  أنه  الرئاسة 
الدبلوماسي، وقد ظهر معه في آخر نشاط رسمي 
األراضي  إلى  بطائرته  الليبي  الطيار  دخول  يوم  له 

التونسية قبل رحيله بأيام يوم 25 يوليو الماضي.
رئاسة  مؤسسة  من  الزبيدي  قرب  ومّكن 
مع  تواصاًل  الوزراء  أكثر  أحد  كونه  الجمهورية، 
الرئيس ومستشاريه، من أن يتابع مباشرة تطورات 
والدولي  اإلقليمي  والعسكري  األمني  التنسيق 
األمنية  والتطورات  اإلرهاب،  مكافحة  مجاالت  في 
والسياسية في ليبيا ومناطق التوترات األمنية في 
شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء، بما فيها ما 

يتعلق بالحرب ضد تنظيمات إرهابية.
ولدى إيداعه لترشحه تعهد بالبقاء على الحياد من 
جميع األطراف السياسية بصفته مرشحا مستقال رغم 
أنه يحظى بدعم واضح على األقل من حزبي »آفاق 
تونس« وحركة »نداء تونس«، باإلضافة لعدد من 

المنظمات الوطنية وسياسيين مستقلين.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  إعالن  وفور 
تتنافس  تونس،  في  الرئاسية  االنتخابات  موعد 
استطالعات  عبر  العام  الرأي  توجيه  مؤسسات في 
بأنها  عدة  أطراف  قبل  من  تتهم  وقت  في  الرأي 
غير حيادية، وتعمل لصالح أحزاب سياسية بعينها 
عدة  نتائج  وتضاربت  والنفوذ.  المال  تمتلك 
الستطالعات للرأي لبعض مراكز قياس الرأي العام 
والدراسات في تونس وخارجها في النسب واألرقام 

وترتيب مراكز المرشحين التونسيين.

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

جمعة أمسك العصا من املنتصف في الحديث عن تيارات اإلسالم السياسي

<   يوسف الشاهد <  المنصف المرزوقي <  عبدالكريم الزبيدي
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برج  مطاري  في  قاسية  أوضاعا  ليبيون  مواطنون  عانى 
العرب )غرب مصر( وقرطاج )تونس(، وسط تجاهل مسؤولي 
انتظار  في  سيئة  مفاجأة  وكانت  الليبية،  الخطوط  شركة 
المسافرين، بينما يمنون النفس بقضاء إجازة عيد األضحى 

المبارك بين عائالتهم في أرض الوطن.
)60 كلم شرق اإلسكندرية(، وصل  العرب  في مطار برج 
الليبية  الجوية  الخطوط  متن  على  الحاجزين  الركاب  أغلب 

في الموعد المحدد.
ورغم اإلجراءات القاسية التي يتعامل بها مسؤولو مطار 
المطار  مبنى  دخول  من  المسافرين  منع  مثل  العرب  برج 
بالساحة  البقاء  على  وإجبارهم  األولية  االنتظار  وصاالت 
وصول  من  التأكد  بعد  إال  الئقة  غير  ظروف  في  الخارجية 
الطائرة، على أمل العودة ألرض الوطن وقضاء إجازة العيد 

مع عائالتهم.
واألصدقاء،  األهل  لقاء  أجل  من  المشاق  تحملوا  الركاب 
وزادت شركة الخطوط الليبية من معاناتهم وخيبة آمالهم، 
 2019 أغسطس   10 السبت  تغادر  أن  -المفترض  وظلوا 
الساعة 8:30 مساء- ينتظرون الطائرة لكنها لم تحضر إلى 
ساعات الصباح األولى، دون أي إخطار من قبل الشركة عن 
ما  للركاب  يوضح  مندوب  حضور  أو  الرحلة  إلغاء  أو  تأجيل 

يحدث.
لالستفسار عن  المسافرين  واجتهاد بعض  وبعد تقصي 
أي معلومة، وأمام تجاهل مسؤولي الشركة وغلق هواتفهم، 
توصل ركاب بعالقاتهم الخاصة إلى أنه جرى تأجيل الرحلة 
استمر  فقد  يحدث،  لم  هذا  حتى  لألسف  لكن  يوم،  لمدة 
 14 الموافق  األربعاء  إلى فجر  التأجيل  تلو  التأجيل  مسلسل 
أغسطس 2019، وبقى الركاب عالقين بين المطار ومدينة 
اإلسكندرية لمدة أربعة أيام دون مراعاة المريض منهم أو 

من نفدت نقوده.
بينهم  عالقين، وسط ظروف صعبة، وكان  الركاب ظلوا 
تقدم شركة  ولم  واألطفال،  والمرضى  السن  كبار  عدد من 
الليبية ما تفعله الشركات المختلفة لعمالئها في  الخطوط 
مثل هذه الظروف، من نقلهم إلى فندق للمبيت، واإلسراع 
في توفير طائرة تقلهم لوجهتهم خاصة في مناسبة مهمة 

مثل عيد األضحى.
القاهرة برفقة  لـ»الوسط«: »كنت في  الركاب  أحد  وقال 
والدي للعالج وال أملك المال الكافي الستئجار شقة أو حجز 
غرفة بفندق أو حتى ثمن التنقل بالتاكسي من المطار إلى 
الخارجية  اإلسكندرية، مضيفا: »اضطررنا لالنتظار بالساحة 

يحرك  أن  دون  إنسانية  وغير  صعبة  ظروف  في  للمطار 
مسؤولو الشركة ساكنا«.

المسافرين  حال  كان  قرطاج«  »تونس  مطار  في  أما 
من  قليال  أفضل  الليبية  الخطوط  متن  على  الليبيين 
من  وتمكنوا  باإلسكندرية،  العرب  برج  مطار  في  نظرائهم 

االنتظار  معاناة  بعد  لكن  عائالتهم،  مع  العيد  إجازة  قضاء 
إبالغهم  نفسها  الشركة  تكلف  أن  دون  أيام  ثالثة  لمدة 

بتأجيل موعد الرحلة.
تلك  عن  لـ»الوسط«  الورفلي  خديجة  المسافرة  وقالت 
الرحلة: »انتظرنا من الساعة الثامنة صباحا في مطار قرطاج 

بتونس طائرة شركة الخطوط الليبية لتعود بنا إلى بنغازي 
لكن دون جدوى«.

العاملين  من  معاملة  وسوء  إلهانة  »تعرضنا  وأضافت: 
بالمطار وعدم اكتراث من الشركة في تقديم اعتذار أو إبالغ 
عنه  أسفرت  الذي  األمر  للرحلة،  الثاني  الموعد  عن  الركاب 

الليل،  بعد منتصف  الواحدة  الساعة  المطار  الركاب  مغادرة 
بأحد  يحجز  أو  بيتا  ليستأجر  النقود  يملك  ال  من  ومنهم 

الفنادق ليقضي ليلته، كما لم توفر الشركة حجزا فندقيا«.
وكشفت خديجة الورفلي عزمها هي ومجموعة من الركاب 
رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الليبية »لما 
سببته من أضرار مادية ومعنوية للمسافرين«، مشيرة إلى 
أن »عدد الراغبين في رفع دعوى تزايد، وأنها تجمع األسانيد 

القانونية«.
ليست  بالركاب  لحقت  التي  »األضرار  أن  إلى  ولفتت 
سيما  وال  مادية،  أو  معنوية  وأضرار  الرحلة  إلغاء  فقط 
تصل  لم  الركاب  بعض  أن  لي  تبين  بل  منهم،  المرضى 
ومن  حقيبته،  ضاعت  من  ومنهم  موعدها،  في  حقائبهم 
تكليف  قرروا  أنهم  إلى  وأشارت  ثمينة«،  أشياء  فقد 
هذه  كل  عن  بتعويض  وسيطالبون  بالمهمة  »محام 
األضرار«، مؤكدة أن »الدعوى سترفع من الوعي القانوني 
ولجأنا  المشرع  منحه  حق  الشركة  ومقاضاة  للمسافرين 
تنفيذها  عدم  في  الطيران  شركات  تمادت  أن  بعد  إليه 

المسافر«. احترام  وعدم  التزاماتها 
التسييرية  اللجنة  تواصلت جريدة »الوسط« مع رئيس 
الذي  العبار  محمد  عياد  الليبية  الجوية  الخطوط  لشركة 
الظروف  مناقشة  أجل  من  جاءت  التسييرية  »اللجنة  قال: 
ودراسة  عالج  إلى  تحتاج  والتي  الشركة،  بها  تمر  التي 
وضعها  واصفا  نصابها«،  في  األمور  لوضع  وكاملة  وافية 
ودقيق«،  مضن  عالج  إلى  تحتاج  وأنها  بـ»األسوأ،  الحالي 
يجب  كما  للجمهور  واجباتها  تقدم  ال  »الشركة  وأكمل: 
قبل  العامة  للمصلحة  والنظر  إصالحات  إلى  وتحتاج 

الشخصية«. المصالح 
واتهم العبار من قال إنهم »أشخاص مستفيدون من وضع 
العراقيل حتى ال تستلم  السابق وهم من يضعون  الشركة 
اللجنة مهامها«، كما دعا العاملون بالشركة إلى »االلتفاف 
على  مهامها  أداء  من  تتمكن  حتى  التسييرية  اللجنة  حول 
التسييرية  اللجنة  »مهام  أن  إلى  وأشار  المطلوب«،  الوجه 
وأهدافها التنسيق للشركة مع فروعها لتوحيد الخدمات من 

أجل االستفادة من الطائرات بشكل متساو للجميع«.
وأكد أن اللجنة التسييرية »ستهتم بصيانة الطائرات وتوفير 
اإلمكانات التي تحتاجها من قطع غيار وسيتم تأهيل العاملين 
من األطقم الجوية والفنية«، كما طالب المديرين الموجودين 
عدم  حالة  وفي  اللجنة  مع  تواصلهم  بـ»ضرورة  الشركة  في 

التعاون سوف يتحمل المخالف المسؤولية القانونية«.
مشاكلها  الليبية  الجوية  الخطوط  شركة  تحل  وحتى 
الليبي  المواطن  يظل  فيها  المسؤولين  وصراعات  اإلدارية 
هو من يدفع ثمن هذه الصراعات من كرامته وصحته وماله.

بنغازي ــ الوسط

مسلسل االعتداء على مستشفى الجالء في بنغازي »عرض مستمر«
مستشفى  أطقم  على  االعتداءات  مسلسل  يتواصل 
)شرق  بنغازي  بمدينة  والحوادث  للجراحة  الجالء 
من  بالمستشفى  الطبية  األطقم  واشتكت  البالد(، 
األجهزة  غياب  ظل  في  الهوجاء  التصرفات  تكرار 
في  اعتداءات  ثالثة  أخيرا  المستشفى  وشهد  األمنية، 

مدة زمنية ال تتجاوز األسبوع الواحد.
غرفة  داخل  أشعة  فنية  على  األول  االعتداء  وقع 
دخول  بعد  المستشفى،  في  األشعة  بقسم  التصوير 
منهم  فطلبت  الغرفة  إلى  المدنيين  من  مجموعة 
األكمل،  الوجه  على  عملها  أداء  من  لتتمكن  الخروج 
خاصة أن الغرفة صغيرة جدا، فرفضوا الخروج وحطموا 

زجاج باب الغرفة.
المواطنين  أحد  يد  على  فحدث  الثاني  االعتداء  أما 
المستشفى من  إلى  وأدخله  إسعاف شقيقه  حاول  عندما 
)ثالجة  البشرية  المشرحة  بقسم  الخاص  الخلفي  الباب 
الجديدة،  المالحظة  غرفة  باب  وحطم  الموتى(،  حفظ 
24 ساعة فقط، وأخذ سريرا  افتتاحها  التي لم يمر على 

من الغرفة محاوال الخروج به.
المترددين  الجرحى  أحد  من  الثالث  االعتداء  ووقع 
على قسم جراحة أ للرجال )قسم جرحى الجيش(، وعندما 
تأخرت الممرضة عليه قليال؛ بسبب انشغالها مع مصاب 
آخر، فوجه إليها السباب، فدافع عنها أحد المرافقين عندما 
حاول الجريح االعتداء عليها بعكاز كان في يده، فحدثت 
األبيض،  السالح  الجريح  فيها  استخدم  بينهما  مشاجرة 

وانسحبت كل الممرضات من القسم بعد الواقعة.
حديثهم  خالل  والمساعدون  الطبية  األطقم  وطالبت 
المختصة  والجهات  الداخلية  وزارة  »الوسط«  إلى 
بالتعاون معهم لتوفير األمن وتكليف عناصر أمنية بحل 
ليست  االعتداءات  وهذه  المستشفى.  داخل  المشاكل 
األولى من نوعها بمستشفى الجالء، فتكررت كثيرا خالل 
الفترة السابقة، فضال عن نشوب مشاجرات استخدم فيها 
مما  داخلها،  تنتقل  ثم  ومن  المستشفى  خارج  األسلحة 

يعرّض األطقم الطبية إلى الخطر.
والحوادث  للجراحة  الجالء  مستشفى  أن  يذكر 
 1968 العام  وافتتح   ،1963 العام  في  ُأسست  ببنغازي 
الدور  بإضافة   1974 العام  وتطور  والحوادث،  للجراحة 

والمالحظة. لإلدارة ومبنى لإلسعاف  الثاني ومبنى 
عامة–جراحة  )جراحة  األقسام  المستشفى  يشمل 
الصدر– والتجميل–جراحة  الحروق  العظام–جراحة 

واألسنان–جراحة  الفك  واألعصاب–جراحة  المخ  جراحة 
الطبيعي–قسم  العالج  )قسم  إلى  إضافة  المناظير(، 
مكافحة  العالجية–مكتب  التغذية  الجبس–قسم 
أقسام  وعدة  المريض  وسالمة  الجودة  العدوى–مكتب 
الطوارئ  المستشفى مرضى  تسييرية أخرى(. ويستقبل 
الشرقية  المنطقة  ويخدم  والطوارئ  اإلسعاف  بقسم 
المتخصص  الوحيد  المستشفى  باعتباره  والجنوبية 
االستشاريين  من  عددا  يضم  والجروح،  الحوادث  في 
غرفة   )12( وبه  التخصصات،  جميع  من  واإلخصائيين 
)تصوير  األشعة  وقسم  التخصصات،  لجميع  عمليات 
الموجات  واألطراف–تصوير  القلبية  مقطعي–القسطرة 

الصوتية(. فوق 

للمرة الثالثة في أسبوع

انتعاش سوق األسماك في بنغازي بعد عطلة العيد
سجل سوق األسماك ببنغازي انتعاشة كبيرة بعد انتهاء 
عطلة عيد األضحى، إذ يتردد الكثير من أصحاب المطاعم 
سوق  على  والمواطنون  البحرية  بالمأكوالت  الخاصة 

األسماك بالرغم من ارتفاع أسعارها نوعا ما.
رصدت »الوسط« األجواء في سوق األسماك بالمدينة 
والمعروفة باسم »البنكينا«، والتقت بالكثير من الصيادين 
وبائعي السمك، حيث ينشر الباعة أسماكهم المتنوعة مثل 
والحمرايا  والقاجوج  والفروج  المختلفة  بأحجامها  التريليا 

والجمبري والسيبيا وكلب البحر.
األسماك  بعض  إن  لـ»الوسط«  الصيادين  أحد  وقال 
توافرها،  موسم  بسبب  قليلة  وأخرى  بكثرة  متوافرة 
خصوصا أن المناخ يحدد الكميات الموجودة في السوق، 

وتتفاوت أسعارها من بائع آلخر.
طوال  األسماك  أنواع  بوفرة  بنغازي  شواطئ  تتميز 
السنة، ويُستهلك أغلبها محليا في أسواق خاصة، والذي 

تتنوع فيه األسماك المعروضة من موسم آلخر، ومن أهم 
والسيبيا  والغربات  والحمرايا  والقاجوج  التريليا  األنواع: 

والجمبري.
ويباع القاجوج بـ25 دينارا للكيلو الواحد، بينما الفروج 
يباع من 40 إلى 45 دينارا، والتريليا وكلب البحر بأحجامها 
الصغير بـ35 دينارا، والمتوسط بـ45 دينارا والكبير بـ55 
دينارا للكيلو، بينما السيبيا بـ40 دينارا للكيلو، والجمبري 

المجمد الكيلو من 40 إلى 45 دينارا.
سوق  شهدت  األضحى  عيد  منذ  أن  الصياد  وأوضح 
السمك ركودا كبيرا، ولكنها شهدت انتعاشة هذه األيام، 
ويبيع الصيادون كافة منتجاتهم من األسماك وال يتبقى 

منها إال القليل، بالرغم من ارتفاع أسعارها بعض الشيء.
لـ»الوسط«،  بالبنكينا  العاملين  أحد  أحمد  وقال 
المهنة  هذه  واختار  األسماك،  تنظيف  هي  وظيفته  إن 
لمساعدة أسرته وتكوين نفسه، حيث يعمل مع الصيادين 
وبائعي األسماك للقيام بتنظيف السمك للمواطنين بعد 
شرائه، باإلضافة إلى وجود آخرين يقومون بطهي السمك 

داخل البنكينا وتجهيزه لهم.

بعد فترة الركود الكبير

<   عياد محمد العبار

<   مسافرون في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية<   خديجة الورفلي

<   أسماك معروضة في سوق »البنكينا«

بنغازي ــ سالم العبيدي

<   مستشفى الجالء للجراحة والحوادث ببنغازي
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صاروخ  على  تجربة  المتحدة  الواليات  بإجراء  وبكين  موسكو  نددت 
متوسط المدى ألول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وبـ»تصعيد التوتر 

العسكري« وإعادة إطالق سباق التسلح.
األسلحة  لمعاهدة  الفعلية  النهاية  األميركية  التجربة  وتمثل هذه 
من  حصرًا  المتحدة  والواليات  روسيا  تمنع  التي  المتوسطة  النووية 
استخدام صواريخ يراوح مداها بين 500 و5500 كلم، والتي علقتها 

القوتان المتخاصمتان رسميا قبل شهر.
وأجريت التجربة األميركية الناجحة صباح اإلثنين بتوقيت غرينيتش 
على جزيرة سان نيكوالس قبالة سواحل كاليفورنيا، بحسب البنتاغون 
الهجومي  أرض-أرض  »نسخة من صاروخ  على  تمت  انها  أكد  الذي 
العابر توماهوك«. وأظهرت صور نشرها الجيش األميركي عملية إطالق 

الصاروخ قرب الشاطئ عبر نظام إطالق عمودي من نوع »مارك 41«.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة »تاس« 
أن  الواضح  من  لألسف.  يدعو  »األمر  إن  لألنباء  الرسمية  الروسية 
الواليات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوتر العسكري«، مضيفا »لن 

نرد على االستفزازات«.

الصين تندد
العسكرية«، من شأنه  للمواجهة  بـ»تصعيد  بدورها  الصين  ونددت 
»أن يكون له تأثير سلبي خطير على الوضع األمني الدولي واإلقليمي«، 
أحادي  عسكريًا  »تفوقًا  تحقق  ألن  تسعى  بأنها  واشنطن  متهمة 

الجانب«.
وبعد ستة أشهر من حوار غير فعال، أعلنت روسيا والواليات المتحدة 
في مطلع أغسطس انهيار معاهدة الحد من األسلحة النووية المتوسطة 
المدى المبرمة عام 1987 بهدف إنهاء أزمة الصواريخ األوروبية التي 
ذات  اس20-«  »اس  صواريخ  السوفياتي  االتحاد  نشر  بعد  انطلقت 

الرؤوس النووية في أوروبا.
وانسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب من المعاهدة في األول 
من فبراير، لتقوم موسكو بخطوة مماثلة في اليوم التالي، مع تبادل 

االتهامات بين الطرفين بخرقها.
وفي هذا اإلطار، يشير األميركيون خصوصًا إلى صاروخ »إم729 « 
الروسي الذي يقولون إن مداه يبلغ 1500 كلم، وهو ما تنفيه موسكو 
 480« يبلغ  الجديد  الصاروخ  لهذا  األقصى  المدى  أن  على  مؤكدة 

كيلومترًا«.
وتندد روسيا بدورها بمنظومة الدفاع الصاروخية األميركية »أيجيس 

أشور« المنتشرة في بولندا ورومانيا.
المتحدة منذ وقت طويل صواريخ عابرة محمولة  الواليات  وتنشر 
ذات مدى متوسط تطلق عمومًا من خالل أنظمة »مارك 41«. لكن 

الجديد في اختبار اإلثنين يكمن في أن نظام اإلطالق كان مثبتًا على 
األرض. والصاروخ الذي أطلق تقليدي لكن يمكن ألي صاروخ الحقًا أن 

يزود برؤوس نووية.
على  فقط  أسبوعين  بعد  أجريت  التي  التجربة  إن  ريابكوف  وقال 
كانت  واشنطن  أن  المعاهدة، تظهر  المتحدة من  الواليات  انسحاب 
بصدد العمل على مثل تلك الصواريخ منذ فترة طويلة قبل انسحابها.

أن  يعني   »41 »مارك  ونظام  توماهوك  استخدام صاروخ  ان  ورأى 
»استخدام تلك األنظمة لن يقتصر فقط على الصواريخ الدفاعية، بل 

سوف تستخدم كذلك في الصواريخ العابرة« ذات المدى البعيد.
»تفادي الفوضى«

فالديمير  الروسي  الرئيس  اتهم  اإلثنين،  فرنسا  إلى  زيارة  وخالل 
بوتين الواليات المتحدة »بعدم اإلصغاء« إلى موسكو. وتابع »يجدر 

باألوروبيين اإلصغاء إلينا والتفاعل معنا«.
وفي مطلع أغسطس، دعا بوتين واشنطن إلى »حوار جدي« حول 
نزع السالح من أجل »تفادي الفوضى«. واقترح بعد ذلك تجميدًا لنشر 
الصواريخ النووية التي تحظرها معاهدة األسلحة النووية المتوسطة 
المدى. وأمر بوتين أواخر فبراير بتطوير صواريخ جديدة خالل عامين، 
خصوصًا عبر االعتماد على محركات ذات مدى متوسط موجودة أصاًل 

لكن منتشرة بحرًا أو جوًا فقط.
وهدد أيضًا بنشر أسلحة جديدة »ال تقهر« طورتها روسيا الستهداف 

»مراكز اتخاذ القرار« في الدول الغربية.
واشنطن  بين  المفعول  الساري  الوحيد  »ستارت«  اتفاق  ويبقى 
النووية  الرؤوس  ترسانتي  على  اإلبقاء  على  ينص  وهو  وموسكو. 
الروسية واألميركية دون مستواهما خالل الحرب الباردة، لكن مدته 

تنتهي عام 2021.

االنفجار الغامض
بالتحقق  المختصة  الدولية  المنظمة  روسيا  أبلغت  أخرى،  ناحية  من 
من حظر التجارب النووية أن حادثا وقع أثناء تجربة عسكرية في شمال 
اإلشعاع مسألة  بيانات  تقديم  وأن  أمر ال يخصها  الشهر  روسيا هذا 

طوعية تماما.
ومقرها  النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  منظمة  وكانت 
فيينا، قد قالت اإلثنين إن االتصال انقطع بموقعي المراقبة الروسيين 
الحادث وبعد ذلك  أيام من  بعد  الغامض  االنفجار  إلى مكان  األقرب 
بوقت قصير انقطع االتصال عن موقعين آخرين مما أجج شكوكا بأن 

روسيا تالعبت بالمواقع.
وأقرت وكالة روساتوم النووية الحكومية في روسيا بمقتل عاملين 
في المجال النووي في االنفجار الذي وقع يوم الثامن من أغسطس أثناء 

اختبار محرك صاروخي قرب البحر األبيض في أقصى شمال روسيا.
سيرجي  عن  الثالثاء  لألنباء  الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  ونقلت 
محطات  من  بيانات  تسليم  إن  قوله  الخارجية  وزير  نائب  ريابكوف 
النووية خطوة  للتجارب  الشامل  الحظر  إلى منظمة معاهدة  اإلشعاع 
طوعية وإن حادث الثامن من أغسطس أمر ال يخص المنظمة بأية حال.
كما أكد الرئيس الروسي، بوتين، إنه ليس هناك خطر من زيادة 
شمال  في  عسكري  موقع  في  اإلنفجار  وقوع  بعد  اإلشعاع  مستويات 
قبيل  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  جانبه  وإلى  بوتين،  وأضاف  روسيا. 
محادثات ثنائية اإلثنين، أن كل القتلى والمصابين جراء هذه الحادث 
سيحصلون على أوسمة من الدولة. وأوضح أن كل إجراءات السالمة يتم 

اتخاذها وال توجد أي مخاطر من اإلشعاع.

روسيا والصني تحذران من عودة سباق التسلح بعد تجربة صاروخية أميركية
موسكو تنفي وقوع تسرب نووي

موسكو ــ وكاالت

<   صورة نشرها  البنتاغون إلطالق صاروخ في كاليفورنيا 

<    النائبتان طليب وعمر في مؤتمر صحفي في أعقاب قرار منعهما من زيارة فلسطين 

<    آالف المتظاهرين يحتشدون في شوارع هونغ كونغ األحد رغم األمطار الغزيرة 

لندن ــ وكاالت  
 

رغم تقارير رسمية تحذر من نتائج كارثية ونقص 
من  بريطانيا  خروج  حالة  في  والدواء  الوقود  في 
دون اتفاق من االتحاد األوروبي، وتزايد الدعوات 
الوزراء  رئيس  تمسك  جديدة،  انتخابات  إلجراء 
المتشدد  بموقفه  جونسون،  بوريس  البريطاني، 
له  توصلت  الذي  االتفاق  بتعديل  االتحاد  وطالب 
بالتريتبات  يتعلق  ما  وتحديدًا  ماي،  تيريزا  سلفه، 

الخاصة بإيرلندا الشمالية.
طلب  رفضه  األوروبي  االتحاد  أعلن  والثالثاء، 
»شبكة  خطة  بإلغاء  جونسون  الوزراء  رئيس 
تنفيذ  أجل  من  أيرلندا  في  الحدودية  األمان« 
اتفاق »بريكست«، مشيرًا إلى أنه لم يطرح بدائل 
رئيس  إلى  خطابًا  أرسل  جونسون  وكان  عملية. 
المجلس األوروبي دونالد توسك، اإلثنين، للتأكيد 
شبكة  سماه  ما  تقبل  أن  يمكن  ال  بريطانيا  أن 
عليها  المتفق  اآللية  الديمقراطية«،  »غير  األمان 
االتحاد  عضو  أيرلندا  بين  حدودية  نقاط  لتجنب 

وإيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.
يصر  الفائت،  الشهر  منصبه  توليه  ومنذ 
 31 في  التكتل  ستغادر  بالده  أن  على  جونسون 
مغادرة  لسيناريو  االستعدادات  كثف  وقد  أكتوبر، 
تحذيرات  من  الرغم  على  اتفاق«،  »بال  فوضوية 
اضطرابات  في  سيتسبب  ذلك  أن  من  عدة 

اقتصادية كبيرة.
التنفيذية  الذراع  األوروبية،  المفوضية  لكن 
لندن،  مع  »بريكست«  مفاوضات  قادت  التي 
رفضت المقترح الذي طرحه جونسون في خطابه 
بـ»التزامات«  األمان«  »شبكة  تستبدل  بأن 
باسم  الناطقة  وقالت  بديلة«.  »ترتيبات  إليجاد 
إن  للصحفيين  بيرتود،  ناتاشا  المفوضية، 
عودة  لمنع  عمليًا  قانونيًا  حاًل  يقدم  ال  »الخطاب 
أن  وتابعت  أيرلندا«.  جزيرة  في  المادية  الحدود 
أن  يمكن  بديلة  ترتيبات  أية  يحدد  »ال  الخطاب 
تكون، وواقعيًا فإنها تقر بأن ليس هناك ضمانات 
أن تنفذ هكذا ترتيبات بنهاية الفترة االنتقالية«.

قطيعة كاملة
و»شبكة األمان« التي نص عليها اتفاق االنسحاب 
 ،2018 نوفمبر  في  المبرم  األوروبي  االتحاد  من 
اعتبرت المخرج األخير وتنص على إحداث »دائرة 
جمركية موحدة« تضم االتحاد والمملكة مع ربط 
بعدد  البريطانية  الشمالية  إيرلندا  لمقاطعة  أكبر 

من قواعد السوق األوروبية المشتركة.
والهدف من ذلك تفادي عودة الحدود المادية 
أيرلندا  وجمهورية  البريطانية  المقاطعة  بين 
التابعة لمنطقة اليورو والحفاظ على اتفاق السالم 
السوق  وحدة  وعلى  أيرلندا  في   1998 للعام 
األوروبية المشتركة. لكن هذا اإلجراء لقي معارضة 
شديدة من أنصار »بريكست« المتحمسين الذين 
األوروبي  االتحاد  مع  واضحة  قطيعة  يريدون 
حليف  الشمالي،  اإليرلندي  الوحدوي  الحزب  ومن 
تمييزية  معاملة  يرفض  الذي  المحافظين  حزب 

لمقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
بدوره، رد توسك بقوة على اللهجة المتشددة 
وكتب  األخيرة.  األسابيع  في  جونسون  لحكومة 
على تويتر أن »شبكة األمان ضمان لتجنب حدود 
أيرلندا إذا لم وحتى يتم إيجاد  مادية على جزيرة 

بديل«.
األمان  لشبكة  المعارضون  »أولئك  وتابع: 
والذين ال يقترحون بدائل واقعية، هم في الواقع 
ال  كانوا  إذا  حتى  حدود.  إقامة  إعادة  يدعمون 

يعترفون بذلك«.
»بريكست«  اتفاق  األوروبي  البرلمان  ورفض 
تيريزا  السابقة  الوزراء  رئيسة  له  توصلت  الذي 
ماي واالتحاد األوروبي ثالث مرات. ويقول معارضو 
االتفاق إنه يبقي بريطانيا مرتبطة بقواعد االتحاد 

األوروبي في شكل دائم.

إنهاء حرية التنقل
أنها  اإلثنين،  أعلنت،  جونسون  حكومة  وكانت 
التنقل  لحركة  األوروبي  االتحاد  قوانين  ستنهي 
فور انسحابها من االتحاد، ولكن جونسون قال إن 

بالده لن تأخذ موقفًا معاديًا للهجرة.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية في 
بيان: »حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي في 
31 أكتوبر عندما تترك المملكة المتحدة االتحاد 
نظامًا  الحكومة  ستطبق  الخروج  وبعد  األوروبي، 
للمهارات  أولوية  أكثر عداًل يعطي  جديدًا للهجرة 
يقدموه  أن  الناس  يستطيع  أن  يمكن  ولما 
المكان  على  االعتماد  من  بداًل  المتحدة  للمملكة 

الذي جاءوا منه«.
وقالت الناطقة باسم جونسون إنه يجري وضع 
حرية  مسألة  في  التغييرات  بشأن  أخرى  تفاصيل 
ستشمل  ولكنها  قريبًا،  طرحها  وسيتم  التنقل 
إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.

وقال جونسون لراديو »بي بي سي كورنوال«، 
وهذا  األوروبي،  االتحاد  ترك  هو  سنفعله  »ما 
المملكة  إلى  السلطات  هذه  كل  تؤول  أن  يعني 
المتحدة... هذ ال يعني أننا سنمنع أحدًا من دخول 
للهجرة  معادين  أننا سنصبح  يعني  وال  البلد  هذا 

أو للمهاجرين«.

أول مشاركة في قمة السبع
جونسون  يستعد  بينما  التطورات  هذه  وجاءت 
قمة  لحضور  الخميس،  اليوم  لباريس،  للتوجه 
وهو  الكبرى،  السبع  الصناعية  الدول  مجموعة 
رئيسًا  بصفته  فيه  يشارك  رسمي  اجتماع  أول 
البريطاني  الوزراء  رئيس  مكتب  وقال  للوزراء. 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  إلى  تحدث  إنه 
اإلثنين، حيث »بحثا القضايا االقتصادية وعالقاتنا 
التجارية، وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على أحدث 
األوروبي.  االتحاد  البريطاني من  الخروج  تطورات 

ويتطلع الزعيمان إلى االلتقاء خالل القمة«.
من  التحذيرات  شأن  من  جونسون  ويقلل 
اتفاق،  دون  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  عواقب 
وكذلك  البريطاني،  االقتصاد  قوة  على  معواًل 
حليفه  مع  موسع  تجاري  التفاق  للتوصل  تطلعه 
األقرب، رئيس الواليات المتحدة، ترامب. وبجانب 
لقاء ترامب في باريس، سيلتقي جونسون الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية 

أنغيال ميركل.

نقص الوقود والدواء
تسريبها  تم  رسمية  حكومية  تقديرات  وكانت 
للصحافة حذرت من أن خروج بريطانيا من االتحاد 
بنقص  يتسبب  أن  يمكن  اتفاق  دون  األوروبي 
الوزارات  أمر  جونسون  وكان  والدواء.  الوقود  في 
وضع  وتسريع«  بـ»تكثيف  الحكومية  والدوائر 
يوليو،   24 في  السلطة  توليه  بعد  طارئة  خطط 
متعهدًا بتقديم »كل التمويل الالزم« حتى لو زاد 
عن المبلغ المخصص لذلك وهو 5.1 مليار دوالر.

المحتملة  التداعيات  عن  تحليالت  أن  إال 
لجريدة  تسريبها  تم  اتفاق  دون  بريطانيا  لخروج 
وأظهر  قاتمة.  توقعات  حملت  تايمز«  »صنداي 
الشركات  أن  تسريبه  تم  الذي  الحكومة  تقرير 
إلى درجة كبيرة  تزال غير مستعدة  البريطانية ال 
لـ»بريكست« دون اتفاق، رغم أن استطالعًا للبنك 
الشركات  من   80% أن  وجد  مارس  في  المركزي 

اعتبرت نفسها مستعدة.
االتحاد  البريطانية،  الصناعات  اتحاد  وقال 
العديد  إن  البالد،  في  األعمال  ألصحاب  الرئيسي 
استعدادًا  أقل  حاليًا  هي  السلع  شركات  من 
وحذر  أكتوبر،  في  اتفاق  دون  لـ»بريكست« 
في  أصعب  ستكون  السلع  تخزين  عملية  أن  من 
وبالنسبة  الميالد.  عيد  أعياد  تسبق  التي  الفترة 
االتفاقات  بعض  إلى  التوصل  تم  فقد  للخدمات 
لحماية  عام  لمدة  اتفاق  فيها  بما  الجانبين  على 

سوق المشتقات المالية الهائل في لندن.

<   بوريس جونسون

1.7 مليون تظاهروا سلمًيا األحد

بكني تلوح باستخدام القوة لقمع احتجاجات هونغ كونغ »شبه اإلرهابية«

غضب في الكونغرس قبل انتخابات 2020

ترامب يشيد بقرار نتانياهو منع النائبتني طليب وعمر دخول فلسطني

اإلسرائيلي،  االحتالل  وزراء  رئيس  قرار  تحول 
نائبتين  بمنع  المسبوق  غير  نتانياهو،  بنيامين 
الديمقراطي  للحزب  تنمتيان  مسلمتين  أميركتين 
من زيارة فلسطين، إلى قضية أميركية داخلية بعد 
بما  القرار،  الكونغرس  أعضاء  كبير من  انتقاد عدد 
النائبتين،  مواقف  يعارضون  جمهوريون  ذلك  في 

رشيدة طليب وإلهان عمر.
أصول  من  أميركية  وهي  طليب،  رشيدة  وكانت 
لها  للسماح  إسرائيليًا  عرضًا  رفضت  فلسطينية، 
تزور  لن  إنها  قائلة  المحتلة  الغربية  الضفة  بزيارة 
فرضت  اإلسرائيلية  الحكومة  ألن  هناك  أسرتها 
عامًا(   43( ولرشيدة  إلهانتها.  تعسفية«  »شروطًا 
جذور في قرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية، 

حيث تعيش جدتها وأقارب آخرون كثر لها.
وكانت رشيدة، عضوة مجلس النواب عن الحزب 
اإلسرائيلية  السياسة  تنتقد  التي  الديمقراطي 
رسمية  بزيارة  القيام  تعتزم  الفلسطينيين،  تجاه 
الديمقراطية  النائبة  زميلتها  بصحبة  إلسرائيل 
األميركي  الرئيس  من  ضغط  وتحت  عمر.  إلهان 
اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  قال  ترامب،  دونالد 
بالسفر  وإلهان  لرشيدة  يسمح  لن  إنه  نتانياهو، 
إلى فلسطين. وقررت إسرائيل يوم الجمعة السماح 
التسعين  تتجاوز  التي  جدتها  بزيارة  لرشيدة 
ألسباب  المحتلة  الغربية  الضفة  في  وتقيم  عامًا 
إنسانية. لكن رشيدة، عضوة الكونغرس عن والية 

ميشيغان، رفضت العرض.
يمكن  »ال  اإلثنين،  صحفي،  مؤتمر  في  وقالت 
الموقف  هذا  باستغالل  إسرائيل  لدولة  أسمح  أن 
أمام  أنحني  لكي  لجدتي  حبي  واستغالل  إلهانتي 
سياستها الظالمة والعنصرية«. وأضافت: »إسكاتي 
لي.  )جدتي(  تريده  ما  ليس  كمجرمة  ومعاملتي 
سيقتل هذا جزءًا مني. قراري أن زيارة جدتي في ظل 
أؤمن  ما  كل  مع  يتعارض  التعسفية  الشروط  هذه 

به.. النضال ضد العنصرية والقمع والظلم«.
تلقت  إنها  اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة  وقالت 
تطلب  الماضي  األسبوع  نهاية  رشيدة  من  رسالة 

على  وافقت  وإنها  أسرتها،  بزيارة  تصريحًا  فيها 
الشروط  تغريداتها  في  رشيدة  تذكر  ولم  الطلب. 
التي فرضت عليها. وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
الترويج  عدم  على  الزيارة  طلب  في  وافقت  أنها 
وفرض  االستثمارات  وسحب  مقاطعة  لحركة 
العقوبات على إسرائيل، المعروقة بـ»بي دي إس«.

السفر  عدم  اختارت  ألنها  رشيدة  ترامب  وانتقد 
جدتها  بزيارة  لها  سمحت  أن  بعد  إسرائيل  إلى 
الجمعة،  مساء  »تويتر«،  على  ترامب  وقال  فقط. 
وأعلنت  األنظار  لفت  أرادت  اإلذن،  منحها  »بمجرد 
كانت  هل  إسرائيل...  تزور  لن  أنها  مرتفع  بصوت 
هذه الخطة؟ لقد تصرفت إسرائيل بشكل مناسب«.

مناصرة »بي دي إس«
»بي  لحركة  تأييدهما  عن  عبرتا  النائبتان  وكانت 
دي إس« وهي حركة تناهض السياسات العنصرية 
التي يطبقها االحتالل بحق الفلسطينيين، وأطلقت 
إن  قائلة  العالم،  أرجاء  كافة  في  لمقاطعتها  حركة 

سياسات دولة االحتالل ال تختلف عن نظام الفصل 
العنصري السابق في جنوب أفريقيا. وكان البرلمان 
اإلسرائيلي أقر قانونًا يعطي السلطات الحق في منع 

دخول أنصار الحركة إلى فلسطين.
درعي،  أرييه  اإلسرائيلي  الداخلية  وزير  وندد 
الزيارة.  الذي وافق على طلب رشيدة بقرارها عدم 
الطلب(  )على  »وافقت  »تويتر«:  على  الوزير  وقال 
ألسباب إنسانية، لكن تبين أنه كان استفزازًا إلحراج 
إسرائيل. كراهيتها إلسرائيل تتجاوز حبها لجدتها«.

غضب بشأن الحظر
ترامب،  لضغوط  واستجابته  نتانياهو،  قرار  وأثار 
غضبًا بين الديمقراطيين في الكونغرس األميركي 
االحتالل  دولة  بقوة  العادة  في  يؤيدون  الذين 
السياسة  ثوابت  من  ذلك  ويعتبرون  اإلسرائيلي، 
الخارجية األميركية. وطالبت رئيسة مجلس النواب، 
عن  بالتراجع  االحتالل  سلطات  بيلوسي،  نانسي 

القرار والسماح للنائبتين بزيارة فلسطين.

األميركية  العامة  العالقات  »لجنة  أصدرت  كما 
جماعة  وهي  بـ»إيباك«  المعروفة  اإلسرائيلية« 
إنه  فيه  قالت  بيانًا  لالحتالل،  مؤيدة  قوية  ضغط 
ينبغي  أنه  إال  النائبتين  آلراء  تأييدها  عدم  رغم 

السماح لهما بالزيارة.
نائبتين  أول  هما  عمر  وإلهان  طليب  ورشيدة 
ورشيدة،  األميركي.  الكونغرس  في  مسلمتين 
فلسطينية  أميركية  أول  ديترويت،  في  المولودة 
الجناح  من  والنائبتان  الكونغرس.  لعضوية  تنتخب 
التقدمي في الحزب الديمقراطي وتوجهان انتقادات 

شديدة لترامب والسياسة اإلسرائيلية.
وكان مقررًا أن تشمل الزيارة الرسمية إلسرائيل 
احتلتهما  اللتين  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
يريدهما  لكن   1967 العام  حرب  في  إسرائيل 
في  المستقلة  دولتهم  من  جزءًا  الفلسطينيون 

المستقبل مع قطاع غزة.
ونائبتين  وإلهان  رشيدة  هاجم  ترامب  وكان 
النساء  ترامب  واتهم  أسابيع.  مدى  على  أخريين 
ندد  تصريحات  عدة  في  إلسرائيل  بالعداء  األربع 
واعتبرت  عنصرية،  بأنها  ووصفوها  منتقدون  بها 
إلعادة  األصوات  لحشد  وسيلة  واسع  نطاق  على 
انتخابه في 2020. ورأى معلقون أميركيون أن كاًل 
من ترامب ونتانياهو أراد إرضاء قواعده االنتخابية 
قبل عمليات اقتراع مهمة ستحدد إمكانية بقائهما 
انتخابية مهمة  يواجه جولة  فنتانياهو  الحكم.  في 
العام  للتنافي  ترامب  بينما يستعد  المقبل،  الشهر 
المقبل على بقائه في البيت األبيض ألربع سنوات 

مقبلة.
بشكل  قريبة  وهي  ترامب،  إدارة  ووضعت 
لكن  للسالم  خطة  نتانياهو،  حكومة  من  خاص 
ترامب  إدارة  وأثارت  غامضة.  زالت  ما  تفاصيلها 
بالقدس  اعترفت  عندما  الفلسطينيين  غضب 
العام  في  الصهيوني  للكيان  عاصمة  المحتلة 
وقرر  الدولية.  للقرارات  مخالفة صارخة  في   ،2017
قطع  ذلك  إثر  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
األخير  قيام  رغم  ترامب  إدراة  مع  االتصاالت  كافة 
الواليات  تقدمها  التي  المساعدات  بتخفيض 
مكتب  إغالق  وكذلك  للفلسطينيين،  المتحدة 

منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

هونغ كونغ، بكين - وكاالت

واشنطن ــ وكاالت

االحتجاج  يكون  أن  تأمل  إنها  كونغ  هونغ  زعيمة  الم  كاري  قالت 
وأن  الهدوء  إلعادة  مسعى  بداية  الحالي  األسبوع  مطلع  السلمي 
للمدينة  »مخرجًا«  السلميين  المحتجين  مع  المحادثات  توفر 

الخاضعة لحكم الصين.
وكان مئات اآلالف من المحتجين قد تظاهروا سلميًا رغم األمطار 
الغزيرة يوم األحد في األسبوع الحادي عشر من المظاهرات التي 
شابها العنف في أحيان كثيرة، وأدت إلى إغالق مطار هونغ كونغ، 

وهو واحد من األكثر ازدحامًا في العالم.
قلبي  صميم  من  »أتمنى  الثالثاء،  تصريحات  في  الم  وقالت 
العنف«.  ونبذ  السالم  إلى  المجتمع  لعودة  بداية  هذه  تكون  أن 
أن  وأتمنى  للحوار.  منصة  إلنشاء  العمل  فورًا  »سنبدأ  وأضافت، 
يستند هذا الحوار إلى تفاهم مشترك واحترام ويجد مخرجًا لحال 

هونغ كونغ اليوم«.
ونشب العنف في يونيو بسبب مشروع قانون معلق حاليًا وكان 
إلى  كونغ  هونغ  في  بهم  المشتبه  المجرمين  بتسليم  سيسمح 
مخاوف  االضطرابات  وأججت  لمحاكمتهم.  الصيني  الرئيسي  البر 
بشأن تقويض الحريات التي تكفلها صيغة »بلد واحد ونظامين« 
 1997 إلى حكم الصين عام  المعمول بها منذ عودة هونغ كونغ 

بما في ذلك استقالل القضاء والحق في االحتجاج.
اتهمت  التي  بكين  حادة من  فعل  ردود  إلى  االحتجاجات  وأدت 
في  التوتر  بتأجيج  المتحدة،  الواليات  بينها  من  أجنبية،  دواًل 
المدينة. وبعثت الصين أيضًا بتحذير واضح من أن التدخل بالقوة 
تشنغن  إقليم  في  مناورات  عسكرية  شبه  قوات  وتجري  ممكن 

المجاور.
وقال منظمون إن 1.7 مليون شخص شاركوا في احتجاجات يوم 
األحد. ويشير اإلقبال على المشاركة إلى أن حركة االحتجاج ال تزال 

تملك قاعدة تأييد واسعة النطاق رغم المشاهد الفوضوية األسبوع 
الماضي عندما احتل المحتجون المطار.

األربعاء  أمس  االحتجاجات  من  المزيد  تنظيم  المقرر  من  وكان 
لعمال قطارات األنفاق، ولتالميذ المدارس الثانوية اليوم الخميس 

والمحاسبين يوم الجمعة.

بنس يحذر الصين
على  االثنين  الصين  األمريكي  الرئيس  نائب  بنس  مايك  وحث 
ترامب  دونالد  الرئيس  تحذير  وكرر  كونغ  هونغ  قوانين  احترام 
اتفاق  إبرام  المتحدة  الواليات  على  الصعب  من  سيكون  أنه  من 
تجاري مع بكين إذا تحولت االحتجاجات في المدينة التي يحكمها 

الصينيون إلى العنف.
الواليات  تبرم  »لكي  مسبًقا  معدة  تصريحات  في  بنس  وقال 
المتحدة اتفاًقا مع الصين يتعين على بكين التقيد بااللتزامات التي 
قطعتها عام 1984 باحترام سالمة قوانين هونغ كونغ في اإلعالن 
حث  ستواصل  »وإدارتنا  وأضاف  المشترك«.  البريطاني  الصيني 

بكين والمتظاهرين على حل خالفاتهم سلميًا«.
ولمّح ترامب األحد إلى أن البيت األبيض يود أن تتوصل بكين 
لحل بشأن احتجاجات هونغ كونغ قبل إبرام أي اتفاق بشأن التجارة 
بأسلوب  كونغ  هونغ  )أزمة(  حل  أرى  أن  »أود  وقال  البلدين.  بين 
إنساني جدًا... أعتقد بأن ذلك سيكون جيدًا جدًا التفاق التجارة«.

فيسبوك وتويتر يعلقان ألف حساب
من ناحية أخرى، اتهمت شركتا »تويتر« و»فيسبوك« للتواصل 
االجتماعي السلطات الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل من 
مصداقية المتظاهرين المنادين بإصالحات ديمقراطية في هونغ 
االجتماعي  التواصل  عمالقا  وأعلن  تقسيمهم.  على  والعمل  كونغ 
الثالثاء أنهما علقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما 

أّكد تويتر إنه علق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
وقال موقع تويتر إن »هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد 

وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك 
األرض«،  السياسية على  المتظاهرين ومواقفهم  تقويض شرعية 

في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
نشرت  علقها  التي  الحسابات  بعض  إن  فيسبوك  قال  بدوره، 
منشورات تقارن بين حركة االحتجاج وتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
مواقف  الصين  واتخذت  ب»الصراصير«.  المتظاهرين  واصفة 
لنشر  استعدادها  من  محذرة  المحتجين،  تجاه  متزايدة  متشددة 
عنًفا  األكثر  التظاهرات  معتبرة  االضطرابات،  على  للقضاء  قوات 

أعمااًل »شبه إرهابية«.
وشرطتها  المدينة  قادة  كبير  شكل  في  بكين  تركت  ورسميًا، 
تحاول  الشاشات،  خلف  لكن  بأنفسهم.  األزمة  إنهاء  يحاولون 
الحركة  ضد  العام  الرأي  وتأليب  بل  على،  التأثير  الصين  حكومة 

االحتجاجية، حسب فيسبوك وتويتر.
وقال تويتر »نكشف عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة 
االحتجاجية  الحركة  وخصوصًا  كونغ  هونغ  في  الوضع  على  تركز 
كان  حسابًا   986 علق  إنّه  وأوضح  السياسي«.  للتغيير  ودعوتهم 
أدلة  لدينا  تحقيقنا،  إلى  »استنادًا  وتابع  خاطئة.  معلومات  تنشر 
الدولة"«.  تدعمها  منسّقة  عملية  يجري  ما  أن  تفيد  موثوقة 
»لقد  كاليفورنيا،  في  لها  مقرًا  تتخذ  التي  المجموعة  وأضافت 
بطريقة  تصرفت  التي  الحسابات  من  كبيرة  مجموعات  حدّدنا 

منسقة لتضخيم الرسائل المتصلة باالحتجاجات في هونغ كونغ«.
وتويتر وفيسبوك محظوران في الصين القارية، بموجب سياسة 
»جدار الحماية العظيم« الحكومي للرقابة على االنترنت. ولم يفت 
استخدامه محظور من  أن  السخرية  ملؤها  بلهجة  يذكر  أن  تويتر 
قبل بكين، األمر الذي حتم على عمالء الحكومة الصينية اللجوء في 
القسم األكبر من الحاالت إلى استخدام »في بي أن« )شبكة خاصة 
افتراضية( للوصول إلى الموقع المحظور، في حين استخدم البقية 
الصينية  السلطات  رفعت  اإلنترنت(  )بروتوكول  بي«  »آي  عناوين 

الحظر عنها لهذه الغاية تحديدًا.

تقرير رسمي يحذر من نقص الوقود والدواء
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السودان يدشن مرحلة جديدة بتشكيل مجلس سيادي من العسكريني واملدنيني
األزمة االقتصادية والعالقات اإلقليمية تحديات صعبة

الخرطوم – وكاالت

دشن السودان مرحلة جديدة في تاريخه أمس األربعاء بعد أداء أعضاء مجلس 
الرئاسي في الخرطوم  اليمين في القصر  السيادة من العسكريين والمدنيين 
ليطوي بشكل نهائي حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي تمت اإلطاحة به 

عقب ثورة شعبية في إبريل.
االنتقالي  العسكري  المجلس  محل  عضوًا   11 من  المؤلف  المجلس  ويحل 
الذي أدى رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسًا لمجلس السيادة 
أعضاء  بقية  أدى  بينما  األربعاء.  سابق  وقت  في  القضاء  رئيس  أمام  منفردًا 
عباس  القضاء  ورئيس  البرهان،  المجلس،  رئيس  أمام  الحًقا  القسم  المجلس 

علي بابكر.
واألعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية هم: الفريق أول محمد حمدان دقلو 
الركن  والفريق  إبراهيم،  الكباشى  الدين  شمس  الركن  والفريق  )حميدتي(، 
ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن م. إبراهيم جابر إبراهيم، وحسن 
محمد إدريس قاضي، ود.الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة 
موسى السعيد، ورجاء نيكوال عيسى عبدالمسيح. أما العضو العاشر بالمجلس، 
القسم منفردًا في وقت الحق من  بأداء  فقام  التعايشي،  محمد حسن عثمان 

أمس األربعاء.
وكان المجلس العسكري االنتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل 
مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوًا، لقيادة المرحلة االنتقالية التي ستدوم 
39 شهرًا. وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري االنتقالي، الذي 
قاد السلطة بعد اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي. ويمثل 
مجلس السيادة أعلى سلطة في البالد لكنه سيمنح صالحيات تنفيذية لمجلس 
الوزراء. وأدى البرهان اليمين مرتديًا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري 
في الخرطوم. وكان من المقرر أيضًا أن يؤدي عبد اهلل حمدوك المرشح لتولي 
رئاسة الوزراء اليمين مساء األربعاء فور وصوله من أثيوبيا المجاورة، والتي لعبت 
الحرية  وقوى  العسكريين  بين  لإلتفاق  للتوصل  التوسط  في  المحوري  الدور 
والتغيير.وحمدوك خبير في االقتصاد تولى مناصب في مؤسسات دولية ورشحه 
للمنصب تحالف المعارضة الرئيسي الذي تفاوض لشهور مع المجلس العسكري 

االنتقالي للتوصل إلى اتفاق أدى إلى تشكيل مجلس السيادة. 
وبشأن منصبي رئيس القضاء والنائب العام، أفاد المتحدث الرسمي باسم 
المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي أن الوثيقة الدستورية 
نصت على تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي والنائب العام 
عبر مجلس النيابة، وإلى حين تشكيل المجلسين فإن الوثيقة أعطت الحق في 
تعيين رئيس القضاء والنائب العام إذا رأى مجلس السيادة ذلك. ورشحت أنباء 
اتجاهًا لتعيين نعمات عبد اهلل محمد خير رئيسًا للقضاء وعبد اهلل مكاوي نائبًا 

عامًا.

مخاوف رغم التفاؤل
وكان قد تم التوصل إلى االتفاق بشأن تقاسم السلطة في السودان بعد أشهر 
من مفاوضات شاقة. ورغم التفاؤل السوداني بهذا االتفاق »التاريخي«، إال أن 
المخاوف من احتكار الجيش للسلطة، والفشل من التوصل لتسوية مع الحركات 

المسلحة في دارفور والنيل األزرق التزال قائمة.
ووسط البهجة المحيطة بتوقيع االتفاق، خصوصًا وأنه يأتي في نفس الوقت 
ينتاب بعض  القلق  البشير، اليزال  المخلوع،  الرئيس  فيه محاكمة  بدأت  الذي 
السودانيين، وسط مخاوف من احتكار الجيش للسلطة. وتقول الكاتبة الصحفية 
السودانية درة مختار، »الناس قلقون ألن نظام البشير اليزال موجودًا في أعلى 

رتب الجيش، لكنهم متفائلون بنفس الوقت ألن حقبة جديدة قد بزغت«.
ويرى المحلل السياسي السوداني محمد األسباط أن توقيع اإلعالن السياسي 
والوثيقة الدستورية يعتبر نقطة مفصلية من تاريخ السودان الحديث. وأضاف، 
»هذا االتفاق طوى 30 عامًا من حكم الدكتاتورية بقيادة المخلوع عمر البشير 

وجماعة اإلسالم السياسي في السودان، وفتح طريقًا واسعًا أمام تحول مدني 
ديمقراطي«.

ورغم أن األسباط يعتبر أن االتفاق »بداية مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي« 
في السودان، إال أنه يعتقد أن هناك »الكثير من العقبات« التي تقف أمام هذا 

التحول.

أزمة اقتصادية خانقة
السالم  تعزيز  كيفية  في  تتمثل  األسباط،  بحسب  العقبات،  هذه  وأهم 
األزمة  هي  األزمات  هذه  »أول  وقال،  البشير.  نظام  خلفها  التي  األزمات  وحل 
االقتصادية وما ترتب عنها من بطالة وقلة ثقة المستثمرين األجانب، باإلضافة 
من  ثقيلة  تركة  وجود  ظل  في  المساعدات  تلقي  من  السودان  حرمان  إلى 

الديون الخارجية تبلغ عشرات مليارات الدوالرات«.
ويعتقد فيليب يان من فرع مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية في الخرطوم 

مدى  على  الرئيسية  المهمة  ستكون  للسودانيين  كريمة  حياة  »تأمين  أن 
السنوات الثالث القادمة«، وأضاف، »انقطاع الكهرباء مستمر والبنزين بالكاد 

يكون موجودًا، كما أن األسعار مرتفعة للغاية«.
وقد تكون هذه العقبات االقتصادية هي ما جعلت الحركة االحتجاجية تقترح 
اسم عبداهلل حمدوك ليتولى رئاسة الحكومة. وماعدا األزمة االقتصادية، فإن 
إعادة بناء العالقات الخارجية وإعادة الثقة في العالقات الداخلية هي عقبة أخرى 
أمام الحكومة السودانية المرتقبة، كما يرى المحلل السياسي محمد األسباط، 
المرحلة  خالل  والعسكريين  المدنيين  بين  الثقة  بناء  إعادة  »يجب  ويوضح: 

االنتقالية حتى تتمكن الحكومة المدنية من أداء مهامها على أكمل وجه«.
ويشير األسباط في الوقت نفسه إلى ضرورة حل »أزمة الثقة« بين مكونات 
أجل  تحالفت من  والتغيير  الحرية  »قوى  أن  إلى  والتغيير، مشيرًا  الحرية  قوى 
في  بمقاعد  الظفر  أجل  من  تتصارع  فإنها  تأكيد  بكل  لكن  النظام  إسقاط 

السلطة واالستئثار بالقرار«.

مخاوف من انقالب عسكري
تدخالت  هي  األسباط،  تعبير  حد  على  تعقيدًا،  واألكثر  األهم  النقطة  لكن 
الدول التي ال ترغب بوجود دولة ديمقراطية حقيقية في السودان، كما يقول، 
من  محيط  في  ديمقراطية  جزيرة  سيكون  الديمقراطي  »السودان  ويضيف، 
الوسائل  بمختلف  الدول  هذه  وستحاول  االستبدادية،  والدول  الدكتاتوريات 
إجهاض المشروع الديمقراطي«، مشيرًا إلى أن »هذا ما حدث في أعقاب ثورة 

أكتوبر عام 1964 وانتفاضة أبريل عام 1985«.
ورغم أن األسباط يعتقد أنه من الصعب على المدى القصير أو المتوسط 
انقالب  يحدث  أن  يستبعد  ال  أنه  إال  السلطة،  احتكار  الجيش  يستطيع  أن 
»التجارب  وقال،  االنتقالية.  المرحلة  بعد  السودان  في  جديد  عسكري 
السودانية معروفة وهي أن انتكاسات الثورات تكون عبر انقالبات عسكرية 
المجلس  أن  إلى  األسباط  ويشير  للثورات«.  مضادة  ودول  قوى  من  بدعم 
والكالم  لكنه،  بالبشير،  اإلطاحة  إثر  السلطة  احتكار  حاول  العسكري 

لألسباط، واجه الرفض والضغط من قبل الحراك الشعبي.
حول  السودان  في  االحتجاجية  الحركة  أوساط  في  تحفظات  وهناك 
المعروف  دقلو،  حمدان  محمد  العسكري  المجلس  رئيس  نائب  مشاركة 
االتفاق  بتوقيع  شارك  الذي  وهو  االنتقالية،  العملية  في  حميدتي  باسم 
القضايا  »من  هي  حميدتي  مشاركة  قضية  أن  األسباط  ويقول  النهائي. 
الحرية  قوى  رأت  السودان  في  الهش  الوضع  وبسبب  لكن  جدًا،  المعقدة 
القوى  جميع  مع  العمل  هو  اتفاق  إلى  للتوصل  الوحيد  السبيل  أن  والتغيير 
رغم  حميدتي«  يقودها  التي  السريع  الدعم  ميليشيات  ومنها  العسكرية 
العامة  القيادة  اعتصام  فض  عملية  عن  المباشرة  بالمسؤولية  إتهامها 
مدينة  في  المدارس  تالميذ  من  عدد  مقتل  وكذلك  يونيو،  شهر  مطلع  في 

األبيض قبل نحو شهر.

قوات النظام السوري تجبر »جبهة النصرة« على »االنسحاب« من خان شيخون وريف حماة الشمالي
معرة النعمان، سورية - وكاالت

طهران، نيويورك ـ وكاالت
عدن ــ وكاالت

أنقرة تحذر دمشق من »اللعب بالنار«

<    رتل عسكري تركي يشّق طريقه في ريف إدلب الجنوبي

حقق الجيش السوري بدعم من روسيا تقدمًا مهمًا 
ومعارضة  متشددة  مسلحة  فصائل  انسحاب  بعد 
في  االستراتيجية  شيخون  خان  مدينة  من  الثالثاء 
جنوب إدلب ومن ريف حماة الشمالي المجاور، لتصبح 
المنطقة  في  موجودة  تركية  مراقبة  نقطة  أكبر 
بموجب تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت مرمى نيران 

قوات النظام. 
وحذرت أنقرة الثالثاء دمشق من »اللعب بالنار« غداة 
إعالنها تعرض رتل عسكري تابع لها لضربة جوية 
أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التركية جنوب خان 
بممارسة  الفصائل  موسكو  اتهمت  بينما  شيخون، 

»االستفزازات«.
وأفاد المرصد السوري لحقوق االنسان الثالثاء عن 
انسحاب »هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة من 
مدينة خان شيخون ومن ريف حماة الشمالي، فيما 

تعمل قوات النظام على تمشيط المدينة«.
التابعة  النصرة  )جبهة  الشام  ونفت هيئة تحرير 
حماة  ريف  من  االنسحاب  سابقًا(  القاعدة  لتنظيم 
الشمالي. وأشار متحدث باسمها على حساب الهيئة 
على تطبيق تلغرام إلى »إعادة تمركز« قواته جنوب 

خان شيخون.
إدلب  محافظة  غالبية  على  الهيئة  وتسيطر 
فصائل  أيضًا  تنتشر  حيث  لها،  المحاذية  والمناطق 

معارضة أقل نفوذًا تخوض معارك ضد قوات النظام.
للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  نفت  بدورها 
أي  ألنقرة،  موالية  فصائل  تحالف  من  والمشكلة 
»تخاذل« أو »تسليم« لألرض، مؤكدة أن ما قامت به 

هو »إعادة انتشار«.
وقالت الجبهة في بيان »ننفي تمامًا كل ما يشاع 
عن تخاذل للفصائل أوتسليم للمناطق، إذ لم يغادر 

الثوار المقاتلون شبرًا من األرض«.
وأضاف البيان »نتيجة للهجمة المسعورة والقصف 
العنيف المستمر الذي تعرضت له قرى وبلدان ريف 
تقوم  أن  جدًا  الطبيعي  من  كان  الشمالي،  حماة 
وحداتنا المقاتلة بتغيير مواقعها والتحيز عن بعِض 
خطوط  تأمين  العسير  من  بات  التي  المواضِع 
تؤمّن  أخرى  مواضع  في  االنتشار  وإعادة  إمدادها، 

إمكانية االستمرار في المقاومة«.
وجاء انسحاب الفصائل بعد سيطرة قوات النظام 
المدينة،  نصف  من  أكثر  على  روسي  جوي  بإسناد 
وتمكنها من قطع طريق حلب–دمشق الدولي أمام 
أنقرة كانت في طريقها  أرسلتها  تعزيزات عسكرية 
نقطة  أكبر  توجد  حيث  الشمالي،  حماة  ريف  إلى 

مراقبة تركية في بلدة مورك.
ويمر جزء من هذا الطريق في إدلب، وهو يربط 
إن  محللون  ويقول  بدمشق،  )شمال(  حلب  مدينة 

النظام يريد استكمال سيطرته عليه.
»باتت  الرحمن،  عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال 
نقطة المراقبة التركية في مورك بحكم المحاصرة، 

ولم يبق أمام عناصرها إال االنسحاب عبر طرق تقع 
تحت سيطرة النظام ميدانيًا أو ناريًا«.

الخارجية  وزير  دعا  األخيرة،  التطورات  على  وردًا 
إلى  دمشق  الثالثاء  أوغلو  تشاوش  مولود  التركي 
»عدم اللعب بالنار«. وقال خالل مؤتمر صحفي »كما 
قلنا سابقًا، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا 

تركيا  استبعاد  وأكد  بنا«.  الخاصة  المراقبة  ونقاط 
»حتى اآلن« نقل نقطة المراقبة في مورك.

إثر  رتلها  تعرض  اإلثنين  أعلنت  أنقرة  وكانت 
وصوله إلى ريف إدلب الجنوبي لضربة جوية، تسببت 
إنهم من  قال  المرصد  لكن  مدنيين،  ثالثة  بمقتل 

مقاتلي المعارضة.

دعم »اإلرهابيين«
ولم يتمكن الرتل، قرابة خمسين آلية من مصفحات 
وناقالت جند وعربات لوجستية باإلضافة إلى خمس 
دبابات على األقل، من إكمال طريقه إلى مورك بعد 
تعرض مناطق قريبة منه للقصف وفق المرصد، ما 
دفعه الى التوقف منذ بعد ظهر اإلثنين على الطريق 

الدولي في قرية معر حطاط شمال خان شيخون.
لخفض  تركي  روسي  باتفاق  مشمولة  وإدلب 
في  سوتشي  في  توقيعه  تم  آخر  واتفاق  التصعيد 
السالح  منزوعة  منطقة  إنشاء  على  نص  سبتمبر 
تفصل بين قوات النظام والفصائل على أن ينسحب 
مقاتلي »جبهة النصرة« منها. وجنب االتفاق األخير 
إدلب هجومًا لطالما لوحت دمشق بشنه، وإن كان لم 

يستكمل تنفيذه.
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  واتهم 
الثالثاء قوات المعارضة بخرق االتفاق على مرأى من 
المراقبين األتراك، مشيرًا إلى انتشار القوات الروسية 
في المنطقة المنزوعة السالح وإلى »تواصل مستمر« 

مع الجيش التركي.
أكد  التركية،  بالتعزيزات  دمشق  تنديد  وغداة 
كافة  استعادة  عزمه  الثالثاء  األسد  بشار  الرئيس 
األراضي الخارجة عن سيطرته. واعتبر خالل استقباله 
كشفت  إدلب  في  األخيرة  »المعارك  أن  روسيًا  وفدًا 
وغير  الواضح  أنقرة  دعم  عن  شك  لديه  كان  لمن 

المحدود لإلرهابيين«.
سامويل  السوري  للشأن  المتابع  الباحث  ويقول 

بالتدخل  أنقرة  اتهام  من  دمشق  هدف  إن  راماني 
الجيش  وليس  تركيا  »تظهر  أن  هو  العسكري 

السوري، وكأنها المنتهكة األبرز التفاق« سوتشي.

كارثة إنسانية
وتنشر أنقرة بموجب هذا االتفاق العديد من نقاط 
في  بالتلكؤ  دمشق  وتتهمها  إدلب،  في  المراقبة 
اتفاق سوتشي بعد توقيعه هدوءًا  تطبيقه. وأرسى 
نسبيًا، قبل أن تصعد قوات النظام قصفها في نهاية 
أبريل وانضمت إليها الطائرات الروسية الحقًا. وفي 
الثامن من الشهر الحالي، بدأت تتقدم ميدانيًا في 

ريف إدلب الجنوبي.
واستهدف القصف الثالثاء مناطق عدة شمال خان 
شيخون بينها قرية بينين. وقال المرصد ليل الثالثاء 
الذين  تعداد  أطفال  ثالثة  بينهم   12 إلى  »ارتفع 
استشهدوا اليوم الثالثاء جراء قصف جوي وبري على 

جنوب إدلب، بينهم تسعة في قصف جوي روسي«.
وتسبب التصعيد بمقتل أكثر من 880 مدنيًا وفق 
المرصد، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق 
أكثر أمنًا وخصوصًا بالقرب من الحدود التركية، وفق 

األمم المتحدة.
والثالثاء، وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
إنسانية«.  »كارثة  بأنه  إدلب  محافظة  في  الوضع 
وحذرت ريحانة زوار، مديرة مكتب اللجنة في سورية 
من أن »التصعيد اإلضافي قد يدفع مئات اآلالف من 

األشخاص إلى الفرار«.

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

السنة الرابعة
العدد 196 21 ذي احلجة 1440 هــ

22 أغسطس 2019 م اخلميس

ضربة  دوليًا  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  تلّقت 
لصالح  قواتها معسكرين  مع خسارة  الثالثاء  جديدة 
القوات الموالية لالنفصاليين الجنوبيين في محافظة 

إبين إثر اشتباكات قتل وأصيب فيها 27 شخصًا.
المقاتلون  سيطر  بعدما  التطورات  هذه  وتأتي 
االنتقالي  لـ»المجلس  الموالون  االنفصاليون 
الجنوبي« قبل نحو 10 أيام على مدينة عدن، العاصمة 
اليمنية، في تمدد عسكري جديد  المؤقتة للحكومة 

في الجنوب على حساب قوات الحكومة وسلطتها.
األمم  مبعوث  االنفصاليين  تحركات  ودفعت 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التحذير من 
المقاتلين  بسيطرة  منددًا  اليمن،  تقسيم  خطر 

الجنوبيين على المؤسسات الحكومية.
ومساء الثالثاء، توجّه رئيس »المجلس االنتقالي 
عيدروس  الجنوب،  النفصال  المؤيد  الجنوبي« 
الخارجية  وزارة  من  بدعوة  جدة  إلى  الزبيدي، 
حول  محادثات  في  للمشاركة  تمهيدًا  السعودية، 
الوضع في جنوب اليمن، حسبما جاء في بيان صادر 
عن المجلس. ويقيم في المملكة منذ سنوات الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور هادي وأركان سلطته.
وبحسب محافظ أبين أبو بكر حسين، فإن قوات 
والتي  االنتقالي  للمجلس  الموالية  األمني«  »الحزام 
تحظى بدعم إماراتي، تحركت من عدن نحو مدينتي 
زنجبار على بعد نحو 60 كلم وكود على بعد حوالى 
50 كلم في محافظة أبين الساحلية القريبة، وقامت 

بمحاصرة معسكرين فيهما.
نتج  الطرفين  بين  اندلعت  اشتباكات  إن  وتابع 
معسكر  على  األمني«  »الحزام  قوات  سيطرة  عنها 
تابع للشرطة العسكرية كان يوجد فيه 350 جنديًا 
اتفاق  إلى  الطرفان  توصل  بينما  كود،  في  حكوميًا 
بعد وساطة محلية نص على خروج القوات الحكومية 
من معسكر للقوات الخاصة في زنجبار حيث كان يوجد 
1100 جندي، وانتشار القوات االنفصالية في محيطه.
لكن محمد المرخي، وهو قيادي في قوات »الحزام 
السيطرة  تحت  »الوضع  أن  أكد  أبين،  في  األمني« 

تمامًا. نحن نسيطر على المعسكرين«.

تصعيد غير مبرر
ويقاتل االنفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معًا 

في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين 
يسيطرون  والذين  إيران  من  المقرّبين  الحوثيين 
 ،2014 منذ  الفقير  البلد  في  واسعة  مناطق  على 
ضمن نزاع جعل ماليين السكان في اليمن على حافة 

المجاعة.
يخوض  معًا،  المتمردين  قتال  رغم  لكن 
االنفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ 
عاصمة  عدن،  في  وخصوصًا  الجنوب،  في  محتدمة 
الشمال  مع  اتحادها  قبل  السابقة  الجنوبية  الدولة 

عام 1990 ووالدة اليمن الموحد.
الرئيسية  الجنوبية  القوة  هي  األمني«  و»الحزام 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  وتسلحها  تدرّبها  التي 
العسكري.  التحالف  قيادة  في  الرئيسي  الشريك 
في  المعسكرين  نحو  االنفصاليين  قوات  وتقدمت 
النار،  إطالق  لوقف  السعودية  الدعوات  رغم  أبين 
لعقد  المتقاتلين  دعت  وأن  سبق  الرياض  أن  علمًا 

حوار في المملكة لم يحدد موعده بعد.
مع  تتعارض  االنفصالية  القوات  تحركات  أن  كما 
استجابتها لدعوات التهدئة في عدن وبدء انسحابها 
من عدة مبانٍ حكومية السبت كانت سيطرت عليها 
إثر المعارك التي خاضتها ضد القوات الحكومية في 
بداية هذا الشهر وأدت إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة 

أكثر من 260 بجروح.
ما  بشدة  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  وأدانت 

»إضعاف  من  محذرة  مبرر«،  غير  بـ»تصعيد  وصفته 
جهود الوساطة« التي تقودها السعودية حاليًا بين 

الطرفين منذ معارك عدن.
محمد  اليمني  الخارجية  وزير  نائب  وأوضح 
الحضرمي في تغريدة على تويتر »ما تشهده محافظة 
المجلس  قوات  قبل  مبرر من  غير  أبين من تصعيد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  من  المدعومة  االنتقالي 
على  وسيعمل  مقبول  وغير  مرفوض  أمر  الشقيقة 

تقويض وإفشال جهود الوساطة«.
»نرفض  أخرى،  تغريدة  في  الحضرمي  وأكد 
والعسكري  المالي  اإلماراتي  الدعم  تقديم  استمرار 
لقوات المجلس االنتقالي الخارجة عن القانون والدولة 
في اليمن )...( ونجدد المطالبة بإيقافه بشكل فوري 

وكامل«.
اليمن  إلى  الدولي  المبعوث  أكد  الوقت،  هذا  في 
مارتن غريفيث بعد لقائه نائب وزير الدفاع السعودي 
األمير خالد بن سلمان في الرياض أن هناك »جهودًا 
ظافرة تحت قيادة األمير خالد بن سلمان الستعادة 

النظام واالستقرار في جنوب اليمن«.
»أدين  غريفيث  قال  األمن،  مجلس  إحاطة  وفي 
الجهود غير المقبولة التي يبذلها المجلس االنتقالي 
بالقوة«،  الدولة  مؤسسات  على  للسيطرة  الجنوبي 
أمرًا أكثر خطورة  اليمن باتت  محذرًامن أن»تجزئة 

وأكثر إلحاحًا«.

تزامًنا مع بدء محادثات في جدة

تزايد خطر تقسيم اليمن مع تقدم االنفصاليني في عدن
أمس  لألنباء«  اإليرانية  العمال  »وكالة  ذكرت 
األربعاء أن شركة شحن إيرانية تستأجر في الوقت 
الحالي الناقلة »أدريان داريا« التي أفرج عنها بعد 
احتجازها من قبل قوات البحرية البريطانية في جبل 
أنها تحمل نفطا لسورية في مخالفة  طارق بزعم 

للعقوبات األوروبية.
وأصدرت الواليات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة 
على أساس وجود صالت تربطها بالحرس الثوري 
الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، وذلك بعد 
فشل جهودها لتعطيل إبحار الناقلة من جبل طارق 
العليا  المحكمة  رفض  نتيجة  أغسطس   18 األحد 

هناك طلبا أميركيا بمصادرتها.
وقالت الوكالة اإليرانية، »يشارة إلى أن السفينة 
داريا«  »أدريان  إلى  اسمها  تغير  التي  جريس1-، 
بعد االحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة 
إيرانية«.  شحن  شركة  حاليا  وتستأجرها  لروسيا 
وجاء التصريح خالل مقابلة أجرتها »وكالة العمال« 
شبه الرسمية مع علي رضا تنكسيري قائد القوات 
للوكالة  تنكسيري  وقال  الثوري.  بالحرس  البحرية 
في تصريحات تنم عن التحدي »ال تحتاج السفينة 

أدريان داريا إلى مرافقة«.

بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وهدد 
ما  كل  ستفعل  المتحدة  الواليات  بأن  الثالثاء، 
بوسعها لمنع الناقلة التي تبحر في البحر المتوسط 
مع  يتعارض  بما  سورية  إلى  النفط  توصيل  من 
العقوبات األميركية. وتنفي إيران أن الناقلة كانت 
إلى سورية، وإن كان لم يتضح حتى  في طريقها 

اآلن وجهتها النهائية.

نفي يوناني
وقالت اليونان، الثالثاء، إنها لم تتلق طلبا من ناقلة 
النفط اإليرانية للرسو في أحد موانئها، فيما حذرت 
وأظهرت  السفينة.  مساعدة  من  أثينا  واشنطن 
بيانات تتبع السفن أن السفينة متجهة إلى ميناء 
كاالماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز 

ومن المقرر أن تصل يوم 26 أغسطس.
اليونانية  الشحن  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
إعالن  يوجد  وال  تبحر بسرعة منخفضة  »السفينة 
تتابع  كاالماتا.  إلى  ستصل  أنها  عن  بعد  رسمي 
وزارة  مع  بالتعاون  األمر  البحرية  التجارة  وزارة 

الخارجية اليونانية«.
أميركي  إجراء  أي  بأن  طهران  حذرت  وبينما 
وخيمة«،  »عواقب  له  ستكون  السفينة  لمصادرة 
»موقفها  نقلت  أنها  المتحدة  الواليات  أعلنت 
القوي« للحكومة اليونانية بشأن الناقلة اإليرانية 

التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط.
ما  على  تأثير  »أدريان«    لمصير  يكون  وقد 
علم  ترفع  لناقلة  بالنسبة  األمور  إليه  ستؤول 
بعد  هرمز  مضيق  في  إيران  احتجزتها  بريطانيا 
الملكية  البحرية  مشاة  احتجاز  من  أسبوعين 
الوقت  ذلك  في  تسمى  كانت  ما  البريطانية 
»جريس1.« وزادت التكهنات بشأن احتمال إطالق 
»ستينا إمبيرو« البريطانية لدى إبحار أدريان داريا، 
بين  صلة  أي  نفوا  إيرانيين  مسؤولين  أن  غير 

الحالتين.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية لألنباء أن 
قضية  إن  قال  راستاد،  محمد  النقل،  وزير  نائب 
»ستينا إمبيرو« أحيلت إلى محكمة في مدينة بندر 
تقدم  أن  دون  إيران  جنوب  في  الساحلية  عباس 

تفاصيل بشأن موعد نظرها.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية األميركية إن أي 
جهود لمساعدة الناقلة اإليرانية قد ينظر لها على 
أنها دعم لمنظمة تدرجها الواليات المتحدة على 
قائمة المنظمات اإلرهابية، مما قد يكون له عواقب 

جنائية وأخرى متصلة بالهجرة.

ظريف: لن ننسحب من االتفاق النووي
وحالة  اإليرانية  الناقلة  أزمة  استمرت  وبينما 
وزير  سعى  األميركية،  التهديدات  بسبب  الترقب 
إلى  أمس  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية 
توجيه رسائل تطمينية للمجتمع الدولي، وتحديدا 
الدول األوروبية التي أكدت استمرارها في التمسك 
منه  انسحبت  الذي   2015 للعام  النووي  باالتفاق 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب وأعقب ذلك 
بفرض سلسلة من العقوبات القاسية على طهران 
وقال ظريف  النفط.  لوقف صادراتها من  والسعي 
في مؤتمر في العاصمة السويدية، ستوكهولم، إن 
إيران لن تنسحب من االتفاق النووي ألنه »اتفاق 
باب  سيفتح  عنه  »التخلي  أن  إلى  مشيرا  جيد«، 

الجحيم«.
كما أكد ظريف أن بالده ستظل ملتزمة بمعاهدة 
الذي  اإليراني  الوزير  وقال  النووي.  االنتشار  عدم 
كان آخر مسؤول رفيع المستوى من بالده يخضع 
للعقوبات األميركية التي تشمل حظرا على دخوله 
على  ردا  قال  أرصدته،  وتجميد  المتحدة  الواليات 
الصحفيين في معهد ستوكهولم  أحد  سؤال من 
الدولي ألبحاث السالم أن »معاهدة عدم االنتشار 
وسنواصل  الدولية  الشرعية  دعائم  إحدى  النووي 

االلتزام بعدم االنتشار النووي«.

بومبيو يؤكد عدم السماح للسفينة التوجه إلى سورية

ترقب في »املتوسط« لتحديد وجهة الناقلة اإليرانية بعد إبحارها من جبل طارق

<   حاجز لقوات الحزام األمني التابعة لالنفصاليين اليمنيين في عدن

<    أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية 



يتسبب  أن  مسربة  حكومية  تقديرات  توقعت 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق 
رئيس  تكثيف  رغم  والدواء،  الوقود  في نقص 
الوزراء بوريس جونسون االستعدادات لمواجهة 
هذا االحتمال خالل أسابيعه األولى في السلطة.

الحكومية  والدوائر  الوزارات  جونسون  وأمر 
بعد  طارئة  خطط  وضع  وتسريع«  بـ»تكثيف 
بتقديم  متعهدا  يوليو،   24 في  السلطة  توليه 
المبلغ  عن  زاد  لو  حتى  الالزم«  التمويل  »كل 
المخصص لذلك وهو 4,2 مليار جنيه استرليني 

)4,6 مليار يورو، 5,1 مليار دوالر(.
إال أن تحليالت عن التداعيات المحتملة لخروج 
لصحيفة  تسريبها  تم  اتفاق  بدون  بريطانيا 
»فرانس  وكالة  ونقلتها  تايمز«،  »صــنــداي 
برس« حملت توقعات قاتمة. فيما يلي عدد من 

التداعيات المحتملة:

جهود الحكومة
قبل الموعد السابق لبريكست في 29 مارس، 
لالستعداد  يلوهامر«  »عملية  الحكومة  شكلت 
من  رئيسيا  مجاال   12 تطاول  قد  الضطرابات 
بينها امدادات الطعام والماء والرعاية الصحية 
والنقل. وبموجب الخطة سيكون لكل قسم مركز 
الساعة،  مدار  على  بعضها  وسيعمل  عمليات، 

بحسب »معهد الحكومة«.
حملة  أن  تقارير  ذكــرت  أخــرى  ناحية  من 
دعائية جديدة تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه 
على  والمستهلكين  الشركات  لمساعدة  تجري 

االستعداد للمرحلة الجديدة.
استعداد الشركات

أن  تسريبه  تم  الــذي  الحكومة  تقرير  أظهر 
إلى  غير مستعدة  تزال  ال  البريطانية  الشركات 
أن  رغم  اتفاق،  بدون  لبريكست  كبيرة  درجة 
أن  وجد  مارس  في  المركزي  للبنك  استطالعا 

80% من الشركات اعتبرت نفسها مستعدة.
االتحاد  البريطانية،  الصناعات  اتحاد  وقال 
الرئيسي ألصحاب األعمال في البالد، إن العديد 
استعدادا  أقل  حاليا  هي  السلع  شركات  من 
من  وحذر  أكتوبر،  في  اتفاق  بدون  لبريكست 
في  أصعب  ستكون  السلع  تخزين  عملية  أن 
الميالد.وبالنسبة  أعياد عيد  التي تسبق  الفترة 
للخدمات فقد تم التوصل إلى بعض االتفاقيات 
على الجانبين بما فيها اتفاق لمدة عام لحماية 

سوق المشتقات المالية الهائل في لندن.

تأخيرات على الحدود
الفور  على  سيبدأ  إنه  األوروبــي  االتحاد  يقول 
لسالمة  وفحص  جمركية  تفتيش  عمليات 
االتحاد  معايير  مطابقة  من  والتأكد  األغذية 

األوروبي على حدودها مع بريطانيا.
وخشية من تشكل طوابير طويلة على نقاط 
العبور المزدحمة، باشرت بريطانيا في فتح طرق 
جديدة وزيادة المسالك لموانئ أخرى لتخفيف 

الضغط على ميناء دوفر الذي يعتبر األهم.
إال أن تحليل »يلوهامر« يتوقع أن 85% من 
الشاحنات التي تستخدم معابر القنال االنكليزي 
للجمارك  مستعدة«  تكون  ال  »قد  الرئيسية 

الفرنسية، وقد تواجه أياما من التأخير. ويقول 
توزيع  على  »تؤثر  أن  يمكن  االزدحامات  ان 

الوقود« في البالد.

االمدادات الرئيسية
بتخزين  ــة  األدوي شركات  من  العديد  قامت 
لتقليل  االمــــدادات  ــرق  ط وتغيير  ــة  ــ األدوي

التداعيات، بحسب اتحاد الصناعات البريطانية.
ولكن نحو 28% من الطعام المستهلك في 
وحذرت  األوروبــي،  االتحاد  من  يأتي  بريطانيا 
توقف  خطر  من  السوبرماركت  محالت  كبرى 
أن  من  »يلوهامر«  ملف  ويحذر  ــدادات.  االمـ

إمدادات الماء العذب يمكن أن تتأثر، وبالتالي 
تطال »مئات اآلالف«.

الطائرات والقطارات
للرحالت  السماح  على  األوروبي  االتحاد  وافق 
الجوية من بريطانيا إلى الدول الـ27 األعضاء 
مارس  حتى  ولكن  األوروبـــي،  االتــحــاد  في 
2020. أما خدمة القطار السريع في نفق القنال 
الممتد 50 كلم بين بريطانيا وفرنسا، فسيبقى 
التزام  بشرط  أشهر،  ثالثة  لمدة  مفتوحا 
لسالمة  ــي  األوروب االتحاد  بمعايير  بريطانيا 
المسرب  »وايتهول«  تقييم  ولكن  القطارات. 

يرجح حدوث تأخيرات في محطة يوروستار في 
سانت بانكراس ومحطة يوروتانل على الساحل 

الجنوبي النكلترا، وكذلك في المطارات.

التجارة والتعرفات
على  التعرفات  ستلغي  انها  بريطانيا  تقول 
تعرفات  على  ستبقي  كما  الـــواردات،  معظم 
مخفضة على عدد من السلع الزراعية لحماية 
سيتعامل  األوروبي  االتحاد  ولكن  المزارعين. 
مع بريطانيا كأي دولة خارج االتحاد وسيفرض 
عليها تعرفات تعتبر منخفضة بشكل عام–نحو 
قطاعات  على  أعلى  ستكون  1,5%–ولــكــن 
معينة ومن بينها السيارات حيث ستبلغ النسبة 
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دخول  على  قدرتها  بريطانيا  ستفقد  كما 
أسواق كبرى تغطيها اتفاقيات االتحاد األوروبي 
مطابقة  اتفاقيات  ابرمت  أنها  رغم  التجارية، 
لبعض تلك االتفاقيات مع دول من بينها كوريا 

الجنوبية وسويسرا.

حقوق مواطني دول االتحاد األوروبي
من البنود الرئيسية لمسودة اتفاق »بريكست« 
مع االتحاد األوروبي حماية حقوق 3,5 مليون 
بريطانيا،  في  المقيمين  االتحاد  مواطني  من 
وأكثر من مليون بريطاني يعيشون في دول 

االتحاد.
واتخذت العديد من دول االتحاد األوروبي 
خطوات لحماية حقوق البريطانيين المقيمين 
ألف أوروبي  فيها، بينما تسلم أكثر من 800 
بريطانيا. وبدون  المقيم« في  نموذج »وضع 
المواطنين  إقامة  فــإن  اتفاق  الــى  التوصل 
البريطانيين في دول االتحاد األوروبي ستكون 
محدودة بتسعين يوما وخاضعة لتدقيقات أكثر 

تشددا في جوازات السفر.

أيرلندا الشمالية
لن تطبق بريطانيا فورا عمليات التدقيق على 
في  العضو  ايرلندا،  مع  الحدود  على  الجمارك 
في  التوترات  إثارة  لتجنب  األوروبــي،  االتحاد 

إيرلندا الشمالية التي كانت تعاني من العنف.
ولكن تحليل الحكومة المسرب يقر بأن ذلك 
»وضع غير مستدام«، وستعود الحدود الفعلية، 
بينما قال االتحاد األوروبي انه سيراقب حركة 

السلع عبر ما سيصبح حدودا خارجية لها.

ارتبطت  التي  الفساد  مسلسالت  من  جديدة  حلقة  في 
جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  إقرار  جاء  السابق،  بالنظام 
ترودو، بـ»مسؤولية أخطائه« في قضية شركة »إس إن سي 
الفالين« متعددة الجنسيات المتورطة باالحتيال والفساد في 
ليبيا وذلك ردا على تقرير برلماني كندي اتهمه بممارسة 
ضغوط على العدالة في بلده لتجنب محاكمتها، وفق صحف 

بلجيكية.
وحسب آخر تطورات قضية »شركة إس إن سي الفالين« 
لها،  مقرا  مونتريال  من  تتخذ  التي  البناء  عمالق  الكندية 
فانه  القذافي،  معمر  نجل  للساعدي  رشاوى  بدفع  المتهم 
 500 إلى  تصل  صغيرة  غرامة  دفع  ــرودو  ت على  يتعين 
دوالر كندي )375 دوالرا أميركيا( لمخالفته قانون تضارب 
المصالح الكندي. لكن التكلفة السياسية قد تكون باهظة 

قبل شهرين فقط من االنتخابات.
وذكرت جريدة »إندبندنت« البريطانية، أنه ثبت تقديم 
لمسؤولين  دوالر  مليون   36 بقيمة  مالية  رشوة  الشركة 
ليبيين بين عامي 2001 و2011. ووفقا لإلندبندنت، كان 
الكندية،  بالشركة  وثيقة  عالقة  على  القذافي  الساعدي 

وترأس قائمة من تلقوا الرشى من إس إن سي الفالين.
وحسب تقرير مفوض األخالقيات بالبرلمان، فإن ترودو 
خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية 

قضية جنائية. وردا على التقرير خالل مؤتمر صحفي 
مسؤولية  »أتحمل  الكندي  الــوزراء  رئيس  قال 
األخطاء التي ارتكبتها«، متابعا »إن كنت ال اتفق مع 
بعض استنتاجاته أتقبل تماما هذا التقرير وأتحمل 

مسؤولية ما حدث«.
في  أطوارها  تفجرت  التي  الفضيحة  وكلفت 
كبار  من  واثنين  وزيرين  العام  هذا  سابق  وقت 

جودي  العامة  المدعية  ورفضت  مراكزهم.  المسؤولين 
أن  إلى  القضية  تسوية  المدعين  طلب  ويلسون-ريبولد 
أحيلت إلى المحاكمة. وقالت ويلسون بعد استقالتها أمام 
المشرعين إنها »تعرضت لضغوط سياسية ثابتة ومستدامة 

للتدخل في القضية بينها تهديدات مبطنة«.
منصبها  من  ويلسون–رايبولد  نقل  قد  تــرودو  وكان 
في  القدامى،  المحاربين  شؤون  تولي  إلى  للعدل  كوزيرة 
يناير الماضي، فاستقالت الوزيرة بعد عدة أسابيع. ووجهت 
للشركة اتهامات بالرشوة والفساد، إذ ثبت تقديمها رشوة 
مالية بقيمة 36 مليون دوالر لمسؤولين ليبيين بين عامي 

2001 و2011.
الشركة  صادرت  عندما   2012 عام  إلى  القضية  تعود 
معلومات  هذه  وكشفت  الشركة،  مقر  من  وثائق  الكندية 

تتعلق
باتهامات بالرشوة والفساد موجهة إلى شركة إس إن 
إن  الشرطة  قالت  العمالقة. وحينها،  الكندية  سي الفالين 
رشى،  بتقديم  الشركة  تدين  عليها  عثرت  التي  الوثائق 
والتحايل لتجريد أصحاب األسهم من عشرات الماليين من 

الدوالرات. وكشفت الوثائق تورط عدد من كبار الموظفين 
القذافي  أسرة  من  أفراد  تهريب  محاولة  في  الشركة  في 
إلى المكسيك، بعد مقتل القذافي عام 2011، لكن الشركة 
أصدرت بيانا أنكرت فيه عالقتها بذلك. كانت الشركة تنفذ 
بينها  الــدوالرات، من  مليارات  بقيمة  ليبيا  بناء في  أعمال 
ومطار،  سجون،  وبناء  المياه،  وشبكات  للري،  مشروعات 

وذلك على مدى 10 سنوات.
وتوطدت عالقة الساعدي بالشركة إلى حد عرض منصب 
نائب رئيس إس إن سي الفالين لشؤون المغرب عام 2008، 
براتب سنوي قدره 150 ألف دوالر، وعقد لمدة ثالث سنوات. 
لكن لم يتضح ما إذا كان الساعدي هو من طلب ذلك، أم 

الشركة هي التي عرضت عليه.
الكندية،  الحكومة  عن  العرض  هذا  الشركة  وأخفت 
إن  أعمال »إس  الساعدي في توسع  وقالت إن مساهمات 
سي الفالين« في دول المغرب العربي تحتم عليها إصدار 
تصريح عمل له في كندا. كما أظهرت الوثائق التي صادرتها 
الشرطة أن الشركة دفعت كثيرا من فواتير اإلقامة والحراسة 

والسفر الخاصة بزيارة الساعدي القذافي لكندا عام 2008.

قالت  بل  إليها،  الموجهة  االتهامات  الشركة  تنكر  لم 
إنها غيرت من طريقة إدارة أعمالها، وتخلصت من مصادر 
الفساد، ومقابل هذا االعتراف، سعت للتسوية مع الحكومة، 
بعيدا عن المحاكمة، وهو ما أيده ترودو. لكن وزيرة العدل 
أما  ذلك،  رفضت  ويلسون-رايبولد  السابق  العام  والنائب 
رئيسة مجلس الخزانة جين فيلبوت فاستقالت، قائلة إنها 
االلتزام  »أهمية  لكن  ترودو  ومؤيدي  مساعدي  أكبر  من 
بقيمي ومسؤولياتي األخالقية، وواجباتي الدستورية«، يحتم 
عليها قرار االستقالة. وأضافت »الشخص يدفع ثمن التمسك 
هذه  وإثر  بكثير«.  أكبر  عنها  التخلي  ثمن  لكن  بمبادئه، 
الفضيحة، استقال أيضا مستشار رئيس الوزراء جيرالد باتس.
وسبق أن روج ترودو إلى أنه مهتم بأن تتفادى الشركة 
المالحقة القضائية، وأن تتم تسوية األمر من خالل اتفاق، 
للحفاظ على آالف الوظائف. وأعرب ترودو وأعضاء حكومته 
عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآالف الوظائف في الشركة 
آالف   9 نحو  بها  يعمل  التي  الهندسية،  لألعمال  الكندية 

موظف، حال مالحقة الشركة قضائيا.
فمقرها  ترودو،  لدى  أخرى  بأهمية  تتمتع  الشركة  لكن 

في مقاطعة كيبيك ذات األهمية الكبرى لحزب رئيس الوزراء 
أغلبية  المقاطعة  هذه  في  الفوز  يضمن  حيث  الليبيرالي، 
ويلسون- السابقة  العدل  وزيرة  وكانت  البرلمان.  مقاعد 

ضرورة  على  مصرون  ومعاونيه  ترودو  إن  قالت  رايبولد 
في  ذلك  استغالل  يتم  حتى  الشركة  مع  لتسوية  التوصل 
خاصة  المقبلة،  البرلمانية  االنتخابات  في  للحزب  الترويج 
البلدية في  بعدما خسر ممثل حزب ترودو في االنتخابات 

كيبيك.
وبينما تحقق مفوضية النزاهة الكندية في االتهامات التي 
ذكرتها ويلسون-رايبولد، لتقف على حقيقة خرق أي قواعد 
البرلمانية المسؤولة عن  اللجنة  لتضارب المصالح، أوقفت 
القضية التحقيق في قضية إن سي الفالين، بعد تأكيدها 

أن أهدافه تحققت.
يعيد  أن  أجل  ويلسون-رايبولد من  به  تقوم  ما  ورغم 
البرلمان النظر في القضية، قالت وزيرة العدل السابقة إن 
رئيس الوزراء وفريقه لم يخرقا أية قوانين، لكنهما تصرف 
بشكل غير الئق، األمر الذي ربما سيؤثر على فرض ترودو 

في االنتخابات المقبلة.

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة قروض جديدة قدتها 
البنوك الصينية في يوليو.

قالوا
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 500 بنحو  المقدرة  األسر  أرباب  مخصصات  المركزي صرف  المصرف  بدأ 
دوالر لكل فرد للسنة 2019 ابتداء الثالثاء الماضي.

وإتمام  التقديم  آلية  »فيسبوك«،  على  عبر صفحته  منشور  في  وأعلن 
بيان  إصدار  الحقا  سيجري  أنه  إلى  منوها  األجنبي،  النقد  شراء  إجــراءات 

بشأن ما يتعلق بتغيير المصرف.
على  للحصول  المتقدمين  المواطنين  المركزي  المصرف  وطالب 
للهاتف  البيانات  كافة  أن  من  »التأكد  بضرورة  األسر  أرباب  مخصصات 

النقال مسجلة ومقيدة باسم والرقم الوطني لرب األسرة«،.
الوطني  والرقم  باسم  الهاتف  رقم  قيد  عدم  حال  »في  أنه  وأوضــح 
ليبيانا  أو  المدار  لشركتي  البيع  مراكز  أحد  زيارة  عليه  فإن  األسرة  لرب 
الستكمال البيانات« و»عند االنتهاء من التأكد من أن كافة البيانات لرب 
األسر  أرباب  حجز مخصصات  عملية  في  االستمرار  يمكن  األسرة صحيحة 

من النقد األجنبي«.

»املركزي« يبدأ صرف مخصصات أرباب األسر

الطاقة اإلنتاجية لحقل 
الغاز ُظهر ترتفع إلى 2.7 
مليار قدم مكعبة يوميا.

طارق المال
وزير البترول المصري

150

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

السنة الرابعة
العدد 196 21 ذي احلجة 1440 هــ

22 أغسطس 2019 م اخلميس

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

في العام 2002 ، نشر الخبير االقتصادي الحائز على جائزة نوبل 
اقتصادي  خبير  اآلن  وهو  فيلدي،  وفرانسوا  سارجنت  توماس 
كبير في بنك االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، »مشكلة الصرف 

الصغير الكبيرة«.
االقتصادي  المؤرخ  مالحظات  من  عنوانه  الكتاب  استوحى 
العصور  في  السلع  ــوال  أم نظام  عمل  حــول  سيبوال  كارلو 
الوسطى–وخاصة إخفاقه المستمر منذ القرن الثاني عشر وما 
بعده في منع نقص العمالت المعدنية الصغيرة التي يستخدمها 

الفقراء أساسا.
على  الصغير.  العالمي  الصرف  مشكلة  اليوم  العالم  يواجه 
سبيل المثال، كيف يمكن للعمال المهاجرين في االقتصادات 
أسرهم في  إلى  وأمان  بثمن بخس  األموال  إرسال  المتقدمة 
البلدان النامية؟ التحويالت باهظة الثمن للغاية، ويتعين علينا 
أن نتساءل هل يمكن لعملة »ليبرا« على فيسبوك، أو أي عملة 
للتطبيق وصالحا  قابال  خيارا  تصبح  أن  أخرى،  عالمية مشفرة 

لتوفير أموال عالمية للفقراء.
ومع ذلك، يمكن لواضعي السياسات وشركات التكنولوجيا 
اليوم طلب التوجيه من التاريخ النقدي. جادل المؤرخ االقتصادي 
كارلو سيبوال أن مشكلة القرون الوسطى المتمثلة في النقص 
في العمالت الصغيرة كانت تكمن في االختالفات المستمرة في 
سعر الصرف بين العمالت الذهبية والفضية ذات الفئة الكبيرة 

المعامالت  في  المستخدمة  المعدنية  العمالت  وأصغر 
اليومية، وارتفاع تكلفة إنتاجها.

بحلول أواخر القرن التاسع عشر فقط، بعد قرون من 
التجربة والخطأ، وجدت معظم الدول األوروبية حال: يجب 
على الحكومات إصدار عمالت معدنية رمزية عالية الجودة 
يصعب تزويرها أو لها قيمة جوهرية ضئيلة أو منعدمة، 
الذهب. كان هذا  إلى سلع مثل  للتحويل  قابلة  ولكنها 

أساس المعيار الذهبي.
تراجعت  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  خالل 
قابلية التحويل إلى الذهب في النهاية إلى نظام النقود 
الورقية للعمالت الوطنية، وأصبح الدوالر األميركي العملة 

الرئيسية للمعامالت الكبيرة عبر الحدود.
عالم  في  أموال »صغيرة«  على  الحصول  أصبح  لكن 
معولم أكثر صعوبة. في اآلونة األخيرة، أصدرت الكيانات 
الخاصة عمالت معدنية رمزية جديدة تستخدم تقنيات 

بلوكتشين أو الهواتف المحمولة للمساعدة في تحسين الوصول 
ثقة  لتراجع  )واالستجابة  الفقيرة  المناطق  في  األمــوال  إلى 

الجمهور في الحكومات في أعقاب األزمة المالية لعام 2008(.
ومع ذلك، ال يزال هناك »نقص« كبير في إيصال األموال 
العالمية للفقراء. تظل التحويالت المالية أكثر أنواع المعامالت 
المالية الصغيرة شيوعا. يبين تقرير األمم المتحدة لعام 2019 
حول التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن 
التحويالت الشخصية من العمال المهاجرين أصبحت أكبر مصدر 

للتمويل الخارجي للبلدان النامية.
بلغ مجموع التحويالت 689 مليار دوالر في العام 2018 ، أي 
أكثر من ثالثة أضعاف مبلغ المساعدة اإلنمائية الرسمية لتلك 
البلدان في تلك السنة. وارتفعت التحويالت إلى الدول المنخفضة 

والمتوسطة الدخل بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2017.
ومع ذلك، فإن التحويالت المالية مكلفة للغاية وغير فعالة 
إيصال  المتمثلة في  المستمرة  االقتصادية  المشكلة  لمعالجة 
كان   ،  2019 عام  األول من  الربع  في  للفقراء.  العالمي  المال 

متوسط تكلفة إرسال 200 دوالر 7% من هذا المبلغ.
في أفريقيا وجزر المحيط الهادئ الصغيرة ، كان يصل إلى 
يظل  وبالتالي   ،%10
المستدامة  التنمية  هدف 
)في   %3 فــي  المتمثل 
عام  بحلول  المتوسط( 

2030 بعيد المنال.
ــالت  ــوي ــح ــت ولـــعـــل ال
تراجع  اليوم تشبه  المالية 
بالنسبة  الصغيرة  العملة 
للنظام النقدي في العصور 
الوسطى: عالج غير مكتمل 
ومؤقت لنقص األموال. ما 
نحتاج إليه فعال هو وسيلة 
للدفع  ومــوثــوقــة  فعالة 
الدولي لتوفير السيولة عبر الحدود للفقراء. في الوقت الحاضر، 
يعرقل االفتقار إلى المنافسة بين الجهات المالية الفاعلة وأوجه 
إنشاء مثل  النامية  البلدان  في  المال  أسواق  اليقين في  عدم 

هذا النظام.
وعلى الصعيد العالمي، ال يزال حوالي 1.7 مليار شخص من 
البالغين بدون حساب بنكي. عالوة على ذلك، يبدو أن البنوك 
االقتصادية  الحوافز  إلى  تفتقر  التقليدية  المالية  والمؤسسات 
والقانونية إلنشاء نظام للدفع للفقراء بتكلفة منخفضة. وإذا قام 
المصرفيون التجاريون باالبتكارات المالية في العصور الوسطى، 
فإن شركات التكنولوجيا توجد في موقع القيادة اآلن، ويجب 

على صناع السياسات والهيئات التنظيمية االستعداد لذلك.
على الرغم من أن تقنيات بلوكتشين والهواتف المحمولة 
يمكن أن توفر األموال العالمية للفقراء، إال أن البعض يخشى 
بمن  المعلقون  وحذر  عالمي.  مالي  استقرار  عدم  تخلق  أن 
فيهم كاثرينا بيستور من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، من 
المخاطر المالية وغيرها من المخاطر المحتملة المرتبطة بعملة 

الفيسبوك »ليبرا«، وطالبوا الحكومات بالتدخل قبل أن تبدأ.
وفي الوقت نفسه، أكد جوزيف ستيغليتز الخبير االقتصادي 
كل  المال:  في  الثقة  أهمية  على  نوبل  جائزة  على  الحائز 
عملة مبنية على الثقة قابلة للصرف عند الطلب. على عكس 
العمالت المشفرة األخرى، فإن عملة »ليبرا« مدعومة بالكامل 
العمالت  باالحتياطيات، وسيتم تحديد قيمتها من حيث سلة 

العالمية.
للتطبيق.  ولكن حتى هذا قد ال يكون كافيا لجعلها قابلة 
أفضل أن أطرح السؤال بطريقة أخرى: من يمكنه توفير المال 
العالمي للفقراء، وفي ظل أي شروط تنظيمية؟ البنوك المركزية 
الوطنية قد تصدر قريبا عمالت رقمية. وكما يالحظ هارولد 
جيمس من جامعة برينستون، فإن التكنولوجيا الجديدة وضعت 
اليد إمكانية إيجاد عملة عالمية غير مرتبطة بأي  في متناول 

سلطة وطنية ذات سيادة.
قد تكون هذه فرصة لصندوق النقد الدولي، أو حتى بنك 
العالم. يمثل توفير نظام  الدولية، لمساعدة فقراء  التسويات 
دفع رخيص وموثوق به لمن هم أقل ثراء تحديا منذ قرون، 
ولكن اليوم التكنولوجيا لحل المشكلة متوفرة. ما يحتاجه العالم 
اآلن هو األفكار والمؤسسات النقدية الجديدة لجعل هذا الحلم 
حقيقة واقعية والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

* أستاذة اقتصاد بجامعة ساوباولو
* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

689 مليار دوالر مجموع 
تحويالت المهاجرين في 

العام 2018 بواقع ثالثة 
أضعاف المساعدة اإلنمائية 

الرسمية لتلك البلدان.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4086دوالر أميركي
1.5628يورو

1.7099الجنية االسترليني
0.3756الريال السعودي
0.3835درهم إماراتي
0.1996االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 21 أغسطس 2019

مليار دوالر

نقص الوقود والدواء.. بريطانيا تستعد لفاتورة »بريكست«

375 دوالر غرامة في فضيحة فساد باملليارات بطلها الساعدي القذافي 

تسريبات حكومية نشرتها »صنداي تاميز«

رشاوى كندية في عهد النظام السابق

القاهرة–الوسط

85% من الشاحنات التي تستخد القنال االنكليزي غير مستعدة للجمارك الفرنسية
نحو 28% من الطعام المستهلك في بريطانيا يأتي من االتحاد األوروبي

املال العاملي من أجل الفقراء
كاميال فيالرد*

»إس إن سي الفالين« قدمت 36 مليون دوالر رشاوى بين 2001 و2011
• الساعدي القذافي



االقتصاد  تأثر  ــوادر  ب األفــق  في  تلوح 
التي  التجارية  الــحــرب  برحى  الليبي 
الصين،  ضد  المتحدة  الواليات  تشنها 
إن  إذ  المتنوعة،  غير  طبيعته  بسبب 
وشركة  واشنطن  بين  الــنــزاع  تــوابــع 
دول  تصيب  بــدأت  الصينية  ــواوي«  »ه
الجزائر  ليبيا،  المنطقة، إذ تعرضت جارتا 
إلبعاد  أمريكية  ضغوط  إلى  والمغرب، 
الجيل  ــوق  س عــن  ــاالت  ــص االت عــمــاق 

الخامس.
التجارية  الحرب  تطورات  تطال  وال 
بشكل  الليبية  ــوق  ــس ال األمــيــركــيــة 
لكن  حجمها،  لصغر  نــظــرا  مــبــاشــر؛ 
على  المعتمد  المحلي  االقتصاد  لطبيعة 
أسعار  بتقلبات  والمرهون  المحروقات 

النفط تبقى كل احتماالت التأثر واردة.
المحاسبين  معهد  تقرير  واعــتــبــر 
ــرا ويــلــز«  ــت ــل ــك الــقــانــونــيــيــن فــي »إن
سيكون   2019 العام  أن  البريطاني، 
من  حيث  ليبيا،  في  للغاية  لآلمال  مخيبا 
الليبي  االقتصاد  ينكمش  أن  المتوقع 

بنسبة 4.1 %.
االقتصادات  فــإن  التقرير،  وحسب 
قد  لليبيا  الــحــال  مثل  المتنوعة  غير 
الصيني  االقتصاد  في  التباطؤ  »يــؤدي 
السلع  على  الطلب  في  انخفاض  إلــى 
الــتــأثــيــر على  وبــالــتــالــي  ــة،  ــي ــاس األس
الركود  خال  الحال  كان  كما  أسعارها، 
غير  ــات  ــادي ــص ــت االق ســتــجــد  األخـــيـــر، 
تدهور  مع  في صعوبة  نفسها  المتنوعة 
قيمة  وانخفاض   ، المدفوعات  ميزان 
وارتــفــاع  األســعــار  وارتــفــاع   ، عماتها 

أسعار صرف العمات األجنبية«.
الموقعة  الـــدول  مــن  ليبيا  وكــانــت 
والطريق  الحزام  مبادرة  اتفاقية  على 
إلحياء  تهدف  التي  الماضي  العام  في 
 600 تبلغ  بتكلفة  الحرير  طريق  مشروع 
الجزء  تنفيذ  مسألة  وتبقى  دوالر،  مليار 
استتباب  حين  إلى  معلقة  بليبيا  الخاص 

بكين  لــدى  كــان  وأنــه  ال سيما  األمــن، 
 75 على  موزعين  عامل،  ألف   36 نحو 
الباد  في  تنمية  مشروع   50 و  شركة 

قبل الثورة عام 2011.
الحرب  امتداد  من  المخاوف  أن  بيد 
بدأت  العربي  المغرب  دول  إلى  التجارية 
دونالد  األمــيــركــي  الرئيس  حشد  مــع 
إذ  »هــواوي«،  لحظر  العالم  دول  ترامب 
مهمة  حصص  على  تسيطر  األخيرة  أن 
تأثرت  الــتــي  المغاربية،  الــســوق  مــن 

وتشير  األخيرة.  األشهر  خال  مبيعاتها 
تقديرات غير رسمية أن منتجات الشركة 
تشكل 35% من السوق المحلية الليبية.

بالتجسس اتهامات 
ستريت«  »وول  ــدة  ــري ج ــرت  ــش ون
نتائج  الماضي،  األربــعــاء  األميركية، 

اتهامات  تضمن  استقصائي  تحقيق 
»هـــواوي«  لصالح  يعملون  لفنيين 
إفريقية،  دول  حكومات  بمساعدة 
في  وزامبيا،  وأوغــنــدا  الجزائر  بينها 

التجسس على معارضين سياسيين.
إلى  االتــصــاالت  الشركة  وســارعــت 
إذ  التحقيق،  في  ورد  ما  صحة  نفي 
عبر  بيان  في  االتهامات  تلك  أدانــت 
»ترفض  وقالت:  الجزائر،  في  فرعها 
ستريت  وول  مــزاعــم  تماما  هـــواوي 
جورنال التي ال أساس لها من الصحة 
التجارية  أنشطتها  ضد  مؤكدة،  وغير 

في الجزائر وأوغندا وزامبيا«.
العمل  سلوك  قواعد  أن  وأكــدت 
أي  على  »تحظر  بالشركة  الخاصة 
من  نشاط  أي  في  المشاركة  موظف 
شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية 
النهائيين  المستخدمين  أو  عمائها 
المعمول  القوانين  ينتهك  أو  للخطر، 
نتائج  فإن  مراقبين،  وبحسب  بها«. 
هي  جــورنــال«  ستريت  »وول  مقالة 
الواليات  بين  التجارية  للحرب  استمرار 
الحكومة  وتتهم  والصين.  المتحدة 
أداة  بــأنــهــا  »هــــواوي«  األمــريــكــيــة 
في  للتجسس  بكين  لحكومة  محتملة 
نفت  الصينية  الشركة  لكن  الخارج، 

بشدة تلك االتهامات.
العديد من  المغرب فشأنه شأن  أما 
البلدان األخرى، التي تعرضت لضغوط 
إلبعاد  المتحدة  الــواليــات  من  قوية 
لاتصاالت  العماقة  ــواوي  ه شركة 
الخامس  الجيل  سوق  عن  الصين  في 
الموقع  ــاد  أف مــا  ــق  وف المستقبلي، 
أن  أكــد  ــذي  ال »لوديسك«  المغربي 
القرار  صانعي  مــع  تمت  »اتــصــاالت 
والسلطات  )بــالــمــغــرب(،  السياسي 
وهيئة  القومي  األمن  عن  المسؤولة 
حظر  ــيــة  إمــكــان ــول  حـ ــاالت  ــصـ االتـ

هواوي«.

اقتصاد 09

نمت  تونس  في  السياحة  قطاع  إيــرادات  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
العاشر من  العام وحتى  بداية  مليار دينار منذ   3.16 إلى  لتصل   %44

أغسطس الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.
ويعتبر قطاع السياحة، مصدرا رئيسيا لجلب العملة األجنبية، ويمثل 
نحو 8% من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن شأن نمو عائدات السياحة 
الباد من  احتياطي  يرفع  المتعثر وأن  أن يعطي دفعة قوية لاقتصاد 

العملة األجنبية، وفق وكالة »رويترز«.
الفترة  نفس  خال  كانت  السياحة  عائدات  إن  المركزي  البنك  وقال 

من العام الماضي في حدود 2.19 مليار دينار )762.8 مليون دوالر(.
ألول  العام  هذا  سائح  مايين  تسعة  نحو  استقبال  تونس  وتتوقع 
مرة مع حمات ترويجية قوية استهدفت األسواق التقليدية مثل فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا.

قفزة في إيرادات السياحة التونسية
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن إدارته تدرس خفض 
الحالي.  الوقت  في  يحدث  لن  هذا  من  شيئا  لكن  الضرائب، 
وأضاف ترامب أنه ينظر على الدوام في خفض ضريبة األجور، 

وأن كثيرين يرغبون في ذلك.
كانت صحيفة »واشنطن بوست« أفادت أن اإلدارة تدرس 
خفضا مؤقتا لضرائب األجور بهدف تعزيز االقتصاد األمريكي، 
الذي يظهر في الفترة األخيرة مؤشرات على تباطؤ في المستقبل 

القريب.
يقوم  األبيض  للبيت  زيارة  أثناء  الصحفيين  ترامب  وأبلغ 
بها الرئيس الروماني كاوس إيوهانيس »نحن بعيدون جدا 
عن الركود«. وقال إن الواليات المتحدة تبلي باء حسنا على 

الصعيد االقتصادي لكن ”في حقيقة األمر تعين على شخص 
ما أن يواجه الصين.. وال يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا في 

المدى القصير.“
األخيرة  الفترة  في  يشيد  ترامب  فإن  »رويترز«،  وحسب 
لــأداء  وسيكون  الــركــود.  مخاوف  من  ويهون  باالقتصاد 
في  انتخابه  إعادة  فرص  تعزيز  في  محوري  دور  االقتصادي 
2020، لكن التوترات التجارية مع الصين تؤجج بواعث القلق 

من تباطؤ وشيك.
لتمويل  األجور  ضرائب  األميركيين  العمال  مايين  ويدفع 
السن  لكبار  المخصص  »مديكير«  الصحية  الرعاية  برنامج 

وبرنامج الضمان االجتماعي الذي يوفر معاشات للمتقاعدين.

ترامب يدرس تخفيضات ضريبية لتفادي الركود
السعر بالدوالرنوع الخام

60.47برنت

56.33غرب تكساس

58.03دبي

59.56سلة أوبك

56.80أورال
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نفذ »أوبك« ومنتجون للنفط من خارج المنظمة 
تخفيضات لإلنتاج في يوليو بمعدل يفوق المتوقع وفقا 

التفاق خفض اإلمدادات، حسب مصدر في »أوبك«.
ونقلت وكالة تاس الروسية لألنباء أن »تاس« 

عن مصدر من اللجنة الفنية لـ»أوبك« قوله إن نسبة 
االلتزام بالتخفيضات بلغت 159 بالمئة في يوليو. 

وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو %156، 
بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات 

بنسبة 166%. وفي هذه األثناء، أظهرت بيانات من 
معهد البترول األميركي انخفاض مخزونات الواليات 
المتحدة من النفط الخام والبنزين األسبوع الماضي 

بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير. وهبطت مخزونات 
الخام 3.5 مليون برميل على مدار األسبوع المنتهي 

في 16 أغسطس إلى 439.8 مليون برميل، بينما 
توقع المحللون نزولها 1.9 مليون برميل. وانخفضت 

مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بوالية 
أوكالهوما 2.8 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهالك 
الخام بمصافي التكرير 117 ألف برميل يوميا. 

وانخفضت مخزونات البنزين 403 آالف برميل، مقارنة 
مع توقع المحللين في استطالع أجرته »رويترز« 

لزيادة قدرها 169 ألف برميل. وحسب بيانات معهد 
البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل 
الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل مقارنة مع 

توقعات أن ترتفع 314 ألف برميل. وتراجعت واردات 
الواليات المتحدة من الخام األسبوع الماضي 233 ألف 

برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

يواجه اليورو صعوبات لالرتفاع مقابل الدوالر القوي 
أمس األربعاء وقبعت العملة الموحدة قرب 1.11 دوالر، 

مع هدوء يسود أسواق الصرف األجنبي قبيل اجتماع 
مهم لمصرفيين من بنوك مركزية في وقت الحق من 

األسبوع الجاري.
وبينما تسارع األسواق لوضع إقدام بنوك مركزية في 
الواليات المتحدة وأوروبا على تيسير كبير في الحسبان، 
فإن التوقعات المستقبلية لليورو مقابل الدوالر ستعتمد 
بشكل كبير على ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون 

إجراءات ترقى لمستوى توقعات التيسير النقدي، وفق 
وكالة »رويترز«.

وسيجتمع مسؤولون من بنوك مركزية كبرى في 
جاكسون هول في وايومنج يوم الجمعة مع تركز 

االهتمام على كلمة مرتقبة سيلقيها جيروم باول رئيس 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي(.

وفي أحدث تعامالت، تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1092 
دوالر. وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة 

األميركية مقابل سلة من ست عمالت رئيسية، %0.1 
إلى 98.265.

وتلقى الدوالر الدعم أيضا من حديث بشان زيادة 
اإلنفاق، وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم 

الثالثاء إن إدارته تدرس تخفيضات ضريبية محتملة 
على األجور وكذلك على أرباح بيع األصول. وهبط الجنيه 
االسترليني في أحدث تعامالت 0.3% إلى 1.2134 دوالر 

و0.2% مقابل اليورو إلى 91.405 بنس.

توقع رئيس البنك اإلفريقي للتنمية أكينومي أديسينا 
مخاطر على اآلفاق االقتصادية في إفريقيا »تزداد 

يوما بعد يوم« بسبب الحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين، والضبابية التي تكتنف خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
واضطربت األسواق العالمية؛ بسبب الخالف التجاري 

بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثار قلق المستثمرين 
مع دخوله العام الثاني دون ظهور نهاية له في 

األفق، من ناحية أخرى تبدو بريطانيا في طريقها 
للخروج من االتحاد األوروبي يوم 31 أكتوبر بدون 

اتفاق بخصوص الفترة االنتقالية، وهو ما يخشى 
االقتصاديون أن يؤدي لتعطيل حركة التجارة على نحو 

خطير.
ولم يستبعد رئيس البنك األفريقي للتنمية في 

تصريحات لـ »رويترز« أن يعدل البنك توقعاته للنمو 
االقتصادي في إفريقيا، والبالغة 4% في 2019، 

و4.1 % في 2020، إذا تسارعت الصدمات الخارجية 
العالمية.

وأشار أديسينا على هامش اجتماع مجموعة التنمية 
لدول الجنوب اإلفريقي في دار السالم عاصمة تنزانيا 

التجارية إلى أنه »عادة ما نعدل ذلك بناء على 
الصدمات الخارجية العالمية التي تبطئ النمو العالمي، 

وهذه المشكالت تزداد يوما بعد يوم«، وأضاف 
»هناك الخروج البريطاني، وكذلك المواجهات التي 

اشتعلت في اآلونة األخيرة بين باكستان والهند، إلى 
جانب الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين. 

كل هذه األمور يمكن أن تجتمع معا إلبطاء النمو 
العالمي، ولذلك تداعياته على الدول اإلفريقية«.

وذكر رئيس البنك أن البلدان اإلفريقية تحتاج 
لتعزيز التجارة مع بعضها البعض وتعزيز قيمة اإلنتاج 
الزراعي للحد من تأثير الصدمات الخارجية، وأشار إلى 

أن منطقة التجارة الحرة في القارة اإلفريقية التي جرى 
تدشينها الشهر الماضي سوف تساهم في تسريع 

النمو االقتصادي والتنمية، لكن على الدول اإلفريقية 
أن تزيل الحواجز غير الجمركية لدعم التجارة.

159 % نسبة التزام »أوبك« 
بتخفيضات إنتاج النفط في يوليو

البنك اإلفريقي: مخاطر النمو 
»تزداد يوما بعد يوم«

اليورو يتراجع مقابل الدوالر مع تحول 
االهتمام إلى املركزي األميركي

يوليو  شهر  خــال  النفط  من  ليبيا  إنتاج  تراجع 
بحسب  يوميا،  برميل  ألــف   42 بمقدار  الماضي 
»أوبك«.  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  بيانات 
إنتاج  مستويات  أن  المنظمة،  بيانات  وكشفت 
 29.609 مستوى  إلــى  تراجعت  األعــضــاء  ــدول  ال
مقابل  الماضي،  يوليو  في  يوميا  برميل  مليون 
29.855 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

 42 بمقدار  ليبيا  في  النفطي  اإلنتاج  تراجع  وجاء 
بمقدار  فهبط  فنزويا  في  أما  يوميا،  برميل  ألف 

32 ألف برميل يوميا في يوليو، بحسب »أوبك«.
داخــل  ــاج  ــت اإلن انخفاض  السعودية  ــادت  وقـ
ألف   134 بمقدار  الماضي،  الشهر  في  ــك«  »أوب
إلى  النفطي  إنتاجها  إجمالي  ليصل  يوميا  برميل 
إنتاج  انخفض  فيما  يوميا.  برميل  مليون   9.698
ألف برميل يوميا عند   47 النفط بمقدار  إيران من 

2.213 مليون برميل يوميا.
ليبيا  في  حقل  أكبر  إغاق  بعد  االنخفاض  وجاء 
الجاري،  الشهر  منتصف  وجيزة  لفترة  )الشرارة(، 
30 يوليو الماضي. وحذرت »غلوبال باتس«  وفي 
البيئة  تأثير  الماضي، من خطر  األسبوع  األميركية، 
الليبي، خاصة  النفط  إنتاج  المتدهورة على  األمنية 
الباد ال تزال تعيش أطوار حرب أهلية طويلة،  أن 

بحسب قولها.
الحكومية  الخزينة  يكلف  الليبي  اإلنتاج  وهبوط 
مليون دوالر خال   80 على  يزيد  بما  تقدر  خسارة 

شهر واحد، بمتوسط سعر نفط 67 دوال للبرميل.
بئر جديدة

مجموعة  أغلقت  الماضي  الشهر  أواخــر  وفــي 
الذي  الزاوية،  ميناء  جنوب  الشرارة،  حقل  مسلحة 
ينتج نحو 290 ألف برميل يوميا، ما دفع المؤسسة 
الوطنية للنفط إلى إعان حالة القوة القاهرة بشأن 
شركة  أعلنت  المقابل  وفي  الخام.  شحن  عمليات 
مرة  ألول  جديدة  بئر  إدخال  للنفط  العربي  الخليج 
بقوة  المحلي  اإلنتاج  إلى خطوط  البيضاء  حقل  في 
الفنية  العمليات  وبدأت  يوميا.  برميل  ألف  قدرها 
 2014 يناير  فيها شهر  الحفر  انطلق  أن  بعد  بالبئر 

لترى النور بعد مرور 5 سنوات من العمل.
بين  ما  تنتج  ليبيا  كانت  الحقل  إغــاق  وقبل 
أعلى  وهو  يوميا،  برميل  مليون  و1.3  مليون   1.2
بمنظمة  العضو  للبلد  سنوات  ست  في  مستوى 
طاقته  إلى  للعودة  جاهدا  يسعى  الذي  »أوبــك«، 
برميل  مليون   1.6 تبلغ  كانت  التي  اإلنتاجية، 

يوميا، بحسب »رويترز«.
غلوبال باتس«،  آند بي  وقدرت مؤسسة »إس 
لبيانات  والمستقل  ــد  ــرائ ال العالمي  ــزود  ــم ال
والــمــواد  الطاقة  ألســـواق  السعرية  الــمــؤشــرات 
بـ40  البترول  من  ليبيا  إنتاج  انخفاض  األولية، 

عمليتي  بسبب  يوليو  خال شهر  يوميا  برميل  ألف 
الشهر  لفترة وجيزة منتصف  الشرارة  اإلغاق بحقل 

وفي 30 يوليو.
على  الليبي  النفط  أن  يبدو  األثناء،  هذه  في 
بعدما  إفريقيا،  في  اإلنتاج  قمة  من  التراجع  أعتاب 
حجم  أن  نغيسو  ساسو  دنيس  الباد  رئيس  أعلن 

إنتاجه اليومي 983 ألف برميل.
برازافيل،  الكونغو  جمهورية  رئيس  وكشف 
للنفط،  حقل  اكتشاف  نغيسو،  ساسو  دينيس 
بمدينة »أويو« مسقط رأسه حيث قدمت »الشركة 
و»هيئة  وتوزيعه«،  النفط  عن  للتنقيب  األفريقية 
مجال  في  العاملتان  النفط«،  وإنتاج  استكشاف 

استغاله، أبرز خصائص هذا الحقل.
يتكون  الحقل  فإن  الشركتين،  هاتين  وحسب 

مربعا،  مترا   9392 مساحة  على  ويقع  آبار،   4 من 
ألف   983 اليومي  إنتاجه  حجم  يصل  أن  ويتوقع 
الكونغولي، جان مارك  الطاقة  برميل. ووفقا لوزير 
من  األول  االستكشاف  هذا  فإن  ثيستير-تشيكايا، 

نوعه يمنح الباد الكثير من األمل.
منتجة  بأفريقيا  دولــة  ثامن  الكونغو  وتعتبر 
في  لكن  يوميا،  برميل  ألف   350 بإنتاج  للبترول 
يدفعها  أن  يمكن   ، بالكامل  الحقل  استغال  حال 
لتصبح ثالث أكبر منتج للنفط في القارة ، متقدمة 

على الجزائر وليبيا.
يوليو  شهر  النفط  من  اليومي  ليبيا  إنتاج  وبلغ 
الماضي 1.05 مليون برميل، والجزائر 1.07 مليون 
برميل يوميا، في حين تبقى حاليا نيحيريا، وأنغوال 

أكبر منتجين في أفريقيا.

إغالق الشرارة يقلص إنتاج النفط الليبي بـ 42 ألف برميل في يوليو

بوادر تأثر االقتصاد الليبي بأزمة »هواوي« والحرب التجارية

اكتشاف نفطي في الكونغو يعيد رسم خارطة الطاقة اإلفريقية

ضغوط أميركية إلبعاد عمالق االتصاالت عن سوق اجليل اخلامس

الجزائر–عبدالرحمن أميني 

• حقل الشرارة النفطي

»غلوبال بالتس« األميركية تحذر 
من خطر تأثير البيئة األمنية 

المتدهورة على إنتاج النفط الليبي

الكونغو يمكن أن يدفعها لتصبح ثالث 
أكبر منتج للنفط في القارة.. متقدمة 

على الجزائر وليبيا

ليبيا من الدول الموقعة على اتفاقية الحزام والطريق التي تهدف 
إلحياء مشروع طريق الحرير بتكلفة 600 مليار دوالر
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إلى حكومات البؤس.. تحية 
»يائسة« وبعد

أحالم المهدي

أبو بكر ناصر الحاسي

تلهث الجغرافيا وال تدرك شيئا من عطايا اآللهة، ويتوقف 
دوالب  ويدور  الهراء،  من  المزيد  كتابة  عن  عاجزا  التاريخ 

التحرك معه. الزمن فيدهسنا ألننا نرفض 
عقدنا  األولين  جبّانات  على  القائمة  مضاربنا  في  هناك 
في  النار  أضرمنا  تدّنّى«،  جت  بالجنة  »مرحب  وقلنا  رَُكبنا 
الذين  أطفالنا  فيه  ورمينا  المرتعشة  بأيدينا  العمر  حَطب 

البرد. حرقناهم حتى ال نراهم يصطفقون من 
إليها  وتشدنا  بنا  تتحكم  خفية  أذرع  ثمة  مضاربنا  في 
وعلى  بالحنين،  مثقلين  إليها  لنعود  أحيانا  نغادرها  بإحكام، 

الخيبات! وتولد  الحنين  يموت  أرضها 
وأطفالها  وحكمائها  القبيلة  فرسان  موت  على  تعودنا 
شيئا  يفعلن  فال  النساء  أما  ولصوصها،  سادتها  ليعيش 
من  المزيد  وينجبن  ماتوا،  من  رؤوس  على  يزغردن  فقط 

لجثث. المؤجلة  المشاريع 
يهم  من  لكل  ونقدمها  السكاكين  نشحذ  مضاربنا  في 
بذبحنا، ال نعرف السُّّكر إال طعاما للنمل وللمارقين ونشرب 
بأعواد  الحلوى  نزيّن  الثمالة،  حتى  »الحرمل«  منقوع  نحن 

للعابرين. اليابسة  الجلود  الشاهي من  »الرتم« ونصنع 
نحرث الجبانة كل يوم لنزرع فيها األشالء الرطبة، ونصلي 

السماء دما ودموعا. صالة االستسقاء فتمطر 
على  الحجارة  رمي  في  جميعا  نشارك  الكبير  الملهاد  في 
واألرقام،  بالحروف  أسماءنا  نكتب  كيف  تعليمنا  يحاول  من 
تجعله ضرباتنا  »القندول«،  زهور  العطر من  نستخرج  وكيف 
السحر  تعلمنا  منّا  عجوز  خيمته  لتحتل  الموت  حتى  ينزف 

بناتنا. المتراكم في مهاجع  التراب  ليسُفّ  الحبيب  وجلب 
وبنكينة  فقط،  للعشرات  يتسع  واحد  ملعب  مضاربنا  في 
البقية  فيها  يجلس  كبيرة  ومــدرجــات  للعشرات،  تتسع 

أبدا. ليشاهدوا مباراة ال تنتهي 
وال  مشيئتها،  لتخرق  لدينا  سفن  فال  الرياح  ننتظر  ال 
نملك إال أن نلبس ما تحيكه لنا يد األيام من أسمال الرجاء 
من  صفعة  ليتلقى  المتشائم  نصفي  يقوله  ما  هذا  والدعاء، 
من  جناح  على  بعيدا  ويطير  فورا  فيصمت  المتفائل  نظيره 

أمل.

حكومات البؤس.. بدايًة ال أخفي عليكم أني كتبت لكم هذه الكلمات 
بمشاعر ملؤها الغضب واالشمئزاز والنكسة.. أكتبها وأنا أشعر بقشعريرة 
هذه  كتبت  أني  ألقابكم،  حفظ  مع  لكم  أعترف  كما  وغصة..  مزعجة 
الكلمات عمدًا بلغة أدبية ال أدعي إتقانها أو االلتزام بها.. لغة أدبية تخلو 
من كل أنفاس األدب والحياء على أمل أن تسهل عليكم عملية فهمها 

واستيعابها.
أما بعد:

في  يعيش  بسببكم  السنين  الشعب خالل هذه  إن  البؤس،  حكومات 
أوضاع أقل ما يمكن القول عنها إنها مزرية.. شرائح واسعة من المجتمع 
في فقر مدقع غارقة.. السلع االستهالكية أضحت أسعارها غالية.. البنى 
من إهمالكم للسقوط آيلة.. المؤسسات في نفق مظلم سائرة.. المصارف 
متهاوية..  والمستشفيات  مفقودة  األدوية  وحائرة..  مفلسة  العملة  من 
الخدمات العامة كتوفير الماء والكهرباء تكاد تكون شبه معدومة.. أكوام 
القمامة في كل الشوارع واألزقة مرصوصة.. األسلحة بفعل استهتاركم 
والمواطن  ميؤوسة..  منها  حالةٍ  في  سنين  من  والقضاء  مدسوسة.. 
حياته بالشقاء موسومة. إن بالدنا بسببكم صارت منكوبة.. والموت في 

أيديكم بات ُألعوبة .. والصدق في وعودكم ظل ُأكذوبة.
كنا نريد بناء دولة عصرية مدنية وديمقراطية تسيرها مؤسسات قوية 

ويحكمها دستور صارم .. وهذا ما لم يتم في عهدكم.
واالستقرار  االزدهار  تحقيق  على  تعمل  التي  الرفاه  لدولة  نتطلع  كنا 
وتوفير نطاق واسع من الخدمات االجتماعية، كالتحرر من الخوف والتحرر 

من الحاجة.. وهذا ما لم يتم في عهدكم.
كنا نرنو إلى دولة الحريات التي تتكفل بحماية حرية الرأي والتعبير، 
وحرية الفكر والتفكير، وحرية التنقل والسفر، وحرية الضمير.. وهذا ما 

لم يتم في عهدكم.
السياسي،  والفساد  والجهل،  والمرض،  العوز،  على  القضاء  نأمل  كنا 

والبطالة.. وهذا ما لم يتم في عهدكم.
كنا نحلم بأن تحل المشكلة األساسية في هذه البالد أال وهي خلق 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية مميزة فعالة.. وهذا ما لم يتم 

في عهدكم.
االقتصاد  المتقدمة في  الدول  أن يكون وطننا في مصاف  نرجو  كنا 
والتعليم والصحة والدفاع والثقافة والبنية التحتية والسياحة.. وهذا ما 

لم يتم في عهدكم.
حكومات البؤس، قولوا لنا: ماذا أنجزتم في عهدكم؟

في عهدكم صار الموت لعبًة يحلم بها المراهقون.
في عهدكم صار اليأس قرينًا يالزم كل الطموحين.

في عهدكم صار العبث هوايًة يستمتع بها السياسيون.
في عهدكم صار الفقر سوسًا ينخر كل المواطنين.

في عهدكم صار الدين وسيلًة يتشدق بها المنافقون.
في عهدكم صار المستقبل ظالمًا يسكن كل المبصرين.

في عهدكم أصبحت بالدنا حلبة للمصارعة كتلك التي كانت في عهد 
الروم.. حلبة أنتم مصارعوها والعالم يشجعكم وينتظر من سيفوز.

كل هذا حدث في عهدكم، وإن شئتم فإن الالئحة التزال طويلة.. لذا 
ألن تتوقفوا عند هذا الحد من البؤس؟!

واستبدلتم  المعاني  قلبتم  عبثكم..  من  تسلم  لم  الكلمات  حتى 
عنها،  ويدافع  المدنية  الدولة  يمثل  أنه  يدعي  إسالمي  تيار  المفاهيم.. 
وهو يعي أن هذه األخيرة تقوم على أساس الفصل التام بين السياسة 
والدين؛ وحكومة سميت بالمؤقتة–ألن فترة عملها كانت محددة لمدة 
شهرين- أصحبت دائمة وامتد عملها لخمس سنين.. أي للحظة كتابة 
الدولة من  تنتشل  اإلنقاذ كي  بحكومة  وحكومة سميت  الكلمات؛  هذه 
مسار الغرق في االنقسامات، وهى من سارت بها في اتجاه دوامة الفوضى 
واألزمات؛ وحكومة سميت »حكومة الوفاق« التي جاءت من أجل أن تعمل 
المتصارعين، أصبح عملها  بين مختلف  واالنسجام  التوافق  تحقيق  على 

هو تعزيز الخالف والتباين أمام مرأى المالحظين.
حكومات البؤس.. زاولوا ألعابكم المفضلة األخرى وكفوا عن المفاهيم 

أيديكم.. أحالم وطموحات وتطلعات الشعب المبعثرة ألم تكفكم؟!
ألم تملوا! .. ألم تسأموا! .. ألم تكتفوا! .. ألن تخجلوا بعد كل هذا؟!

وأتباعكم  أنتم  أضجرتمونا  فقد  ارحلوا  لكم:  أقول  أن  وددت  ختامًا، 
بغوغائيتكم، وأنهكتمونا أنتم وسياساتكم بعبثكم، ودمرتمونا بفسادكم 
وانتهازيتكم.. أيا حكومات البؤس قنطنا منكم ومن غبائكم وسذاجتكم. 

تبًا لعهدكم هذا، ومئة تبًا وتبًا لكم.

محمد خليفة 

لغة الزريبة!

الملك على الليبيين جملة دون تخصيص. 
وحدة  ألــف  مئتي  لبناء  ــس  إدري مشروع  صمم 
سنة  من  ابتداًء  سنوات،  عشر  غضون  في  سكنية 
1966. وفي هذا السياق الصاعد باإلنسان إلى الحد 
األدنى من العيش الكريم، يمكن أن يكون استخدام 
عتيقة  الدكتور  بين  خاصة  جلسة  في  الزريبة  لغة 
والمحافظ مجرد حدث عابر وأثر من آثار الماضي في 
دولة ناشئة. وكان باإلمكان توقع اختفاء هذه اللغة 
في  ليبيا  تشهدها  بدأت  التي  النهضة  اكتمال  مع 
عهدها الملكي لوال وصول الراعي إلى سدة الحكم 

على ظهر دبابة سنة 1969. 
مقاليد  في  الراعي  تحكم  من  عقود  أربعة  بعد 
أمورها تحولت البالد إلى زريبة حقيقية )حيث الرعاع 
واحد ينطح واآلخر يرفس(. وحدث أن تحولت الزريبة 
أكثر من مناسبة،  أعمالها، في  إلى سلخانة وكانت 
موضوع بث مباشر على مائدة اإلفطار، بحيث يصوم 
الليبي عن األكل والشرب ويفطر على المشاهد التي 

اعتقد اختفاءها باختفاء غرتسياني عن األفق الليبي.
رحلة  لتنهي  فبراير   17 انتظار جاءت  وبعد طول 
»أيها  التهذيب:  غاية  في  دولة  رجل  بعبارة  بدأت 
الشعب الليبي الكريم«، وانتهت بعبارة سوقية من 
قائد الزريبة: »يا جرذان«! اختفى الراعي تاركا وراءه 
لغة الزريبة في ازدهار منقطع النظير، وكما سنرى، 
بعد التنبيه إلى أن الطابع العام للغة الزريبة يفرض 
استعمال مفردات »اللهجة العامية« إذ ال حيلة لي في 

االستشهاد بغيرها. 
أول مرة أسمع فيها »الحرة تزرب بيتها« بعد 17 
فبراير كان في المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه 
بضعة  بالمؤتمر  كان   .2012/07/07 في  الليبيون 
رجال دولة من أمثال الدكتور محمد المقريف، لكن 
الكلمة العليا كانت للذين انتُخبوا من قاع الزريبة، 
وكان بعضهم ممن ال يجيد إال النطح والرفس كما 
األثناء  الجماهير. في هذه  به في عصر  العهد  كان 
سمعت أحد أعضاء المؤتمر يأتي بالحكمة من عالم 
تلقائي  انحياز  سياق  في  فيقول  )الخيول(  الجوادير 
إلى لغة الزريبة: »جادورين في الرتعة ما يجيش«. 
عبارة  البرلمان سمعنا  وجاء  المؤتمر  ذهب  وعندما 
النواب  أحد  عن  تصدر  الشمال«  تحت  من  »يرضع 

كتعبير عن النهب المستتر الذي يقوم به زميل له. 

عندما حطمت عصا الراعي تاج الملك حل الراعي 
كان  الذي  الدولة  رجل  محل  الرعاع(  معيته  )وفي 
يحاول تثبيت قدميه في بحر الرمال المتحركة. من 
الطبيعي إذن أن تحل لغة »رجل الزريبة« محل لغة 
»رجل الدولة« في نظام على رأسه راٍع وبالد يتحكم 
فيها الرعاع. وما يبرر/ يدعو لمعالجة الظاهرة ليس 

تاريخيتها، وإنما استفحالها بعد 17 فبراير.
لم  الزريبة  لغة  بأن  التذكير  اإلنصاف  ويقتضي 
تكن غائبة تماما عن العهد الملكي، لكن الطبيعة 
كبت  على  أقدر  كانت  )الناشئة(  للدولة  الحضرية 
من  جزءا  فتصبح  للعلن  تخرج  ال  بحيث  اللغة  تلك 
الخطاب السياسي. أقدم إشارة الستخدام لغة الزريبة 
مذكرات  كتاب/  في  وجدتها  الليبية  اإلدارة  في 
دكتور علي عتيقة رحمه اهلل المعنونة »بين اإلرادة 
واألمل«. يروي رحمه اهلل، وأحسن إلينا وإليه، كيف 
جاءه عرض للعمل في منظمة تابعة لألمم المتحدة 
وهو موظف في مركز البحوث االقتصادية بالمصرف 
فقال  المصرف  محافظ  على  األمر  فعرض  المركزي 
ذلك  )وكان  بيتها«ـــ  تزرّب  »الحرة  المحافظ:  له 
لحظيرة  اسم  القاموس(  )في  الزريبة   .)1960 سنة 
الراعي  وزرّب  زرّب،  الفعل  من  وهــي  الماشية، 
للماشية بنى لها زريبة/ حظيرة. فجملة »الحرة أول 
ما تزرّب بيتها« نتاج بيئة رعوية حيث المواشي في 
زرائب وأصحابها في بيوت الشعر، ومن هنا جاء أن 
الحرة أول ما تزرب »بيتها«، أي تحيطه بسياج من 
الزرب، )والزرب أغصان ذات أشواك تقتطع من شجر 
السدر والمفرد »سدرة«(. هذا هو الظرف الذي وجد 
الليبية  المملكة  مولد  مع  فيه  أنفسهم  الليبيون 

المتحدة: شعب فقير في زرائب وأكواخ وكهوف. 
لرفع  وسعه  في  ما  فعل  الملكي  النظام  حــاول 
الزريبة، وقد تم ذلك  الليبي فوق مستوى  اإلنسان 
رحمه  الملك  اعتاد  فقد  أواًل،  الخطاب  على مستوى 
اهلل التوجه إلى الشعب بعبارة »أيها الشعب الليبي 
الخطوة  لإلسكان  إدريس  مشروع  وكان  الكريم«. 
التالية لرفع المعدمين من أبناء الشعب إلى مستوى 
في  يعيشون  المعدمون  كــان  اآلدمــيــة.  الكرامة 
إدريس  فجاء مشروع  كريم  بإنسان  تليق  ال  ظروف 
فيها  كانوا  التي  البؤس  حالة  من  النتشالهم 
وتمكينهم من مساكن تليق بالوصف الذي أضفاه 

االنتقال من المؤتمر إلى البرلمان كان انتقال من 
مفردات عالم الخيل إلى مفردات عالم اإلبل، وكانت 
والخطوات  المؤتمر  رسمها  التي  السياسات  مجمل 
إحدى  تشريعي.  رفس  مجرد  البرلمان  قطعها  التي 
وقد  السياسي«،  »العزل  مسمى  أخذت  الرفسات 
الرفسة بمثلها فصنف جماعة اإلخوان  البرلمان  رد 
»حاللنا  جماعة  نهج  على  سيرا  إرهابية«،  »جماعة 

حاللكم«، في الزريبة اإللكترونية! 
يأتي  الصدفة  سياسيي  بعض  سمعنا  بعدها 
الصورة  هله«؛  يكتفوه  »المهبول  نصها:  بحكمة 
فالمجنون  مباشر،  الزريبة بشكل  عالم  منقولة من 
كالخروف  تكتيفه  يتم  وإنما  المستشفى،  يودع  ال 
عند الجز أو الذبح! ولم يخُل عالم اإلدارة والمرافق 
الحكومية )بما في ذلك القضاء والنيابة( من مفردات 
يعطيك  »اللي  يقول:  فقد تسمع مستشارا  الزريبة، 
مر  يشكو  الذي  المستشار  هذا  بيه«!  كتفه  حبل 
الشكوى من المرتب الذي ال يليق بمثله، والظروف 
فهم  من  ينطلق  وظيفته،  لخطورة  المالئمة  غير 
زرائبي للعملية التشريعية، فال يرى في القانون سوى 
حبال للربط والتكتيف. هذه الرؤية للتشريع ال تنفع 
سوى في عالم المواشي، أما في عالم البشر فوظيفة 

التشريعات تنظيمية.
الحديث  الزريبة قبل  لغة  االنتهاء من  ينبغي  وال 
عن نصيب المحامين منها، فالمحامي قد يستخدم 
العبارات السالف بيانها، وال سيما إذا  أي عبارة من 
تصدر جلسة للتخلف الذي يدور حول نفسه في شكل 
موقف  عن  زمالئه  بين  يتحدث  عندما  لكنه  قبيلة، 
سلبي لزميل آخر تجاه بعض الزبائن يقول: »ذبحه 
ذبحة مليحة«. المحامي لديه من الخيال ما يمكنه 
من االنتقال، بسهولة ال مثيل لها، من لغة »الترافع« 
إلى لغة الواقع )لغة الزريبة( ومنها إلى لغة السلخانة، 

حيث الذبح والسلخ للزبائن وليس للخراف. 
هذه هي أهم منجزات الراعي الذي حطم تاج الملك 
ونصب خيمة فقره على أطالل القصر، فتحولت البالد 
بذلك إلى »زريبة«! وفي الختام؛ يبدو لي نبذ »لغة 
فنبذها  للمستقبل،  بالنسبة  ملحة  الزريبة« ضرورة 
هو الركن المعلِن للشروع في بناء الدولة، ومن ال 
يحسن سوى »لغة الزريبة« ال ينفع رجل دولة، ألن 

الزريبة نفي للدولة!.
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بشكل مباشر

حرب قرطاجة

من  ــد  واح فــي  البريختية،  وصــف  يمكن 
الذي  الكاتب  أو  حرب،  كتابة  بأنها  معانيها، 
أية حرب  في  الحرب.  يكتب مضطرًا في ظرف 
أعداءها من  لتحارب  الحكومات  أشعلتها  سواء 
الحكومات األخرى أو في الحروب األهلية، كما هو 
الحال بليبيا، حيث حارب الديكتاتور ومناصروه 
الذي  الليبي  الشعب  بقية  معينة،  قبائل  من 
انتفض عليه العام 2011 أو تحارب المجتمعيات 
الليبية المنقسمة نفسها منذ 2014... نزاعات 
وتقترفها  الغنيمة  وغرائز  العصبيات  تؤججها 
المليشيات من شرق ليببا ومن غربها، تتبناها 
لثوراث  المضادة  الثورة  تقود  إقليمية  أطرافا 
ضمت   .2011 بزوغها  منذ  العربي،  الربيع 
واإلرهابيين  والمجرمين  والمهربين،  الرعاع 
العظمة  بجنون  المهووسين  والعسكر 
واالنفصام عن الواقع المعاش، يحتربون وفي 
أي وقت، ودون تسبيب موضح. يقابلهم تالهي 
المجتمع الدولي عن القيام بواجبه في رفع عنت 
ليس فقط عن كاهل  األخالقية  المهزلة  هذه 
الليبيين، بل عن مهاجرين آفارقة باآلالف من 
عديد البلدان، اتخذوا ليبيا معبرًا للهروب من 
بلدانهم التي تنهشها الديكتاتورية والفساد، 
فمات بعضهم في الصحراء، وامتهنت البعض 
منهم  الكثير  وسقط  المهربين،  عبودية 
الرثة،  قواربهم  البحر  أمــواج  قذفت  صرعى 
قبل وصولهم إلى البراح األوروبي المتمتع في 
واألمان.  والديمقراطية  باإلنسانية  تصورهم 
في  تفكيرًا  وغزارته  البريختي،  التأليف  ويظل 
قوله:  ينفى  فيها،  بالكتابة  ومالحقة  الحرب، 
»إن الكتاب ال يستطيعون أن يكتبوا بالسرعة 
التي تشعل فيها الحكومات الحروب، فالكتابة 

تحتاج إلى بعض التفكير«. 
وحجتنا في ذلك ما أورده الفيلسوف الفرنسي 
ديكارت في مقدمة كتابه »مقال في المنهج« 
بأنه عندما كان منخرطًا في جيش مكسيمليان 
عامًا،  الثالثين  حرب  نشوب  بافاريا،إبان  أمير 
وفي غضون أشهر الشتاء الطويلة التي تعوق 
دراسته،  يتابع  ديكارت  كان  القتال،  مواصلة 
في   1619 نوفمبر  شهر  وفي  الرياضيات.  في 
نيوبرغ بالقرب من أولم في بافاريا، اتقى البرد 
بالقبوع في »خيمة مدفأة بموقد« وفيها توفق 
فكرة  وتصور  التحليلية،  الهندسة  صياغة  في 

تطبيق المنهج الرياضي في الفلسفة.
كتب برتولد بريخت عن حرب الثالثين عامًا 
التي شارك فيها ديكارت مسرحيته »األم شجاعة 
وأبناؤها«وهي واحدة من تسع مسرحيات ألفها 
والنازية.  الفاشية  صعود  لمقاومة  بريخت 
المدمرة  اآلثــار  موضوع  عالجت  والمسرحية 
للحرب في أوروبا وحماقة كل من يأمل التكسب 
منها. وقد أتم كتابتها في فترة تتجاوز الشهر 
بعد اجتياح بولندا من قبل جيش هتلر في العام 

بمعهد  اللغة  طالب  أخذنا   ،1992 صيف  في 
انهد  التي  برلين  إلى  بريمن،  بمدينة  غوتة 
غربها.  عن  شرقها  الفاصل  سورها  العام  من 
من  وحــيــدًا  الليل  في  رفيق  دون  فتمشيت 
النهر، فأدى بي  إلى شويرع، حتى ضفة  شارع 
لشخص  تمثال  من  لالقتراب  صدفة  فضولي 
ما تبينته في العتمة، فإذا بي وجهًا لوجه أمام 
برتولد بريخت في باحة مبنى مسرحه الشهير 
ذاتها  بالصدفة  األمر  تكرر  إنسامبل.  البرلينير 
في شهر ديسمبر العام 1997 إذ أخدنا طالبًا 
المسماة  الجامعة  نظمتها  رحلة  في  أجانب 
على رفيق بريخت الذي أعدمته النازية الكاتب 
كارل أوزيتسكي بمدينة أولدنبورغ، إلى برلين 
قبيل  األخير  األسبوع  ازدحــام  تقاسمها  التي 
الذي  اإلعمار،  وارتباك  الميالد،  أعياد  احتفاالت 
إلعــادة  العالم  بحجم  ضخمة  ورشــة  أحالها 
العالمية  الحرب  دمار  من  الشرقية  برلين  بناء 
لياًل  فخرجت  الشيوعية.  العزلة  خــراب  إلــى 
شارع  إلى  مغلق  شارع  فأخدني  الفندق،  من 
البرلينير  باحة  نفس  في  فوجدتني  مفتوح، 
بريخت في مكانه  تمثال  يقبع  إنسامبل، حيث 
 2010 إلى   2003 من  األعوام  وفي  المعهود. 
مدينة  العمل  مقتضيات  بسبب  برلين  صارت 
فقط  ليس  عالقتي  فتوثقت  وترحالي  حلي، 
بالبرلينر إنسامبل، بل بمسرح بريخت التدريبي 
والمقاهي  والمطاعم  شتراسة،  باريس  في 
المسرحية  عمله  ومجموعة  بريخت  كان  التي 
يرتادونها في األنحاء، بل حضرت صيف 2008 
أحد  بريخت كان  تذكار  بالصدفة مسامرة في 
المشاركين فيها ممثاًل تكلم من دفتر يوميات 
في  مهمة  أدوارًا  لعبت  التي  المتوفاة  أمه 

المسرحيات البريختية.
على  حيًا،  ليشاهد  المسرحي  النص  يكتب 
أتاح  وحده  الحظ  كتاب.  في  ليقرأ  ال  الركح؛ 
الشعبي  المسرح  خشبة  على  أشاهد  أن  لي 
»القاعدة  مسرحية   1974 العام  بنغازي  في 
والفنان  اإلذاعــي  وإخــراج  تمثيل  واالستثناء« 
عبد الفتاح الوسيع. ربما كانت تلك المسرحية 
مشاهدة  عن  عزوفي  عوَّض  متأخرًا،  استثناًء 
ألجأني  الذي  المحلي،  الليبي  المسرح  عروض 
العام 1971 لالكتفاء بالقراءة في المسرح الذي 
الثقافية  بالثورة  سمي  ما  حدث  ضمنيًا  أوقفه 
المسرح  سالسل  توفر  الثاني  والسبب   .1973
قليلة  بقروش  بيعت  التي  المترجمة  العالمي 
أتاحت  الفرصة  هذه  أغلفة.  دون  كمرتجعات 
بينهن  من  التهكم،  مسرحيات  قــراءة  لي 
بريخت  إلى  بي  أدت  التي  شو،  برنارد  لجورج 
ومسرحياته: القاعدة واالستثناء، أوبرا القروش 
الثالثة، السيد بونثيال وتابعه ماتي، واإلنسان 
األم شجاعة  الطيب من ستشوان، ومسرحيته 

التي خلدت الوضع البشري في حرب.

أية  وجود  بعدم  ذلك  على  ويستدل   .1939
مسودات للمسرحية أو أية دراسات أولية لها. 

األمر الذي بوأها مرتبة اإللهام االستثنائي.
حس  بريخت  كتابة  في  دائمًا  أثارني  الذي 
السخرية  آفاق  إلى  تمدد  وإن  حتى  الدعابة، 
بريخت  مبادئ  توافق  شجاعة  فاألم  والتهكم. 
تجري  ال  أحداثها  إن  حيث  السياسي،  للمسرح 
في الوقت المعاصر بل في حرب الثالثين عامًا 
التي استمرت من العام 1618 إلى 1648. وهي 
شجاعة،  باألم  الملقبة  فيرلنغ  آنا  قصة  تحكي 
الحرب،  من  التكسب  على  تصر  ماكرة  امرأة 
المسرحية  مــدار  وعلى  مقصفًا.  تملك  حيث 
التي  الحرب  ذات  بسبب  الثالثة  أبناءها  تخسر 

كانت تأمل في الكسب منها.
العدمية،  كانت  شجاعة  األم  حرب  نتيجة 
وعنصرها الذي يؤجهها هو اإلنسان العدمي، 
الكاتب  مباشر  غير  بطريق  إليه  رمى  ما  وهو 
غالبًا  أدان  الذي  فلوبير   ،19 القرن  الفرنسي 
البشرية  بالبالهة  وصفه  ما  كتاباته  في 
سحقها  إلى  وتخلص  الثورة  تشجعها  التي 
في  بجالء  الروائية  مخيلته  أبانته  ما  وهو 
روايته  في  ماطو  للمحترب  المؤسفة  النهاية 
السردي  خيطها  تتبع  التي  تلك  سالمبو 
الذي  »فلوبير«  كتابه  في  بومبير  فيكتور 
السأم  احتراب  داء  لمراحل  خطاطة  لنا  رسم 
مقال  في  تجاوزًا  أسميته  فيما  الذي تشخص 
العدمي  االحترابي  الفعل  أي  باألجندة  سابق 
قرطاجة  محارب  ماطو  فيه  انغمس  الــذي 
يبتدئ  الذي  الليبيين،  الجنود  من  ورهطه 
اضطراب  فيه  يرتبط  مبهم،  باندفاع  عادة 
بحثا  يستعر  الذي  النفس،  بتوق  الحواس 
الشعور  يغذيه  الحسيات،  عــن  مجنونا 
بإحساس جديد في امتالك ما يأبى أو يتأبى 
الداء  أو  المرض  هذا  يحدث  يمتلك،  أن  عن 
خلاًل مفجعًا في نظام اإلحساس، ويؤدي إلى 

الطمع. احتداد 
تخوضها  التي  قرطاجة  حــروب  مفارقة 
حرب  بالذات  تخسرها،  ما  غالبًا  لتكسب، 
المفتوح  خطابه  ففي  نفسها.  مع  قرطاجة 
كتب   1951 األلمان  والكتاب  الفنانين  إلى 
»قرطاجة  متمثاًل:  الــحــرب،  عــن  بريخت 
في  ثالثة:  حــروبــًا  خاضت  التي  العظيمة 
بقيت  الثانية  ــي  وف قوية  بقيت  األولـــى 

تعد موجودة«. لم  الثالثة  مأهولة، وفي 
في  تحققت،  تكون  قد  البريختية،  النبوءة 
الدولة  ــزوال  ب  20 القرن  أربعينات  ألمانيا 
السلطة  هوس  عليها  تسلط  التي  المحاربة، 
ونعني  األلماني،  المحارب  لكن  العمياء، 
الجندي الذي عبأته السلطة لحروبها، لم يكن 
األمس  الليبي  قرطاجة  محارب  طمع  يحركه 

واليوم.

نزاعات تؤججها 
العصبيات وغرائز 

الغنيمة وتقترفها 
املليشيات من 
شرق ليببا ومن 
غربها، تتبناها 

أطرافا إقليمية 
تقود الثورة 

املضادة لثوراث 
الربيع العربي، منذ 

بزوغها 2011.

كتب برتولد 
بريخت عن حرب 

الثالثني عامًا 
التي شارك 

فيها ديكارت 
مسرحيته 

»األم شجاعة 
وأبناؤها«وهي 

واحدة من تسع 
مسرحيات ألفها 
بريخت ملقاومة 
صعود الفاشية 

والنازية.

»سوف نبقى هناك«..
 في مضارب بني ُمّرة

نورالدين خليفة النمر

في مضاربنا 
ملعب واحد 

يتسع للعشرات 
فقط، وبنكينة 

تتسع للعشرات، 
ومدرجات كبيرة 

يجلس فيها البقية 
ليشاهدوا مباراة ال 

تنتهي أبدا.

حكومات البؤس.. 
زاولوا ألعابكم 

املفضلة األخرى 
وكفوا عن 

املفاهيم أيديكم.. 
أحالم وطموحات 
وتطلعات الشعب 

املبعثرة ألم 
تكفكم؟!
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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 196
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إدارة الوساوس وجماليات نظرية املؤامرة

في انتظار الطائف!

العامة  السياسات  في  عّطل  ضاغط  شعور  وهو  كجاسوس،  إليه 
مصادر مهمة للدخل ال تقل عن النفط؛ مثل السياحة واالستثمارات 
القومي  األمــن  تهدد  قطاعات  ألنها  العبور،  وتجارة  الخارجية 

بالجواسيس وبكشف أسرار الدولة.
حتى  حسود  أو  عدو  أو  متآمر  أنه  )المفترض  لآلخر  النظرة  هذه 
التراث الشعبي، في الشعر وفي  يثبت غير ذلك( تنشر مظاهرها في 
تمائم  من  البيوت  إكسسوارات  وفي  الشعبية،  األمثلة  وفي  األغاني 
المتطفل  اآلخر  شر  يدفع  مما  وغيرها  وقرين(  واخميسة  )حويتة 
كانت  تتهاوى  البالد  كانت  وبينما  العائلة/الدولة،  استقرار  على 
الحاسدين«  م  بالدي  يا  عليك   ... وقرين  واخميسة  »حويتة  أغنية 
قراءته  يمكن  ال  الذي  أكبر(  )اهلل  الوطني  النشيد  محل  تقريبا  تحل 
يستعاذ  التي  المؤامرة  ونظرية  القهري  الوسواس  هذا  عن  بمعزل 
مس  عالج  تعاويذ  كأنه  وطني  نشيد  في  المتواصل  بالتكبير  منها 

من الجن. 
التي  المغلقة  المجتمعات  من  كثير  على  التوجس  هذا  ينطبق 
ضد  نفسها؛  والوساوس  العزلة  هذه  داخل  وعاشت  نفسها  عزلت 
هذه  تجاوزت  المجتمعات  تلك  بعض  أن  غير  البعض،  بعضها 
نجت  نخب  تقودها  التي  الدولة  سياسات  أن  أو  الشاملة،  التربية 
نوعا  وحققت  العالم،  على  وانفتحت  السلبية،  المشاعر  هذه  من 
نظرية  خَدَر  من  المجتمعي  الصراع  ونقلت  االجتماعي،  السلم  من 
نزعة  تعتبر  التي  والتنافسية  المصالح  صراع  مدارج  إلى  المؤامرة 
في  أنه  غير  والمجتمع،  الفرد  يخدم  بشكل  إدارتها  يمكن  إنسانية 
ريعي(،  )اقتصاد  للدخل  وحيد  مصدر  على  اعتمادها  وبسبب  ليبيا 
وبسبب وصول مجموعة للسلطة عبر تآمر على النظام السابق لها، 
حماسية،  خطابات  إلى  حوّلها  مُركز،  بشكل  الذهنية  هذه  كرس 
وإلى نظرية  تعبوي،  إعالم  وإلى  دراسة،  مناهج  وإلى  وإلى هتافات، 
قامت  التي  المؤامرة  نظرية  من  جوهرها  في  تنطلق  )عالمية( 
ضد  األخرى  الديمقراطية  التجارب  وكل  السياسية  النظم  كل  بها 
وحقوق  مــؤامــرة،  الغربي  بمفهومها  فالديمقراطية  شعوبها، 
الحضارات  أنتجته  ما  وكل  مؤامرة،  التعبير  وحرية  مؤامرة،  اإلنسان 
ومنذ  مؤامرة.  السياسية  للنظرية  وتطوير  تــرقٍّ  محاوالت  من 
اتهامات  عبر  الليبية  النخب  سُِجنت  أو  ُأعدِمت  الحقبة  تلك  بداية 
أعمال ومثقفين  ورجال  والوطن، من طالب  الشعب  بالمؤامرة على 
تأسيس  في  أسهمت  التي  النخبة  إن  بل  جيش،  وضباط  وأدبــاء 

بزوهم  كما  مسألتهم،  حول  والدولية،  واإلقليمية 
بالتمترس بالبالد في البالد، بل إن ليبيا أضحت بالدا 
أن  على  عملوا  أوروبا،  فاشي  وأن  بالمهاجرين،  تغص 
أي  المهاجرين،  من  يريدون  ال  لمن  المأوى،  تكون 

المتاع.  سقط 
لم  كما  ودولــي،  إقليمي  إجماع  لليبيين  وتحقق 
وبأن  السالح،  منع  بقرارات  معززا  لغيرهم،  يتحقق 
أبديا:  واحدا  رجال  لليبيا  وجعلوا  عسكريا.  ليس  الحّل 
واالقتصادي،  المالي  شأنها  يدير  الكبير،  الصديق 
مارس  في  الصادر   1973 األمــن  مجلس  قــرار  منذ 
السماء،  في  طائرات  تعززه  أميركي  وبدعم  2011م، 
FBI ، بل أنشأوا  وقوات على األرض، ورجال أمن من 
محاربة  بدواعي  طرابلس،  مقرها  خاصة  ليبية  كتيبة 
وذلكم  األفريكوم...  قائد  األوامر من  تتلقى  اإلرهاب، 
خاصة،  ترامب  وإدارة  المتحدة،  الواليات  أن  العتبار 

الليبي!!. بالشأن  مهتمة  غير 
وهذا الزخم الذي زخرت به ليبيا، في ليبيا زخرت به 
السنوات،  هذه  خالل  ذكرها  تكرر  ما  مصراتة،  مدينة 
المسألة  وكأنها  فبدأت  ليبية،  مدينة  أي  من  أكثر 
هناك  أن  األخبار،  تذكر  اللحظات  هذه  وفي  الليبية، 
الليبي،  الجيش  من  وقادة  مصراتة  قادة  بين  لقاءات 
باعتبارها  المسألة  وتناقش  المحطات،  ذلك  وتتناقل 

البحث.  العسكرية  الراهنة  اللحظة  في  تحوال، 
وجه،  كل  على  الليبية،  األهلية  الحرب  قلبت  لقد 
جميع  وعلى  جملة،  تفاصيلها  تفاصيل  مناقشة  وتمت 
أكثر  بيانات،  وصدرت  قرارات،  واتخذت  المستويات، 
وقد  حــّل،  الال  الحّل  وبقي  القلب،  على  الهمّ  من 
منهم  وكل  مندوب،  خلف  أممي،  سامي  مندوب  جاء 

سقوط  بعد  جاءوا  أم  العربي،  المغرب  دول  من  جاءوا  من  سواًء 
من  تبقوا  مــن  أو  واليمن،  الجزيرة  مــن  جــاءوا  أم  األنــدلــس، 
الرقيق  تجارة  سفن  من  تبقوا  من  أو  هُزمت،  سابقة  إمبراطوريات 
تعرضوا  الذين  األصليون  سكانها  أم  الرق،  منع  قانون  صدور  بعد 
القديمة  قراهم  ويبنون  بالجبال  يلوذون  جعلهم  ما  إبادة  لحروب 
على حواف أجراف عالية بمدخل واحد محفور به خندق توضع عليه 
الخوف.  عمارة  سابقا  ما سميتها  الليل  في  وتزال  النهار  في  قنطرة 
سكنت  ومذعورة  هاربة  مجموعات  من  غالبا  عمرانها  تكون  ليبيا 
بالمؤامرة  اإلحساس  والحقها  وتقوقعت  الجغرافي  الفراغ  هذا 
نفير  حالة  في  العيش  من  نمط  ترتب  ذلك  كل  وعن  وبالمالحقة، 
دائم وتحت ضغوط ال وعي شامل يحيل صراع المصالح الجماعية أو 
الفردية إلى نظرية المؤامرة، ويجعل التوجس من اآلخر ظاهرة في 
الثقافة االجتماعية وما يتفرع منها من صراع سياسي أو اقتصادي.

للنمو  الخصبة  بيئتها  وجدت  أو  السلبية،  المشاعر  هذه  تكثفت 
بسرعة تحت وطأة نظام استحوذ على أكثر من جيل شّكل نموذجا 
إحساس  تحت  عقودا  عاش  القهري،  الوسواس  لهذا  حادا  مَرَضيا 
ضاغط بأن الخارج والداخل يتآمران عليه، وكانت كل استراتيجيات 
إدارته للمجتمع منطلقة من هذا الوسواس الذي لم يأت من فراغ، 

لكنه شّكل حالة مكثفة لبيئة اجتماعية حاضنة له.
الحديث،  والعمران  المعمار  في  تطورت  القديمة  الخوف  عمارة 
عالية.  أسوار  تحيطها  محصنة  قالعا  الحديثة  البيوت  من  وجعلت 
السور،  أعلى  في  مهشم  زجاج  غرس  عن  قريحته  تفتقت  البعض 
منها  وكثير  هوادة  دون  ترتفع  والمؤسسات  المدارس  أسوار  بينما 
تعلوه أسالك شائكة، وبمجرد أن يتسلم المواطنون مساكن شعبية 
لهذه  والتعديل  التحوير  مشاريع  تبدأ  أرضية،  بيوت  أو  عمارات  في 
المحيط،  من  الخوف  لوسواس  يستجيب  بما  تسلمها  بعد  البيوت 
بقضبان  تدجج  والنوافذ  حديد،  أبواب  إلى  تتحول  الخشب  فأبواب 
الفوالذ،  فيها  يعنكب  األولين  الطابقين  في  والشرفات  فوالذية، 
القرآنية  وباآليات  بالتعاويذ  الداخل  في  الجدران  تمتلئ  بينما 
يملك  شخص  مشروع  هو  زائر  فكل  والعين،  الحسد  من  الحامية 
قوى قاهرة لبث الخراب في البيت إذا لم يُتّقَ شره بهذه التعاويذ .

من هنا تتولد في الالوعي العالقة المتأزمة مع اآلخر، سواء على 
المستوى االجتماعي، أو على المستويين السياسي واألمني، وتُرسم 
أجنبي ينظر  الوساوس، فكل  الدولة منطلقة من هذه  استراتيجيات 

- 1
شعبي  مؤتمر  في  1977م،  عام  منذ  الليبيون  عاش 
حيث  2011م،  فبراير  ثورة  قيام  حتى  مؤتمر،  تلو 
مؤتمر،  ينطح  مؤتمر  الدولية،  المؤتمرات  بــدأت 
األمن،  لمجلس  وجلسات  تتوالد،  واجتماعات  ملتقيات 
والجامعة  واإلسالمي،  واألفريقي،  األوروبي،  فاالتحاد 
تنقطع  ال  الثنائية،  واللقاءات  الجوار،  ودول  العربية، 
علقوا  الليبيون  األخوة  وطبعا  الليبية،  المسألة  حول 
وغاصت  وقريبة،  بعيدة  عواصم  في  لــقــاءات،  في 
أنها  أعتقد  ال  معينة منهم،  أسماء  بهم، خاصة  فنادق 
تشاوري  لقاء  ومن  آخر...  فندق  إلى  إال  فندقا  غادرت 
فأظن  االصطناعية،  األقمار  أما  تشاوري،  غير  لقاء  إلى 
أن  بعد  الليبية،  باللهجة  تتحدث  باتت  أخيرا،  أنها 
األممي  القائد  صوت  أحدا،  واحدا  صوتا  تنقل  كانت 

القذافي!. 
ُذكــرت  إذا  كــان  أن  بعد  لليبيا،  متفرغ  العالم 
المقصود  وأن  النطق،  في  خطأ  هناك  أن  ظن  ليبيا، 
للمسألة  تفرغوا  فقد  أنفسهم،  الليبيون  أما  لبنان، 
نظرية  كمثل  ذلك،  في  نظرية  منهم  ولكل  الليبية، 
معا،  يلتقوا  لم  الليبيين  أن  وأعتقد  الثالثة.  القذافي 
وهم  اآلن،  هم  كما  الليبية،  بالمسألة  يهتموا  ولم 
بالسالح  والسبل،  الوسائل  بكل  يتحاورون  ذلك  ألجل 
خاللهم،  من  المانحة  الدول  تجربه  الذي  المتطور، 
ببال  يخطر  لم  عواصم،  في  قاعات  في  االجتماع،  إلى 
كما  أو  ليبي،   - ليبي  للقاء  مقرات  تكون  أن  أحدهم، 

يقال.
العربي،  الربيع  في  أخوتهم  الليبيون  بــزّ  لقد 
المحلية  الملتقيات  عقد  وفي  والكالم،  اللغو  في 

الدولة الليبية الوطنية وُضِعت في السجون أو المشانق أو المنافي 
نفسها. بالتهمة 

تشربت  كاملة،  أجيال  نشأت  المريضة  التربية  هذه  ظل  في 
يحيط  ما  بينما  اآلخر،  تجاه  العدواني  النزوع  وهذا  المشاعر  هذه 
مكتوبة  والفتات  وإكسسوارات،  عمراني،  تخطيط  من  الحالة  بهذه 
المكثف،  اإلعالمي  الخطاب  إلى  إضافة  الجدران؛  وعلى  الشوارع  في 
الفرد  يجعل  شامل  وعي  ال  حالة  إلى  وحوّلها  األحاسيس  هذه  عزز 
الذي يتعطل محرك سيارته ألنه خاٍل من الزيت، أو يتعرض لحادث 
سير بسبب قيادة متهورة، يحيل هذه الحوادث إلى منطقة )الحسد 
كل  إليها  تحال  التي  المواسية  التآمرية  المنطقة  تلك  والعين( 
دراسة  أو  بحث  في  حتى  نفكر  أن  دون  ومآسينا  وفشلنا  إخفاقاتنا 
األسباب المنطقية وراء حدوث هذه المآسي، مع أن العالم الحديث 
أو  وتفاديها  الطبيعية  الكوارث  وراء  األسباب  اكتشاف  إلى  وصل 

خسائرها.  تقليل 
ذهنية  فــي  الحالي،  الليبي  الــصــراع  فــي  هــذا  كــل  ينعكس 
المختلفة،  اإلعالم  وسائل  وفي  البلد،  يقودون  الذين  السياسيين 
الوساوس  هذه  لعرض  مساحة  أصبحت  التي  التواصل  مواقع  وفي 
أكثر  قلب  في  نفسه  يجدد  الذي  الخرافي  العقل  لنشاط  ومنصات 
بإكسسوارات  نفسها  الفيسبوك  جدران  لتكتظ  تقدما،  التقنيات 
عبرها  يستعاذ  التي  واألدعية  القرآن  وآيات  التمائم  من  البيوت 
التواصل  مواقع  وكل  والتويتر  الفيسبوك  وحساد  شياطين  من 
المسرحية  المهرجانات  في  الوساوس  هذه  تنعكس  االجتماعي. 
والمسابقات الفنية، فكل من ال يفوز بجائزة يثير عراكا ألنه ضحية 
مؤامرة، وينعكس في مالعب كرة القدم فكل فريق خاسر هو بسبب 
تكون  أن  عدا  ما  شيء  أي  أو  الكرة،  اتحاد  أو  الحكام،  من  مؤامرة 

األسباب فنية أو إدارية وراء هذه الخسارة.
الحظوا،  بأنهم  األفريقي  ــادي  ن مشجعي  أحــد  مــرة  حدثني 
رغم  ــدا  واح هدفا  يسجل  لم  الفريق  أن  متتابعة،  ولمباريات 
المشجعين  وبعض  هو  فقرر  عليها،  يتحصل  التي  السانحة  الفرص 
النحس  بفك  المختص  المشعوذين  أحد  إلى  الذهاب  المتعصبين 
المخضرمين  الفريق  مهاجمي  أبعد  الذي  السحر  كشف  أو  )التبيعة( 
زبائن  أو  العجائز  بعض  دور  انتهى  أن  وبعد  الخصوم،  شباك  عن 
وقال:  المشعوذ  فضحك  مشكلتهم،  عن  وحدثوه  دخلوا  المشعوذ 
أنا ال عالقة لي بكرة القدم ولكن أنصحكم بأن تجلبوا مدربا جيدا، 
اهلل  وسيبعد  جيد،  بغذاء  الالعبين  وتــزودوا  يجب،  كما  وتتمرنوا 

عنكم. النحس 
سلطة  عن  درنة  مدينة  خروج  وبعد  فبراير،  حراك  بداية  في 
كبيرا  زحاما  الكورنيش  بطريق  مار  وأنا  شاهدتُ  السابق،  النظام 
وهم  الرصيف  وفوق  الطريق  يمين  على  سياراتهم  ركنوا  لناس 
يتفرجون على حدث في الميناء الواقع تحت الكوبري، ركنت سيارتي 
تزيح  جرافة  رأيت  المشهد  على  أطللت  وحين  يحدث،  ماذا  ألعرف 
صخرة كبيرة في األسفل، سألت أحد المتفرجين فقال لي: اكتشفوا 
المدينة تحت هذه الصخرة ويعملون  القذافي لسكان  سحرا وضعه 
ما  المؤامرة  بهذه  ومؤمنا  معتقدا  الكل  كان  وتقريبا  إبطاله،  على 

عدا الجرافة الصفراء التي تئن تحت ثقل الصخرة.
إلى صخرة كبيرة، فعال ومجازا، وكل واحد منا  الوساوس  تتحول 
صخرة  أصبحت  التي  األسطوري  سيزيف  مثل  الصخرة  هذه  يحمل 

عقاب اآللهة جزءا من جسمه ومصيره. 
بخوف  أحسست  أخرى  مدن  في  تكرر  الذي  المشهد  هذا  لحظة 
ما  التي  القذافي  قوات  من  الخوف  يكن  لم  المستقبل،  من  كبير 
زالت تدافع بضراوة عن الزعيم الذي كان دائما يستعين بالسحرة 
هذه  من  األكبر  الخوف  ولكن  سلطته،  لتثبيت  والمشعوذين 
التاريخ الطبيعي لألمم  الذهنية التي تنزع حقبة كاملة من سردية 
عقلية  من  والشعوذة،  والسحر  الخارقة  القوى  سياق  في  وتضعه 
الوسواس  لهذا  تكثيف  مجرد  كان  ورأسه  النظام  هذا  أن  تعرف  ال 
سيميوطيقيا  كل  على  بجالء  ينعكس  الذي  االجتماعي  القهري 
معمار  من  الصامتة  وتواصله  خطابه  أدوات  أو  المجتمع  هذا 

تراثية. وفنون  وإكسسوارات 
المتطرفة  المؤامرة  وبنظرية  بالخرافة  الولع  هذا  قلب  وفي 
األرض  وجدت  دينية  جماعات  وتنمو  تتشكل  أن  السهل  من  كان 
وتحولت  المشعوذة،  وفتاواها  الغيبية  أفكارها  لزراعة  خصبة 
دينية  ثورة  إلى  الفيسبوك  فضاء  في  بدأت  التي  السياسية  الثورة 
مؤمنين  الثوار  أن  وافترضت  األولــى  اإلســالم  مراحل  تقمصت 
ذكرى  اختاروا  بل  أصنامها،  وتحطيم  الكافرة  المدن  فتح  يحاولون 
منخرطة  الحشود  وكانت  طرابلس،  لدخول  كموعد  مكة  فتح 
والنذور،  واألدعية  التكبير  عبر  للثورة  البنيوي  االنحراف  هذا  في 
ومن  أسماءها  الدين  أرشيف  من  تستعير  وهي  المعارك  وتستمر 
ال  مجتمع  في  حتى  وأهدافها،  شعاراتها  الطوائف  حروب  ذاكرة 

فيه. طوائف 

في  سبح،  منهم  وكل  جدوى،  والال  باالنحياز  اتُهمَ، 
أمسك  بالنواجذ،  لكن  غرق،  حتى  الليبي،  الرمال  بحر 
منهم  وكل  حّل،  الال  عنه:  المسكوت  األممي،  بالحّل 
ليس  كممثل،  أدائها  وفي  الحقيقية،  مهمته  في  فلح، 

أحد.  كمثله 
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الخرطوم،  قِبلتُهم  الليبيين،  من  الكثير  اآلن... 
اهلل  يُنزل  أن  متمنين  للجزائر،  بالظهر  مُعطين 
المحبطين  أن  السوداني، غير  المنّ والسلوى  عليهم، 
فالسودان  ليبيا،  في  ذلك  نجاح  في  شكك  منهم، 
راقية.  التشكيلية  وفنونه  صالح(،  )الطيب  يملك 
األميركي  السفير  كتب،  ما  نظري  لفت  لي،  وبالنسبة 
المسألة  حول  كتب،  ما  ختم  حيث  بالجزائر،  السابق 

الندامة.  العجلة  في  العربي:  بالمثل  الجزائرية، 
هربا  الذاكرة،  إلى  لجأت  فقد  عندي،  عجلة  ال  وألن 
جملة  في  تمثلت  حكمة،  فاستعدت  الندامة،  من 
العمر،  مقتبل  في  رددتها  كنتُ  شهيرة،  تلفزيونية 
الذي  البورظان(،  )حسني  كان  الصحفي،  عملي  وأول 
مسلسل  في  قلعي،  نهاد  الراحل  الفنان  دوره،  لعب 
لم  سياسية،  مقالة  يكتب،  أن  يريد  النوم«،  »صح 
نعرف،  أن  أردنا  :»إذا  الشهيرة  جملته  فيها،  يتجاوز 
يحدث  ماذا  نعرف،  أن  علينا  البرازيل،  في  يحدث  ماذا 

إيطاليا«...(. في 
البورظان(،  )حسني  المعضلة، بطريقة  سأتهرب من 
نعرف،  أن  أردنا  إذا  بالقول:  التحريفية،  جملتي  ألكتب 
ماذا  نعرف،  أن  علينا  اليوم،  ليبيا  في  يحدث  ماذا 

األمس.  لبنان  في  حدث 
المسرات... في  عندكم  والعاقبة 

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

التيار القومي العربي
 و»الروح الصليبية«

تداعيات ) بابور باال(:
3-2 

محمد عقيلة العمامي

محمد  يتطرق  المعرفي«*  »الثقب  حديثًا  الصادر  كتابه  في 
خليفة إلى التيار القومي العربي )حزب البعث، والتيار الناصري( 
ص124.  الصليبية  الروح  فيه  تسري  بأنه  التيار  هذا  ويصف 
اشتراكية..  )وحدة..  البعث  حزب  لدى  الثالثي  الشعار  ويصف 
بأنه  وحدة(  اشتراكية..  )حرية..  الناصري  النظام  ولدى  حرية( 
اللفظية«  المناورة  مجال  في  المعهود  العربي  اإلبداع  »من 

ص121.
ونحن ال نناقش هنا موقف محمد خليفة من المسألة القومية 
اإلشارة  نود  أننا  إال  وآراؤه،  مواقفه  منا  فلكل  القومي،  والفكر 
إلى ناحية معرفية. فاختالف ترتيب الشعارات بين حزب البعث 
والنظام الناصري ليس »من اإلبداع العربي المعهود في مجال 
الحركة  أولويات في مهام  ترتيب  وإنما هو  اللفظية«  المناورة 
يضع  البعث  فحزب  العربية(.  القومي  التحرر  حركة   =( الوطنية 
يليها  مهامه،  قائمة  في  األول  الهم  العربية  الوحدة  تحقيق 
التحرر  هنا  تعني  التي  بالحرية،  وتختتم  االشتراكية  تحقيق 
في  السابق.  للمستعمر  واالقتصادية  السياسية  التبعية  من 
يكون  أن  ينبغي  األول  الهدف  أن  الناصري  النظام  رأى  حين 
إنجاز الحرية كي يصار بعدها إلى تحقيق االشتراكية ومن ثم 

الوحدة.
أدى  القومي  التيار  في  الصليبية«  »الــروح  بسريان  القول 
يقول  )الكاتب  مناظرة  شعاره  »ثالثية«  اعتبار  إلى  بالكاتب 
واالبن  األب  المعروف:  المسيحي«  »الثالوث  لـ  من«(  »بديال 
والروح القدس. لكننا صرنا نعلم أن عقيدة التثليث التي قالت 
بها المسيحية ليست من إبداعها، أو ابتداعها. ذلك أن »مفهوم 
من  جزءًا  كان  لأللوهة   triadic أو   Trinity الثالثية  الطبيعة 
الخلق،  السنين وظهر في حكايات وأساطير  نفسيتنا منذ آالف 
https:// وفي الكتابا الدينية والنصوص المقدسة عبر العالم
www.ancient-origins.net/human-origins-
religions/3-perfect-number-trinity-symbolism-

سومر،  ففي   »world-religious-traditions-005411
 The Larousse لألساطير  الروس  موسوعة  عن  ينقل  مثلما 
إلى  العالم  قسم   ،Encyclopedia of Mythology, 1994
ثالثة أنحاء اعتبرت كل ناحية منها منطقة سيطرة إلله بعينه. آنو 
للسماء، إنليل األرض، وإيا إله المياه. أما في البابلية فقد تطورت 
عقيدة التثليث من ثالثة آلهة مستقلة يدير كل منها جزءًا من 
 three persons in العالم إلى »ثالثة أشخاص في إله واحد
https://www. وجوه  بثالثة  اإلله  هذا  ويظهر   »one god
ucg.org/bible-study-tools/booklets/is-god-a-
trinity/how-ancient-trinitarian-gods-influenced-

.adoption-of-the-trinity
التي  التثليث  عقيدة  قدم  إثبات  في  أكثر  نمضي  أن  نريد  ال 
ال  قال:  من  مع  بالقول  ونكتفي  المسيحية،  عليها  »استولت« 
عقيدة  امتالك  من  القديم  العالم  أمم  من  أمة  أية  تخلو  تكاد 
ذو  »الجسد  أو  الثالثية«  »المنظومة  فمسألة  وإذن  مماثلة. 

الثالثة أجزاء« مباطن للثقافة البشرية**.

الــنــور،  منابع  دار  المعرفي،  الثقب  خليفة،  محمد   *
استانبول،2019.

** لالطالع على خصوصية الرقم 3 في تاريخ الثقافة البشرية 
http:// .ينظر: عمر أبو القاسم الككلي، الرقم 3 وصراع الثنائية

alwasat.ly/news/opinions/87622?author=1

بدا لي أنه متزن، أنيق الهندام.. قميصه )المشماشي(، مفتوح من دون رباط عنق 
متسق تماما مع بدلته البنية. حذاؤه البني نظيف. لم أنتبه إلى عدم استقرار عدستي 
مع  المتسقتين  الدقيقتين  شفتيه  التواء  بمراقبة  انشغلت  فلقد  الزائغتين،  عينيه 

أنفه المدبب فوق وجهه النحيف المغطى بشعر خفيف كشعر دمية.
يستقر  فلم  الثانية  أما  األرض،  فوق  اليمني  قدمه  استقرت  قبالتي  جلس  عندما 
في  فوق  إلى  أسفل  يهتزان من  فأخذا  والساق  القدم  باقي  أما  المشط  منها سوى 
حركة متصلة لم تتوقف حتى بعدما مال نحوي، ملوحا بصحيفة ملفوفة في قبضته، 
وهو يقول: »أنا أستغرب كثيرا –يا أستاذ محمد– كيف يستطيع كاتب يدعى النزاهة 
شخصيات  بقية  يذكر  أنه  حين  في  قصته،  راوي  اسم  تغيير  يتعمد  أن  والصدق 
كلها  والناس  وموثقة،  حقيقية  القصة  وأن  خصوصا  الحقيقية،  بأسمائها  حكايته 

تعرف ذلك!؟«.
لم أستوعب السؤال، ولم أفهم هل كان يقصدني شخصيا، أم 
المتفحصة.  )الهولمزية(  نظرته  شدتني  غيري؟  كاتبا  يقصد  أنه 
والحقيقة أنني لم أستطع أن أقرر إن كانت مستفسرة أم عارفة، 

جادة أم ساخرة.
أجابني  تقصد؟«  ماذا  تماما  أفهم  »لم  له:  قلت  »سامحني«.. 

سريعا:
»لماذا غيرت اسم سائق القنصل من مسعود إلى رضوان في 
ذلك  »هل  واصل:  وإنما  جوابي  ينتظر  لم  باال(؟«  )بابور  قصة 
معه  شقيقك  نزاع  قصة  نعرف  كلنا  صهره؟  على  حقدك  بسبب 
أنت  أوال:  رسلك..  »على  قاطعته:  حسين؟..  سيدي  شقة  بسبب 

من؟«.
»خليفة مسعود.. ابن سائق القنصل يا أستاذ..«. قاطعته ألن 
»يا  المطوية:  بالصحيفة  الممسكة  ذراعه  وأيضا  ارتفع،  صوته 
أستاذ خليفة، ال شقيقي، وال أحد من عائلتي لديه نزاع مع أحد.. 
ال على شقة وال على عمارة. ثم تأكد أن شخصية رضوان سائق 

القنصل خيالية ال وجود لها إاّل في خيالي...« قاطعني محتجا:
البابور،  غرق  قصة  كتبت  التي  اإليطالية،  الصحيفة  »كيف؟ 

ذكرت أن القنصل اإليطالي هو الذي تسلم الفتاة )أرمانا( ووالدي هو من عاد بهما 
من الميناء، ألنه كان يعمل بالسفارة آنذاك..«.

»أتقصد من أيام الطليان.. يعني منذ أن كانت ليبيا مستعمرة إيطالية؟«.
أحد  أن يضيع حق  لعرفت ذلك من دون  تريثت ودققت  أنك  لو  أستاذ.  يا  »نعم، 

تسرعك!«. بسبب 
نطاق  )خارج  لي  بدا  فالرجل  النقاش،  هذا  أنهي  أن  ورأيت  أقول؟  ماذا  أدر  لم 
ثانية  المقصود، ووعدته بتصحيحه مرة  غير  الخطأ  له عن هذا  فاعتذرت  التغطية!( 

وانتهزت أول سانحة وفارقته.
من  مستعمرة  في  إليطاليا  سفارة  فكرة  من  ضحكت،  أنني  أو  تبسمت،  لعلني 
مستعمراتها، فلقد استوقفني صديق مستغربا، فقلت له: »تذكرت صديقا استغرب 
كثيرا من عدم وجود سفارة ليبية في طرابلس؟ على الرغم من معرفته أن لكل دول 

العالم سفارة في طرابلس.. إاّل ليبيا!«.

رأى النظام 
الناصري أن 

الهدف األول 
ينبغي أن يكون 
إنجاز الحرية كي 

يصار بعدها 
إلى تحقيق 

االشتراكية ومن 
ثم الوحدة.

عمر أبو القاسم الككلي

»تذكرت صديقا 
استغرب كثيرا 

من عدم وجود 
سفارة ليبية 

في طرابلس؟ 
على الرغم 

من معرفته 
أن لكل دول 

العالم سفارة في 
طرابلس.. إاّل 

ليبيا!«.



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 النغمة »املؤسلبة« 25
»األسلبة« تعني إبراز أسلوب الفيلم سواء شخصياته، أو لغته 
أو أحداثه، لتكون أكبر من الواقع العادي. وغالبا ما تكون محكية 
من وجهة نظر إحدى شخصيات الفيلم فتكشف للمشاهد وجهة 

نظره، أو بمعنى أدق وجهة نظر صناع الفيلم.
إلى تقديم إحدى الشخصيات بأسلوب  الدراما  غالبا ما تلجأ 
متميز، توضح من خالله أنه غير متوازن، سواء من خالل النشوة 
كاتب  أو  الروائي  يوضحها  ال  وقد  األمان،  فقدان  أو  الخوف  أو 
السيناريو ولكن صناع الفيلم يبرزونها من خالل أدوات رمزية، 
فتكون أجهزة تنبيه تزيد من معرفة المشاهد إلى ما لم ينتبه 

إليه أساسا في الشخصية.
وتتضح »األسلبة« في األفالم المتسمة بالمبالغة، فتؤسس 
مشاهدها على مبالغة فعلية في تصميماتها البصرية أو السمعية 
فتبدو مفرطة الحيوية ولكن من دون أن تكون منفصلة عن العالم 
الحقيقي. ودائما المبالغة حاضرة في أسلوب السخرية والهجاء، 
وتحت الظروف كلها تقدم من خالل واقع يقبله المشاهد، وهذا 
ما  وكثيرا  الفني.  ومخزونه  المخرج  حرفية  تنفذه  أن  يتعين  ما 
التنسيق  في  غاية  تنظيم  إبراز  الواقع من خالل  المخرج  ينتقد 
والدقة ولكنه مبني أساسا على الخداع؛ كأسلوب األمن في بعض 
الدول أو االنتخابات، ناهيك عن المسائل اإلنسانية كحب مبني 
على الخداع من أجل الوصول 
وفي  معلومة..  أو  إرث  إلى 
تناوله  يمكن  كلها  األحوال 
إما بالسخرية، أو بمأساة ولكن 
دائما ينبغي أن يتحقق ذلك من 
واقعية  وأحداث  مشاهد  خالل 
يقبلها المشاهد، وعلى المخرج 
المشاهد  أن  دائما  يتذكر  أن 
أساسا  ومنتبه  المالحظة  دقيق 

لكل األحداث.
هناك أفالم شديدة )األسلبة( 
كتلك التي استخدمها األلمان 
في  النازيون  قدموا  عندما 
أفالم بعد الحرب العالمية، مبرزين تفكيرهم ووجهات نظرهم، 
العقل،  يقبلها  التي قدمت بمبالغة  األفالم تلك  نجح من هذه 
سواء بأسلوب ساخر، أو بأسلوب محزن ولكنها قريبة جدا من 
الواقع، وفشلت تلك التي ابتعدت عن الحقيقة على الرغم من 

تركيزها على األساليب التقنية المتقدمة.
تعتمد األفالم المؤسلبة على عمل الكاميرا والعدسات وفنيات 
اإلضاءة، إنها مهمة في االستخدام ولذلك يكون للمصور دور 
كبير في تحقيق هذا الهدف، فالتصوير الفني قادر على خلق نغمة 
التي تسيطر على  النغمة هي  المشاهد، هذه  مؤثرة في خيال 

خياله وتجعله يتقبل ما يريد المخرج توصيله إلى مشاهديه.
واألسلبة البد وأن تعتمد على االرتحال إلى مستقبل متخيل، 
أنها  بمعني  وكذا؟«  كذا  حدث  لو  »ماذا  فكرة:  على  مؤسس 
تحفز المشاهد على تخيل ما قد يحدث وليس ما يحدث بالفعل. 
فمثال عند تناول افتراضيات ما بعد الموت، كالقيامة على سبيل 
المثال، فإن االسلم أاّل تقدم الشخصيات كلها بشرا عاديين وإنما 

شخصيات مسطحة ال توحي بأي فكرة.
أفالم البيئات الموسلبة غالبا ما تكثف أسلبتها خالل الفترة 
الزمنية المحددة للفيلم وكذلك الوضع الذي تتناوله والتضاريس 
الفيلم  أحداث  مع  تزامنا  المستهدفة،  بالشخصيات  النفسية 

وبيئته وخلق نماذج للمقارنة.
أي  األسلوب،  إيجاد  أهمية  على  دليل  خير  األطفال  أفالم 
بالعبارة  حكايتها  سرد  في  العجوز  تشرع  فعندما  األسلبة، 
الشهيرة: »كان يا ما كان في قديم الزمان..« يكون الباب قد 
فتح بالكامل أمام المشاهد ليتقبل ما كان في القديم الزمان، 
وهكذا تكون اللعبة في يد صناع الفيلم يقدمون ويصورون ما 
يخدم فكرة مشاهدهم. فاألفالم التي تنقلنا إلى الماضي البعيد 
أو المستقبل غالبا ما تبعدنا عن تفاهة الحياة المعاصرة، فيتسنى 
للمخرج قول ما يريد قوله. هذه هي األسلبة التي في أساسها 
أن تخلق لنا أسلوبا يبرز ما نريد تقديمه بصورة مبالغة ولكنها 

مرتبطة بالواقع وحقيقته.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حقيقة العثور على آثار حضارة متطورة مجهولة في الصحراء الليبية

 خريطة ليبيا باألحمر
 على منت »أوشن فايكنيغ«

 ترجمة رواية »أحدنا يكذب« إلى العربية
صدر عن الدار العربية للعلوم 

ناشرون، رواية »أحدنا يكذب« للكاتبة 
كارين م. ماكنتوش، والتي استطاعت 

البقاء 79 أسبوعًا على قائمة أكثر 
الكتب مبيعًا فى نيويورك تايمز، 

وترجمت إلى 48 لغة.
ومن أجواء الرواية التي صدرت في 

العام 2017، »كانوا ستة أشخاص، 
أحدهم مات، أربعة اتهموا، واألخير 
خارج دائرة الشبهات، فهل القاتل 

أحد أفراد هذه المجموعة؟ فلكل واحد 
منهم سبب يدفعه الرتكاب الجريمة«.

وتصنف الرواية من أعمال التشويق 
والغموض،و ترشحت وفازت بالعديد من الجوائز، وتم اختيارها 

كأفضل الكتب في مكتبة نيويورك العامة للشباب، واختارتها 
مجلة »Entertainment Weekly« االميركية كأفضل رواية للعام 

.2017

تروي الرسومات المعّلقة على جسر سفينة »أوشن فايكينغ« 
مآسي المهاجرين القابعين على متنها بانتظار الفرج، من الحرب 

في دارفور إلى المعاناة في ليبيا وصوال لمركز االحتجاز في تاجوراء، 
لكن أيضًا ذكريات جميلة والكثير من األحالم.

وبانتظار أن يفتح أحد المرافئ األوروبية أبوابه لهذه السفينة، 
دعي المهاجرون الـ 356 الذين أسعفتهم منظمتا »اس او اس 

ميديتيرانه« و»أطباء بال حدود« إلى التعبير بالرسم عما يخالجهم 
من مشاعر، فرسموا أفظع كوابيسهم وأجمل ذكرياتهم.

يستعرض هارون محمد رسوماته محاطا بمواطنيه، الحرب في 
دارفور التي غادرها العام 2011 ليحّط في الخرطوم قبل الوصول 

إلى ليبيا، والطائرات التي تقصف منزله ثم النيران التي تجتاح سقف 
البيت والعائلة التي تهرب من هذه الفظائع.

أما آدم )18 عامًا( والذي يحلم باحتراف رياضة كرة القدم، فهو 
يروي تتمّة القصة في رسوماته مع رجل مكبّل اليدين والرجلين 

يتلقى ضربًا مبرحًا أمام سجناء آخرين، وتحّلق جمع حوله للتأكيد 
على روايته، ويقول بعضهم »نعم، هكذا كان حالنا«.

ورسم عالء الدين خريطة ليبيا باللون األحمر كتب عليها كلمة 
»الجحيم« باإلنجليزية، أما إزو ففضّل استرجاع الذكريات الجميلة 

ورسم بلدته في جنوب السودان على ضفاف بحيرة، حيث تعّلم 
السباحة قرب جبال النوبة، مع صيادين وبقر وجدّته التي تحمل 

إبريقا على رأسها.
وتروي الرسومات أيضًا عملية إنقاذ المهاجرين ونقلهم للسفينة 

الكبيرة الحمراء، و تظهر أحيانًا أمهات تحتضنّ أطفالهن، في 
مشاهد تنمّ عن الحنين إلى الوطن والطفولة.

تتضح »األسلبة« في 
األفالم المتسمة بالمبالغة، 

فتؤسس مشاهدها على 
مبالغة فعلية في تصميماتها 

البصرية أو السمعية

بكشف  يفيد  تقريرا  مختلفة  إعالم  وسائل  تداولت 
مجموعة علماء دولية مقابر تخص حضارة قديمة كانت 
قائمة في الصحراء الليبية، تعود إلى 9300-4000 سنة 
قبل الميالد، ما يشير إلى وجود حضارة مزدهرة ومجتمع 
متطور، وفق نسب إلى موقع »Science Alert« المهتم 

بالعلوم واالكتشافات.
»روسيا  موقع  نشرها  التي  التقارير  تشير  ما  وحسب 
إلى  المعلومات  تسند  وفيه  رو«  »لينا.  عن  نقال  اليوم« 
الموقع العلمي الشهير، درس العلماء المقابر التي تعود 
سنة   4000-4600( الحديث  الحجري  العصر  أواخر  إلى 
قبل الميالد( المنتشرة على امتداد سواحل بحيرة جفت 
مياهها قرب جبل الرملة، واتضح للباحثين أن المناخ في 
في  عليه  هو  مما  رطوبة  أكثر  كان  الزمنية  الفترة  تلك 
الزراعة  بممارسة  للفالحين  سمح  مما  الحاضر،  الوقت 

وتربية المواشي وإنشاء مبان حجرية.
ثالثة   2003-2001 أعوام  في  اآلثار  علماء  وحفر 
بما  أثرية  وقطعا  عظميا  هيكال   68 فيها  فوجدوا  قبور 
مع قشور  وأحجارا  البحر،  حلزون  وحليا من  فيها خزفية، 
األطفال  وفيات  أن  الباحثون  اكتشف  كما  النعام.  بيض 
كانت قليلة عند هؤالء الناس، الذين كانوا طوال القامة 
ويعيشون 40-50 سنة. كما اكتشف العلماء خالل أعوام 
هيكال   130 فيهما  أخريين  مقبرتين   2016-2009
التحاليل  لنتائج  ووفقا  األثرية،  القطع  وبعض  عظميا 
بارتفاع  وتميزوا  القامة،  قصار  هؤالء  كان  أجريت،  التي 
معدل وفيات األطفال وقصر أعمارهم. واكتشف الباحثون 
في أحد المقابر رفات أطفال ال تزيد أعمارهم على ثالث 

سنوات.
شخصيات  لدفن  مناطق  وجدت  أنه  التقرير  ويضيف 
أخرى  ومنطقة  المرموقة،  االجتماعية  المكانة  ذوي  من 
في  الذكور  إلى  اإلناث  نسبة  وأن  الناس،  عامة  لدفن 
وهذا  واحد(  رجل  إلى  نساء  )ثالث   1 إلى   3 المقابر هي 
يعني وجود تعدد الزوجات. عالوة على ذلك كان الطفل 
بعد بلوغه الثالثة من العمر يعتبر شخصا بالغا ويعامل 
احترام  إلى  تشير  دالئل  وهناك  األساس.  هذا  وفق 
األجداد، حيث هناك ما يشير إلى وجود محاوالت ترميمها 
قبل دفنها ثانية. كل ما سلف يدل على مستوى حضاري 

متطور، يتفوق على حضارة مربي الحيوانات.
اإلنترنت  على   »Science Alert« لموقع  وبالرجوع 
بتقرير  الواردة  بالمعلومات  يفيد  تقرير  على  نعثر  لم 

»روسيا اليوم«، لكن ومن الالفت أنه بعد العام 2011، 
بدأ علماء اآلثار في جامعات العالم المختلفة التسابق من 
والتي  البكر،  الشاسعة  الليبية  الصحراء  استكشاف  أجل 
500 سنة  الليبية قبل  لم تصلها يد الكشف، فالصحراء 
قبل الميالد وبالتحديد في منطقة الجنوب شهدت ميالد 
مملكة الجرامنت التي شكلتها مزيج من حضارة أفريقيا 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  وحضارة  الوسطى 
هذه  الوقت،  ذلك  في  الرومان  عليها  يسيطر  كان  التي 
زالت  ما  الميالد  بعد  500 سنة  استمرت  التي  الحضارة 

شواهدها باقية في الصحراء.
ماتنجلي،  ديفيد  اآلثار،  عالم  قال  سنوات،  وقبل 
مليئة  زالت  ما  الليبية  »الصحراء  إن  ليستر  جامعة  من 
الثورة  بداية  قبل  فيها  عملنا  واألسرار...  بالغموض 
واآلن  فرد،   15 من  يتكون  عمل  فريق  ضمن  الليبية 
وعودتنا  العنف  اشتداد  بعد  فيها  اكتشافاتنا  توقفت 
الستكمال  أخرى  مرة  العودة  بانتظار  ونحن  بالدنا  إلى 
أمامنا طريق طويل إلتمامها،  زال  ما  التي  االكتشافات، 
مزارع  اكتشفنا  حيث  الجديد  نكتشف  يوم  كل  في  كنا 

معابد  وبقايا  وقالع  وقرى  الصحراء  قلب  في  محصنة 
وأطالل مدن خاصة تلك التي ترجع إلى الخمسة القرون 
وشمال  أوروبا  كانت  عندما  البشري  التاريخ  من  األولى 

أفريقيا تخضع لحكم الرومان«.
استوطنوا  الذين  الجرمانتيون،  أو  جرامنت  وحضارة 
وهو  أمازيغي  شعب  إلى  تنتمي  التاريخ  قبل  الصحراء 
القرن  في  الكبرى  الصحراء  في  عاش  قديم  ليبي  شعب 
قوية  مملكة  جرامنت  وكانت  الميالد  قبل  الثالث 
الصحراء  في  الحالية  فزان  منطقة  في  تحديدًا  ومكانها 
أو  للجرامنت  األصلي  االسم  العلماء  يعرف  وال  الكبرى، 
أو  أمازيغية  تسمية  جرامنت هي  وتسمية  الجرمانتيون، 
على  سيطرتهم  إبان  الرومان  الحقًا  استخدمها  يونانية 
حول  متوفرة  أخرى  مصادر  توجد  وال  افريقيا،  شمال 
وال  والرومانية.  اليونانية  المصادر  من  سوى  الجرامنت 
تكتشف  لم  األثرية  المنطقة  من  واسعة  مساحات  تزال 
الليبية  بعد وفي هذا اإلطار يقول األثريون إن الصحراء 
من  المزيد  وينتظرها  اكتشافاتهم  أمام  بكرا  زالت  ما 

االكتشافات.

الجرامنت  المؤرخ الشهير كتب عن شعب  هيرودوت 
أماكن  وتقع  ليبيا،  داخل  يسكنون  كانوا  أنهم  وأوضح 
البحر  شواطئ  من  يوما  ثالثين  بعد  على  سكنهم 
دول  مع  قوية  عالقة  على  وكانوا  المتوسط،  األبيض 
والمعادن  بالعاج  وتاجروا  والنيجر،  كالسودان  الجوار 
مّكنهم  منظم  جيش  لديهم  وكان  والعبيد  النفيسة. 
لهم.  المجاورة  القوى  ومواجهة  نفوذهم  توسيع  من 
تجرها  عربات  لديهم  شاهد  أنه  هيرودوت  ويذكر 
الخيول يستخدمونها في الحرب ضد اإلثيوبيين ونظام 
عثروا  اآلثار  علماء  وكان  مسبوق.  غير  للماء  هندسي 
الملونة  اللوحات  من  الكثير  على  متعاقبة  فترات  في 
المرسومة على الصخور في مناطق تواجد الجرمانتيين، 
األهمية  غاية  في  وهي  اليومية،  حياتهم  تصور  والتي 
التي  الحضارة  تلك  أسس  من  الكثير  تكشف  ألنها 
استمرت إلى وقت طويل في قلب الصحراء، فقد كانت 
الصحراء  في  قوية  إمبراطورية  الجرامنت  إمبراطورية 
الرومانية  اإلمبراطورية  مع  المساواة  قدم  على  وقفت 
واستخدامهم  تنظيمهم  حسن  وبفضل  واإلثيوبية، 
العبيد السود وعالقاتهم التجارية مع األجانب كالرومان 
والفينيقيين، تمكنوا من ضمان مستوى معيشة مرتفع 
بقية  في  األخرى  األمازيغية  المجموعات  مع  بالمقارنة 

مناطق شمال أفريقيا.
استخدموا  الجرامنت  أن  إلى  األثرية  الشواهد  وتدل 
والذي  الفقارة،  اسم  عليه  يطلق  متطورا  مائيا  نظاما 
توزيع  لنظام  مشابه  نظام  وهو  الماء  لتوزيع  استخدم 
اآلبار  من  مجموعة  والفقارة  الروماني،  العهد  في  الماء 
موصولة فيما بينها بأنفاق، والبعد بين اآلبار يتراوح ما 
م15-   08 بين  ما  يتراوح  عمق  على  18م   - 15م  بين 
يسمح  الذي  الطوبوغرافي  االنحدار  بطريقة  وتسير 
بواسطة ساقية  المخرج  إلى  ليتم وصوله  الماء  بتسرب 
بالقرية  ذلك  قبل  المياه  لتمر  الحقول  إلى  يتوجه  ثم 
السكنية حنى يتزود الناس بالماء الصالح للشرب منها. 
ويقول ماتنجلي إن نظام الفقارة في جرامنت كان يضم 
ألف   77 منه  ويستفيد  به  يعمل  وكان  ونفق،  بئر   600
نباتات  زراعات عديدة ضمت  النظام  ووفر هذا  شخص، 
البحر األبيض المتوسط كالعنب والتين والقمح والشعير 
الرفيعة والقطن، وفي  أفريقيا الوسطي كالذرة  ونباتات 
عرفوا  الجرمانتيين  أن  إلى  اإلشارة  يمكن  اإلطار  هذا 

الكثير من الزراعات قبل الرومان.

تقرير تداولته وسائل إعالم مؤخرا

وفي العام 1975 قرر اللجوء إلى بريطانيا 
وهو شاب صغير، وانضم مبكرًا إلى صفوف 
ويكمل  يستقر  أن  قبل  الليبية،  المعارضة 
ظهور  ومع  التشكيلية.  الفنون  في  دراسته 
التي  الساطور  رسومات  ظهرت  اإلنترنت 
مع  ليتحول  ونظامه،  القذافي  من  تسخر 

القذافي. الوقت إلى ظاهرة أقلقت نظام 
عمل دهيميش في البداية مع أول رئيس 
وزراء في عهد القذافي محمود المغربي في 
مستقاًل.  يكون  أن  قرر  ثم  معارض،  تنظيم 
له.  أصبح مدرسًا  وبعد تخرجه  الرسم  تعلم 
ذلك  عن  وعبر  القذافي،  رسوماته  أزعجت 

في اجتماع غاضب مع إعالمييه.
عمل   ،2011 فبراير  ثورة  وبعد 
األحرار«،  لكل  »ليبيا  قناة  في  »الساطور« 
في  ليعمل  عمّان  إلى  ينتقل  أن  قبل 
في  بورم  أصيب  حيث   ،»218 »ليبيا  قناة 
أحد  في  اليوم  هذا  مثل  في  وتوفي  المخ 
بريطانيا(  غرب  )شمال  النكشر  مستشفيات 

عن عمر ناهز الستين عامًا.
الريشة  سيد  »وداعا  عنوان  وتحت 
 :2016 في  الكدي  عمر  كتب  المقاتلة«، 
دهيميش  حسن  الفنان  على  »تعرفت 
2004، عندما طلب  المعروف بالساطور عام 
نفس  وفي  فيسبوك،  موقع  على  اإلضافة 
بأنني  شعرت  محادثة.  أول  أجرينا  الليلة 
رسومه  أتابع  كنت  بعيد.  زمن  منذ  أعرفه 
يتابع  وكان  بشغف،  المعارضة  المواقع  على 
مقاالتي بإعجاب كبير، وهكذا ولدت صداقة 
فريدة لم تشبها أي شائبة. كنت أقترح عليه 
التالي  اليوم  في  فأشاهدها  األفكار  بعض 
أول  التقينا  مبهرة.  رسومات  تجسدت  وقد 
التحقنا  عندما   2011 عام  أبريل  في  مرة 
وعشنا  الدوحة،  في  األحرار  لكل  ليبيا  بقناة 
في  عامين  من  أكثر 
نلتقي  واحد.  فندق 
اإلفطار  مائدة  على 
فكرة  عليه  فاقترح 
العمل  إلى  ونذهب 
ظهر  وهكذا  فيرسمها 
ساطوره  تحت  اسمي 
الكثيرون  اعتقد  حتى 
وأنني  الساطور،  أنني 
كشفت عن اسمي بعد 

الثورة. قيام 

روى لي الكثير من أطوار حياته المتقلبة، 
دهيميش  محمود  الجليل  الشيخ  ابن  فهو 
إمام الملك إدريس وأول مقريء في اإلذاعة 
يعيشون  وعائلته  كان  طفولته  في  الليبية. 
فيال  في  إدريس  الملك  كنف  في  طبرق  في 
إدريس،  بالملك  يصلي  والده  وكان  فخمة، 
بعد  وخاصة  الفساد  رائحة  فاحت  وعندما 
عابد  اهلل  عبد  شركة  إلى  ذهب  الذي  العقد 
الشيخ  شعر  فزان،  طريق  لتشييد  السنوسي 
أن عليه أن ينبه الملك لهذا الفساد، فصلى 
به ذات مرة وقرأ اآلية )إن الملوك إذا دخلوا 
شديد  بغضب  الملك  شعر  أفسدوها(.  قرية 
انتقلوا  وهكذا  عمله،  من  الشيخ  فصل  وقرر 
إلى  الفخمة  الفيال  من  وضحاها  ليلة  بين 
شوارع  بأحد  مشقوق  جداره  باإليجار  بيت 
ظل  ذلك  ومع  بنغازي،  في  السبالة  حي 
يوم  آخر  حتى  إدريس  الملك  يحب  الشيخ 
في  له  كبيرة  صورة  يضع  وكان  حياته،  في 
الخروبي  مصطفى  زاره  ومرة  بيته،  صالون 
تزال  ال  لماذا  الشيخ  وسأل  الصورة،  فشاهد 
صورة  مجرد  إنها  له  فقال  بها،  محتفظا 

وصاحبها توفى هل تخشون من صورة؟.
والواضحة  الصارمة  البيئة  هذه  مثل  في 
دهيميش.  حسن  وتربى  ولد  والعادلة 
يعنفه  أو  يضربه  لم  والده  أن  لي  حكى 
عندما  السبعينات  منتصف  وفي  أبدا، 
العسكري  بالتدريب  االلتحاق  منه  طلب 
عندما  وسيضرب  سيهان  أنه  شعر  العام، 
فقرر  عريف،  نائب  أمام  طابور  في  يقف 
في  لندن  إلى  وسافر  البالد  من  الخروج 
مصاعب  واجه  بالمخاطر.  محفوفة  مغامرة 
البداية  في  ارتبط  بالضياع.  وشعر  عديدة 
المغربي  محمود  يقوده  معارض  بتنظيم 
قبل  القذافي  عهد  في  للوزراء  رئيس  أول 
تهافت  بسرعة  أدرك  لكنه  عنه،  ينشق  أن 
يكون  أن  ففضل  وطمعهم  المعارضين 

مستقال، ومنذ ذلك الوقت لم ينضم إلى أي 
فصيل معارض، ولكنه وحده أصبح أهم من 
البداية  في  عمل  المعارضة.  أطياف  جميع 
مطعم  في  نادال  الهامشية.  المهن  كل  في 
األدنى  بالحد  مكتفيا  مقهى  في  أو  إيطالي 
مطاردا  دائما  وكان  الحياة،  ضروريات  من 
القانونية،  غير  إقامته  بسبب  الشرطة  من 
إلى  انتبه  الصعبة  الظروف  هذه  وفي 
زواجه  وبعد  تعلمه،  فقرر  الكمبيوتر  أهمية 
اإلقامة  على  تحصل  اإلنجليزية  زوجته  من 
التي  زوجته  على  يثني  دائما  وكان  الدائمة، 
بعد  فيما  الضياع،  من  انتشلته  يعتبرها 
برادفون  جامعة  في  الجميلة  الفنون  درس 
علوم  في  عال  دبلوم  على  تحصل  حيث 
الجميلة،  الفنون  في  ماجستير  ثم  االتصال 
على  يعينه  ما  بكل  الساطور  تسلح  وهكذا 

والقبح«. والظلم  االستبداد  محاربة 
الفيتوري،  أحمد  كتب  له  مقال  وفي 
رثاء  في  الساطور..  »بورتريه  عنوان  تحت 
إال  االنترنت  أعرف  »لم  دهيميش«:  حسن 
القرن  باب  الموعد، كان  الساطور في  وكان 
مصراعيه  على  ُفتح  قد  والعشرين  الحادي 
ُثلة  نلتقي  كنا  النت،  زمان  الزمان  فكان 
أصدقاء في الهواري عند الصديق فوزي بن 
يزودنا  مساء  كل  حين  مزرعتهم،  في  كاطو 

عمله  خالل  من   - بوليفة  حسن  الصديق 
حصيلة  هي  ورق  برزمة   - الخليج  بشركة 
كأنما  الليبية.  المُعارضة  نتاج  من  اليوم 
 ، حينها  في  جاءت  للتنفس  كوٌة  االنترنت 
هذا  وطننا  ليبيا   : المُعارضة   / الكوة  وكأن 
ابراهيم  بناهُ  ما  مثله  يقم  لم  ما  الصرح 
ال  من  وحده  سيبقى  ومن  وحده،  اغنيوه 
كمثله شيء  ليس  اغنيوه  ابراهيم  له.  مثيل 
قتامة  على  نزل  ما  الساطور  الساطور،  سوى 
حالنا  مُقتمّ  على  ونزل  وسالما،  بردا  حالنا 

نارا.
حسن  يجلبها  التي  األوراق  ُأهرب  كنتُ 
ومنهُ  بيتي،  الى  أسره-  اهلل  فك   – بوليفة 
الى بيوت، وكان الساطور من يُبهج البيوت 
من  نعرف  لم  تلك،  غنيمتنا  تصلها  التي 
فينا  نراهُ  كنا  لكن  هذا  الساطور  الرسام 
 / الفنان  هذا  يكون  أن  فيهم.  فعلهُ  ونرى 
الفنان  هذا  مُعاناتنا،  مباهج  من  هذا  الفعل 
الموعد  في  كان  من  دهيميش  حسن  هو 
كنا  أننا  في  فرادتنا  كانت  وبه  زال،  وما 
في  زلنا  وما  الديكتاتور،  حلق  في  ساطورا 

حلق ما شابه.
نعومةِ  في  كإنسان  كان  الساطور 
الطفولة، ولهذا كان حادًا قاطعًا ضد كل ما 
مُشاكس خرج  اإلنسان، وكطفٍل  يمس هذا 
يبقى  كي  المنفى  في  وعاش  البالد،  من 
براءته  عن  ارتد  وما  وحقيقيا،  وشفافًا  بريئًا 

وال حاد، ولم يعرف إلى غير ذلك سبيال.
وفي  الهامش  على  يكون  أن  تعلم  كيف 
قلب البالد التي نفى نفسه منها ساعة طغى 
ينأى  أن  لهُ  تسنى  وكيف  عليها،  الطغاة 
اإلنجليز  بالد  في  وحيدا  يعيش  وأن  مُفردا، 
هو من ال يملك من الدنيا إال حطامها، هناك 
تعلم أن يتعلم، هناك عاش كليبي زاده من 
عن  البحث  اجادة   : صحراوي  كل  زاد  بالده 

الحياة ، حيث الحياة على الحافة.
أبت  التي  مدينته  بنغازي  يغادر  لم 
سقيفة  السقيفة  يغادر  لم  مغادرته، 
المُسفلتة  أرضيتها  على  تعلم  التي  بيتهم 
حي  في  بالطباشير،  الرسم  باإلسمنت 
البواخر  فيه  الطفل  أخذت  خريبيش  سيدي 
وقد  بيته  قدام  يقع  ما  للميناء  المغادرة 
شده ما يرسم دخان مداخنها في األفق، في 
 : تشكل  البياض  وفي  روحه  غطست  األزرق 

الخيال كان...«. زادهُ  مُسافرٌ 

في الذكرى الثالثة لرحيله..

حسن دهيميش.. »الساطور«
الذي واجه الدم بالكاريكاتير

ثالث سنوات مرت 
على رحيل الفنان حسن 
دهيميش المعروف 
بـ»الساطور«، الذي توفي 
في 12 أغسطس من العام 
2016، والذي عرف كفنان 
بدرجة محارب، يواجه 
الرصاص والدم برسومه 
الكاريكاتورية المدهشة.
ولد الفنان دهيميش في 
حي الشابي ببنغازي العام 
1955، ووالده هو المستشار 
الديني وإمام الملك إدريس 
محمود دهيميش أول 
مقرئ في اإلذاعة الليبية. 
ودرس االبتدائية بين 
بنغازي وطبرق، واإلعدادية 
والثانوية في بنغازي، لعب 
كرة السلة مع فريق نادي 
الهالل.

تعلم الرسم..
وبعد تخرجه أصبح مدرًسا له
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 »الثقافة« في زيارة لالطمئنان 
على مصطفى املصراتي

 أهداها للطلبة والمدرسة

أيمن الهوني يطرح »فيك الخير«

زار اإلثنين، عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، ومدير 
»راديو ليبيا الثقافي« شكري شكاب، ومجموعة من مديري ديوان الهيئة الفنان 

مصطفى المصراتي بمنزله لالطمئنان علي حالته الصحية.
وأكد الهدار حرص الهيئة للتواصل مع وزارة الصحة لتوفير الظروف المالئمة 
لمتابعة عالج المصراتي الذي قدم الكثير للفن واإلبداع في ليبيا، وفقا للمكتب 

اإلعالمي للهيئة.
أهم رموز  ليبيا وأحد  فنية كبيرة في  المصراتي قيمة  الفنان مصطفى  ويعد 
الدراما والمسرح، ومن أهم أعماله مسلسل »العمارة« ومسرحية »بعد العشرة 
مسلسل  في  شارك  كما  »الجزاء«،  مسلسل  أعماله  آخر  ومن  الناس«،  اتبان 

»المشروع«.

الدولي«  السينمائي  »تورنتو  كشف مهرجان 
 44 الدورة  في  المشاركة  أفالمه  قائمة  عن 
15 سبتمبر  5 وحتى  الفترة من  في  لها  المقرر 
العربية منها  المقبل، وضمت عددًا من األفالم 
الفيلم المصري »بعلم الوصول« للفنانة بسمة.

للمخرج  الوصول«  »بعلم  المصري  الفيلم 
قسم  في  المشاركة  األعمال  من  صقر،  هشام 
األول  المصري  العمل  ليكون  »اكتشافات«، 
الذى يشارك في مهرجان سينمائي عالمي منذ 
قبل  الذي شارك من  العمل  وهو   ،2019 بداية 
ضمن قسم »فاينال كت« في مهرجان »فينسيا 
بجائزة  فاز  كما  الـ75،  بالدورة  السينمائي« 
من  التكوين،  قسم  في  الفرانكفونية  المنظمة 

»أيام قرطاج السينمائية«.
بجانب  الفيلم  بطولة  في  بسمة  وتشارك 
بسنت  بينهم  من  الممثلين  من  مجموعة 

شوقي، ومحمد سرحان.
اللبناني  المخرج  يشارك  القسم  نفس  وفي 
وليد مؤنس بتجربته اإلخراجية الطويلة األولى 
»1982«، بطولة نادين لبكي، وهو الفيلم الذي 
الماضية  الدورة  من  دعم  جائزة  على  حصل 
في  لألفالم  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  من 

مرحلة ما بعد اإلنتاج.
حرب  أثناء   ،1982 العام  الفيلم  أحداث  تدور 
لبنان، في إحدى المدارس الخاصة على مشارف 
إخبار  عامًا(،   11( »وسام«  يحاول  حيث  بيروت، 

صديقته »جوانا« أنه معجب بها.
أن  إلى  مؤنس  هشام  الفيلم  مخرج  وأشار 
ذاتية  »سيرة  قائاًل:  ذاتية،  سيرة  يعتبر  العمل 
يوم  آخر  على  الواقع  في  يعتمد  إنه  بالكامل، 
لي في المدرسة في لبنان العام 1982، قبل أن 
نغادر البالد، األحداث كلها تقع في مكان واحد، 
المدرسة  وتلك  واحد،  يوم  خالل  المدرسة،  في 

في جبال في لبنان«.
وتشارك تونس، بفيلم »نورا تحلم« للمخرجة 
صبري.  هند  الفنانة  بطولة  من  بوجمعة،  هند 
حيث  حقيقية،  أحداث  من  مأخوذة  الفيلم  قصة 
تدور حول سيدة تقع في حب رجل آخر في الوقت 

السجن،  في  عقوبته  فترة  زوجها  يقضي  الذي 
حياتها  إلى  للعودة  ذلك  بعد  تضطر  ولكنها 

الطبيعية مع زوجها بعد إطالقه.
 4 الوثائقية  األفالم  قسم  في  يشارك  بينما 
للمخرج  »الكهف«  بعنوان  األول  عربية،  أفالم 
السوري فراس فياض، والذي وصل فيلمه اآلخر 
النهائية  القائمة  إلى  حلب«  في  الرجال  »آخر 
وثائقي،  فيلم  أفضل  فئة  في  أوسكار  لجائزة 
ويعود في فيلمه الجديد إلى سورية مرة أخرى، 
الطبيبات  من  مجموعة  على  الضوء  ليلقى 
تحت  مستشفى  في  اإلصابات  كلل  بال  يعالجن 
العامي  بين  ما  الغوطة  حصار  أثناء  في  األرض 
الجنسي  التمييز  يكافحن  بينما  2012 و2018، 

المنهجي.
»ابن  أيضًا  العربية  األفالم  قائمة  وتشمل 
كريم  الجزائري  للمخرج  اإلنجليزي«  عمي 

الصياد، ويرصد الفيلم رحلة ابن عم المخرج، 
في  إنجلترا  إلى  الجزائر  غادر  الذي  فهد، 

العودة  في  يفكر  واآلن   ،2001 العام 
إلى  باإلضافة  رأسه،  مسقط  إلى 

للمخرجة  »إبراهيم«  فيلم 
التي  العبد،  لينا  الفلسطينية 
آثار  عن  الفيلم  خالل  تبحث 

رجاًل  ظاهريًا  يبدو  كان  حيث  المختفي،  والدها 
فصيل  في  سرى  عضو  ولكنه  عاديًا،  فلسطينيًا 
طفلة.  كانت  عندما  واختفى  متشدد،  منشق 
بفيلم  مديب  لينا  التونسية  المخرجة  وتشارك 
بكاميراتها  تتجول  حيث  ستالينجراد«،  »باريس 
في شوارع حي ستالينجراد بالعاصمة الفرنسية، 
يكافحون  الذين  الالجئين  من  بالعديد  وتلتقى 

من أجل الحصول على منزل.
أهم  من  واحدًا  »تورنتو«  مهرجان  ويعد 
يعرض  العالمية، حيث  السينمائية  المهرجانات 
مناطق  على  فيه  يركز  ضخمًا  برنامجًا  سنويًا 
النقطة  كونه  عن  ناهيك  المختلفة،  العالم 
األفالم  أغلب  منها  تنطلق  التي  األولى 

موسم  في  للتنافس  المرشحة  األميركية 
الجوائز نهاية العام ووصواًل لألوسكار.

المسابقة  أفالم  تشكيلة  وتضم 
مشاركة  أي  من  خلت  التي  الرسمية، 
عربية، عددا من األفالم الواعدة المنتظر 
تتخذ  والتي  الجاري،  العام  خالل  طرحها 

السينمائي«  »تورنتو  مهرجان  من 
جوائز  نحو  لها  لالنطالق  منصة 

أبرزها:  ومن  الكبرى،  الموسم 
خواكين  للنجم  »الجوكر« 
»فورد  وفيلم  فينيكس، 
مات  للنجمين  فيراري«  في 
بيل،  وكريستيان  ديمون 
لجون  جولدفينش«  و»ذي 

كراولي.

من بطولة هند صبري وبسمة ونادين لبكي.. 7

أفالم عربية تشارك في »تورنتو السينمائي الدولي«

قدم الفنان أيمن الهوني األيام القليلة الماضية أغنية »فيك الخير« بمناسبة 
نتائج الطلبة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية.

ولحني  العبيدي  أحمد  الشاعر  كلمات  »األغنية  لـ»الوسط«،  الهوني  وقال 
وتوزيعي وغنائي«.

وأضاف: »كلمات األغنية تتغنى وتتغزل في المدارس وما تقدمه للطلبة من 
أجل  من  يقدمونه  لما  والمعلمات  المعلمين  لكل  موصول  الشكر  وهنا  عطاء، 

األجيال القادمة«.
وأكد الهوني على أنه »يسعى في كل مناسبة إلى المشاركة بأغنية إلسعاد 

الجميع وقام بتصوير العمل مع مجموعة من األطفال«.

اتهم بدعم مخرج مغتصب

جدل يخيم على افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان »البندقية السينمائي«

يكشف الهوة الثقافية بين البلدين

 الزوجان أوباما يشتريان حقوق وثائقي يتناول ظروف العمل في مصنع صيني

أوباما  باراك  السابق  الرئيس  إنتاج  شركة  اشترت 
فاكتوري«  »أميريكن  فيلم  توزيع  حقوق  ميشال  وزوجته 
مصنع  لعمال  اليومية  الحياة  في  يغوص  الذي  الوثائقي 
في أوهايو بيع لصينيين، وهي أول صفقة من هذا النوع 

يبرمها الزوجان.
أوهايو  الريح هذا في  عامل في مصنع مسدّات  ويخبر 
»يلقبوننا  الصينيين  العمال  آالف  إليه  توافد  الذي 

باألجانب«.
عليه  ويصعب  صيني  وليس  أميركي  العامل  هذا  لكن 
التكيّف مع التعديالت التي أجراها الملياردير ساو ديوانغ 
تخّلى  الذي  مورين  مصنع   2014 العام  في  اشترى  الذي 
السيارات األميركي الشهير  عنه قبل ست سنوات مصنّع 

»جنرال موتورز«، وفق »فرانس برس«.
بوغنار  ستيفن  الوثائقي  هذا  مخرجَي  إلى  وبالنسبة 
وجوليا ريشرت، ليس هذا الوضع سوى »عولمة مقلوبة«. 
عن  وثائقي  بفضل  أوسكار  لجائزة  الشريكان  ورشّح 
2008 وهما رغبا في  إغالق مصنع »جنرال موتورز« سنة 
العودة إلى الموقع لتصوير سير العمل تحت إدارة الشركة 

الصينية »فوياو«.
األجواء  عمّ  الذي  الفرح  فاكتوري«  »أميريكن  ويروي 
آالف  واستحداث  المصنع  في  النشاط  معاودة  عند  بداية 
فرص العمل في منطقة منكوبة والذي استحال في نهاية 
المطاف سخطا وخيبة أمل جراء متطّلبات اإلدارة الصينية 

وصرامتها.
وهذه جولة في المصنع التي تشمل صغار العمال وكبار 
حظيت  سواء،  حد  على  والصينيين  األميركيين  المدراء 
وزوجته  أوباما  باراك  السابق  األميركي  الرئيس  بإعجاب 
»صندانس«  مهرجان  في  الفيلم  تقديم  عند  ميشال 

العريق في يوتاه في يناير.
وبادر الزوجان إلى شراء حقوق توزيع الفيلم الذي عرض 
على »نتفليكس«، وفي بعض صاالت السينما في الحادي 
تتوّلى  الذي  األول  العمل  وهو  أغسطس.  من  والعشرين 

شركتهما »هاير غراوند بروداكشنز« توزيعه.
برس«،  »فرانس  لوكالة  تصريحات  في  بوغنار  وقال 
»قالت السيدة أوباما إنها تأثرّت بالعمل ألن والدها عمل 
جاهدًا طوال عقود إلعالة أسرته«. وأردفت ريشرت »وجدت 
فيه عددا من  الرئيس وجد  أن  الفيلم وأظن  عائلتها في 

المعضالت السياسية والمسائل المرتبطة بالعولمة«.
يعدّ التنافس بين الواليات المتحدة والصين للسيطرة 
المعادلة  في  حاسما  عامال  العالمي  االقتصاد  على 
وحاول  والعشرين.  الحادي  القرن  في  الجيوسياسية 

المخرجان سبر أغوار النواحي البشرية لهذا السباق اليوم 
من خالل يوميات هذا المصنع في أوهايو الذي سمح لهما 

بزيارته بكّل حرية.
وقال ستيفن بوغنار إن ساو ديوانغ الرئيس المؤسس 
لمجموعة »فوياو« هو »رجل مناضل مستقل ورجل أعمال 
عصامي. وهو شاهد فيلمنا األول عن المصنع وراق له، لذا 

قرّر أن يجرّب حّظه معنا«.
الجهود  الجديد  الوثائقي  األولى من  المشاهد  وتظهر 
لنسج  وصينيون  أميركيون  عمال  يبذلها  التي  الحثيثة 
عالقات. وهم يمارسون هواية الصيد معًا ويشاركون في 

مناسبات عائلية. ويبدو أن هذه الجهود أتت بثمارها.
عن  الجديدة  اإلدارة  تعرب  عندما  يتغير  الوضع  لكن 
الكوادر  صرف  وتبدأ  كبيرة  مالية  خسائر  بشأن  مخاوفها 
األميركيين ليحّل محّلهم صينيون تنهال عليهم بمطالب 

قومية لالستحصال على نتائج أفضل.
المقدّمة  تلك  من  أدنى  األجور  بقيت  الوعود،  ورغم 
لكل  التصدّي  يتمّ  حين  في  موتورز«،  »جنرال  عهد  في 

محاوالت تشكيل نقابات ولجم تردّي معايير السالمة.
وقال بوغنار »كانت الهوة الثقافية أوسع مما كان يظنه 
مثل  كانوا  الصينيين  المالكين  أن  إلى  مشيرًا  الناس«، 

األميركيين ضائعين وخائبي اآلمال.
»أميريكن  مع  إنه  قائلة  الوضع  ريشرت  وتلخص 

فاكتوري، تقدّم لكم لمحة عن مآل العولمة على 
الصعيد اإلنساني. وأظنّ أن الفيلم 

سيخّلف عندكم طعمًا مريرًا«.

 »غود بويز« يتصدر شباك 
التذاكر األميركية

»يونيفرسل«  إنتاج  بويز« من  الكوميدي »غود  الفيلم  تصدّر 
نهاية  عطلة  خالل  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  صدارة 
األسبوع محققًا 21 مليون دوالر، بحسب ما أفادت شركة »إكزبيتر 

المتخصصة. ريليشنز« 
مصنف  كوميدي  فيلم  فيها  يحتل  التي  األولى  المرة  وهذه 
الشمالية منذ فيلم »ذي  أميركا  التذاكر في  للكبار صدارة شباك 
ريبورتر«،  2016، وفقا لمجلة »هوليوود  العام  أوائل  بوس« في 

وبحسب »فرانس برس«.
وإيفان  رودجن  سيث  إنتاج  من  بويز«  »غود  فيلم  ويروي 
يؤدي  العمر  من  عشرة  الثانية  في  أوالد  ثالثة  قصة  غولدبرغ 
وليامز،  ل.  وكيث  تريمبالي  وجايكوب  نون  برادي  أدوارهم 

يحاولون جاهدين حضور حفلة تقبيل.
أند  هوبز  بريزانتس:  فيوريوس  أند  »فاست  فيلم  وتراجع 
إنتاج  شو« من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام ومن 
14 مليون  إيرادات بلغت  الثاني وحقق  »يونيفرسل« إلى المركز 

دوالر.
الجديدة  بنسخته  الملك(  )األسد  كينغ«  »اليين  فيلم  وحافظ 
من إنتاج »ديزني« على المركز الثالث محققًا 11,9 مليون دوالر.

 »2 موفي  بيردز  أنغري  »ذي  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وحل 
الجديد من إنتاج »سوني« بإيرادات بلغت 10,5 ماليين دوالر.

تو  ستوريز  »سكاري  الرعب  فيلم  إلى  الخامس  المركز  وذهب 
 10,1 بلغت  بإيرادات  »الينزغايت«  إنتاج  من  دارك«  ذي  إن  تل 

ماليين دوالر.
وهو يروي قصة مراهقين في بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب 
استحصلوا عليه من منزل مسكون في العام 1968، ويشارك فيه 

الممثلون زوي كوليتي ومايكل غارزا وغبريال راش.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

6 - »47 ميتيرز داون: أنكايجد« مع 9 ماليين دوالر.
ماليين   8,5 مع  غولد«  أوف  لوست سيتي  ذي  أند  »دورا   -  7

دوالر.
ماليين   7,6 مع  هوليوود«  إن..  تايم  إيه  أبون  »وانس   -  8

دوالر.
9 - »بالينديد باي ذي اليت« مع 4,5 ماليين دوالر.

مليون   4,4 مع  راين«  ذي  إن  رايسينغ  أوف  آرت  »ذي   -  10
دوالر.

ten
Top

القاهرة ــ الوسط

بنغازي - الوسط: مريم العجيلي

القاهرة ــ الوسط

<   بسمة

<   هند صبري

<   نادين لبكي

<   هيروكازو كوري-إدا

<   ميريل ستريب

<   رومان بوالنكسي

< سكارلت 
جوهانسن

السينمائي«  »البندقية  مهرجان  من  والسبعون  السادسة  الدورة  تنطلق 
مشاركة  حول  جدل  خلفية  على  لكن  النجوم،  من  كوكبة  بحضور  األربعاء 

المخرجين رومان بوالنكسي ونايت باركر.
السينمائية  المكافآت  الذي يطلق موسم  المهرجان  وسرعان ما لقي هذا 
والذي يتوجّ بحفلة »أوسكار« انتقادات الذعة، إذ يقتصر التمثيل السينمائي 

21 مخرجًا تنافسوا على الجائزة الكبرى. على مخرجتين من أصل 
والمخرجتان المشاركتان في دورة العام 2019 هما السعودية 
هيفاء المنصور التي اشتهرت بفيلم »وجدة« مع عملها الجديد 

مع  مورفي  شانون  واألسترالية  المثالي«  »المرشح 
»بايبيتيث«، وفق »فرانس برس«.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربارا العام الماضي 
اإلذعان  على  منصبه  عن  التخّلي  يفضّل  إنه 

للضغوطات بشأن نسب تمثيل متفاوتة.
 11 على  الممتدّة  الفعاليات  2019 من هذه  العام  لكن نسخة 

يومًا والتي تعرض خاللها ثالثة أعمال من األفالم الخمسة األخيرة 
النشطاء  من  كبيرًا  تنديدًا  لقيت  فيلم،  أفضل  أوسكار  الحائزة 

النسويين.
أند  »ويمن  حركة  مؤسسة  سيلفرستاين  ميليسا  وغرّدت 

في  يدرجون  ال  وثانيا  مغتصبا  يحضرون  »أوال  هوليوود«، 
إشارة  في  عليّ«،  أفوّت  فماذا  مخرجتين.  سوى  المسابقة 

من  عشرة  الثالثة  في  فتاة  باغتصاب  بوالنسكي  إدانة  إلى 
.1978 العمر سنة 

وانتقدت أيضا عرض آخر ألعمال المخرج األميركي نايت باركر »أميركين 
سكين« خالل فعاليات على هامش المهرجان. وكتبت عبر »تويتر«، »تبلين 
خاص  الذي  الممثل  بمحاكمة  تغريدتها  مرفقة  البندقية«،  أيها  حسنا  بالء 

مجال اإلخراج على خلفية االغتصاب وقت كان في الجامعة.
وتعرض فيلم باركر األول »بيرث أوف إيه نايشن« عن ثورة مستعبد الذي 
باغتصاب  اتهم  مخرجه  أن  تبيّن  بعدما  عنيفة  لحملة   ،2016 سنة  صدر 

زميلة له في الدراسة أقدمت على االنتحار الحقا.
أيام  أستذكر  »عندما  الحقا  أقرّ  لكنه  التهمة،  هذه  من  تبرئته  وتمّت 

مراهقتي، يتضح لي أنه كان يجدر بي أن أتحلى بمزيد من الحكمة«.
نظيره  لدعم  البندقية  إلى  السفر  لي  سبايك  األميركي  المخرج  وتعهد 

باركر »الجريء«.
قدامى  أحد  قصة  يروي  الذي  الجديد  الفيلم  عن  بيان  في  وقال 
ابنه »لم  بعد مقتل  بنفسه  الحقّ  إحقاق  قرّر  الذي  البحرية  القوات 

يؤثر فيّ عمل كهذا.. منذ فترة طويلة جدًا«.
سيثير  الذي  هو  عاما(   85( بوالنسكي  أن  في  شك  ال  لكن 
اضطهاد  حول  الجديد  لفيلمه  األولي  العرض  مع  أكبر  ضجة 
أند  أوفيسر  »أن  دريفوس  ألفريد  اليهودي  الفرنسي  الجندي 

إيه سباي«.
»سكرين  مجلة  في  النقاد  كبيرة  هاليغان  فيونواال  وتساءلت 
دايلي« عن المغزى من خيارات دورة العام 2019. وكتبت »بابرا 

لم يجد مخرجة على قدر توقعات، لذا أدرج فيلما جديدا لمخرج 
واضحة  »الرسالة  إلى  مشيرة  طفلة«،  باغتصاب  عليه  حكم 
بالقول  وختمت  بالغرض«.  يفين  ال  فالنساء  فيها..  لبس  ال 
لم يعد مقبوال..  والنساء  الرجال  الخلل بين تمثيل  إن »هذا 

وبوالنسكي يزيد الطين بلة«.
من  »الكثير  أن  على  مشددًا  هذه،  خياراته  عن  بربرا  ودافع 
كان  لو  حتى  السنة،  هذه  المرأة  ظروف  إلى  تتطرق  األفالم 
من إخراج رجال، ما يكشف عن بعد جديد«. وأكد أنها »خير 
دليل على أن فضائح السنوات األخيرة خّلفت أثرًا في ثقافتنا«.
مشاركة  من  األضواء  الجدل  هذا  يخطف  أن  الممكن  ومن 

كبة  من كبار النجوم فيه، من أمثال براد بيت وجوني ديب وكريستن كو
المتوقع  ومن  جاغر.  وميك  جوهانسن  وسكارلت  ستريب  وميريل  ستيوارت 

أيضا حضور آدم درايفر وبينيلوبي كروز وروبرت دي نيرو.
هيروكازو  الياباني  للمخرج  بفيلم  والسبعون  السادسة  الدورة  وتفتتح 
الماضي في مهرجان »كان«،  العام  فيلم  أفضل  نال جائزة  الذي  كوري-إدا 
وإيثن  بينوش  وجولييت  دونوف  كاترين  بطولة  من  »الحقيقة«  بعنوان 

هوك.



في
املرمى

استعدادات في كرة 

الصاالت للجزائر 

تساءل رئيس اللجنة العلمية باالتحاد الليبي لكرة السلة، 
وليد المرغني، عن أسباب استبعاد المنتخب الوطني للعبة من 

المشاركة في دورة األلعاب األفريقية الحالية بالمغرب، وأكد في 
منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك« األحد الماضي، 
أنه على الرغم من أن نشاط اتحاد السلة كبير ومميز بشهادة 

الجميع، لكن هناك طرفا يريد طمس المواهب الليبية.

◆

انطلقت بمدينة طرابلس وداخل قاعة نادي االتحاد المعسكر التدريبي 
الداخلي للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت الذي يتأهب للقاء 
األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ضمن  الجزائري  المنتخب 
للصاالت بالمغرب مطلع العام المقبل، وبحسب الصفحة الرسمية لالتحاد 
حضر الحصة التدريبية األولى تحت إشراف المدرب العام عبد الباسط 
النعاس 14 العبا كما انضم العبو المنطقة الشرقية الذين حضروا رفقة 
الصباحية  التدريبية  الحصة  لحضور  الدرسي  أشرف  المدرب  مساعد 

بمضمار المدينة الرياضية طرابلس والفترة المسائية بنادي االتحاد.
كانت كرة القدم داخل الصاالت قد حققت العديد من النتائج اإليجابية 
على المستوى المحلي واألفريقي والعربي والعالمي وشهدت ركودا في 
وقلة  العام  االتحاد  جانب  من  االهتمام  عدم  بسبب  األخيرة  األعوام 
المقبل،  أكتوبر  الجزائر في  لمالقاة  ليبيا  منتخب  اإلمكانيات، ويستعد 
العام  ضمن التصفيات المؤهلة نحو نهائيات أفريقيا بالمغرب، مطلع 
العبين   7 االتحاد  أندية  من  العبا   20 المنتخب  قائمة  وتضم   ،2020
واألهلي بنغازي 4 والسويحلي 3 والترسانة 2 والعب واحد من أندية 

الشرطة وأساريا والمهدية واألخضر.
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استبعد حارس األهلي طرابلس الدولي 
محمد نشنوش من معسكر المنتخب الوطني 

المقبل المقرر إقامته في المغرب، إيذانا 
بقرب غيابه عن القائمة الدولية، بعد أعوام 

من التألق، حيث يعد نشنوش من رجال 
اإلنجازات والمهمات الصعبة في الكرة 
الليبية، فبرز عبر سنوات حراس مرمى 

تناوبوا على حراسة عرين المنتخب 
أمثال عبود والفيتوري وأبونوارة 

ومحمد الغا ورمزي الكوافي وعلي 
سويدن ومصباح شنقب وحارس 
أجنبي واحد حصل على الجنسية 

الليبية أوغستين وعبداهلل العمامي 
وسمير عبود وجمعة إقطيط، إال أن 

نشنوش الوحيد الذي قاد المنتخب 
الليبي للظفر بأول بطولة رسمية للمنتخب 

الليبي وهي بطولة أفريقيا لالعبين المحليين، 
بل ولعب فيها دورا محوريا، كما أصبح نشنوش 
في السنوات األخيرة الحارس الرسمي للمنتخب 

الليبي ليبقى األفضل في ليبيا عبر 9 أعوام كاملة 
هي فترة زمنية كافية لتجعل منه عميد قائمة 

المنتخب الحالي، لعب نشنوش 109 مباريات ضمن 
قائمة المنتخب الليبي وفريقه، األهلي طرابلس، 

أمام مختلف المنتخبات واألندية خالل مراحل 
االستعدادات المختلفة، بقي نشنوش على مقاعد 
البدالء كحارس احتياطي لعبود ولم يشارك فعليا، 
وبعد إعالن عبود اعتزاله أصبح نشنوش الحارس 
الرئيسي للمنتخب الوطني في العام 2012، وسط 

ترقب لموقفه من القائمة الدولية.

● محاضرة نظرية لمنتخب الصاالت

● المرغني
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أسبوع العبور
للثنائي األفريقي

الحدث
زين العابدين

بركان

الليبية  القدم  كرة  عشاق  ويترقب  ينتظر 
القدم  كــرة  وممثلي  ثنائي  وعبور  ــرور  م
الليبية خالل األسبوع المقبل دون صعوبات 
مباراة  النصر  فريق  يخوض  حين  كبيرة 
موكاف  عاصفة  فريق  ضيفه  أمــام  اإليــاب 
بملعب  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  بطل 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  بتروسبورت 
بعد أن فقد نتيجة لقاء الذهاب األول بهدف 
بملعب العاصمة بانغي وهى نتيجة بمقدور 
ممثل الكرة الليبية الوحيد في دوري أبطال 
االتحاد  فريق  يجدد  فيما  تعويضها  أفريقيا 
الحوار  الكونفدرالية  في  الليبية  الكرة  ممثل 
النيجر بعد أن  مع فريق الجيش بطل كأس 
عاد بتعادل ثمين بطعم الفوز بهدف لهدف 
لقاء  في  نيامي  النيجرية  العاصمة  بملعب 

الذهاب األول.
األبــطــال  دوري  فــي  لممثلينا  التأهل 
فقط  وقــت  مسألة  صــار  والكونفدرالية 
ولكن  المنافسين  ومستوى  لنتائج  بالنظر 
الدور  أصعب حيث سيشهد  القادم سيكون 
مع  مرتقب  قوي  مغاربي  جوار  حوار  الثاني 
البيضاوي  الرجاء  المغربية  الكرة  ممثلي 
بعد  للتأهل  األقــرب  بــات  ــذى  ال المغربي 
بثالثة  غامبيا  بطل  أمــام  متعادال  عودته 
أغادير  وحسنية  الفريقين  لكال  أهـــداف 
خوض  من  القرعة  أعفته  الــذي  المغربي 
مواجهة  يترقب  وهــو  التمهيدي  الـــدور 

االتحاد في بطولة الكونفدرالية.
والمغربية  الليبية  ــكــرة  ال مواجهتا 
سبتمبر  شهر  منتصف  ــالل  خ ستكونان 
أمام  متاحة  فالفرصة  وبالتالي  المقبل 
ممثلينا إلعداد جيد وإعداد العدة والتحضير 
واالستفادة  الثاني  الــدور  جوار  لمواجهتي 
قبل  التمهيدي  الــدور  مباراتي  أخطاء  من 
لثنائي  والحقيقي  الصعب  االختبار  خوض 
المغربية  الكرة  ثنائي  أمــام  الليبية  الكرة 
دائــرة  في  االستمرار  أرادا  إذا  وممثليها 
والمتكرر  المبكر  الخروج  من  بدال  المنافسة 
كما  والكونفيدرالية  األبطال  دوري  من 
دون  سريع  بوداع  الماضي  الموسم  حدث 
سابق إنذار لألندية الليبية في رسالة قوية 
ببطولة  الخاصة  المحلية  المسابقة  لغياب 
األحداث  بسبب  القدم  لكرة  الممتاز  الدوري 
وتحديدا  الــبــالد  فــي  ــرة  ــدائ ال السياسية 
أدوار  بين  من  حيث  طرابلس  العاصمة 
بشكل  الالعبين  إعــداد  ــدوري  ال مسابقات 
أفضل للمنافسات الدولية سواء على صعيد 

المنتخبات أو األندية.

شريط  »النصر«  بنادي  األول  الكرة  فريق  قص 
بفقدانه  الموسم  هذا  الليبية  األندية  مشاركات 
مستضيفه  أمــام  ــى  األول الذهاب  مباراة  نتيجة 
الوسطى  أفريقيا  بطل  موكاف«  »عاصفة  فريق 
بهدف لصفر ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري 
ممثل  يخوض  التي  القدم  لكرة  أفريقيا  أبطال 
الكرة الليبية غمار منافساتها للموسم الثاني على 
التوالي بصفته بطل النسخة األخيرة من مسابقة 
حيث  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بطولة 
المشاركة  يخوض  الــذى  »النصر«،  فريق  واجــه 
بينها  من  كثيرة  صعوبات  جديدة،  شابة  بوجوه 
الدولية  والتجربة  الخبرة  الشباب  العبيه  افتقاد 
إلى  الفريق  وصــل  حيث  ــى،  األول المباراة  خــالل 
العاصمة بانغي بعد رحلة ماراثونية طويلة شاقة 
التعب  ورغم  مناخية صعبة،  وأجواء  وواجه ظروفا 
قبل  دقيقة   75 لمدة  الفريق صمد  فإن  واإلرهاق 
الوحيد  المباراة  هــدف  شباكه  في  يستقبل  أن 
»عاصفة  فريق  بتفوق  األول  الذهاب  لقاء  ليكتمل 
بهدف  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  بطل  موكاف« 
الليبية  الكرة  ممثل  بمقدور  نتيجة  وهي  لصفر، 
سيدور  الذي  الحاسم  العودة  لقاء  في  تعويضها 
بملعب  ــجــاري  ال أغسطس  شهر  مــن   25 ــوم  ي

بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ثقة الككلي
الشاب  الفني  المدير  ــدى  أب جانبه  مــن 
في  ثقته  الككلي  محمد  »النصر«  لفريق 
غمار  سيخوض  ــه  أن وأعــلــن  التعويض، 
التجربة األفريقية ألول مرة بحماس شديد 
رفقة زميله الشاب عالء نجم مبديا ارتياحه 

كان  فريقه  أن  أكد  كما  األولى،  المباراة  لنتيجة 
بمقدوره الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، 
على  فريقه  بقدرة  وثقته  تفاؤله  عن  عبر  لكنه 
تجاوز وتخطي عقبة العاصفة إلى الدور المقبل، 
لقاء  موعد  عن  تفصله  التي  الفترة  أن  موضحا 
الصفوف  ترتيب  إلعــادة  فرصة  ستكون  اإليــاب 
بخطة  وتجاوزه  المنافس  الفريق  قراءة  وإعادة 
فنية محكمة ومدروسة من جميع أعضاء الجهاز 

الفني والالعبين.

التحاق المهدي
بالقاهرة  »الــنــصــر«  فــريــق  تــدريــبــات  شــهــدت 
التحق  كما  ــاب،  اإلي لموقعة  خاصة  استعدادات 
الموسم  في  أفريقيا  أبطال  دوري  وهداف  هدافه 
تدريبات  إلــى  وانضم  المهدي،  معتز  الماضي 
كما  األول،  الذهاب  لقاء  عن  غيابه  بعد  الفريق 
سعد  المدافع  التحاق  أيضا  التدريبات  شهدت 
تشهد  أن  وينتظر  الفريق،  بتدريبات  جــبــارة 

تشكيلة الفريق في مباراة العودة الحاسمة 

مشاركة الثنائي الغائب عن لقاء الذهاب.

»االتحاد« يعود
القدم  لكرة  الثاني  الممثل  »االتحاد«  فريق  عاد 
بتعادل  األفريقية  الكونفدرالية  بطولة  في 
الفوز على حساب مستضيفه فريق  ثمين بطعم 
بهدف  النيجر  كــأس  بطل  الوطني«  »الجيش 
المبادر  هو  »االتحاد«  فريق  كان  حيث  لهدف، 
والسباق الفتتاح التسجيل عن طريق العبه مؤيد 

النيجري  الفريق  أدرك  ما  سرعان  ثم  القريتلي، 
التعديل بإحرازه هدف التعادل، ليقطع »االتحاد« 
ويحتاج  التأهل  نحو  المسافة  نصف  من  أكثر 
للدور  للترشح  نتيجة  بأي  للفوز  »االتحاد«  فريق 
الثاني الذى سيواجه فيه فريق »حسنية أغادير« 
مسألة  »االتحاد«  تأهل  أصبح  أن  بعد  المغربي 
معاد  سيناريو  في  الميعاد  ليجدد  فقط  وقت 
قديمة  حكاية  وهي  النيجرية  األندية  فرق  مع 
تكن  لم  حيث  مشاركة،  كل  مع  تتجدد  أصبحت 

»االتحاد«  تقدم  أمام  عائقا  النيجر  أندية  فرق 
الذي يعد فريق »الجيش« سابع فريق من النيجر 

يطيح به »االتحاد« خارج المنافسات األفريقية.

موعد مغربي
إيفان،  البلجيكي  »االتحاد«،  فريق  مدرب  أشاد 
الظروف  كل  على  وتفوقه  والعبيه  فريقه  بــأداء 
المستضيف،  الفريق  ومباغتة  مفاجأة  في  ونجاحه 
مؤكدا قدرة فريقه على التأهل نحو الدور الثاني 
و»حسنية  البيضاوي«  »الرجاء  ليصبح  بأريحية 
حيث  و»االتحاد«،  »النصر«  انتظار  في  أغادير« 
دوري  في  الليبية  الكرة  ممثلي  مهمة  ستكون 
و»االتــحــاد«  »النصر«  والكونفدرالية  األبطال 
الثاني،  الــدور  إلى  معا  تأهلهما  حال  في  صعبة 
األندية  مستوى  على  الليبية  الكرة  ستكون  حيث 
المغربية  الكرة  ممثلي  مع  مرتقب  موعد  على 
»النصر«  يواجه  أن  ينتظر  حيث  فرقها،  ــرز  وأب
الدوري  بطل  وصيف  البيضاوي«  »الرجاء  فريق 
بتعادل  عاد  الــذي  الماضي،  للموسم  المغربي 
دوري  تمهيدي  في  األول  الذهاب  لقاء  في  ثمين 
يونايتد«  »بريكاما  فريق  أمام  األفريقي  األبطال 
منهما، وسيكون  لكل  أهداف  بثالثة  غامبيا  بطل 
فريق  وكــان  بالرباط  العودة  لقاء  في  الحسم 
الموسم  له  أفريقي  ظهور  آخــر  في  »الــرجــاء« 

الماضي بلغ محطة دور المجموعات.
مع  موعد  على  فسيكون  »االتحاد«  فريق  أما 
فريق »حسنية أغادير« ثالث ترتيب الدوري 
أعفته  الــذي  الماضي،  الموسم  المغربي 
التمهيدي  الدور  القرعة من خوض مباراة 
ناجحة  مشاركة  خاض  قد  الفريق  وكــان 
نهائي  ــع  رب ببلوغه  الماضي  الموسم 
أمام  فيه  خرج  الذي  الكونفدرالية  كأس 
بهدف  إيابا  خسارته  بعد  المصري  »الزمالك« 
دون  المغرب  في  ذهابا  بملعبه  وتعادله  لصفر 
رسميا  الثانية  هي  المواجهة  هذه  وتعد  أهداف، 
و»حسنية  »االتحاد«  بين  األفريقي  الصعيد  على 
العام  التقيا  أن  سبق  حيث  المغربي،  أغادير« 
واإليــاب  الذهاب  لقاءي  نتيجتا  وكانت   2003
واحدة وهي التعادل السلبي دون أهداف ليحسم 
ركالت  بفضل  التأهل  أغادير«  »حسنية  فريق 

الترجيح التي ابتسمت له في نهاية المطاف.

ممثال الكرة الليبية على موعد مغربي في دوري األبطال و»الكونفدرالية«
ترقب لتأهل ثنائي نحو الدور الثاني في بطولتي أفريقيا رغم نتائج الذهاب المتواضعة أمام بطلي النيجر وأفريقيا الوسطى

الوسط–زين العابدين بركان 

»االتحاد« يتأهب لعبور بطل النيجر ويجدد الميعاد في سيناريو مكرر والقادم أصعب

تزداد يوميا رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديدا 
بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة 
بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، 
وإعالن بداية الموسم المقبل في سبتمبر، إال أن جميع 
حالة  ظل  في  ذلــك  إتمام  صعوبة  تؤكد  الشواهد 
االرتباك التي تسيطر على أجواء اتحاد الكرة الموقت 
على  جاء  الذي  الشلماني  عبدالحكيم  بقيادة  الحالي 
خلفية بعض العراقيل انتهت برحيل الرئيس السابق 
للمجلس  ترقب  وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد 

المنتظر الجديد المنوط به تنظيم المسابقات.
إدارة  تعاقد  األخيرة،  الصفقات  أبرز  بين  من 
فريق  وسط  العب  مع  السعودي  الباطن  نادي 
األهلي طرابلس بدر حسن لمدة موسم واحد، 
لكرة  الصاالت  فريق  العب  حسن  بدر  وكــان 
القدم لعب مع الفريق األول لكرة القدم بنادي 
األهلي طرابلس، وقضى معه عدة مواسم في 
بالسرعة  حسن  بدر  ويتميز  الميدان،  وسط 
واالنقضاض كما استدعي للمنتخب في العديد 
وخاض  متطور  العــب  وهــو  المناسبات،  من 
األفريقي  فريق  مع  تجارب  الماضية  األسابيع 
في  اللعب  ليقرر  التفاق  معه  يصل  ولم  التونسي 

الدوري السعودي.
الالعب  مع  العراقي  الجوية  القوة  نادي  إدارة  تعاقدت  أيضا 
طرابلس،  األهلي  من  قادما  الغنودي  محمد  المهاجم  الليبي 
وبرز  بلبنان،  العراقي  الفريق  بمعسكر  الغنودي  يلتحق  وسوف 
المواسم، كما  العديد من  في  األهلي طرابلس  الغنودي هداف 
لعب أدوارا مهمة مع المنتخب الوطني بتسجيل األهداف الحاسمة 
أن  له  وسبق  الجزاء  ركالت  وتسجيل  المباريات  من  العديد  في 
لكنه  الماضي،  الموسم  الجزائري  الساورة  شباب  فريق  في  احترف 
فضل العودة إلى فريقه األهلي طرابلس عن االحتراف قبل أن تتعثر 

مسابقة الدوري الليبي الممتاز بسبب األحداث السياسية.
في نفس األسبوع المنصرم، تألق المحترف الليبي محمد صولة 
مع الرفاع البحريني في مواجهة اتحاد طنجة المغربي، وفاز فريقه 
المغرب، ضمن ذهاب تصفيات بطولة  بهدفين دون مقابل في 
الماضي،  األحد  السادس،  محمد  كأس  لنسخة  العربية  األندية 
وبرز صولة في المباراة بشكل كبير خصوصا في الشوط الثاني، 
حيث ساهم في أداء هجومي كجناح متنوع ما بين الجبهتين 
اليمنى واليسرى، حيث سدد 3 تسديدات 2 خارج المرمى 
وواحدة في القائم، كما صنع الهدف الثاني لفريقه قبل 

أن يخرج في الدقيقة 89.
أما الليبي الثاني في المباراة صالح الطاهر المحترف بصفوف اتحاد 
طنجة فلعب أول مباراة رسمية له مع فريقه المغربي الجديد، وكان 
لها  األخيرة تصدى  الدقائق  في  رأسية  تماما وسدد ضربة  معزوال 
حارس مرمى الرفاع بصعوبة لتنتهي المباراة بفوز الرفاع بهدفين 

دون مقابل في انتظار مباراة اإلياب التي ستقام في البحرين.
رسميا  التعاقد  في  التونسي  تطاوين  اتحاد  نادي  إدارة  نجحت 
نادي  قادما من   1996 أيوب عمار من مواليد  الليبي  المهاجم  مع 
أبوسليم، لمدة موسمين بعد أن ظهر عمار بشكل مميز مع فريقه 
الليبي قبل أن تتعثر مسابقة الدوري المحلي الممتاز، ويعد عمار ثاني 
العب ليبي في صفوف تطاوين بعد مواطنه منصور رزق، في ظل 
رغبة الالعبين الليبيين في االحتراف الخارجي، حيث نشط خالل األيام 
والمغربية  التونسية  األندية  مختلف  في  الالعبين  انتشار  الماضية 
تحديدا بعد غموض المسابقات المحلية، وطلبت إدارة نادي االتحاد 
المنستيري التونسي في رسالة رسمية إلى نادي الوحدة بطرابلس، 
الحصول على خدمات العب الوحدة الليبي محمد الغنيمي على سبيل 
اإلعارة لمدة موسمين مع إمكانية الشراء بمبلغ 20 ألف دوالر في 
المستقبل القريب حال التوصل إلى اتفاق واستقرار الالعب فنيا مع 

الفريق بحفظ حق ناديه التونسي في الشراء النهائي.
حديثا  الصاعد  التونسي،  الشابة  هالل  نادي  إدارة  وتعاقدت 
طرابلس  األهلي  فريق  العــب  مع  الممتاز،  التونسي  لــلــدوري 
المهاجمين  كرواع من  أحمد  ويعد  لمدة موسمين،  كرواع  أحمد 
والمنتخب  المحلية  الفرق  لعب مع عديد  أن  له  المتميزين وسبق 
الوطني، الترسانة والشط واألهلي بنغازي وأخيرا األهلي طرابلس، 
كما سبق له أن توج بلقب هداف الدوري الليبي، بينما فسخ الالعب 
الليبي أحمد التربي عقده مع فريق حرس الحدود المصري؛ بسبب 
القرارات،  اتخاذ  في  واالرتجالية  العقد  بشروط  النادي  التزام  عدم 
وكان الالعب الليبي سالم المسالتي »روما« فسخ عقده مع نادي 
حرس الحدود لنفس األسباب، وعاد لفريق االتحاد وجدد عقده في 
الموسم، بعد  التونسي هذا  للدوري  ليبي جديد  ليبيا، كما انضم 
أن انتقل الالعب مهند موسى إيتو، بتوقيعه الرسمي لنادي النجم 
لمدة  التونسية  األندية  أكبر  إلى  إيتو  لينضم  التونسي،  الساحلي 
النجم  نادي  اختبارات مع  التوقيع  إيتو قبل  ثالثة مواسم، وخاض 
الساحلي التونسي، كما لعب مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق 
للوقوف على مستواه الفني والبدني، ويعد الالعب مهند إيتو من 
الالعبين الذين لم تتح لهم الفرصة كثيرا في الدوري الليبي لبقائه 
على دكة البدالء أكثر من اللعب مع فريق األهلي طرابلس؛ بسبب 
نادي  من  وتصفيته  الصليبي  الرباط  في  بقطع  الخطيرة  اإلصابة 

األهلي ليعود الموسم الماضي إلى نادي رفيق.

صحوة غير مسبوقة للمحترفني الليبيني
الوسط–محمد ترفاس 

بن  عبدالمنعم  البدنية،  للقوة  السابق  الليبي  االتحاد  رئيس  انتقد 
حريز، سياسية اللجنة األولمبية الليبية، واعتبر أن قياداتها ال تفكر 
إال في االنتخابات في كل دورة أولمبية بتحديد من مع ومن ضد 
من لتكوين أحزاب من رؤساء االتحادات، وقال حريز في تصريحات 
»إن  الماضي  اإلثنين  الوطن«  »ليبيا روحها  قناة  إلى  تلفزيونية 
استقالة أمين الصندوق الصديق الفوناس جاءت ألنه ليس في 
القوة  اتحاد  رئاسة  تولي  فطيلة  ونائبه،  األولمبية  رئيس  صف 
البدنية لمدة عامين لم يعقد اجتماعا للجمعية العمومية باعتباري 
عضوا فيها، الميزانيات ال تعرض على األعضاء وال يعرفون شيئا 
اإلعالم  مكتب  أعضاء  بعض  يعرفون  ال  كذلك  االستثمار  عن 
وتبادال  ونقاشا  سجاال  الرياضية  الساحة  وتشهد  باألولمبية«، 

صندوق  أمين  استقالة  خلفية  على  أطراف  عدة  بين  لالتهامات 
األولمبية الصديق الفوناس التي وجدت تفاعال كبيرا.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مقربة من اللجنة األولمبية الليبية 
إلى جريدة »الوسط« أن اجتماع الجمعية العمومية لألولمبية الليبية 
وأضاف  المقبل،  سبتمبر  من  الخامس  في  بطرابلس  سيعقد  العادي 
المطروحة على  الملفات  الذي رفض ذكر اسمه أن من بين  المصدر 
الصندوق  أمين  ورحيل  استقالة  أزمة  بالتأكيد  االجتماعات  طاولة 
الصديق الفوناس، باإلضافة إلى عدد من الملفات األخرى من بينها 
التقارير المالية واإلدارية وتقارير اللجان المختلفة والبرامج المستقبلية 

والميزانية التقديرية.
الصديق  الليبية،  األولمبية  اللجنة  صندوق  أمين  استقالة  وأثارت 

باب  وفتحت  كبيرا،  إعالميا  اهتماما  اإلدارة  قبولها من مجلس  تم  التي  الفوناس، 
التساؤالت حول الوضع المالي للجنة األولمبية، وبعد تصريح النائب األول لرئيس 
اللجنة األولمبية محسن السباعي بقبول االستقالة نتيجة ضعف أداء اإلدارة المالية 
وتدخل أمين الصندوق في اختصاصات غيره تأخذ القضية منحى جديدا، حيث فتحت 
االستقالة أبوابا لتساؤالت عدة من صحفيين ونشطاء وقيادات رياضية حول أسباب 
االستقالة وفي هذا التوقيت، وتزايدت التساؤالت حول الوضع المالي داخل اللجنة 
األولمبية وأخرى عن غياب دور حقيقي للجمعية العمومية لألولمبية التي تضم جميع 
االتحادات وكيفية إدارة األمور المالية بها وسط خلل كبير بات ملحوظا من الجميع، 

يذكر أن األولمبية الليبية حصلت على دعم من المجلس الرئاسي بقيمة 3 ماليين 
دينار وتملك عدة استثمارات رياضية.

كان النائب األول للجنة األولمبية الليبية، محسن السباعي، أكد أن مجلس إدارة 
األولمبية الليبية وافق على استقالة أمين الصندوق، الصديق الفوناس؛ بسبب ضعف 
اإلدارة المالية وتدخله في اختصاصات وشؤون غيره، وأضاف السباعي خالل لقائه مع 
الصحفيين على هامش األزمة: »إن موضوع االستقالة سيعرض في اجتماع الجمعية 
العمومية المقبلة الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر المقبل التخاذ الرأي النهائي 

بشأنه«.

استقالة الفوناس على 
مائدة األوملبية 5 سبتمبر

اعتبر رئيس االتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض 
أن مشاركة المنتخب الليبي في البطولة العربية 
التي جرت مؤخرا بتونس إيجابية وليس مثلما 

انتقدها البعض وحاول التقليل منها ومن أهدافها 
الفنية، وقال الرعيض في تصريح خاص إلى جريدة 

»الوسط«: »ميزانية االتحاد ال تسمح بتوفير 
إمكانيات كبيرة للرياضيين ولم نحصل على دعم 
كاف ومع ذلك حققنا نتائج إيجابية ويجب أن نجد 

إشادة وليس العكس«.
وأكمل الرعيض تصريحاته قائال إن »نادي 

الجمارك مشكورا تكفل بنقل الرياضيين برا من 
طرابلس إلى تونس في حين تم نقل الرياضيين 

من بنغازي جوا ونحن كنا حريصين على المشاركة 
رغم هذه الظروف الصعبة لذا أندهش من 

انتقادات بعض المدربين التي كانت غير منطقية«. 
وسبق وأحرز المنتخب الليبي للكاراتيه في سبتمبر 
الماضي خمس قالئد متنوعة في البطولة العربية 

في نسختها الـ 12، التي أقيمت بالعاصمة المصرية 
القاهرة، وجاءت القالئد الخمس الليبية، بواقع 

ميداليتين فضيتين، أحرزهما، حسين التركي في 
فئة كاتا فردي، وحمزة الحاسي المتوج بفضية كاتا 
فردي لذوي االحتياجات الخاصة، وأحرز الرياضيان 

جبريل الفالح وعادل أمين القالدة البرونزية في 
وزن 84 كيلوغراما، في حين توج فريق الكوميتي 

الجماعي بالقالدة البرونزية للفرق.

الرعيض ينتقد مهاجمي الكاراتيه 

● نشنوش

● صولة

● الرعيض

● مباراة الذهاب بين االتحاد و الجيش الوطني

---------------------------------

جاء منتخب ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية في الترتيب الثالث 
عشر في دورة األلعاب األفريقية بالمغرب، بعد فوزه في المباراة 

الترتيبية على مصر بشوطين لصفر كانت نتيجتهما )21/ 13، 21/ 
13(، وفاز في المباريات الترتيبية على سيراليون بشوطين لشوط 
واحد، وفقد مبارياته الثالث في الدور األول أمام المغرب وتونس 

وغامبيا بنتيجة )0/ 2( في كل مباراة.

◆



القدم  لكرة  األول  ليبيا  لمنتخب  الفني  المدير  أعلن 
جالل الدامجة عن قائمته المستدعاة للمعسكر الخارجي 
أغسطس   30 من  الفترة  خالل  المغربية  بالمملكة 
استعدادا  وذلك  المقبل؛  سبتمبر   12 وحتى  الجاري 
 2021 األفريقية  األمــم  لكأس  المؤهلة  للتصفيات 
بالكاميرون وضمت القائمة 26 العبا وهم: أحمد عبد 
)االتحاد(،  الوحيشي  ومراد  )المدينة(،  عزاقة  السالم 
وأحمد  )االتحاد(،  دراء  وناجي  )النصر(،  صابر  وفتحي 
التربي )دون نادي حاليا لفسخ عقده مع حرس الحدود 
الرحيم  وعبد  )االتــحــاد(،  صبو  ومعتصم  المصري(، 
ومحمد  )النصر(،  أجباره  وسعد  )السويحلي(،  التريكي 
العياط )سموحة المصري(، ومحمود عكاشة )المدينة(، 
وأحمد المقصي )االتحاد(، ومحمد الشتيوي )أبوسليم(، 
البرتغالي(،  غماريش  )فيتوريا  المصراتي  والمعتصم 
التونسي(،  الساحلي  )النجم  مدين  مصطفى  ومهند 
وأحمد بن علي )كروتوني اإليطالي(، ومحمد التهامي 
ومفتاح  )االتحاد(،  الشادي  وربيع  )المدينة(،  الهداج 
وحمدو  المصري(،  البورسعيدي  )المصري  طقطق 
)اتحاد  الالفي  ومؤيد  التونسي(،  )الترجي  الهوني 
العاصمة الجزائري(، ومحمد مكاري )األهلي طرابلس(، 
أنيس  )االتحاد(،  بالعيد  )النصر(، سالم  المريمي  خالد 
المهدي  ومعتز  التونسي(،  الساحلي  )النجم  السلتو 
)النصر(، وصالح طاهر )اتحاد طنجة المغربي( وأسفرت 
قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية 
2021 عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة 
إلى جانب منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا اإلستوائية، 
على  تونس  مواجهة  أيضا  االستعدادات  تشمل  كما 
صعيد الالعبين المحليين، والمؤهلة نحو بطولة األمم 
األفريقية لالعبين المحليين المقرر إقامتها في إثيوبيا 

.2020
قضى  قد  المحليين،  لالعبين  الليبي  المنتخب  وكان 
معسكرا خارجيا في المغرب، قبل إجازة عيد األضحى 
إلى  المتوسط«  »فرسان  بعثة  عادت  حيث  المبارك، 
أرض الوطن، بعد معسكر تدريبي ألكثر من أسبوعين 
على سواحل األطلسي، خاض خالله »الفرسان« ثالث 
مباريات ودية تجريبية، استهلها بفوز على فريق اتحاد 
طنجة بهدفين لصفر، ثم خسارة أمام نهضة بركان 
الودية أمام  بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر تجاربه 
فريق الفتح الرباطي المغربي دون أهداف، حيث نفذ 

الفريق تحت قيادة تدريبية وطنية للدامجة ومعاونيه 
أكرم الهمالي وسالم الجاللي ومحمد البوسيفي مدربا 
لحراس المرمى بعض الجمل الفنية والتكتيكية، كما 
واألجواء  المعسكر  بنجاح  للفريق  الفني  الجهاز  أشاد 
مناسبة  المعسكر  كان  حيث  سادته،  التي  التفاؤلية 
الالعبين  كل  وإمكانات  جاهزية  على  للوقوف  مهمة 
المباريات  في  المشاركة  فرصة  لهم  أتيحت  الذين 
الودية، قبل أن تغادر بعثة الفريق في طريق عودتها 

إلى ليبيا عن طريق تونس.
من  الضوء  لــدائــرة  المتوسط«  »فــرســان  يعود 
جديد، بعد أن تسلح هذه المرة بمجموعة المحترفين 
الواقع عليهم االختيار من قبل الجهاز الفني، لمواصلة 
التحضيرات األخيرة استعدادا لمواجهتي الذهاب واإلياب 
أمام نظيره التونسي للمحليين في شهر سبتمبر المقبل 
نهائيات  نحو  للتأهل  األخيرة  المحطة  ضمن  أيضا، 

بطولة أفريقيا لالعبين المحليين التي ستقام نهائياتها 
بمالعب إثيوبيا العام 2020.

اللياقة  رفع  على  المعسكر  خالل  الدامجة  وركــز 
البدنية وخلق عملية تجانس بين الالعبين المختارين، 
رغم غياب وتوقف مسابقات كرة القدم المحلية وحالة 
منذ  الالعبون  بها  يمر  التي  الطويلة  السلبية  الفراغ 
قرابة األربعة أشهر، وهجرة ورحيل عدد من المدربين 
ليبيا،  خارج  االحتراف  مالعب  إلى  البارزين  والالعبين 
الحضور  لتسجيل  المتوسط«  »فرسان  يسعى  حيث 
األفريقي الرابع على مستوى البطولة األفريقية المحلية، 
رغم الصدام العربي التونسي، كونه لقاء جوار مرتقب 
ببطولة  توجت  فتونس  الـــ»شــان«،  بطلي  سيجمع 
الـ»شان« العام 2011، بينما توج منتخب »الفرسان« 
بها في نسخة العام 2014 بجنوب أفريقيا، ما يعني أن 

البطولة المقبلة ستشهد غياب أحد البطلين.

الفريق  دماء  تجديد  معاونيه  مع  الدامجة  ويحاول 
الوطني الذي يدخل استعداداته دون الكثير من العبيه 
تقتصر  التي  الشان  بطولة  لشروط  وفقا  المحترفين 
على الالعبين الناشطين في الدوريات المحلية للدول 
توقف  بسبب  الكبرى؛  األزمــة  تعد  والتي  المشاركة 
مسابقة الدوري الممتاز الليبي لفترة ليست بالقصيرة 
بعد حالة من الجدل والشد والجذب بين أطراف عدة، 
خلفية  على  رسميا،  الموسم  إلغاء  إلى  األمر  لينتهي 
الفترة  في  البالد  شهدتها  التي  السياسية  األحــداث 
األخيرة، وتحديدا في العاصمة طرابلس، على أن يتم 
الترتيب سريعا لبدء الموسم الجديد في سبتمبر المقبل 

بشكل طبيعي ومنتظم.
دفع الجهاز الفني للفريق بعدد من الوجوه الشابة 
المغرب  معسكر  خالل  الدولية  الساحة  على  الجديدة 
حيث أتيحت فرصة المشاركة ألكثر من وجه جديد على 

الدولية كما عوض غياب عدد  الساحة 
النصر  ثالثي  أبرزهم  الالعبين  من 
وعبد  المهدي  ومعتز  مجدي  خالد 
اهلل بلعم الذين خرجوا من المعسكر 
لالنضمام إلى معسكر ناديهم في 
الذي  القاهرة  المصرية  العاصمة 
ينافس في دوري أبطال أفريقيا 
معتصم صبو  غياب  جانب  إلى 
وأحمد القديري ووائل سديرة، 
يشهد  المقبل  المعسكر  لكن 
عدد  بانضمام  فنيه  انتعاشه 
غير قليل من المحترفين على 
رأسهم بن علي المحترف في 
الكرة  عرفت  أن  بعد  إيطاليا، 
الليبية طريق احتراف عدد كبير 
من العبيها في األيام األخيرة 
في دول الجوار للخروج من 

عنق الزجاجة المظلم.
الفني  الجهاز  يتحرك 
الدامجة ومساعديه  بقيادة 

أكرم الهمالي وسالم الجاللي 
استحقاق  آخر  في  حظوظه  عن  الدفاع  نحو 
اإلخفاقات  لتعويض  العام  هذا  الليبية  للكرة 
المتتالية والخروج المبكر من مختلف التصفيات 
بمعسكر  تحضيرات  برنامج  عبر  والواجهات 
الفريق بالمغرب، حيث تم اختيار العناصر من 
لهم  ظهور  آخر  في  الالعبين  مشاهدة  واقع 
مصادر  أكدت  نفسه،  الوقت  في  بالمالعب، 
القدم  كرة  باتحاد  المنتخبات  لجنة  داخــل 
مزيدا  يدرس  الوطني  المنتخب  أن  الليبي 
المقبلة،  الفترة  في  الودية  المواجهات  من 
بهدف خلق تجانس بين الالعبين المختارين 
في  البدنية  اللياقة  عامل  على  والتركيز 
ورسم  ناحية،  من  الليبي  الدوري  إلغاء  ظل 
شخصية جديدة للفريق من ناحية أخرى، على 
أن تكون المباريات الودية مع منتخبات قوية 
ضمن أيام وأجندة االتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« التي يعكف الدامجة على دراستها خالل 
الراحة لتحديد المواجهات الودية المقبلة، وهي 
ما تعد واحدة من الحلول التي لجأ لها الدامجة 

لالنتصار على غياب الدوري.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الوسط–الصديق قواس 

الدامجة يختار 26 العبا من بينهم محترفون للدخول في معسكر خارجي جديد على سواحل األطلسي

تحالف أممي أثيوبي كاميروني يعيد »فرسان املتوسط« ملعسكر املغرب

الزناد يجهز نفسه ألول اختبار انجليزي في لندن

الخروج  منذ  المصري  القدم  كرة  اتحاد  أجواء  يسيطرعلى  االرتباك  زال  ما 
المخزي من دور الـ16 في بطولة األمم األفريقية األخيرة التي استضافتها 
الجماعية  االستقاالت  فبعد  الماضيين،  ويوليو  يونيو  شهري  بين  ما  مصر 
ثروت  التنفيذي  المدير  بات  أبوريدة،  هاني  برئاسة  الكرة  اتحاد  ألعضاء 
الجميع  فيه  يتأهب  الذي  الوقت  في  كاملة،  اإلدارة  بأعمال  القائم  سويلم 
الستقبال موسم جديد، ويدير سويلم اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت، 
وسط رقابة دولية، حيث ينتظر خالل شهر أغسطس الجاري حسم االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، برئاسة السويسري جيان إنفانتينو، قراره النهائي 
بشأن تعيين لجنة مؤقتة إلدارة الكرة في مصر، لحين عقد أول اجتماع 
جمعية عمومية النتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربعة أعوام مقبلة.

الـ»فيفا«  جانب  من  المشكلة  اللجنة  غادرت  أن  بعد  هذا  يأتي 
التي ضمت مدير التطوير باالتحاد الدولي لكرة القدم فيرون 
أليكس، ومعه مسؤول اللوائح بـ»الفيفا« سارة سليماني، 
بعد زيارة لمشروع الهدف واالجتماع باللجنة المرشحة 
عضو  أبرزهم  المقبلة،  الفترة  خالل  الجبالية  إلدارة 
الجنايني،  الزمالك األسبق عمرو  نادي  إدارة  مجلس 
ومدير بطولة األمم األفريقية محمد فضل، ورئيس 
أحمد  بالبطولة  االستادات  وتطوير  المالعب  لجنة 
نجاتي،  ماجد  السابق  إنبي  نادي  ورئيس  اهلل،  عبد 
ورئيس نادى النصر السابق سحر عبد الحق، ومدرب 
إسمنت أسيوط السابق دكتور جمال محمد علي، ومدير 

العالقات الدولية ببطولة أمم إفريقيا شعبان بسطاوي.
وتسير الكرة المصرية على خطى جارتها الليبية، حيث 
العاصمة  إلى  المستوى  رفيع  وفدًا  الـ»فيفا«  وأرسل  سبق 
إدارة  وعضو  موسينغو،  برئاسة   2018 أبريل  في  طرابلس 
االتحادات الوطنية بـ»الفيفا« محمد طه، وفور وصوله قال 
السابقة  للوعود  تنفيذًا  تأتي  الزيارة  هذه  »إن  موسينغو: 
الجعفري  جمال  السابق  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئيس 
عن  موسينغو  عبر  كما  الصويعي«،  الناصر  عبد  العام  والسكرتير 
الـ»فيفا«،  رئيس  من  دعماً  تأتي  أنها  أكد  التي  الزيارة  بهذه  سعادته 
جياني إنفانتينو لالتحاد الليبي وتعزيزًا للعالقات المتميزة بين االتحادين. 
وأعضاء  لرئيس  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  تحيات  ونقل موسينغو 
ليبيا، كما  الرياضية في  العام وكل األندية والمنتخبات والجماهير  االتحاد 
أكد موسينغو أنه بحث خالل الزيارة كل سبل الدعم الممكنة من الـ»فيفا« 
الليبي وكل االحتياجات التي من شأنها أن تدفع بنشاط كرة  إلى االتحاد 
القدم في ليبيا إلى جانب النظر في موضوع رفع الحظر الدولي المفروض على 
المالعب الليبية منذ عدة أعوام، وهو ما سيتم مناقشته مع رئيس االتحاد 

العام والجهات المسؤولة في ليبيا.
منذ زيارة وفد الفيفا، ورحيل الجعفري، وتولي عبد الحكيم الشلماني من 
بعده زمام األمور، لم يتحرك االتحاد الدولي لكرة القدم تجاه الملف الليبي، 
العاصمة  في  وتحديًدا  البالد،  في  الدائرة  السياسية  األحداث  بسبب  ربما 
طرابلس، األمر الذي أطاح بمهلة الـ90 يوًما المحددة من قبل الفيفا لتشكيل 

لجنة مؤقتة إلدارة الكرة في ليبيا لحين انتخاب مجلس جديد.

لبناء  الليبي  العام  التنفيذي لالتحاد  المكتب  أكد 
األجسام واللياقة البدنية خالل اجتماع عقده في 
طرابلس، األحد الماضي، أن االتحاد الليبي يتكفل 
المنتخب  ودعم  بمصاريف  يخص  فيما  وملتزم 
الوطني في المشاركات الدولية فقط كما ينص 
المتعارف  والقوانين  واللوائح  األساسي  النظام 
عليها باالتحادات الرياضية والبطوالت التي تندرج 
ضمن رزنامة االتحاد الليبي والبرنامج العام للعبة.
سيتم  التي  البطوالت  على  االتحاد  كما شدد 
دعمها ماليا بتوفير كل احتياجات المنتخب الليبي 
أثناء المشاركة بحسب اللجنة اإلعالمية لالتحاد، 

بطولة  هي  دعمها  سيتم  التي  البطوالت  فإن 
المغرب العربي والبطولة العربية وبطولة أفريقيا 
وبطولة البحر األبيض المتوسط وبطولة العالم، 
كما أن آلية اختيار عناصر المنتخب الوطني لتمثيل 
ليبيا ستتم عن طريق القنوات التي يتم اعتمادها 
من قبل االتحاد، أما باقي البطوالت األخرى فإن 
ودعمها  ماليا  عليها  بالصرف  ملزم  غير  االتحاد 
الليبي  االتحاد  ومنظومة  الخارطة  تتبع  ال  ألنها 
االتحاد  وضعه  الذي  العام  البرنامج  وفق  للعبة 
الدولي. وأوضح المكتب التنفيذي أن دور االتحاد 
في هذه الحالة هو دور لوجستي ومعنوي فقط 
فنية  ــراءات  وإجـ داعمة  مراسالت  ــدار  إص مثل 
البطولة  بأن  التأكد  وإدارية وغيرها بشرط بعد 

التي سيشارك فيها الرياضي تتبع االتحاد الدولي 
)IFPP( المنتسب له االتحاد الليبي.

بناء  اتحاد  وأخلى  سبق  نفسه،  الوقت  في 
األجسام مسؤوليته من المنشطات، وقال األمين 
العام لالتحاد الليبي لبناء األجسام، أحمد سعيد، إن 
اتحاد اللعبة غير مسؤول عن أي حالة ثبوت تعاطي 
المنشطات لدى الرياضيين من خالل تدريباتهم 
في صاالتهم الرياضية أو أنديتهم، وأضاف سعيد 
عبر صفحة االتحاد الرسمية على »فيسبوك« أن 
االتحاد الليبي واللجنة الليبية لتعاطي المنشطات 
أصدرا معا بيانا مشتركا بخصوص أي حالة تعاط 
الرياضية  واألنــديــة  الصاالت  في  للمنشطات 
برامج  بينهما  هناك  سيكون  وأنه  للرياضيين، 

مشتركة حول مكافحة تعاطي المنشطات والحد 
من انتشارها.

للعبه  الليبي  االتحاد  يوقع  أن  قبل  يأتي هذا 
الجانبين  في  التونسي  نظيره  مع  تعاون  اتفاق 
الفني واإلداري، وأيضا التنسيق استعدادا لبطولة 
المغرب العربي لبناء األجسام، في ديسمبر المقبل، 
حيث ناقش المسؤولون باالتحادين، في االجتماع 
الذي عـقد بتونس، المواضيع التي تهم لعبة بناء 
األجسام وسبل الرقي بها، كما شارك في االجتماع 
القريو،  عادل  االتحاد  رئيس  الليبي،  الجانب  من 
وأمينه العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل 
االتحاد  رئيس  التونسي  الجانب  ومن  البيباص، 

مروان قدورة، وأمين صندوقه فيصل الماجري.

الفيفا تراقب القاهرة بعد طرابلس 

يلتقي البطل الليبي المحترف عبد المالك الزناد في نزال 
في  الجاري  أغسطس   31 في  إنجليزي  مالكم  مع  جديد 
ويستعد  بلندن،  رياضية  قاعة  أكبر  ضمن  جديد  تحد 
مالك للمباراة بشكل خاص في تدريبات مكثفة مع مدربه 
برامج  عبر  لندن  في  ميجراجن  شينا  اإلنجليزي  العالمي 
وخطط تدريبية يومية يشاركه فيها عدد من أبطال وزنه 
قرر  الزناد  مالك  أن  إلى  ويشار  المقبل،  لنزاله  استعدادا 
الرحيل عن مالطا متجها إلى بريطانيا من أجل التدريب 
احترافي في  إشراف طاقم  األندية هناك تحت  أقوى  في 

خطوة جديدة نحو أحالمه العالمية.
الزناد لعب 14 لقاء فاز في ثالثة عشر منها بالضربة 
حقيقي  نزال  أول  وكان  النقاط  بجمع  وواحــدة  القاضية 
بالنسبة له أمام العب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية 
ثم عرضت عليه الجنسية المالطية لكنه يظل العبا ليبيا، 
التي كانت  تلك  مالك  بها  فاز  التي  المواجهات  أبرز  من 
أهم  ومن  داره  عقر  في  كوملز  البريطاني  البطل  ضد 
األلقاب كان حزام »دبلو بي أف« انترناشيونيل وفوزه على 
الكاميروني تشامبا بالقاضية في ألمانيا في الجولة الثانية 
وآخر مباراة له في مشواره االحترافي فوزه على منافسه 
الكولومبي جون كورتيز ، في النزال الذي جرى بينهما في 

مالطا محققا 14 فوزا متتاليا.
وتعيش المالكمة الليبية انتعاشة في ظل وجود الثالثي 
بربيش،  فتحي  الثالث  والضلع  المعز  عبد  وشقيقه  مالك 
الزناد،  المعز  عبد  المحترف  الليبي  المالكم  حقق  حيث 
المباراة  بالنقاط في  المالكم اإليطالي  الفوز مؤخرا على 
التي جرت بينهما على حلبة باوال بمالطا في وزن 70 كلغ، 

لم  الذي  اإليطالي  خصمه  المعز  عبد  المحترف  وأسقط 
يكن في مستوى المباريات والحدث؛ بسبب طريقة لعبه 
التي أربكت معز نفسه، كما اعتاد الخصم اإليطالي على 
الطرفين  وجعل  توازنه  أفقده  مما  وااللتصاق،  االندفاع 
المعز  عبد  فوز  فرصة  لتذهب  مرة  من  أكثر  يسقطان 

بالقاضية أدراج الرياح بعد أن أخفق في استثمار هفوات 
خصمه وبسببه غابت متعة اللقاء.

لمحات  قوية شهدت  مباراة  وفي  له  أخر ظهور  وفي 
فنية من المالكم الليبي المحترف فتحي بربيش، استطاع 
في  القاضية  الفنية  بالضربة  البريطاني  خصمه  إسقاط 
باوال  حلبة  على  أقيمت  التي  المباراة  في  الثالثة  الجولة 
أن  المباراة  عقب  البريطاني  المالكم  أكد  وقد  بمالطا، 
خالل  باستهجان  إليه  وينظر  عنيدا  كان  الليبي  خصمه 
أشواط المباراة وأن ضربته كانت قوية جدا وجعلتني أنزف 
الدماء، لتعد ثالث مباراة احترافية لفتحي بربيش، حيث فاز 

في اثنتين بالضربة الفنية القاضية وواحدة بالنقاط.
في  بأحرف من ذهب  اسمه  الزناد  المالك  عبد  سجل 
عالم المالكمة، وهو أول مالكم ليبي يحترف خارج بالده 
عربيا  أبطالها  لها  األيام  من  يوم  في  كانت  رياضة  في 
وأفريقيا، لكن بسبب منع اللعبة في البالد ألكثر من 40 
عاما، رأت في المدة األخيرة انتعاشة وعودة، وإن كانت 
محتشمة بعض الشيء، لكن الزناد أعاد جماهيريتها سريعا 
الذي عرف اللعبة خارج الحدود وأخذها إلى عالم االحتراف 
1993، ويبلغ  العام  الزناد من مواليد طرابلس  العالمي، 
فوالده  رياضية،  عائلة  من  أنه  كما  عاما،   26 العمر  من 
مالك الزناد مالكم موهوب أيضا، وهو من زرع فيه حب 
الرياضة، وكان يدربه في بيته عدة أعوام، بسبب منع هذه 
الرياضة في ليبيا، كما شارك في مسابقات محلية وأفريقية 
في لعبتي الوشو والساندا وحصل على الترتيب األول ثم 
توقف لبرهة من الزمن، لكن بعد ثورة السابع عشر من 
فبراير، عاد لرياضته المفضلة منضما لنادي االتحاد، وأحرز 

أيضا العديد من البطوالت محليا ودوليا من بينها البطولة 
العربية في لبنان على يد مدرب المنتخب الوطني ونادي 
مالطا  إلى  الزناد  هاجر  حتى  عمار،  الحكيم  عبد  االتحاد 
بعدما عجز عن إثبات نفسه في ليبيا، لقلة اإلمكانات فيها، 
وإيجاد من يؤمن بموهبته ويسهل عليه األمور بالتمويل 
والمساندة المادية والمعنوية، ومن مالطا انتقل إلى لندن 

لخوض مرحلة جديدة من المنافسات.
في  أيضا  سهلة  مالطا  في  ليبيا  ابن  مسيرة  تكن  لم 
بدايتها، لكنه عرف كيف يشق طريقه بثبات، فكان أول نزال 
حقيقي بالنسبة له أمام العب مالطي، وفاز عليه بالضربة 
القاضية، ثم عرضت عليه الجنسية المالطية، لكنه رفض، 
ليلعب الزناد 14 نزاال باسم ليبيا فاز في ثالثة عشر منها 
بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط، من أبرز المواجهات 
التي فاز بها مالك تلك التي كانت أمام البطل البريطاني 
 »WBF« كوملز في عقر داره، ومن أهم األلقاب كان حزام
مهما  الخصوم  يهابه  بطال  الزناد  ليصبح  إنترناشينيل، 
تشامبا  الكاميروني  على  الفوز  فكان  جنسياتهم،  كانت 
بالقاضية في ألمانيا خالل الجولة الثانية هو األبرز، وكذلك 
الفوز على منافسه الكولومبي جون كورتيز بالقاضية أيضا 
بينهما  جرى  الذي  النزال  الماضي خالل  مايو  أواخر شهر 
في مالطا، محققا 14 فوزا متتاليا، ليالقي الزناد ترحابا من 
الجماهير والسلطات المالطية، طوال فترة إقامته، حتى أن 
رئيس الدولة منحه »وسام التميز«، لكنه قرر مؤخرا الرحيل 
عن مالطا، والعيش في إنجلترا لدعم مسيرته االحترافية 
األندية  أقوى  في  التدريب  أجل  من  المالكمة،  عالم  في 

هناك، وتحت إشراف طاقم احترافي.

● تدريبات المنتخب الوطني في معسكر المغرب

عالء  المدينة  لنادي  العمومية  الجمعية  رئيس  أعلن 
في  المتورطين  المقبلة  الفترة  سيكشف  أنه  الدابة 
كلمنتي  خافيير  اإلسباني  الــمــدرب  على  الضغط 
ضد  مالية  قضايا  لرفع  باكيتا  ماركوس  والبرازيلي 
الليبي لكرة القدم في أعوام سابقة للكسب  االتحاد 
إلدارة  وتوريطهم  الليبية  الكرة  حساب  على  منهم 
الكرة في البالد ألهداف شخصية على حساب المصلحة 
صفحته  على  له  منشور  في  الدابة  وقال  العامة، 
في  ذلك  »سأكشف  »فيسبوك«:  عبر  الشخصية 
أشخاص  ثالثة  وإن  الفضائية  القنوات  إحدى 

التصريحات  تكشف هذه  وقد  األمر«،  في  متورطون 
في  خطيرة  مالية  أسرار  حول  التفاصيل  من  مزيدا 
الكرة الليبية. ومن جانبه، طالب األمين العام السابق 
عبدالرحمن  حسين  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد 
البوسيفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة، 
تحريض  في  المتورطين  أسماء  بكشف  الدابة،  عالء 
مالية  مستحقات  تأخير  خلفية  على  وباكيتا،  كلمنتي 
ليبيا  منتخب  تدريب  في  عملهما  وقت  لهما  قديمة 
قبل أن يتوجها بشكوى رسمية إلى االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، وقال البوسيفي في تصريح خاص 
إلى جريدة »الوسط«، إنه بذلك يقدم »خدمة للكرة 
الليبية وكي يعرف الرأي العام الرياضي الحقيقة حتى 

ال تكون عائمة طالما أنه يعرف األسماء«.
القدم  الليبي لكرة  االتحاد  إدارة  أما عضو مجلس 
السابق، ناجي الككلي، فكشف أسرارا خطيرة عن واقع 
بأنها  باألسماء  واتهم شخصيات  الليبية،  القدم  كرة 
وراء الفساد المالي واإلداري القائم، وقال الككلي في 
تصريحات تلفزيونية إلى قناة »ليبيا روحها الوطن«: 
»إن األمين العام الحالي عبدالناصر الصويعى متورط 
في الفساد وباألدلة، وإن معسكر المغرب األخير فيه 
مصروفات مبالغ فيها، وإن العدد الذي شارك في 
المعسكر كبير، ووقع إحراج لالتحاد المغربي 

الذي استضاف المنتخب الليبي من ناحية العدد«. كما 
كشف الككلي أن أحد أعضاء اتحاد الكرة، وهو رئيس 
اتحاد فرعي، ال يجيد القراءة والكتابة ويترأس اتحادا 
فرعيا من عشرين عاما، وأن اتحاد الكرة ما زال يخفي 
رسالة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« التي تطالب 
بانتخاب الرئيس بشكل عاجل منذ أكثر من أربعة أشهر. 
وقال الككلي »إن العقد مع شركة المالبس الرياضية 

..؟  الشركة  نفس  على  ــرار  اإلص ولماذا  فساد،  فيه 
فتصحيح مسار اتحاد الكرة مطلوب، والبد من انتخاب 
الحالية أفسدت وأساءت  المجموعة  اتحاد جديد، ألن 
عبدالحكيم  الحالي  االتحاد  رئيس  أتحدى  لذا  للكرة، 
الشلماني أن يقوم بتغيير مدير المنتخب، ألنه ساهم 

في وصوله لرئاسة االتحاد«.
وعاش اتحاد كرة القدم الليبي وقت رئاسة دكتور 
جمال الجعفري أجواء عصيبة بسبب وصول إنذار شديد 
اللهجة من االتحاد الدولي »فيفا«، والذي شدد فيه 
األخير على ضرورة منح المدير الفني السابق لمنتخب 
ليبيا اإلسباني خافيير كلمنتي مستحقاته المالية، ليلزم 
المستحقات  دفع  الليبي  االتحاد  إخطاره  في  الفيفا 
عاجل  بشكل  يــورو  ألف  وخمسمئة  مليونا  البالغة 
وقبل 22 يناير 2018، بعد أن تقدم كلمنتي بشكوى 
وفي  الكرة،  اتحاد  خزينة  على  بالحجز  تهدد  رسمية 
حالة عدم السداد تحال القضية إلى لجنة االنضباط 
الليبي  االتحاد  ضد  تأديبية  إجــراءات  التخاذ  بالفيفا 
لكرة القدم، وتفجرت قضية المدرب كلمنتي منذ عهد 
االتحاد السابق الذي ترأسه أنور الطشاني، الذي وقع 
في خطأ إداري بعدم إشعار المدرب رسميا بفسخ العقد 

وقبل شهرين من انتهائه، وفقا لنصوص العقد.
االتحاد  أمين صندوق  أعلن   ،2016 سبتمبر  وفي 

الليبي لكرة القدم، سعد الذيب، أن المدرب البرازيلي 
السابق للمنتخب الوطني ماركوس باكيتا رفع دعوى 
له  سابقة  مستحقات  بسبب  الليبي،  االتحاد  على 
تصل إلى مليون و300 ألف دوالر أثناء توليه تدريب 

المنتخب خالل العام 2010.
المثير أن اتحاد الكرة الليبي تطارده مشكلة باكيتا 
وكلمنتي منذ زمن بعيد، ولهما مستحقات قد تصل 
الليبي  المنتخب  باكيتا  مليون دوالر، حيث درب  إلى 
من العام 2009 وحتى 2011، وكذلك كلمنتي الذي 
عمل لثالثة أعوام من 2013، والحاصل مع »فرسان 
المتوسط« على بطولة أفريقيا للمحليين )شان( العام 
2014 في جنوب أفريقيا، باكيتا طالب بـ650 ألف يورو 
فقط قبل أن تتفاقم قضيته ليصبح الرقم مليونا و200 
ألف يورو، بسبب التأخير في معالجة الموضوع، وتعاقب 
ثالثة رؤساء عليه في اتحاد الكرة دون حل جذري إما 
بالدفع وإنهاء األزمة، أو بالتفاوض السلمي للحصول 
بينما  األبد،  إلى  األزمة  تنهي  كتابية  مخالصة  على 
تمسك كلمنتي بمليون يورو، مبديا قبول التفاوض 
على المبلغ وتقليله تقديرا منه للشعب الليبي، وسط 
لتقديم  األجنبي  الثنائي  دفع  للقضية  معالجة  عدم 
بإيعاز  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  شكوى 

من ليبيين على حد قول الدابة والككلي.

شبح باكيتا وكلمنتي يخيم على أزمات اتحاد الكرة من جديد 
الوسط–صالح بلعيد

اتحاد بناء 
األجسام

يعلن آلية 
الصرف

الوسط–محمد ترفاس 

● الهوني

● كلمنتي

● باكيتا

● الزناد



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 22 أغسطس 2019 م العدد 196السنة الرابعة 21  ذي الحجة 1440 هــ

S

تعني؟

سيتحاور مع من؟

يمكن أن تصير واقعا؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

العودة إلى الحوار

أقوالهم

الموضوع الليبي مهم، مما 
يستدعي السعي إلى تحقيق 

المصالحة بين األطراف المتصارعة

الرئيس الروسي
فالديمير بوتين

أرحب بفرصة الحوار مع جموع 
الليبيين لدعم جهود حل األزمة 

الليبية

السفير األميركي لدى ليبيا
ريتشارد نورالند

نتمنى أن تتوقف الحرب في 
محيط طرابلس، ويعود الجميع إلى 

الحل السياسي، وطاولة الحوار

سفير باكستان في ليبيا
ساجد إقبال

نريد تأمين االستقرار في ليبيا 
وإحالل النظام

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

سروال يحسن 
األداء أثناء الركض

يعمل  باحثون سرواًل قصيرًا  ابتكر 
بشكل آلي ويساهم في تحسين أداء 
ممارسي رياضة المشي أو الركض، 
للرواج في  ما يجعله جهازًا مناسبًا 

والعسكرية. الطبية  األوساط 
البيوميكانيكي  »الشورت«  هذا  ويزن 

ببطارية  ومزود  كيلوغرامات  خمسة 
المحرك عند مستوى  الخصر ويقع  تلف 

في  تساعد  أسالًكا  ويشغِّل  الكليتين 
الساقان. ويرصد  تبذله  الذي  المجهود 

معها. ويتكيف  المشي  الجهاز طريقة 
ومن شأن هذا البتكار أن يساعد 
شخصًا في صحة جيدة على تحسين 
أدائه أو الحد من تعب الجندي، الذي 
التي  المعدات  بسبب  بصعوبة  يتنقل 

يحملها، بحسب ما قال كونر والش أحد 
إنستيتوت  »فيس  معهد  في  الباحثين 

إنجنيرينغ«  إنسبايرد  بايولوجيكلي  فور 
أننا  التابع لجامعة هارفرد، وتابع: »أظن 
الجهاز  تخطينا مرحلة مهمة بفضل هذا 

نحو أجهزة قادرة على مساعدة الناس 
مختلفة«. بطرق  اليومية  نشاطاتهم  في 

تغريدة عبر ثالجة 
املنزل

 15( الفتاة األمريكية دوروثي  لجأت 
إلى حيلة طريفة لالتصال  عامًا( 

على  حسابها  واستخدام  باإلنترنت 
أخفت  بأن  أمها  »تويتر«، بعدما عاقبتها 

الهاتف  الذكية مثل  عنها كل األجهزة 
ثالجة  دوروثي  واستخدمت  والتابلت. 

باإلنترنت  المتصلة  الذكية  المنزل 
فتمكنت  باللمس،  تعمل  وبها شاشة 

الولوج إلى حسابها على  الفتاة من 
عما  لمتابعيها  تغريدة  لتكتب  تويتر 

قائلة:  الفتاة  أمها. وكتبت  بها  فعلته 
»أنا ل أعرف ما إذا كانت تغريدتي 

.. لكنني أتحدث  إليكم  هذه ستصل 
تغريدة  الثالجة«.  عبر  بالفعل  إليكم 

20 ألف  دوروثي حصلت حتى اآلن على 
79 ألف إعجاب،  مرة إعادة تغريدة و 

ويبدو أن خطة األم لم تفشل كليًا، فقد 
المزيد من الهتمام  الفتاة تولي  جعلت 

الطوارئ  بمحيطها خاصة في حالت 
التقدم  تحدث مستقباًل.وبفضل  قد  التي 

باإلمكان  أصبح  المتسارع،  التكنولوجي 
باإلنترنت. األشياء  الكثير من  اتصال 

الروتني عبودية 
وعبادة

جمعة بوكليب

خلق اهلل االنسان حرًا، ومنحه كل األرض، فاخترع اإلنسان الروتين، وألقى 
بنفسه، وبحريته، طوعًا بين براثنه، فصار عبدًا له، وسجينًا بين جدرانه، 
صار  ذلك،  من  انتهى  وحين  المقفلة،  وأبوابه  أسواره،  داخل  ومحاصرًا 
الذي  الضجر  ومن  حياته،  ويقيد  حريته،  يكبل  الذي  الملل  من  يشتكي 

يمضغها مستمتعًا، ويبتلعها، قطعة قطعة، على مهل.
اليومي، الذي خبزنا عجينه بأيادينا، وصرنا  نحن، حقًا، عبيدًا لروتيننا 
نقتات على ما يقدم لنا من فتاته، ولم يعد يشغلنا براح العالم وانفساحه، 
تتفتح  أو  أخرى، مختلفة،  أماكن  الشمس في  أن تشرق  يربكنا  يعد  ولم 
يعد  ولم  وبيوتنا،  روتيننا،  إقامة  من  بعيدة  ليست  مسافة  على  الورود 
يريحنا أن نخرج ولو خطوة واحدة عما تعودناه، وما آلفناه، وكأن الروتين 
والشعور  أدائها،  في  واالستمرار  االنتظام  دأبها  دينية،  شعائر وطقوس 
على  اإليمانية  بواجباتنا  بقيامنا  إلحساسنا  ذلك،  عقب  النفسية  بالراحة 

أفضل وجه، ودون تقصير.
المعرفي،  الفضول  عروقهم  من  ويقتلع  البشر،  حياة  يسمم  الروتين 
المجهول.  معاقل  وخوض  الرحيل،  وشهوة  والتنقل،  المغامرة،  وحب 
فالواحد منا بمجرد أن يستيقظ صباحًا ال يفكر بشيء خارج ما تعود القيام 

نفسه  ليجد  النهار،  ينتهي  حتى  يــوم،  كل  به 
منهكًا من الملل والتكرار، وينام ليله بال أحالم.

بنتي  أقنعتني  أن  بعد  ــك،  ذل كــل  تــذكــرت 
أموله، مؤخرًا، بمرافقتها إلى زيارة أحد المتاحف 
بكلمة.  أنبس  ولم  يدي،  في  فُأسقط  المعروفة، 
مااًل  تكلف  وال  بدنيًا،  عبئًا  ليست  المتحف  زيارة 
ألن المتاحف ال تفرض رسوم دخول على زوارها، 
لكنها عبء من نوع آخر، أقرب ما يكون إلى جر 
النهار،  وجه  يرى  كي  غصبًا،  فراشه  من  بنادم 
وتلمس  والبشر،  والطير  والشجر  العشب  ويرى 
قلبه طزاجة هواء الصباح، ونعومة أشعة شمسه. 
ما  هو  اليومي  روتيني  خطوط  عن  الخروج  كان 
نفسية  حالة  في  وجعلني  أربكني،  وما  أزعجني، 

غير مريحة. التعود على ذلك الروتين – العبادة، وسجن نفسي في ضيق 
قفصه، ومضغ ساعات يومي داخله، حولني إلى عبد من عبيده، ال أعرف 
كيف أحيد خطوة واحدة خارج المربع الذي حاز روحي بين أضالعه األربعة.

بالثيمز  التقيت  بداية،  نهارًا ممتعًا.  أموله،  مع  أنني قضيت،  الغريب، 
في  مستلقيًا،  وارتخى  نومه،  من  استيقظ  وقد  الخالد،  النهر  العظيم، 
مجراه، مانحًا الفرصة ألشعة شمس ناعمة أن تداعب طراوته، ويستحلب 
مخطاف  ورفعت  السارية،  في  عقدته  من  قلبي،  شراع  وفتحت  دفئها. 
رسو قاربي، وانطلقت في مجرى النهر، مرافقا القوارب، والعبّارات، حتى 
بنيانه،  علو  بين  يضم  الذي  العتيق،  الضخم،  المبنى  أمام  به  رسوت 
ومقامه، تجليات الفن والحضارة في أكثر تجسداتها حداثة. واستمتعت 
كثيرًا بما في المتحف من لوحات ورسومات مبتكرة، وتصاوير، وشرائط 
مصورة، وازدحام بشر من كل األعمار واأللوان، يتحركون على مهل بين 
الصور  ويلتقطون  ويتكلمون بهمس،  الواسعة،  المتحف وصاالته  أروقة 
إيقاعات  إلى  منجذبًا  ورأيتني  المحمولة.  هواتفهم  بعدسات  التذكارية 
كاد  روتين،  به من  نفسي  أحطت  ما  وأسوار  وجدران  إطار  خارج  الحياة، 
أن يمسخ روحي، ويحيلني إلى ما يشبه كومة من رماد، تغطي ما تبقى 
والشغف  الدنيا،  وحب  الحياة،  إلى  االنتماء  جمر  من  القلب  في  مشتعال 

بالفن والثقافة، وااللتحام بإيقاع غيري من البشر.

 أقنعتني بنتي 
أموله، مؤخرًا، 

بمرافقتها 
إلى زيارة أحد 

املتاحف 
املعروفة، 

فُأسقط في يدي، 
ولم أنبس بكلمة.

ستكون طاولة الحوار؟

فشلت الحوارات السابقة في حل األزمة؟

أن تكون هذه العودة مختلفة؟

الرجال،  وكرم  بسخاء  فمنحوها  أحبوها  برجال  تزخر  بالدنا 
عن  الحقيقي  والتعبير  شأنه  إعالء  سوى  غايتهم  تكن  لم 
شخصيات  ثالثة  رحيل  ذكرى  ستمر  غدٍ  يوم  له.  محبتهم 

سويكر  وسالم  المطماطي،  محمد  المتميز  المذيع  هم: 
سمير  الدستوري  والفقيه  حدود،  بال  أعطى  الذي  الكشاف 

الوسط«  »بوابة  خالل  من  مسيرتهم  سنتناول  الشارف.  أحمد 
. لجمعة ا

٣ رحلوا في مثل هذا اليوم

ليبيا األمس

إليسا..
مافيا واعتزال وعودة

هل تعتزل إليسا الغناء أم أنها ستتراجع عن قرارها؟ هكذا يسأل جمهور النجمة اللبنانية التي 
نشرت تغريدة مثيرة تشير لعتزالها ثم أتبعتها بتغريدة أخرى تفتح بابًا نحو التراجع.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر »تويتر«: 
»أتفهم حزن الجميع وأقدر كثيرًا جميع 

الرسائل التي وصلتني لتحثني على 
الستمرار، أريدكم فقط أن تعرفوا 

أن قراري لمصلحتي، ول يزال 
الوقت باكرًا للحديث 
في األمر، حاليًا أركز 
على ألبومي القادم 

وحفالتي ونشاطاتي 
الفنية، وأعدكم حين 

أصبح مستعدة لإلنتاج 
لنفسي أني سأفعل ذلك«.
وسبقت هذه التغريدة 

أخرى أعلنت فيها 
المطربة اللبنانية 

اعتزالها لأللبومات 
الغنائية، مؤكدة أن 

ألبومها الحالي سيكون 
األخير في مسيرتها الفنية، 

وبررت قرارها المفاجئ بقولها 
»لم يعد بإمكانها العمل في وسط 

يشبه عصابات المافيا«.
والمثير أن إليسا، استبعدت 

بشكل مفاجئ من المشاركة في 
لجنة تحكيم برنامج »ذا فويس«، 

ثم ألغت هي متابعتها للصفحة 
الرسمية للبرنامج، مكتفية 

بمتابعة القائمين عليه.

»بازار مارماريكا«
 لعرض مواهب

 نساء طبرق
على مدار ثالثة أيام، استعرضت نساء طبرق مواهبهن في مختلف 
المجاالت اإلبداعية خاصة األعمال اليدوية، إضافة إلى المشاريع 
الصغيرة، وذلك عبر بزار خيري، استمر من االثنين حتى األربعاء. 
الذي احتضنه فندق دار  الخيري  البزار  »بازار مارماريكا« هو اسم 
والتي  البازار،  مؤسِسة  الجالي  نصر  نجوى  قول  حسب  السالم، 
بازارًا  نظمنا  أن  لنا  وسبق  الموسم  لهذا  »الثاني  إنه  أوضحت 
العام الماضي، وهدف إلى توجيه ربع العائدات لصالح المؤسسات 

الخيرية بالمدينة«.
عائدات  األكبر من  الجزء  المنظمة خصصت  »اللجنة  وأضافت 
الحديثة  واألعمال  الناشئة  المشروعات  تنمية  لصالح  المبيعات 
بمدينة طبرق«، مشيرة إلى أن البازار يساهم في إظهار المواهب 

في الجوانب الفنية والتراثية المختلفة.
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