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مواقيت الصالة - طرابلس

 قصر الغليثة.. 
حصن المدن الخمس

ص16

قمر عسكري

فضاء

يتوقع المسؤولون التنفيذيون في 
شركة »ترافيجورا« لتجارة السلع األولية 
المزيد من الضغوط على أسعار النفط 

العالمية في االتجاه الصعودي العام 
المقبل، حيث لن تفلح زيادة إنتاج 

النفط الصخري األمريكي في سد فجوة 
اإلمدادات عندما تدخل عقوبات أمريكية 

على قطاع النفط اإليراني حيز التنفيذ 
مطلع نوفمبر المقبل. وتوقع كبير الخبراء 

االقتصاديين لدى ترافيجورا، سعد رحيم 
الذي كان يتحدث خالل مؤتمر في جنيف، 
نمو الطلب على النفط الخام خالل العام 

الحالي عند نحو 1.6 إلى 1.7 مليون 
برميل يوميا.

نقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية 
لألنباء عن مصدر في قطاع الفضاء قوله 
األربعاء إن إطالق أول صاروخ »سويوز« 

بعد الخلل الذي أصاب صاروخًا من 
هذا النوع األسبوع الماضي تقرر في 

الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، 
وإنه سيحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى 
الفضاء. واضطر رائدا الفضاء، الروسي 

ألكسي أوفتشينين واألميركي نيك هيج، 
للهبوط اضطراريًا من المركبة يوم 

11 أكتوبر الجاري بسبب خلل في أحد 
صواريخ الدفع أثناء رحلة إلى محطة 

الفضاء الدولية، حسب وكالة »رويترز«.

مليار 3.4
نسمة

 المتجرد

يمثلون نصف سكان العالم تقريبًا مازالوا 
يعانون للوفاء باحتياطاتهم األساسية.

البنك الدولي

سيذكره التاريخ جيدًا ويهلل 
ألسطورته دعاة الحكم المدني 

في عالمنا العربي، وسيبقى سوار 
الذهب الجنرال الوحيد الذي تخلى 

طواعية عن الحكم بعد 
عام من توليه المجلس 

األعلى لرئاسة وحكم 
السودان عقب االنتفاضة 

الشعبية التي أطاحت 
بجعفر النميري في أبريل 
1985 حتى سّلم الحكم 
لرئيس الوزراء المنتخب 

الصادق المهدي مايو 
.1986

كما لم يخدعه سحر 
السلطة وبريقها، وغادرها 

في صمت.
فارق الرجل الحياة بأحد 

مستشفيات العاصمة السعودية 
الرياض في صمت مؤخرًا، بعد 

أن لقَّن كل مستبد مهووس 
بالسلطة درسًا ال ينسى، كما 

يبقى موقفه ونبله شاهدًا على 
قدرة اإلنسان لكبت غرائزه 

تجاه السلطة والثروة.

راديو الوسط

بداية العد التنازلي ملؤتمر باليرمو حول ليبيا

الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة  وأعلنت 
ستشارك  أنها  موغيريني،  فيدريكا  ــة،  ــي األوروب
مؤتمر  أعمال  في  األوروبي  االتحاد  باسم  شخصيًا 

صقلية حول ليبيا.
وأكدت المسؤولة األوروبية يوم اإلثنين، على 
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  اجتماعات  هامش 
خطة  األوروبـــي  االتحاد  دعــم  لكسمبورغ،  في 

التحرك اإليطالية.
جوزيبي  اإليطالية  الحكومة  رئيس  ويستعد 
يومي  ــي  األوروب الدعم  لحشد  جهته  من  كونتي 
األربعاء والخميس، على هامش انعقاد قمة رؤساء 
لكن  باليرمو،  لقاء  لدعم  االتحاد  وحكومات  دول 
روما  بــدأت  فقد  اإليطالية  التحركات  هــذه  رغــم 
تراجع حساباتها لعدة عوامل مجتمعة وفق مصدر 

دبلوماسي، تحدث إلى »الوسط«.
تكشف  لم  إيطاليا  أن  األوروبــي  المصدر  وأكد 

لشركائها األوروبيين حتى اآلن عن أي جدول أعمال 
محدد وواضح لمؤتمر باليرمو، كما ال توجد قائمة 
المؤتمر، وهي أهم  التي ستحضر  الليبية  لألطراف 

عناصر اإلشكالية على اإلطالق.
فرنسا  ومنها  األوروبية  الــدول  غالبية  وأعلنت 
ومالطا وألمانيا األكثر اهتمامًا بإدارة األزمة الليبية 

تكهنات  أوروبية  إعالمية  تقارير  تتداول  فيما 
متباينة بشأن إمكانية نجاح إيطاليا في عقد مؤتمر 
باليرمو في جزيرة صقلية المقابلة للساحل الليبي، 
لم  القادم(،  نوفمبر   12( الليبية  المسألة  حول 
ومشاوراتها  اإليطالية  الحكومة  اتصاالت  تتوقف 
وتوجيه  المؤتمر  بشأن  األوروبيين  جيرانها  مع 

الدعوات للمشاركة فيه.
الرئاسي  المجلس  رئيس  تلقى  السياق  وفي 
مكالمة  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
هاتفية من رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
الثالثاء، تناولت التحضيرات الجارية لمؤتمر باليرمو 

الخاص باألزمة الليبية، والذي دعت إليه إيطاليا.
الوطني  الوفاق  حكومة  نشرته  بيان  وأشــار 
أّن  إلى  األربعاء،  »فيسبوك«  على  صفحتها  على 
م الدعوة خالل اتصال  رئيس الوزراء اإليطالي قدَّ
عن  نفسه  الوقت  في  معبرًا  للسراج،،  هاتفي 
»دعم بالده الكامل جهود السراج لتحقيق األمن 

واالستقرار في بالده«.
تبذله  ما  على  »أثنى  السراج  أّن  البيان  وأضاف 
المسار  لدعم  جهد  مــن  اإليطالية  الحكومة 
نفسه  الوقت  في  معلنًا  ليبيا«،  في  الديمقراطي 
نتائج  »يحقق  أن  متمنيًا  المؤتمر،  بحضور  ترحيبه 

إيجابية تساهم في حل األزمة السياسية الليبية«.
وخالل األيام الماضية كثَّفت الحكومة اإليطالية 
اتصاالتها وتصريحاتها، بشأن الدعوة إلى مؤتمر 
انعقاده،  ومكان  تواريخ  حددت  ليبيا  حول  دولي 
في  باليرمو  بمدينة  نوفمبر  و13   12 يومي  وهو 
جزيرة صقلية، مبرّرة اختيار المدينة لـ»قربها مما 

يجري في ليبيا«.
لجنة  رئيس  نائبة  قالت  نفسه  السياق  وفي 
اإليطالي،  الشيوخ  بمجلس  الخارجية  الشؤون 
ستيفانيا كراكسي، إن رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي 
في  عقده  المزمع  للمؤتمر  عكسية  بنتائج  يجازف 

باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.
كبيرة  مجازفة  »هناك  أن  كراكسي  وأضافت 
بأن تتحول فكرة جيدة إلى كيد مرتد )بوميرنغ(، 
يترتب على ذلك من  ما  نتائج عكسية مع كل  أي 
والتي  نفسها،  ليبيا  في  االستقرار  لعملية  أضرار 

نريد أن نؤيدها«.

لكن  المؤتمر،  دعمها  أيضًا،  األفريقي  واالتحاد 
الدبلوماسيين يرددون أن أطرافًا ليبية فاعلة وفي 
مقدمتهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، 

ال يزال يتكتم على حقيقة موقفه من المؤتمر.
إيطاليا جهودًا فعلية لدى مصر وروسيا  وبذلت 
إلقناع المشير حفتر بالمشاركة، لكن وقبل أقل من 
شهر واحد من اللقاء فإنه لم يرد بعد على المطالب 
اإليطالية،  الخارجية  وزير  نائبة  أن  كما  اإليطالية، 
إيمانيال دال ري، التي زارت بنغازي اإلثنين الماضي 

عادت إلى روما دون الحصول على رد واضح.
على  إيطالية  مصادر  ركــزت  ــرى،  أخ جهة  من 
وعدم  للمؤتمر،  للتحضير  اللوجيستيكي  الجانب 
توفير اإليطاليين ظروفًا أمنية ضرورية للقاء، حيث 
البر  ناحية  من  الحماية  تنقصه  المؤتمر  مقر  إن 
رغم  إليه  الولوج  ويسهل  ســواء،  حد  على  والبحر 

التدابير األمنية المتوقعة.

بسبب  حاليًا  فعليًا  أمنيًا  خلاًل  إيطاليا  وتواجه 
األجهزة  قيادات  تجديد  لعدم  المرافقة  الشكوك 
أنه  »الستامبا«،  جريدة  وأكدت  اآلن.  حتى  األمنية 
ورغم الدعم األوروبي الظاهري لمؤتمر باليرمو، فإن 
روما تواجه مشاكل »إدارية وتنسيقية« وال يوجد أي 

محتوى سياسي للقاء.
كما أن األمم المتحدة تبدو مترددة في البت فيه، 
الروسي  الوفد  أن  اإليطالية  السلطات  أبلغت  فيما 
الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف  ميخائيل  سيقوده 

وليس الوزير الفروف نفسه.
وكشفت مصادر إيطالية أيضًا أن غياب المشير 
يواجهها  التي  الوحيدة  المشكلة  ليس  حفتر 
المؤتمر، ولكن حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة 
فائز السراج تطالب بتأجيل اللقاء لمدة شهر واحد 

على األقل.
األوروبية  ــردود  ال أهم  حصر  يمكن  اآلن  حتى 
على الدعوة اإليطالية، موافقة المستشارة األلمانية 
وفق  باليرمو،  مؤتمر  حضور  على  ميركل  أنجيال 
كونتي،  جوزيبي  اإليطالي،  الوزراء  لرئيس  تصريح 
أمس األربعاء، بينما يركز متابعو الخطوة اإليطالية 
الرئيس  كان  إذا  وما  الروسية،  الفعل  ردّة  على 

فالديمير بوتين سيعلن المشاركة أم ال.
مع  تتزامن  ليبيا  حول  دولي  مؤتمر  عقد  فكرة 
والخطاب  الموقف  لتوحيد  ودولية  محلية  دعوات 
الدوليين تجاه األزمة الليبية، وهو ما أعلنه بشكل 
تاياني،  أنطونيو  األوروبي  البرلمان  رئيس  واضح 
توحيد  االتحاد  في  األعضاء  ــدول  ال ناشد  عندما 
موقفها وإعداد استراتيجية موحدة للعمل في ليبيا.

المباشرة  شبه  العالقة  ذو  المهم  الطرف  أما 
التي  فرنسا  فهو  باليرمو،  مؤتمر  انعقاد  بموضوع 
ال يمكن أن تفصل بين الخطوة اإليطالية واجتماع 
باريس الذي ضم األطراف الرئيسة األربعة في األزمة 
السياسية الليبية )مايو الماضي(، ولم تخف إيطاليا 
انتخابات  إجراء  رأسها  وعلى  مخرجاته،  معارضتها 

تشريعية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.
هو:  مناسبات  هكذا  في  القائم  السؤال  ويبقى 
ماهية األجندة التي أعدتها إيطاليا لهذا المؤتمر؟ 
هي  وما  أعماله،  جــدول  رأس  على  سيكون  مــاذا 

مخرجاته المتوقعة؟.

إيطاليا تواصل اتصاالتها لعقده.. وشكوك حول فرص نجاحه

نفط

القاهرة–الوسط

كل شيء

صعود

نفط ليبيا يغازل املليوني برميل في 2022
أجواء  البالد  في  النفط  صناعة  استعادت 
أن  النفط  مؤسسة  إعــالن  مع  التفاؤل 
و»بريتش  اإليطالية  »إيــنــي«  شركتي 
عمليات  ستبدآن  البريطانية  بتروليوم« 
في  ليبيا  في  جديدة  استكشافية  حفر 
في  المقبل،  العام  من  األول  الربع  بداية 
تطلعات  لتنفيذ  جديدة  آمااًل  تفتح  خطوة 
المؤسسة برفع اإلنتاج إلى مليوني برميل 
من  ارتفاعًا   ،2022 العام  بحلول  يوميًا 
المستوى الحالي البالغ 1.3 مليون برميل 

يوميًا.
رئيس  بها  أدلـــى  تصريحات  ــي  وف
المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
اهلل، إلى جريدة »ذا تلغراف« البريطانية ، 
حفره  سيجري  البئراألول  أن»  التأكيد  جاء 

في بداية الربع األول من العام 2019«.
هذا  مــن  تــفــاؤلــه  اهلل  صنع  ــدى  وأبـ
ليبيا على  المشترك مؤكدًا قدرة  التعاون 
المستهدف،  اإلنتاج  مستوى  إلى  الوصول 
وقال: »أشعر بالتفاؤل، اإليطاليون لديهم 
خبرة كبيرة على األرض في ليبيا. وعودة 
األمر  هي  البريطانية  بــي(  )بــي  شركة 
إلى  قوية  رسالة  وترسل  أهمية،  األكثر 
األسواق  أن  تؤكد  األخرى  النفط  شركات 

الليبية أسواق واعدة«.
لكن صنع اهلل لفت إلى ضرورة تحسن 
الوضع األمني أواًل، وقال: »يمكننا تحقيق 

يستهدف  غسان سالمة  ليبيا  إلى  األممي 
النفط  تهريب  لظاهرة  التصدي  أيضًا 
الدولة  خزائن  من  يفلت  والذي  الليبي، 

لصالح الميليشيات المسلحة.
والسياسة  لــألمــن  العليا  الممثلة 
فيديريكا  األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية 
ال  »األوروبــيــيــن  إن  قالت  موغيريني، 
بيع  حصيلة  ــوال  األم أن  حقيقة  ينفون 
المصارف  في  أحيانًا  تصب  الليبي  النفط 

األوروبية«.
بعدم  األوروبية  المسؤولة  إقرار  ورغم 
استطاعة األوروبيين التحرك بفاعلية على 
في  عمليتهم  مهمة  إن  إذ  المسار،  هذا 
محاربة  في  تتمحور  )صوفيا(،  المتوسط 
السواحل  خفر  وتــدريــب  البشر  تــجــارة 
الليبية، لكنها قالت »بدأنا نراقب عمليات 

تهريب النفط«.
 30 بين  ما  إن  للنفط  وتقول مؤسسة 
أوالمستورد  المكرر  الوقود  من   %  40 و 
أوالتهريب.  للسرقة  يتعرض  الخارج  من 
سفن  إلى  الديزل  ليبية  سفن  وتهرّب 
إلى  البنزين  يتجه  بينما  عبرالبحر،  دولية 
يعملون  مهربين  أو  الطرق  على  بائعين 

عبر حدود ليبيا البرية.
تفاصيل ص9

األمني  الوضع  على  لكن  الهدف،  هــذا 
وجود  أن  إلــى  أشــار  كما  يتحسن«.  أن 
استثمارات كافية في قطاع النفط سيمكن 
مؤسسة النفط من إجراء عمليات الصيانة 
النقل  ولخطوط  التحتية  للبنية  المطلوبة 
ركزنا  »إذا  وقال:  المتضررة،  والخزانات 
على هذا األمر يمكننا إضافة مئات اآلالف 

من البراميل إلى السوق«.
في  الباحث  توقع  الصدد،  هــذا  وفــي 

لالستشارات،  أسبكتس«  »إنرجي  شركة 
ريتشارد مالينسون، أن يستمر االضطراب 
هشاشة  بسبب  النفطي  ليبيا  إنتاج  في 
أنشطة  »استئناف  وقال:  األمني،  الوضع 
ال  لكن  إيجابي  واالستكشاف مؤشر  الحفر 

يعني بالتأكيد تحسن الوضع في ليبيا«.
هام  تطور  وفي  متصل،  صعيد  على 
في ملف تهريب النفط الليبي، جاء إعالن 
المبعوث  تعاونه مع  األوروبي عن  االتحاد 

قريبا في ليبيا
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خطة إلنقاذ املواقع األثرية.. واالنتهاء من مشروع كورنيش بنغازي

السوبر »16« ينتظر 
موعد التتويج بني 

االتحاد والنصر

هند صبري
تكشف معاناة

املرأة التونسية
في »نورا تحلم«

سالمة: أولوياتنا احترام إرادة الليبيني وحل مشكلة الشرعية
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بعد عودة »إيني« و»بي بي«

أدوية األمراض املزمنة: نقص.. غالء.. وعدم فاعلية

< صنع اهلل خالل توقيع االتفاق مع مديري الشركتني

< املرميي

 حسابات »الفرسان« فيما يتبقى من الـ »كان« 
يترقب المدير الفني للمنتخب الليبي األول لكرة القدم عمر المريمي 
مصيره في ساحة التدريب، بعد الخسارتين أمام نيجيريا بالجولتين 
نحو  المؤهلة  الخامسة  المجموعة  تصفيات  ضمن  والرابعة،  الثالثة 

األمم األفريقية المقبلة »الكاميرون 2019«.
المقرر  سيشل  لمباراة  البقاء  فرصة  على  المريمي  يحصل  وقد 
الخامسة،  الجولة  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر  منتصف  في  إقامتها 

بسبب ضيق الوقت في إحداث تغييرات بالجهاز الفني.
وتلقى منتخب ليبيا خسارتين أمام »النسور« النيجيرية على أرضها 
ووسط جماهيرها بملعب »أكوا إيبوم« بمدينة أويو برباعية نظيفة، 
صفاقس  بمدينة  المهيري  الطيب  ملعب  على   )3/2( خسارة  ثم 
»الفرسان«  بات  أن  بعد  معلقا،  المريمي  مصير  ليصبح  التونسية، 

خارج الحسابات بشكل عملي، بينما تبقي الحسابات النظرية قائمة.

وتصدرت ليبيا وجنوب أفريقيا قمة المجموعة برصيد أربع نقاط 
قبل الخسارتين أمام نيجيريا، وظل فارق األهداف لصالح »الفرسان«، 
دون  وسيشل  الثالث  المركز  في  نقاط  ثالث  برصيد  نيجيريا  بينما 
التعادل  نقطة  الرابعة  بالجولة  مفاجأة  في  األخيرة  وخطفت  نقاط، 
السلبي أمام جنوب أفريقيا والتي حققت فوزا كبيرا عليها بسداسية 
المجموعة حاليا برصيد  لتتربع نيجيريا قمة  الثالثة،  بالجولة  نظيفة 
نقاط   4 ليبيا برصيد  وثالث  نقاط  بـ8  أفريقيا  يليها جنوب  نقاط   9
المنتخبات  من  كغيرها  ليبيا  وكانت  وحــيــدة..  بنقطة  وسيشل 
نظام  تغيير  بعد  الصعود  نحو  كبيرة  فرصة  على  تلعب  المتنافسة 
البطولة المقبلة، حيث تستقبل 24 منتخبًا بداًل عن 16 كما اعتادت 
بطولة األمم األفريقية طوال تاريخها الطويل، حيث يتأهل منتخبان 

عن كل مجموعة من المجموعات الـ12 المتنافسة.

ماهية األجندة التي أعدتها 
إيطاليا لهذا المؤتمر؟ ماذا 

سيكون على رأس جدول أعماله، 
وما هي مخرجاته المتوقعة؟

< الرئيس الفرنسي ماكرون مع كونتي 



للتراسل  ــاب«  ــسـ »واتـ تطبيق  قـــال 
»فيسبوك«،  لشركة  التابع  اإللكتروني 
بمنصته  خلل  أحــدث  أصلح  إنه  األربعاء، 
تطبيقات  في  بالتحكم  لمتسللين  سمحت 
مكالمات  على  ردوا  عندما  مستخدمين 

فيديو واردة إليهم.
من  تقارير  أعقاب  في  اإلعــان  ــاء  وج
موقعي »زد.دي دوت نت« و»ذا ريجستر« 
بأن  أفادت  التكنولوجيا  بأخبار  المعنيين 
»واتساب«  تطبيقات  على  أثر  الذي  الخلل، 
تعمل  التي  والــهــواتــف  »أبـــل«  بهواتف 
بنظام التشغيل »أندرويد« الخاص بشركة 
أغسطس  أواخــر  اكتشافه  جرى  »غوغل«، 

في  أصلحته  »فيسبوك«  وأن  الماضي 
لوكالة  وفــقــا  الــجــاري،  أكــتــوبــر  مطلع 

»رويترز«.
بــيــان: »نعمل  ــاب« فــي  ــس وقــال »وات
من  أمنيين  باحثين  مع  منتظمة  بصورة 
يظل  أن  لضمان  العالم  أنــحــاء  مختلف 
واتساب آمنا وموثوقا به. أدخلنا على الفور 
لحل  األحدث  واتساب  نسخة  على  تعديا 

المشكلة«.
وذكر موظف في »واتساب« مطلع على 
التعامل مع القضية أنه ال توجد أدلة على 
في  الخلل  بالفعل  استغلوا  متسللين  أن 
إلكترونية، وقال ناطق باسم  شن هجمات 

درايــة  على  ليست  إنها  »غوغل«  شركة 
قبل  هجوم  شــن  فــي  الخلل  باستخدام 

إصاحه.
شخص  مليار   1.2 من  أكثر  ويستخدم 
حول العالم تطبيق »واتساب«، الذي يمثل 
وسيلة مهمة في االتصاالت والتجارة بكثير 
على  »فيسبوك«  واستحوذت  البلدان،  من 
مليار   19 مقابل   2014 العام  »واتساب« 

دوالر.
مشاكل  سلسلة  »فيسبوك«  وعــانــت 
الماضي،  العام  اإللكتروني  باألمن  متعلقة 
وكشفت النقاب األسبوع الماضي عن أسوأ 

اختراق أمني تتعرض له على اإلطاق.

تواصـل 02

طرح مؤخرا الفنان الليبي الشاب، فؤاد القريتلي، أغنية 
جديدة بعنوان »عاش ياحوبي«، عبر موقع بث المقاطع 

المصورة »يوتيوب«، األغنية من كلمات وألحان فؤاد 
القريتلي، وتوزيع موسيقي للفنان معتز سامة.

الفنان فؤاد القريتلي يطرح أغنية 
»عالش ياحوبي«على يوتيوب

خــليـك للـكـيـد حـمال *** وان المـوك عــده المالمه
وال تمل من وسعة البال*** ما تـجـيك مـنها نـدامـه

الـزينيـن خـلفـة الزينيــن***ما اتـجـيـك منهم الشيـنه

»#كم_ هاشتاغ  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  رواد  تداول 
في  شخص  كل  يستغرقها  التي  الساعات  عدد  لمعرفة  ساعه_تنام«، 

النوم. 
وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الهاشتاج بتعليقات وماحظات حول 

كيف يبدأ كل منهم يومه. 

»#كم_ساعه_تنام«

»واتساب« يصلح خلال أمنيا في مكاملات الفيديو

قوم »فيسبوك« بتجاوزات جديدة ضد قانون الخصوصية 
الجديد فى أوروبا، إذ قالت لجنة حماية البيانات األيرلندية 
الشبكة  مستخدمى  من  مايين   3 من  يقرب  ما  إن 
بانتهاك  تأثروا  أوروبا  فى  يعيشون  الذين  االجتماعية 

البيانات فى سبتمبر الماضى.
ووفقا لما ذكرته »CNBC«، قالت الشبكة االجتماعية 
األسبوع الماضى إن المتسللين سرقوا معلومات من 29 
المعلومات من حسابات  الهاكرز  مليون شخص، وسرق 
الرقمية،  »فيسبوك«  مفاتيح  سرقة  بعد  المستخدمين 
وشملت المعلومات المسروقة األسماء وتواريخ المياد، 
ومسقط الرأس، وأماكن العمل وتفاصيل االتصال، مثل 

رسائل البريد اإللكترونى وأرقام الهواتف.
ويمثل خرق البيانات أول اختبار رئيسى لقانون حماية 
التنفيذ  البيانات العام الجديد فى أوروبا، الذى دخل حيز 
فى الدول األعضاء فى االتحاد األوروبى البالغ عددها 28 
دولة خال مايو الماضى، وهو يؤثر على الشركات التى لها 
وجود رقمى فى االتحاد األوروبي، مثل فيس بوك، ويتطلب 

المزيد من االنفتاح حول ما تملكه الشركات من بيانات.
عن  الكشف  الشركات  من  األوربى  القانون  ويتطلب 
االنتهاكات فى غضون 72 ساعة، وإذا فشل فى االمتثال 
فى الوقت المناسب، قد يواجه عقوبة أكثر من مليار دوالر.

المفوضية  باسم  المتحدث  فيجان  كريستيان  وقال 
األوروبية فى بيان بالبريد اإللكترونى :»إننا نشجع بقوة 
فيس بوك على التعاون الكامل مع مفوض حماية البيانات 
األيرلندى وتقديم كافة المعلومات الضرورية لألشخاص 
فى  البيانات  حماية  قواعد  مع  يتماشى  بما  المتأثرين 

االتحاد األوروبي«.   

»فيسبوك« مهدد بغرامة 
مليار دوالر فى أوروبا

تعد أجهزة »آيفون« أفضل الهواتف الذكية العادية التي توفر 
حماية لبيانات المستخدم، األمر الذي أكدته الخبيرة والمحللة، 

.»SiteLock« جيسيكا أورتيغا، التابعة لشركة
وذكرت الخبيرة أن »هواتف آبل التي تعمل بأنظمة IOS تعتبر 
أفضل من تلك التي تعمل بأنظمة أندرويد، فاألخيرة وفقا لها 
تجمع المعلومات التي تتعلق بموقع مستخدم الهاتف وتحركاته 
أو حتى األشياء التي يبحث عنها والمواقع التي يتصفحها وتحفظ 
تلك البيانات في مخدمات غوغل، ومن الممكن أن تتسرب تلك 

البيانات إلى طرف ثالث«، »ماركت ووتش« المتخصص.
متجر  حول  الخبيرة  إليها  أشــارت  التي  األخــرى  الناحية  أما 
بدقة  آبل تفحص  أن  فأكدت  آبل،  الخاص بشركة  التطبيقات 
يحمل  أن  من  خوفا  فيه،  الموجودة  التطبيقات  جميع  عالية 
تتجسس  أو  بأجهزتهم  تضر  قد  تطبيقات  أية  مستخدموها 

عليها.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

المهم عندي أخذ قيلولة في منتصف اليوم 
الن هذه الفترة تساهم في تحسن الصحة 

الذهنية ويقوي الذاكرة كما أنه يعزز 
مناعتك .

Tahra Ahmed

انام أكثر من 15 ساعة في العطلة وعلى 
الرغم من أن األمر يبدو رائعا ويبعث 
السعادة إال أنه ليس كذلك طبيا فهذا 
األمر يجعل جسدك متوتر ومضطرب.

Fatima Dahab

فهناك أشخاص يحصلون 
على 4 ساعات يوميا من 
النوم فقط ويتمتعون 

بصحة ممتازة.

عبدالرحمن ابوالسعود
سؤال صعب خليها كام ساعة 
تصحى هما ساعتين اصحى 

فيهم ورجع انام ثاني.
 

Nada Brk

النوم لـ 8 ساعات يتوقف 
على مستوى نشاط 

الشخص وبذله للمجهود 
فالبشر مختلفون وكل 
إنسان يحتاج إلى عدد 

مختلف من ساعات النوم 
عن اآلخر 

SoUkaina MUkhtar

أفضل هاتف لحماية 
بياناتك وخصوصيتك

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مسلسات  ــاء،  ــع األرب »سنابتشات«،  أطلقت 
لتعزيز هذه  محاولة جديدة  في  خاصة حصرية 
من  ــددا  ع خسرت  التي  االجتماعية  الشبكة 
العام، وعرضت  الثاني من  الربع  مشتركيها في 
شركاء  إنتاج  من  لكن  حصرية  برامج  الشبكة 
لها. وهي لم تكن مسلسات درامية بل برامج 
»فرانس  وفق  وترفيهية،  ورياضية  إخبارية 

برس«.
الجديد  الغمار  هذا  »سنابتشات«  وتخوض 
أوف  ــاس  »ك بعنوان  بوليسي  مسلسل  مع 
ــد«  ــو-إي ــر كــومــيــدي بــعــنــوان »ك ــز« وآخـ اليـ
»إندلس  اسم  يحمل  الواقع  لتلفزيون  وبرنامج 
ذي  ويذ  آب  »كيبينغ  منتجي  توقيع  من  سامر« 

كارداشيانز«.
وصـورت هذه المسلسات بنسق يتاءم مع 
بتوليف سريع مع  الذكية، وهي تتسم  الهواتف 

انقسام للشاشة مرات عدة خال الحلقات.
وسيتمكن المشاهدون أيضا من تأدية أدوار 
تقنية  بفضل  المسلسات  بعض  في  شخصيات 
»سنابتشات«  نشرته  بيان  وفق  المعزز،  الواقع 

األربعاء.
أخرى  عدة  مسلسات  إنتاج  الشبكة  وتعتزم 

قريبا تحت راية مشروع »سناب أوريغينلز«.
أعلنت  الحالي،  العام  من  الثاني  الربع  وفي 
عدد  أن  »سنابتشات«  لخدمة  األم  الشركة 
مستخدميها اليوميين تراجع بنسبة 2 % مقارنة 
وهذا  مليونا.   188 إلى  ليصل  األول  الربع  مع 
منذ  األول  هو  المستخدمين  عدد  في  التراجع 

إطاقها في العام 2011.
وهي  ــاح.  أرب أي  تسجل  لم  ــاق،  اإلط ومنذ 
تكبدت خسائر صافية بقيمة 353 مليون دوالر 

في الربع الثاني.

»سنابتشات« تطلق مسلسالت 
في محاولة للحد من تراجعها

● يوم توعوي لالطفال على شاطي منطقة الثالثني، سرت.

فيلم »ذات مرة في طرابلس« 
يشارك بملتقى القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة السينمائي، اختيار فيلم »ذات 
مرة في طرابلس« للمخرج الليبي عبداهلل الغالي للمشاركة 

ضمن األفام التي تمثل قضايا مختلفة تؤرق العالم 
العربي.

وأكدت إدارة المهرجان، أن الملتقى فى نسخة 2018، 
اختار المشروعات التى 

تمثل قضايا مختلفة 
من بينها حقوق المرأة 

والعيش فى ويات 
الحرب ومعنى الوطن 
واالنتماء، كما سوف 
تقوم نسخة 2018 

من الملتقى بعرض 
مشروعات لمخرجين 

واعدين جدد، بالتوازي 
مع أعمال مخرجين 

معروفين.
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أولوياتنا احترام إرادة الليبيني
وحل مشكلة الشرعية وانقسام املؤسسات

   الوضع األمني في ليبيا لن يتغير بني ليلة وضحاها واألمر يحتاج  إلى صبر استراتيجي

•  كيف ترى مقترح تعديل السلطة التنفيذية 
مجلسي  بين  وتداوله  مناقشته  يجري  الــذي 

والدولة؟ النواب 
المجلس  فــي  تعديل  يحصل  أن  يمكن   -
االنتخابات،  نحو  نمضي  وأن  والحكومة،  الرئاسي 
اجتمعا  المجلسان  متناقضة،  ليست  األمور  هذه 
على  تعديالت  صياغة  لجنة  خالل  من  تونس  في 
واتفقا  يوما   13 دامت  لفترتين  السياسي  االتفاق 
اآللية  على  واختلفا  األمــور  من  كبير  عدد  على 
منهم  طلبنا  الرئاسي  المجلس  لتعديل  المطلوبة 
أخرى  بصيغ  نتقدم  أن  منا  وطلبوا  اجتمعوا،  أن 
الربيع  خالل  مختلفة  صيغة   15 من  بأكثر  تقدمنا 

الماضي.
ذاك،  أو  هذا  يرفضها  دائما  الصيغ  هذه  كانت 
أمام  وقلت  الموضوع،  هذا  في  العمل  فتوقف 
المأزق،  من  نوع  إلى  وصلنا  لقد  األمن  مجلس 
صيغة  وكل  الصيغ  من  كبير  بعدد  تقدمنا  ألننا 
إذا  لذلك  الطرفين.  من  معارضة  تلقى  كانت 
أن  لي  فكيف  ما  آلية  على  اليوم  المجلسان  اتفق 
أتعارض معها، أنا ال أغير المجلس الرئاسي حسب 
هما  المجلسان  السياسي،  االتفاق  من   12 المادة 

الرئاسي. المجلس  أعضاء  تغيير  بهما  المنوط 
السياسية  المؤسسات  إنتاجية  أن  ذكرت   •
على  ــادرة  ق أنها  تــرى  زلــت  ما  فهل  ضعيفة 
الرئاسي  المجلس  تعديل  ــول  ح الــتــوافــق 
وتشكيل حكومة جديدة في ظل الوضع الحالي؟

منذ  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مني  طلب   -
تفعيل  إمكانيات  كل  استهلك  أن  شهرين  نحو 
إلى  وصلت  وإذا  ليبيا،  في  المنتخبة  المؤسسات 
حائط مسدود أن اقترح شيئا آخر، لذلك أنا أنتظر 

المجلسين. إنتاجية  تتحسن  أن 
• إلى متى؟

إلى  إحاطة  عندي  لكن  طويل،  لوقت  ليست   -
رأيي  وسأقول  نوفمبر،  شهر  خالل  األمن  مجلس 

الليبية. السياسية  المؤسسات  إنتاجية  في 
•  كنت في زوارة وتحدثت بحزم عن أن لديك 
هي  ما  الراهن،  الجمود  لتخطي  أخرى  بدائل 

المتاحة لديكم في هذا الشأن؟ البدائل 
ما  وهذا  األمن.  مجلس  مني  يطلبه  ما  هذا   -
أسعى إلى القيام به، البدائل األخرى لو تسمح لي 
لكن  بها،  يعلم  من  أول  األمن  مجلس  يكون  أن 
من  أوال:  اآلن.  التحقيق  قيد  البدائل  هذه  بعض 
واالقتصادية  المالية  اإلصالحات  حزمة  أن  يعتقد 
يفهم  لم  تقني  أمــر  هي  تطبيقها  نريد  التي 
حقيقة األمر. هذه الحزمة من اإلصالحات سياسية 
ألهمية  بالتنبؤ  تقضي  وهي  ــى.  األول بالدرجة 
الثروة موزعة على  وأن تكون  الثروة  توزيع  حسن 

أو تشكيالت. الليبيين وليس على قوات 
اإلصالحات  لتنفيذ  بالضغط  بدأنا  وعندما 
أمر سياسي  االقتصادية والمالية كنا نقوم بتنفيذ 
نطمح  ما  كل  على  نحصل  ولم  األولــى  بالدرجة 
المزيد  على  الحصول  بهدف  سنضغط  لكننا  إليه، 

والمالية. االقتصادية  اإلصالحات  والمزيد من 
العاصمة  في  األمنية  الترتيبات  إن  قلنا  وحين 
كافية  بصورة  فعالة  تكن  لم  ألنها  مواتية  غير 
األقل  على  التابعة  الحكومية  المؤسسات  لحماية 
أمر  عن  نتحدث  كنا  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
لجنة  فإن  ولذلك  تقني،  أمر  عن  وليس  سياسي 
إطالق  وقف  واتفاق  الجديدة  األمنية  الترتيبات 

في  البعثة  مباشرة  فيها  تتدخل  لم  أمــور  النار 
لها  السابقة، اآلن صرنا نعمل لها ونسعى  الفترة 
األجندة،  وضع  في  ونساعد  باتجاهها  ونضغط 

وكل ذلك أمور سياسية.
وكأنها  والسياسة  االقتصاد  بين  الفصل  إذن 
نقوم  ما  دقيق.  غير  بعضها  عن  مختلفة  عناصر 
الليبي  المواطن  تهم  سياسية  ــور  أم هي  به 
المشكلة  وسبب  أســاس  وهي  األولــى  بالدرجة 
أغسطس   27 من  بدءا  طرابلس  في  حدثت  التي 
بالعمق  األمور  هذه  نعالج  نحن  لذلك  الماضي. 
اقتصادية  وإصالحات  جديدة  أمنية  ترتيبات  عبر 
في  المركزي  المصرف  ومراجعات حسابات  ومالية 
تلقيناها  التي  الرسالة  وفق  والبيضاء،  طرابلس 
وكلفنا  األمــن،  مجلس  إلى  الوفاق  حكومة  من 
هي  األمــور  هذه  كل  بمتابعتها،  األمــن  مجلس 

أيضا. سياسية 
األمنية  الترتيبات  نجاح  تتوقع  هــل    •
التوصل  عدم  ظل  في  االقتصادية  واإلصالحات 

تسوية؟ إلى 
نسب  إلى  استنادا  حياتي  في  يوما  أعمل  لم   -
هم  المراقبون  قناعتي،  وفــق  أعمل  أنــا  نجاح، 
تسأل  ال  مريض  لديك  كان  إذا  النسب،  يحسبون 
إلى  به  تذهب  لكن  لشفائه  النجاح  نسب  عن 
يقوم  أن  الطبيب  من  وتطلب  أوال،  المستشفى 
عن  تسأل  وال  المرض،  يداوي  لكي  يقدر  ما  بكل 

للشفاء. النجاح  نسب 
في  األمني  الوضع  أن  نقر  أن  يجب  أوال  لكن 
يجب  وبذلك  وضحاها  ليلة  بين  يتغير  لن  ليبيا 
أن يكون لديك صبر استراتيجي إلقامة مؤسسات 
توضح  أن  ثانيا  وضحاها.  ليلة  بين  يتم  ال  وهذا 
هدفك، و هدفي بناء الدولة الليبية، وبالتالي هذا 
الهدف ال مناص وال بديل عن إيجاد قوى نظامية 

لتحقيقه. وجيش  شرطة 
وتدربها،  عنها،  تبحث  القوى؟..  هذه  تجد  أين 
وفق  أمنية  ترتيبات  لجنة  وتعين  وتؤسسها، 
والجهوية  القبلية  االنتماءات  وليس  الوظائف 
في  تساعدك  لكي  بالدول  وتتصل  معها  تعمل 
داخل  من  فرزتها  تكون  قد  التي  العناصر  تدريب 
الدولة، وال تقدم على  أمواال من  الذين يقبضون 
أن  دون  نظامية  جديدة  مؤسسات  تأسيس  خطأ 
تعرف من فيها، ودون أن تفرزهم ودون أن تتأكد 
وليست  الدولة  فكرة  لخدمة  استعدادهم  من 

فكرة جهة أو مدينة أو منطقة.
سنوات   6 تأخرنا  يبدأ.  أن  يجب  العمل  وهذا 
لكن هذا ال يعني أن نتخلى عنه اليوم، لذلك نحن 
التي  المصاعب  نعي  أن  ويجب  العمل  بهذا  نبدأ 
يوم،  كل  أمامنا  وهي  الشأن،  هذا  في  سنواجهها 
غير  ليبيا  في  دولة  إلقامة  بديل  هناك  هل  لكن 
ذلك. وعلى هذا فكل األمور متشابكة مع بعضها، 
الرسمي  السعر  بين  الفجوة  تجسير  تحاول  عندما 
تحرم  إنك  الموازية،  السوق  في  وسعره  للدينار 
القائم،  الوضع  من  المستفيدين  من  كبيرا  عددا 
دولة  هناك  له  وتقول  الليبي  المواطن  وتساعد 

تشتريها. التي  السلعة  بسعر  تهتم 
أمنية  ترتيبات  لجنة  بإيجاد  تقوم  وحين 
وقيام  وتدريب  فــرز  عملية  عن  بالبحث  وتبدأ 
تقوم  فإنك  ــرى،  األخ تلو  ــدة  واح نظامية  قــوى 
مشرعة  ليبيا  تبقى  أن  تريد  كنت  إذا  دولة.  ببناء 
األبواب بدون حدود بدون مؤسسات موحدة هذا 
سكة  على  ليبيا  وضع  هو  البعثة  هدف  آخر.  أمر 

والشرعية. الموحدة  المؤسسات 
جادا  عمال  ويتطلب  صعب  أمر  هذا  أن  صحيح 
مستفيدين  أشخاص  ــاع  أوض يهدد  أمــر  وهــذا 
سيحاولون  أنهم  نعلم  ونحن  القائم  الوضع  من 
وجدت  تغير هدفك ألنك  ال  لكن  ذلك،  كل  عرقلة 
وال  لها  حلول  عن  تبحث  أن  يجب  بل  مصاعب، 
للمساعدة  ليبيا  في  موجودون  نحن  هدفك.  تغير 

على إنشاء دولة.
المالية  ــات  ــالح ــإص ل يــمــكــن  هــل    •
استخدام  فعالية  من  تحد  أن  واالقتصادية 
التي جرى  السياسي  األداة المالية في الصراع 
استخدامها بشكل مكثف طوال السنوات األربع 

ليبيا ؟ الماضية في 

وجود  إن  سيقول  اقتصادي  أي  سألت  لو   -
وصل  ــواٍز  م أحدهما  ليبيا  في  للصرف  سعرين 
للدوالر  دنانير  عشرة  إلى  األوقــات  من  وقت  في 
أمر  ليبيا هذا  إلى  عندما وصلت  بالتحديد  الواحد، 
يضاربون  الذين  بعض  ويفيد  صحي،  وغير  خطير 
بالعملة أو يحصلون على أموال مقابل بيع العملة 
الموازية، وهو ما شكل عنصر  السوق  الصعبة في 

العادي. المواطن  ضغط على حياة 
وهو  ذاته  بحد  قائم  هدف  الفجوة  تجسير  إذن 
الذين  من  ليبيا  ثروة  نقل  وهو  سياسي،  هدف 
سيتم  لذلك  المواطن،  خدمة  إلى  حاليا  ينهبونها 
تحويل  على  فرضت  التي  الرسوم  حصيلة  تحويل 
إلى  والتعليم  الصحة  الخدمات  وزارات  إلى  الدوالر 

الناس ألنه هكذا تبنى الدول.
كان  إذا  سبيلك  في  يموت  أن  مستعد  هو  من 
أمر  الدولة  أن  يرى  الذي  هو  عسكريا  أو  شرطيا 
تبنى بسعر صرف موحد ومؤسسات  الدولة  مهم. 

طويل  بمشروع  نظامية  أمنية  وقــوى  موحدة 
وال  سكتها  على  البالد  تضع  أن  يجب  لكن  األمد. 

أن تغير الهدف إذا واجهتك مصاعب.
•  ماذا عن اللجنة التي طلبها رئيس المجلس 

المصرف  إيرادات ومصروفات  لمراجعة  الرئاسي 
والبيضاء؟ المركزي في طرابلس 

لجنة،  يطلب  لم  الرئاسي  المجلس  رئيس   -
مراجعة  األمــن  مجلس  رئيس  من  طلب  وإنما 
من  المركزي،  المصرف  حسابات  تدقيق  عملية 
مجلس  كلف  وقد  تنفق،  وكيف  األموال  تأتي  أين 
هذه  تنفيذ  آللية  مشروع  بتقديم  البعثة  األمن 
المصرف  انقسام  منذ  ستبدأ  التي  المراجعة 

.2014 المركزي في العام 
في  المركزي  المصرف  محافظي  جمعنا  وقد 
علي  البيضاء  وفــي  الكبير  الصديق  طرابلس 
بحضور  تونس  في  مشترك  اجتماع  في  الحبري، 
ونصف  ساعات   4 دام  وليامز  ستيفاني  نائبتي 
على  وكنا  المراجعة  آليات  على  فيه  اتفقا  الساعة 

التنفيذ، لكن وشك أن نبدأ 
اندلعت  عــنــدمــا  الــتــأجــيــل  إلـــى  ــا  اضــطــررن
العمل  في  انشغلنا  فقد  طرابلس،  في  االشتباكات 

وقف  يبقى  أن  اآلن  وآمل  النار،  إطالق  وقف  على 
النار في طرابلس مستمرا لكي نقوم بهذا  إطالق 
الدولية  الشركات  من  شركة  اختيار  وهو  العمل، 
استدراج  خــالل  من  المعروفة  األربعة  الكبرى 
والحبري  الكبير  إحداها  ونختار  تأتي  لكي  عروض 
قد  لفترة  المصرفين  كال  في  بالعمل  تقوم  لكي 

تدوم ثالث أو أربع أشهر.
طلب  وهناك  الــســراج  السيد  طلب  هو  هــذا 
حفتر  خليفة  المشير  من  أيضا  جاءنا  بعيدا  ليس 
في  والتدقيق  المراجعة  وهو  نفسه  االتجاه  في 
والبيضاء،  بطرابلس  المركزي  المصرف  حسابات 
من  مزيد  إحداث  في  األمر  هذا  يساهم  أن  ونأمل 

المركزي. المصرف  إدارة  التقارب وتوحيد 
هذه  سيتولى  الذي  المراجعة  مكتب  هل    •
في  أم  المصرف  إشراف  تحت  سيعمل  العملية 

البعثة؟ إطار 
تحت  سيعمل  الــدولــي  المراجعة  مكتب   -
كلفنا  األمن  ومجلس  المتحدة،  األمم  بعثة  إطار 
دولية  شركة  تكليف  عليه  واقترحنا  األمر،  بهذا 
محضر  في  المحافظان  واتفق  العمل  بهذا  تقوم 
محفوظات  كالهما  يضع  بأن  يقضي  عليه،  وقعا 
المراجعة  بتصرف هذه شركة  المصرفين  وأرشيف 

والتدقيق.
تعديال  أجــرى  الرئاسي  المجلس  رئيس    •
لقي  لكنه  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  وزاريا 
موقف  استنكر  النواب  ومجلس  اعتراضات، 
ستؤثر  وهل  ماتعليقك،  بالخصوص،  البعثة 
التعديالت الوزارية على جهود البعثة نحو إحياء 

السياسية؟ العملية 
أمثل  إنني  العبارة  بصريح  أقول  أن  أود  أوال   -
منظمة تعترف بحكومة الوفاق الوطني منذ اتفاق 
الدولي  االعتراف  هذا  من  أغير  ال  وأنا  الصخيرات. 
نتصل  ال  أننا  يعني  ال  هذا  لكن  الحكومة.  بهذه 
وسنفتح  باستمرار  أزورها  فأنا  الشرقية،  بالمنطقة 
عقيلة  السيد  مع  واتصل  بنغازي  في  قريبا  مكتبا 

المشير خليفة حفتر. صالح ومع 
التي  هي  دوليا  بها  المعترف  الحكومة  لكن 
الحكومة  هــذه  الــســراج.  فائز  السيد  يترأسها 
إذا  الضرر  هو  ما  به  تقوم  ما  تفعيل  تم  حال  في 
وزير  لديك  كان  إذا  آخر؟..  من  بدال  وزيرا  اختارت 
أمر  آخر فهذا  اختيار  ال يؤدي عمله كما يجب وتم 
ما  التعديل،  فيها  يحصل  الحكومات  كل  طبيعي، 
إنتاجيتها  نريده هو أن تفعي الحكومة وأن تكون 
أعلى، فقد كان مأخذنا على الحكومة أن انتاجيتها 
والنزاهة  الكفاءة  لديهم  وزراء  نريد  لذلك  أضعف 
المواطن  العمل ألن مختلف حاجات  على  واإلصرار 
عن  بديل  شيء  هناك  ليس  اآلن  تؤمن  أن  يجب 
المجلس  لتغيير  آلية  على  المجلسان  اتفق  إذا  آخر 
كما  االعتبار  بعين  هذا  سنأخذ  فنحن  الرئاسي 
بتعديل  آنذاك  سنرحب  الحكومة  بتعديل  رحبنا 

الرئاسي. المجلس 
نحن لسنا هنا إلعطاء أوامر الليبيين إذا كان ما 
نرفضه رفضا قاطعا هو االعتراف بأي حكومة تنشأ 
من خالل وسيلة عنفية، لذلك كان موقفنا واضحا 
نتمسك  نحن  بعينهم  بأشخاص  نتمسك  ال  نحن 
بها  معترف  ألنها  كمؤسسة  الوفاق  بحكومة 
الليبيين  إلى  يعود  فأمرهم  األشخاص  أما  دوليا، 
كي يختاروا ما يشاءون، وسنرحب في حال حصول 
جديدة  تنفيذية  هيئة  على  المجلسين  بين  توافق 
وهذه  انتخابات،  إجراء  على  بجدية  نعمل  كما   ،

البعض. أمور كلها ال تتناقض مع بعضها 
إذن األولوية أوال الحترام إرادة الليبيين، وثانيا 
كل  المؤسسات،  وانقسام  الشرعية  مشكلة  لحل 
ما  وكل  به  سنرحب  االتجاه  هذا  في  يذهب  ما 

االتجاه سنمنعه. هذا  سيناقض 
العمل  »خطة  إطالق  على  عام  من  أكثر  مر   •

من أجل ليبيا« هل تغيرت أولوياتها؟
- لم تتغير خطة العمل. لكن اختلف المجلسان 
صيغ  منا  طلبوا  الرئاسي  المجلس  تغيير  آلية  على 
أخرى كتبنا لهم صيغ كثيرة، لكنهما لم يتفقا، إذا 
أما بخصوص خطة  اتفاقهما...  اتفقا غدا ساعتمد 
نعمل  عقبات  واجهتنا  فقط  نغيرها،  فلم  عملنا 
على حلها، من أحداث الهالل النفطي وما تعرضت 
إرهابي  العليا لالنتخابات من هجوم  المفوضية  له 
واشتباكات طرابلس، نحن اشترينا كل التجهيزات 
مفوضية  مقر  على  الهجوم  خــالل  دمــرت  التي 

التركيب. االنتخابات وهي جاهزة اآلن على 

المبعوث األممي غسان سالمة في حوار مع »الوسط«:

أولوية  إن  غسان سالمة،  ليبيا،  في  للدعم  بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم  مبعوث  قال 
البعثة األممية احترام إرادة الليبيين وحل مشكلة الشرعية وانقسام المؤسسات، وأكد 
ليلة وضحاها،  ليبيا لن يتغير بين  الوضع األمني في  الوسط« أن  في حوار مع »بوابة 
واألمر يحتاج إلى صبر استراتيجي، مشيرا إلى الهدف هو بناء الدولة الليبية، وال مناص وال بديل 

عن إيجاد قوى نظامية شرطة وجيش لتحقيق هذا الهدف.
وأشار سالمة الذي يزور القاهرة لبحث تطورات األزمة اليبية مع المسؤولين المصريين، إلى وجود 
بدائل قيد التحقيق اآلن لتخطي الجمود الراهن، إال أنه لم يفصح عن طبيعة هذه البدائل قائال: 
لو تسمح لي أن  البدائل األخرى  للقيام به.  »هذا ما يطلبه مني مجلس األمن. وهذا ما أسعى 

يكون مجلس األمن أول من يعلم بها«.
وأضاف »أن من يعتقد أن حزمة اإلصالحات المالية واالقتصادية التي نريد تطبيقها هي أمر 
تقني لم يفهم حقيقة األمر«، معتبرا إياها »سياسية بالدرجة األولى« وتابع إن اإلصالحات المالية 
على  موزعة  الثروة  هذه  تكون  وأن  الثروة  توزيع  حسن  ألهمية  بالتنبؤ  »تقضي  واالقتصادية 
الليبيين وليس على قوات أو تشكيالت«، وقال »نحن سنضغط للحصول على المزيد والمزيد من 

اإلصالحات االقتصادية والمالية«.
وأشار المبعوث األممي إلى عدم دقة الفصل بين االقتصاد والسياسة، مؤكدا » ما نقوم به هي 
أمور سياسية تهم المواطن الليبي بالدرجة األولى وهي أساس وسبب للمشكل الذي حدث في 

طرابلس بدءا من 27 أغسطس الماضي«.
وأضاف »لذلك نحن نعالج هذه األمور بالعمق عبر ترتيبات أمنية جديدة وإصالحات اقتصادية 
ومالية ومراجعات حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء وفق رسالة حكومة الوفاق 

إلى مجلس األمن وكلفنا مجلس األمن بمتابعتها كل هذه األمور هي سياسية أيضا«.
وفيما يلي نص الحوار

 في نوفمبر سأبلغ رأيي ملجلس األمن عن إنتاجية املؤسسات السياسية الليبية

< خليفة حفتر < عقيلة صالح < فائز السراج

< علي احلبري < الصديق الكبير

< مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني في مواقعها جنوب طرابلس، 25 سبتمبر 2018.   )أ ف ب(

حزمة اإلصالحات املالية واالقتصادية
ليست أمرا تقنيا بل سياسيا بالدرجة األولى

البدائل قيد التحقيق لتخطي الجمود الراهن 
وسنضغط ملزيد من اإلصالحات

القاهرة ـ حوار كامل عبد اهلل:



على عكس المعتاد، بات الدواء سببا في ازدياد 
في  سبب  إلى  وتحول  الليبي،  المواطن  آالم 
الصحي،  وضعه  وانحدار  النفسية  حالته  إرهاق 

بسبب نقصه وغالئه وعدم فعاليته.
فمنذ توقف جهاز اإلمداد الطبي في السنوات 
األخيرة عن توفير أدوية األمراض المزمنة، لم 
على  قادرة  المرضى  من  كبيرة  قطاعات  تعد 
الذي  التجارية،  الصيدليات  بأسعار  الدواء  شراء 

قد توفره أو ال توفره الشركات الخاصة.
ففي طرابلس، يسعى أحد المواطنين لعالج 
عامين،  منذ  سرطاني  بورم  المصابة  زوجته 
ثمن  لدفعها  اضطروا  التي  التكاليف  ويحسب 
 1000 الجرعة  سعر  كان  »بداية  قائال:  الدواء 
إلى  ووصلت  دينار،   8000 أصبح  ثم  دينار، 
 17000 جرعات   4 وكلفتنا  ديــنــار.   10000
دينار«، موضحا أن الحالة تحتاج إلى 3 جرعات 

كيماوي كل 21 يوما.
الزوج الذي ال يتقاضى مرتبا من الدولة، كلفه 
تلك  خالل  الشخصية  نفقته  على  زوجته  عالج 
المدة، نحو 90 ألف دينار ليبي )65 ألف دوالر(، 
ممتلكاته  بعض  بيع  إلى  يقول،  كما  اضطر، 

ليتمكن من توفير ثمن جرعات الكيماوي.
أوفدتهم  التي  ــة،  ــدول »ال أن  إلــى  وأشــار 
لألردن لغرض استكمال العالج، تكفلت ببعض 
األورام  »أدويــة  أن  من  متأسفا  المصاريف«، 
القطاع  للمرضى، ال عن طريق  ليست متوافرة 
الحكومي، وال عن طريق القطاع الخاص«، وهو 

ما اضطرهم الذهاب لألردن، بحسب قوله.
أجرت  الزاوية  مدينة  من  عاشور،  سليمان 
زوجته التي تعاني مرض القلب عملية قسطرة، 
األدويــة،  من  أنــواع   5 يتطلب  »عالجها  فــال: 
وتبلغ تكلفة األصلي منها 500 دينار شهريا«، 

حسب قوله.
عن  نبحث  صرنا  السيولة،  قلة  »مع  ويتابع: 
أي نوع )دواء مقلد(، المهم أن يكون رخيصا«، 
موضحا إمكانية ترك كل شيء، يتعلق بمعيشة 
ــدواء،  ال تــرك  المستحيل  من  لكن  اإلنــســان، 

مستغربا حال من ال يملك المال لشرائه.
ويؤكد سليمان ضرورة أن توفر الدولة الدواء 
اللوم  الحكومة  يحمل  ال  وهو  المريض.  تجاه 
القائم، مذكرا بسلبيات  الوضع األمني  في ظل 
بعد  الدواء  يرمي  سابقا  كان  عندما  المواطن 
الصحي  للمركز  يتوجه  ثم  منه،  جزء  استهالك 
ليأخذ غيره »زمان لما كان الدواء متوفر ياخذو 
ويلوحه  مرة  يستهلكه  اللي  فيه  فيه.  ويلوحو 

ويمشي ياخذ ثاني«.
الذي  الوضع  أن  إحليلة  عاشور  يرى  بينما 
السكري،  بمرض  عالقة  له  المواطن،  يعيشه 
ويرجو من الجهات الحكومية توفير الدواء لرفع 
المعاناة عن المريض، حيث يقول: »في بعض 
وفي  الصالحية،  منتهي  ــدواء  ال تجد  األحيان 

أحيان تبحث عنه وال تجده«.
قائال:  بالسكري،  مريض  وهو  إحليلة  ويشير 
»توفير دواء السكر مهم، ألن أغلب الناس مرضى 
النوع من المرض، والمواطن الكادح غير  بهذا 
الحالي«،  الوضع  في  األدويــة،  شراء  على  قادر 
ويتأسف للحال الذي وصل إليه المواطن قائال: 

»إن شاء اهلل يستطيع شراء غذائه«.
ويقول عما يراه استغالل الصيدليات التجارية 
للمواطن: »ال توجد أسعار ثابتة في الصيدليات، 

ويستغلون  بثمن،  الــدواء  تبيع  صيدلية  وكل 
هذا  مسألة  في  السبب  ويعزي  المواطن«. 
االختالف »لعدم وجود رادع لهؤالء )الصيدليات( 
الرقابية  )الجهات  يتابعهم  من  وجود  ولعدم 

والضبطية(«.
إلهام مختار، طبيبة صيدالنية عددت األدوية 
التي توصف لحاالت المرض المزمن، وأسعارها 
تخصص.  كل  حسب  التجارية،  الصيدليات  في 
حبة(.   30 )أداالت،  »يوصف  القلب  فلمرضى 
اليوم،  في  بحبتين  أحيانا  المريض  ويوصى 
فتنتهي العلبة في 15 يوما، مما يضطره لتوفير 
جرعة أخرى، تثقل كاهله، خصوصا وثمن أدوية 

هذا المرض تتراوح بين 60 و70 لألصلي«.
ولنفس المرض، تذكر »أقراص )كوردارون(، 
الذي يفوق سعره 100 دينار للشركة الفرنسية، 
بـ34  الــدواء  تونسية  شركة  وفــرت  ومؤخرا 

دينارا«، كما تشير.
ضربت  والربو  الصدر  حساسية  أدوية  وعن 
ثالثة  أرحــومــة  حــنــان  الصيدالنية  الطبية 
دينارا،   135 وثمنه  )فوراديل(  »دواء  أمثلة: 
ومافيزون  دينارا   120 حدود  في  و)سيريتايد( 
»العلبة  تقول:  األخير  وعن  و400«،   200 بين 
اليوم، أي  )60 حبة( توصف مرتين في  تحتوي 
 96 المريض بشراء علبة ثمنها  كل شهر يلزم 
دينارا للدواء األصلي، ومؤخرا تم توفيره بثمن 

9 دنانير للشريط الواحد، وهو غير أصلي«.
نصرات:  مالك  تقول  السكري،  أدوية  وحول 
كل  بتوفيره  الحكومي  القطاع  يقوم  أن  »بدل 
إلى ثالثة  يوفره فقط مرة كل شهرين  شهر، 

أشهر«.
السكر  صيدلية  في  الموظفة  نصرات،  تتابع 
بمجمع العيادات بمدينة الزاوية، قائلة: »الجرعة 
الكتيب  طريق  عن  صرفها،  على  نعمل  التي 
تكفي  ال   ،2154 عددهم  البالغ  للمرضى  مجانا 

بعضهم، ألن هناك من يحتاج ألكثر من جرعة«.
وتواصل: »هناك من ال تكفيه جرعة واحدة، 
مع  فيها  يد  لنا  ليس  مشاكل  في  يضعنا  ما 
لشراء  يضطروا  والذين  البطاقات،  أصحاب 
الجرعات التي تنقصهم من الصيدليات التجارية 

بسعر يفوق قدرتهم«.
وتقول فاطمة محمد التي تعمل في صيدلية 
غرب  كلم   80( العجيالت  بمدينة  خــاصــة، 
طرابلس(: »أتتني وصفات طبية لمرضى ضغط 
إنهم  أبناؤهم  قال  السن،  لكبار  والقلب  الدم 
تعرضوا لجلطة، نظرا لعدم قدرتهم على توفير 

الدواء«.
وتروي فاطمة قصة من داخل المجتمع الذي 
يعاني الناس فيه صعوبة الوصول لمرتباتهم أو 

توفير المال الكافي لشراء أدوية تكلفهم الكثير: 
»جاءني مريض، يحمل سلعة غذائية طلب مني 

إمكانية استبدالها بدواء ليس لديه ثمنه«.
محمد الحراري قنديل، مدير الرعاية الصحية 
يعزي  بالزاوية  الصحية  الشؤون  بإدارة  األولية 
نقص الدواء وبشكل رئيسي إلى جهاز اإلمداد 
مضيفا:  األدوية،  وتوزيع  استيراد  لعدم  الطبي 
الجانب،  هذا  في  مقصرة  تعتبر  والدولة   ...«
ألنه منذ العام 2015 لم تستورد أدوية خاصة 
القلب  ــراض  ألم خاصة  المزمنة،  بــاألمــراض 

والسكري واألعصاب«.
ــة  أدوي تــوافــر  »عــدم  ــى  إل قنديل  ويشير 
)التجارية(،  الخارجية  الصيدليات  في  األعصاب 
غالية  كونها  المواطن  على  ثقلها  إن  حيث 

الثمن، إضافة لعدم توفرها في كل األماكن«.
الرعاية الصحية وجود أدوية  ويالحظ مدير 
من  جدا.  سيئة  فعالية  »ذات  قائال:  مستوردة، 
المريض  يجعل  الذي  األمر  متدنية«.  شركات 
مطالبا  يقول،  كما  فائدة«،  بال  عالجا  »يتناول 
الدولة بالسعي لتوفير أدوية األمراض المزمنة 

لرفع المعاناة عن المرضى.
أنور المسعودي، طبيب أمراض السكري، من 
السكري  أمراض  حاالت  يتابع  الزاوية،  مدينة 
مطرد  ــاد  »ازدي وجــود  ويؤكد  عاما،   12 منذ 
خصوصا  ليبيا،  في  السكري  مرضى  لحاالت 
األول(«. ويقول  بالنوع  األطفال )مصابين  لدى 
له  سبب،  ألي  الــدواء  نقص  إن  المسعودي 

خطورة على المريض.
الصالحية  منتهي  خطورة  إلى  يشير  كما 
منه وغير المحفوظ بشكل صحيح، حيث يوجد 
منها ما هو »مرفق بتاريخ صالحية غير حقيقي. 
الخصائص  فقدها  فــي  تكمن  وخطورتها 

الكيميائية وفعاليتها الطبية«.
من  تأتي  ال  الحلول  أن  المسعودي  ويــرى 

الرقابية  الجهات  بتفعيل  أعلى  من  بل  أسفل، 
ضرورة  ويرى  ــدواء.  ال متابعة  عن  المسؤولة 
بها  يناط  الصحة  وزارة  تتبع  لجان  »تفعيل 
الدواء«، مضيفا »هناك نسب كبيرة من  توفير 
المصابين باألورام. من الضروري تشكيل لجان 
يتم  حتى  دقيق،  بشكل  الحاالت  وحصر  لعد 
لهم.  والكيميائية  اإلشعاعية  الجرعات  توفير 
علما بأن هذا المرض ال ينتظر العالج والبد من 

توفيره بشكل سريع«.
السكر  ألمـــراض  الــواحــد  القلب  مؤسسة 
لرفع  الزاوية  مدينة  في  تأسست  االجتماعي 
من  الكادح  البسيط  المواطن  عن  المعاناة 
التي  ــة  واألدويـ ــة،  األدويـ أسعار  غــالء  ناحية 
بانتهاء  أو  الحفظ  بسبب سوء  فعاليتها  فقدت 
سالم  يقول  أهدافها.  في  ذكر  كما  صالحيتها. 
»سنجري  بالجمعية:  مؤسس  عضو  دربالة  أبو 
يوضح  الصيدليات،  داخل  استبيان  من  أكثر 
وأي  ــة،  األدوي استجالب  طريقة  لنا  أصحابها 
الشركات يتعاملون معها، لمعرفة ما إذا يمكن 
وعدم  عنها  التوقف  أو  األدوية  هذه  استخدام 

استيرادها مستقبال«.
المصاب  المواطن  حق  من  الدواء  أن  ويرى 
لعوامل  نتيجة  إال  هو  ما  المرض  ألن  بالداء. 
ــى:  األولـ بــالــدرجــة  ــة  ــدول ال فيها  ساهمت 
تحويل  إلى  تؤدي  التي  العصبية،  »االنهيارات 
ويجب  سكري.  مريض  إلى  السليم  المواطن 
الدولة تحمل ثمن هذه األدوية وتكاليف  على 
غذاء  السكري  لمريض  أن  ننسى  وال  العالج. 

خاصا«.
وعن مسؤولية الدولة يفصل المتحدث: »إما 
تدفع قيمة مالية للمريض، خارج برنامج وقيمة 
رسمية  قيمة  وتكون  االجتماعي.  التضامن 
في  الدولة  تساهم  أو  مباشرة  للمريض  تدفع 

استجالب األدوية لكل مريض على حدة«.

نجاح مؤتمر  تدور حول فرص  أوروبية  شكوك 
صقلية المقرر يومي 12 و13 نوفمبر المقبل حول 
ليبيا، وذلك رغم إعالن الممثلة العليا للسياسة 
أنها  موغيريني،  فيدريكا  األوروبية،  الخارجية 

ستشارك شخصيا باسم االتحاد األوروبي في.
على  اإلثنين،  األوروبية  المسؤولة  وأكــدت 
هامش اجتماعات وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
خطة  ــي  األوروب االتحاد  دعم  لكسمبورغ،  في 

التحرك اإليطالية.
جوزيبي  اإليطالية  الحكومة  رئيس  ويستعد 
األوروبــي  الدعم  حشد  إلى  جهته  من  كونتي 
يومي األربعاء والخميس، على هامش انعقاد قمة 
رؤساء دول وحكومات االتحاد لدعم لقاء باليرمو، 
لكن رغم هذه التحركات اإليطالية فقد بدأت روما 
تراجع حساباتها لعدة عوامل مجتمعة وفق مصدر 

دبلوماسي، تحدث إلى »بوابة الوسط«.
اإليطالي  ــوزراء  ال رئيس  إن  المصدر  وقــال 
نفسه جوزيبي كونتي لم يعد يلوح بأي طموح 
محدد بشأن بلورة حل فعلي لألزمة الليبية، لكن 
مجرد القيام بمساهمة ضمن البحث عن استقرار 
لم  إيطاليا  أن  األوروبــي  المصدر  وأكد  البالد، 
تكشف لشركائها األوروبيين حتى اآلن عن أي 
جدول أعمال محدد وواضح لمؤتمر باليرمو، كما 

ستحضر  التي  الليبية  لألطراف  قائمة  توجد  ال 
على  اإلشكالية  عناصر  أهــم  وهــي  المؤتمر، 

اإلطالق.
وأعلنت غالبية الدول األوروبية ومنها فرنسا 
األزمة  بــإدارة  اهتماما  األكثر  وألمانيا  ومالطا 
الليبية واالتحاد األفريقي أيضا، دعمها المؤتمر، 
ليبية  أطرافا  أن  يــرددون  الدبلوماسيين  لكن 
فاعلة وفي مقدمتها المشير حفتر قائد الجيش 
من  موقفه  حقيقة  عن  يتكتم  يزال  ال  الليبي، 

المؤتمر.
وبذلت إيطاليا جهودا فعلية لدى مصر وروسيا 
إلقناع المشير حفتر بالمشاركة، لكن وقبل أقل 
من شهر واحد من اللقاء فإنه لم يرد بعد على 
المطالب اإليطالية، كما أن نائبة وزير الخارجية 
بنغازي  زارت  التي  ري،  دال  ايمانيال  اإليطالية، 
الماضي عادت إلى روما دون الحصول  اإلثنين 

على رد واضح.
إيطالية على  أخرى، ركزت مصادر  من جهة 

اللوجيستيكي للتحضير للمؤتمر، وعدم  الجانب 
للقاء،  ضرورية  أمنية  ظروفا  اإليطاليين  توفير 
حيث إن مقر المؤتمر تنقصه الحماية من ناحية 
البر والبحر على حد سواء، ويسهل الولوج إليه 

رغم التدابير األمنية المتوقعة.
وتواجه إيطاليا خلال أمنيا فعليا حاليا بسبب 
الشكوك المرافقة لعدم تجديد قيادات األجهزة 

األمنية حتى اآلن.
وأكدت جريدة »الستامبا«، أنه ورغم الدعم 
روما  فإن  باليرمو،  لمؤتمر  الظاهري  األوروبــي 
تواجه مشاكل »إدارية وتنسيقية« وال يوجد أي 

محتوى سياسي للقاء.
كما أن األمم المتحدة تبدو مترددة في البت 
الوفد  أن  اإليطالية  السلطات  أبلغت  فيما  فيه، 
الروسي سيقوده ميخائيل بودغانوف نائب وزير 
الخارجية وليس الوزير الفروف نفسه، وكشفت 
مصادر إيطالية أيضا أن غياب المشير حفتر ليس 
المشكلة الوحيدة التي يواجهها المؤتمر، ولكن 
حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج 
تطالب بتأجيل اللقاء لمدة شهر واحد على األقل.
المعضالت  إحــدى  إن  »الستامبا«،  وقالت 
الرئيسة الفعلية هي أن السراج كلف حافظ قدور 
والمعروف  بروكسل،  في  لليبيا  الحالي  السفير 
لدى أجهزة المخابرات اإليطالية بمهمة التنسيق 
بسبب  األطراف  بعض  يزعج  ما  وهو  للمؤتمر، 

قربه من النظام السابق.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أدوية األمراض املزمنة: نقص.. غالء.. وعدم فعالية

شكوك أوروبية بشأن مؤتمر باليرمو

ألول مرة.. تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول في طرابلس

الدولة لم تستورد أدوية األمراض 
المزمنة منذ العام 2015 

المواطنون يبحثون عن أدوية 
أقل جودة لرخص ثمنها

أدوية األورام غير متوافرة.. والحصول عليها من الخارج مكلف جدا

بروكسل–علي أوحيدة

طرابلس - مصطفى حمودة

● مصابون ليبيون في المستشفيات األردنية.

● عدم وجود بعض األدوية بالصيدليات.

● أزمة السيولة .

● جوزيبي كونتي. ● فيدريكا موغيريني.

لخدمات  الحكومية  »المدار«  شركة  أطلقت 
الهاتف المحمول خدمات الجيل الرابع للمرة 
من  نــادر  استثمار  في  البالد،  في  ــى  األول
من  سنوات  جــراء  البلد  تضرر  بينما  نوعه 
وتدهورت  والعنف،  السياسية  االضطرابات 
الخدمات العامة منذ 2011، في ظل حدوث 
اشتباكات بين جماعات مسلحة من آن آلخر، 
للتمويل،  وغياب  سياسية  انقسامات  وسط 
حيث ينفق جزء كبير من ميزانية الدولة على 

األجور والرعاية االجتماعية.
وفعلت المدار الخدمة، التي تعادل عشرة 
أمثال سرعة إنترنت الجيل الثالث السابق، في 

طرابلس، وفق ما نقلت وكالة »رويترز«.

ــمــدار  ال إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
عبدالخالق عاشور للمراسلين خالل مناسبة 

»خدمة وتأسيس شبكة الجيل الرابع 
سهلة.  مهمة  تكن  لــم  بلس 

الصعوبات  من  العديد  واجهتنا 
التمويل  ناحية  من  والعراقيل 
ــذي عرقل  ال والــوضــع األمــنــي 
أن  إلى  وأشار  التنفيذ«،  عملية 

اآلن  تعمل  الرابع  الجيل  خدمة 
في  الحقا  وستعمل  طرابلس  في 

بنغازي وغيرها من المدن.
لكن التوسع باتجاه الجنوب، والذي تضرر 
من حالة أكبر من عدم االستقرار مقارنة مع 

سيحدده  الشمال،  في  الساحلية  المناطق 
تحسن الوضع األمني، متابعا: »ال يمكننا 
إرسال مهندسي الشركة للعمل في 

مثل هذه الظروف«.
ــى مــســتــخــدمــو  ــكـ ــتـ واشـ
الشركة  صفحة  على  اإلنترنت 
أن سعر  »فيسبوك« من  على 
باقة السبعين دينارا ليبيا )نحو 
التحميل  لسرعات  دوالرا(   18
ميجابت،  عشرة  إلى  تصل  التي 
مرتفع، وقال محمد األزرق بينما كان 
بمحالت  المكتظة  الشوارع  أحد  يتسوق في 
الهاتف المحمول »خدمة )الجيل الرابع بلس( 

باهظة  ولكنها  أفريقيا  شمال  في  مرة  ألول 
تخفيض  أتمنى  الوقت  ــرور  م مع  الثمن. 

السعر«.
وأبلغ  االنتقاد  هذا  رفض  عاشور  لكن 
رويترز قائال: »المقارنة مع دول الجوار فيما 
ال  نحن  موضوعي.  غير  أمر  السعر  يخص 
نستفيد من كوننا قطاعا عاما وتتم معاملتنا 

كقطاع خاص«.
وعانت اتصاالت الهاتف المحمول في ليبيا 
األخيرة،  السنوات  في  متكررة  أعطال  من 
وتضرر  الكهربائي،  التيار  انقطاعات  بسبب 
والسرقة  التخريب  أعمال  من  التحتية  البنى 

والبناء بدون تصريح.

مؤسسة  أي  في  المالي  المراقب  اسم  ذكر  كان 
العام  المال  حارس  فهو  للرهبة،  مرادفا  حكومية 
الذي يضبط أوجه الصرف واإلنفاق، لكن الوضع 
مع  ويتحدث  يظهرعلنا  أصبح  أن  بعد  اآلن  تغير 
العاملين في المؤسسة وتحول األمر إلى مشاحنات 
المؤسسات،  تلك  في  اإلدارية  الجهات  بعض  مع 
بل وما يزيد األمر تعقيدا هو مرتبه الذي ال يكفي 

احتياجاته الشهرية.
طارق  ببنغازي  المالية  الخدمات  مراقب  ويقول 
محمد دربي، »ال يحق للمراقب المالي التدخل في 
الشق العملي واإلداري في أية إدارة، ويتوقف عمله 
على الشق المالي مثل أوجه الصرف واالنفاق، والحث 
على اإلنفاق في بعض اإلدارات التي ال تقوم بذلك«.
العام،  المال  على  رقيبا  المالي  المراقب  ويعد 
الخدمات  أنه موظف مكلف من مكتب مراقبة  إذ 
بالجهات  المالي  القسم  على  لإلشراف  المالية، 
الممولة من خزينة الدولة، التي يوجد بها إنفاق 
أوجه  على  اإلشراف  وظائفه  بين  ومن  حكومي، 

الصرف، واإلنفاق حسب التشريعات النافذة.
لكن دربي يضيف لـ»الوسط« »توجد شكاوى 
المراقبين، وبعضها تحل وديا بمجرد  من بعض 
المالي، لكن حين  التفاهم بين اإلدارة والمراقب 
ويجري  تحقيق،  لجان  فيها  تشكل  األمور  تتطور 
تكون  أن  بد  ال  التي  الشكوى  صحة  من  التأكد 

كتابية حتى نتدخل بشكل رسمي«.
حسين  بالمراقبة  المراقبين  قسم  رئيس  أما 
دورات  »ننظم  فيقول  المطردي  السالم  عبد 
بصفة دورية لتوضيح دور المراقب المالي، وما له 
وماعليه من أجل التطوير ألداء ومهارات المراقب 
المالي في عمله اليومي ولموظفي المكتب كلهم«

إال  الماليين،  للمراقبين  الرقابي  الدور  ورغم 
لرقابة مشددة من ديوان  أيضا  أنهم يخضعون 

المحاسبة والرقابة اإلدارية.
ببنغازي  المالية  الخدمات  مــراقــب  ويــقــول 
لرقابة  أقسام  ورؤســـاء  كموظفين  »نتعرض 
المحاسبة  ديوان  من  يومية  قانونية  ومساءالت 
وتتخذ  وتحاسبنا  علينا  تفتش  التي  والرقابة 
حول  تساؤالت  »نواجه  مضيفا  ضدنا«،  إجراءات 
أسباب السماح بالصرف واإلنفاق، ويبدون بعض 
المالحظات التي نرد عليها«، ويضيف »في نهاية 
كل عام تقدم األجهزة الرقابية تقارير كاملة عن 
بالرد  مطالبون  ونحن  والمالحظات،  المصروفات 
عليهم«، مردفا »لدينا حججنا، وننفق أي مبلغ وفق 

إجراءات وليس أهوائنا«.
أما رئيس قسم المراقبين بالمراقبة حسين عبد 
السالم المطردي » هناك موظفون، اثنان أوثالثة 
مفاجئ  بشكل  في كل جهة  مراقب  كل  يراقبون 
يمرون، ويرفعون تقاريرعن عمل المراقب، ويتم 

تحديد الرواتب بناء عليها«.
والمخازن  والحسابات  الميزانية  الئحة  وتحدد 
 1969 العام  في  الــوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة 
مهام المراقب المالي، إذ ألزمت كل وزارة بتعيين 
المصالح  في  له  مساعدون  يتبعه  مالي  مراقب 

التابعة للوزارة تكون مهمتهم ضبط الرقابة.
ويقول المطردي »القانون حدد مهام المراقب 
لم  التي  األمور  بعض  في  يجتهد  لكنه  المالي، 
يحددها القانون وبما ال يخالفه، ووفقا للمصلحة 
العامة«، وثار جدل مؤخرا بشأن تدوير المراقبين 
الــ 73 الحاليين ، ويقول »البد من يتغير المراقب 
ليبيا،  غير  دول  في  موجود  اإلجراء  وهذا  المالي، 
بعد  نغير  ممكن  الداخل  في  نحن  لنا  بالنسبة 
سنتين ، أوبعد ثالث سنوات ، بحسب ظروف العمل 

ووفقا لصالح العمل.

الوسط–ابتسام اغفير

املراقب املالي : مرتبات ضعيفة 
وأذونات صرف باملاليني



شهدتها  التي  الحرب  طمست 
بنغازي المعالم األثرية للمدينة، 
أبنية  مــامــح  اختفاء  بين  مــا 
الذكريات  وتسوية أخرى باألرض، ضاعت 
يبحث  فيما  والثقافة،  التراث  وتاشى 

القطاع عن منقذ آلخر مامحه التراثية.

األضــرار  ونسبة  بنغازي،  آثــار  مصير  ما 
إزالة  ستتم  وهل  األثرية؟  المباني  في 
بعضها أو ترميم األخرى؟ أسئلة طرحتها 
المدن  إدارة  جهاز  مدير  على  »الوسط« 
التاريخية بمدينة بنغازي المهندس والي 

العبيدي، وإلى نص الحوار..

غابت ليبيا عن آخر تصنيف للسنوات األخيرة 
دافوس،  في  العالمي  االقتصادي  للمنتدى 
مؤشر  تقييم  نطاق  من  ليبيا  خرجت  حيث 
توفر  عدم  بسبب  العالي،  التعليم  جــودة 
غير  يجعلها  ما  تعليم،  جودة  معايير  أبسط 
الذي  التقييم  إطار  ضمن  للدخول  مؤهلة 

شمل 140 دولة في العالم.
خالل  استراتيجية  التعليم  وزارة  وطبقت 
نسبة  تدني  عن  أسفرت  الماضية  الفترة 
إلى  العامة  الثانوية  الشهادة  في  النجاح 
الفني  التعليم  لمرحلة  و35.2%   ،38.06%
اإلعدادية  الشهادة  فيما سجلت  المتوسط، 
بنسبة  سنوات،  سبع  منذ  مستوياتها  أدنى 

.54.24%
لكن خالفات عميقة حول قانون الجامعات 
عن  فضال  الرواتب،  بسبب  المعلمين  وتزمر 
يضع  بالمدارس،  التحتية  البنية  في  ازمات 
كافة المخططات في خانة المجهول، ويظل 
مشكالت  من  يعاني  التعليم  قطاع  إزاءه 
السياسية  ــات  األزمـ مــع  السيما  متراكمة 

واالقتصادية المستمرة منذ سنوات.
االجتماعي  الخبير  قــال  اإلطــار  هــذا  في 
لـ»الوسط«  تصريحات  في  التير  مصطفى 
إلى  برمته  يحتاج  ليبيا  في  التعليم  إن 
أن  ــى  إل الفــتــا  شــامــلــة«،  تغيير  »عملية 
»التعليم متأخرا كثيرا في العديد من الدول 
أعداد  تزايد  مع  الثالت،  العالم  بينها  من 
مختلف  في  تناثرت  التي  الجامعية  الكليات 
للجامعات  المجال  فتح  كما  والقرى،  المدن 
تشبه  قصير،  زمن  خالل  فتكاثرت  الخاصة 
للجسم  السرطانية  الخاليا  انتشار  سرعة 

مريض دون وجود عالج لها«.
وأشار إلى أن معظم الجامعات الحكومية 
تتوفر  التي  اإلمكانات  تمتلك  ال  والخاصة 

في  خصوصا  وتفتقر  للجامعات،  عـــادة 
تقنية  معامل  تتطلب  التي  التخصصات 
متطورة، ككليات الطب والهندسة والتقنية 
التعليم  موازنة  أن  إلى  باإلضافة  الطبية، 
وتسير  الرواتب  على  بالكامل  تصرف  تكاد 
والتحسين  للتطوير  تبقى  ومــا  اإلدارة، 
ويشكل  قيمة،  ذات  ليست  العلمي  والنشر 
الحكومية في  القطاعات  أكبر  التعليم  قطاع 

البالد.
التربية  أســتــاد  ــد  أك السياق  هــذا  فــي 
التعليم  أن  الحوات،  علي  الليبية  بالجامعات 
عملية  على  أساسي  بشكل  يعتمد  ليبيا  في 
التعليم  إلى أن »عملية  التلقين فقط، الفتا 
ووضــع  الــتــدريــس  وطـــرق  المناهج  مــن 
االمتحانات وتوصيل المعلومة للطالب كلها 

تحتاج إلى تطوير«.

التعليم  لـ»الوسط« إن  وقال في تصريح 
القضاء  في  كبيرا  شوطا  قطع  ليبيا  في 
 ،5% حاليا  تتعدى  ال  التي  األمــيــة،  على 
تحتاج  ليبيا  فإن  المستمر  التطور  مع  ولكن 
توصيل  طريقة  مراجعة  إلى  مستمر  بشكل 
المعلومة للطالب في مختلف مراحل التعليم 

األساسي، المتوسط، والعالي.
وأشار إلى أن التعليم بصورة عامة يحتاج 
 40% نحو  تشكل  التي  الجودة  معايير  إلى 
مفقودة  تعتبر  حيث  التعلمية،  العملية  من 

في كافة مراحل التعليم بليبيا حاليا.
صادرة  تقارية  على  »الوسط«  وحصلت 
في  تدنيا  هناك  إن  تقول  التعليم  وزارة  عن 
التعليم  مؤسسات  الطالب  تحصيل  مستوى 
عشر  قبل  عليه  كانت  بما  مقارنة  الجامعي، 
سنوات، وهو ما يرجع إلى تردي الوضع األمني 

في البالد، واالنقسام في مؤسسات الدولة.
تعليم  وزير  وجود  أن  التقارير  وذكــرت 
بطرابلس،  الوطني  الوفاق  حكومة  يتبع 
ووزير تعليم آخر في المنطقة الشرقية يتبع 
حكومة الموقتة، باإلضافة إلى توقف بعض 
بسبب  عملها  مزاوالة  عن  الليبية  الجامعات 
الحرب، تسبب في لجوء معظم الطالب إلى 
جامعات أخرى مماثلة، وهي قد ال تستطيع 

استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة.
الخدمات  انخفاض  التقارير  ــدت  وأكـ
بمختلف  التعليم  مؤسسات  في  التعليمية 
مستوياتها، لعدة أسباب من بينها سياسات 
المركزي،  ليبيا  اتخذها مصرف  التي  التقشف 

دون أن يقابله اإلمكانات البشرية والمادية.
تواجه  التي  ــات  األزم التقارير  وحصرت 
ومختبرات  معامل  غيباب  في  التعليم  قطاع 
فضال  مدرسية،  ومعامل  مكتبية  وخدمات 
الدراسية  المقررات  في  المستمر  التغير  عن 
قبل  من  علميا  تخطيطا  لها  المخطط  غير 
الخبراء، واالستعجال في تغيير المناهج، مما 
تسبب في وجود أخطاء في المناهج السيما 

في مرحلة التعليم األساسي.
التعليم  لوزارة  المتاحة  الميزانية  وتبلغ 
ليبي،  دينار  مليار   8.3 حوالي   2017 لسنة 
النفقات  مليار، حيث سجلت   6.1 أنفق منها 
العلمي  والبحث  منها،   80% الرواتب  على 
والتطوير والتدريب %0، وفقا لتقارير ديوان 

المحاسبة.
معايير  تطبيق  الـــوزارة  تحاول  وبينما 
القطاع  فإن  التعليمي  النظام  في  دولية 
رأسها  على  عديدة  أزمــات  يعاني  يــزال  ال 
المدارس  وتضرر  الرواتب  وتأخر  التمويل 
العديد  في  وقعت  التي  المواجهات  بسبب 
من المناطق، ما يجعل الهدف القائم خطوة 
استباقية قبل خطوات أخرى أكثر إلحاحا، أم 
أنها الخطوة التي تقود لمزيد من الخطوات 

اإلصالحية.

■ هل تطلعنا على أهم المباني التاريخية
في بنغازي؟
قصر الحاكم

وتم  المنار«،  »قصر  يسمى  واآلن  الليبية  الجامعة  أو 
بنغازي،  في  اإليطالي  االستعمار  عهد  في  المبنى  إنشاء 
ليكون مقرا للوالة اإليطاليين، تعرض كغيره من المباني 
للقصف خالل الحرب العالمية الثانية وتمت صيانته بعد 
أنشئ  حيث  المدينة،  في  للملك  مقرا  ليكون  االستقالل 
القصر الذي عرف الحقا كذلك باسم »قصر غراتسياني« 
تشييد  فيها  وجرى   ،1913 في  األولــى  مرحلتين،  على 
الجناح  بناء  تم  بينما  البحر،  على  المطل  الغربي  الجناح 

في  الرئيسي  الــشــارع  على  المطل  الشرقي 
1928، وشهد هذا القصر إعالن ملك ليبيا 

البالد  استقالل  األول  إدريــس  السابق 
العام 1951.

عبد  من  وبمبادرة   1954 في 
الحميد العبار رئيس مجلس النواب 
عن  التنازل  تــم  ــذاك،  آنـ الليبي 
المبنى ليكون مقرا رئيسيا للجامعة 
الليبية، ليصير الحقا مقرا ألكاديمية 
قاريونس  لجامعة  التابعة  اللغات 

ويقع بابه الرئيسي بشارع جمال عبد 
الناصر الحالي )االستقالل سابقا(.

في 30 أغسطس 2008، تم في القصر 
والشراكة  الصداقة  معاهدة  على  التوقيع 

والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، وتملكه حاليا للجنة الشعبية 
العامة )رئاسة الوزراء( في بنغازي.

 17 ثورة  بنغازي خالل  التي شهدتها  األحداث  وعقب 
فبراير تعرض القصر للنهب ولحريق أتى على أجزاء منه، 
وتعرض إلى ضرر بالغ أثناء عملية الكرامة، مما استوجب 

الترميم العاجل.
بيت المدينة الثقافي

جرى إنشاؤه في العهد العثماني، ويعد من أقدم بيوت 
ثقافي  ومركز  متحف  إلى  الحقا  تحويله  تم  المدينة، 
على  يحتوي  كما  واألدبية،  الثقافية  الحركة  لرواد  وقبلة 

إدارة جهاز المدن التاريخية، وتعرض إلى ضرر بالغ أثناء 
الحرب.

بنك روما
اإليطالي  العهد  في  إنشاؤه  وتم  بيرنيتشي  وهو مسرح 

خالل الفترة بين العامين 1932 و1934.
سوق الربيع–سوق الحوت

تم إنشاء المبنيين في العهد اإليطالي خالل الفترة بين 
العامين 1928 و1930.

شارع عمر المختار
الذي  القديمة،  المدينة  في  الرئيسية  الشوارع  أهم  أحد 

يحتوي على عدد كبير من المباني اإليطالية.
ميدان البلدية

ثم  ومن  العثماني،  العهد  في  البلدية  مبنى  يضم  كان 
أعيد بناؤه في العهد اإليطالي ليشغل نفس المهمة.

ميدان الشجرة
عرف فترة االحتالل اإليطالي باسم »بيازا أدميراليوكاني« 
إلي   1954 العام  في  ليبيا  استقالل  بعد  اسمه  ليتغير 
ضد  الليبيين  كفاح  تأييد  في  طوسون«  عمر  »ميدان 
»ميدان  بإسم  عــرف  ثم  ومــن  االيطالي،  االستعمار 

الشجرة« نسبة للشجرة الواقعة في وسط الميدان.
■ وما الدور الذي يقوم به جهاز إدارة المدن 

التاريخية في بنغازي؟
الذي  الخطر  أدرك  عندما   2006 العام  الجهاز  أنشئ 
فأوالها  القديمة،  والمدن  التاريخية  المباني  يهدد 
لتواصل  حضارية  معالـم  تظل  حتى  والحماية  العناية 
اإلنسانية  الكنوز  هذه  أن  السيما  وترابطها،  األجيال 
اهتمام  لـوال  االنــدثــار  وشــك  وعلى  مهددة  كانت 

الجهاز.
وصيانة  واستثمار  وإدارة  برعاية  الجهاز  ويختص 
الخطط  التاريخية، كما يختص بوضع  المباني  وتطوير 
بحماية  الخاصة  والهندسية  والفنية  الثقافية  والبرامج 
ليبيا،  في  التاريخية  والمباني  القديمة  المدن  وتطوير 
وكل ما يتعلق بشؤون تلك المدن والمباني والمرافق، 
الشخصية  على  والمحافظة  حمايتها  شأنه  من  وما 
لسنة   3 رقــم  القانون  ألحكام  وفقا  لها  التاريخية 
القديمة  والمدن  والمتاحف  اآلثار  حماية  بشأن   1994
في  الجهاز  عمل  حدود  تقع  حيث  التاريخية،  والمباني 

منطقة البالد والمباني التاريخية بها .

■ هل هناك أضرار جسيمة في المباني التاريخية؟
ألنه  ترميمه  نستطيع  ال  بعضها  كبيرة،  األضــرار  نسبة 
نستطيع  ال  المقابل  في  ولكن  بــاألرض،  تسويته  تمت 
من  ببنائه  سنقوم  ولذلك  يتكرر،  لن  معلم  ألنه  إلغاؤه 
جديد بنفس الطراز، وهناك مبان يمكن ترميمها، لذلك 

نحن نعمل بكل جهد للمحافظة عليها.
■ وماذا عن عاقة الجهاز بمصلحة اآلثار بالمدينة؟

الجهاز يتبع مصلحة اآلثار من الناحية القانونية .
■ وهل ثمة تعاون بين البلدية والجهاز؟

البلدية هي األساس في عمل الجهاز، فال نقوم بعمل إال 
بموافقة البلدية وإطالعها على كافة اإلجراءات بحكم أن 

عملنا مرتبط بها.
■ وماذا عن مدى تعاون المنظمات الدولية 

المهتمة بالتراث؟
عالمية  منظمة  أي  مع  التعاون  في  مشكلة  لدينا  ليست 
 »UNDP« منظمة  مع  حاليا  نعمل  بل  الخصوص،  بهذا 
التابعة لليونسكو في التجهيز إلنشاء مشروع الكورنيش 
وسيكون  المخططات،  بإعداد  وقمنا  بنغازي،  بمدينة 

التمويل من المنظمة باعتماد من بلدية بنغازي.
■ وهل تمتلكون تصورا بشأن المواقع التراثية؟

المباني  بخصوص  مستقبلية  خطط  لدينا  نــعــم، 
التاريخية، وذلك بتشكيل فريق من الباحثين والمهتمين 
المواقع  لحصر  آلية  بوضع  العمل  يتولى  واالستشاريين 
في  التاريخية  والمدن  للمباني  قوائم  وإعداد  التاريخية 
سجل خاص يسمى »سجل قائمة التراث الوطني للمدن 
من  مجموعة  اختيار  إلى  باإلضافة  التاريخية«،  والمباني 
العالية  التاريخية  القيمة  ذات  التاريخية  والمواقع  المدن 
اليونسكو  منظمة  مع  بالتنسيق  ليبيا  مستوى  على 

لتسجيل هذه المواقع ضمن قائمة التراث العالمي.
اجتماع،  من  أكثر  عقد  في  أعمالها  اللجنة  وباشرت 
وتوثيق  وتسجيل  لحصر  عمل  ــرق  وف لجان  وتشكيل 
التاريخية، وذلك من خالل بطاقة تعريف تحتوي  المعالم 
على الموقع العام كالتالي: )اسم المعلم، الشارع، الحدود 
اإلدارية، االستخدام، عدد الطوابق، الوحدات، نقطة دالة(، 
بالمواقع  المختصة  بالمنظمات  دوليا  تقييده  ثم  ومن 
لبيانات كل مبنى يشمل تاريخه  التاريخية، وإعداد كتيب 
الصيانة  حيث  من  عليه،  للحفاظ  الجهاز  تدخل  وآلية 

والترميم وتحديد وظيفة استخدامه واالستفادة منه.
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تراجع التعليم في ليبيا.. جودة مفقودة وحلول مستعصية

خطة إلنقاذ املواقع األثرية.. واالنتهاء من مشروع كورنيش بنغازي

حشد دولي إلعمار وتنمية سرت
ليبيا خارج مؤشر جودة التعليم الدولي

مدير جهاز إدارة المدن التاريخية لـ »الوسط«:

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنشاء 
هيئة إلعمار وتنمية مدينة سرت »لتكون المدينة 
التخطيط والتحديث«،  نموذجا يحتذى من حيث 
عمل  ورشة  أثناء حضوره  كلمته  خالل  ذلك  جاء 
حول إعمار المدينة أقامتها، األربعاء، جامعة سرت 

بحضور خبراء ومسؤولين حكوميين.
الزيارة نحدث عن  السراج كلمته خالل  وألقى 
المعارك التي خاضتها قوات »البنيان المرصوص«، 
الشرق  وتربط  مجاهدة،  »مدينة  أنها  إلى  الفتا 
بالغرب والجنوب، وشهدت معركة الوحدة الوطنية، 
الجهاد  في  الفاصلة  المعركة  القرضابية،  معركة 
الليبي، التي شكلت البداية الندحار المستعمرين«.

»الوقوف  استهدفت  سرت  زيارته  أن  وأوضح 
على االحتياجات العاجلة والملحة للمدينة«، مشيرا 
إلى أن »لدى الحكومة رؤية استراتيجية لإلعمار، لم 
تتمكن حتى اآلن من ترجمتها على أرض الواقع، 
بالنظر للبعد المالي واالقتصادي لألزمة الليبية«، 
و»أن الحكومة تحصلت على كثير من الوعود من 

المجتمع الدولي، التي تحقق القليل منها فقط«.
وأوضح السراج أن حكومة الوفاق أطلقت، بدعم 
»برنامج  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  من 

اإلعمار  إعادة  »يتضمن  الذي  االستقرار«  تحقيق 
بقدر المتاح من تمويل«، مؤكدا »تخصيص حزمة 
مساعدات لمدينة سرت إلزالة األلغام وتأمين عودة 
المشافي والمدارس  النازحين، وتأهيل عدد من 
وغيرها من الخدمات، والعمل على وضع منظومة 

بيانات لتحديد مسارات عملية اإلعمار«.
وكان داعش قد سيطر على سرت في فبراير 
عام، 2015 حتى تم طرده منها على ايدي قوات 

البنيان المرصوص في ديسمبر 2016.
داعش  تنظيم  خسر   2016 ديسمبر   5 وفي 
مايو   28 في  عليها  سيطر  التي  ســرت،  مدينة 
2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة 
قوات »البنيان المرصوص« التي شكلها المجلس 
وسيطرت  لمحاربته   2016 مايو   5 في  الرئاسي 

عليها بالكامل.
بعد  سرت،  في  للمعركة  داعش  خسارة  وبعد 
طرده من بنغازي ودرنة والنوفلية )شرق( وصبراتة 
هجمات  عبر  جديد،  من  للظهور  عــاد  )غـــرب(، 
منها  حكومية  ومقار  أمنية  تمركزات  استهدفت 
للنفط  الوطنية  والمؤسسة  االنتخابات  مفوضية 

بطرابلس.

هيئة لتنفيذ االستراتيجية بالمدينة

حوار–ابتسام أغفير 

برامج ثقافية وفنية وهندسية لحماية 
وتطوير المدن القديمة والمباني التاريخية

نسبة األضرار كبيرة وبعض المباني 
سويت باألرض وسنقوم ببناء بعضها 

من جديد بنفس الطراز

طرابلس–أحمد الخميسي

● ورشة العمل حول إعادة أعمار وتنمية سرت.
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برلين – وكاالت

المواطنون وجهوا إلى ائتالفها صفعة مدوية

ميركل تسعى الستعادة ثقة الناخبني بعد هزيمة قاسية في والية »بافاريا«

هوشي منه، فيتنام ــ وكاالت

أديس أبابا – وكاالت

 <  وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس
تعهدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بـ»استعادة 
انتخابات والية  الناخبين بعد فشل حلفائها في  ثقة« 
استعادت  وإذ  ألمانيا.  مقاطعات  وأغنى  أكبر  بافاريا، 
شهدت   2017 انتخابات  منذ  مضطربة  سنة  ميركل 
بأن  أقرت  إئتالفية،  حكومة  لتشكيل  شاقة  محادثات 

»الكثير من الثقة قد فقدت«.
بافاريا،  انتخابات  من  بها  خرجت  التي  والعبرة 
المسيحي  االتحاد  اإلئتالف،  في  شريكاها  مني  حيث 
االجتماعي والحزب االشتراكي الديمقراطي بهزيمتين 
أبذل  أن  يجب  المستشارة  »أني  بما  هي  كبيرتين، 
الثقة  هذه  تكون  أن  لضمان  الجهد  من  مزيدًا 

موجودة« وفًقا لتصريحات ميركل اإلثنين.
أيضًا  أظهرت  بافاريا  انتخابات  أن  ميركل  وذكرت 
الكامل  والتشغيل  االقتصادية  البيانات  أفضل  أن 
يتعين  أنه  للمواطنين غير كافيين وحدهما، موضحة 
فقدانها  تم  التي  الثقة  كم  االعتبار  في  الوضع  أيضًا 
أن  مضيفة  الماضية،  عشر  االثني  األشهر  خالل 
المواطنين ينتظرون أن يعمل التحالف المسيحي على 

نحو مشترك.
انتخابات  في  بصدمة  الحاكمة  األحزاب  ومنيت 
والية بافاريا حيث تراجع االتحاد المسيحي االجتماعي 
التي  الوالية،  في  المطلقة  غالبيته  ليخسر  نقاط   10
حكمها منذ ستينات القرن الفائت. كما تراجع الحزب 
في  اآلخر  ميركل  شريك  الديمقراطي،  االشتراكي 
االئتالف، ليحصل على 9,7 بالمئة وهي أسوأ نتيجة له 

في أي مقاطعة على اإلطالق.
بعد  تسايتونغ«  »سودويتشه  صحيفة  وذكرت 
أمامه خيار واضح:  إئتالف ميركل  أن  االنتخابات  هذه 
العودة إلى »المنطق، أوانتخابات جديدة«. وقال نائب 
رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي رالف ستيغنر إن 
»المواطنين وجهوا صفعة مدوية« لألحزاب الحاكمة 
إذا  طوياًل«  يستمر  لن  الكبير  »اإلئتالف  أن  مضيًفا 

في  الكبير  اإلئتالف  قادة  ويترقب  نهجه.  يغير  لم 
في  أخرى  مهمة  والية  انتخابات  بتوتر  اآلن  برلين 
أكتوبر   28 في  الناخبون  يدلي  إذ  الشهر.  نهاية 
التي  ألمانيا  بوسط  هيسن  والية  في  بأصواتهم 
تضم مدينة فرانكفورت المركز المالي المهم. وتشير 
بوفيير،  فولكر  ميركل،  حليف  أن  إلى  االستطالعات 
حكومة  برئاسة  لالحتفاظ  شاقة  معركة  سيخوض 

الوالية.
وقالت صحيفة دي فيلت إن تلك االنتخابات ستكون 
بمثابة »اختبار« لميركل مؤكدة أن مستقبلها »يمكن 

أن يتقرر في هيسن«.
األلمانية  بافاريا  والية  برلمان  انتخابات  وأسفرت 
المسيحي  االتحاد  خسارة  عن  األحد  مت  نُظَّ التي 

بها  يتمتع  كان  التي  المطلقة  األغلبية  االجتماعي 
50 عامًا. وحصل في انتخابات 2018 على  على مدار 
37,3 % من جملة األصوات، أي بخسارة 10,4 % عن 
انتخابات عام 2013. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في 
تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، إنها 
خسارة »مؤلمة« و »نقبل نتيجة االنتخابات بتواضع«.

أما الخاسر األكبر لالنتخابات في بافاريا فكان الحزب 
االشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,7 % وهي أسوأ 
نتيجة انتخابات في تاريخه. فقد كانت نسبة األصوات 
بافاريا  الماضية في  االنتخابات  التي حصل عليها في 
20,6 %. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية 
البرلمان  في  قوة  خامس  كونن،  ناتاشا  بافاريا،  في 

البافاري.

فقد  المعارض.  الخضر  فهو حزب  األكبر  الفائز  أما 
نسبتها  تبلغ  بزيادة  أي   ،%  17,8 نسبة  الخضر  حقق 
9,2 % عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى 
الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة 
في تاريخ الحزب في الوالية. وقالت المرشحة الرئيسية 
اللحظة،  تلك  تصف  وهي  شولتسه  كاتارينا  للحزب 

»لقد قفز قلبي« من الفرحة.
اليميني  ألمانيا،  أجل  من  البديل  حزب  سجل  كما 
الشعبوي المتهم بالتعاطف مع األفكار النازية، انتصارًا 
رغم  األصوات،  من   %  10,6 على  حصل  حيث  كبيرًا 
االنتخابات  في  فيها  يشارك  التي  األولى  المرة  أنها 
البرلمان،  في  قوة  رابع  يكون  وبذلك  بافاريا.  في 
خلف الناخبين األحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة 
األصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في 
المعارضة حيث أن كافة األحزاب األخرى ترفض إقامة 

تحالف معه لتشكيل الحكومة.
رئيس  زودر،  أعرب  الواضحة،  خسارته  ورغم 
حكومة والية بافاريا، عن اعتقاده بأن حزبه المسيحي 
االجتماعي تلقى »تكليًفا واضحًا بحكم الوالية«. وقال 
زودر، في ميونيخ مساء األحد »من الضروري اآلن هو 
تشكيل حكومة مستقرة. ونحن نقبل بهذا التكليف«.

يكن  لم  اليوم  بأن  زودر  اعترف  نفسه،  الوقت  في 
»نتيجة  يحرز  لم  ألنه  لحزبه  بالنسبة  سهاًل  يومًا 
من  الدروس  نأخذ  أن  علينا  "يتعين  وأضاف  جيدة«، 
حتى  كبير  بجهد  كافح  حزبه  أن  زودر  ورأى  هذا«. 

اللحظة األخيرة من االنتخابات.
وقالت أليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب 
»البديل« أن »من صوّت لمصلحة البديل أللمانيا في 

بافاريا صوّت أيضا لرحيل ميركل«.
هذا  بعد  يرددونه  المراقبون  بات  الذي  والسؤال 
الزلزال االنتخابي البافاري: إلى متى سيصمد اإلئتالف 
بعد  خصوصًا  ميركل،  برئاسة  برلين  في  الكبير 
تضعضع مكانة الحزب االشتراكي وخسارته المذلة في 
المسيحي  االجتماعي  االتحاد  فقدان  وكذلك  بافاريا، 

ألغلبيته المطلقة في الوالية ...؟

بعد التلميح إلقالته في مقابلة تلفزيونية

عائشة محمد أول امرأة وزيرة للدفاع في أفريقيا

أعلن وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس الثالثاء أن دونالد ترامب أكد له تأييده الكامل 
له وذلك غداة تصريحات للرئيس األميركي أثارت على ما يبدو تساؤالت بشأن مصيره.
وأكد ماتيس للصحافيين على متن طائرة أقلته من واشنطن إلى هوشي منه في 
مستهل جولة أسيوية تشمل فيتنام وسنغافورة، أنه تحدث مباشرة مع ترامب هاتفيا 

قبل ظهر اإلثنين بتوقيت واشنطن. وقال ماتيس »قال لي +أنا معك مئة بالمئة+«.
األحد  التلفزيونية  »سي.بي.إس«  شبكة  بثت  أن  بعد  ماتيس  تصريحات  وجاءت 
مقابلة مع ترامب ألمح فيها إلى احتمال مغادرة ماتيس البنتاغون. وقال »ربما يكون 

ذلك. أعتقد أنه ديموقراطي نوعا ما، إذا أردتم معرفة الحقيقة«.
وأضاف ترامب، »لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جدا. ربما 

يغادر، أعني أنه في مرحلة ما الجميع يغادرون«.
وفي وقت سابق خالل الرحلة التي استمرت 20 ساعة إلى فيتنام — قبل أن يتحدث 
إلى ترامب الذي كان بدوره في طريقه إلى فلوريدا على متن إيرفورس-وان — سئل 

ماتيس عما استنتجه من تصريحات ترامب. وأجاب »ال شيء على اإلطالق«.
وقال ماتيس »أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبدا عن مسألة مغادرتي. وكما ترون هنا، 

نحن في طريقنا، ونواصل فحسب القيام بعملنا، ليس هناك مشكلة«.
وأضاف بأنه لم يقم أبدا باالنضمام إلى أي من األحزاب السياسية، وأن من هم في 

الجيش »غير سياسيين بكل فخر«.
تعديل وزاري

وتدور تكهنات منذ أشهر حول مصير ماتيس. وبلغت التكهنات ذروتها في سبتمبر 
عندما نشر الصحافي المخضرم بوب وودورد كتابا يحمل عنوان »الخوف«، ويروي فيه 
تفاصيل الفوضى داخل البيت األبيض. وجاء في الكتاب أن ماتيس شكك بأحكام ترامب 

وشبه فهمه بفهم طفل عمره 10 أو 11 سنة.
مناقشة  يتجنب  بتحفظه،  المعروف  المارينز  سالح  في  السابق  الجنرال  وماتيس، 
السياسة أو عالقته بترامب. ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس يشعر باالستياء عند 

مقارنته بشكل سلبي مع ماتيس الذي يتمتع بتأييد كبير من الحزبين.
أو مسؤولين في  إن ماتيس  الكتاب  يقول  الوقائع  ويروي كتاب وودورد عددا من 
إدارة ترامب أخروا فيها تنفيذ أوامر من الرئيس، كتلك التي أعقبت تغريدات لترامب 
العام الماضي ذكرت أن جميع العسكريين المتحولين جنسيا يجب منعهم من االلتحاق 

بالجيش.
ويعتزم ترامب إجراء تعديل وزاري بعد انتخابات منتصف الوالية، والتي ستحدد ما إذا 

بوسع الديموقراطيين استعادة بعض القوة بعد هزيمة مذلة في 2016.
وأزاح الرئيس عددا من كبار مسؤوليه ومنهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون 

والجنرال إتش.آر ماكماستر، الذي كان مستشار األمن القومي.
واألسبوع الماضي أعلنت سفيرته لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي، استقالتها التي 

ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام.
توتر مع الصين

والقت التكهنات بشأن مصير ماتيس في إدارة ترامب بظاللها على وصوله الثالثاء 
إلى هوشي منه، التي يبدأ منها جولة أسيوية تستمر أسبوعا، ويرجح أن يهيمن عليها 

التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين بشأن عدد من القضايا.
بحر  في  للصين  المتزايد  العسكري  بالنفوذ  ماتيس  ندد  فيتنام،  إلى  وفي طريقه 

الصين الجنوبي، و»الممارسات االقتصادية المفترسة« إزاء دول أصغر حجما في آسيا.
لكن بعد أسابيع من تدهور العالقات العسكرية مع الصين وسط استمرار نزاع تجاري 
مع الواليات المتحدة، قال ماتيس إن واشنطن ال تحاول تقييد منافسها في منطقة 
الهادئ. وقال للصحافيين »واضح أننا ال نسعى الحتواء الصين« وأضاف »لو فكرنا بذلك 
التخذنا موقفا مختلفا تماما«.وكانت جولة وزير الدفاع األميركي تشمل في األساس  
محطة في بكين، لكن الزيارة ألغيت بعد امتناع الصين عن تحديد موعد له مع نظيره 
الصيني . وزيارة ماتيس لفيتنام هي الثانية له بعد زيارة إلى هانوي في يناير. ونادرا 
ما يقوم وزراء دفاع أميركيون بمثل هذه الزيارات. ويعد وجود ماتيس مؤشرا قويا على 
األهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العالقات مع أحد أعدائها السابقين وسط تزايد 

التوتر مع الصين.

كشف رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد الثالثاء عن تشكيل حكومة مصغّرة، شغلت 
الحكومة  باسم  لمتحدث  وفًقا  البالد،  تاريخ  في  األولى  للمرة  مقاعدها  نصف  النساء 

األثيوبية.
وتشغل النساء مناصب رئيسية في الحكومة المؤلفة من 20 وزيرًا والتي تتضمن 
وزارة السالم المستحدثة لإلشراف على الشرطة الفيدرالية ووكاالت االستخبارات، على ما 

أفاد رئيس أركان الجيش اإلثيوبي فيتسام أريغا.
وكتب أريغا على تويتر أّن »النساء سيتولين حقائب وزارية رئيسية بما فيها وزارات 

السالم والتجارة والصناعة والدفاع«.
وستكون عائشة محمد هي أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في البلد األفريقي 
الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. كما عُينت رئيس البرلمان، مفريات 

كامل، كوزيرة للسالم، وكانت أيضًا أول 
امرأة تتولى منصب رئاسة البرلمان في 
وكانت  الفائت.  أبريل  في  البالد  تاريخ 
الحكومة الماضية تضم 28 وزيرًا، من 

بينهم خمس سيدات فقط.
نصفها  حكومة  عن  اإلعالن  ويعد 
من  سلسلة  في  األخير  هو  النساء  من 
آبي  طبقها  التي  الدرامية  اإلصالحات 
أكثر  بعد  أبريل  في  توليه منصبه  منذ 
من عامين من االضطرابات المناهضة 
االستقالة  في  ساهمت  التي  للحكومة 
ميريام  لهايلي  لسلفه  المفاجئة 
ديسيلين. وشملت إصالحات آبي إنهاء 
نزاع دام استمر قرابة عقدين مع إريتريا 
المعارضين  سراح  وإطالق  المجاورة، 
المسجونين، والترحيب بعودة الجماعات 

الرئيسية  الصناعات  لخصخصة  خطط  عن  واإلعالن  البالد  إلى  المحظورة  السياسية 
المملوكة للدولة. وفي 28 مارس الفائت، اختارت »الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب 
أثيوبيا« الحاكمة آبي البالغ 42 عامًا في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة 
منذ أواخر العام 2015 من قبل اثنتين من أكبر المجموعات العرقية في إثيوبيا. ورغم 
إجرائه إصالحات غير مسبوقة، تواجه حكومته أعمال عنف إثنية متعاقبة بينها أعمال عنف 

في جنوب أثيوبيا تسبّبت في نزوح نحو مليون شخص.

تمارين الضغط مع الجنود المتمردين
وكان آبي قد أثار دهشة اإلثيوبيين نهاية األسبوع الماضي بعد أن انتشرت على 
أثناء ممارسة  األثيوبي  الوزراء  التواصل االجتماعي لقطات فيديو تظهر رئيس  مواقع 

»تمرين الضغط« الرياضي لتهدئة الجنود المتظاهرين، ثم دعوتهم لتناول العشاء.
وكان نحو 240 جنديًا قد تجمعوا قبل أسبوع خارج مكتب آبي لالحتجاج على تدني 
األجور، مما تسبب في إثارة قلق بالعاصمة. ثم خرج الزعيم اإلصالحي ليقابل الجنود 

بنفسه، ووعد بالتعامل مع مخاوفهم.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر اإلنترنت أن رئيس الوزراء انضم إلى القوات أثناء 

ممارسة تمرين الضغط المتعارف عليه في القوات المسلحة.
ولم يكن من الممكن التفكير في مثل هذا المشهد في ظل بعض القادة السابقين 

للبالد، حيث اعتبرت جماعات حقوقية العديد منهم قمعيين.
وقال زينو جمال رئيس لجنة الشرطة الفيدرالية األثيوبية إن رئيس الوزراء وعد في 

نهاية اليوم بمقابلة المحتجين في وقت قريب لالستماع إلى شكاواهم.
والحًقا، قام متحدث باسم الجنود المحتجين بإصدار بيان يقدم فيه االعتذار لرئيس 
الوزراء، وللشعب األثيوبي لما سببوه من إشاعات وقلق حول تورطهم في محاولة انقالب 

عسكري بعد التجمع أمام مكتب آبي.

وزير الدفاع األميركي يؤكد
أن ترامب يدعمه بالكامل

آبي يواصل إصالحاته في إثيوبيا 
ويشكل حكومة نصفها من النساء

االتحاد األوروبي: الخروج من دون اتفاق أكثر ترجيحا

بروكسل ولندن تعتقدان أن اتفاقا حول »بريكست« ال يزال ممكنا

المتحدة  والمملكة  األوروبي  االتحاد  أبدى 
اعتقادهما أنه ال يزال من الممكن التوصل 
فشل  رغم  طالقهما  بشأن  اتفاق  إلى 
التوصل  في  ببروكسل  األحد  مباحثات 
المجلس  على  يعرض  اتفاق  مقترح  إلى 
األوروبي الذي افتتح أعماله أمس األربعاء.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
قبل  اإلثنين  بلندن  العموم  مجلس  أمام 
ما يزيد قليال على خمسة أشهر من موعد 
المعروفة  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج 
»ما   ،2019 مارس   29 في  »بريكست«  ب 
األفضل  هو  تفاوضيا  اتفاقا  أن  أعتقد  زلت 
وما  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  للمملكة 
زلت أعتقد أن هذا االتفاق قابل للتحقيق«.

يمكننا  »ال  في مؤتمر صحافي  وأضافت 
آفاق  عن  بإخراجنا  الخالف  لهذا  نسمح  أن 
اتفاق جيد وتركنا أمام نتيجة عدم التوصل 
الى اتفاق التي ال يرغب فيها أحد«، وذلك 
الحدود  بشأن  الخالف  الى  اشارة  في 
بشأنها  التفاوض  يزال  ال  التي  االيرلندية 

متعثرا.
برلين  في  صناعيين  مع  لقاء  وخالل 
ميركل  انغيال  االلمانية  المستشارة  أبدت 
اإلشارة  مع  المفاوضات،  سير  في  ثقتها 
محتمل  لفشل  االستعداد  ضرورة  إلى 
علينا  »لألسف  محذرة  وقالت  للمفاوضات. 
اآلن أن نستعد لمختلف السيناريوهات )..( 
وال يجب أن ندفن الرأس في الرمل والقول 
كل شيء ستتم تسويته في نهاية األمر«.

كبير  أمل  »لدينا  ميركل،  وأوضحت 
حاليا  لكن  خروج  اتفاق  إلى  التوصل  في 
التي  المشاكل  إلى  بالنظر  أصعب  يبدو 
الشمالية.  وايرلندا  ايرلندا  بقضية  تحيط 
اتفاق  المستقبل  في  يبقي  أن  جميعا  نريد 

غياب  يضمن  الذي  العظيمة  الجمعة 
الكيانين  بين  الحدود  على  المراقبة 

االيرلنديين«.
المجلس  رئيس  كتب  المقابل،  في 
القادة  دعوته  في  توسك  دونالد  األوروبي 
األوروبيين إلى قمة بروكسل قائال، »علينا 
عدم  لسيناريو  االوروبي  االتحاد  نعد  أن 
وجود اتفاق، وهو أكثر ترجيحا من أي وقت 

مضى«.
تبين  الراهن،  الوضع  »في  وأضاف 
تصوره  مما  تعقيدا  أكثر  الوضع  أن 
متفائلين  نبقى  أن  علينا  ولكن  البعض. 
لمواصلة  حسنة  نية  ثمة  ألن  ومصممين، 

الجانبين«. المباحثات لدى  هذه 
الديموقراطي  الوحدوي  الحزب  ويرفض 
رئيسة  تحتاج  الذي  الشمالي،  االيرلندي 
للحفاظ  العشرة  لنوابه  البريطانية  الوزراء 
تسويات  البرلمان،  في  مطلقة  أغلبية  على 
أي  منح  على  موافقته  عدم  بسبب  ماي 

البريطانية. للمقاطعة  وضع خاص 
حول  الحزب  باسم  المتحدث  وقال 
لصحيفة  ويلسون  سامي  بريكست 
بلفاست نيوزلتر أثناء تصويت في البرلمان 
عليه  اتفاق ستحصل  أي  أرى  البريطاني »ال 
أنه  األغلبية«. وأضاف »بالتالي من المرجح 
عدم  سيناريو  إلى  الوصول  حتميا  سيكون 

بوريس  ندد  جهته،  من  اتفاق«.  وجود 
المحافظين  كتلة  رئيس  جونسون 
بمقترحات  ل»بريكست«  المناصرين 
بين  »خيارا  باعتبارها  األوروبي  االتحاد 
استعبادها«  أو  المتحدة  المملكة  كسر 

ودعا إلى »رفضها اآلن«.

مهلة شهر
األوروبية  المفوضية  باسم  المتحدث  وأكد 
مارغاريتيس شيناس »نواصل العمل من أجل 
اتفاق، لكن عملنا لالستعداد لكافة االحتماالت 

مستمر ويتكثف« في حال غياب اتفاق.
المتحدة  المملكة  على شركاء  وسيكون 

ال 27 أن يقرروا الخطوات الواجب اتباعها 
القمة  قبل  األربعاء  أمس  عمل  عشاء  خالل 

االوروبية بحضور ماي.
مزدوجة  رسالة  عنهم  تصدر  أن  ويرجح 
لكن  متواصلة،  المفاوضات  أن  مفادها 
لفرضية  االستعداد  عليه  األوروبي  االتحاد 
بات  االتفاق  ألن  »ليس  اتفاق  بدون  فراق 

غير ممكن بل آلن العد العكسي بدأ«.
اإلسباني  الخارجية  وزير  عبر  بدوره، 
قائال  اإلثنين  ثقته  عن  بوريل  جوزيب 
»لن يحدث أي شيء قبل القمة، لن يكون 
ينبغي  ال  لكن  األسبوع،  هذا  اتفاق  لدينا 
التهويل. ال يزال هناك وقت. ال يزال أمامنا 
نتوصل  لن  أننا  تخيل  علي  ويصعب  شهر. 

إلى اتفاق«.
ليو  االيرلندي  الوزراء  رئيس  وقال 
في  اتفاق  إلى  التوصل  يتوقع  إنه  فاراكار 

أو ديسمبر. نوفمبر 
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  واعتبر 
ماكرون اإلثنين أن »التقدم« ال يزال ممكنا 
فرنسا  بأن  التذكير  مع   ، اتفاق  باتجاه 

السيناريوهات«. لكل  »مستعدة وجاهزة 
خاصة  أوروبية  قمة  عقد  المقرر  ومن 

نوفمبر. منتصف  ببريكست 
قائال،  االيرلندي  الوزراء  رئيس  وحذر 
لكن  تسوية  على  منفتحين  نزال  ال  »نحن 
تسوية  أية  إبرام  يمكن  ال  أسسا  هناك 
تعمل  »أن  لندن  يطلب من  وهو  بشأنها« 
جزيرة  على  حدود  أية  وجود  عدم  على 

ايرلندا« أيا كان نوع بريكست.
أن  الوفود  أعضاء  أحد  وأوضح 
االجتماعات  في  حاولوا  »المفاوضين 
الحدود(  )لتفادي  تصور  إعداد  األخيرة 
بلهجة  مضيفا  رفضوه«  البريطانيين  لكن 
المرحلة،  هذه  في  مأزق  »هناك  تحذير 
أمر  للبريطانيين  لكنه ليس نهائيا. ويعود 

حسمه«.

تهدف لمكافحة التطرف وتعليم اللغة

الصني تدافع عن احتجاز مليون مسلم في معسكرات بمنطقة »شينجيانغ«
بكين–وكاالت

لندن ــ وكاالت

دافعت الصين الثالثاء عن برنامجها الحتجاز المسلمين 
في شمال غرب البالد، مؤكدة أنها تريد بذلك التصدي 

لإلرهاب عبر مراكز »تدريب متخصصة«.
وتفيد تقديرات ذكرتها مجموعة من الخبراء في األمم 
وأشخاصا  أويغوري  مليون  إلى  يصل  ما  أن  المتحدة 
التركية،  اللغة  تتحدث  صينية  عرقيات  من  آخرين 
شينجيانغ  منطقة  في  اعتقلوا  أن  سبق  او  معتقلون 

الواقعة بشمال غرب الصين.
ويتعرض هذا البرنامج لمزيد من النقد في العالم، 
المتحدة  األمم  ولجنة  المتحدة  الواليات  في  خصوصا 

للقضاء على التمييز العنصري.
وأسفرت اعتداءات نسبتها الصين الى انفصاليين أو 
متطرفين من األويغور، عن مئات القتلى في السنوات 
تصاعد  من  قلقها  عن  السلطات  وتعرب  األخيرة. 
التي  المنطقة  هذه  في  المتطرفة  االسالمية  الحركة 

يعتنق نصف سكانها ال24 مليونا الدين اإلسالمي.
فيها  السلطات  تفرض  لإلرهاب،  التصدي  وباسم 
تدابير أمنية متشددة: كاميرات مراقبة في كل مكان، 
)آي.دي.أن(،  الريبي  النووي  الحمض  وأخذ عينات من 
وحتى تزويد السيارات بشرائح تتيح مالحقة تنقلها عبر 

األقمار االصطناعية.
ونفت الصين في البداية وجود مركز االحتجاز هذه. 
رسمية  ووثائق  االصطناعية  لألقمار  صور  نشر  لكن 
وجودها،  إلى  تشير  اإلنترنت  على  المحلية  للسلطات 
ونشرت  موقفها.  في  النطر  إعادة  على  حملتها 
جديدة  اجراءات  نصوص  الماضي  االسبوع  شينجيانغ 

تمنح هذه المراكز رموزا واضحة.

تعلم اللغة الصينية
الصين  أنباء  وكالة  الثالثاء  نشرتها  مقابلة  وفي 

الذي  شينجيانغ  رئيس  ذاكر،  شهرت  دافع  الجديدة، 
هذه،  االحتجاز  مراكز  عن  األويغور،  إثنية  الى  ينتمي 

مؤكدا أن المنطقة باتت »في أمان واستقرار«.
تهدف  المهني«  »للتدريب  المراكز  هذه  إن  وقال 
إلى تحسين المهارات ومستوى أفراد األقليات العرقية. 
وال  فيها،  يتدربون  الذين  األشخاص  عدد  يحدد  ولم 

عدد الذين يسمح لهم بمغادرتها كما يريدون.
في  صعوبات  يواجهون  ما  غالبا  »أنهم  وأكد 
المحدودة.  المهنية  مهاراتهم  بسبب  وظيفة  إيجاد 

صعبة  عمل  وشروط  حياتية  ظروف  إلى  يؤدي  وهذا 
السهولة  من  بمزيد  اجتذابهم  ويتم  المنطقة،  في 

لالنخراط في االرهاب والتطرف«.
التدريب  »بفضل  أنه  إلى  ذاكر  شهرت  واشار 
أن  يمكن  المتدربين  هؤالء  معظم  فإن  المهني، 
يفكروا في أخطائهم ورؤية الطبيعة الحقيقية واألذى 

الناجم عن اإلرهاب والتطرف الديني«.
هذه  في  الراشدين  من  كبير  عدد  سجن  لكن 
والديهم.  دون  من  باتوا  شبانا  أن  يعني  المؤسسات 

وقد تربى بعضهم لدى أقرباء لهم، والبعض اآلخر في 
دور األيتام العامة.

في  الصين  مديرة  ريتشاردسون  صوفي  وقالت 
هيومن رايتس واتش غير الحكومية للدفاع عن حقوق 
بقساوة  وضعت  الصينية  »السلطات  إن  اإلنسان، 
أطفال بعض المعتقلين السياسيين في شينجيانغ في 

مؤسسات للدولة«.

انحراف
برنامج  من  جزء  »هذا  بيان  في  الثالثاء  وأضافت 
مواطنين  أطفال  بانتزاع  يقضي  منحرف  حكومي 
باسم  عائالتهم،  من  التركية  العرقية  من  مسلمين 

رفاهيتهم المادية«.
الصادرة  تايمز«  »غلوبال  صحيفة  ورفضت 
افتتاحية  في  الحكم،  من  والقريبة  باالنجليزية، 
االنتقادات، مؤكدة أنها تستهدف »التسبب بالفوضى 

وإثارة خطاب معاد للصين«.
في  صينيون  دبلوماسيون  طلب  جهتهم،  من 
من  كبير  عدد  في  مقاالت  نشر  االخيرة  األسابيع 
تعد  التي  المراكز  هذه  عن  للدفاع  األجنبية  الصحف 

كما يقولون وسائل جيدة لمكافحة التطرف الديني.
ويقول أشخاص كانوا معتقلين إنهم سُجنوا بسبب 
بعثوا  ألنهم  أو  حجاب،  ارتداء  أو  الطويلة  لحاهم 

بتحيات على اإلنترنت في األعياد اإلسالمية.
وهي  المراكز،  هذه  في  سابقة  معلمة  وكانت 
صينية من العرقية الكازاخستانية، قالت أمام محكمة 
معسكرا  ذلك  يسمون  الصين  »في  كازاخستان،  في 

سياسيا، لكنه في الواقع كان سجنا في الجبال«.
من جهة أخرى، قال أشخاص من األويغور في الخارج 
إنهم ال يحصلون على معلومات عن ذويهم، وإنهم ال 
يستطيعون تجديد جوازات سفرهم، وإنهم يخضعون 
الشرطة  من  لضغوط  أيضا  يتعرضون  أو  للمراقبة 

الصينية للعودة إلى الصين.

 <   أنغيال ميركل بعد إعالن نتيجة انتخابات والية بافاريا 

 <   مسجد في مدينة قشقار  بإقليم شينجيانغ بغرب الصين

 <  رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثناء كلمتها أمام البرلمان البريطاني 

 <  عائشة أحمد وزيرة دفاع إثيوبيا 
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<  بومبيو يبحث مصير خاشقجي مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

<  نواب من المجلس الشعبي الوطني يقفلون باب المجلس

<  مئات الصحفيين تجمعوا أمام القنصلية السعودية في أسطنبول 

أنقرة ــ وكاالت

صحف تركية تنشر تفاصيل مريعة عن لحظاته األخيرة

بومبيو يتلقى وعودًا من السعودية بتحقيق موسع في اختفاء خاشقجي »ال يستثني أحدًا«
اختفاء  لقضية  تفسير  إلى  التوصل  العالم  يترقب 
دخول  منذ  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحفي 
أكثر  قبل  اسطنبول  في  تركيا  لدى  بالده  قنصلية 
من أسبوعين بعد انتهاء الجولة التي قام بها وزير 
الخارجية األميركي مايك أمس األربعاء والتي شملت 
الرياض وأنقره. والتقى بومبيو في الرياض العاهل 
السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد 
وصوله  فور  أنقرة  في  التقى  بينما  سلمان،  بن 
نظيره  ثم  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

التركي مولود تشاوش أوغلو.
وتزامن وصول بومبيو إلى أنقرة مع نشر الصحف 
قنصلية  داخل  مقتله  تزعم  جديدة  تقارير  التركية 
فريق  يد  وتقطيع جسده على  اسطنبول  بالده في 
اختفاء  يوم  صباح  أنقره  وصل  مزعوم  سعودي 

خاشقجي داخل قنصلية بالده في اسطنبول.
وزعمت الصحافة التركية الموالية للحكومة أنها 
توصلت لمعلومات جديدة توجه أصابع االتهام إلى 
و»قطع  تعذيب  عن  تفاصيل  روت  بعدما  الرياض 
رأس« الصحفي السعودي على أيدي فريق يضم 15 
مسؤواًل سعوديًا داخل قنصلية بالده في اسطنبول 

والتي دخلها في 2 أكتوبر.
ورغم كل التقارير اإلعالمية التي تشير إلى ضلوع 
مبدأ  تطبيق  تريد  واشنطن  أن  يبدو  السعودية، 
قرينة البراءة على حليفتها الرياض عبر التأكيد أن 
»تكشف  شخص  أي  بمحاسبة  وعدوا  السعوديين 
التحقيقات أنه يجب أن يحاسب«. كما أثار الرئيس 
بتصريحه  واسعًا  جداًل  ترامب  دونالد  األميركي 
مقتل  وراء  تكون  قد  مارقة«  »عناصر  أن  الثالثاء 
مكالمتين  إجرائه  بعد  وذلك  السعودي  الصحفي 

هاتفيتين مع الملك سلمان ونجله ولي العهد.
الموالية  التركية  شفق«  »يني  جريدة  وأفادت 
للحكومة بأن الصحفي السعودي تعرض للتعذيب 
في  بالده  قنصلية  داخل  رأسه  يقطع  أن  قبل 
إلى  معلوماتها  في  تستند  أنها  مؤكدة  اسطنبول 

االستماع لتسجيالت صوتية.
خالل  خاشقجي  تعذيب  تم  إنه  الجريدة  وقالت 
استجوابه عبر قطع أصابعه، مشيرة إلى أنها تملك 
الجريدة  وروت  ذلك.  تثبت  صوتية  تسجيالت  عدة 
أنه بعد التعذيب تم قطع رأس الصحفي السعودي، 
الرأي في جريدة »واشنطن بوست«  كاتب مقاالت 

والذي كان ينتقد سلطات بالده.
آي«  ايست  »ميدل  موقع  أورد  جهته  من 
االلكتروني نقاًل عن مصدر تركي قوله إنه »لم تكن 
الفريق  وأن  خاشقجي،  الستجواب«  محاولة  هناك 
نفت  السعودية  وكانت  لقتله«.  »حضر  السعودي 
نشرت  الذي  المزعوم  السعودي  الفريق  يكون  أن 
الصحف التركية صور أعضائه لهم عالقة بالسلطات 

الرسمية، وقالت إن من بينهم سائحين.
وكانت تقارير صحفية تركية أشارت إلى أنه في 
رئيس  وهو  الطبيقي  محمد  صالح  الفريق  عداد 
المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية.
إن  باإلنجليزية  الناطق  للموقع  المصدر  وقال 
وأن  دقائق،  سبع  استغرقت  خاشقجي  قتل  عملية 
»كان  فيما  الصحفي  أعضاء  بتقطيع  بدأ  الطبيقي 

خاشقجي ال يزال على قيد الحياة«.
وكان مسؤولون أتراك أعلنوا اعتبارًا من ثاني يوم 

التركية صورًة له لدى وصوله إلى مطار اسطنبول.
وأضافت »نيويورك تايمز« أّن ثالثة مشتبه بهم 
أنهم عبدالعزيز محمد  آخرين -عرّفت عنهم على 
الحساوي وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني- 
مرتبطون بأجهزة أمن وليّ العهد السعودي البالغ 

من العمر 33 عامًا، حسب شهود أو مصادر أخرى.
وأشارت الجريدة إلى أّن هناك رجاًل خامسًا أيضًا، 
هو صالح الطبيقي الذي شغل مناصب عليا في وزارة 
السعودي،  الطبي  القطاع  السعودية وفي  الداخلية 
مشيرة إلى أن »شخصية بهذا الحجم ال يمكن أن 
على  ردًا  وذلك  عليا«،  سعودية  سلطة  إال  تديرها 
تصريحات ترامب بخصوص احتمال تورط »عناصر 

مارقة«.
أّن  من  بنفسها  تأّكدت  إنّها  الجريدة  وقالت 

الـ15  األشخاص  من  األقّل  على  »تسعة 
أجهزة  في  يعملون  كانوا  بهم(  )المشتبه 

وزارات  أو  الجيش  أو  السعودية  األمن 
أخرى«.

»واشنطن  جريدة  ذكرت  جهتها،  من 
هؤالء  من  األقل  على   11 أن  بوست« 

أجهزة  مع  عالقات  لديهم  الـ15  السعوديين 
األمن السعودية.

المشتبه  موقع  إن  تايمز«  »نيويورك  وقالت 
بهم داخل الحكومة السعودية وعالقات العديد 
منهم مع ولي العهد »يمكن أن تجعل تبرئته 
أكثر  خاشقجي(  اختفاء  )عن  مسؤولية  أي  من 

صعوبة«.
الواليات  في  يقيم  خاشقجي  وكان 

إعالنه  بعد   2017 منذ  المتحدة 
بن  محمد  سياسات  معارضته 

سلمان، سواء في ما يتعلق بحرب 
ثالث  منذ  المتواصلة  اليمن 
أو  السعودية،  بقيادة  سنوات 
قيامه باعتقال أعداد كبيرة من 

معارضيه.
»الذهاب حتى النهاية«

وكانت وسائل إعالم أميركية أوردت مساء اإلثنين 
أن السعودية تفكر في االعتراف بأن الصحفي البالغ 
من العمر 60 عامًا قتل خالل عملية استجواب جرت 
فإن  إن«  إن  »سي  شبكة  وبحسب  خاطئ.  بشكل 
الرياض تحضر تقريرًا ينص على أن العملية تمت 
»دون إذن وال شفافية«، وأن »األشخاص الضالعين 

سيحاسبون«.
ورغم تزايد التقارير عن احتمال ضلوع الرياض، 
السعودية  تعهد  على  تشدد  واشنطن  أن  يبدو 

داخل  قتل  السعودي  الصحفي  أن  خاشقجي  اختفاء 
القنصلية على أيدي فريق من 15 مسؤواًل أوفدتهم 
الرياض خصيصًا لهذه الغاية، وهو ما نفته المملكة 

بشكل قاطع.

على أنغام الموسيقى
وأفادت جريدة »يني شفق« أنه في أحد التسجيالت 
يمكن سماع القنصل السعودي في اسطنبول محمد 
العتيبي وهو يقول خالل تعذيب خاشقجي »افعلوا 

ذلك في الخارج. ستوقعونني في ورطة«.
وأشارت الجريدة إلى أنه في تسجيل آخر يمكن 
سماع شخص آخر يقول للعتيبي »إذا أردت أن تكون 
فالزم  السعودية،  إلى  تأتي  حين  الحياة  قيد  على 

الصمت«.
ولم تحدد الجريدة كيف تمت التسجيالت أو كيف 

حصلت عليها.
إلى  متوجهًا  الثالثاء  اسطنبول  العتيبي  وغادر 
في  لمنزله  مرتقبة  تفتيش  عملية  قبل  الرياض 
اختفاء  في  التركي  التحقيق  إطار  في  اسطنبول 

خاشقجي.
بدأ  الطبيقي  أن  التركية  الجريدة  وأضافت 
حينذاك باالستماع إلى الموسيقى أثناء قيامه بعملية 

التقطيع.

مقربون من دائرة ولي العهد
وأفادت جريدة »نيويورك تايمز« مساء الثالثاء بأّن 
العهد  وليّ  من  المقرّب  مترب،  عبدالعزيز  ماهر 
بين  من  هو  سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي 
أنهم  التركية  السلطات  حدّدت  الذين  األشخاص 

مسؤولون عن اختفاء خاشقجي.
التي نشرت صورًا عدّة لدعم  الجريدة  وبحسب 
ما كتبته، فإّن مترب رافق وليّ العهد خالل زياراته 
ولمدريد   2018 مارس  في  المتحدة  للواليات 
السلطات  نشرت  وقد   .2018 أبريل  في  وباريس 

إجراء تحقيقها الخاص وأعادت تأكيد مواقف العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

الرياض  في  محادثاته  ختام  في  بومبيو  وقال 
يستثنوا  بأال  وعدوا  السعوديين  القادة  إن  الثالثاء 

أحدًا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.
وأضاف بومبيو للصحفيين المسافرين معه قبل 
القادة  إن  أنقرة،  إلى  الرياض  أن تقلع طائرته من 
تكشف  شخص  كل  بمحاسبة  »وعدوا  السعوديين 

التحقيقات أنه يجب أن يحاسب«.
وردًا على سؤال عما إذا كان هذا التعهد ينطبق 
الملكية  العائلة  أفراد  تكون من  قد  على شخصية 
أي  يحددوا  لم  بـ»أنهم  بومبيو  صرح  السعودية، 

استثناء يتعلق بالذين سيحاسبونهم«.
واضحين  »كانوا  السعوديين  أن  بومبيو  وأكد 
المشكلة  أهمية  أنهم »يدركون  إلى  جدًا«، مشيرًا 
في  النهاية«  حتى  الذهاب  على  ومصممون 

تحقيقاتهم.
من جهته، طالب الرئيس األميركي دونالد ترامب 
لصالح  البراءة«  »قرينة  مبدأ  يُطبَّق  بأن  الثالثاء 
السعودية في إطار األزمة التي أثارها اختفاء خاشقجي.

انتقادات حادة لولي العهد
على  تقنع  لم  األميركي  الرئيس  حجج  ولكن 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  الكثير  يبدو  ما 
حزبه  في  بارزون  أعضاء  ذلك  في  بما  األميركي، 
في  البارز  الجمهوري  العضو  ووجه  الجمهوري. 
جراهام  ليندزي  األميركي  الشيوخ  مجلس 
العهد  لولي  مسبوقة  وغير  حادة  انتقادات 
خلفية  على  سلمان  بن  محمد  السعودي 
خاشقجي،  اختفاء  قضية  في  التحقيق 
وقال إنه طالما بقي في منصبه فإنه 

لن يتعامل مع المملكة.
محطة  مع  لقاء  وفي 
الثالثاء  األميركية  »فوكس« 

وصف جراهام محمد بن سلمان بـ»كرة مستهترة« 
وزعم أنه من قام بإصدار األمر بـ»قتل« خاشقجي. 
وأضاف إن محمد بن سلمان »هو ولي العهد البالغ 
من العمر 33 عامًا، والذي قفز على هذا المنصب على 
أنه  وأعتقد  الحالي،  الملك  ابن  هو  آخرين.  حساب 
يسير على طريق خاطئ. وأنا لن أقوم بأي تعامالت 
مع المملكة العربية السعودية حتى يكون هذا األمر 

خلفنا«.
جراهام  رد  بذلك،  يقصده  عما  سؤاله  وعند 
قوية  عالقة  عن  الماضي  في  بدفاعه  المعروف 
بالرياض »هذا يعني أنني لن أعود للسعودية طالما 
بقي هذا الشخص في موقع مسؤولية. إنني أشعر أنه 

تم استغاللي وإساءة استغاللي«.
وقال جراهام إنه ما زال حريصًا على الحفاظ على 
بـ»الحليف  وصفها  التي  المملكة  مع  جيدة  عالقة 
الجيد«، و»لكن هناك فرقًا بين الدولة والفرد. الفرد، 
محمد بن سلمان، بالنسبة لي أصبح شخصًا مسممًا. 
ال يمكنه أن يكون قائدًا عالميًا على الساحة الدولية«.
وأضاف جراهام أن األمر يعود للرئيس األميركي 
الموقف،  مع  التعامل  كيفية  تحديد  ترامب  دونالد 
على  قوية  عقوبات  بفرض  سأقوم  و»لكنني 
»المملكة  قائاًل:  تصريحاته  وأنهى  السعودية«. 
هناك  تسمعون،  كنتم  إذا  السعودية،  العربية 
من  االختيار  يمكن  الذين  الناس  من  الكثيرون 
سمعة  لطخ  قد  سلمان  بن  محمد  ولكن  بينهم، 

بلدكم ولطخ سمعته«.

مقاطعة »دافوس في الصحراء«
وفي إطار ردود الفعل األميركية والدولية الغاضبة، 
مشاركتها  إلغاء  الكبرى  الشركات  من  الكثير  أعلن 
في مؤتمر اقتصادي كبير في الرياض، رغم إدراكها 
في  للخطر  مصالحها  تعرض  قد  هذا  بقرارها  أنها 
الذي  المؤتمر  يعقد هذا  أن  المقرر  ومن  المملكة. 
الثالث  بين  السعودي،  السيادي  الصندوق  ينظمه 
والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، 
وسيكون واجهة لعرض اإلصالحات االقتصادية التي 

أطلقها ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
إال أن هذا المؤتمر الذي أطلق عليه اسم »مبادرة 
مستقبل االستثمار«، أو »دافوس في الصحراء« تلقى 

ضربة قوية بعد اختفاء الصحفي السعودي.
الئحة  على  االطالع  األربعاء  باإلمكان  يعد  ولم 
المؤتمر.  خالل  كلمات  سيلقون  الذين  األشخاص 
وحتى الجمعة الماضي، كان الموقع يشير إلى مشاركة 
ومديرة  منوتشين،  ستيفن  األميركي  الخزانة  وزير 
صندوق النقد الدولي كريستين الغارد. ولكن أعلن 
صندوق النقد الدولي الثالثاء أن الغارد أرجأت زيارة 

كانت مقررة إلى الشرق األوسط تشمل السعودية.
المؤتمر،  هذا  أعمال  انطالق  من  أسبوع  وقبل 
أعلن جون فلينت، مدير عام »اتش أس بي سي«، 
وتيجاني ثيام، مدير عام »كريدي سويس«، وأجاي 
ديمن،  وجايمي  كارد«،  »ماستر  عام  مدير  بانغا، 
فينك،  والري  تشيز«،  مورغان  بي  »جي  عام  مدير 
شوارتزمان،  وستيفن  روك«،  »بالك  عام  مدير 
عام  مدير  وينترز،  وبيل  »بالكستون«،  عام  مدير 
»ستاندرد تشارترد« إلغاء مشاركتهم في المؤتمر. 
الـ»سي  منها  كبرى  إعالمية  مؤسسات  أعلنت  كما 
تايمز«  و»الفاينانشال  تايمز«  و»نيويورك  إن«  إن 
إعالميين  كرعاة  االنسحاب  و»اإليكومونست« 

للمؤتمر.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ينتمي لحزب الرئيس بوتفليقة

200 نائب جزائري يمنعون رئيس املجلس 
من الدخول ويتهمونه بالفساد

رًدا على إطالق صواريخ تنصلت منها »حماس«

غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تجدد مخاوف اندالع مواجهة

الجزائر ــ وكاالت

الشعبي  المجلس  من  نائب   200 حوالي  قام 
باب  بإقفال  الثالثاء  صباح  الجزائري  الوطني 
المجلس لمنع دخول رئيسه السعيد بوحجة الذي 

يطالبون باستقالته منذ ثالثة أسابيع.
في  للبرلمان  األولى  الغرفة  في  األزمة  وبدأت 
برلمانية  كتل  خمس  قدمت  عندما  سبتمبر   30
من  لالستقالة  تدعوه  عريضة  بوحجة  سعيد  إلى 
 2017 في  رئيسًا  النواب  انتخبه  بعدما  منصبه، 

لخمس سنوات.
تسيير  بـ»سوء  العريضة  في  النواب  وندد 
شؤون المجلس، والصرف المبالغ فيه وصرفه على 

غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي«.
جبهة  حزبا  البرلمانية  الكتل  رأس  وعلى 
التحرير الوطني )161 نائبًا من أصل 462( الذي 
العزيز  عبد  الرئيس  ويتزعمه  بوحجة  إليه  ينتمي 
 100( الديمقراطي  الوطني  والتجمع  بوتفليقة، 

نائب( الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
لسحب  آلية  على  الجزائري  الدستور  ينص  وال 
باستقالته،  والمطالبة  المجلس  رئيس  من  الثقة 
أو  بالوفاة  إما  هي  لتغييره  الوحيدة  والطريقة 
من  يمنعه  الذي  المرض  أو  الطوعية  االستقالة 

مهامه. ممارسة 
السياسي  الحدث  المجلس  في  األزمة  وباتت 
وقال  الماضية.  األسابيع  خالل  البالد  في  األبرز 
عبد  الخارجية  الشؤون  لجنة  ورئيس  النائب 
النواب  ضمن  من  كان  الذي  عفيف  سي  الحميد 
رئيس  لدخول  المخصص  الباب  أمام  الواقفين 
للمطالبة  هنا  »نحن  بقفل،  والمغلق  المجلس 

الوطني«. الشعبي  المجلس  باستقالة رئيس 
الجزائرية  الشعبية  الحركة  كتلة  رئيس  وصرح 
)13 نائبًا(، أحد أحزاب األغلبية البرلمانية، الحاج 
351 نائبًا »وقعوا  شيخ بربارة، أن ما ال يقل عن 
االحتجاجية  الوقفة  هذه  إلى  الحضور  الئحة 
لدخول  القاطع«  رفضهم  عن  معبرين  السلمية، 

المجلس. إلى  بوحجة 
شيء  »كل  لموقع  بوحجة  إعالن  من  وبالرغم 

أن  االحتجاج  على  معلًقا  اإللكتروني  الجزائر«  عن 
المجلس ألني  إلى  يخيفني، سآتي  الفعل ال  »هذا 
ظهر  غادروا  النواب  أن  إال  الهيئة«.  هذه  رئيس 

الثالثاء المكان ولم يكن قد حضر إلى مكتبه.
مكتب  »ندعو  بربارة  شيخ  أعلن  العصر،  وعند 
طارئ  اجتماع  لعقد  الوطني  الشعبي  المجلس 
التخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة« بهدف تعيين 

رئيس جديد.
معاذ  الوطني  التحرير  جبهة  كتلة  رئيس  وقال 
الثمانية  )المجلس(  رئيس  »نواب  إن  بوشارب 
األسبوع  هذا  سيجتمعون«  الـ11  اللجان  ورؤساء 

إلعالن »شغور المنصب« على رأس المجلس.
التجمع  حزب  عن  النائب  مرابط  فؤاد  وأوضح 
رئيس  النتخاب  المجال  يفتح  »هذا  أن  الوطني 

جديد«.
التحرير  جبهة  لحزب  السياسي  المكتب  وكان 
االنضباط  لجنة  على  بوحجة  إحالة  االثنين  قرر 
احترام  »عدم  بسبب  الحزب  من  لطرده  تمهيدًا 

الحزب«. قيادة  تعليمات 
األسباب  تعرف  لم  األزمة،  من  أسابيع  وبعد 
الخالف  وأدى  باستقالته.  المطالبة  وراء  الحقيقية 
الشعبي  المجلس  نشاطات  كل  تعطيل  إلى 
المالية  قانون  مشروع  مناقشة  فيها  بما  الوطني 
إلى  أحاله  المجلس  رئيس  أن  رغم   2019 لسنة 
طرش  توفيق  اللجنة  رئيس  وأكد  المالية.  لجنة 
في  لالنسداد  »نظرًا  مناقشته  تتم  لن  أنه 

المجلس«.
احتجاج  المعارضة  نواب  رفض  المقابل،  في 
لعمل  تعطياًل  باعتباره  البرلمان  في  زمالئهم 

دستورية. هيئة 
الثقافة  أجل  من  التجمع  عن  النائب  وقال 
في  سعودي  واعمر  )علماني(  والديمقراطية 
على  »اعتداء  النواب  به  ماقام  إن  تصريح صحفي 
البرلمان« معتبرًا أن »تحركهم جاء بأمر )...( من 
الوطني«. التحرير  المكتب السياسي لحزب جبهة 

مجتمع  حركة  كتلة  رئيس  صادوق  أحمد  أما 
السلم )إسالمي(، أهم كتل المعارضة )34 نائبًا(، 
وال  النواب  يشرف  ال  الذي  الفعل  بـ»هذا  فندد 

البرلمان وال صورة الجزائر«.

غزة – وكاالت

<  جمال  خاشقجي

األربعاء  أمس  اإلسرائيلية  الطائرات  نفذت 
لحركة  مواقع  على  جوية  ــارات  غ سلسلة 
إطالق  على  ا  ردًّ غــزة،  قطاع  في  حماس 
توتر  خلفية  على  القطاع،  من  صــواريــخ 

الطرفين. بين  متصاعد 
بمقتل  تسبب  الذي  التصعيد  هذا  ويثير 
بجروح،  آخرين  ثالثة  وإصابة  فلسطيني 
إسرائيل  بين  جديدة  مواجهة  من  الخشية 
بينها  غــزة،  في  الفلسطينية  والفصائل 
دون  من  القطاع  على  تسيطر  التي  حماس 
منازع في ظل حصار إسرائيلي وإقفال معبر 

رفح مع مصر.
الصواريخ،  بإطالق  حركة حماس  ونددت 
لكن  بها،  لها  عالقة  ال  أن  إلــى  مشيرة 

إسرائيل حمّلتها المسؤولية رغم ذلك.
صاروخًا  أّن  اإلسرائيلي  الجيش  وأعلن 
في  غــزة  قطاع  من  األربــعــاء  صباح  ُأطلق 
اتجاه إسرائيل تسبّب بأضرار في مدينة بئر 
السبع )جنوب( التي تبعد 40 كلم عن غزة.

تسكنه  منزل  حديقة  في  الصاروخ  ووقع 
تُصب  ولــم  أطــفــال.  ثالثة  لديها  عائلة 
من  عالجًا  تّلقت  أنّها  إاّل  بجروح،  العائلة 
كما  إعالم.  وسائل  بحسب  الصدمة،  جرّاء 
عن  اإلسرائيلي  االحــتــالل  جيش  تحدّث 

صاروخ آخر ُأطلق في اتجاه البحر.
األولى منذ وقت طويل  المرة  وهذه هي 
المسافة  هذه  إلى  صاروخ  فيها  يصل  التي 
ردًا  أثــار  ما  اإلسرائيلية،  ــي  األراض داخــل 

عنيفا. إسرائيليا 
وقت  في  الجيش  باسم  متحدث  وأعلن 
مع صحفيين،  الهاتف  عبر  مؤتمر  في  الحق 
20 موقعًا  أن سالح الجو اإلسرائيلي قصف 

لحركة حماس في قطاع غزة. 

المعابر إغالق 
حماس  حركة  إن  كونريكوس  وقــال 
إطالق  عن  الكاملة  المسؤولية  تتحمّل 
تنصلت  أنــهــا  مــن  »بــالــرغــم  الــصــواريــخ 
»الصواريخ  أن  إلى  وأشــار  العملية«.  من 
متوسطة المدى، وهي محلية الصنع«، وأن 
»هناك منظمتين فقط في غزة تملكان هذه 
حركة  هما  الصواريخ  من  المحددة  األنواع 
الفلسطيني«.  اإلسالمي  والجهاد  حماس 
تكون  أن  »يمكن  االحتالل،  جيش  وقــال 
قامت  التي  هــي  مــارقــة  صغيرة  عناصر 
ذلك.  استبعاد  يمكن  ال  الصواريخ،  بإطالق 
مباشرعلى  بشكل  تقع  المسؤولية  لكن 
عن  مسؤولة  ألنها  حماس،  حركة  عاتق 
صنع القرار، سواء هي التي وضعت إصبعها 
على الزناد أوغيرها من فعل ذلك«. وكانت 
بما  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  الفصائل 
إطالق  عملية  دانــت  حماس،  حركة  فيها 

الصواريخ الليلة الماضية.

المقاومة  »أجنحة  إن  بيان  في  وقالت 
الجهد  تحيي  المشتركة  العمليات  غرفة  في 
شعبنا،  مطالب  لتحقيق  المبذول  المصري 
المسؤولة  غير  المحاوالت  كل  وترفض 
الجهد  وتخريب  البوصلة  حرف  تحاول  التي 
الصواريخ  إطالق  عملية  ومنها  المصري، 
الليلة الماضية«. وتقوم مصر بوساطة بين 
إرساء  حركة حماس واإلسرائيليين من أجل 
توترات  سلسلة  بعد  غزة  قطاع  في  هدنة 

خالل األشهر األخيرة.
من  اإلسرائيلي  االحــتــالل  جيش  ــال  وق

المصرية  الجهود  ندعم  »نحن  جهته 
حماس  به  تقوم  ما  لكن  أهميتها،  وندرك 
من هجمات ضد إسرائيل يقوض الجهود«. 
القصير  األمد  على  الوضع  أن  على  وشدد 
»يحتمل أن يكون خطرًا ، لذلك فإن الجيش 
أهبة  من  عــال  مستوى  على  اإلسرائيلي 

االستعداد لكل سيناريو«.
وأوضح الجيش أن سالح الجو نفذ الغارات 
أيضًا  لكنه  الصواريخ،  إطــالق  على  ا  ردًّ
شمال  من  صواريخ  إطالق  محاولة  »أحبط 

قطاع غزة كانت تستهدف ربما عسقالن«.

لمجموعة  فيديو  شريط  الجيش  وبث 
إلطالق  يحضرون  وكأنهم  يظهرون  رجال 
انفجار  إثر  أحدهم  يختفي  أن  قبل  صاروخ، 
إسرائيلية  ضربة  عن  ــح  األرج على  ناتج 

محددة الهدف.
األرجــح  على  الشخص  هــذا  يكون  وقــد 
ناجي جمال محمد الزعانين )25 عامًا( الذي 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتله في 

الغارات.
أفيغدور  االسرائيلي  وزيرالدفاع  وأمــر 
ليبرمان بإغالق نقطتي العبور بين إسرائيل 

وقطاع غزة بعد سقوط الصاروخ.
التابعة  الهيئة  باسم  ناطقة  وأعلنت 
لوزارة الدفاع المكلفة بالشؤون المدنية في 
األراضي الفلسطينية أن ليبرمان أمر بإغالق 
)كرم  وكيريم شالوم  لألشخاص  إيريز  معبر 
أبو سالم( للبضائع، وكذلك تقليص منطقة 
قطاع  سواحل  قبالة  بها  المسموح  الصيد 

غزة من ستة إلى ثالثة أميال بحرية.
إغالق  السبع  بئر  بلدية  رئيس  وأعلن 
في  غـــزة.  قــطــاع  محيط  فــي  ــدارس  ــم ال
المقابل، روت عائالت فلسطينية أن تالميذ 
بأحد  محيطة  ــح  رف ــرب  غ مـــدارس  ــالث  ث
اإلسرائيلية  بالغارات  المستهدفة  المواقع 
كبير  انفجار  دوي  بعد  مدارسهم  ــادروا  غ
عن  فضاًل  المدارس  زجاج  بتحطيم  تسبب 

الهلع. حاالت 

»ضربة قاسية«
أفيغدور  اإلسرائيلى  الدفاع  وزير  وكان 
الثالثاء ضرورة توجيه »ضربة  أكد  ليبرمان 
قاسية« لحركة حماس في غزة، معتبرًا أنه 
االحتجاجات  باستمرار  السماح  يُمكن  ال 
حدود  على  العنف  وأعمال  الفلسطينيّة 

القطاع.
ريم  قاعدة  زيارته  أثناء  ليبرمان  وقال 
غزة  مع  إسرائيل  حــدود  قرب  العسكرية 
»نحن غير مستعدين لقبول مسلسل العنف 
إلى  الوضع  »إعادة  أن  وأضاف  األسبوعي«. 
29 مارس ال تتم بتسوية  ما كان عليه قبل 

للوضع، بل بضربة قاسية لحماس فقط«.
هذه  فــي  ــه  أن »أعتقد  ليبرمان  وقــال 
وحان  االحتماالت،  كل  استنفدنا  المرحلة 

اآلن الوقت التخاذ القرارات«.
مارس   30 منذ  حماس  حركة  وتنظم 
احتجاجات »مسيرات العودة« كل يوم جمعة 
آالف  بمشاركة  إسرائيل  مع  الحدود  قرب 
مواجهات  تتخللها  ما  وغالبًا  الفلسطينيين، 
حيث  الماضية  الجمعة  آخرها  كان  دامية، 
استشهد سبعة فلسطينيين برصاص جيش 

االحتالل.
الفلسطينيين  على  النار  إطــالق  وأدى 
 207 استشهاد  إلى  التاريخ  ذلك  منذ  العزل 
جندي  ومصرع  ــّل،  األق على  فلسطينيين 

إسرائيلي واحد.

<  غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة



اقتصاد

كالم في األرقام

عجز الموازنة األميركية في السنة المالية 
المنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وهو 

العجز األعلى منذ 2012.
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تداوال  األكثر  الدولية  العمالت  أمام  أسبوعية  مكاسب  الليبي  الدينار  حقق 
إلى  األربعاء  أمس  الــدوالر  صرف  سعر  انخفض  فقد  الموازية،  السوق  في 
 16 بفارق  أسبوع، وذلك  قبل   5.49 دينار مقابل   5.34 و  دينار   5.33 مابين 

قرشا.
مقابل  دينار   6.18 إلى  اليورو  صرف  سعر  تراجع  نفسه،  األسبوع  وفي 

المحلية. 6.28 دينار، بفارق عشرة قروش مكاسب للعملة 
حاجز  ليكسر  أمس  دينار   6.90 إلى  االسترليني  الجنيه  انخفض  كما 
 15 بفارق  وذلك  الماضي،  قبل  األربعاء  يوم  سجلها  التي  دينارات  السبعة 

قروش.
 1.91 1.89 دينار مقابل  إلى  التونسي بشكل طفيف  الدينار  تراجع  وأيضا 
دينار   0.90 مقابل  دينار   0.94 إلى  التركية  الليرة  ارتفعت  حين  في  دينار. 

خالل األسبوع نفسه.

 مكاسب أسبوعية للدينار أمام الدوالر واليورو

مليار دوالر

»الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لن يستطيع خفض 
أسعار النفط بممارسة التنمر 
على دول أخرى«

وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغنة

* أستاذ االقتصاد في جامعة كاليفورنيا
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت« األميركي

الدوالرات تستخدم في نصف 
المدفوعات عبر الحدود، 
وهي حصة أكبر كثيراً من 

ثِقَل الواليات المتحدة في 
االقتصاد العالمي
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باري إيتشنغرين*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3843دوالر أميركي
1.6005يورو

1.8246الجنية االسترليني
0.369الريال السعودي
0.3769درهم إماراتي

0.2االيوان الصيني

2018 17 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

وسط غالء األسعار وتفاقم األزمات المعيشية

تقليص السحب النقدي يثير غضب أهالي أجدابيا
أجدابيا ــ صالح ناصف

مصرفي  في  السحب  سقف  تقليص  قرار  أثار 
 200 إلى  بإجدابيا  والجمهورية  أفريقيا  شمال 
بين  الغضب  من  حالة  مستفيد،  لكل  دينار 
طويلة  طوابير  في  اصطفوا  الذين  المواطنين 

للحصول على رواتب من المصرفيْن.
الليبية  المصارف  تزال  ال  بينما  هذا  يأتي 
تعاني نقصًا شديدًا في السيولة النقدية منذ 
عدة أشهر، على خلفية أزمات اقتصادية ومالية 
إزاءها مؤسسات  حاولت  البالد،  أنحاء  تشهدها 
تضمنت  إصالحات  حزمة  وضع  المعنية  الدولة 
من  سنويًا  الدوالر  من  الفرد  مخصصات  رفع 
500 إلى 1000 دوالر، وفق برنامج أرباب األسر.

المواطنين  فعل  ردود  »الوسط«  ورصدت 
تقليص  من  الغضب  عن  بعضهم  عبّر  الذين 
ال  والتي  فقط،  دينار   200 إلى  السحب  سقف 
تكفي لسد احتياجاتهم األساسية في ظل تردي 
األوضاع المعيشية في البالد× بسبب استمرار 

أزمة السيولة النقدية.
وقال المواطن محمد فرج إنه ال يعرف كيف 
والتي  المتراكمة،  ديونه  سداد  من  سيتمكن 
المحال  ألحد  مستحقة  دينار  الـ700  تتجاوز 
التجارية، باإلضافة إلى سداد قيمة إيجار منزله 
وما  ألبنائه  المدرسية  المستلزمات  وتوفير 
تحتاجه األسرة من أكل وشرب ومالبس لفصل 

الشتاء.
من  يتمكن  أن  الصعب  من  أنه  فرج  وأكد 
ظل  في  دينار  بـ200  أسرته  احتياجات  توفير 
والمستلزمات  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع 
من  وغيرها  األطفال  ومالبس  المدرسية 
الشهري  راتبه  على  يعول  كان  التي  األغراض 

لشرائها وتوفيرها ألسرته.
أمام  إبراهيم«  »أم  تدعى  مواطنة  ووصفت 
مصرف شمال أفريقيا فرع أجدابيا، الوضع قائلة: 
»إنه قهر يجعل ولي األمر يخرج من عقله، هناك 
وأطفاله  مسكن  إيجار  ويدفع  أسرة  لديه  من 
ينتظرونه لكي يشتري لهم مالبس المدرسة«.

وأضافت أن 200 دينار »ال تكفي حتى فطور 
العائالت؛  من  كثير  عنه  تخلى  الذي  الصباح 
بسبب غالء أسعار الحليب المعلب والجبن وعدم 
االحتياجات  تلك  لشراء  النقدية  السيولة  توافر 
والعشاء  الغداء  بوجبتي  نكتفي  أصبحنا  حتى 
فقط لعدم قدرتنا على توفير الطعام والشراب 

والدواء«.
قالت  حيث  متعجبة،  إبراهيم  أم  وتساءلت 

وحيد  االقتصادي  المحلل  وصف  ليبية،  مدن 
بـ»المتردي  ليبيا  االقتصادي في  الوضع  الجبو، 
نفسه  الوقت  في  مستنكرًا  المستقر«،  وغير 
اإلصالح  لبرنامج  الملموسة  النتائج  غياب 
باإلصالحات  سمعنا  »كلنا  قائاًل:  االقتصادي، 

االقتصادية لكن هناك تأخير في التنفيذ«.
فضائية  نقلتها  تصريحات  في  الجبو  ودلل 
التجارية  المصارف  بأن  الثالثاء،   »218 »ليبيا 

»كيف يتحصل المسؤولون على مرتبات باآلالف 
راتبه  على  الحصول  يستطيع  ال  والمواطن 

كاماًل؟!«.
وجههما  كتابين  على  »الوسط«  واطلعت 
ليبيا  بمصرف  السيولة  أزمة  إدارة  لجنة  رئيس 
المركزي في البيضاء، رمزي رجب آغا، إلى مدير 
شمال  لمصرفي  الشرقية  المنطقة  فروع  إدارة 
القيمة  تضمنا  واللذين  والجمهورية،  أفريقيا 

المالية المخصصة لفروع المصرفين.
لمصرف  المخصصة  القيمة  الكتابان  وحدد 
دينار  مليوني  بنحو  أجدابيا  فرع  أفريقيا  شمال 
من إجمالي 17 مليون دينار، جرى توزيعها على 
الشرقية، وتخصيص  بالمنطقة  المصرف  فروع 
من  الجمهورية  لمصرف  دينار  مليون   4.5
المصرف  لفروع  مخصصة  مليونًا،   65 إجمالي 

بالمنطقة الشرقية.
عدة  تشهده  الذي  األسعار  غالء  وقع  وعلى 

أعلنت في السابق عن بدء تطبيق اإلصالحات، 
لكنّ »ال يوجد أي شيء على األرض حتى اآلن 

بما في ذلك منحة أرباب األسر«.
إلى  النتائج  غياب  االقتصادي  المحلل  وأرجع 
أّن »اإلصالحات االقتصادية ال تنجح إال بالتوازي 
الفساد«، وهو ما  إدارية ومحاربة  مع إصالحات 
دفعه للقول إن »جميع مقترحات اإلصالح تؤدي 

إلى تأخير تحسن االقتصاد«.
تتعلق  آخر  سبب  على  نظرة  الجبو  وألقى 
إنّها  قال  التي  الفساد،  ظاهرة  بتفشي 
الفتًا  الموازية«،  السوق  بظهور  »ساهمت 
ساهم  وقوانين  رقابة  وجود  »عدم  أّن  إلى 

االقتصادية«. األوضاع  تدهور  في  أيضا 
رئيس  عقد  الغالء  أزمة  تفاقمت  وبعدما 
الثالثاء،  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
والصناعة  االقتصاد  وزير  مع  اجتماعًا 
لمناقشة  العيساوي،  الدكتورعلي  الجديد 

 <  اصطفاف المواطنين أمام أحد مصارف أجدابيا )الوسط(

 <   مظاهرة في لندن ضد »بريكست«

»إنعاش  مناقشة  جرى  حيث  األسعار،  تخفيف 
السوق  متطلبات  وتوفير  الوطني  االقتصاد 

المواطن«. متناول  في  بأسعار  الليبية 
السابق،  في  الرئاسي  المجلس  واعتمد 
اجتماع  خالل  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  عقده 
من  وكل  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ  المشري، 
المجلس  رئيس  ونائب  الكبير،  الصديق 

معيتيق. أحمد  الرئاسي 
قيمة  بتحديد  اإلصالحات  حزمة  وبدأت 
النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم 
للنشرة  وفًقا   ،183% بنسبة  األجنبي 
مقابل  الليبي  الدينار  صرف  ألسعار  اليومية 
المصرف  عن  تصدر  التي  األجنبية  العمالت 

المركزي.

منغصات الدوالر
ترامب  دونالد  المتحدة  الواليات  رئيس  أحادية  تعمل 
فيه.  رجعة  وال  عميق  نحو  على  العاَلم  تشكيل  إعادة  على 
تعد  ولم  األطراف.  المتعددة  المؤسسات  عمل  يقوض  فهو 
تحالف  كشريك  المتحدة  الواليات  إلى  تنظر  األخرى  الدول 
أنها ملزمة بتطوير قدراتها  التعويل عليه، بل تشعر  يمكن 

الجيوسياسية.
واآلن، تؤدي تصرفات إدارة ترامب إلى تآكل الدور العالمي 
من  العقوبات  فرض  أعادت  أن  وبعد  الدوالر.  يلعبه  الذي 
جانب واحد على إيران، تهدد بمعاقبة الشركات التي تتعامل 
البنوك  إلى  الوصول  على  القدرة  من  بحرمانها  طهران  مع 

األميركية.
المصدر  هي  األميركية  البنوك  ألن  حقًا،  خطير  والتهديد 
عبر  المعامالت  تسوية  في  المستخدمة  للدوالرات  الرئيس 
البنوك  بين  المالية  المعامالت  لجمعية  ووفقًا  الحدود. 
نصف  نحو  في  تستخدم  الدوالرات  فإن  )سويفت(،  العالمية 
كل المدفوعات عبر الحدود، وهي حصة أكبر كثيرًا من ثَِقل 

الواليات المتحدة في االقتصاد العالمي.
وفرنسا  ألمانيا  بادرت  ترامب،  إدارة  موقف  على  الرد  في 
اإلعالن  إلى  والصين،  روسيا  مع  جنب  إلى  جنبًا  وبريطانيا، 

األميركية،  والبنوك  الدوالر،  حول  لاللتفاف  خطط  عن 
مصلح  يكون  ربما  المتحدة.  الواليات  حكومة  وتدقيق 
ضئيل  قدر  لتوافر  نظرًا  ينبغي،  مما  قلياًل  أقوى  »خطط« 
إلنشاء  عامًا  وصفًا  قدمت  دول  ثالث  لكن  التفاصيل.  من 
وإدارته  تنظيمه  وتتولى  تملكه  بذاته،  قائم  مالي  كيان 
إيران والشركات  المعامالت بين  المعنية، لتسهيل  الدول 

األجنبية.
مطالباتها  بتسوية  الشركات  هذه  تقوم  أن  المفترض 
على  االعتماد  من  يحررها  مما  الدوالر،  وليس  باليورو، 
البنوك األميركية. وبقدر ما تتمكن األداة المالية األوروبية 
الخاصة من تجاوز سويفت أيضًا، فسوف يكون  لألغراض 
بين  المعامالت  تتبع  المتحدة  الواليات  على  الصعب  من 

إيران والشركات األجنبية وفرض العقوبات.
لكن هل هذا المخطط قابل للتطبيق؟ على الرغم من 
قناة  إنشاء  دون  تحول  محضة  فنية  عقبة  أي  وجود  عدم 

مدفوعات بديلة، فإن القيام بذلك من شأنه أن يثير غضب 
ترامب بكل تأكيد، والذي سيرد بجولة أخرى من التعريفات 
ضد الدول التي تخالف إرادته. وهذا بكل أسف ثمن االستقالل 

السياسي، على األقل في الوقت الحالي.
المؤلم  الدرس  هذا  بعد 
الدوالر،  االعتماد على  حول 
دول  تتحرك  هل  تُرى 
أخرى بعيدًا عنه بشكل أكثر 
استخدام  أن  الواقع  عمومًا؟ 
النطاق  هذا  على  الدوالر 
بذلك  القيام  يجعل  الواسع 

أمرًا بالغ الصعوبة.
والشركات  فالبنوك 
الدوالر  استخدام  تفضل 
البنوك  من  كبيرًا  عددًا  ألن 
يستخدم  األخرى  والشركات 
الدوالر وتتوقع من نظرائها 
الشيء.  نفس  يفعلوا  أن 
منسقة.  ترتيبات  اتخاذ  أخرى  عملة  إلى  االنتقال  ويتطلب 
أوروبية كبرى عن  أعلنت حكومات ثالث دول  أن  ولكن بعد 
هذا التنسيق على وجه التحديد، لم يعد من الممكن استبعاد 

مثل هذا السيناريو اآلن.
من األهمية بمكان أن نتذكر كيف اكتسب الدوالر مكانته 
لم   ،1914 العام  قبل  األول.  المقام  في  البارزة  الدولية 
الدوالر دورًا دوليًا في األساس. ولكن بفِعل الصدمة  يلعب 
تحول  المؤسسي،  التغير  مع  جنب  إلى  جنبًا  الجيوسياسية، 

وضع الدوالر.
األولى،  العالمية  الحرب  الجيوسياسية هي  الصدمة  كانت 
التي جعلت من الصعب على الدول المحايدة إدارة معامالتها 
مع البنوك البريطانية وتسوية حساباتها بالجنية اإلسترليني.

االحتياطي  قانون  في  متمثاًل  المؤسسي  التغير  وكان 
الفيدرالي األميركي، الذي أنشأ الكيان الذي عمل على تعزيز 
سيولة األسواق باالعتمادات المقومة بالدوالر وسمح لبنوك 
وبحلول  األولى.  للمرة  الخارج  في  بالعمل  المتحدة  الواليات 
يضاهي،  الدوالر  كان  العشرين  القرن  عشرينيات  أوائل 
رئيسة  كأداة  اإلسترليني  يتجاوز  األبعاد،  بعض  وفي  بل 

للمعامالت الدولية.
إلى عشر سنوات  فترة خمس  أن  إلى  السابقة  تشير هذه 
خالله  المتحدة  الواليات  تخسر  قد  معقواًل  زمنيًا  إطارًا  تُعَد 
ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان، الذي كان آنذاك وزيرًا 
لمالية فرنسا، وصف »االمتياز الباهظ« الذي أتيح لها بفِعل 

إصدارها العملة الدولية الرئيسة في العاَلم.
تتجنب  قد  األجنبية  والشركات  البنوك  أن  هذا  يعني  وال 
المالية  المتحدة  الواليات  أسواق  أن  ذلك  بالكامل.  الدوالر 
تعمل  كما  كذلك.  تظل  أن  المرجح  ومن  وسائلة  ضخمة 
البنوك األميركية على مستوى العاَلم. وبشكل خاص، سوف 
تستمر الشركات األجنبية في استخدام الدوالر في المعامالت 

مع الواليات المتحدة ذاتها.
راغبة  ستكون  األميركية  األحادية  عصر  في  لكنها 
الصدمة  تسببت  وإذا  رهاناتها.  لحماية  التحوط  في 
تحفيز  في  ترامب  أحادية  في  المتمثلة  الجيوسياسية 
البنوك  سداد  سهولة  من  يزيد  الذي  الدولي  اإلبداع 
قد  ثم  اليورو،  بعملة  للمدفوعات  األوروبية  والشركات 

التحول سريعًا )كما كان(. يصبح 
مقابل  في  الدوالر  وليس  اليورو  على  إيران  حصلت  وإذا 
ثمن  لدفع  اليورو  تستخدم  فسوف  النفط،  من  صادراتها 
وارداتها من السلع. ومع اكتساب الشركات في أماكن أخرى 
قد  التي  األسباب  تتضاءل  فسوف  الدوالر،  عن  بداًل  لليورو 
تدفع البنوك المركزية إلى االحتفاظ بالدوالرات للتدخل في 
في  المحلية  العملة  استقرار  وتثبيت  األجنبي  الصرف  سوق 
مقابل الدوالر. عند هذه النقطة يصبح من المستحيل العودة 

إلى الخلف.
أوروبا من االعتماد  اليورو تحرير  الدوافع إلنشاء  كان أحد 
المفرط على الدوالر. وعلى نحو مماثل كان هذا أحد األسباب 
التي دفعت الصين إلى السعي إلى تدويل الرنمينبي. وحتى 
وفي  تقدير.  أفضل  في  مختلطًا  المحاولتين  نجاح  كان  اآلن 
التهديد بمعاقبة أوروبا والصين، يساعد ترامب على نحو ال 

يخلو من مفارقة أوروبا والصين على تحقيق أهدافهما.
 

لحلحلة التفاوض حول خروج بريطانيا من السوق واالتحاد الجمركي

االتحاد األوروبي يقترح تمديد الفترة االنتقالية لـ »بريكست« 
 غرفة تجارة بنغازي: تدريب 20 

شخصا على ريادة األعمال

الرقابة اإلدارية تتعهد بمتابعة 
إمداد الجنوب باملحروقات

بنغازي، حلقة نقاش  والزراعة  التجارة والصناعة  نظمت غرفة 
بمقر  الرئيسية  بالقاعة  االقتصادية، وذلك  األنشطة  حول ترخيص 

بالمدينة. الغرفة 
العبيدي  التجارية بنغازي صالح  وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة 
لوكالة األنباء الليبية )وال( في البيضاء إنه تم إعداد هذه الحلقة 
20 شخصًا، على كيفية إعداد مشاريع، أو ريادة األعمال،  لتدريب 

وأن يكون صاحب مشروع ناجح في مدينة بنغازي.
وأضاف العبيدي أن الجميع يعلم أن القطاع الخاص هو األفضل 

ليبيا، والعاصمة  أيقونة  العمل، باعتبار أن مدينة بنغازي هي  في 
االقتصادية، لذلك نحن نعمل على إعداد جيل كامل، يكون متوجه 

للقطاع الخاص.  وأوضح رئيس المجلس أن هذا األمر يجعل من 
باعتبار  بنغازي تدور بشكل ممتاز،  االقتصادية في مدينة  العجلة 

أن مدينة بنغازي بعد تحريرها من اإلرهاب، وانتهاء كل المعوقات 
التي كانت تعاني منها، اآلن الموانئ تعمل، والمطار يعمل، و 
الصحيحة،  بالكيفية  إعداد مشروع  تعليم كيفية  يأتي دورنا في 

المستقبل. في  وتزدهر  لتنجح 

تعهد مدير اإلدارة العامة للرقابة على الشركات والمشاريع بهيئة الرقابة 
اإلدارية، ناصر أبوغالية، بالمضي قدمًا في متابعة آلية إمداد المنطقة 

الجنوبية بالمحروقات ومعالجة مشاكل توصيالت الكهرباء والفاقد والعجز 
في أحمال الشبكات، والتواصل مع الشركات التي ترأسها الشركة العامة 

للكهرباء.
واستعرض أبوغالية الشركات التابعة لقطاع النفط والطاقة الخاضعة 

للرقابة وحددها في 17 شركة، منها الشركة العامة للكهرباء وشركة 
اإلنماء االقتصادي للنفط والغاز، وشركة النظم الكهربائية، مشيرًا إلى 

أنه تمت دراسة الشكاوى المقدمة من الموظفين والمواطنين على جميع 
شركات النفط )البريقة–نفط ليبيا–الراحلة – الشرارة(.

وتابع، أن إدارة الرقابة على الشركات تتابع 10 شركات عامة منها 
الشركة العامة للنقل السريع، والتي تم بخصوصها مراسلة فرع الهيئة 

)الجفارة( لمتابعة مستجدات ونشاطات الشركة لالختصاص المكاني 
ومتابعة شركة اإلنماء لألسالك والكهرباء وهي شركة تتبع صندوق 

اإلنماء االقتصادي.
وأشار إلى أنه تم تقييم أداء الشركة العامة للنقل البحري وتقديم 
تقرير متعلق بأسباب وتداعيات حجز الناقلة المسماة )بدر( في دولة 

بلغاريا وإيفاد لجنة من الهيئة بالخصوص.
كما أشار إلى الشركات التجارية التي تضم 8 شركات عامة، منها شركة 

االتصاالت القابضة وشركة اإلنماء للصناعات الخدمية وهاتف ليبيا، 
مؤكدًا أنه يجرى متابعة وتقييم أداء أغلبها، ليتم تقديم التقرير النهائي 

لعمل اإلدارة في منتصف نوفمبر المقبل، ليكون أحد أهم مجلدات التقرير 
السنوي لهيئة الرقابة اإلدارية لهذا العام .

حول  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  اقترح 
الفترة  تمديد  بارنييه،  ميشال  بريكست، 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  تلي  التي  االنتقالية 
المفاوضات  حلحلة  بهدف  سنة،  لمدة  األوروبي 

الطرفين. بين 
»فرانس  لوكالة  أوروبيان  دبلوماسيان  وقال 
هو  الخيارات  »أحد  إن  األربعاء  أمس  برس« 

االنتقالية لمدة عام واحد«. الفترة  تمديد 
رئيسة  مكتب  رفض  الذي  االقتراح  ويهدف 
عليه،  التعليق  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء 
أيرلندا  بين  الحدود  مسألة  حل  إلى  خصوصًا 
في  خالفي  موضوع  أبرز  وهو  وأيرلندا  الشمالية 

المحادثات.
نتائج  في  قائمة  كانت  التي  اآلمال  تبددت  وقد 
أنها »لحظة حقيقة«  التي كانت تقدم على  القمة 
من  بريطانيا  خروج  على  أشهر  ستة  من  أقل  قبل 

االتحاد المقرر في 29 مارس 2019.
واالتحاد  لندن  بين  األخيرة  المفاوضات  لكن 
األوروبي تتعثر خصوصًا أمام مسألة كيفية الحفاظ 
على الحدود البرية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية 
بعد  مفتوحة  األوروبي  االتحاد  في  العضو  أيرلندا 
واالتحاد  الموحدة  السوق  من  بريطانيا  تخرج  أن 

الجمركي، حسب تقرير وكالة »فرانس برس«.
ولتسوية هذه المشكلة تقترح بريطانيا أن تبقى 
األوروبي حتى  لالتحاد  الجمركية  بالقواعد  ملتزمة 
تجنب  أجل  من  الحر  للتبادل  أوسع  اتفاق  توقيع 

مراقبة البضائع على الحدود.
عرض  الذي  بارنييه  اقتراح  يسمح  أن  ويمكن 
الوقت  بكسب  األوروبيين،  الخارجية  وزراء  على 
للتفاوض حول اتفاق تجاري، مما يقلل من إمكانية 
األيرلندية  الحدود  على  أمنية  إجراءات  إلى  اللجوء 
أفضل  حل  إلى  التوصل  يتم  لم  إذا  ستطبق  التي 

خالل المفاوضات.
في  الحالة،  هذه  في  الـ27  الدول  ترغب  عمليًا، 
في  الشمالية  أيرلندا  ببقاء  تعهد  على  الحصول 
االنتقالية،  المرحلة  نهاية  حتى  الجمركي  االتحاد 

لكن المملكة المتحدة ترفض ذلك.
عبر  الذي  »التصميم«  من  الرغم  على 
قال  كما  أماًل،  الوضع  يثير  ال  الطرفان،  عنه 
توسك،  دونالد  األوروبي،  المجلس  رئيس 
اختراق  »لتحقيق  البولندي  المسؤول  وقال 
وقائع  إلى  نحتاج  الحسنة،  النية  جانب  وإلى 
لديها  إذا كانت  ما  )ماي(  )...( سأسألها  جديدة 

المأزق«. من  للخروج  عملية  اقتراحات 
إلى   )...( جديد  شيء  إلى  »نحتاج  وأضاف 
»قيم«  يحمي  حل  إلى  للتفكير«،  جديد  أسلوب 
جهة،  من  الواحدة  والسوق  األوروبي  االتحاد 
أخرى،  جهة  من  وسيادتها«  المتحدة  و»المملكة 

على حد قوله.
بفارغ  »تنتظر  أنها  ماي  باسم  الناطق  ورد 
الصبر مناقشة وجهًا لوجه )مع دونالد توسك( في 

بروكسل« لكنها »أعلنت عن موقفها من قبل«.
مواجهة  في  أنه  نفسه  المصدر  وأضاف 
تأكيد  فرصة  لديها  ستكون   ،27 الـ الدول 
أسرع  »في  اتفاق  إلى  التوصل  لندن  التزام 

ممكن«. وقت 
ماي  تملكه  الذي  المناورة  هامش  لكن 
حزبها  داخل  المعارضة  ضغوط  بسبب  يضيق 

لمحافظ. ا
الحكومة  اجتماع  انتهى  لندن،  وفي 
تكهنت  الذي  الثالثاء  أمس  من  أول  البريطانية 
بال  استقاالت،  سيشهد  بأنه  اإلعالم  وسائل 
إنها  ماي  تيريزا  باسم  الناطق  وقال  مشاكل. 

االتحاد. إلى  فريقها  دعت 
وفي دعوته إلى رؤساء دول وحكومات االتحاد 

دونالد  رأى  اإلثنين،  مساء  نشرت  التي  األوروبي 
اليوم  »مرجح  اتفاق  غياب  سيناريو  أن  توسك 
تسريع  إلى  ودعا  مضى«.  وقت  أي  من  أكثر 
دون  االحتمال  هذا  لمواجهة  االستعدادات 

التوصل إلى اتفاق. التخلي عن جهود 
من جهته، قال كبير مفاوضي االتحاد األوروبي 
وقت  إلى  »نحتاج  بارنييه  ميشال  بريكست،  حول 
)...( سنأخذ هذا  إلى اتفاق شامل  أطول للتوصل 
االتفاق  هذا  إلى  للتوصل  وجدية  بهدوء  الوقت 

المقبلة«. األسابيع  في  الشامل 
قمة  عقد  إن  كبير  أوروبي  مسؤول  وقال 
عدة،  مرات  طرح  الذي  نوفمبر  في  استثنائية 

ليس مؤكدًا حتى اآلن.
بال  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  يثير  وأخيرًا، 
رئيس  حذر  فقد  المتحدة.  الواليات  قلق  اتفاق 
االحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن وضعًا 

إلى تباطؤ االقتصاد األميركي. كهذا سيؤدي 
»معرَّضة  ليست  األميركية  المصارف  إن  وقال 
ألنها  البريطانية  المصارف  لدى  كبير«  لخطر 
في  أكبر  الخطر  لكن  الخاصة،  أموالها  تملك 

األوروبية. المصارف  في  مساهمتها 
االقتصاد  في  تباطؤًا  أن  يعني  »هذا  وأضاف 

السراج يوجه بتخفيض األسعار 
واالنتهاء من الخطوات التنفيذية 

لبرنامج اإلصالح االقتصادي

بروكسل ــ فرانس برس
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اقتصاد 09

إلى  دينار  ماليين   8 بقيمة  نقدية  سيولة  المركزي  المصرف  أرسل 
الوطني. والتجاري  الوحدة  مصرفي 

المخصصة  النقدية  السيولة  قيمة  الوحدة  بمصرف  مصدر  وقــدر 
ماليين   5 بنحو  بالجامعة  الوحدة  ووكالة  الرئيسي  الوحدة  لمصرفي 
تقدر  نقدية  سيولة  الوطني  التجاري  المصرف  إلى  وصل  بينما  دينار، 

دينار. ماليين  بثالثة 
الجاري، عن  األسبوع  نهاية  المواطنين  إلى  السيولة  تسليم  إلى  وأشار 

االجتماعي. التواصل  لجنة  برعاية  القبائل  مندوبي  طريق 

 »املركزي« يضخ 8 ماليني دينار 
معيط، في مصرفني بسرت محمد  المصري  المالية  وزير  قال 

إلصدار  تخطط  مصر  إن  األربعاء  أمس 
المالية  السنة  خالل  دولية  سيادية  صكوك 
2019-2020. وقد تجذب الصكوك المزمع 
المستثمرين  من  جديدة  فئة  إصدارها 
حسب  المصرية،  الحكومي  الدين  ألدوات 

»رويترز«. وكالة 
اإللكترونية  »انتربرايز«  نشرة  وكانت 
لسان  على  أمس  سابق  وقت  في  نشرت 

المالية  وزارة  أن  تسمّه  لم  مصدر حكومي 
صكوك  إلصدار  جديد  تشريع  إقرار  تعتزم 
 ،2019 خالل  األولى  للمرة  دولية  سيادية 
 20 إذ تستهدف مصر إصدار ما قيمته نحو 
المقومة  الدولية  السندات  من  دوالر  مليار 

.2022 بعمالت مختلفة حتى 
قوله  معيط  عن  »رويترز«  ونقلت 
دولية  سيادية  صكوك  إلصدار  »نخطط 

.»2020-2019 المالية  خالل السنة 

السعر بالدوالرنوع الخام

80.78برنت

71.25غرب تكساس

80.39دبي

79.31سلة أوبك

76.59أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 17 أكتوبر   * أسعار األربعاء 

النفط يستقر بعد انخفاض 
مفاجئ في املخزونات األميركية

استقرت أسعار النفط أمس األربعاء إثر مكاسب لثالثة أيام، 
في  مفاجئا  انخفاضا  البترول  لقطاع  بيانات  أظهرت  أن  بعد 
التوترات  الذي تثير فيه  الوقت  الخام األميركية وفي  مخزونات 

بشأن اختفاء صحفي سعودي بارز مخاوف بشأن اإلمدادات.
 72.02 إلى  سنتا   20 الخفيف  األميركي  الخام  وانخفض 
 81.31 إلى  سنتات  عشرة  برنت  خام  وتراجع  للبرميل.  دوالر 
الثالث  الجلسات  في  دوالر   1.15 زاد  أن  بعد  للبرميل  دوالر 

»رويترز« السابقة، حسب 
وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين 
منخفض  األسهم،  أسواق  تراجع  مع  الماضي  األسبوع  خالل 
 86.74 نحو خمسة دوالرات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 

دوالر المسجل في الثالث من أكتوبر .
»آي. في  األولية  السلع  أسواق  محلل  باترسون  وارن  وقال 
السوق  األميركي  البترول  معهد  أرقام  »فاجأت  ان.جي«: 
2.13 مليون  الخام األميركية  إذ انخفضت مخزونات  )الثالثاء(، 

لزيادتها«. الماضي مقارنة مع توقعات  برميل األسبوع 
وتوقع مسح أجرته رويترز قبيل إعالن بيانات معهد البترول 

2.2 مليون برميل. زيادة مخزونات الخام نحو 
الصحفي  اختفاء  بعد  السوق  في  المعنويات  وتعززت 
قنصلية  دخوله  بعد  أسبوعين  قبل  خاشقجي  جمال  السعودي 

بالده في اسطنبول.

طرابلس، القاهرة ــ الوسط، هبة هشام

 < موظف يحصي دوالرات في بنك بالقاهرة

 <   مصفاة نفط الزاوية

 <   طائرة تابعة للخطوط الجوية األفريقية

 <   محمد معيط

 <  صنع اهلل خالل توقيع االتفاق مع مديري »ايني« و»بريتش بتروليوم« 

صنع الله: تحسن الوضع األمني ضرورة لرفع اإلنتاج

عودة »إيني« و»بي بي« تغذي طموح املليوني برميل في 2022

موافقة »املركزي«.. هل تنهي أزمة تمويل الخطوط األفريقية؟
بشركة  الخاصة  المالية  التحويالت  أزمة  سجلت 
األسبوع،  هذا  انفراجة  األفريقية  الجوية  الخطوط 
التحويالت  على  المركزي  المصرف  موافقة  بعد 
الصيانة  وشركات  الخدمة  مقدمة  للشركات  المالية 

والمنظمات الدولية التي تتعامل معها الشركة.
أن  توقع  الزبادي،  عمران  الشركة،  باسم  الناطق 
تفتح موافقة المصرف المركزي المجال لعودة حركة 
الطيران بشكل طبيعي من وإلى محطات التشغيل«، 
مشيرًا إلى أن الشركة تلقت أيضًا وعودًا من المجلس 
تشكيل  تواجه  التي  كافة  المختنقات  بحل  الرئاسي 
مجلس إدارة جديد للشركة الليبية األفريقية للطيران 

القابضة، وكذلك شركة الخطوط األفريقية.
إلى  الجوية  الرحالت  توقف  من  الشركة  وتعاني 
األرضية  الخدمات  لشركات  ديون  تراكم  مع  تركيا، 
والمناولة في مطار أتاتورك، وأوضح الناطق الرسمي 
المستحقة  الديون  باسم الشركة، عمران زبادي، أن 
250 ألف يورو، مؤكدًا أن هناك مواطنين  ال تتعدى 
مشكلتهم،  حل  دون  التركية  بالمطارات  عالقين 
برج  لمطار  مستحقة  أخرى  ديون  وجود  إلى  إضافة 

العرب باإلسكندرية.
العام  من  يوليو  من  والعشرين  الثالث  وفي 
الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  أكد  الماضي، 
الكبير تأخر شركة الخطوط األفريقية عن تزويد إدارة 
الحسابات  بكشوفات  والنقد  المصارف  على  الرقابة 
الخارجية، وأرصدتها  المفتوحة للمحطات  المصرفية 
بالنقد األجنبي بالداخل والخارج، وفق رسالة موجهة 

إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
أسطول  من  فقط  طائرات  أربع  الشركة  وتمتلك 
لإلصالح  قابل  غير  بعضها  طائرة،   18 يبلغ  جوي 
طائرات  احترقت  فيما  الصيانة،  قيد  اآلخر  والبعض 
تأجير  وجرى   ،2014 العام  ليبيا  فجر  عملية  خالل 

أخرى.
الرئيسة  اإلدارة  منها  إدارات  ثالث  الشركة  وتضم 
وإدارة موازية في  أخرى في جنزور،  وإدارة  بطرابلس، 
أن مجلس  غير  المحاسبة،  ديوان  تقرير  بنغازي، وفق 
إدارة الشركة الليبية–األفريقية للطيران القابضة كلفت 
عبدالواحد شعبان العالم ليكون مديراً جديداً للخطوط 

األفريقية، ويتولى تسيير العمل التنفيذي للشركة.
ويرى ديوان المحاسبة أن هناك حسابات مصرفية 
خارجية تديرها اإلدارة الموازية في مالطا واسطنبول 
مقابل  المحققة  العوائد  على  واستحواذها  ولندن، 
حصلت  التي  التأمين  وتعويضات  الطائرات  تأجير 

الشركة عليها نتيجة حوادث الطيران.
وأشار إلى إبرام اتفاقية وتعاقد مع شركة »سمول 
إلى  ليبيا  من  رحالت  تسيير  بشأن  اللتوانية  بالنت« 
الدول األوروبية، وعدم تنفيذ العقد المبرم مع الشركة 
لتشغيل  العقد  تعديل  تم  ذلك  وعقب  المذكورة، 
طائرتين من قبل شركة »سمول بالنت« دون معرفة 

اإليرادات المحققة مقابل إيجار الطائرتين.
العام  نهاية  األفريقية  الخطوط  إيرادات  وبلغت 
إجمالي  ويقدر  دينار،  مليون   152.196 الماضي 
مصروفاتها 93 مليون دينار، حسب إحصاءات رسمية.

الديون المستحقة لمطار  أتاتورك ال تتعدى 250 ألف يورو

صناعة  استعادت  المتكررة،  األمنية  الخروقات  رغم 
النفط في البالد أجواء التفاؤل مع إعالن مؤسسة النفط 
بتروليوم«  و»بريتش  اإليطالية  »إيني«  شركتي  أن 
جديدة  استكشافية  حفر  عمليات  ستبدآن  البريطانية 
في  المقبل،  العام  األول من  الربع  بداية  في  ليبيا  في 
المؤسسة  تطلعات  لتنفيذ  جديدة  آمااًل  تفتح  خطوة 
العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليوني  إلى  اإلنتاج  برفع 
2022، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ 1.3 مليون 

برميل يوميًا.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية 
تلغراف«  »ذا  جريدة  إلى  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط، 
أن»  التأكيد  جاء  اإلثنين،  مساء  نشرت  البريطانية 
البئراألول سيجري حفره في بداية الربع األول من العام 

.»2019
المشترك  التعاون  تفاؤله من هذا  وأبدى صنع اهلل 
اإلنتاج  مستوى  إلى  الوصول  على  ليبيا  قدرة  مؤكدًا 
المستهدف، وقال: »أشعر بالتفاؤل، اإليطاليون لديهم 
)بي  شركة  وعودة  ليبيا.  في  األرض  على  كبيرة  خبرة 
بي( البريطانية هي األمر األكثر أهمية، وترسل رسالة 
األسواق  أن  تؤكد  األخرى  النفط  شركات  إلى  قوية 

الليبية أسواًقا واعدة«.
الوضع  تحسن  ضرورة  إلى  لفت  اهلل  صنع  لكن 
لكن  الهدف،  هذا  تحقيق  »يمكننا  وقال:  أواًل،  األمني 
على الوضع األمني أن يتحسن«. كما أشار إلى أن وجود 
مؤسسة  سيمكن  النفط  قطاع  في  كافية  استثمارات 
للبنية  المطلوبة  الصيانة  عمليات  إجراء  من  النفط 
وقال:  المتضررة،  والخزانات  النقل  ولخطوط  التحتية 
اآلالف  مئات  إضافة  يمكننا  األمر  هذا  على  ركزنا  »إذا 

من البراميل إلى السوق«.
»إنرجي  شركة  في  الباحث  توقع  الصدد،  هذا  وفي 
أن  مالينسون،  ريتشارد  لالستشارات،  أسبكتس« 
بسبب  النفطي  ليبيا  إنتاج  في  االضطراب  يستمر 
هشاشة الوضع األمني، وقال: »استئناف أنشطة الحفر 
بالتأكيد  يعني  ال  لكن  إيجابي  مؤشر  واالستكشاف 

تحسن الوضع في ليبيا«.
يُذكر أن شركة »بي بي« البريطانية تعود إلى ليبيا 
للمرة األولى منذ سبع سنوات، بعد أن توقفت برامجها 
ثورة  إبان  موظفيها  أطقم  سحب  وقررت  لالستكشاف 
العام 2011 واندالع اشتباكات مسلحة واسعة النطاق.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعالن المؤسسة الوطنية 

بي«  و»بي  »إيني«  شركتي  مع  اتفاق  توقيع  للنفط 
من   42.5% نسبته  ما  ببيع  األخيرة  بموجبه  تقوم 
اتفاقية االستكشاف وتقاسم اإلنتاج في ليبيا إلى شركة 
»إيني«، وهي اتفاقية تغطي ثالث مناطق، اثنان منها 

في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت.
أكتوبر  من  الثامن  في  المُعلن  االتفاق،  وينص 
الجاري، على أن تصبح شركة »إيني« المشغل لالتفاقية 
المتبقية  بالنسبة  الليبية  االستثمار  هيئة  احتفاظ  مع 

والبالغة 15 %.
قائاًل:  البريطانية،  الجريدة  نقلت  كما  وأضاف، 
تقدم  وهناك  كبير،  قلق  مثار  اليزال  األمني  »الوضع 
النفطي  القطاع  السياسية.  للمشاكل  بالنسبة  ضئيل 
حيث  من  الماضية  األشهر  خالل  جيدة  طفرة  شهد 
اإلنتاج والصادرات، لكنها تأتي بعد توقف اإلنتاج بداية 

الصيف، ومن السهل أن ينهارالوضع بسهولة«.
مؤسسة  من  موازية  محاوالت  وسط  ذلك  يأتي 
النفط، لحماية مواقع اإلنتاج من الخروقات األمنية، إذ 
طالبت المؤسسة بحل أمني عاجل في مصفاة الزاوية 
التي شهدت خروقات أمنية متكررة مؤخرًا، وهو ما دعا 
التحذير من تواصل غياب األمن وعدم  المؤسسة إلى 
معالجة الوضع، بما يضمن سالمة الموظفين وحماية 

المواقع.
المنشآت  لحرس  تنبيه  في  أشارت  النفط  مؤسسة 
»ازدياد  إلى  المختصة  األمنية  والهيئات  النفطية 
الخروقات األمنية في مصفاة الزاوية رغم وجود أعداد 
سرايا  يسمى  وما  المنشآت  حرس  أفراد  من  كبيرة 

اإلسناد«.
في  المصفاة  على  خطرًا  االعتداءات  أكثر  وكان 
على  االعتداء  جرى  حيث  الجاري،  أكتوبر  من  الثاني 
الشخصية،  مقتنياتهم  على  واالستيالء  المستخدمين 
وفق المؤسسة التي قالت على لسان رئيسها المهندس 
مصطفى صنع اهلل »إن الوضع ال يمكن أن يستمر على 
هذا النحو ال من ناحية أمن األفراد أواستمرار اإلنتاج«.

أحد  بـ»خطف  التذكير  المؤسسة  بيان  أعاد  كما 
سيارات  وسرقة  الحًقا،  سبيله  إخالء  ثم  المستخدمين 
تابعة للشركة والمستخدمين، واقتحام مسلحين مصنع 
واعتدائهم  شخصية،  مكاسب  لتحقيق  الزيوت  خلط 
على أفراد األمن الصناعي وسرقوا سيارة تابعة للشركة 

في 10 أكتوبرالجاري«.
صنع اهلل توقع »الحفاظ على مبادئ األمن األساسية 
المنشآت  حراسة  عن  المسؤولين  األفراد  قبل  من 
التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط«. مطالبًا »السلطات 
بصورة  األمني  القصور  لهذا  حل  بوضع  المختصة 

عاجلة«.
تدير  النفط  لتكرير  الزاوية  شركة  أن  إلى  يشار 
وتنتج   ،1974 عام  في  افتتاحها  جرى  التي  المصفاة 
افتتاح  تم  حيث  يوميًا.  برميل  ألف   120 نحو  حاليًا 
الوحدة األولي بطاقة تكريرية تقدر بــ 60000 برميل 
يوميًا وفي سنة 1977 تم إضافة الوحدة الثانية بنفس 

الطاقة التكريرية للوحدة األولي .
الزاوية  أسفلت  مصنع  افتتاح  تم   1980 عام  وفي 
أعقبه افتتاح مصنع أسفلت بنغازي سنة 1984 بطاقة 
تم  كما  سنويًا،  طن  ألف   200 تبلغ  إجمالية  تكريرية 
 1983 للشركة سنة  الزيوت  وتعبئة  ضم مصنع خلط 

والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 60 ألف طن سنويأ
لمهربي  استراتيجيًا  هدًفا  الزاوية  مصفاة  وتعد 
النفط، ففي أغسطس الماضي اندلعت اشتباكات بين 
حرس السواحل في مصفاة الزاوية وعصابات التهريب 
على  »القبض  جرى  الليبية، حيث  اإلقليمية  المياه  في 
على  الليبية  اإلقليمية  المياه  داخل  تونسي  مركب 
واقتاده حرس  أبوكماش،  مياًل شمال منطقة   20 بعد 

السواحل المركب إلى نقطة تابعة له في المصفاة.
جاء  الليبي،  النفط  تهريب  ملف  في  وفي تطورهام 
إعالن االتحاد األوروبي عن تعاونه مع المبعوث األممي 
التصدي  أيضًا  يستهدف  سالمة  غسان  ليبيا  إلى 
لظاهرة تهريب النفط الليبي، والذي يفلت من خزائن 

الدولة لصالح الميليشيات المسلحة.
الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد 
»األوروبيين  إن  قالت  موغيريني،  فيديريكا  األوروبي، 
الليبي  النفط  ال ينفون حقيقة أن األموال حصيلة بيع 

تصب أحيانًا في المصارف األوروبية«.
بعدم  أقرت  األوروبية  المسؤولة  إقرار  ورغم 
استطاعة األوروبيين التحرك بفاعلية على هذا المسار، 
إذ إن مهمة عمليتهم في المتوسط )صوفيا(، تتمحور 
في محاربة تجارة البشر وتدريب خفر السواحل الليبية، 

لكنها قالت »بدأنا نراقب عمليات تهريب النفط«.
أعمال  اختتام  عقب  عقدته  صحفي  مؤتمر  وفي 
في  اليوم  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  اجتماع 
يعمل  االتحاد  أن  إلى  موغيريني  أشارت  لوكسمبورغ، 
دوله  مصارف  في  األموال  تحركات  مراقبة  أجل  من 

واألعضاء ويسعى لتعقب حركتها ومعرفة مصادرها.
وتحدثت عن أهمية التعاون مع األمم المتحدة على 
االستقرار  لبسط  والسياسية  االقتصادية  المسارات 

وضمان فاعلية الدولة الليبية ومؤسساتها.
على  عقوبات  من  اتخاذه  يمكن  ما  بشأن  أما 
أكدت  فقد  الليبي،  النفط  تهريب  في  الضالعين 
المبعوث  مع  باألمر  تحدثت  أنها  األوروبية  المسؤولة 
أيام.  قبل  بروكسل  في  التقته  الذي  سالمة  األممي 
األمم  في  األعضاء  دوله  أوصى  االتحاد  أن  وذكرت 
المتحدة بدعم الجهد المبذول هناك لفرض عقوبات، 
فـ»العمل يجري بشكل جيد في األروقة األممية«، على 

حد تعبيرها.
إدارة  مجلس  ئيس  دعا  الماضي،  إبريل  وفي 
في  مؤتمر  خالل  اهلل،  صنع  مصطفى  النفط  مؤسسة 
جنيف إبريل الماضي، المجتمع الدولي التخاذ إجراءات 
سريعة لتفكيك شبكات تهريب النفط الليبي، متحدثًا 
كيميائي  نظام  »استخدام  تدرس  المؤسسة  أن  عن 
لتعقب المنتجات النفطية التي يجرى تهريبها إلى خارج 

البالد«.
وتكلف هذه السرقات االقتصاد الليبي أكثر من 750 
مليون دوالر سنويًا، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي 
الذي لم يقتصر على  خلفه هذا السلوك غير الشرعي، 
في  تسبب  بل  فقط،  المادي  المستوى  على  الخسائر 

فقدان احترام سيادة القانون، حسب صنع اهلل
40 % من  30 و  وتقول مؤسسة للنفط إن ما بين 
الوقود المكرر أوالمستورد من الخارج يتعرض للسرقة 
سفن  إلى  الديزل  ليبية  سفن  وتهرّب  أوالتهريب. 
على  بائعين  إلى  البنزين  يتجه  بينما  عبرالبحر،  دولية 

الطرق أو مهربين يعملون عبر حدود ليبيا البرية.

عمالت األسواق الناشئة
عند أدنى مستوى

 ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو 
في سبتمبر

أظهرت نتائج مسح لمديري الصناديق أجراه بنك »أوف أميركا 
الثالثاء، أن عددا كبيرا من المستثمرين  ميريل لينش«، ونشره 
قيمتها  من  بأقل  مقومة  الناشئة  األسواق  عمالت  أن  يعتقدون 

الحقيقية.
فقد  الماضي،  أكتوبر  في  البنك  أجراه  الذي  المسح  وحسب 
قوة  ضغط  تحت  العام  هذا  الناشئة  األسواق  عمالت  تدهورت 
وتضررت  واألرجنتين،،  تركيا  في  األزمات  إلى  إضافة  الدوالر، 
»إم. مؤشر  دفع  ما  وهو  لألسهم،  مكثفة  مبيعات  جراء  مؤخرا 
إس.سي.آي« لعمالت األسواق الناشئة إلى الهبوط بنسبة 4.5% 
منذ مطلع العام، و7.4 % من ذروته التي بلغها في مارس وفق 

وكالة »رويترز«.
عن  المسح  في  شاركوا  الذين  المستثمرين  %من   51 وعبر 
اعتقادهم أن عمالت األسواق الناشئة دون قيمتها الحقيقية عند 
أقل تقييم منذ بدء المسح. وقال أكثر من 20 % من المستثمرين 
إن الدوالر مقوم بأعلى كثيرا من قيمته الحقيقية في ثاني أعلى 

قراءة للعملة األميركية.
مئوية،  نقطة   15 الناشئة  األسواق  أسهم  مخصصات  وزادت 
بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ مارس 2016 في مسح الشهر 
الماضي. وعزا خبراء بنك »أوف أميركا ميريل لينش« الزيادة إلى 

رهان المستثمرين على صعود الدوالر.
أكتوبر،   11 إلى   5 الفترة من  في  ُأجري  الذي  المسح،  وأظهر 
وشمل مستثمرين يديرون استثمارات بنحو 646 مليار دوالر، أن 
المستثمرين كانوا أكثر تشاؤما بشأن االقتصاد العالمي مقارنة 

مع ما كانوا عليه في نوفمبر 2008.

تسارع  »يوروستات«  األوروبي  االتحاد  إحصاءات  مكتب  أعلن 
مع  يتفق  بما  الماضي  سبتمبر  في  اليورو  بمنطقة  التضخم 
لكن  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  من  بدعم  وذلك  السوق  توقعات 
غير  واألغذية  الطاقة  تكاليف  يستثني  الذي  األساسي  التضخم 

المصنعة انخفض في ذلك الشهر.
»أسعار  إن  قوله  »يوروستات«  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
المستهلكين في دول منطقة اليورو الـ19 ارتفع 0.5 % عن الشهر 
السابق في سبتمبر، وصعد 2.1 % على أساس سنوي بما يتفق مع 

توقعات خبراء االقتصاد الذين استطلعت »رويترز« آراءهم.
الزيادة  في  ساهم  فردي  عامل  أكبر  الطاقة  أسعار  وكانت 
السنوية، إذ ساهمت بمقدار 0.9 نقطة في القراءة الكلية. وزادت 
أسعار الخدمات 0.57 نقطة واألغذية والخمور والتبغ 0.51 نقطة.
المصنعة،  غير  واألغذية  للطاقة  المتقلبة  األسعار  وباستثناء 
األساسي،  التضخم  األوروبي  المركزي  البنك  عليه  يطلق  فيما 
يكون التضخم قد سجل 0.3 %عن الشهر السابق، و1.1 % سنويا 
وهو ما يقل عن زيادة بنسبة 1.2 % في أغسطس، و1.3 % في 

يوليو.
ويريد المركزي األوروبي إبقاء التضخم أقل من 2 % بقليل على 
مدى عامين ويخطط لوقف برنامج شراء السندات الحكومية في 
التضخم  لرفع  يهدف  كان  والذي  العام،  بنهاية  الثانوية  السوق 

صوب المستهدف.

رئيس مؤسسة النفط: رسالة قوية 
إلى الشركات األخرى تؤكد أن 
األسواق الليبية أسواق واعدة

باحث أوروبي: استئناف أنشطة الحفر 
واالستكشاف مؤشر إيجابي
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ليبيا تبحث عن مؤلفها

 خواطر ما بعد حرب طرابلس وبنغازي.. )أين وصلت ليبيا(

تحدد  لم  اإليطالية  الخارجية  وزارة  اللحظة  وحتى هذه 
يحفه  مــازال  فاألمر  بالريمو.  في  الليبين  الممثلين 
جهاز  رئيس  تردد  الحسبان  في  وُضع  إذا  الغموض، 
في  مانينتي،  ألبرتو  المقال  اإليطالي،  المخابرات 
داخل  اتصاالته  من  واالستفادة  كاماًل  بثقله  اإللقاء 

المشاركة. األدنى من  الحد  ليبيا نفسها لضمان 
للتكلم  المؤهلة  المشروعيات  تفحصنا  لو  لكن 
المؤسسات  في  بهتت  نجدها  الليبية،  القضية  باسم 
مؤسسات  تظهر  لم  التي  آنفًا،  لها  الملمح  المصطنعة 
على  بالتحاور  الليبي  المعني  أن  ونجد  عنها.  بديلة 
المعترف  التوافق  حكومة  هو  باليرمو  مؤتمر  طاولة 
للشؤون  ومستشاره  الرئيس  في  ممثلة  دوليًا،  بها 
الدبلوماسي.  وطاقمه  خارجيته  ــر  ووزي السياسية، 
 /9 األحد  جديدة  وزاريــة  تشكيلة  ليبيا  في  ترفدهم 
والمالية  الداخلية  وزارات  حقائب  شملت   2018  /10
حظيت  والرياضة.  للشباب  العامة  والهيئة  واالقتصاد 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  بعثة  بمباركة  الفور  على 
الترتيبات  لتنفيذ  لدعمها  استعدادها  كامل  عن  معربة 
والسير  طرابلس،  العاصمة  في  الجديدة  األمنية 
لتوحيد  والسعي  االقتصادية،  اإلصالحات  في  قدمًا 
االنتخاب  موعد  حتى  الليبية  الوطنية  المؤسسات 
ترتسم  أن  يؤمل  اللذين  والرئاسي  البرلماني  بشقيها 
تسيير  حكومة  ستكون  وبذا  باليرمو.  في  خطتهما 
أثقلت  التي  المصطنعة  األجسام  كل  مختصرة  األعمال 
حيث  بالفشل،   2018 حتى   2012 منذ  ليبيا  كاهل 
عن  والعاطل  الفاشل  للبرلمان  مكان  هناك  يعد  لم 
باألخوان  المسير  الدولة  ولمجلس  طبرق،  في  العمل 
المسلمين وشعارات الوفاء لدم الشهداء الديماجوجية 
األوسط  للشرق  الجديد  األميركي  الترتيب  فهم حسب 
البلدان  في  كاشقائهم  الليبية  اللعبة  من  يطلعون 
أوباما.  ـ  كلينتون  توهمات  فبكرتهم  الذين  األخرى 
مصداقيته  فقد  الليبي،  الجيش  مسمى  قائد  وحتى 
مقاسه،  على  ُاصطنع  الــذي  باريس،  مؤتمر  بفشل 
للجيش  بالسماح  بريطانية  مخابراتية  تكهنات  وظهور 

الروسي بإرساء قاعدة له في شرق ليبيا.
كسابقه،  عبثيًا  المشهد  كان  باريس  مؤتمر  بعد  ما 
األربــعــة:  األجــســام  وتــوجــهــات  اعــتــبــارات  تناوشته 
تبحث  شخصيات  »ست  من:  بأربع  شبيهة  شخوصٌ 
الشهيرة.  بيرانديللو  لويغي  مسرحية  في  مؤلف«  عن 
واختالفهم،  تشرذمهم  في  مأساتهم  تجلت  الذين 
الخالص  أو  الفعلي  للتحقق  رؤية  ينشد  منهم  أحد  فال 
اآلخرين،  لكل  بدياًل  نفسه  يقدم  هو  إنما  الجماعي، 
كلماتهم  تقنع  فلم  الفرقاء،  كل  عن  للمشروعية  وأهاًل 
أحدًا واستقبلهم الجميع باستخفاف بمن فيهم المخرج 
وتظل  والمتفرجون.  النظارة  وحتى  المسرح  ومدير 
تضيع  وتنافس  واحــتــراب  اشتباك  في  الشخصيات 
حجتهم  استقبال  في  الناس  ويتشتت  قضيتهم  معه 

ورؤيتهم. مقوالتهم  وتصديق 
ملل  بل  الحياة،  شظف  يعانون  الذين  الليبيون 
الموت في الحياة التي أصبح مسماها قتل الميليشيات 
تعبر عن ضميرهم رواية »واحد ال أحد ومئة ألف« التي 
تكون رسالة بيرانديللو الخاتمة وكتابته »األكثر مرارة 

الدول  لهذه  وعــود  بإعطاء  قامت  ولكن  الدولي 
التنمية  وكذلك  اإلرهابيين  قمع  في  لمساعدتها 
االقتصادية. كل هذا له عالقة بليبيا ولهف إيطاليا 
على النفط والغاز بليبيا ومحاولتها الوقوف في وجه 
بليبيا.  القيادة  وأخذ  السيطرة  من  ومنعها  فرنسا 
أصبح صراعًا دوليًا كبيرًا، وهناك دويالت تقوم بعدة 

أشياء من وراء الكواليس.
حيث  ليبيا،  ــرب  وغ شــرق  بين  فــرق  يوجد  ال 
وتحاول  شيء  كل  على  تسيطر  مسلحة  مجموعات 

بسط سيطرتها على المواطن البسيط.
تفاجأ عندما يقال لك إن األمن في بنغازي تمام 
ولكن في النصف األول من هذه السنة عدد ضحايا 
حاالت  كذلك  بليبيا.  األعلى  وهو   83 يفوق  العنف 
وتآمر  عسكري  انقالب  بدعوى  العشوائي  القبض 
يقوم  كان  بما  يفكرنا  هذا  الجيش.  قيادات  على 
مصير  في  أسرة  تتحكم  أن  يمكن  وال  القذافي  به 
برقة كلها. لقد كنا فرحين بالجيش عندما بدأ في 
محاربة اإلرهابيين في بنغازي وأخرجهم واستشهد 
المئات من شباب برقة في سبيل أن يتخلصوا من 
الوقوف  في  بدأت  األمن  عجلة  ولكن  اإلرهابين، 
منتهية  التحتية  البنية  حيث  كثيرًا،  تخاف  والناس 
واألمن ليس متواجدًا، وأصبح الجميع يخاف الحديث 

عما يحدث خوفًا من القبض عليه.
ودخل  مجاريها  إلى  المياه  فرجعت  طرابلس  أما 
المتمركزة  الميليشيات  لمناصرة  بقوة  السلفيون 
وتم  وكــاره،  البقرة  بين  صلح  وصار  طرابلس  في 
إخالء سبيل كثير ممن يتبعون المفتي وغيره ممن 
هم من التيارات الدينية، التي تختلف مع اآلخرين. 
جمعية  وتسلمه  الطرابلسي  عماد  دخول  كذلك 
الدعوة اإلسالمية وأصبح الصورة األخرى في غرب 
طرابلس لكاره وسمى نفسه »األمن المركزي« وبدأ 

يقبض على المجرمين كما يقول.
أما السيد السراج فجلس مع كبار الضباط الذين 
بوتين  جنراالت  نياشين  تفوق  نياشين  لديهم 
كثيرة  شــارات  يحملون  الضباط  هــؤالء  وترامب. 
ونياشين متعددة ولكن ال ينصاع لهم أحد وليست 
الزنتان  في  الميليشيات  قوة  تضاهي  قوة  لديهم 
ومصراتة واللواء السابع والتيار السلفي. اجتمع بهم 
وقرروا خطة أمنية لطرابلس ونسي أن ليبيا ليست 

طرابلس.
وبريطانيا  المتحدة  األمم  خرجت  كله  هذا  جراء 
تتناولها  بنقاط  وألمانيا  وأميركا  وإيطاليا  وفرنسا 
الليبيون  والمحللون  والمثقفون  السياسية  النخب 
وغير الليبيين. هذه النقاط تتمحور في اآلتي وهي 

طرابلس  العاصمة  في  التوافق  حكومة  فقط  توجد 
لقاء  في  المجتمعة  الدولية  لألطراف  ليبيًا  محاِورًا 
وفي  المقبل،  نوفمبر  و13   12 عقده  المُزمع  باليرمو 
الدولي  المجتمع  أمــام  وحيدة  شرعيتها  عدا  يدها 
إزاء  فيها  والعاملين  طرابلس  متساكني  نسبة  لتعادل 
الليبيين  رزق  إدارة  كفاءتها  ولحيازتها  كلها،  ليبيا 
ومصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  على  يدها  ببسط 

المركزي. ليبيا 
في  نجاحها  مهمان:  إنــجــازان  يدها  في  واليوم 
تكوين فريق مطالبة دبلوماسي تقوده وزارة الخارجية 
مؤتمر  تــوافــق  حكومة  باسم  للحديث  المفوضة 
الدولية  والمحافل  األممي  المحفل  أمام  الصخيرات، 
العاصمة  على  الميليشيات  لتغول  وحسمها  األخرى، 
التي  ومادياتها،  لمشروعيتها  الممولة  القوى  وتعرية 
تجاوزت  عناصرها  في  باهظة  بتكلفة  إضعافها  بعد 
والذخائر،  الحربي  العتاد  عدا  ميليشياوي،  عنصر   500
الترتيبات  لها  حددتها  التي  للمصائر  مهيئة  صارت 
ليبيا:  في  األممية  البعثة  من  فرزها  وضوابط  األمنية 
لكي  الميليشياوي  تاريخها  عن  للتخلي  قابلة  عناصر 
تأهيلها،  خالل  من  الشرطة  في  العمل  إلى  تتحول 
فتخصص  المدنية،  الحياة  إلى  العودة  تريد  وعناصر 
وعناصر  المدني،  توجهها  في  تعينها  موازنة  لها 
قيامهم  عدم  ثبت  حال  وفي  البالد،  مغادرة  تفضل 

بجرائم كبرى، سيؤذن لهم بذلك.
الليبية،  الفوضى  ربما ما بعد باليرمو ستخف مالمح 
التي كتبنا فيها ليس بمحض صدفة أو تعمُل لتطويع 
لـ»فجر  الدموية  األحداث  ضغط  بإلحاح  ولكن  األفكار، 
حرب  إلى   2014 خريف  من  تفاقم  مُذ  المظلم  ليبيا« 
الميليشيات ضد الميليشيات 2018. ورأينا كيف أنتجت 
أربعة أجسام مصطنعة  اليوم  تتناوشها حتى  مؤسسية 
ال  شخصيات  أربع  تقمصتها  نافلة،  الزمن  مع  صارت 
المسرح  خارج  من  مؤلف،  عن  يبحث  منها  كل  يزال 
الجوقة  تردد  العرض  خلف  في  بينما  دوره،  له  يرسم 
يامطلين  غريسياني..  »شور  الليبية:  الثورة  بضمير 
بالخونة.  المشنعة  الشعبية  الشتاوة  ياشيشلياني« 
ولكن المخونين اليوم ليسوا مخوني األمس، مجندون 
خونة  بل  الطليان،  المستعمرين  جيش  في  بؤساء 
النافلة  بمشروعيتهم  التشبث  في  حججهم  يعوز  جدد 
ومجالس  مؤسسات  اصطناع  في  وأوهامهم  اإلقناع، 
العبثية  وأفعالهم  الواقع،  يكذبها  وجيش  وبرلمان 
االرتجال  يخترمها  مدنية  ديمقراطية  دولة  إعاقة  في 
المرتجلة  الكتابة  عنها  تعبر  المواقف  هذه  والتهافت. 
لويغي  الصقلي  للكاتب  المسرح  ــل  داخ للمسرح 
حيث  مؤلف«.  عن  تبحث  شخصيات  »ست  بيرانديللو: 
وتبحث  ذاته  وبالتكرار  نفسها،  الليبية  القضية  ترتجل 
ممثلون  يخترقها  وهمية  تمثيلية  في  مؤلفها  عن 
مؤلف  دون  تمثل  أن  تريد  شخصيات  أنهم  يزعمون 
يتبنى أدوارهم، ويوجه أفعالهم. فيكررون أزمتهم كما 

في مؤتمرات سابقة.
تتناسَ  لم  الورقية  »الوسط«  جريدة  افتتاحية 
ليموت  باليرمو  أولد  الذي  باريس  مؤتمر  إلى  وأشارت 
انتهاء وقائعه.  القيصرية: مباشرة بعد  الوالدة  بعملية 

كنت في حديث مع أحد األصدقاء بمصر، وقال لي 
إن اليوم عطلة رسيمة. سألته لماذا؟، ضحك وقال: 
المصري«.  الجيش  وانتصار  العبور  حرب  »نسيت 
في  إسرائيل  يهزم  المصري  الجيش  مرة  أول  فعاًل 
1973. لهذا أي دولة يوجد بها  حرب أكتوبر سنة 
دور  واإلرهاب  للميليشيات  يكون  فلن  قوي  جيش 
بها ويكون األمن مستقرًا. لهذا ليبيا ال يوجد بها 
أو يخرج  أن يرحل هؤالء  إلى  جيش وستبقى هكذا 

الشعب إلرساء أمنه وأمن وطنه.
يسمى  ما  قادها  التي  طرابلس،  جنوب  حرب 
»اللوء السابع–ترهونة« ومعه »اللوء 22–مصراتة« 
مدن  من  والمناصب  المال  وراء  الالهثين  وبعض 
أخرى ساندوا هؤالء. كانت فرصة كبيرة لجميعهم 
السيد  كعكة  كبيرمن  نصيب  لهم  يكون  بــأن 
معظم  حيث شعرت  السراج،  وفائز  الكبير  الصديق 
وبالذات  طرابلس  خــارج  هي  التي  الميليشيات، 
الموارد  بأن  وترهونة  الزنتان ومصراتة  ميليشيات 
شحت والليبيين ليس لديهم أموال لكي يدفعوا أو 
في  الميليشيات  هذه  منها  تتغذى  لكي  يصرفوها 
مناطقها. لهذا أتوا لطرابلس بغرض تحريرها من 
والبقرة  والتاجوري  وقدور  واغنيوة  كارة  ميليشيات 
التي  الثروة  في  نصيب  لهم  يتسنى  حتى  وغيرهم 
تحت سيطرة الصديق الكبير وفائز السراج. ليست 
حيث  المناصب،  وإنما  فقط  واالعتمادات  الثروة 
أصبحت المناصب توزع لجماعة طرابلس والمقربين 

من السراج فقط وقليل لمعيتيق.
والمحافظة  األمن  إرساء  في  مهم  الجيش  لهذا 
في  يوميًا  تنتهك  التي  ليبيا،  وأراضي  حدود  على 
حرب  في  قتل  من  قتل  والشرق.  والغرب  الجنوب 
ودول  المتحدة  األمــم  وتدخلت  طرابلس  جنوب 
من  كان  فما  الحمراء  العين  لهم  وأظهرت  كبيرة 
عدة  بعد  السابقة  مواقعهم  إلى  التراجع  إال  هؤالء 
وعود من األمم المتحدة لهؤالء القادمين من خارج 
العاصمة ومن هم في العاصمة ومن هم بعيدون 
ليبيا. هناك  أو جنوب  العاصمة سواء في شرق  عن 
هؤالء  ضد  قانونيًا  المتابعة  وعدم  بمناصب  وعود 
جميعًا. وعود ال حدود لها طالما ال يتم تغيير حكومة 

الوفاق.
نجحوا في إفشال مشروع فرنسا وهو االنتخابات، 
زيارة  بعد  خاصة  رئيسي،  كالعب  إيطاليا  وبرزت 
جعل  مما  اإليطاليين  تدعم  التي  أميركا،  رئيسها 
اإليطاليين يقومون بإرسال قوات إلى شمال النيجر 
ومالي أسوة بالفرنسيين في مالي والتشاد. لم تأخذ 
المجتمع  من  وال  الدول  هذه  من  إذن  أي  إيطاليا 

تفكك  واألكثر سخرية من مسألة  آخرى،  كتابة  أي  من 
الرئيسية،  الشخصية  لـ:  ينكشف  حيث  نفسها«  الحياة 
التي نماهيها بمسمى الشعب الليبي، أن كل واحد من 
األمر  غاية  في  هي  صورة  له  صاغ  قد  عرفوه،  الذين 
حقيقته.  إلى  وليس  الخاص،  خياله  إلى  تنتمي  قناع، 
الشخص  نها  كوَّ التي  الصورة  إلى  ليس  األقل  على  أو 
فالصورة  لذاته.  صورة  أنها  دائمًا  معتقدًا  نفسه  عن 
المتلقاة من اآلخر سرعان ما تتضاعف إلى ما ال نهاية، 
صورته  تصبح  بحيث  إليه  نظروا  آخرون  وجد  ما  بقدر 

مئة ألف صورة، ما يعني أيضًا أنه صار ال أحد.
ذاته  اإليطالي  السياق  وفي  الليبي  االرتباك  خارج 
آلية  في  اإليطالية  ريبوبليكا«  »ال  جريدة  شككت 
في  المحتدم  الصراع  أن  وذكرت  للمؤتمر  التحضير 
المناصب  توزيع  بشأن  روما  في  السلطة  هرم  قمة 
تأمين  ودون  يحول  اإليطالية  األمنية  األجهزة  داخل 
األطراف  بدعوة  اللقاء،  إلنجاح  الضرورية  االتصاالت 
مشاركة  روما  تأمل  إذ  روسيا،  رأسها  وعلى  الدولية 
باليرمو،  مؤتمر  في  موسكو  من  المستوى  رفيعة 
وشائج  تربطه  الذي  بوتين  الرئيس  بذلك  والمقصود 

إيطاليا. في  الحاكمة  بالشعبوية 
الفروف،  سيرغي  روسيا،  خارجية  وزير  علق  بدوره 
وغير  ضيق،  وقت  في  وصلت  اإليطالية  الدعوة  أن 
تعرف  أن  بمجرد  وأنه  المؤتمر.  بملفات  ببيان  مرفقة 
موسكو  ستقرر  المؤتمر،  إلعداد  الالزمة  اآلليات  روسيا 

مشاركتها. مستوى 
بلدية  عن   2018 أكتوبر   9 في  صادر  بيان  حسب 
رحب  »فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحتها  عبر  بنغازي، 
المدينة  بنجاح  بنغازي  في  بكلمته  البريطاني  السفير 
عليها  أن  على  شدد  لكنه  اإلرهاب،  من  التخلص  في 
في  تسببت  التي  العوامل  من  التخلص  على  العمل 
مع  تواقف  التصريح  هذا  ــاب.  واإلره التطرف  ظهور 
االستخبارات  باغتت  صــن«.  »ذا  جريدة  ــه  أوردت ما 
الترتيبات  ليبيا  شرق  في  تاريخيًا  النافذة  البريطانية 
رئيسة  وحذرت  لروسيا  دعوتها  بخصوص  اإليطالية 
الحكومة في لندن بأن موسكو حركت قوات وصواريخ 
إلى ليبيا في محاولة لفرض وجودها، وأن عشرات من 
وعناصر  الروسية  العسكرية  االستخبارات  وكالة  ضباط 
الخاصة  القوات  وحدة  وهي  »سبيتسناز«،  قوات  من 
الشرق  بالفعل في  الروسي، موجودون  للجيش  التابعة 
بمسمى  »الكرامة«  قوات  عليه  تهيمن  الذي  الليبي 
تدريب  بمهام  يقومون  الــروس  وأن  الليبي  الجيش 
المضادة  »كابلير«  صواريخ  أن  مرجحة  ومراقبة، 
300« الدفاعي، موجودة  للسفن ونظام صواريخ »إس 
بالفعل على األرض. وحددت بالتفصيل موقع قاعدتين 
عسكريتين روسيتين تعمالن تحت غطاء شركة روسية 
مقرات  لها  فاغنر«،  »مجموعة  تسمى  خاصة  عسكرية 

في بنغازي وطبرق.
أنها  الشك  المعلومات  في  المتناهية  الدقة  هذه 
داخل  مسرحية  سيناريو  في  الفتًا  منعطفًا  ستحدث 
المؤلف  ستبعد  حيث  الليبية،  بيراندللو  مسرحية 
خشبة  على  ضائعة  شخصية  الليبي  وتابعه  الروسي 

المسرح تبحث عن مؤلف.

محل نقاش اجتماع باليرمو:
1 - الحل السياسي وفرنسا مخولة بهذا وإيطاليا 

دخلت على الخط.
وتساعدها  بريطانيا  إلى  االقتصادي-  الحل   -  2

أميركا.
3 - الحل االجتماعي- إلى قبائل ليبيا.

4 - دور البلديات في إرساء االستقرار في ليبيا- 
االتحاد األوروبي.

5 - دور منظمات المجتمع المدني الليبية وغير 
الليبية في إرساء أمن واستقرار ليبيا- األمم المتحدة.
هذه النقاط كلها تحتاج إلى أمن واستقرار، وهذا 
لن يكون موجودًا في ظل هيمنة الميليشيات على 
أو  جيش  يوجد  ال  أنه  واتضح  ليبيا،  في  شيء  كل 
شرطة بقدر ما هو وجود أفراد تحت إمرة أشخاص، 
لهما  يمتثل  الوفاق ال  الموقتة وحكومة  والحكومة 
أبدًا.  منهما  األوامــر  يأخذون  وال  هؤالء  من  أحد 
لهذا ال يمكن أن تكون هذه النقاط فعالة طالما ال 
يوجد جيش وشرطة. لهذا دعت إيطاليا إلى مؤتمر 
باليرمو في 13 نوفمبر 2018م، الذي من المرجح 
ستخرج  وإيطاليا  كبيرًا،  دورًا  أميركا  فيه  تلعب  أن 
مثل  فهم  الليبيين  دور  أما  فرنسا.  على  منتصرة 
الكومبارس وعليهم أن يتابعوا ويتتبعوا ويبايعوا ما 

يخرج به العم سام ومجموعته.
التشرذم  من  مزرية  حالة  إلــى  ليبيا  وصلت 
دول  في  إال  تجده  أن  يمكن  ال  والفساد  والضياع 
الحروب.  مزقتها  دول  أو  الميليشيات  تحكمها 
كلمته  في  سيالة  محمد  الخارجية  وزيــر  مطالبة 
بالجمعية العمومية لمجلس األمن بأن تتخلى األمم 
المتحدة عن الدعم السياسي لليبيا وتستبدله بدعم 
تحمي  قوات  بوجود  صريحة  مطالبة  هي  أمني.. 
في  الحكومة  وتساعد  الميليشيات  من  الليبيين 
إرساء األمن واألمان. هذا مطلب ربما هو آخر شيء 
يفكر به الليبيون ولو عمل استفتاء على هذا ستجد 
%70 منهم سيوافق على هذا، حيث أصبحت الحياة 
ال تطاق وتفشى التيار السلفي في ليبيا كردة فعل 
على ما يحدث داخل المجتمع الليبي من فساد وبعد 
ما تخلصت ليبيا من الدواعش واإلخوان والقاعدة. 
من  سواء  صعبة  أصبحت  المدنية  الحياة  كذلك 
والليبيون  االجتماعية،  أو  االقتصادية  الناحية 
ما  إلى  حياتهم  ترجع  طالما  شيء  بأي  سيرضون 
كانت عليه دون وجود لمن أفسدوا الحياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية بليبيا.
هذا  إرســـاء  فــي  باليرمو  مؤتمر  سينجح  هــل 

لليبيين؟!

عندما نصل إلى »نوبل« 
نصل بأسوأ ما فينا!

مالك عبيد أبوشـهيوة*

آمنة القلفاط

تؤكد كل الدراسات حول إعادة بناء الدول بعد الحروب أو الثورات أو 
وقد  الشأن،  الخارجي حاسم في هذا  العامل  دور  أن  األهلية  الحروب 
الربع  في  عقدت  التي  المتعددة  المؤتمرات  خالل  من  ذلك  تجسد 
األخير من القرن العشرين من أجل مساعدة عديد الحاالت مثل رواندا 
غير  بالنجاح،  كللت  والتي  وسيراليون..  والبوسنة  وأنغوال  وبوروندي 
أنه من المالحظ فشل كل المؤتمرات الدولية التي عقدت حتى اآلن 
للمساهمة في حل وتسوية الصراع في ليبيا وإعادة بناء الدولة الليبية 

الواحدة الموحدة.
المؤتمرات وممارسات كل  لما تمخض عن هذه  بقراءة متفحصة 
القوى المشاركة، نالحظ أن هذه المؤتمرات كانت تحمل معها بذور 
فشلها، حيث إن الدول المشاركة سواء كانت الدول الكبرى »أميركا، 
العربي  الجغرافي  الجوار  دول  أو  ألمانيا«  إيطاليا،  بريطانيا،  فرنسا، 
نية  بحسن  الدول ساهمت،  اإلقليمية، كل هذه  الدول  أو  واألفريقي 
أظهرت  ألنها  المؤتمرات  هذه  فشل  في  فعال  بشكل  نية،  بسوء  أو 
إيالء لمصالحها وأولوياتها أهمية أكبر من اهتمامها بمصالح الشعب 
الليبي المراد مساعدته في حل وتسوية الصراع وبناء دولته، واألسوأ 
من ذلك أن الدول المشاركة كانت تدعم وتقف مع طرف أو قوى أو 
جهة دون غيرها، وبذلك عملت على إقصاء القوى الفاعلة على األرض. 
لذلك يمكن القول إن مؤتمر باليرمو مآله الفشل إذا اتبع المشاركون 

فيه منهجية المؤتمرات السابقة لحل وتسوية الصراع في ليبيا.
شروط لنجاح المؤتمر

حتى يكتب لهذا المؤتمر النجاح في مساعدة الليبيين في تسوية 
وحل الصراع وبناء الدولة الواحدة الموحدة يتطلب مراعاة اآلتي:

1 - يجب أن يشمل المؤتمر جميع القوى المؤثرة في الصراع سواء 
أكانت هذه القوى وطنية أم إقليمية أم دولية، وتحديد مهام واضحة 
بناء  وهو  لليبيين،  األفضل  للحل  الوصول  أجل  من  القوى  لكل هذه 
دولة الجميع الواحدة الموحدة بجميع مؤسساتها: السياسية واألمنية 

»الجيش والشرطة« واالقتصادية واالجتماعية.
2 - أن يستند المؤتمر إلى رؤية واضحة أهم عناصرها:

أ- ترتيبات سياسية ومؤسسية تراعي مصالح وخصوصية الشعب 
دولية  من خالل ضمانات  المؤتمر  قرارات  تنفيذ  الليبي. ب- ضمان 

محددة ودقيقة.
3–مأسسة مفاهيم الحل السلمي للصراع وذلك من خالل تأسيس 
مؤسسات يناط بها تنفيذ بنود الحل السلمي المقترح على أن تكون 
الحل  لهذا  الضامنة  وهي  ودولية  وإقليمية  وطنية  المؤسسات  هذه 

السلمي.
الخالصة، لو تجاوز مؤتمر باليرمو منهجية المؤتمرات السابقة التي 
كرست مصالح الدول الكبرى على حساب مصالح الشعب الليبي وقدم 
في  النجاح  له  سيكتب  األولى  بالدرجة  الليبية  المصالح  تراعي  رؤية 

مساعدة الليبيين في بناء دولتهم الواحدة الموحدة.

* أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية

فوز  الماضي،  الجمعة  للسالم«  »نوبل  لجائزة  التحكيم  هيئة  أعلنت 
للسالم«،  »نوبل  بجائزة  مراد،  ناديا  األيزيدية،  العراقية  الناشطة 
وبذلك تكون أول شخصية عراقية تحصل على الجائزة منذ تأسيسها. 
اإلعالمية،  والقنوات  االجتماعية  المنصات  الخبر على  انتشر  ما  سرعان 
الجائزة. لكن  أول عراقية تحصل على  بالفوز وابتهاج كونها  بين فرح 
اإلحساس  لحدود  محبطة  ودالالتــه  الوجع،  حد  مؤلم  الخبر  محتوى 

بالقهر!
الخبر»األيزيدية  العالمية  القنوات  بعض  نشرت  عريض  بعنوان 
للسالم«،  نوبل  بجائزة  الفوز  إلى  الجهاديين  عبودية  من  مراد  ناديا 
وتنشر أخرى »من االستعباد إلى نوبل للسالم«، وبذات السياق انتشر 
قهر  العالم  كل  من  القراء  أذهان  في  ومرسخًا  مؤكدًا  عالميًا.  الخبر 
اإلعالمية  البهرجة  تسلط  ثقافتنا.  في  النساء  واستعباد  وذل  األقليات 
كعرب  اإلنسانية  عالقاتنا  توحش  على  الضوء  للخبر،  المصاحبة 
القتامة،  بالغة  ذهنية  صورة  األذهــان  في  ترسخ  كما  وكمسلمين، 

المعيشية. ألوضاعنا  المستويات  جميع  على  للشفقة  مثيرة 
األيزيدية  الفتاة  فوز  على  الخبر  نشرها  في  ركزت  الدولية  القنوات 
في  عناصر  قبل  من  وُاغتصبت  واحتجزها  خطفها  التي  العراقية 
ضمير  يقرر  ثم   .2014 العام  العراق  سنجار  في  »داعــش«  تنظيم 
للسالم«.  »نوبل  بجائزة  للفوز  ويرشحها  لشجاعتها  مكافأتها  العالم 
قرب  لفضاء سنجار  التابعة  كوجو  قرية  من  فتاة  وهي  مراد طه،  ناديا 
1993. خُطفت من محل إقامتها بعد أن عمت  الموصل. وُلدت العام 
وتضرر  وطنها  دُمر  أن  بعد  العراق  بلدها  األمن  وانعدم  الفوضى 
بل  سنجار،  في  األيزيدين  فقط  ليس  األقليات،  فيهم  بمن  الجميع 
والكلدان،  األرمن  طاَل  الحقوق  وضياع  واإلرهاب  الطائفية  إسفين  إن 
آشوريين، وسريان، والصابئة، المندائيين، والشبك والتركمان، الذين 
عاش  لقد  اإلســالم.  قبل  السنين  لمئات  العراق  في  جذورهم  تمتد 

المتبادلة. الثقة  واحد تجمعهم  الجميع في وطن 
سواء.  حد  على  المناطق  مختلف  طال  العراق  طال  الذي  االحتقان 
في  يحدث  كما  فسادًا  عاثت  المجرمين  من  المسلحة  المجموعات 
مناطق الفوضى، عندما تسقط الدول في أي مكان في العالم. تمكنت 
المجتمع  داعية  للعالم،  قضيتها  إليصال  لتتفرغ  الفرار  من  ناديا 
السالم  وليحل  المخطوفات،  بقية  إلنقاذ  الجهود  مزيد  لبذل  الدولي 

واألمن على أهل العراق أرض الثقافات.
يلهب  واجبًا  االستعمار  ضد  النضال  يصبح  الــدول،  تحتل  عندما 
القضية  لوضوح  وذلك  العربية،  ومنها شعوبنا  الشعوب  لدى  الحماسة 
قضية  لنا  نميز  وال  إرادتها،  وتستضعف  الدول  تحتل  اليوم  والهدف. 
العدو  هذا  ــاب،  اإلره مباشرًا.  عدوانًا  العدوان  يعد  ولم  واضحة، 
زرع  أين  ومحاربته.  نبذه  راية  يرفع  والجميع  الجميع،  بين  المشترك 
المحدد،  تعريفه  هو  ما  رعاه؟  ومن  ومن سقاه  الشيطاني؟  النبت  هذا 

أبعاده؟ وما 
نجح  وربما  للعالم،  صوتها  إيصال  في  بالجائزة  الفائزة  نجحت 
أيضًا  نجح  الخبر  لكن  إثارة.  الطرق  بأكثر  نشره  في  الخبر  متصيدو 
العلمية  المستويات  على  ليس  الكثير،  أمامنا  بأن  وعينا  زيادة  في 
الوعي  درجة  مستوى  وعلى  اإلنسانية،  المستويات  على  بل  فحسب، 
يجمعها  بحاجة ألن  قيم  وبداخلنا  لنا،  ق  يسوَّ مما  أفضل  بأننا  الفردي 
نَْظم يبرزها ويقويها. نحن بحاجة إلعمال العقول، حتى إذا استوعبت 

وتنتفض. النتائج، فستقرر  وتعلمت من  وأدركت، 

ملاذا فشلت 
كل املؤتمرات 

الدولية التي 
عقدت حتى اآلن 

للمساهمة في 
حل وتسوية 

الصراع في ليبيا؟

محتوى الخبر 
مؤلم حد الوجع، 

ودالالته محبطة 
لحدود اإلحساس 

بالقهر!

عناصر تريد 
العودة إلى 

الحياة املدنية، 
فتخصص لها 

موازنة تعينها في 
توجهها املدني، 

وعناصر تفضل 
مغادرة البالد، 

وفي حال ثبت 
عدم قيامهم 
بجرائم كبرى، 
سيؤذن لهم 

بذلك

مؤسسية 
تتناوشها 

حتى اليوم 
أربعة أجسام 

مصطنعة صارت 
مع الزمن نافلة، 

تقمصتها أربع 
شخصيات ال يزال 

كل منها يبحث 
عن مؤلف من 
خارج املسرح 
يرسم له دوره

نجحوا في إفشال 
مشروع فرنسا 

وهو االنتخابات 
وبرزت إيطاليا 

كالعب  رئيسي 
وخاصة بعد زيارة 

رئيسها أميركا

حرب جنوب 
طرابلس كانت 

فرصة كبيرة 
لجميعهم بأن 

يكون لهم نصيب 
كبيرمن كعكة 

السيد الصديق 
الكبير وفائز 

السراج

باليرمو بني الفشل والنجاح
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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السفارة البريطانية قلبها على الفتاة الليبية

ولـم ال: الحل الال حل!

%72 في األعوام األخيرة.
فرص  ترصد  التي  الكثيرة  اإلحصائيات  إحدى  وهذه 
الشبان:  تتجاوز  التي  التعليم  على  الفتيات  حصول 
)األولى–الثانية–الثالثة(  السنوات  طلبة  بعدد  »إحصائية 
محفوظة  نسخة   2012 الثانوي-  التعليم  ثانوي–شؤون 

2015 على موقع واي باك مشين«. 24 سبتمبر 
20726 9687، إناث  شعبة العلوم األساسية: ذكور 

35230 10901 ، إناث  شعبة علوم الحياة: ذكور 
7785 31213 ، إناث  شعبة العلوم الهندسية: ذكور 

إناث   ،  26955 ذكــور  االقتصادية:  العلوم  شعبة 
17749

12311 7591، إناث  شعبة العلوم االجتماعية: ذكور 
32255 11220، إناث  شعبة اللغات: ذكور 

126056 97567، إناث  المجموع: ذكور 
التعليم  في  ــاث  اإلن نسب  عن  تتحدث  هنا  األرقــام 
عدد  حيث  الوقت،  ذلك  في  تخصصيًا  كان  عندما  الثانوي 
الطالب،  عدد  من  ألفًا  بـ30  أكثر  )الفتيات(  الطالبات 
تغيير  أي  فيها  يحدث  لم   2012 أعقبت  التي  والسنوات 
من  التحق  من  باعتبار  الفتيات،  أعداد  لصالح  كان  إذا  إال 
التالميذ الذكور بالميليشيات أو ما قتل منهم في الحروب 

والحوادث وفي سن مبكرة.
وهذا  ككم،  ولكن  ككيف  التعليم  عن  أتحدث  ال  وهنا 
الكم أحد المنجزات الليبية التي أشادت بها مرارًا منظمة 
التعليم  كيفية  عن  يختلف  الحديث  كان  وإن  اليونيسكو، 
الفتيات  يخص  فيما  مخرجاته  أن  مالحظة  مع  ومخرجاته، 
الفتية ألسباب كثيرة موضوعية ويطول  أفضل بكثير من 

شرحها.
هذا  حول  استطالعًا  البريطانية  السفارة  أجرت  فهل 
ال  فيها  أعيش  التي  قريتي  ففي  وكيف؟.  ومتى  األمــر؟. 
ورغم  بالمدن.  بالك  ما  التعليم،  فصول  خارج  فتاة  توجد 
أن  إال  هزات،  من  ليبيا  في  التعليم  قطاع  له  تعرض  ما 
وحتى  نوعيتها،  عن  النظر  بغض  تتوقف  لم  الدراسة 
إلى  الذهاب  في  فتياتها  استمرت  النازحة  العائالت 
الليبية  المدن  داخل  كان  النزوح  وأن  المدارس، خصوصًا 

عن  ليبيا  شرق  خرج  حين  األولــى،  ساعته  منذ  2011م 
الحال  الذي بقي مهيمنًا على غربها، هذا  القذافي  سلطة 
شرق  من  القذافي  وريث  السراج  فغدا  األيام،  كرسته  ما 

عليه. متمرد  البالد 
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الصخيرات  به  جــاء  الــذي  الوفاق  السراج  حقق  لقد 
والمبعوث  الدولي  واالعتراف  األرض،  على  ما  كرس  بأن 
التي  اإلجــراءات  تفاصيل  وكــذا  ذلــك،  يؤكدان  األممي 
إجراءاته  من  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتخذها 
على  ما  تكريس  لمعطى  كنتيجة  نفسه  يثبت  المتتالية 

األرض.
نكون  أن  يستدعي  لسنوات  دام  مــا  الــواقــع  هــذا 
موضوعيين، بأن نتعامل معه وأن ال نعطل البالد إلى أن 
ليبيا  في  أميركي  مسؤول  أشار  وقد  النهائي،  الحل  يأتي 
بقية  أما  االقتصادي،  الحال  حلحلة  عليها  البالد  أن  إلى 
البريطاني،  السفير  قبل  ردده  هذا  بها،  بأس  فال  األحوال 

ويبدو أنه لسان فعل سالمة غسان أيضًا.
يتم  المفترض  االقتصادي  الحل  أن  مالحظة  هناك 
ما  ورغــم  األميركي،  المسؤول  تصريح  رغــم  تعطيله 
الكبير(  )الصديق!  كما صرح  الخصوص  في  تم  أنه  ادعى 

السراج! فائز  ومرؤوسه 
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جعل  في  به  ساهمو  وما  الليبيون  يعرفه  وما  تقدم  ما 
أن  ثانيًا  الواقع،  باألمر  أواًل  القبول،  يوجب  حل  الال  الحل 
أن  ثالثًا  حل،  الال  الحل  هذا  أجل  من  السواعد  يشمروا 
هذا  من  الخروج  على  يعمل  ال  من  أن  أنفسهم  يبيتوا 

الوحل يغوص فيه أكثر.
فإذا كان الواقع الفج يفرض نفسه بأن النفس يصعب 
عليها الحال ما بعد الحرب أكثر مما وهي في الحرب، فإن 

الوسط«  »بوابة  موقع  نشر   2018 أكتوبر   12 بتاريخ 
ليبيا  في  البريطاني  للسفير  تصريح  عن  خبرًا  الليبي 
»بريطانيا:  عنوان  تحت  للفتاة،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
للتعليم«،  ماسة  حاجة  في  بليبيا  فتاة  ألف   100 من  أكثر 
ويبدو أن السفارة ومن باب الواجب الدبلوماسي لم تجد 
غريبًا  رقمًا  ارتجالها  عبر  إال  ليبيا  في  الفتاة  عن  تكتب  ما 
التي  الــدول  بعض  إحصائيات  من  قياسيًا  أخذته  ربما 
»قالت  ليبيا:  لظروف  مشابهة  الحالية  ظروفها  أن  تعتقد 
فتاة  ألف   100 من  أكثر  إن  ليبيا  في  البريطانية  السفارة 
في ليبيا في حاجة ماسة إلى التعليم، فيما تعهدت األمم 

الالزم. الدعم  بتقديم  المتحدة 
الرسمي  حسابها  عبر  تغريدة  في  السفارة،  وأضافت 
إنه  الخميس،  »تويتر«، مساء  االجتماعي  التواصل  بموقع 
مشيرة  التغيير«،  من  بد  ال  للفتاة،  العالمي  اليوم  »في 
يمنح  فالتعليم  األمثل،  الحل  هُو  الفتيات  »تعليم  أن  إلى 
ويُقوّي  ــذا![  ]ك مجتمعاتهم  في  أكبر  صوتًا  الفتيات 

عداًل«. أكثر  المجتمعات  ويجعل  االقتصاد 
المتواجدة  الغربية،  السفارات  تأتي  أين  من  أعرف  ال 
ما  كثيرًا  ليبيا؟.  حيال  الجزافية  بأرقامها  ليبيا،  خــارج 
ترصد  وكأنها  عنها  تعلن  التي  األرقــام  هذه  تصادفني 

دولة في القرن التاسع عشر.
لعدد  البريطاني  التقدير  هــذا  ليبي  أي  يقرأ  حين 
كل  في  بيته  في  وهو  سيتلفت  المدارس،  خارج  الفتيات 
مستغربة  ستتلفت  عائلة  كل  أو  ليبي  كل  تقريبًا  اتجاه، 
في  خصوصًا  المدرسة  خــارج  فتاة  ال  أن  متأكدة  وهي 
على  حريصون  اآلبــاء  إن  بل  اإللزامي،  التعليم  مرحلة 
التفاخر  وكثيرو  أوالدهم،  من  حتى  أكثر  بناتهم  تعليم 
المدارس  في  البنات  ونسبة  عقود  منذ  حيث  بتفوقهن، 
وفي  بكثير،  أكثر  أيضًا  التفوق  ونسبة  األوالد،  من  أكثر 
التراتيب  على  المتحصالت  عدد  تجاوز  السنوات  بعض 
اإلعدادية  الشهادات  في  ــل  األوائ العشرة  من  األولــى 
بمعنى  الذكور،  للطالب  بالنسبة  الـ70%  نسبة  والثانوية 
الفتيات.  من  األوائل،  من  عشرة  كل  من  أكثر  أو  سبعة 
تتجاوز  الطب  كليات  في  الطالبات  نسبة  جعل  ما  وهذا 
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بالمجلس  سمي  لما  نقدكم  يتوجه  لِم  القائل  يقول 
الرئاسي وحكومة الوفاق، دون أن ينتبه أن هذا المجلس 
عرف  وطني  مــشــروع  نتاج  أنهما  يدعيان  وحكومته 
وأنه   2015 ديسمبر  في  تم  الذي  الصخيرات«،  بـ»اتفاق 

ابتدائي. ثالثة  في سنة 
أي أن النقد ينصب على المشروع الوحيد وعلى نتائجه 
التي خلصت إلى أن فائز السراج بقي الرئيس دون رئاسة 
هكذا  على  النواجذ  على  ممسك  وأنــه  ثــالث،  ولسنين 
للمعوقات  بأن  منه  الحاصل  فعل  الال  فعل  ويعلل  رئاسة، 
أن  داعموه  يوكد  أيضًا  وبهذا  الخسران،  له  ومنها  الفوز 

حيلة. باليد  ليس 
حيث  سياقها،  من  عليها  مردود  الدامغة  الحجج  وهذه 
عجز  وأن  ميتًا،  وُلد  »الوفاق«  سمي  ما  أن  إلى  تخلص 
كأنك  أي  الموات،  هذا  ناتج  نور  بصيص  بث  عن  السراج 
السراج  أصحاب  إليه  يخلص  ما  هذا  غزيت،  ما  فائز  يا 

بذاته. والسراج 
قتل  وهو  الخضم،  هذا  في  ينسى  إنجازًا  ثمة  لكن 
ثمة  الذي  النواب  لمجلس  جلبه  الذي  والمشروع  السراج 
السراج  أن  يفترض  ما  وهو  قتله،  جريمة  على  إجماع 
تم  عليه  أبيه،  قاتل  أوديب  بهذا  السراج  الشرعي،  ابنه 
نتاج  أن  أعتبر  هذا  ومن  حل...  الال  حال  تكريس  بجدارة 
التكريس  هذا  تأكيد  طرابلس  في   2018 أغسطس  حرب 
لتأكيد  السراج  فائز  دفع  يبدو  كما  وهذا  سر،  محلك  أي 
القوي  بالمصل  لتطعيم جسد سلطته  دفعه  الذي  منصبه 

الثلة. الداخلية وبقية  أغا( لوزارة  مثلما مجيئه بـ )باش 
وأن  ــاق،  وف ال  أن  األمــر  وتحصحص  اآلن  تبين  لقد 
الصخيرات بعد سنوات ثالث نجحت في تأكيد واقع الحال 
فبراير   17 ناتج  بغدادي،  والبغدادي  شامي  الشامي  بأن 

وليس في مخيمات في الصحراء. فمن أين جاءت السفارة 
بين  التباس  لها  حدث  كان  إذا  إال  الغريب؟.  الرقم  بهذا 
ولكن  اآلن،  أفغانستان  ليس  أفغانستان،  وبين  ليبيا 

عندما كانت تحت حكم طالبان.
تشير  والتي  جزافًا،  تطلق  التي  ــام  األرق هذه  ومثل 
وصاية،  إلى  ويحتاج  متخلف  المجتمع  هذا  أن  إلى  ضمنيًا 
الذين  السفراء  أو  السفارات  تجعلني أشك في دوافع هذه 
أن  ومنذ  تمامًا،  الليبي  الواقع  يجهلون  الواقع  في  هم 
ولم  ماضية  عقود  من  الليبي  الواقع  الدول  هذه  قاطعت 
النظام  جرائم  بتتبع  سوى  بحثها  مراكز  أو  إعالمها  يهتم 

القذافي ومغامراتهم. أبناء  أو رحالت 
فهل ثمة فساد يدار على حساب سمعة هذا المجتمع؟. 
وهل مثل هذا الرقم العشوائي وغيره من األرقام مقدمة 
من  وتسرق  بالليبيين  تتسول  لجهات  أمــوال  لتدفق 
كل  ونحن  خصوصًا  الفرضية  هذه  أستبعد  وال  خاللهم؟. 
يوم نسمع عن فساد عالمي يجتاح مؤسسات كبرى، ليس 
بداية بالفيفا أو نهاية بالوثائق البنمية، مرورًا بما كشف 
من فساد خلف ذوي الخوذ البيض في سورية. فمثل هذه 
األرقام تستدرج الدعم المالي إلى السفارات من حكومات 
بالفتاة  األمــر  يتعلق  حين  خصوصًا  دولية،  ومنظمات 
للمزاج  بالنسبة  األمر  هذا  حساسية  ونعرف  وتعليمها 

خصوصًا. الغربي 
الذي  الفساد   2011 العام  كثب  عن  شاهدت  لقد 
وصفقاته  المدني،  للمجتمع  دولية  منظمات  به  جاءت 
المدني،  بالمجتمع  لهم  الداخل ال عالقة  مع أشخاص في 
لوزارة  خطة   2012 العام  نضع  كنا  حينما  ــ  والحظت 
الماليين  مئات  عن  وثائق  المدنيــ  والمجتمع  الثقافة 
منظمات  دعم  بند  تحت  واحد،  عام  في  تداولها  تم  التي 
أرض  على  مردود  لها  يكون  أن  دون  المدني،  المجتمع 

الواقع.
الشرعية،  وغير  الشرعية  التعليم،  وزارات  من  أتمنى 
أو  التقارير  هذه  مثل  على  ترد  أن  العسل،  في  النائمة 
تفضي  لن  والتي  بصلة،  للواقع  تمت  ال  التي  التقديرات 
بقوة  الحياة  فيه  تنبض  الذي  مجتمعنا  تشويه  إلى  سوى 

الساسة وصفقاتهم. ألعاب  بمعزل عن 
 2025 ليبيا  مشروع  بكتابة   2008 العام  قمنا  حين 
)حرص  المتاحة  الفرص  إحدى  كانت  استشرافية،  رؤية 
وأوالدها بشكل ظاهر  بناتها  تعليم  الليبية على  العائالت 
في  مذهلة  وإحصائيات  دراسات  على  معتمدين  وقوي( 
هذا الخصوص، حيث كانت العائالت تعوض باجتهاداتها 
لفت  وما  الكيفي.  التعليم  مؤسسات  قصور  الشخصية 
مراحل  كل  في  للفتيات  الملحوظ  التفوق  أيضًا  نظرنا 

التعليم.
تتفرغ  أن  ليبيا  في  الغربية  السفارات  من  أتمنى 
إلحصائيات البنك المركزي ومؤسسة النفط التي تعنيها، 
ال  وأن  جزافًا،  األرقــام  هذه  مثل  إطالق  عن  تتوقف  وأن 
وال  المجتمعية،  الشرائح  لدى  اإلحباط  جرعة  من  تزيد 
إدارات  قبل  من  المجتمع  هذا  تجاه  االزدراء  جرعة  من 
خطاب  زاوية  من  ليبيا  إلى  تنظر  زالت  ما  التي  دولهم 
كان  الذي  نفسه  الخطاب  مشبوه،  أو  متعاٍل  استشراقي 
والتقديرات  الــدراســات  هــذه  بمثل  يهيء  مضى  فيما 
عليها  والوصاية  احتاللها  لشرعية  مجتمعاتنا  الجزافية 
عيونها  أن  دائمًا  لنكتشف  وتنميتها،  تطويرها  أجل  من 
تترك  أن  إليها دون  تنتقل  التي  البلدان  ثروات هذه  على 
إلى أوروبا  زاوية مضيئة فيها، ولعل هجرة الماليين اآلن 
في  القوى  تلك  رغبة  حول  الكبيرة  الكذبة  هذه  تثبت 
على  جلدًا  النهاية  في  تركتها  التي  البلدان  هذه  تنمية 

التهمت لحمها. أن  عظم بعد 
اليوم »الدولي  الموافق  أبريل  الرابع من  مالحظة: في 
لهذه  تصريح  بــأي  نسمع  لم  األلــغــام«  من  للتوعية 
السفارات، مع أن األلغام المستوردة من هذه الدول خطر 

الجميع. يتهدد  ليبيا  في  كبير 

ولكن  قائمة  الحرب  سيجعل  الصعوبة  لهذه  االستسالم 
المدن  على  الحرب  تخيم  هذا  من  السلم،  صيغة  في 
المنهكة  كبنغازي  مدينة  في  أكثر  ظاهر  وهذا  الليبية، 
الضرورة  أن  بد  من  وليس  الحرب،  آثار  من  تعانيه  وما 
الحرب  تخييم  من  أنفسهم  المدينة  أهل  ينتزع  أن  تعني 
هو  القاتل  هذا  وفي  نفسها،  الحرب  من  انتزعوها  كما 
بخاصة  الليبية  المدن  وكل  يجيء،  وال  يجيء  ما  انتظار 
تبادر  أن  بد  ال  البلدية  ومجالسها  المدني  مجتمعها  عبر 
بعد  ما  وحل  في  الغوص  من  نفسها  وتنتزع  ثانية  مرة 
الحرب، ومن انتظار الحل المزعوم الذي يؤكد كل ما هو 

ظاهر أنه الال حل.
كما  ــزاب  األحـ مثل  الحكومية  غير  المنظمات  إن 
االنتظار،  عملها  ليس  والمحلية  البلدية  المجالس 
جمة  مقترحات  وهناك  صغرت،  مهما  المبادرات  بل 
المجتمعية  النهضة  خصوص  في  دواليك  وتقدم  قدمت 
الضد  أنها  تدعي  األغلبية  أن  خاصة  واالقتصادية، 
ضد  فمن  الحق  تحصحص  الحال  هذا  وفي  للمركزية، 
الال  يجعل  أن  الحال  واقــع  يتيح  المشؤومة  المركزية 
الموارد  أقل  تستغل  التي  بالمبادرات  حال،  واقع  مركزية 

لبنة لحل سياسي مبتغى. لتضع  بأكبر جهد 
يكرسون  وغيرهم  السياسيين  المسؤولين  أن  وأظن 
ولن  الحل،  أنهم  تثبيت  انتظار  في  حل  الال  الحل  مفهوم 
التي تنطلق من أن مسيرة  المبادرة  يفسد حلهم هذا إال 

األلف ميل تبدأ بخطوة أو كما يقال.
وأما تكريس تبادل االتهامات، وأن البالد ليست بالدًا 
وماذا  والسؤال:  جميعًا..  منه  شبعنا  فهذا  دولة  ال  وأن 

بعد؟

يبدو أن السفارة 
ومن باب الواجب 
الدبلوماسي لم 

تجد ما تكتب عن 
الفتاة في ليبيا 
إال عبر ارتجالها 
لرقم غريب ربما 
أخذته قياسيًا 
من إحصائيات 

بعض الدول التي 
تعتقد أن ظروفها 

مشابهة لظروف 
ليبيا

هل أجرت السفارة 
البريطانية 

استطالعا حول 
هذا األمر؟. ومتى 

وكيف؟. 

هذه الحجج 
الدامغة مردود 

عليها من سياقها 
حيث تخلص أن 

ما سمي بالوفاق 
ُولد ميتًا، وأن 

عجز السراج عن 
بث بصيص نور 

ناتج هذا املوات

تكريس تبادل 
االتهامات، وأن 

البالد ليست بالدًا 
وأن ال دولة.. 

فهذا شبعنا منه 
جميعًا.. والسؤال: 

وماذا بعد؟

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

اضمحالل دور النخب

شبات

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

أو المختارة من كل شيء،  المتميزة  القلة  أو  تعني لفظة »النخبة« المجموعة 
مجموعة  وتميز  بروز  بمعنى  النخبة،  ظهور  صاحب  االجتماعي  المجال  وفي 
محدودة في ميدان معين، التكوينات االجتماعية منذ البداية. فهناك صيادون 
يتميزون بمهارة فائقة في المجتمعات القائمة على الصيد، وحرفيون أكثر حذقًا 
وشعراء  بارعون،  مقاتلون  وفرسان  مدهشون،  أشجار  ومتسلقو  أقرانهم،  من 

هون... إلخ. مفوَّ
ولعل أفالطون أول من انتبه إلى الدور االجتماعي للنخبة، دون أن يعطيها 
من  ثلة  المجتمع  في  والحكم  القيادة  تتولى  أن  اقترح  حيث  المصطلح،  هذا 
المحمول  نحو  المفهوم  ينعطف  هنا  ومن  الفالسفة.  أي  النابهين،  األفــراد 
السياسي. لكن جذور »نظرية النخبة Elite theory« تعود إلى كتابات غايتانو 
ميشيلز  وروبيرت   )1923  1848-( باريتو  وفلفريدو   ،)1941  1858-( موسكا 

.)1936 1876-(
السيرورة  ميادين  حسب  وتتعدد  النخب  تتنوع  أعاله،  ألمحنا  مثلما  طبعًا، 
االجتماعية، لكننا سنحصر اهتمامنا هنا في ما تمكن تسميته »النخبة الثقافية« 
المنتمية إلى الحداثة والمعاصرة. ورغم اتساع نطاق هذا المصطلح فإنه يمكن 
القول إنه يدخل ضمن إطاره األدباء والكتاب والمشتغلون والمعنيون بالحقول 

الفكرية في ميادين الفلسفة وعلم االجتماع والسياسة.
التنويري  دورهــا  ويتراجع  تهن،  النخب  هذه  أخــذت  العربي  الوطن  في 
والقيادي منذ ثمانينات القرن الماضي تقريبًا، مع األخذ في االعتبار تفاوت حدة 

هذا الوهن والتراجع بين قطر وآخر.
ويبدو لي أن مسؤولية هذا الوهن والتراجع تعود إلى عاملين متضافرين. 
العامل األول: تسارع وتيرة القمع المنظم من قبل األنظمة القمعية واألنظمة 
االستبدادية التي عملت، إلى جانب القمع، على شق صفوف هذه النخب وتدجين 
أعداد منها. أما العامل الثاني فهو تنامي التوجهات والحركات الدينية المعادية 
الحركات  هذه  دعمت  األنظمة  هذه  أن  ننسى  أن  دون  والمعاصرة،  للحداثة 

واستخدمتها أداة لضرب النخب المعنية، أو على األقل غضت عنها الطرف.
القذافي، منذ األشهر األولى الستيالئه على  الليبية، عمل نظام  الحالة  في 
أصاًل، بشكل ممنهج.  التكوين  كانت هشة  التي  النخب،  السلطة، على ضرب 
الحزبية ووُضعت  السلطة، جُرمت  األوليين من االستيالء على  السنتين  ففي 
لها عقوبات عالية أبسطها عشر سنوات سجنًا!. كما عقدت محاكمات للصحفيين 
زُجَّ   1973 سنة  وفي  الخاصة،  الصحف  وُألغيت  العام،  الرأي  إفساد  بتهمة 
بالكتاب والمثقفين البارزين في السجون في سياق ما سمي حينها بـ »الثورة 
اعتقال  السبعينات جرت حمالت  الثاني من عقد  النصف  الثقافية«. ومع بداية 
في أوساط طلبة الجامعة واألدباء والمثقفين الشباب. هذا، إضافة إلى التضييق 
مسرحية،  وفرق  رياضية  ونوادٍ  نقابات  من  المدني  المجتمع  مؤسسات  على 
عالوة على تحديد الصحف والمجالت التي يسمح بدخولها البالد وفرض رقابة 
مشددة على نوعية الكتب الواردة. وفي فترة معينة منع الجلوس في المقاهي 

ألنها يمكن أن تكون عاماًل من عوامل نشوء النخب!
أمثل منه!.  لم يكن  القذافي  ليل نظام  انقشاع  أعقب  الذي  لكن »الصبح« 
بل لعله أسوأ بكثير. فقد طورد المثقفون وناشطو المجتمع المدني باالغتيال 
شبابية  ومناشط  واحتفاالت  تجمعات  ودوهمت  وكّفروا،  والسجن  والخطف 

بدعوى مخالفتها الشريعة واألخالق اإلسالمية!

عدد من شخصيات ليبية متنوعة القناعات، اعتادت منذ اندالع ثورة فبراير2011 
القاهرة، من دون  في  عادل مطاوع  المهندس  بمكتب  السبت  يوم  تلتقي  أن 
قيامها  عند  وتعارفت  تجمعت  الشخصيات  معظم  كانت  مداومة.  أو  انتظام 
بناشط مدني كبير لم تكن له دوافع سوى أعمال خيرية لمن يستحقونها في 
وقت عصيب، إلى أن قامت دولة ليبيا الجديدة، واتجه كل إلى غايته، وعاد مكتب 
عادل مطاوع إلى سابق عمله، بعيدًا حتى اآلن عما يدور في ليبيا من أعمال سواء 
أكانت خيرة أو )بطالة(، ولكنهم انتظموا وإن لم يكونوا مجتمعين على اللقاء 

يوم السبت.
العديدون ممن كانوا نشطاء، في بداية فبراير 2011 توزعوا ما بين من لحق 
بركب فبراير سواء من خالل منصب يستحقه أو ال يستحقه، أو انطلق وراء فرص 
عمل مستثمرًا سابق خدماته، وبين من عاد مباشرة إلى سابق عمله وكأن شيئًا 
لم يحدث في ليبيا، غير أنه ما زال عدد بسيط لم يغب عن لقاءات أسبوعية غالبًا 
ما تكون يوم السبت، أصبحت لقاءات من أجل المشاكل الحياتية، وإن ظل النقد 
أبرز حوارات يوم السبت،  السليم من  الطريق  البناء واإلشادة بما يتحقق على 
الذي ال عالقة له بـ)شبات( اليهود، الذي ورد في العهد القديم، في قصة الخلق 
تحديدًا، وأصبح يومًا للراحة »وبارك اهلل اليوم السابع وقدسه، ألنه فيه استراح 

من جميع عمله الذي عمل اهلل خالقه« )التكوين 2: 3-2(
يوم السبت، نلتقي فيه بعيدًا عن الضجيج والزحمة لتمضية الوقت ومضغ 
الكالم، وإن كنا أحيانًا نتناول مواضيع مفيدة في مناحي الحياة خصوصًا لمن 

بدؤوا يشعرون أنهم هرموا!
يوم السبت قبل الماضي تناولنا موضوعين لفتا انتباهي، أحدهما عن طلب 
استدعاء  المتحدة حماية طرابلس، وهو كما فهمنا  األمم  السراج من  حكومة 

للقبعات الزرقاء، والموضوع الثاني كان عالوة 500 $ وتداعيات تطبيقها.
ولقد شدني من اقتراحات معالجتهما رأي عرضه السيد عادل مطاوع لمسألة 
العالوة فرأيت أن أنقله إليكم، لتعم الفائدة، وقد يجد من تهمه مصلحة بنك ما 

أو أحد من قياداته فيفسر لنا ما استعصى عنا:
التي تحتسب على  المصاريف  الرأي مجموع  في قصاصة ورق جمّع صاحب 
إصدار بطاقة الـ500 $ فوجدنا أنها تكلف المستفيد %5 من قيمة العالوة؛ يعني 
25 دوالرًا، وبالطبع لم يحسب قيمة تذكرة السفر وتكاليف الرحلة إلى مصر أو 

تركيا لتسلم العالوة!
مواطن  ماليين   6 كالتالي:  هي  للمواطنين  المخصصة  القيمة  إجمالي 
الفاقد كمصاريف  أميركي فقط! نسبة  3 مليارات دوالر  مضروبة في 500$= 
ما بين مصارفنا والمصارف الخارجية حوالي 150 مليون دوالر أميركي. السؤال 
)اللف والعك( ويأخذوا  للمواطنين بداًل عن هذ  ببساطة: لماذا ال تصرف نقدًا 
عموالتهم جهارًا نهارًا.. ويستثمر المصرف بقيمة في أية مشاريع تعود بالفائدة 
كأن تصان بها مدرسة أو مستوصف؟. وال ينبغي أن نغفل أن توافر الدوالر سوف 

يتسبب بالضرورة في توافر العملة الليبية!.
الحقيقة أنني لم أجد خلاًل في رأيه، ولكن للعداء الدائم بيني وبين العُمالت 
رأيه منطقي، ولكن قد تكون هناك مسائل فنية  أن  خصوصًا األجنبية وجدت 
أجهلها ولكن بالتأكيد ال يجهلها جهابذة الدوالر في األسواق الموازية ورجال 

االعتمادات والبنوك سادة هذا العالم المنهوك أو المنهوب ال فرق!.
القبعات  باستدعاء  البعض  ترحيب  انتباهي هو  لفت  الذي  الثاني  الموضوع 
ال  ولكنني  المتحدة،  األمم  تتوالها  التي  الحلول  أنه حل من  والحقيقة  الزرقاء، 
أستطيع أن أجزم ال بفاعليته، وال بالقبول له من دون إحساسي بأنني مواطن 
من بلد لم يستطع أهله حل مشاكلهم فاستنجدوا بأغراب، فذلك يعني أن الخلل 
انتهى  التي  والحروب  والمشاكل  األمور  من  عددًا  تصفحت  ولقد  فينًا!.  أساسًا 
مطافها باستدعاء القبعات الزرقاء، ولكن ما لفت انتباهي هو استقرار تم ما بين 
طرفين في جزيرة محددة، ولكن أساس المشكلة لم تحل على الرغم من مرور 
44 عامًا، فما زالت القبعات الزرقاء تقف بين الطرفين في جزيرة قبرص. رأيت أن 

أكتب لكم تلخيصًا لما حدث في قبرص، من دون رأي أو تعقيب مني:
فتوقفت  القبرصية  األهلية  الحرب  اندلعت   1964 قائظ من صيف  يوم  في 
بمطار  كذلك  وظلت  والخمسين  الثانية  والدقيقة  الثامنة  عند  الساعة  عقارب 
نيقوسيا المهجور من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. ثالث طائرات ركاب وحوالي 
20 طائرة خاصة صغيرة أكلها الصدأ ظلت أسيرة تلك الحرب فوق أرضية مطار 

حديث، شيد من بعد أعوام قليلة من استقالل قبرص في 7/31/ 1960.
تلك الحرب جعلت الجزيرة، ذات الموقع االستراتيجي أسيرة بين فكي دولتين 
القسم  من  نسمة  ألف   44 نزوح  منها  ونتج  ومكانيًا،  ثقافيًا  منهما  قريبتين 
التركي. ونحن ال  الجانب  ألف مواطن قبرصي من   200 اليوناني وفرار حوالي 
نحتاج لتوضيح مغبات ومآسي هذا النزوح أو التهجير فاألمثلة عنها ال تزال قائمة 

في بالدنا، التي نُصر أنها واحدة موحدة )ثقافيًا ومكانيًا(.
أنها  بسبب  إخمادها  الجزيرة وصعب  في  اندلعت  القبرصية  األهلية  الحرب 
جزيرة أواًل، وألن الفكين قريبان منها ولهما فيها امتداد عرقي، وإن كانت هناك 

خالفات دينية وعرقية وتاريخ مزعج في حقبة انتهت منذ قرون.
وصلت قبعات األمم المتحدة الزرقاء سنة 1964 وما زال جنودها يتشمسون 
هناك، وكأنهم سواح مدفوعة مصاريف إقامتهم طوال كل هذه السنين، على 

الرغم من توقف القتال من بعد انتصار القوات التركية في 20 يوليو 1974.
موقعها  وبسبب  وجيشين،  حكومتين،  بين  الجزيرة  تشظي  وبسبب 
مزدحمة  أصبحت   1948 العام  منذ  ملتهبة  منطقة  من  القريب  االستراتيجي 
فالبؤر  البطالة«،  »األعمال  فيهم  بمن  كلهم  األعمال  ورجــال  بالجواسيس 
الملتهبة تكثر فيها فرص اإلثراء السريع. وظلت قبرص كما هي: ال هي يونانية 
وال هي تركية، وبالطبع توقفت عضويتها باألمم المتحدة. ولكن الشعب عايش 

وال أحد يستطيع أن يقرر أنه هانئ وآمن ومستقر إاّل القبارصة أنفسهم!.
يشبه  التي  ليبيا،  نحو  لالنطالق  المتأهبة  الزرقاء  القبعات  هذه  عن  والباب 
طقسها قبرص »موارب«، وهناك من طرق الباب يريد مساعدتهم، وهو بالتأكيد 

ال يعرف أنه ال يحق له أن يحدد جنسياتهم!.

لعل أفالطون 
أول من انتبه إلى 
الدور االجتماعي 

للنخبة دون أن 
يعطيها هذا 

املصطلح، حيث 
اقترح أن تتولى 

القيادة والحكم 
في املجتمع

 ظل النقد البناء 
واإلشادة بما 

يتحقق على 
الطريق السليم 
من أبرز حوارات 

يوم السبت، 
الذي ال عالقة له 
ـ)شبات( اليهود ب
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري»8«
 فسيفساء الكلمات

هأنا أرصُف لك فسيفساء 
الكلمات! إن األمر يبدو 

كمن ينتقي النجوم 
األشَد بريقاً في السماء

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

السنة الثالثة
العدد 152 9 من صفر 1440 هــ

18 أكتوبر 2018 م اخلميس

 <  شمل برنامج العمل تصوير إحداثيات قصر ماجر وعين فاسات

والفريق  للسياحة،  العامة  للهيئة  التابع  الفني  العمل  فريق  أجرى 
المكلف من قبل بلدية يفرن، أعمال تصوير وتوثيق المعالم والمواقع 

السياحية بمدينة يفرن.
وطبيعيًا،  ثقافيًا  تراثيًا  موقعًا   28 وتصوير  بحصر  الفريقان  وقام 
ومرافق خدمات سياحية، بهدف إعداد مسارات سياحية، وإصدار خريطة 
والمواقع  والمناظر  التاريخية  األثرية  والمعالم  المزارات  وأبرز  ألهم 
في  السياحة  لتنشيط  البلدي  المجلس  لخطة  استجابة  الطبيعية، 
المدينة الواقعة على مسافة 130 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وفًقا 

لما نشره المكتب اإلعالمي للسياحة.
وعين  ماجر  قصر  إحداثيات  وتوثيق  تصوير  العمل  برنامج  وشمل 
فاسات، ومساجد الطفلة والصبية وجامع الشماخي ومعيوفة والجامعين 
أونانا  )تيتروين(  ومسجد  والقصير  المعانيين  في  )امقرار(  الكبيرين 
وتاقربوست  والشقارنة  والبخابخة  غاسرو(  )أوتو  القصير  ومدن  زروغ، 
والكنيسين  التاريخية،  الباروني  مدرسة  زيارة  جانب  إلى  والمعانيين، 
المعلقة والمعروفة بـ)تيرت( في )أن زقير(،  القبلي والبحري، والكهوف 
القطار  ومنطقة  الشقارنة،  لمدينة  المقابلة  الضفة  على  والكهوف 

بمناظرها الطبيعية الرائعة.
الشقارنة،  التعاون بين سكان قرية  الفريقان على مبادرة  اطلع  كما 
وترميم  تنظيف  عن  أثمرت  التي  والسياحة،  للتراث  ديسير  ومؤسسة 

وتحديد  المدينة،  بيوت  وصيانة  القديمة،  الزيتون  معاصر  من  عدد 
مساراتها، وهيأت المدينة لتصبح مزارًا سياحيًا يوفر للزوار فرصة فهم 
طحن  ذلك  في  بما  تاريخية،  مراحل  عبر  المدينة  في  السائدة  الحياة 
والحياة  ووسائلها،  الزراعة  وطرق  الزيتون،  زيت  واستخراج  الحبوب، 

الدينية والتعليم الديني.
السكان  من  الخاص  القطاع  ومبادرات  تجارب  وثقت  الجولة  وخالل 
واالستجمام  المريحة  اإلقامة  خدمات  توفير  إلى  والرامية  المحليين، 
والتمتع بالمناظر الطبيعية الخالبة والمشاهد البانورامية، للسياح وزاور 
المدينة، عبر فنادق تقليدية، بما في ذلك )فندق ومتنزه أزكنان، وفندق 
التي  التاريخي(  يفرن  وفندق  التقليدي،  اسيلين  وبيت  ايفران،  متنزه 
باألجواء  واالستمتاع  لإلقامة  الزوار  كبيرة من  أعداد  اهتمام  تستقطب 

الهادئة وسط المناظر الطبيعية والبيئة النقية.
للسياحة  العامة  الهيئة  فريق  التقى  الميدانية  الجوالت  ختام  وفي 
وكيل وأعضاء مجلس بلدية يفرن، وناقش الجانبان آليات تنشيط حركة 
السياحة الداخلية واستثمار مقوماتها في دعم الحركة االقتصادية في 
للمتنفسات  الزوار  كبيرة من  أعداد  تدفق  االستفادة من  عبر  المدينة، 
بينها  من  البرامج،  من  عدد  وتنظيم  واالستجمام،  للترويج  الطبيعية 
الثقافية  والمواقع  المباني  وتزويد  السياحية،  الحافلة  جولة  برنامج 

والطبيعية بلوحات إرشادية، وإعداد خريطة سياحية لمدينة يفرن.

بحصر وتصوير 28 مكانا تراثيا ثقافيا وطبيعيا

توثيق املعالم التراثية واملواقع السياحية في مدينة يفرن

في كلمتها أمام مؤتمر القاهرة

ليبيا تدعو إلى »قمة« ملواجهة التحديات التي تعصف باملشروع الثقافي العربي

شاركت ليبيا، ممثلة في رئيس الهيئة العامة للثقافة 
الحادية  الدورة  فعاليات  في  األحد،  أونيس،  حسن 
ُأقيم  الذي  العرب  الثقافة  وزراء  لمؤتمر  والعشرين 
التحديات  أمام  العربي  الثقافي  »المشروع  حول 

الراهنة«، بدار األوبرا المصرية بمدينة القاهرة.
كلمات  على  للمؤتمر  الثاني  اليوم  أعمال  وتركزت 
وعرض  األعمال،  جدول  وإقرار  المشاِركة،  الوفود 
العربية  للثقافة  الدائمة  اللجنة  تقرير  ومناقشة 

ومشروع القرارات.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي أعدته اللجنة 
الموضوعات  عديد  مناقشة  العربية  للثقافة  الدائمة 
الدورة  وتوصيات  العربي  الثقافي  الشأن  تهم  التي 

السابقة.
ومنظمة  دولة   30 من  أكثر  المؤتمر  وضم 
المؤتمر  بموضوع  ومعنية  مهتمة  عربية  ومؤسسة 
التعاون  مجاالت  إلى  المؤتمر  وتطرق  الرئيسي، 
الثقافي القائم بين الدول العربية من خالل مجموعة 

من المحاور.
بالمؤتمر،  للنقاش  طرحت  التي  المحاور  ومن 
األدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية من خالل 
الثقافي  التراث  وإبراز  العربية  اللغة  وحماية  تعزيز 
العربية، وتفعيل  العربي كقاسم مشترك بين الدول 
العربية،  الدول  بين  العربية  الثقافية  األسابيع 
دور  خالل  من  الثقافية  التحديات  مواجهة  وكيفية 
واإلرهاب  التطرف  مشكالت  مواجهة  في  الثقافة 
الحوار  تعزيز  العربية في  الثقافة  وأدوار  والعنصرية، 

العالم. مع  والتواصل 
المؤتمر،  الرسمية خالل  ليبيا  أونيس كلمة  وألقى 
وجاء في كلمته: »يأتي انعقاد مؤتمرنا هذا والشقيقة 
وزارة  لتأسيس  الستين  بالعيد  تحتفل  مصر  الكبرى 
الذي  تأثيرها  عمق  ومدى  عراقتها  لتؤكد  الثقافة 

بهذه  ونحن  كافة،  العربية  األقطار  ليشمل  امتد 
نفوسنا  في  صدى  من  لها  وبما  التاريخية  المناسبة 
العربية  التهنئة لجمهورية مصر  آيات  نتقدم بأسمى 
بمزيد  القلبية  أمنياتنا  مع  وشعبًا  حكومة  الشقيقة 

اإلبداع والتفوق«.
وموضوعنا  المؤتمر  هذا  في  »إننا  قائاًل:  وتابع 
التحديات  أمام  العربي  الثقافي  )المشروع  الرئيسي 
وسابقة  ومتعددة  متنوعة  تحديات  وهي  الراهنة( 
لتعدادها  المجال  يسع  وال  أحيانًا،  ودائمة  والحقة، 
وال لشرح أسبابها وال أشك في أنكم جميعًا تدركون 
وقامت  ومسبباتها..  بواعثها  وتعلمون  كنهها 
وبعض  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 
الجهات األخرى التي تنشغل بالشأن الثقافي بالغوص 
تمحيصًا  وأدمنته  أغواره  وسبر  الموضوع  هذا  في 
وأفكارها  رؤاها  بشأنه  وقدمت  ودراسة  وتحلياًل 
سابقة،  ثقافية  مناسبة  من  أكثر  في  ومقترحاتها 
ونحن في دولة ليبيا نعبر من جديد عن رسوخ قناعتنا 
في مسوغات عقد قمة ثقافة عربية يتناول فيها قادة 
الثقافي  بالمشروع  تعصف  التي  التحديات  األمة 

الثقافي  األمن  لتحقيق  طرق  إيجاد  ومحاولة  العربي، 
والنهوض بالثقافة العربية ترتكز على منطق إبداعي 
والقضاء  المتطرف  الفكر  منابع  تجفيف  على  لتساعد 
على أسبابه، وننتهز هذه الفرصة لنجدد دعوة دولة 
أعلنها  التي  أراضيها،  على  الثقافية  القمة  لعقد  ليبيا 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 
قمة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
جامعة  مجلس  عن  الصادر  القرار  على  المؤسسة 

في  عقد  الذي  القمة،  مستوى  على  العربية  الدول 
ليبي في  تلبية لطلب  الذي جاء   ،2010 مدينة سرت 

الخصوص، وهو ما نؤكده ونتمسك به« .
»إننا  قائاًل:  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  وأكد 
تسهم  لثقافة  التأسيس  إلى  ليبيا  دولة  في  نسعى 
المجتمع عبر خلق  التغيير والتنوير وتنمية  في حركة 
اإلنسان الواعي بخطورة دوره وأهمية وجوده رغم ما 
بمساندتكم  نسعى  استثنائية،  ظروف  من  يواجهنا 
وغدٍ  زاهر  مستقبل  نحو  عليها  والقفز  تجاوزها  إلى 
كل  بعد  ليبيا  دولة  في  أشقاؤكم  يستحقه  مشرق 
الدعوة  في  معنا  إسهامكم  فإن  لهذا  العناء،  هذا 
الثاني،  بلدكم  في  العربية  الثقافية  القمة  لعقد 
ويعكس  نفوسنا  في  الطيب  األثر  له  سيكون  ليبيا، 
العمل  بوتقة  في  وترابطنا  تعاضدنا  مدى  شك  بال 
المكتبة  بتأسيس  له  مهدنا  الذي  المشترك  العربي 
القومية العربية التي تحتضن إنتاج المبدعين العرب 
تستقبل  أن  دائمًا  ويسعدها  بإصداراتهم،  وتحتفي 
محل  شك  بال  ستكون  مناشط  من  عنهم  يصدر  ما 

ترحاب وتبجيل من قبلنا«.

ضم المؤتمر أكثر من 30 دولة 
ومنظمة ومؤسسة عربية مهتمة 

ومعنية بموضوع المؤتمر الرئيسي

القاهرة ــ نهلة العربي

بنغازي–مريم العجيلي

 <  أحمد الحسين التهامي 
مقاالت  التهامي »كتبت  يقول  ميريل ستريب« 
يتعالى  كيف  لفحص  ستريب  ميريل  سيجارة 
واختبارات  الممثلين  أداء  مع  المكتوب  النص 
اإلنتاج  ظروف  تأثير  درست  وأيضًا  المخرجين 
الدرامية  واألعمال  النصوص  على  المادية 

العنوان«. بهذا  الكتاب  فكان 
وعن دورات تعلم الكتابة التي يشرف عليها 
وبعض  تعليمية  دورة  »هذه  يقول:  التهامي 
ضبطها  أن  وسبق  المعروفة  القصص  تقنيات 
تجاربي  والنقدي في  النظري  الدرس  من خالل 
الجمهور  رغبات  فهم  وهي  الكتابة،  أثناء 

الليبي«.
صناعة  تستطيع  هل  سؤال  على  وردا 
ال  التعليمية  »الدورة  التهامي:  يجيب  كاتب.. 
المفاتيح  بعض  تعطيه  فقط  هي  كاتبًا  تخلق 

األساسية لعمله ككاتب أما أن يصبح مشهورًا 
من  كبير  بعدد  متعلقة  مسألة  فتلك  ال،  أو 

الناس«.
الكاتب؟  تساعد  أوالموهبة  الملكة  وهل 
متعلم  يمتلك  أن  »البد  التهامي:  يقول 
الحكم على وجودها من  الموهبة لكن  الكتابة 
عدمه أمر شبه مستحيل وبالتالي يتعلم من ال 
لكن  إال  ليس  التقنيات  بعض  الموهبة  يمتلك 

ال يثق في نشر ما يكتبه«.
عربيًا؟  مغيّب  الليبي  الكاتب  لماذا  إذن 
الكاتب  موضوعات  »ألن  التهامي:  ويقول 
الليبيون  نحن  أي  بنا  جدًا  خاصة  الليبي 
الصادق  يشتهر  ولم  العرب  بقية  تشبه  وال 
التراث  إلى  تطرق  أن  بعد  إال  مثاًل  النيهوم 

يشتهرعربيًا«. حتى  العربي 

نظم فريق ضمة الثقافي أمسية شعرية للشاعر والكاتب ياسين بن 
حميد، مساء الخميس، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي 

وأعضاء الفريق.
وقدمت األمسية رئيسة فريق ضمة، الشاعرة سليمة الكراتي، وبعد 

الترحيب بالضيوف قالت: »ذات غروب مخصب بالجمال، هناك تمامًا حيث 
انتشر في األرجاء عطر للذاكرة، تبعثرت الحروف على جنبات الشهيق، 

جراح عذارى، سألت منها الذكريات فيغيهب الغسق إسقاط حروفي، مارس 
فيه كاتبنا ياسين بن حميد التدلي ليضع لنا صورة للبهلوان، ذلك األحتف 
السائر بسعادة عرجاء، لنجدنا في آخر األمر شهودًا على أسرار الهائمين، 

أولئك الذين جمعتهم نساجة األبريسم في كوخا، على ثرثرة في لمة«.
وأوضحت: »كل ما سبق من عناوين هي قصص المجموعة القصصية 

)البهلوان(، التي صدرت للكاتب بن حميد عن دار نشر ببلومانيا 
المصرية«. وسرد الشاعر والكاتب بن حميد، على مسامع الحضور، عددًا 
من القصص القصيرة والشعر، وهو األمر الذي القى استحسان الحضور، 

ومما ألقى من قصائد »االحتف« وفيها »عندما تصبح الكتابة نحيبًا يصبح 
ا«. ومن القصص »التدلي« »في  الحرف دمعًا والجرح عينًا والورقة خدًّ

حضرة هطولها« و»بحة نبض« و»الثكلى والمعتوه«.
وبن حميد طالب بكلية الحقوق جامعة بنغازي صدر له »البهلوان« 
وقصة قصيرة بعنوان »دائرة الموت« نشرت له في كتاب مشترك مع 
أدباء من الوطن العربي، بعد أن فاز بها في مسابقة نظمتها دار نشر 

ببلومانيا المصرية، ولديه مجموعة قصصية بعنوان »بحة نبض« قيد 
النشر.

 أشعار ياسني بن حميد في ضيافة »ضمة«

 <  دار األوبرا المصرية استضافت فعاليات مؤتمر وزراء الثقافة العرب  <  حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة

كان يبث محبته ألصدقائه ويحملها افكارا كثيرا ما رأيناها مقاالت 
منفصلة : كتب إلى والد، وإلى اخويه ونيس ، ومصطفى وابن اخية 
وصادق  اهلل  والعبد  كانون،  ومحمد  جعاكه،  وعمر  زبلح،  بن  على 
النيهوم وعبد الرحيم بالتمر، واحمد اعبيده، وسالم الزغيد، وجالل 
المسماري   يونس  ومحمد  العفاس  وعمر  الكبتي  وسالم  الدغيلي، 
الروح.  الفاخري نكهة تغمرك، أحيانا، بقشعريرة تصل حد  لرسائل 
وكتب مرة كرت بريدي إلى عبد الحق الورفلي عنوانه كالتالي : عبد 
الحق الورفلي – بنك ليبيا المركزي شارع االستقالل - بجنب كشك 
طلوبه على ايد ليمين - ومرة أخرى بعث لي بكرت بريدي عنونه : 
محمد عقيلة العمامي ) أغلى دكان كنادر في العالم( الميدان المقابل 

للجامعة من جهة اليسار.
---

أخي الحبيب محمد.. خير يا خويا..
ينتقي  كمن  يبدو  األمر  إن  الكلمات!  فسيفساء  لك  أرصفُ  هأنا 
النجوم األشدَ بريقًا في السماء، ويحاول أن يحصيها!! إنني أحتسي 
الذي يقع  إلى مكتبي  الصباح »الباكر«، جالسًا  اآلن »إبريق« قهوة 
جبيني  يتفصد  »الخربة«!  على  المطلة  النافذة  عند   - تعلم  كما   -

وإبطاي عرقًا - كالعادة - كلما شرعت في الكتابة! ال أدري لماذا؟
التي  الرهبة  شدة  من  ربما 
أمسك  حين  دائمًا  تتملكني 
بالقلم! أجفف عرقي، وأتطلع عبر 
المدرسة  تلك  فناء  إلى  النافذة 
التالميذ  يتراكض  حيث  المواجة 
خلف الكرة في بهجة غامرة، لكن 
أشجار  عني  تحجبهم  بعضهم 
السور.  قرب  العمالقة  الكافور 
بنايتان  »الخربة«  جانبي  على 
مهترئتان مهجورتان ال أستطيع 
بسببهما أن أرى سوى جزء قصير 
من الطريق العام عند سور المدرسة. حارس السيارات هناك يعدو 
التي  السيارة  تلك  أجرته،  أجل  من  يالحق،  لكي  الرصيفين  بين 

ستقف، أو هاتيك التي تهم بالتحرك.
لسوء الطالع، حين تمر فتاة أو سيدة جميلة على الرصيف األقصى 
سوى  أمامك  يبقى  وال  متباطئة،  حافلة  أو  المترو  عنك  يحجبها 
د من  »الخربة«. ثمة رجل يرفع جلبابه هناك، ملتصقًا بالجدار المسوَّ

أثر التبول!
بعيد، على يساري، حيث أجلس إلى المكتب هناك مأتم في إحدى 
البعض،  ويواسون بعضهم  يتباكون،  الناس  العمارة!  تلك  شرفات 
والنساء مجلالت بالسواد! إنه لفرط مقاساتي أكاد أسمع نشيجهم!!

أمامي- حيث أكتب - أتطلع بين حين وآخر، إلى نافدة »المنور« 
بين  أنا  محشور  القمامة!  بأكياس  السكان  يرمي  حيث  المظلم، 
»المنور« المظلم »والخربة«- المبولة- كما لو أنني سلحفاة مقلوبة 
على ظهرها! أنا أرى األكياس الملقاة ولكني أسمع صوت ارتطامها 
البراكين، والزالزل،  آه.. أمنا األرض.. إنها رغم  باألرض.. األر ض.. 
واألعاصير، إال أنني أشعر أن قدمي مزروعتان بها مثل جذور شجرة 
بلوط! ال لشيء إال من أجل عيون الناس، والربيع، والحلم الدائب بأن 

أكون ذا جدوى لآلخرين ذات يوم!
لقد أنفقتُ سنين طويلة لكي أدرك أن الكلمات النابضة المدّ ال 
تعرف المساومة، أو االبتزاز، أو التزلف. إنها تعطي ضوءها كاماًل، ألقًا 

مثل سيدتنا الشمس.
لذا ظلتّ أهدابي دائمًا معقودة بالسماء: بأقواس القزح، بالنجوم 
البراقة، واأللوان والسحابات الريشية، والضوء المنهمر الدافق عبر 

الليل والنهار!

التهامي: الدورات التعليمية ال تخلق كاتبا
فقط تعطيه بعض املفاتيح

من  التهامي  الحسين  أحمد  الكاتب  تمكن 
القراءة  طريق  عن  بنفسه  نفسه  يعلم  أن 
والتمعن فيها وتطبيقها بشكل عملي، وشارك 
سلسلة  كتابة  في  الكريم  عبد  فرج  الفنان  مع 
السيناريو  كتابة  وأحب  بدايتها  في  »هدرازي« 
الموضوع  في هذا  المقاالت  العديد من  وكتب 
على  »قورينا«  صحيفة  في  جميعها  نُشرت 

عامين. أكثر من  امتداد 
هذه  يضم  كتاب  له  سيصدر  وقريبًا 
اعتبره  »الكتاب  عنه:  يقول  والذي  المقاالت، 
التي  للنظريات  بالنسبة  المعمل  كتقرير 
البنية  نظرية  خاصة  السرد،  تحليل  تدرس 

غريماس«. لجوليان  العاملية 
وبتعمق  عديدة  لسنوات  »قرأت  ويضيف 
للسرد،  التحليلية  النظريات  من  كبيرًا  عددًا 
وحين  غريماس  نظرية  على  العمل  اخترت  ثم 
سيناريو  ككاتب  المرئية  الكتابة  إلى  تحولت 
بعنوان  بحثية  دراسة  على  التحول  هذا  اعتمد 

األميرة(«. )إنقـاذ 
أن  أردت من خاللها  ويتابع: »مقاالتي هذه 
المكتوبة  النصوص  في  البصرية  األفعال  أرى 
والبصر  الزمن  أهمية  إلى  منها  وانتهيت 
االهتمام  بين  وسطى  مرحلة  الدراسة  وكانت 
المنفذة  والنصوص  المكتوبة  بالنصوص 

مرئيًا«.
يقول  الكتابة  في  الخاصة  تجربته  وحول 
عند  أتعلمه  ماكنت  »استخدمت  التهامي: 
على  باالعتماد  المرئية،  النصوص  كتابة 

آرثر«. جورج  الشهير  األمريكي  الكاتب 
بـ»سيجارة  المعنون  الكتاب  وبخصوص 

يتضمن كتاب صدر األربعاء إجابات مختصرة لعالم الفيزياء 
الفلكية الراحل، ستيفن هوكينغ، عن أسئلة كبرى، من وجود 
اهلل إلى إمكانية تفوّق الذكاء الصناعي على اإلنسان. وقالت 
لوسي هوكينغ ابنة عالم الفيزياء الفلكية األشهر في التاريخ 

أثناء عرض الكتاب في متحف لندن: »كنا نسأله الكثير من 
األسئلة، وهذا الكتاب هو محاولة لجمع اإلجابات األوضح التي 

أجابها«.
وساهم هوكينغ قبل وفاته في 14 مارس عن 76 عامًا، في 

صياغة الكتاب »ردود مختصرة على أسئلة كبرى«، ثم توّلت 
عائلته إكمال المهمة بعد ذلك بالتعاون مع زمالء جامعيين له 

واستنادًا إلى أرشيفه الخاص.

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة السعودية، االثنين، 
إن إندونيسيا ستكون ضيف شرف الدورة الثالثة والثالثين 
للمهرجان الوطني للتراث والثقافة »الجنادرية« هذا العام. 

وكتبت الوزارة التي تشرف على تنظيم الحدث الثقافي-
الرياضي كل عام بحسابها الرسمي على تويتر »صدرت 

الموافقة على موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
الجنادرية33- وجمهورية إندونيسيا ضيف الشرف لهذه 
الدورة«، وفًقا لوكالة »رويترز«. وتنطلق الدورة الجديدة 

للجنادرية في 31 ديسمبر وتستمر لمدة ثالثة أسابيع، ويشمل 
برنامج المهرجان كل عام ندوات فكرية وأمسيات شعرية 

ومعارض فنية إضافة إلى سباق الهجن الشهير.

أعلنت لجنة جائزة كتارا للرواية العربية في قطر، الثالثاء، 
أسماء الفائزين في دورتها الرابعة، ففي فرع الرواية المنشورة 

فاز المصري إبراهيم أحمد عيسى عن رواية »باري - أنشودة 
سَودان« والفلسطينية ثورة حوامدة عن رواية »جنة لم 

تسقط تفاحتها« والسوداني عمر فضل اهلل عن رواية »أنفاس 
صُليحة« واألردني قاسم توفيق عن رواية »نزف الطائر 

الصغير« والسورية نجاة عبد الصمد عن رواية »ال ماء يرويها«. 
وفي فرع الرواية غير المنشورة فازت األردنية ثائرة غازي قاسم 

حسين عن مخطوطتها »هاجر - فلسطين، الكويت، وبعد« 
والسوري حسن محمد بعيتي عن مخطوطته »وجوه مؤقتة« 

والمصري زكريا عبد الجواد عن مخطوطته »صهيل تائه« 
والعراقي عبد الكريم شنان العبيدي عن مخطوطته »اللحية 
األميركية - معزوفة سقوط بغداد« واألردنية هيا صالح عن 

مخطوطتها »لون آخر للغروب«، وفي فرع الدراسات والبحوث 
غير المنشورة فاز بالجائزة المغربي عبد الرحيم وهابي 

والتونسي محمد بن الصادق كحالوي والمصري محمد محمود 
حسين محمد والمغربي محمد مشبال والموريتاني ولد متالي 

لمرابط محمدو، وفي فرع روايات الفتيان غير المنشورة فاز كل 
من المصري حسن صبري واألردنية سناء كامل أحمد شعالن 
والفلسطيني عاطف طالل أبو سيف والسورية ماريا دعدوش 

والتونسية وئام غداس.

جائزة

كتاب

مهرجان



فن 13

107 هو عدد مشروعات األفالم التي استقبلها »ملتقى القاهرة السينمائي«، والتي 
تنوعت بين الروائي والوثائقي في مرحلتي التطوير وما بعد اإلنتاج، هذه المشروعات 
جاءت من سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر.

المشروعات التي استقبلها »ملتقى القاهرة السينمائي« قوية وتناقش موضوعات 
مهمة صنعها مخرجون محترفون وواعدون، ووجدت لجنة االختيار صعوبة كبيرة في 
تحديد قائمة أولية تتكون من 15 مشروعًا، ومن المقرر اإلعالن عن مشروعات أفالم 

أخرى في المؤتمر الصحفي المقبل.
التي  المشروعات  اختيار  تم  السينمائي«،  القاهرة  2018 من »ملتقى  وفي نسخة 
تمثل قضايا مختلفة تؤرق العالم العربي، من بينها حقوق المرأة والعيش في ويالت 
اللجنة  اختارت  القضايا،  هذه  قيم  على  وتأكيدًا  واالنتماء،  الوطن  ومعنى  الحرب 
الشائعة، وتقدمها من خالل محتوى وشكل  للقضايا  الصوت  التي تمنح  المشروعات 
لمخرجين  مشروعات  بعرض  الملتقى  من   2018 نسخة  تقوم  سوف  كما  إبداعي، 

واعدين جدد، بالتوازي مع أعمال مخرجين معروفين.
خالل  من  الجنابي  قتيبة  المخضرم  العراقي  المخرج  الملتقى  في  يشارك  وسوف 
كذلك  اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  الخشب«  »رجل  الطويل  الروائي  الفيلم  مشروع 
ثالثية  ضمن  الثالث  وهو  وردي«،  »أسود  بفيلمه  فوزي  أسامة  المصري  المخرج 
صنعها مع السيناريست والروائي مصطفى ذكري، كما وقع االختيار أيضًا على »شرق 
للمخرجة  التطوير  الثاني في مرحلة  الطويل  الروائي  الفيلم  الظهيرة«، وهو مشروع 

المصرية هالة القوصي.
باإلضافة إلى المخرجين المعروفين، يقدم الملتقى هذا العام مشروعات لمخرجين 
عبداهلل  الليبي  المخرج  يشارك  العام  فهذا  األولى،  للمرة  أعمالهم  يقدمون  واعدين 
الغالي بفيلمه »ذات مرة في طرابلس«، كما يشارك المخرج المصري السويسري تامر 
ويحمل  في مصر  تحدث  وطازجة  مغامرة  يحكي قصة  فيلم  راجلي من خالل مشروع 
اسم »Missed You«. الفيلم عن ترنيمة امرأة شرقية من أجل الحصول على القوة 

والحرية.
للمخرجة  يا كابتن«  فيلم »عاش  الملتقى مشروع  اختار  اإلنتاج،  بعد  ما  فئة  وفي 
مي زايد، والذي يحكي قصة زبيبة، الفتاة ذات الـ14 عامًا التي تنافس في مسابقتها 
الـ18 عامًا حين  األثقال، وتستمر في ذلك حتى عمر  المحلية األولى في بطولة رفع 
األفالم  أحد  كابتن«  يا  »عاش  يعد  الروحي.  وأبوها  مدربها  رمضان،  كابتن  يتوفى 
خالل  من  األخيرة  مراحله  في  دعمه  على  يحصل  أن  المتوقع  ومن  دوليًا،  المنتظرة 

السينمائي«. القاهرة  »ملتقى 
أيضًا في فئة األفالم الروائية الطويلة في مرحلة ما بعد اإلنتاج، هناك مشروع »لما 
بنتولد« للمخرج المصري تامر عزت، والذي جذب االنتباه بسبب قصته المحلية حين 
السينمائي«  القاهرة  األولى من »ملتقى  الدورة  التطوير في  أثناء مرحلة  اختياره  تم 
هذه  بعد  الحياة،  قيد  على  تزال  ال  شمس  نادين  الفيلم  مؤلفة  وكانت   ،2010 في 

السنوات يسعد الملتقى بقدرة تامر على المواصلة في تحقيق المشروع إلى واقع.
وهذه هي القائمة األولية للمشروعات المشاركة في »ملتقى القاهرة السينمائي«: 
األفالم الروائية - مرحلة التطوير: »إنشاهلل ولد« إخراج: أمجد الرشيد )األردن(، »شرق 
عبداهلل  إخراج:  طرابلس«  في  مرة  »ذات  )مصر(،  القوصي  هالة  إخراج:  الظهيرة« 

الغالي )ليبيا(، »Missed You« إخراج: تامر راجلي 
)مصر، سويسرا(، »أسود وردي« إخراج: أسامة 

إخراج:   »Severed Head« )مصر(،  فوزي 
لطفي عاشور )تونس(، »على طول الليل« 
فئة  وفي  )الجزائر(.  سعيد  لطيفة  إخراج: 
اإلنتاج:  بعد  ما  مرحلة   - الروائية  األفالم 
مجدي  إخراج:  الفوت«  يفوت  ما  »قبل 
إخراج:  بنتولد«  »لما  )تونس(،  األخضر 
إخراج:  الخشب«  تامر عزت )مصر(، »رجل 

األفالم  فئة  وفي  )العراق(.  الجنابي  قتيبة 
التسجيلية - مرحلة التطوير: »نحن في 

قاسم  فرح  إخراج:  الداخل« 
»نافورة  )لبنان(، 

سراي«  الباخشي 
إخراج: محمد طاهر 
)مصر(. وأخيرًا فئة 
التسجيلية  األفالم 
بعد  ما  مرحلة   -
»عاش  اإلنتاج: 
إخراج  يا كابتن« 
مي زايد )مصر(، 
من  »بيت 
إخراج:  زجاج« 
القهوجي  زينة 
 My« )سوريا(، 
 M o h a m e d
 »Is Different

إيناس  إخراج: 
مرزوق )مصر(.

مخرج ليبي في قائمة املشروعات املشاركة 
في »ملتقى القاهرة السينمائي«

مشاكل مالية ولوجستية تمنع انطالق مهرجان »درنة الزاهرة«
الفنان الناجي عبداللطيف، هو واحد من الفنانين 
الذين أثروا الفن الليبي بالعديد من األعمال، حيث 

كانت بداياته في العام 1971 من خالل المسرح 
المدرسي، وبعدها انتسب لفرقة »هواة التمثيل« 

بدرنة ليكتب مسيرة مليئة 
باألعمال سواء في الدراما 

المسرحية..  أو  التلفزيونية 
التقينا به في »الوسط« 

للحديث عن مهرجان »درنة 
الزاهرة« بعد تكليفه مديرًا 
عامًا له، وكذلك لطرح رؤيته 
الليبي. الفني  حول المشهد 

● في البداية.. ماذا تقول عن عودة درنة لحضن الوطن؟
الفرح  درنة  والمسرح،  والفن  الجمال  مدينة  هي  درنة 
والشالل، درنة الصفاء والنقاء والروعة، وبإذن اهلل لن نقع ولن 
والتطرف، وشكرًا لكم على تواصلكم  اإلرهاب  تقع درنة فريسة 

والفن. بالجمال  فرحتنا  ومشاركتكم  معنا 
● في رأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به النخبة في 

الجمال والفن؟ درنة لتتسع رقعة 
الزاهرة«  »درنة  مهرجان  حول  ألوانه  سابق  الحديث  أواًل، 
من  للمهرجان  كمدير  كلفت  أنا  ثم  األولى،  دورته  في 
الطيرة،  رمضان  الفنان  المهرجان  رئيس  قبل 
أعضاء  من  فكرته  كانت  والمهرجان 
رمضان  الفنان  ومديرها  أجيال  فرقة 
علينا  طرح  ثم  ومن  الطيرة 
تشكيل  تم  وبعدها  الفكرة، 
للمهرجان  عليا  لجنه 
يومية  باجتماعات  وقمنا 
وقامت  له  للتجهيز 
بتشكيل  اللجنة 

اللجان التي سوف تقوم بأداء أعمالها وما زلنا نعد العدة ونقوم 
بعض  هو  عنه  اإلعالن  من  يمنعنا  وما  له،  الالزمة  بالتجهيزات 
مشاكل  هناك  أن  يبدو  لكن  الميزانية،  تخص  التي  المشاكل 
على  التغلب  ونأمل  الموعد  في  انطالقه  تمنع  أيضًا  لوجستية 
فيها  تبث  لروح  بحاجة  فالمدينة  وقت،  أسرع  في  المشاكل  هذه 
أن  والنخب  والكتاب  واألدباء  الفنانين  كل  وعلى  جديد،  من 
القادمة  والمراحل  المرحلة  هذه  في  الثقافية  المشاهد  تتصدر 

وأال يعتمدوا على المسؤول.
الخليجية  الدراما  نهضت  لماذا   ●
بالدراما  مقارنة  عهدها  حداثة  رغم 

الليبية؟
بشكل  بدأت  الخليج  في  الدراما 
والدولة  تتصدر،  جعلها  مما  أكاديمي 
ولم  الفن  دور  بعد  تِع  لم  الليبية 
الدراما  حال  يستقيم  كي  له  تؤسس 
أن  علينا  مكتوب  وكأنه  خاصة،  بصفة 

متعثرين. حياتنا  نكمل 
● ما هي نقطة ضعفك؟

أن أرى عماًل فنيًا وأنا خارجه.. الخشبة هي الرئة التي أتنفس 
بها ومن خاللها أشارك في صنع الحياة.

الثقافة  وزارتي  بين  جسر  خلق  في  اليوم  نسهم  كيف   ●
ودعمها؟ المواهب  الكتشاف  والتعليم 

إلقامة  التعليم  ووزارة  المدرسة  بين  التعاون  مسألة 
عند  واردة  غير  جديد  نشء  إظهار  في  تسهم  مهرجانات 

المسؤولين.
● كيف ترى المشهد الثقافي والفني الليبي اليوم في ظل 

الصعبة؟ الظروف  هذه 
هو  اليوم  يقدم  وما  الذكر،  سالفة  لألسباب  متعثر  المشهد 
والصواب. للخطأ  قابل  وبإمكانات بسيطة وهو  اجتهاد شخصي 

● من رأيك.. كيف يسهم الفنان في لم الشمل والمصالحة 
للبناء؟ والدعوة  التسامح  ثقافة  ونشر 

تكون  أن  يجب  التي  وروحه  ثقافته  بقدر  الفنان  مساهمة 
الشعبية  الملتقيات  في  نفسه  وإقحام  اللقاءات  كل  في  حاضرة 
الحقيقة  في  ألنه  صوته  يرفع  وأن  والجهوية،  اإلقليمية  بعيدًا 

هو صوت الشعب ولسان حال الوطن.
●  لمن توجه كلمتك األخيرة؟

أكبر  الوطن  بأن  يدرك  أن  أتمنى  الذي  الشعب  إلى  أوجهها 
إال  يهمها  وال  المحافل  كل  في  به  تتاجر  التي  األسماء  كل  من 

الوطن سيعود. أن  الخارجية، وأؤكد لك  مصلحتها وأجندتها 

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش
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سبب  هو  السيناريو  أن  الشافعي  نضال  المصري  الفنان  كشف 
موافقته على بطولة فيلم »زنزانة 7«، والذي كتبه السيناريست حسام 

موسى بشكل مميز جدًا ومختلف.
وأضاف في تصريحاته لـ»الوسط« أن من أسباب موافقته أيضًا هي 
مشاركة كوكبة من النجوم المميزين مثل أحمد زاهر وعال غانم ومايا 

نصري وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد تهامي ومنة فضالي.
من  التي  األدوار  نوعية  تحديد  أو  تصنيفه  فكرة  نضال  ورفض 
الممكن أن يقدمها سواء كوميديا أو أكشن، مؤكدًا أنه ليس الوحيد 
الذي يرفض موضوع التصنيف، فكل الفنانين يرفضونها، وأنه طالما 
حصل على قبول المشاهدين وبات قادرًا على تقديم كل هذه األنواع، 
بعض  في  أنه  وأوضح  عليه.  المعروض  الورق  جودة  هنا  فالفارق 
األحيان يعرض عليه سيناريوهات كوميدية اعتمادًا على بداياته في 
»تامر وشوقية«، ولكنه يرفضها لعدم جودتها، وبالتالي يقدم الورق 

األفضل سواء كان أكشن أو تراجيدي.
إضحاك  ألن  الكوميديا،  تقديم  دومًا  يتمنى  أنه  الشافعي  وتابع 
ويشعره  يتمناه  ما  هو  وجوهم  على  البسمة  وإدخال  الجمهور 
الدراما  أنواع  أصعب  تظل  الكوميديا  أن  إلى  لفت  ولكنه  بالسعادة، 

المقدمة وبالتالي من الصعب الحصول على ورق كوميدي جيد.
شيء  تقديم  حاول   »7 »زنزانة  فيلم  خالل  من  أنه  نضال  وأكد 
مختلف، حيث المزج ما بين األكشن والكوميديا الخفيفة في إطار دراما 
تشويقية جادة، مشيرًا إلى أن حسام موسى نجح في كتابة سيناريو 

متوازن بين كل هذه العناصر ليكون العمل متكاماًل.
ستيفن  هوليوود  نجم  مع  االتفاق  محاوالت  إن  الشافعي  وقال 
لفت  ولكنه  بالنجاح،  أن تكلل  يتمنى  وأنه  زالت مستمرة،  ما  سيجال 
المحاذير  لديهم بعض  نجوم هوليوود  أن  األمر بسبب  إلى صعوبة 
في  ولكنها  واإلقامة،  والسفر  التصوير  بظروف  والطلبات  والشروط 
الفيلم  خالل  من  نضال  ويجسد  نجاحها.  يتمنى  محاوالت  النهاية 
شخصية »منصور العايق« الشاب الذي يتسم ببعض »الشقاوة« هو 
وصديقه الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، معربًا عن سعادته بالعمل 
أكاديمية  في  دراسة  زمالء  أنهما  رغم  األولى  المرة  ألنها  األخير  مع 

الفنون.
من  مصر«  »فنون  شركة  مع  بالعمل  سعادته  عن  نضال  وأعرب 
إلى  مشيرًا  حمزة،  تامر  المخرج  مع  األبيض«  »البيت  مسلسل  خالل 
أنه من المقرر البدء في تصويره قريبًا بعد االنتهاء من جزء كبير من 

فيلمه الحالي »زنزانة 7«.
وتمنى الشافعي أن يعرض مسلسل »السر« قريبًا في ظل الكوكبة 

التي تشارك في بطولته، وعلى رأسهم النجم حسين فهمي.

نضال الشافعي: أتمنى أن يوافق ستيفن 
سيجال على مشاركتي »زنزانة 7«

ten
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التذاكر  شباك  على صدارة  الخارقين  لألبطال  »فينوم«  فيلم  حافظ 
االنتقادات  رغم  عرضه  من  الثاني  األسبوع  في  الشمالية  أميركا  في 
السلبية التي تطاله، بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها شركة »اكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
»مارفل«  استديوهات  شخصيات  من  مستوحى  عمل  أول  ويروي 
هاردي،  توم  البريطاني  دوره  يؤدي  صحفي،  قصة  »سوني«  تنتجه 
الرجل  نقيض  إلى  فيتحول  األرض،  كوكب  خارج  من  طفيليات  تمسّه 

العنكبوت.
التي تعرض لها »فينوم«، حصد  المتعددة  وبالرغم من االنتقادات 
في  مليونًا   143 إيراداته  مجموع  ليصبح  دوالر  مليون   35,7 الفيلم 

أسبوعين.
الثانية حاصدًا  المرتبة  إز بورن« على  كذلك حافظ فيلم »إيه ستار 

28 مليون دوالر )94 مليونًا منذ بدء عرضه األسبوع الماضي(.
رائد  سيرة  يروي  الذي  مان«  »فرست  هو  جديد  عمل  ثالثًا  وحل 
الفيلم  ونال  غوسلينغ.  راين  بطولة  من  وهو  أرمسترونغ،  نيل  الفضاء 

في األسبوع األول لعرضه 16,5 مليون دوالر.
وتاله في المرتبة الرابعة فيلم جديد آخر هو »غوزبامبس 2: هونتد 
هالوينز« الذي يروي قصة اكتشاف صديقين دمية شريرة. ونال الفيلم 

إيرادات قدرها 16 مليون دوالر.
فكانت  الفائت  األسبوع  عن  مركزين  وبتراجع  الخامسة  المرتبة  أما 
الذي  »وورنر«  استديوهات  إنتاج  من  »سمولفوت«  التحريك  لفيلم 
أعار تشانينغ تاتوم وليبرون جيمس وداني ديفيتو أصواتهم ألبطاله. 
الفيلم الذي يروي قصة عائلة من شخصيات يتي )إنسان  وحصد هذا 
الجليد( تلتقي بكائن بشري 9,3 مليون دوالر )57,6 مليون دوالر في 

ثالثة أسابيع(.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - »نايت سكول« بتراجع مركزين عن األسبوع الفائت مع إيرادات 
قدرها 8 ماليين دوالر في األسبوع الثالث )60 مليونًا في المجموع(.

7,2 مليون  7 - »باد تايمز أت ذي إل رويال« وهو فيلم جديد نال 
دوالر في األسبوع األول لعرضه.

8 - »ذي هاوس ويذ إيه كلوك إن إتس وولز« بتراجع ثالث مراتب 
في  مليونًا   62( دوالر  ماليين   4 الفيلم  ونال  الماضي.  األسبوع  عن 

المجموع(.
9 - »ذي هايت يو غيف« بتقدم أربع مراتب عن األسبوع الفائت مع 

1,7 مليون دوالر )2,4 مليون دوالر في أسبوعين(.
10 - »إيه سيمبل فايفر« بتراجع أربعة مراكز عن األسبوع الماضي 

مع 1,4 مليون دوالر من العائدات )52 مليونًا في خمسة أسابيع(.

»فينوم« في صدارة 
شباك التذاكر األميركية 

الدولة الليبية لم تِع بعد دور 

الفن ولم تؤسس له

الناجي عبداللطيف: 

يواصل تصويره حاليًا

رئيس مهرجان القاهرة، محمد حفظي

 هند صبري تكشف معاناة 
املرأة التونسية في »نورا تحلم«

محمد فضل شاكر 
يغني باملصري 

»جرعة جرأة«
الشاب محمد فضل  اللبناني  الفنان  طرح 

بعنوان  أغنية منفردة جديدة  شاكر 
المصرية، وذلك  باللهجة  »جرعة جرأة« 
التواصل  »أنغامي« ومواقع  على تطبيق 
التي  األغنية  وهي  المختلفة،  االجتماعي 

عمرو  الغنائي  الشاعر  كلماتها  كتب 
أنور، وقام  المصري ولحنها محمود 

أباظة. علي  بتوزيعها 
ونجحت األغنية في األيام األولى 

من طرحها في تحقيق نسب مشاهدة 
إعجاب  األغنية  مرتفعة، حيث القت 

الذين عبروا عن  الجمهور  واستحسان 
لمحمد  الجديد  الغنائي  باللون  إعجابهم 
أغنية شبابية  شاكر، وتقديمه ألول مرة 

الرومانسي  اللون  بعيدًا عن  إيقاعية 
الذي دأب على تقديمه منذ انطالقته 

في عالم الفن.
من جهة أخرى، لقى شاكر دعم 

العديد من زمالئه داخل الوسط الفني 
االجتماعي، حيث  التواصل  ومن مشاهير 

بطمة  دنيا  المغربية  الفنانة  قامت 
حسابها  على  األغنية  بمشاركة 

الرسمي، فضاًل عن ملكة جمال 
العرب فرح الحداد.

وأذيعت األغنية عبر عدد من 
باإلضافة  العربية،  اإلذاعات 
إلى راديو »يال مزيكا« التي 

تبث في كندا والواليات 
األميركية  المتحدة 

باللغة  أغاني 
العربية.

محمد  انطلق 
الساحة  شاكر في 
الغنائية من خالل 

أغنية »أنا يا 
التي  جروحي« 

بشكل  راجت 
وبعدها  كبير، 

طرح عددًا 
األغاني،  من 

»مجروح«  منها 
و»عارفينك« 
حياتي«  و»يا 
تحن«،  و»لما 

كما يستعد خالل 
المقبلة  الفترة 

لطرح عمل فني 
سيكشف  جديد 

عنه الحقًا.

تبدأ الفنانة التونسية هند 
صبري، األحد ،21 أكتوبر 

الجاري، تصوير أول مشاهد 
فيلمها التونسي الجديد 

والذي يحمل اسمًا مؤقتًا 
»نورا تحلم«.

الفيلم من تأليف وإخراج 
هند بو جمعة ومن إنتاج 
شركة »بروباجندا« عماد 

مرزوق، ويشارك في بطولته 
لطفي العبدلي وحكيم بن 

مسعود وإيمان الشريف.
وتلعب هند في الفيلم 

شخصية »نورا« وهو 
مستوحى من قصة حقيقية، 
حيث تنتمي »نورا« للطبقة 

الكادحة في تونس ومعاناتها 
اليومية مع سجن زوجها 

والمضايقات التي تتعرض 
لها بسبب تاريخه اإلجرامي 
وعالقتها بأطفالها وزوجها، 

وكيف تتغير مع خروج زوجها 
من سجنه ..؟ وعبرت هند 
عن سعادتها بالعودة إلى 

السينما التونسية التي 
شهدت بدايتها، مشيرة إلى 
أن تعاونها مع مخرجة شابة 

يؤكد واجبها ودورها تجاه 
سينما بالدها ودعم المواهب 

الشابة في كل المجاالت. 
باإلضافة إلى تجسيدها 

شخصية امرأة تمثل قطاعًا 
كبيرًا من سيدات تونس 
الالئي تحمّلن مسؤولية 

أسرهن نتيجة لغياب الزوج 
ألسباب مختلفة.

آخر أعمال هند في تونس 
كان فيلم »زهرة حلب« الذي 
افتتح فعاليات »أيام قرطاج 

السينمائية« العام 2016 مع 
المخرج الكبير رضا الباهي.

حوار: عبدالرحمن سالمة



الليبي  الدوري  مباريات  صاحب  الذي  التأجيل  بعد 
الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد أصبح مصير 
النصر  مباراة السوبر االفتتاحية للموسم بين فريق 
لقب  حامل  »العميد«  االتحاد  وفريق  الدوري  بطل 
الثالثة  للمرة  موعدها  ليتغير  تأجيل  محل  الكأس 
وهو  المقبل،  نوفمبر  شهر  منتصف  قبل  ما  إلى 
ألسباب  األندية  أغلب  به  تمسكت  الــذي  الموعد 
بعد  يصل  لم  الذي  المادي  بالدعم  تتعلق  جميعها 
الــدوري  أندية  وطالبت  سبق  حيث  خزائنها،  إلى 
الليبي لكرة القدم في خطاب موجه بشكل  الممتاز 
عاجل إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج بعقد اجتماع معه لبحث الكثير 
والبالد  الرياضة  مصلحة  تهم  التي  ــور  األم من 

بشكل عام.
اتحاد  رئيس  من  بتوقيع  الموجه  الخطاب  وجاء 
بأندية  اجتماعه  عقب  الجعفري  جمال  القدم  كرة 
طرابلس،  في  الكرة  اتحاد  بمقر  الغربية  المنطقة 
مشيرا في خطابه إلى طلب عقد االجتماع مع رئيس 
المواضيع  بعض  لشرح  بشخصه  الرئاسي  المجلس 
الرياضي  والشأن  باألندية  تتعلق  التي  المهمة 
تعيشها  التي  االقتصادية  والضغوطات  ناحية  من 
ناحية  من  سائد  احتقان  وســط  الليبية  األندية 
موعد  بتحديد  خطابها  عبر  األندية  وطالبت  أخرى، 
المهم  الرياضة  دور  توضيح  بهدف  االجتماع  لعقد 
المشاكل  عديد  من  يئن  بات  الذي  المجتمع  في 
إلى  توجيههم  بهدف  تحديدا  الشباب  تحاصر  التي 
كما  االقتتال،  ساحات  عن  بدال  النشاط  ممارسة 
الجديد  الموسم  المعنية عدم بدئها  أعلنت األندية 

إال بعد مقابلة رئيس المجلس الرئاسي.
الممتازة  السوبر  كــأس  مــبــاراة  موعد  وقبل 
بنغازي  بملعب  تقام  أن  ينتظر  التي  واالفتتاحية 
تقدير  أقــل  على  بأسبوع  الموسم  انطالق  قبل 
شريط  معكم  لتستعيد  »الوسط«  جريدة  تأخذكم 
وتاريخ  الممتازة  السوبر  كأس  مباريات  ذكريات 
أقيمت  أن  بعد  ألقابها  وعانق  توج  ومن  انطالقها، 
بألقابها  فــرق  خمسة  ــوج  وت ــرة،  م عشرة  خمس 

واألهلي  والمحلة  التحدي  فرق  وهي  وبطوالتها، 
وسيطر  هيمن  واألخير  واالتحاد  والمدينة  طرابلس 
فيما  ألقاب،  عشرة  برصيد  الذهبي  سجلها  على 
ستكون مباراة كأس السوبر الممتازة هذا الموسم 
المواجهة  هي  االتحاد  وضيفه  النصر  فريق  بين 
الفريقين  بين  الثالث  والنهائي  الثالثة  النهائية 
حسمهما  مناسبتين  في  التقيا  أن  سبق  اللذين 
فريق االتحاد على ملعبه بنتيجة واحدة وهي ثالثة 

أهداف دون مقابل.
مرة  الممتازة ألول  السوبر  مباراة كأس  انطلقت 
فريق  األولــى  النسخة  نهائي  وجمع   1997 العام 
الكأس،  الدوري والنصر حامل بطولة  التحدي بطل 
وأقيم النهائي من مباراتين، حيث فاز فريق التحدي 
في مباراة الذهاب األولى بهدف، بينما أسفر نهائي 
أهداف  دون  سلبيا  الفريقين  تعادل  عن  ــاب  اإلي
الممتازة  السوبر  لكأس  بطال  التحدي  فريق  ليتوج 

في نسخته األولى.
الثانية  النسخة  نهائي  جمع   1998 العام  وفي 
النهائي  اللقاء  وأسفر  الشط  جاره  المحلة مع  فريق 
عن تفوق فريق المحلة بثالثة أهداف لهدف ليتوج 
العام  وفي  ــى..  األول للمرة  السوبر  كأس  ببطولة 
اللقب  من  المحلة  جاره  االتحاد  فريق  جرد   1999

انتهاء  بعد  الترجيح  ركالت  بفضل  عليه  فاز  حين 
المباراة في وقته األصلي دون أهداف ليظفر  زمن 
سجل   2000 العام  وفي  سجله..  في  األول  باللقب 
فريق األهلي طرابلس اسمه ألول مرة بطال لكأس 
السويحلي..  فريق  منافسه  انسحاب  عقب  السوبر 
كأس  لقب  المدينة  فريق  انتزع   2001 العام  وفي 
األهلي  جاره  على  تفوقه  عقب  مرة  ألول  السوبر 
دون   2002 العام  وفي  لهدف..  بهدفين  طرابلس 
للمرة  السوبر  لكأس  بطال  اسمه  االتحاد  فريق 
الهالل  فريق  على  فوزه  عقب  تاريخه  في  الثانية 
على  الثاني  للعام  االتحاد  فريق  عاد  ثم  بهدف 
التوالي 2003 ليتوج بطال لكأس السوبر عقب فوزه 

على فريق النصر بثالثة أهداف دون رد.
الفوز  االتحاد  فريق  تسجيل   2004 العام  شهد 
فريق  على  فــوزه  بعد  تواليا  الرابع  للعام  باللقب 
األولمبي بخمسة أهداف لهدفين.. وفي العام الذي 
على  الخامس  بلقبه  االتحاد  فريق  توج   2005 يليه 
وفي  بهدف..  األخضر  فريق  على  فوزه  بعد  التوالي 
اللقب  علي  سيطرته  االتحاد  واصــل   2006 العام 
طرابلس  األهلي  التقليدي  منافسه  على  فوزه  عقب 
الفوز  االتــحــاد  سجل   2007 العام  وفــي  بــهــدف.. 
فريق  على  فوزه  بعد  التوالي  على  السابع  باللقب 
األخضر بثالثة أهداف لهدف.. وفي العام 2008 توج 
فوزه  بعد  سرت  خليج  حساب  على  باللقب  االتحاد 
2009 ظفر  العام  أهداف دون مقابل.. وفي  بأربعة 
االتحاد باللقب عقب فوزه على فريق الترسانة بثالثة 
تتويج  آخر   2010 العام  وشهد  لهدفين..  أهــداف 
على حساب  له  العاشر  التتويج  وهو  االتحاد،  لفريق 
لتتوقف  لصفر  أهــداف  بثالثة  فــوزه  عقب  النصر 

تقم  لم  حيث  السوبر،  كأس  ومباريات  بطوالت 
الماضي  الموسم  في  لتعود  سنوات  لسبع 

فريق  استطاع  حيث  غياب  بعد  الواجهة  إلى 
لسيطرة  حدا  يضع  أن  طرابلس  األهلي 

بطال  ليتوج  األلقاب  على  االتحاد  فريق 
له  ــى  واألول تاريخه  في  الثانية  للمرة 

منذ تتويجه األول العام 2000 عقب 
ليكون  الهالل  فريق  انسحاب 
التي  األخيرة  النسخة  هو بطل 

تحمل الرقم 15.

في
املرمى

األندية الليبية 
تترقب نبأ نوفمبر 

انتقد المراقب والحكم السابق أحمد عاشور اختيارات القائمة 
الدولية الليبية لحكام كرة القدم، مؤكدا وجود من يريد أن 

يدفع بحكام غير مؤهلين للقائمة، قائال »هناك حكام سقطوا 
في امتحان اللياقة البدنية، وهناك من تحركها الجهوية 

والمناطقية في االختيارات من المسؤولين، وهذا المسؤول أو 
ذاك يريد أن يدفع بحكام ليسوا في المستوى«.

أكد عضو اللجنة المشرفة على سباق فروسية القدرة والتحمل ◆
بالزنتان، حسين ميالد، في تصريحات خاصة إلى جريدة »الوسط«، 

أن 16 فارسا سيشاركون في السباق الذي سيقام السبت المقبل، 
لمسافة 10 كلم تحت إشراف وتنظيم اللجنة الوطنية للعمل 

التطوعي بالزنتان، ويحصل الفائز األول على كأس ومبلغ 1500 
دينار، والثاني على مبلغ ألف دينار، والفائز الثالث مبلغ 500 دينار.

◆

التأكيد  نبأ  الليبية،  األندية  تترقب 
برئاسة  الكرة،  اتحاد  تأجيل  نفي  أو 
ــدوري  ال مسابقة  الجعفري،  جمال 
لموسم   )46( نسختها  في  الممتاز 
يتردد  مــا  ظــل  فــي   ،2018/2019
االنطالق  موعد  تأجيل  دراســة  حول 
المقبل،  نوفمبر  شهر  منتصف  إلى 
حسب مطالبة فرق المنطقة الشرقية 

تحديدا.
كان  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
ــدد الــثــانــي مــن أكــتــوبــر الــجــاري  ح
إلى  يؤجل  أن  قبل  لالنطالق،  موعدا 
السادس والعشرين من شهر أكتوبر 
الدوري  نسخة  النطالق  موعدا  ذاته 

الممتاز لكرة القدم.
مباراة  ذاتــه  التأجيل  يضرب  كما 

بين  للموسم  االفتتاحية  السوبر 
وفريق  ــدوري  ال بطل  النصر،  فريق 
الكأس،  لقب  »العميد« حامل  االتحاد 
ما  إلى  الثالثة  للمرة  موعدها  ليتغير 
المقبل،  نوفمبر  شهر  منتصف  قبل 
أغلب  به  تمسكت  الذي  الموعد  وهو 
تتعلق  جميعها  ألســبــاب  ــة  ــدي األن
بعد  يصل  لم  الذي  المادي  بالدعم 

إلى خزائنها.
الــدوري  أنــديــة  وطالبت  وسبق 
في  الــقــدم  لــكــرة  الليبي  الممتاز 
خطاب موجه بشكل عاجل إلى رئيس 
الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس 
اجتماع  بعقد  السراج،  فائز  الوطني، 
معه لبحث كثير من األمور التي تهم 

مصلحة الرياضة والبالد بشكل عام.
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وصل الالعب الليبي المحترف 
محمد عبداللطيف، إلى 
السعودية من أجل خوض 
تجربة احترافية جديدة، 
حيث تلقى عرضين، األول 
من نادي المزاحمية واآلخر 
من نادي العين، ويبلغ 
عبداللطيف )21عاما(، حيث 
أكد في تصريحات إلى جريدة 
»الوسط« أن الفريقين لديهما 
الرغبة في التعاقد معه وسيحسم 
أمره سريعا، وهو يفضل اللعب 
بالدرجة األولى مع العين ألن المزاحمية 
هبط للدرجة الثانية، وسبق أن خاض عبد 
اللطيف تجربة احترافية في البرتغال باللعب 
في ناديي سبورتنغ إديال وسانتا كالرا، 
وهو في انتظار البطاقة الدولية ليتمكن 
من اللعب واالنتقال بأريحية، كان آخر 
المغادرين المحترفين الليبيين من 
الدوري السعودي مهاجم األهلي 
طرابلس السابق مؤيد الالفي، 
الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع 
الشباب السعودي.
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● جانب من تدريبات األهلي طرابلس 

السوبر »16« ينتظر موعد التتويج بني االتحاد والنصر 

بدء التحرك لشكوى عمروش في »فيفا«

بنغازي–زين العابدين بركان

طرابلس–الصديق قواس

»العميد« يستحوذ على نصيب األسد بـ 10 ألقاب متتالية بداية من األلفية الجديدة

لقبان لألهلي طرابلس وواحد 
للتحدي والمدينة والمحلة 

وتوقف طويل دام سبعة أعوام 

التحدي قص شريط البطوالت 
و»الزعيم« آخر المتوجين 

ذات عام قرر االتحاد الليبي لكرة القدم عدم التعاقد مع حراس مرمى 
أجانب إلعطاء الفرصة للحراس المحليين في الدوري الليبي للبروز، 
وهذا القرار كان صائبا، حيث برز في السنوات القليلة الماضية عدد 
من حراس المرمى المتميزين أمثال محمد نشنوش وأحمد عزاقة 
ومراد الوحشي وعبدالسالم امسلم وأحمد الفيتوري وغيرهم الكثير.

على  تناوبوا  مرمى  حراس  الليبية  القدم  كرة  سنوات  عبر  برز 
ورمزي  الغا  ومحمد  وأبونوارة  والفيتوري  عبود  أمثال  المنتخب 
الكوافي وعلي سويدن ومصباح شقبم وحارس أجنبي واحد حصل 
على الجنسية الليبية أوغستين وعبداهلل العمامي وسمير عبود وجمعة 

الليبي  المنتخب  قاد  الذي  نشنوش  محمد  حاليا  وهناك  إقطيط، 
للظفر بأول بطولة رسمية للمنتخب الليبي، وهي بطولة أفريقيا 

لالعبين المحليين.
نشنوش  فتحي  محمد 
 1988 يونيو   14 مواليد 
أصبح  الذي  سنة(،   30(
هو  األخيرة  السنوات  في 
للمنتخب  الرسمي  الحارس 
في  خبرته  ورغم  الليبي، 
حارسة المرمى، ولكنه كان 
الهدف  في  الرئيس  السبب 
نيجيريا  لمنتخب  األول 
بنفسه  الزائدة  ثقته  نتيجة 
تذبذب  ورغم  الغرور،  أو 
يبقي  ولكن  مستواه 
ليبيا  في  األفضل  الحارس 

لتجعل  كافية  زمنية  فترة  هي  كاملة  سنوات   9 عبر  حاليا 
يناير   6 يوم  الحالي،  المنتخب  قائمة  عميد  نشنوش 
2010 في عاصمة البنين كوتونو ظهر اسم محمد في 
قائمة المنتخب أول مرة ولكنه لم يشارك فعليا، حيث 
كان الحارس االحتياطي لسمير عبود وبعد أيام قليلة 
مختلط  أمام  تحضيرية  ودية  مباراة  في  فعليا  شارك 

العبي األجانب في الدوري الليبي.
المنتخب  109 مباريات ضمن قائمة  لعب نشنوش 

المباريات  وتشمل  طرابلس،  األهلي  وفريقه  الليبي 
الرسمية أو حتى الودية، وهذا العدد يشمل كل المباريات 

األندية خالل  أمام  المنتخبات وحتى  أمام  الرسمية والودية 
مقاعد  في  نشنوش  محمد  بقى  المختلفة  االستعداد  مراحل 

وبعد  فعليا،  يشارك  ولم  لعبود  احتياطي  كحارس  فترة  البدالء 

القدم أصبح  اعتزال لعبة كرة  الدولي سمير عبود  الحارس  إعالن 
محمد نشنوش الحارس الرئيس للمنتخب الوطني في العام 2012، 
ليبيا،  الحارس األول لمنتخب  اليوم أصبح محمد هو  وحتى تاريخ 
الشان  نهائيات  في  الالعبين  كل  بين  األبرز  كان  أن  بعد  خاصة 
2014 بجنوب أفريقيا، وتحصل خاللها المنتخب الوطني على كأس 
بطولة الشان نتيجة تصديه ألكثر من ركلة جزاء، وقدم مستوى 
متميزا أشاد به جميع النقاد وحتى الشارع الرياضي، وأصبح يتغنى 

به »نشنوش يا جلمود«.
استقبل في طرابلس استقبال األبطال، وقدم مستوى متميزا أيضا 
في بطوالت األندية األفريقية ووصل مع فريقه أهلي طرابلس 
لقب شخصي  أي  تحقيقه  عدم  رغم  متقدمة  أدوار  إلى 
النجم  نشنوش  ويحصل  المنافسات،  هذه  في  له 
الخارجية من  العروض  العديد من  على  الليبي 
دول الخليج، إال أن الجماهير األهالوية رفضت 
تدخلت  المرات  من  العديد  وفي  مغادرته، 
لدى اإلدارة من أجل تجديد عقده ويبقي 
دائما الحارس األول في ليبيا مع األهلي 

طرابلس أو مع المنتخب الوطني.
على  الهجوم  حالة  رفض  الكثير 
لمجرد  نشنوش  العمالق  الحارس 
بالجولة  نيجيريا  مباراة  في  خطأ 
المجموعة  الثالثة من تصفيات 
األمم  نحو  المؤهلة  الخامسة 
 ،2019 بالكاميرون  األفريقية 
رغم أن الهجوم يستند إلى أن 
الخطأ في بداية المباراة تسبب 
غلة  زيادة  في  مباشر  بشكل 
المباراة  في  أربعة  إلى  األهداف 
قبل مباراة اإلياب بمدينة صفاقس 
 ،)3/2( مجددا  والخسارة  التونسية 
رغم غياب نشنوش عن المباراة األخيرة 
الصفراء،  البطاقات  تراكم  نتيجة  لإليقاف 
البعض  اعتبر  حيث  يتوقف  لم  الهجوم  أن  إال 
في  بالتصفيات  األول  الخسارة  نشنوش سبب 
نيجيريا وبنتيجة كبيرة باألربعة لتزيد اإلحباط 
ترتب  التي  اإلدارية  المشاكل  بعد  واألوجاع 
الجزائري  البلجيكي  الفني  المدير  رحيل  عليها 
تاركا  بساعات  المباراة  قبل  عمروش  عادل 
المدرب  ليتصدى  حرج  موقف  في  المنتخب 
حظوظ  وتبقى  للمشهد  المريمي  عمر  العام 

المنافسة ضعيفة.

نشنوش حامي عرين الفرسان واألهلي طرابلس ضد السقوط

رجل البطوالت 
صعد خلفا لعبود 

بقرار من اتحاد 
الكرة بمنع التعاقد 

مع الحراس األجانب

الجعفري،  جمال  برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  توعد 
البلجيكي–الجزائري األصل، عادل عمروش المدير الفني السابق 
للمنتخب الليبي األول لكرة القدم، بالشكوى لدى االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، بعد رحيله المفاجئ تاركا »فرسان المتوسط« 
أفريقيا،  تصفيات  في  نيجيريا  مواجهة  قبل  صعب  موقف  في 
ليبيا،  في  الكرة  مسؤولي  وبين  بينه  لالتهامات  تبادل  وسط 
حيث فسر رحيله بعدم الحصول على مستحقاته المالية طوال 
فترة عمله خالل الستة أشهر الماضية، مؤكدا عدم ترك حقوقه 
بالشكوى في هذا الخصوص، فضال عن بعض المشاكل اإلدارية 

مع معاونه عمر المريمي، وبعض الالعبين.
وأوضح االتحاد العام أن المدرب الجزائري، عادل عمروش، لم 
يلتزم ببنود التعاقد معه ومنها إخالله بجلب مساعديه الجزائريين 
لمعسكر تونس وعلى نفقته حسب العقد المبرم معه، باإلضافة 
إلى عدم التزامه بالتواجد في ليبيا حسب االتفاق، وغيابه المتكرر 
أية مبررات تذكر، كما سبق وأدلى عمروش بتصريحات  دون 
تسببت في احتجاج االتحاد النيجيري لكرة القدم، حيث قال خالل 
المؤتمر الصحفي عقب المباراة األخيرة بالتصفيات أمام جنوب 
والسحر« على حد  بـ»الجوجو  يتعاملون  النيجيريين  إن  أفريقيا 
تعبيره وهو ما صاحبه استياء كبير من االتحاد النيجيري لكرة 

القدم الذي احتج رسميا على هذه التصريحات.
افتعل  حيث  صدامات«،  »رجل  عمروش  أن  الشواهد  وأكدت 
أكثر من أزمة في زمن قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في 
مايو الماضي، ورحيله بشكل مفاجئ، إال أنه ترك وراءه خالفات 
عديدة آخرها كان مع العبيه ومعاونه عمر المريمي واتحاد الكرة 

نفسه برئاسة جمال الجعفري.
صدامات  عمروش،  أثره  على  رحل  الذي  األخير  الصدام  سبق 
تدريب  مسؤولية  فيها  تولى  التي  األربعة  األشهر  خالل  أخرى 
»فرسان المتوسط«، أبرزها تصدره مشهد الخالف األخير بين 
الحارس محمد نشنوش والمهاجم  العبي »األهلي طرابلس«، 
قبل  أخرى،  جهة  من  الكرة  واتحاد  جهة،  من  سلتو  أنيس 
لنهائيات  المؤهلة  التصفيات  األخيرة في  أفريقيا  مباراة جنوب 

»الكاميرون 2019«.
مشددا على استبعاد أي العب يتخلف عن الحضور ليتم حرمانه 
اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده على رأس  من 
الجهاز الفني، قبل أن يحل اتحاد الكرة األزمة ويضم الالعبين 

في هدوء، بعيدا عن تشدد عمروش.
غير  الليبيين  السابقين  الالعبين  كبار  عمروش  هاجم  أيضا 
الراضين عن اختياراته، بعد أن انتقد نائب رئيس نادي الوحدة 
السابق، عبد العظيم الشرع والالعب األسبق بالفريق، االختيارات 
متسائال فى منشور عبر صفحته الشخصية: هل المدرب عادل 

عمروش هو من اختار الالعبين.. أم أن هناك »عمروش« آخر، 
على  المقبلة  الجديدة  التشكيلة  اختار  من  هو  وصفه،  حسب 

المشاركة في تصفيات كأس األمم األفريقية 2019؟!
مواقع  رواد  من  كثيرة  تساؤالت  موضع  إلى  عمروش  وتحول 
الذاتية  سيرته  عن  للسؤال  المختلفة  االجتماعي  التواصل 
وإنجازاته خصوصا بعدما تردد أخيرا وقبل التوقيع مباشرة أنه 
مدرب متواضع ودون إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كما 

تعرض عمروش لعديد اإلقاالت.
وجاءت اإلقاالت بسبب سوء النتائج سواء في كينيا أو بوروندي 
أو غينيا االستوائية، فضال عن تواضع التجارب في بالد أفريقيا 
غير المتقدمة كرويا، األمر الذي زاد من المخاوف على »فرسان 
المتوسط« بإسناد المهمة لمدرب مغمور قد ينجح وقد يفشل، 
وقت  غضبها  صبت  التي  الجماهير  بين  األكبر  الجدل  ليمتد 
أجنبي يليق باسم وسمعة  التعاقد معه لعدم استقدام مدرب 
الكرة والمنتخب الليبي، أو ترك المدرب المحلي عمر المريمي 
في  الوطني  الفريق  مع  بنجاح  بدأها  التي  خطواته  في  يسير 
بطولة األمم األفريقية األخيرة لالعبين المحليين وحصوله على 

المركز الرابع في المغرب.

● عمروش 

● نشنوش 

● الالفي 



اسم  أن  »الوسط«  لجريدة  مطلعة  مصادر  كشفت 
المدرب المصري طارق العشري طرح علي رئيس اتحاد 
المدرب  مع  التعاقد  فكرة  قبل  الجعفري  جمال  الكرة 
الجزائري عادل عمروش وبعد تجاوز فكرة التعاقد مع 
الجاري  العام  المدرب المصري هانى رمزي فى بداية 
ستة  بعد  المنتخب  وتركه  عمروش  مع  التعاقد  وجاء 
أشهر ليفتح أبوابا جديدة وأسرارا مثيرة كانت مغلقة 
فى طريقة التعاقد المثيرة للجدل والتى كانت بطريقة 
أثارت حفيظة الرأي العام الرياضي حيث لم يكن اسم 
عمروش مطروحا أصال وكان االسم المطروح المدرب 
المالعب  في  التجربة  العشري صاحب  طارق  المصري 
ثم   2014 بنغازي  األهلي  بتدريب  قام  عندما  الليبية 
اسمه  له  2016 وهو مدرب  األهلي طرابلس  تدريب 
ويعتمد علي طرق تدريب فى الجانب النفسي والرياضي 

وكانت تجربته موفقة مع األهليين.
واقترح وسيط علي رئيس اتحاد الكرة التعاقد مع 
مبدئي  بشكل  الموضوع  قبل  الذي  العشري  طارق 
قام  من  هناك  التواصل  خطوط  بدأت  ما  وبمجرد 
عادل  الجزائري  المدرب  اسم  فجأة  ليخرج  بقطعها 
عمروش صاحب التجربة المحدودة والذي لم يستمر 
أكثر من ستة أشهر فقط وانتهت تجربته بإعالنه ترك 
المنتخب الليبي قبل 3 أيام من مباراة نيجيريا ضمن 
تصفيات أمم أفريقيا ذهابا وإيابا ويقول إنه لم يجد 
أجواء مناسبة للعمل وأن بعض األعضاء فى اتحاد الكرة 
القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  ترك  وإنه  ضده  يقفون 
متأسفا للجمهور الرياضي وليخرج مسؤلون فى اتحاد 
الكرة ويقولون إنهم اكتشفوا أن عمروش مدرب نظري 
وليس له ما يقدم ويتم تكليف المدرب عمر المريمى 
بالمهمة رسميا ثم يلتحق به المدرب ناصر بلحاج فى 

مباراة اإلياب الذي لبى النداء من موقف وطني.
اسم طارق  الكرة  اتحاد  تجاوز  لماذا  السؤال  يبقى 
ولماذا  عمروش؟  من  أكثر  تجارب  له  الذي  العشري 
عمر  تولي  حيث  ..؟  الليبية  الكرة  فى  التخبط  هذا 

المريمي مهمة المدرب العام للمنتخب مع 3 مدربين 
فى  تحصل  لم  سابقة  فى  أفريقيا  أمم  تصفيات  فى 
قادها  التى  السيشيل  مباراة  من  حيث  الليبية  الكرة 
قادها  التي  أفريقيا  جنوب  مباراة  ثم  الدامجة  جالل 
التى  وإيابا  ذهابا  نيجيريا  مباراة  ثم  عمروش  عادل 

قادها المدرب عمر المريمى كمدير فني في انعكاس 
ظل  في  الليبية  الكرة  في  والغموض  للتخبط  واضح 
غياب السياسة الواضحة فى المنتخبات ليسيطر العمل 
العشوائي وهذا ما يبدو واضحا لتضيع أحالم التأهل 
ألمم أفريقيا ويحتاج المنتخب الليبي لمعجزة كروية كل 
يتأهل لحدث لم يشارك فيه إال 3 مرات من خالل 31 

نسخة وهو رقم اليتوافق اطالقا مع الكرة الليبية.
العشري المدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود، 
أزمة  أي  مع  الماضية،  السنوات  طوال  ترشحا  األكثر 
أو كبوة يتعرض لها منتخب ليبيا األول لكرة القدم، 
مع  عمله  لسابق  الالعبين،  بخلفيات  علم  على  كونه 
القطبين الكبيرين األهلي طرابلس وحصد معه لقب 
إلى دور  بنغازي ووصل معه  األخير، واألهلي  الدوري 
بعد   ،2014 العام  أفريقيا  أبطال  بدوري  المجموعات 
نادي  فيها  يصل  مرة  كأول  المصري،  األهلي  إقصاء 

»المشوار الطويل« لهذه المرحلة المتقدمة.
سبق وأن فاوض اتحاد الكرة الليبي برئاسة جمال 
أجل  من  مصريين  وسطاء  عبر  العشري  الجعفري 
التعاقد  قبل  المتوسط«،  »فرسان  لتدريب  استقدامه 
الرسمي مع الجزائري عادل عمروش، لكن سوء النتائج 
أفريقيا  تصفيات  في  نيجيريا  أمام  بالخسارة  األخيرة 
واقتراب وداع كان 2019 في الكاميرون يدفع البعض 

إلى ترديد اسم العشري مجددا.
في وقت سابق حرصت »الوسط« على لقاء العشري 
المدير الفني السابق لفريقي األهلي بنغازي، واألهلي 
طرابلس، لسؤاله عما تردد عن ترشحه لتدريب منتخب 
جالل  الوطني  للمدرب  خلفا  القدم،  لكرة  األول  ليبيا 
مثل  أن  وأعتقد  كبير،  ليبيا  »منتخب  وقال:  الدامجة، 
الشكل،  بهذا  تأتي  ال  المفاوضات  من  النوعية  هذه 
أي عن طريق طرح أسماء في وسائل اإلعالم، قبل أن 
المفاوضات، وعموما  األولى من  الخطوات  تجري ولو 
هو منتخب غني بالعبيه ومواهبه، وبالتأكيد يسعد أي 

مدرب كرة قدم تدريبه«.
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االتحاد املصري ينفي فتح املجال لالعبي شمال أفريقيا في يناير غياب العشري والزج بعمروش يثير التساؤالت 

الجعفري كاد أن يتعاقد مع المدرب 
المصري صاحب التجارب الرائعة مع 
األهليين قبل أن تتحول الدفة فجأة

املريمي يترقب ما بعد تصفيات الـ »كان«

يدرس االتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، 
شمال  العبي  احتساب  عدم  قرار  تفعيل  نحو  الجاد  سعيه 
داخل  أجانب  والمغرب  والجزائر  وتونس  ليبيا  من  أفريقيا 
ضمن  واعتبارهم  المختلفة،  المصري  الدوري  مسابقات 
أندية  بين  االحتراف  رقعة  توسيع  المحليين بهدف  الالعبين 
البلدان،  بين  العالقات  توطيد  إطار  في  المجاورة  الدول 
القرار بداية من فترة  أبوريدة ما تردد بشأن تطبيق  ونفى 
القرار محل  أن  يناير، مؤكدًا  المقبلة في  الشتوية  االنتقاالت 

دراسة.
»الوسط«:  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  أبوريدة  وقال 
اجتماعًا  عقد  )اليوناف(  القدم  لكرة  أفريقيا  شمال  »اتحاد 

مؤخرًا في شرم الشيخ، على هامش اجتماعات المكتب 
التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف(، وناقش 
باالنتقال  السماح  أبرزها  وكان  المقترحات،  بعض 
وقيدهم  أفريقيا،  شمال  بلدان  العبي  بين  الحر 
كالعبين محليين، وليسوا أجانب، كما أن القرار لم 
يتخذ بعد بشأن اعتبار العبي شمال أفريقيا محليين 
المقبلة كما تردد، األمر مجرد  يناير  انتقاالت  خالل 

دراسة ومقترح، ولم يدخل بعد حيز التطبيق«.
نظيره  خطوة  أبوريدة  وكشف 

بقراره  الجريء  وديع  التونسي 
أفريقيا  شمال  العبي  باعتبار 
أنه  وأكد  تونس،  في  كمحليين 
دراسته  وسيتم  جيد  مقترح 
للعمل به بالمثل حتى يتم رفع 
من  الالعبين  تداول  معدالت 
والعكس،  األربع  للدول  مصر 
تأكيد  أي  يوجد  »ال  قائاًل: 
تطبيقه  بشأن  جانبنا  من 
الفترة  في  سواء  مصر  في 
يناير  شهر  خالل  أو  الحالية، 
باب  فتح  يتم  عندما  المقبل 

االنتقاالت الشتوية، فالدوري المصري الممتاز يجب أن يستمر 
الموسم ودون  لنهاية  بها  بدأ  التي  والئحته  الحالي  بشكله 
دراسة  الممكن  ومن  األجانب،  الالعبين  في  تعديالت  أية 
قرار  واتخاذ  الجاري،  الموسم  بنهاية  السوري  الالعب  موقف 
ببقائهم كمحليين أو اعتبارهم كأجانب أو تطبيق قرار جديد 

بشأن العبي شمال أفريقيا«.
الموسعة  األخيرة  االجتماعات  خلفية  على  التحرك  هذا  جاء 
التي  القدم )كاف(  العمومية لالتحاد األفريقي لكرة  للجمعية 
االتحاد  المصرية بحضور رئيس  الشيخ  ُأقيمت بمدينة شرم 
إنفانتينو،  جياني  »فيفا«  في  الدولي  ونظيره  أحمد،  أحمد 
الليبي  االتحاد  رئيس  اختيار  الجلسات  تلك  شهدت  حيث 
لكرة القدم جمال الجعفري رئيسًا التحاد شمال أفريقيا 

بداية من شهر نوفمبر المقبل.
إلى  للجعفري  سابقة  خاصة  تصريحات  وفي 
جريدة »الوسط« أكد أنه سيباشر مهام منصبه 
الجديد في اتحاد شمال أفريقيا فورًا، وسيتم عقد 
أول اجتماع في المغرب لمناقشة عدة ملفات من 
بينها دراسة تنظيم كأس عالم مشتركة في 2030 
وتونس  وليبيا  مصر  بين  من  دول  ثالث  بين 
منح  شرط  والمغرب  والجزائر 
مع  األمر  لمناقشة  للدول  فرصة 
حكوماتها نظرًا ألهمية وضخامة 

الحدث.
كما رحب الجعفري أيضًا بأفكار 
مجال  بفتح  الخاصة  أبوريدة، 
شمال  دول  بين  التعاون 
احتراف  تبادل  في  أفريقيا 
السوق،  لفتح  الالعبين 
االتحاد  قبل  من  فعل  كما 
العبي  بمعاملة  المصري 
معاملة  وسورية  فلسطين 

الالعبين المحليين.

الليبية  للكرة  دائما  المنقذ  جهود  تكلل  لم 
بالنجاح،  المريمي  عمر  األخيرة  الفترة  في 
بالجولتين  نيجيريا  أمــام  الخسارتين  بعد 
المجموعة  تصفيات  ضمن  والرابعة،  الثالثة 
األفريقية  ــم  األم نحو  المؤهلة  الخامسة 
تلقى  حيث   ،»2019 »الكاميرون  المقبلة 
على  »النسور«  أمام  خسارة  نيجيريا  منتخب 
»أكــوا  بملعب  جماهيرها  ــط  ووس أرضــهــا 
ثم  نظيفة،  برباعية  أويــو  بمدينة  إيبوم« 
المهيري  الطيب  ملعب  على   )3/2( خسارة 
المريمي  ليصبح  التونسية،  صفاقس  بمدينة 
في االختبار األصعب، حيث يأتي بعد ساعات 

الفني  للمدير  المفاجئ  الرحيل  من 
ــل،  األص الــجــزائــري  البلجيكي 

ــا  ــارك عــــادل عـــمـــروش، ت
ــان الــمــتــوســط«  ــرسـ »فـ

لكنه  مهم،  اختبار  قبل 
للمريمي  األول  ليس 
مساعدا  عمل  الـــذي 
فترة  طوال  لعمروش 
الستة أشهر الماضية.

للمريمي  ــق  ــب س
نفس  تــحــت  الــعــمــل 
إذ  قبل،  من  الضغوط 

أنه المدير الفني الثالث 
بعد  التصفيات،  هذه  في 

الوطني  المدرب  بدأها  أن 
على  بالفوز  الــدامــجــة  جــال 

وتبعها  نظيفة،  بخماسية  سيشيل 
بالتعادل  الثانية  الجولة  في  عمروش 

المريمي  أفريقيا، ليصبح  أمام جنوب  السلبي 
الذي عمل مساعدا لهما المدير الفني الثالث 
نيجيريا  أمام  والرابعة  الثالثة  الجولتين  في 

السبت والثاثاء الماضيين.
المدرب  اعتذار  بعد  ظهوره،  المريمي  بدأ 
حيث  القبي،  العاطي  عبد  السابق  المساعد 
تتكون  الليبي  بالمنتخب  عاقته  بــدأت 
ــام جــال  ــع ــدرب مــســاعــد لــلــمــدرب ال ــم ك
كاملة  الفنية  الحقيبة  تسلم  ثم  الدامجة، 
بعد رحيل الدامجة الذي عمل إلى جانبه في 
بدأها  متتالية،  رسمية  دولية  مباريات  أربع 
تصفيات  ضمن  والجزائر  ليبيا  مباراتي  من 
مباراتي  جانب  إلى  للمحليين  أفريقيا  بطولة 
الكونغو  غينيا كوناكري ذهابا وإيابا ومباراة 

الديمقراطية ضمن تصفيات كأس العالم.
الجولة  تصفيات  ضمن  تونس  مــبــاراة 
األول  الظهور  شهدت  للمونديال  األخيرة 
التي  المباراة  وهي  فني،  كمدير  رسميا  له 
تعادل  عن  وأسفرت  رادس  بملعب  أقيمت 
اعتماده،  أوراق  ليقدم  سلبا،  المنتخبين 

أربع  في  الليبي  المنتخب  المريمي  قاد  كما 
كأس  بطولة  ضمن  دولية  وديــة  مباريات 
بعدها  ليقود  بكينيا،  »سيكافا«  التحدي 
مباريات  ثــاث  فــي  المتوسط«  »فــرســان 
األردن  منتخبات  أمام  أخرى  تحضيرية  ودية 

وموريتانيا وبوركينا فاسو.
إلحــراز  الليبي  المنتخب  المريمي  ــاد  ق
لاعبين  أفريقيا  بطولة  في  الرابعة  المرتبة 
المغرب،  بماعب  أقيمت  التي  المحليين 
موقعه  ــى  إل ليعود  ــارزا  بـ ظــهــورا  مسجا 
الجزائري  برفقة  مساعد  كمدرب  السابق 
ضمن  أفريقيا  جنوب  مباراة  في  عمروش 
أن  غير  الحالية،  الكان  تصفيات 
يدم  لم  ثان  كمدرب  تواجده 
تمت  ما  سرعان  إذ  طويا، 
به مجددا في  االستعانة 
الفني  المدير  منصب 
ــراض  ــت اع أي  دون 
ليؤكد أنه في خدمة 
منتخب باده دائما.

ليبيا  ــدرت  ــص وت
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــة الــمــجــمــوعــة  ــم ق
نقاط  ــع  أرب برصيد 
ــن  ــي ــخــســارت ــل ال ــب ق
وظل  نيجيريا،  أمـــام 
لصالح  ــداف  ــ األه ــارق  فـ
نيجيريا  بينما  »الفرسان«، 
المركز  في  نقاط  ثاث  برصيد 
أن  قبل  نقاط،  دون  وسيشل  الثالث 
الرابعة  بالجولة  مفاجأة  في  األخير  تخطف 
أفريقيا  جنوب  أمام  السلبي  التعادل  نقطة 
بسداسية  عليها  كبيرا  فــوزا  حققت  التي   ،
قمة  نيجيريا  لتتربع  الثالثة،  بالجولة  نظيفة 
جنوب  يليها  نقاط   9 برصيد  المجموعة 
 4 برصيد  ليبيا  وثالثا  نقاط  بـــ8  أفريقيا 

نقاط وسيشيل بنقطة وحيدة.
المنتخبات  مــن  كغيرها  ليبيا  وكــانــت 
نحو  كبيرة  فرصة  على  تلعب  المتنافسة 
المقبلة،  البطولة  نظام  تغيير  بعد  الصعود 

منتخبا   24 تستقبل  حيث 
كما   16 عـــن  بــــدال 

ــادت بــطــولــة  ــ ــت ــ اع
األمــــم األفــريــقــيــة 
طــــوال تــاريــخــيــهــا 
الـــطـــويـــل، حــيــث 
منتخبان  ــل  ــأه ــت ي

عـــن كـــل مــجــمــوعــة 
الـــ12  المجموعات  مــن 

المتنافسة.

الفترة  في  المثيرة  والنتائج  األحــداث  بعد 
الليبي  المنتخب  حظوظ  تضاءلت  األخيرة، 
النهائيات  إلــى  التأهل  في  القدم  لكرة 
في  نيجيريا  أمام  الخسارة  بعد  األفريقية، 
جنوب  مــبــاراة  وتبقى  ــاب،  واإليـ الــذهــاب 
ليبيا،  أرض  على  إقامتها  المقرر  أفريقيا 
حرمت  فقد  زجاجة،  عنق  الحظر،  رفع  حال 
اللعب على  الليبية من  المنتخبات واألندية 
السنوات  طوال  جماهيرها  ووسط  أرضها 
األفريقي  االتحاد  من  بقرار  األخيرة  األربع 
)كاف(، فإمكانية فوز ليبيا على جنوب أفريقيا، 
يحيي  قد  نيجيريا،  أمام  وخسارتةاألخيرة 

آمال المنتخب الليبي.
الستقبال  ليبيا  جاهزية  ــدى  م ــن  وع
حقها،  ومنحها  الحظر  رفع  حال  المباريات، 
عبدالمطلب  األخــضــر  نــادي  رئيس  ــا  دع
إلى أن  الكرة  السابق التحاد  المرشح  ثابت 
الشاغل  الشغل  الحظر  رفع  موضوع  يكون 
التحاد الكرة حاليا، والبد من رفعه، مؤكدا 

باألمن،  تنعم  مثا  الشرقية  المنطقة  أن 
الرياضية  المدينة  في  جيد  عمل  وهناك 
البيضاء وبنغازي والمرج، كما يوجد ضغط 
المنشآت  الستكمال  الموقتة  الحكومة  على 
على  لعب  لو  الليبي  فالمنتخب  الرياضية، 
أرضه ووسط جماهيره لتمكن من التأهل، 
الصحفي  التحقيق  تصريحات  في  مؤكدا 
أرهق  الحظر  أن  »الوسط«  الخاص بجريدة 

في  الليبية  واألندية  الكرة،  اتحاد  ميزانية 
الكرة  اتحاد  دعا  كما  أخرى،  لدول  التنقل 
النخب  كل  مع  المشاركة  ثقافة  لترسيخ 
تهم  المنتخبات  مصلحة  ألن  الرياضية، 
خارج  الكفاءات  احترام  من  والبد  الجميع، 

اتحاد الكرة، والتعاون معهم.
المنتخب  والعــب  الرياضي  المحلل  أما 
الليبي السابق نادر كارة، فأكد أن المجموعة 
على  ــادرة  ق المنتخب  العبي  من  الحالية 
العالم  كأس  إلى  الصعود  معجزة  تحقيق 
عن  فضا  الحظر،  رفع  لو  أفريقيا،  وليس 
ولو  األفريقية،  المنتخبات  مستوى  هبوط 
مختلفا،  سيكون  األمــر  ليبيا  داخــل  لعبنا 
تخسر  لم  ليبيا  القريب،  للتاريخ  وبالعودة 
في ملعب طرابلس مع منتخبات قوية مثل 
الكاميرون وساحل العاج والكونغو والغابون، 
وخطة  مستوى  ذي  محترف  مدرب  فاختيار 
واضحة ومباريات ودية محددة يفترض أن 

يكون ذلك هو برنامج اتحاد الكرة.
ويرى الصحفي الرياضي عادل قنابة عبر 
»الوسط«،  جريدة  إلى  الخاصة  تصريحاته 
أنه كناقد صحفي يريد رفع مشروع بضمان 

غير  األوضـــاع  أن  الحقيقة  ألن  حكومي، 
انتقلت  الليبية  السياسة  وهموم  مستقرة، 
لكرة القدم بوجود تعصب قد يكون في غير 
الحظر، فستتغير  رفع  إذا  أما  الجميع،  صالح 
المؤشرات، ولو كان هناك مزايا من استمرار 
الحظر، فهو أنه ساهم في رفع عقلية الاعب 
الليبي، الذي أصبح يلعب في أي ملعب داخل 
القارة السمراء، ودون أي خوف ومع ذلك لو 
لعب المنتخب الليبي على أرضه لتغيرت عدة 

أمور وتمكن الترشح.
في الوقت نفسه اهتمت مؤسسة االتحاد 
الليبية  بالكرة  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
الفترة األخيرة، وفي خطوة جدية نحو  في 
تسلم  الليبية  الماعب  عن  الحظر  رفــع 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
من  طمأنة  رسالة  السراج  فائز  الوطني 
رئيس »فيفا«، جياني إنفانتينو، وعبر األخير 
الضيافة  كرم  على  واالمتنان  الشكر  عن 
وفد  به  قوبل  ــذي  ال االستقبال  وحسن 
»فيفا«، برئاسة مدير مشروع تنمية الكرة 
زيارته  خال  ــا،  أوب موسينغو  األفريقية، 

األخيرة إلى طرابلس.

الخسارة األفريقية تفجر قضية »رفع الحظر« مجد د ا

كارة: العبو المنتخب قادرون 
على الصعود لكأس العالم

الحدث
زين العابدين

بركان

بصيص أمل.. علينا التمسك بخيوطه
التأهل  في  حظوظنا  من  وقلصت  بأعصابنا  نيجيريا  تالعبت 
لنا ولو  الثانية تواليا ولم تترك  للمرة  لـ»الكان« وقست علينا 
نقطة أمل من أصل ست نقاط تنازلنا عنها بسهولة في ظرف 
ساد  الذى  والتخبط  العمل  لعشوائية  عقابا  فقط  أيام  أربعة 
لعمروش  عليه  المأسوف  غير  الرحيل  منذ  الماضية  المرحلة 
وما صاحب ذلك من إرباك وارتباك ساد المشهد أفقد الفريق 

والعبيه حالة التركيز واالستقرار البدني والفني.
فبعد رباعية ملعب ايوا جاءت الخسارة الثانية على التوالي بعد 
أيام من سقوطنا في مباراة الذهاب األولى القاسية، وإن ظهر 
منتخبنا في مباراة العودة بملعب صفاقس بصورة أفضل نسبيا 
من لقاء الذهاب، حيث بدأنا المباراة بنفس سيناريو اللقاء األول 
أننا ما  باستقبال سريع لهدفين في بداية بدا واضحا خاللها 
زلنا تحت تأثير الصدمة األولى لكن فريقنا دخل أجواء المباراة 
تقليص  بهدف  فعله  وردة  انتفاضته  وبدأت  متأخرا  المثيرة 

الفارق لزعبية الذي أعاد لنا األمل.
توجها  قتالية  روحا  وأظهر  قويا  الوطني  المنتخب  بعدها  عاد 
الثاني بهدف المحترف أحمد بن  النتيجة في الشوط  بتعديل 
علي هدف قرب وجدد الحلم األفريقي ليعود من بعيد وبشخصية 
قوية انتفضت في وجه النسور العابسة، وبعد أن كنا على أعتاب 
الخروج بنقطة غالية وثمينة وفى غمرة فرحتنا الغامرة بهدف 
التعديل بددت خبرة العبي نيجيريا ومحترفيه طموحنا، وكان 
للفوارق الفنية والجاهزية دور كبير في صنع الفارق في نهاية 

حزينة ليحرمنا من فرحتنا في لحظة.
رغم محاوالت العودة مرة أخرى في آخر الدقائق سعى خاللها 
البدني  المجهود  نفاد  لكن  المنديل  رمي  عدم  إلى  منتخبنا 
جديد  من  التعادل  نتيجة  استعادة  أمام  عائقا  وقف  والذهني 
لها  نعد  لم  التي  بالمعركة  أشبه  كانت  بعد مواجهة بطولية 
وصفاقس  ايوا  بين  ساعات  ثالث  من  ألكثر  استمرت  العدة 
ما  نال  وإرهاق  وارتجال  وتخبط  وترحال  تنقل وسفر  وبينهما 
نال من همة وعزيمة الفرسان الذين حاولوا بكل ما أوتوا من 
جهد إسعاد جماهيرنا الوفية التي وقفت إلى جانبه في أزمته، 
ولكن للطموح والحماس حدودا في غياب المقومات والظروف 

واألجواء المناسبة وعوامل النجاح.
واآلن بعد ختام هذه الجولة االفتتاحية لمرحلة اإلياب ستكون 
الجولة القادمة التي ستنطلق منتصف شهر نوفمبر المقبل، وهى 
الجولة ما قبل األخيرة حاسمة ومهمة، حيث سيتحول منتخبنا 
لمالقاة السيشيل صاحب مفاجأة الجولة الماضية بتعادله أمام 
جنوب أفريقيا في مباراة ال بديل أمامنا سوى تحقيق االنتصار 
وحصد نقاط المباراة كاملة، وفي نفس الجولة علينا أن ننتظر 
التي  أفريقيا  أمام جنوب  اعتبارها  ترد  بأن  نيجيريا  هدية من 
هزمتها في عقر دارها في الجولة االفتتاحية بتحقيق الفوز أو 
التعادل بعد أن أصبح منتخب النسور في طريق مفتوح للتأهل 
تاركا الصراع والتنافس على بطاقة التأهل الثانية بيننا وبين 
جنوب أفريقيا التي ستختتم بها المشوار على ملعبنا بتونس، 
وعندها سيكون علينا اإلطاحة بها خارج سباق التصفيات، فالفوز 

عليها وحده من سيمنحنا تأشيرة العبور لـ»الكان«.
سنظل  أمل  بصيص  هناك  طالما  نستسلم  ولن  نيأس  لن 
نتمسك به حتى آخر دقيقة من عمر التصفيات من أجل ظهور 
منتخبنا في مالعب الكان، فمن غير المنطق أال نكون بين 24 
منتخبا أفريقيا في الكان المقبلة، فغيابنا عن المشهد سيكون 

انتكاسة ستعني نهاية جيل شجاع.

● نادر كارة● عادل قنابة 

● عبدالمطلب ثابت 

● العشري 

● أبو ريدة 

بنغازي–صاح بلعيد

● المريمي 



ميغن.. 
في انتظار األمير 

الصغير
أعلن قصر كنسينغتون أن األمير هاري وزوجته ميغن ينتظران 

2019. وأوضح القصر في بيان: »يسر  مولودا في ربيع العام 
صاحبي السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس أن يعلنا أن دوقة 

2019«. وأضاف البيان  ساكس تنظر مولودا في ربيع العام 
أن أالمير هاري وزوجته »سعيدان بتشارك هذا النبأ السار مع 

)34 عاما( بالممثلة األميركية  الجمهور«. واقترن األمير هاري 
2018 في  19 مايو  السابقة ميغن ماركل )37 عاما( في 

ويندسور غرب لندن. ووصال اإلثنين إلى سيدني المحطة 
16 يوما،  األولى في جولة في المحيط الهادئ تستمر 

هي األولى لهما في الخارج منذ زواجهما. ويزوران 
أستراليا وجزر فيجي وتونغا  خاللها 

ونيوزيلندا وهي كلها أعضاء في 
كومونوولث. منظمة 
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فعلت الحكومات المتعاقبة بشأنها؟

تنجح مساعي تحريرها من التجميد؟

الجهة المكلفة متابعة ملفها؟

الثقل الرئيسي لهذه األموال؟

ال يوجد تجاوب دولي مع المطالب الليبية بالخصوص؟

األموال المجمدةالسبيل إلى فك التجميد واالستفادة منها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء
 قصر الغليثة.. حصن املدن الخمس

الرئيس  الطريق  بجانب  بنغازي  مدينة  غرب  الغليثة  قصر  يقع 
فترة  في  وبني  القوارشة،  بوابة  وبعد  تيكا  منطقة  قبل  )10كلم( 
حيث  ليبيا،  في  الميالدي  الثاني  القرن  حوالي  الروماني  الحكم 

أنشئت هذه القصور والقالع كخطة دفاعية خارجية محصنة.
اسم  عليهم  يطلق  جنود  لديه  روماني  حاكم  للقصر  وكان 
العسكرية، وكانت  الخدمة  المسرحين من  الجنود  أي  »اللمتاني« 
عن  بها  يدافعون  متقدمة  دفاعات  عن  عبارة  القصور  هــذه 

»البنتابولس« أي المدن الخمس.
وتعد تسمية الغليثة ليبية محلية استعملت في العهد العثماني، 
أيام المجاعة،  الناس  حيث كان يأتي بالقمح والشعير ويوزع على 
في  يوزع  القصر  الشعير  يعطي  »القصر  يقولون  الناس  فأصبح 

الغليثة« أي بمعني القمح والشعير، فسميت بقصور الغليثة.
ويتكون القصر من عدة حجرات تربطها ممرات أو دهاليز، كما 
الحجارة  أما  الثاني،  للدور  درج  إلى  تؤدي  ممرات  بالقصر  يوجد 
مع  مخلوطة  ورملية  جيرية  فهي  القصور  بناء  في  المستعملة 

بعضها البعض.
كما كانت تحتوي هذه القصور والحصون على معصرة للزيتون 

وصهريج مياه.

»حل األزمة الليبية يقوم على ضرورة 
االلتزام بالحل السياسي،

 وتوحيد المؤسسة العسكرية 
الليبية«.

الرئيس المصري
 عبدالفتاح السيسي

»دول ومؤسسات االتحاد األوروبي 
أعادت التأكيد على التزامها بالتحدث 

بصوت واحد والمضي في جهود 
مشتركة من أجل تحقيق

 األمن في ليبيا«.
رئيس الوزراء اإليطالي

جوزيبي كونتي

»التوصل إلى حل جذري وشامل 
ودائم لتهديد الميليشيات 

والتشكيالت المسلحة، شرط أساسي 
إلنجاح المسار السياسي لحل األزمة 

الليبية«.
األمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

»الحل األنسب للنزاع
 في ليبيا، يمر حتمًا 

عبر التسويات السياسية«.

رئيس مجلس األمة الجزائري
عبدالقادر بن صالح

ما أطول الغربة... 
ما أقصر العمر!

جمعة بوكليب

مقعد  على  جالسًا  الظهر  قرابة  ويمبلدون  في  بقلقك،  مرفوقًا  كنتَ 
عام مزروعًا على رصيف محاذٍ لمدخل سوق »السنترال كورت« قبالة 
سجائرك  دخان  تنفث  الرئيس،  الشارع  في  العامة  الحافالت  موقف 
ما  على  شهية  بال  تحومان  نظارتك،  عدستي  خالل  من  وعيناك، 
في  ويمبلدون  وكانت  وتقارير.  أخبار  من  جريدة  صفحات  تحمله 
مطرٌ  زهوه  ينغّص  وال  غيومٌ  صفوه  تكدر  ال  بهيج  استرخاء  حالة 
فصل  منتصف  في  ربيعية  شمس  من  منبعثًا  ناعمًا  دفئَا  تستحلب 
وتعطرت  والمتسكعين  بالمتسوقين  األرصفة  ازدحمت  الخريف. 
أن  تذكرتَ  تدري،  ال  حيث  من  حين،  األنوثة  عبير  بفيض  األجواء 
في  وإقامتك  لحلولك  الثالثين  الذكرى  ستصادف  المقبلة  األيام 
قلبك  حنايا  في  وأحسستَ  مشاعركَ  ارتبكتْ  هل  االختياري:  منفاك 

بشيء من ألم محزن أو حزن مؤلم أو باالثنين معًا؟
لتدوير  سلة  في  بالصحيفة  راميًا  مقعدك  من  متثاقاًل  تنهضُ 
القمامة قربك وتطلق العنان لقدميك لتقوداك بآلية في زحام شوارع 
خبرتها ولن تعرفك مستغرقًا في فرز تفاصيل فيض مزيج عجيب من 
ذكريات انبثق في داخلك فجائيًا وفصلك عما حولك مخترقًا ما تبقى 
ودأب  أعوام قصية مفتشًا بصبر  قلبك من مسارب وخفايا  كامنًا في 

في ثناياها على ما أضعته من فرح الهثًا خلف أوهام.
مفضاًل  فتدخله  جانبي،  شارع  في  مقهى  أمام  واقفًا  نفسك  تجدُ 
دفتر  سترتك  جيب  من  تخرج  منفردة،  صغيرة  طاولة  إلى  الجلوس 
بيد  تكتب  ثم  الطاولة  على  أمامك  وتضعه  الصغير  مالحظاتك 
ما  الغربة..  أطول  »ما  صادفتك:  بيضاء  صفحة  أول  على  مرتبكة 

العمر!«. أقصر 
طرقاتِ  على  محمّلًة  شَحن  كعربات  مرّوا  السنين  من  ثالثون 
واستهلكتك  استغرقتكَ  »غربة«  مــدار  في  تــدور  وأنــتَ  عمركَ، 
واستضعفتك ثم مضغتك بال مباالة وبصقتك على أول رصيف بارد.

أو  ظالٍل  أو  وطٍن،  بال  وحيدًا،  نفسك  لتجدَ  سِراعًا،  مروا  ثالثون 
»لو  مدينة  في  ما،  جهة  في  متعبتين،  قدمين  على  تقفُ  ضفاف، 
ضيّق،  رصيف  حافة  على  بترجمانِ«،  لسارَ  سليماُن  فيها  ســارَ 
وأنهكها  الوقتُ  أوهنها  قلبك  الكهولة. دقات  وأوجاع  مثقاًل بهموم 

كأفعى. على عمرك  يلتف  وتعبٌ  النيكوتين، 
للوراء.  الزمن  إعادة  الساعة وال  تعرف أنك ال تستطيع وقف دقات 
وتدرك جيدًا أنه لم يبق لك سوى عودة خاطفة أخيرة للتسلل كلص 
نحو ظالل تزداد نأيا لصبي نحيل، ظل رغمًا عن السنين، حيًّا يمرحُ 
على  وأزقتها  طرابلس  شوارع  مخترقًا  ذاكرتك،  حنايا  في  بعفوية 
قدمين طريتين، مقلدًا بمرح خيول العربات في ركضها على أسفلت 
الطريق، وحين يحين وقت نومه يغلق رموش عينيه حالمًا بالطيران 
وتوقٌ  األســرار  مغالق  لفض  فضوٌل  خضبهما  بجناحين  كعصفور 

الدنيا. لالنفالت في مدن 
ثالثون مروا بثقل أوجاعهم وعواصفهم وأشجانهم فوق عظامك، 
وتحت جلدك، وعبر مسامات وشرايين وأوردة دمك، ومسامات وحنايا 
عنها،  وباحثًا  نفسك  من  هاربًا  تلهث،  وأنتَ  عقلك،  وخاليا  قلبك 
وشوارعها،  ولياليها  أيامها  ازدحام  في  لجام  بال  راكضًا  لندن،  في 

ومسارحها. وأسواقها  ومقاهيها،  وحافالتها،  وقطاراتها 
وبنبض  مستوعبتين،  مفتوحتين  بعينين  وأنــتَ  مروا،  ثالثون 
على  الجهات  كل  من  مشرعة  مدينة  إيقاع  مع  التوازن  يحاول  قلب 
واقفًا، في  أول يوم،  اللغات، ثم فجأة تجدُ نفسكَ، كما وصلتها  كل 
بوطن ظل سرابا،  لإلمساك  الركض  مرهقًا من  وحيدًا،  مربع صغير، 
بهجته،  وتالشت  طراوته  تآكلت  وبشباٍب  ركامًا،  استحالت  وبأحالٍم 

ولم يعد لك منه إال عواء حسرات توقظك من عز النوم.
وما  بتعب.  وإن  قدميك،  على  تدبُّ  زلتَ  ما  لكنكَ  مروا،  ثالثون 
االحتمال.  بعيدَ  وإن كان  قلبك فضاٌء كامن لعشق مؤمل،  زال في 
التألق. وما زال في دمك  وما زال في عينيك وميضٌ، وإن انطفأ 
إلى  طريق  من  لك  تبقى  ما  لتكمل  ودفء  مؤنة  من  يكفي  ما 
من  كل  إلى  حب  قصائدُ  عــًا،  مُــودِّ لتكتبَها  تنتظرك،  حيث 

فقدتَ من أحبة وكل من أضعتَ من أصدقاء.

لعل أفالطون 
أول من انتبه إلى 
الدور االجتماعي 

للنخبة دون أن 
يعطيها هذا 

املصطلح، حيث 
اقترح أن تتولى 

القيادة والحكم 
في املجتمع

أقوالهم

 أكثر من 
خمسة ماليني 
فقير في إيطاليا

أعلنت جمعية "كاريتاس 
ايطاليانا" الخيرية الكاثوليكية 

في تقرير حول الفقر في إيطاليا 
أن عدد الفقراء زاد في هذا البلد 

من 4,7 ماليين إلى خمسة 
ماليين بين عامي 2016 

و2017.
وأوضح التقرير »يستمر عدد 

الفقراء في إيطاليا باالزدياد 
منتقال من 4,7 ماليين العام 

2016 إلى خمسة ماليين 
و58 ألفا في 2017 رغم وجود 

مؤشرات انتعاش خجول على 
صعيد االقتصاد والعمالة«.

وتتفاوت عتبة الفقر المطلق 
في إيطاليا من منطقة إلى أخرى 

بين 826,73 يورو بالشهر في 
مدن شمال البالد و560,80 

يورو بالشهر في مدن صغيرة 
في جنوب البالد على ما يفيد 
المعهد الوطني لإلحصاءات.
وبمناسبة اليوم العالمي 

لمكافحة الفقر، ندد الرئيس 
اإليطالي سيرجو ماتاريال بتفاقم 

الفقر مشددا على ضرورة 
التدريب المهني »لتجنب أن 

ينعكس الفقر تهميشا اجتماعيا 
متعاظما«.

طوابير
بيع الحشيش

قررت الحكومة الكندية األربعاء 
بيع جرام الحشيش بــ 7 دوالرات 

وذلك في أولى خطواتها ضمن 
قرار تقنين بيع "الحشيش" 
والماريغوانا بشكل قانوني 

الصيف المقبل. وقالت الحكومة 
إن كل المقاطعات، ستحصل 

على 75 في المائة من عوائد 
الضرائب التي ستفرض على بيع 

"الحشيش".
وقال وزير االقتصاد الكندي، 

بيل مورنو، لصحيفة تورونتو 
ستار: "نطمح بخفض األسعار، 
التخلص من السوق السوداء.. 

لكن ذلك سيحصل مع مرور 
الوقت".
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