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مواقيت الصالة - طرابلس

 »سلك«.. قرية ليبية تقتات
 على موروثها األصيل 

ص16

»عمالق كوني«

فضاء

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 76 دوالرًا 
للبرميل، أمس األربعاء، ليقلص الخام 

خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 
أواخر أغسطس، متأثرًا بالمخاوف بشأن 
ضعف الطلب ووفرة اإلمدادات حتى في 
ظل العقوبات األميركية الوشيكة على 

صادرات إيران من الخام، فيما توقع بنك 
»مورغان ستانلي« ارتفاع سعر خام برنت 

إلى 85 دوالرًا للبرميل بنهاية السنة.

اكتشف علماء فضاء »عمالقًا كونيًا« أي 
تجمع من عناقيد المجرات توازي كتلتها 

مليون مليار مرة كتلة الشمس، وتشكلت 
بعد مليارين و300 مليون سنة على 

االنفجار الكوني الكبير، بحسب المرصد 
األوروبي الجنوبي.

وقالت أولغا كوتشياتي، الباحثة في 
المعهد الوطني اإليطالي للفيزياء 

الفلكية، »إنها مفاجأة كبيرة أن نرى 
تشكياًل متطورًا ظهر في وقت مبكر من 

عمر الكون«، وفق »فرانس برس«.
وقال المرصد األوروبي الجنوبي: »الكتلة 
الضخمة لتجمع العناقيد تقدر بأكثر من 

مليون مليار مرة كتلة الشمس، وهذه 
الكتلة تشبه كتل التجمعات المجرية 

الحديثة التكوين«.

مليون1.3
برميل

 عائشة الحديدية

أعلى مستوى إلنتاج ليبيا من النفط يوميًا.
)مصطفى صنع اهلل(.

على نحو غير متوقع، أصبحت المرأة 
رئيس دولة وزيرة للدفاع في القارة 

السمراء، وفي مشهد مفاجئ كانت 
كلمة البدء من بالد الحبشة.

دخلت سهلي ورق زودي 
التاريخ من أوسع أبوابة كأول 

امرأة تشغل منصب رئيسة 
الدولة ، بعد أن سبقتها 

عائشة محمد في منصب 
وزيرة الدفاع في إثيوبيا، 

البلد األفريقي الذي يبلغ 
عدد سكانه أكثر من 
100 مليون نسمة.

انتصرت إثيوبيا 
للمرأة في مشهد 

إفريقي يطفح 
بـ»الذكورية«، 
ووضعت المرأة 

في مناصب وزارية رفيعة، بل 
ورئيسة للبالد.

تجربة جديدة تفتح باب 
التساؤالت واسعًا حول ما إذا 

كانت هذه السيدة السمراء 
نموذجًا ستحتذي به الدول 

العربية في المستقبل.. ربما.. 
لم ال؟!

راديو الوسط

الخالف السياسي يعيق االتفاق على توحيد الجيش

األسبوع  عقدت  التي  السابعة  الجولة  وجــاءت 
كان  القاهرة،  في  اجتماعات  ستة  عقب  الماضي 
آخرها في مارس 2018، إال أنه لم يتم االتفاق على 

النقاط التي ال تزال تمثل الخالف، حتى اآلن.
وشارك في اجتماعات الجولة السادسة نحو 45 
ضابطًا برئاسة رئيسي األركان في الشرق والغرب 
عبدالرحمن  واللواء  الناظوري  عبدالرازق  الفريق 
الطويل اللذين شاركا في االجتماعات للمرة األولى، 
الليبي  للجيش  الرئيسة  األفرع  قادة  إلى  باإلضافة 

التابعين للقيادة العامة والمجلس الرئاسي.
في البداية أعلن المسماري أن اجتماعات القاهرة 
لتوحيد الجيش الليبي اتفقت على تشكيل مجالس 
القومي،  األمــن  مجلس  وهــي  الثالثة،  القيادة 
العامة،  القيادة  ومجلس  األعلى،  الدفاع  ومجلس 
التنظيمي  »الهيكل  على  أيضًا  االتفاق  إلى  مشيرًا 
من  مجلس  بكل  المناطة  والواجبات  والمهام 
االجتماعات  أن  إلى  باإلضافة  الثالثة«،  المجالس 
العام  القائد  العامة بقيادة  القيادة  أن  اتفقت على 
الواجهة  هي  حفتر  خليفة  حــرب  ــان  أرك المشير 

الرئيسة للجيش الوطني الليبي.
»بعض  على  اتفقوا  المجتمعين  أن  ــاف  وأض
الميليشيات  مشكلة  بمعالجة  الخاصة  المقترحات 
نافيًا  الغربية«،  المنطقة  في  المنتشرة  المسلحة 
في الوقت نفسه »مناقشة أية مستجدات أو مبادرة 
الجانب المصري، مثل ما يشاع في  جديدة قدمها 
وسائل اإلعالم مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح 

أسماء لعضويته«.
في أعقابها نفى المجلس الرئاسي التوصل ألي 

المشاركان في اجتماعات  العسكريان  الوفدان  عاد 
وترعاها  تستضيفها  التي  الليبي  الجيش  توحيد 
غير  واضحة،  إيجابية  نتائج  إعــالن  دون  مصر، 
بدا  التي  االجتماعات،  هذه  استمرار  على  االتفاق 
أنها تراوح مكانها بين اإلعالن تارة عن تفاهمات 
وحلول مبدئية يزيد من ترجيحها اهتمام واسع من 
األطراف كافة، وتارة أخرى تبقى مادة للجدل إعالميًا 
تابعين  ضباط  رؤى  لتوحيد  فعلية  خطوات  دون 
والقيادة  السراج  فائز  برئاسة  الرئاسي  للمجلس 

العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر.
باسم  الناطق  خــرج  الجاري  األسبوع  وبداية 
ليعلن  المسماري،  أحمد  العميد  العامة،  القيادة 
توصل اجتماعات القاهرة إلى اتفاق من ثالثة بنود 
خرج  فيما  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  لمعالجة 
المجلس الرئاسي في أعقابها لينفي التوصل ألية 
تفاهمات ويتمسك ببقاء المؤسسة العسكرية تحت 
الدولة  مجلس  علق  فيما  تنفيذية،  مدنية  سلطة 
على ما يثار بأنه يتابع ما يجري دون أن يقدم أية 

تفاصيل أخرى.
للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  لكن 
مؤتمره  في  بتصريحات  ــى  أدل الليبي  الوطني 
أن تؤكد  األربعاء، من شأنها  الصحفي األسبوعي، 
بعيدًا عن  زال  ما  القاهرة  اجتماعات  في  دار  ما  أن 
عن  ــالن  اإلع بقرب  الحقيقية  التفاؤل  مؤشرات 
الخالف  لخص  حين  العسكريّة،  المؤسسة  توحيد 
للجيش  األعلى  القائد  يكون  أن  نقبل  »لن  بقوله 
إلى  إشارة  في  الدولية«،  »الشرعية  إلى  مستندًا 
فائز  الوفاق،  وحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
السراج باعتباره القائد األعلى للجيش وفق مخرجات 
الليبيين الذين  اتفاق الصخيرات، وأن العسكريين 
أنهوا قبل يومين اجتماعاتهم في القاهرة لتوحيد 
على  اتفقوا  مصرية  برعاية  العسكرية  المؤسسة 
أن يكون القائد األعلى رئيس الدولة المنتخب من 

الليبيين«.
وقال العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، 
القائد  أن يكون  األربعاء: »اتفقنا على  عقده مساء 
المنتخب  الدولة  رئيس  هو  الليبي  للجيش  األعلى 
األعلى  القائد  يكون  أن  نقبل  ولن  الليبيين،  من 

يستند إلى ما يعرف بالشرعية الدولية«.

المؤسسة  توحيد  بشأن  القاهرة  في  نهائي  اتفاق 
بين  الفصل  بـ»مبدأ  تمسكه  معلنًا  العسكرية، 
تحت  العسكرية  المؤسسة  تكون  وأن  السلطات، 

سلطة مدنية تنفيذية«.
وقال في بيان: »ينفي المجلس الرئاسي ما يتم 
تداوله من قبل بعض وسائل اإلعالم وتصريحات 
الشخصيات التي ال تتبع حكومة الوفاق، من أنه تم 
الجارية  المحادثات  في  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل 
العسكرية«، الفتًا في  المؤسسة  بخصوص توحيد 
الوقت نفسه إلى أن أية تصريحات بشأن مناقشات 
»تؤثر  قد  المصرية  العاصمة  في  الجيش  توحيد 
مهمة  اجتماعات  من  المرجوة  النتائج  على  سلبًا 

مستمرة منذ أكثر من عام«.
وحذر المجلس مما تحمله مثل هذه التصريحات 
قد  تداعيات  من  المسؤولة«  بـ»غير  وصفها  التي 
اجتماعات  من  المرجوة  النتائج  على  سلبًا  »تؤثر 
مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، التي لن تساهم 

إال في إطالة عمر األزمة«.
لن  أنها  مرارًا  أعلنت  الوفاق  »إن حكومة  وقال: 

تحيد عن مبادئها في هذا الشأن، في أن يكون أي 
اتفاق يبرم ملتزمًا بالثوابت المذكورة في االتفاق 
السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، 
وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية 
»مبادئ  إنها  قال  التي  األسس  وهي  تنفيذية«، 
المؤسسات  ــة  دول بناء  وأســاس  الديمقراطية 

والقانون«.
وخالل لقاء مع عدد من قيادات وضباط الجيش 
الليبي في العاصمة طرابلس، وصف رئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد المشري، ما جرى مناقشته في 
دة االتفاق العسكري«، وهي المرة  القاهرة بـ»مسوَّ
اتفاق  أنه  على  األمر  فيها طرح  يجرى  التي  األولى 
تفاصيل  يتطرق ألية  لم  المشري  أن  رغم  مبدئي، 
في بيان مقتضب نشره المكتب اإلعالمي للمجلس 

على »فيسبوك«.
األمر تكرر مع تحالف القوى الوطنية الذي اكتفى 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  بجهود  باإلشادة 
الليبية في القاهرة، حين دعا إلى ضرورة الوصول 
إلى صيغ راسخة لمؤسسة الجيش وإعادة هيكلتها 

وبنائها على أسس علمية.
واكتفى التحالف أيضًا بجمل إنشائية فقط حين 
بارك تلك الجهود التي »ستمكن الجيش من أداء 
حماية  رأسها  وعلى  الوطن،  تجاه  النبيلة  مهامه 
ترابه والمحافظة على دستوره، وعلى الديمقراطية 

كسبيل وحيد للتدافع والتنافس السياسي«.
وما بين ما يثار من تفاهمات ال تزال سرية وبين 
خالفات بدت علنية، فإن اجتماعات القاهرة لم تجب 
التي  الكيفية  حول  كثيرة  تساؤالت  عن  اآلن  حتى 
يمكن معها توحيد المؤسسة العسكرية في البالد.
الفترة  خالل  البالد  من  متفرقة  أنحاء  وشهدت 
الحديث  استدعت  عنيفة،  اشتباكات  األخــيــرة 
المؤسسة  لتوحيد  الجهود  مواصلة  ضــرورة  عن 

العسكرية.
العسكرية  المؤسسة  توحيد  جوالت  وانطلقت 
ونجحت  مصرية،  برعاية   ،2017 سبتمبر  في 
القادة  بين  النسبي  التقارب  في  السابقة  الجوالت 
»الهيكل  على  المبدئي  واالتــفــاق  العسكريين 
وإنشاء  الليبية،  العسكرية  للمؤسسة  التنظيمي 
القومي،  األمن  ومجلس  األعلى،  الدفاع  مجلس 

ومجلس القيادة العامة«.

اجتماعات العسكريين في القاهرة.. تفاهمات سرية وخالفات علنية

نفط

القاهرة–الوسط

كل شيء

76 دوالرا

تاورغاء تطلب دعمًا من األمم املتحدة
طالب أهالي تاورغاء بـ»دعم األمم المتحدة 
والكريمة  اآلمــنــة  عــودتــهــم  لتسهيل 
)األممية(  البعثة  »حثوا  كما  لديارهم«، 
واضحة  خطة  وضع  على  الوفاق  وحكومة 
وبناء  إعمار  وإعـــادة  الخدمات  لتقديم 
إلى  حاليًّا  تفتقر  التي  المدمرة،  المدينة 
ومستشفيات  مدارس  من  المرافق  جميع 

وسيارات إسعاف«.
جاء طلب أهالي تاورغاء خالل لقاء مفتوح 
للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  مع 
للشؤون  ونائبته  سالمة،  غسان  ليبيا  في 
عن  وممثلين  وليامز،  ستيفاني  السياسية 
بلدية مصراتة أمس األربعاء في مدينتهم، 
التي جاءت تزامنًا مع االحتفال بيوم األمم 
للمبعوث  تاورغاء  أهالي  وقال  المتحدة. 
إلى  يدفعنا  بالتهميش  »شعورنا  األممي: 
الدولية  المؤتمرات  في  قضيتنا  عرض 
الحكومات  لتذكير  ليبيا  حول  المنعقدة 
بإعادة  بالشروع  والمطالبة  بوجودنا، 
التحسينات  المدينة وضمان بعض  تأهيل 
ألطفالنا بعد سبع سنين من النزوح«، وفق 
للدعم في  المتحدة  األمم  ما نشرته بعثة 

ليبيا عبر حسابها على »تويتر«.
من جهته قال سالمة مخاطبًا جمعًا من 
أهالي تاورغاء الذين التقاهم في مدينتهم: 
»لقد ارتأيت وزمالئي في البعثة، أن أفضل 

المتحدة هو  األمم  يوم  نتذكر  لكي  مكان 
أن أكون بينكم، لكي أعبر لكم أن اهتمام 
وفي  ليبيا،  في  بالنازحين  المتحدة  األمم 
تاورغاء بالذات، ليس عابرًا، بل هو اهتمام 

دائم ال نتوقف عنه«.
األمم  بعثة  رئيس  استقبال  في  وكان 
سالمة،  غسان  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
ستيفاني  السياسية  للشؤون  ونائبته 
لدى  لهما  الــمــرافــق  ــد  ــوف وال ولــيــامــز، 
المجلس  رئيس  تاورغاء،  إلى  وصولهما 

ورئيس  الشكشاك،  عبدالرحمن  المحلي 
مجلس الحكماء والشوري العايش إقليوان، 
والقطاعات  اإلدارات  مديري  من  وعــدد 

الحكومية بمدينة تاورغاء.
عبر  تــاورغــاء  المحلي  المجلس  وقــال 
التقى  صفحته على »فيسبوك« إن سالمة 
أرضهم،  إلى  العائدين  األهالي  من  عددًا 
مؤكدًا أن الزيارة تأتي دعمًا لعودة أهالي 

تاورغاء إلى مدينتهم.
اقرأ ص 3

قريبا في ليبيا
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١٫٥ مليار دينار متوسط قيمة الصكوك املتداولة شهريًا

من يضع »العصا«
في »عجلة«

قطار الدوري

دريد لحام:
نحن مثل األشجار

إذ ا خرجنا من 
الوطن نموت

سالمة: الترتيبات األمنية.. حلول موقتة أم نهاية امليليشيات؟
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مشكلة التهريب بني ليبيا وتونس: الحل األمني.. اليكفي

< سالمة خالل لقائه ّأهالى تاورغاء 

<  اجتماع سابق لتوحيد املؤسسة العسكرية الليبية بالقاهرة

حسم قرعة 
الدوري وموعد 
السوبر.. السبت
أعلنت لجنة المسابقات العامة 

باتحاد كرة القدم، أنها ستجتمع 
بمندوبي األندية مساء بعد غدً 

السبت، إلجراء قرعة الدوري الليبي 
الممتاز، وتحديد موعد مباراة 
السوبر التي ستكون افتتاحية 

للموسم الجديد 2018 / 2019 
وستجمع بين فريقي النصر بطل 

الدوري واالتحاد بطل الكأس.
وحرصت اللجنة اإلعالمية 

باالتحاد، على مخاطبة وسائل 
اإلعالم لحضور وتغطية قرعة 
مسابقة الدوري، التي ستجرى 

بفندق باب البحر.
ومن المنتظر  تقسيم الفرق 

على مجموعتين »شرقية وغربية«، 
على أن تلعب المباريات بنظام 

الذهاب واإلياب، وسيتأهل فريقان 
عن كل مجموعة للدوري الرباعي 

»المربع الذهبي« المتوج للقب.

األمطار واألزمات تحاصر الليبيني من كل اتجاه
زادت األزمات التي تحاصر الليبيين أزمة جديدة، 
مع هطول األمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من 
البنية  البالد هذا األسبوع، وكالعادة لم تصمد 
التحتية المتهالكة أمام تلك السيول المتدفقة، 
ــة  األودي وجــريــان  شخصين  لــوفــاة  أدى  مما 
وتسببت في إعاقة حركة السير في العديد من 

الطرق الرئيسة.
في  الماضيين  األسبوعين  أمطار  وتسببت 
منزاًل   60 من  أكثر  ــرق  وغ شخصين،  مقتل 
بمنطقة المخيلي، جنوب غرب طبرق بنحو 180 
كلم.. ونوه المركز الوطني لألرصاد الجوية إلى 
القياس  محطات  حسب  األمطار  كميات  تفاوت 
التابعة للمركز، كانت أعالها في محطة الزنتان 
الزروق  من  كل  ومحطات  ملم،   36.5 بكمية 
ثم  ملم،   25 بمتوسط  والرجبان  ملم،  بـ30 
القلعة 22.5 ملم، والرباينة 22 ملم، ومصراتة 
قياس  محطات  وأظهرت  ملم.   21.1 البحوث 
متوسط  األرصــاد  غريان  من  كل  في  األمطار 

18.4 ملم، ومطار مصراتة 16.3 ملم، وصرمان 
األرصاد 16.5 ملم، وزوارة األرصاد 14 ملم.

وأدت موجة الطقس السيئ إلى إغالق طريق 
اآلتل،  وادي  كوبري  عند  عياد–طرابلس  بئر 
إلى  أدت  التي  الغزيرة  األمطار  هطول  بسبب 
الطرق، وطلبت مديرية أمن  المياه على  تراكم 
تقاطع  من  المرور  كافة  المواطنين  من  يفرن، 
بعد  طرق  مفترق  لوجود  عياد–صرمان،  بئر 
مشروع وادي اآلتل الزراعي يؤدي إلى بئر الغنم 

أو عن طريق يفرن–غريان – طرابلس.
ــي بــنــغــازي، غــرقــت أقــســام فــي كلية  وف
األمطار  هطول  بعد  بنغازي  بجامعة  الهندسة 
العتيق  المسجد  تعرض  كما  فقط،  واحد  ليوم 
لتشققات  ليبيا(،  )جنوب شرق  أوجلة  بلدية  في 
وأضرار نتيجة السيول، فيما غمرت مياه األمطار 
الغزيرة التي هطلت على مدينة أجدابيا مسجد 
شرق  دمشق  بحي  المشتل  بجوار  الواقع  طيبة 

المدينة.

  اجتماعات القاهرة لم تجب حتى 
اآلن عن تساؤالت كثيرة حول 

الكيفية التي يمكن معها توحيد 
المؤسسة العسكرية في البالد



من  عشرة  الحادية  الــدورة  في  المشاركة  األفــام  من   7 أسماء  »زاويــة«  سينما  أعلنت 
بعرض  نوفمبرالمقبل،   17 إلى   7 من  فعالياتها  ستبدأ  التي  األوروبــي  الفيلم  بانوراما 

أكثرمن 60 فيلما، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويشارك في دورة هذا العام من بانوراما الفيلم األوروبي 7 أفام تنافست على السعفة 
الذهبية في مهرجان »كان« العام 2018، كما حصد بعضهم جوائز أخرى في مسابقات 
 At War« ،»Summer« ،»The Wild Pear Tree« ،»Image« :واألفام هي المهرجان، 

أفضل  جائزة  على  الحائز   »Book« ،»Cold War
على  الحائز   »Happy As Lazzaro« مخرج، 
جائزة أفضل سيناريو، »Dogman« الحائز على 

جائزة أفضل ممثل.
برنامج الدورة الجديدة من بانوراما الفيلم 
استحداث  تم  أقسام،   7 إلى  ينقسم  األوربــي 
»السينما  وهما  فيهما  جديدين  قسمين 
والطفل«،  األســرة  و»أفـــام  السيريالية« 
المخرج  بسينما  خاص  قسم  إلى  باإلضافة 
أما  برغمان،  إنغمار  الــراحــل  السويدي 
»األفــام  هــي:  األخـــرى،  األربعة  األقسام 
صاعدون«  و»مخرجون  الطويلة«  الروائية 
ــات  ــام و»ع التسجيلية«  و»األفـــــام 

سينمائية«.
المركز  رعاية  تحت  الـ11  الدورة  وتقام 

سينما  شركاء  أبــرز  ومن  للسينما،  المصري 
األوروبي  واالتحاد  الزمالك،  وسينما  سينشري«،  »نيو  شركة  العام،  هذا  زاوية 

ومعهد  الفرنسي  والمعهد  اإليطالي،  الثقافي  والمركز  البريطاني،  الثقافي  والمركز 
جوته، وسفارات السويد وهولندا وأيرلندا والدنمارك وسويسرا، وبلجيكا، والمعهد 

الدنماركي المصري للحوار، ومدينة الجونة.
أما الشركاء اإلعاميون هم »TV5« و»Monde« و»نايل إف إم« و»السينما دوت 

.»Cairoscene«وإذاعة »مونت كارلو« و »France 24«كوم« وموقع »الفصلة« و
بانوراما الفيلم األوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة »أفام مصر العالمية« 

يوسف شاهين، وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خاله أحدث األفام األوروبية.

مديرية  إن  الهاك  مختار  الصحفي  قــال 
بعد  االثنين  سراحه  أطلقت  العجيات  أمن 
احتجاز استمر لــ11 يوما، عقب نشره بعض 
تتعلق  أنها  المديرية  اعتبرتها  التي  الملفات 
بـ»الفساد« عبر صفحته الشخصية على موقع 

»فيسبوك«.
مع  هاتفي  اتــصــال  فــي  الــهــاك  وأشـــار 
سراحه  إطــاق  جــرى  إنــه  الوسط«  »بوابة 
األسبوعية  المتابعة  وتحت  مالية  بكفالة 
لحين الجلسة الثانية التي حددت بتاريخ 12 

نوفمبر المقبل.
قبل  من  هاتفيا  »استدعي  أنه  وأضــاف 
مديرية أمن العجيات الخميس الموافق 11 

يوم  حتى  الحجز  في  بقي  وبعدها  أكتوبر، 
التي وجهت  النيابة  إلى  يحال  أن  قبل  األحد 
بينها نشره صور خمسة من  إليه تهما من 

المدرسين خال حالة اعتصام«.
الليبيين تطالب مديرية  اإلعاميين  نقابة 

العجيات بإطاق الصحفي المختار الهاك
نشرها  التي  »الصورة  أن  الهاك  وأوضح 
يكن  ولم  المدرسة،  باب  خارج  من  التقطت 
جلوس  باستثناء  للحياء،  خــدش  أي  بها 
مع  الشاي  يحتسون  شجرة  تحت  المدرسين 
يدرسون  أبناءهم  أن  رغم  الدراسة،  توقف 
لاعتصامات  تخضع  وال  خاصة  مدارس  في 

التي ينظمونها«.

وأثارت الصورة عقب تداولها جدال باعتبار 
أن أبناء المدرسين المشاركين في االعتصام 
لكونهم  الـــدراســـة،  بتوقف  يــتــأثــرون  ال 
الصحفي  لكن  مدارس خاصة،  في  يدرسون 

الهاك فوجئ باستدعائه للتحقيق.
وجه  الــذي  اآلخــر  االتهام  أن  إلى  ولفت 
قال  ما  حسابه  عبر  نشره  في  يتمثل  إليه 
ومن  العجيات،  أمن  مديرية  في  فساد  إنه 
من  سيارة   80 األمن  مديرية  استام  بينها 
يوجد  ال   2017 وحتى   2011 أكتوبر  بداية 
تمليكها  تم  والباقي  سيارة،   30 سوى  منها 
الهاك  أكده  ما  األمن، وهو  لضباط ومدير 

باألدلة، وفق قوله.

تواصـل 02

والية  فى  المدارس  إحــدى  فى  الرقص  فريق  قام 
فيلم  لقصة  راقص  عرض  بعمل  األميركية  أريزونا 
مليون   32 من  أكثر  تحقيق  استطاع  بوتر«  »هاري 
مشاهدة عبر موقع الفيديو األشهر»يوتيوب« ومواقع 
التواصل االجتماعي فى أقل من أسبوع، حيث تفوق 
كليب  فيديو  أغاني  مشاهدات  عدد  على  الفيديو 

لمطربين مشهورين.
فريق رقص مدرسة ثانوية فى والية أريزونا األمريكية 
 6 مدته  راقص  بعرض  قيامه  أثناء  المايين  سحر 

دقائق ونصف مستوحى من عالم »هارى بوتر«، مع 
أغاني  على  الفيلم  فى  المشهورة  واألدوات  األزيــاء 
الحفات  أحدى  أثناء  وذلك  ريدا،  وفلو  ميناج  لنيكي 
المدرسية لهم، وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع 

التواصل االجتماعي محققا مايين المشاهدات.
»هاري  أفام  سلسلة  بطلة  واتسون  إيما  وحرصت 
بوتر« على تشجيعهم، واحتفت الممثلة بالفريق حيث 
التواصل  العرض على صفحتها بموقع  فيديو  نشرت 

االجتماعي »فيسبوك«.

عرض مستوحى من »هاري بوتر« يحقق 32 مليون مشاهدة 

مــازال فــوق مكـانـي *** ومـازلت نـسوى مـا نقـص مـيزاني.
ومازلت راسخ ثابتات أركاني *** ومازلت رغم الهم كيف زمان.

الشاعر: حمبد المغربي

االجتماعي »فيسبوك«، هاشتاغ »#خوذ_  التواصل  رواد موقع  تداول 
أن  وفتاة  لكل شاب  تذكيًرا  ايطول«،  الزمان_  راهو_  األصول_  بنت_ 
رفقة  الزوجية  الحياة  ألن  مهمة  والزوجة  الزوج  ومواصفات  شروط 

طويلة وامتحان لكل إنسان.
وماحظات  بتعليقات  الهاشتاج  مع  ميديا  السوشيال  رواد  وتفاعل 
حول شروط ومواصفات الزوج والزوجة ورأى البعض منهم أن هناك 

عنصرية مخفية في استخدام مصطلح بنت األصول.

#خوذ_ بنت_ األصول
_ راهو_ الزمان_ ايطول

إطالق سراح مختار الهالك بشروط
تحول إلي رقم جديد في معاناة الصحفيين

مشاهير  من  واحد  لطلب  »تويتر«  موقع  استجاب 
للتغريدات،   »Edit  « تعديل  زر  بإضافة  »يوتيوب«، 
منذ سنوات  المستخدمون  ينتظره  الذى  وهوالمطلب 
 Jeffree « طويلة، وكرر المستخدم الذى يعرف باسم
الشكوى  متابع،  مليونى  من  أكثر  لديه  الذى   ،»Star
تقديم  فى  البدء  إلى  تحتاج  الشركة  بأن  الشائعة 
قاموا  التى  التغريدات  لتعديل  للمستخدمين  طريقة 

بالفعل. بنشرها 
أجاب  نادرة،  سابقة  وفى 
المستخدم  على  »تويتر« 
تم  ــد  »ق الطلب  إن  قــائــا 

تعد  الميزة  فهذه  ماحظته«، 
مستخدمي  من  دائما  مطلبا 

منذ  بها  يطالبون  »تــويــتــر« 
يجب  الحالي  الوقت  ففي  سنوات، 

الموقع،  على  التغريدات  أخطاء  ترك 
بأكملها ثم نشرها مرة  المشاركة  أوحذف 

أخرى.
بعض المستخدمين األكثر نفوذا فى الموقع قاموا 
طالبت  إذ  التعديل،  ميزة  إدخال  أجل  من  بالضغط 
كيم كارداشيان في وقت سابق من هذا العام رئيس 

»تويتر« جاك دورسي فى هذا الشأن.
بالزر،  المطالبة  بشدة  الشركة  قاومت  ولطالما 
ويل  كيفين  المنتج  رئيس  قال   ،2016 عام  وفى 
محتملة،  مشاكل  لها  تغريدة  تغيير  على  القدرة  إن 
فعلى سبيل المثال، يمكن تعديل محتوى منشور من 
محتوى غير ضار إلى شيء مثير للجدل، ويتم تعميمه 

إزالته. على نطاق واسع قبل 

لغز » زر« التعديالت على »تويتر«

يعتزم تطبيق »واتس آب« طرح تحديثات جديدة، ستغير طريقة 
تعاملك مع التطبيق، الشركة عرضت كيفية تفعيل التحديثات 

الجديدة بمجرد طرحها من »واتس آب«.
أوال: الوضع الصامت: ستعمل هذه الميزة عند تفعيلها على 
تم  التي  والمجموعات  للدردشات  اإلشعارات  عالمات  إخفاء 
التي  الرسائل  عدد  حول  مؤشر  ستعطيك  حين  في  تجاهلها، 
للدردشات  بالفعل  افتراضيا  الميزة  هذه  تمكين  ثم  تلقيتها، 
والمجموعات التي تم تجاهلها، وهذا يعني أنه ليس هناك خيار 
في اإلعدادات ستبحث عنه من أجل تفعيلها، وقد تم طرح هذه 
الميزة بالفعل لمستخدمي نظام التشغيل »أندرويد«، ولكنها 

غير متاحة على نظام »آي أو إس« حتى اآلن.
إبقاء  على  اإلجازة  وضع  ميزة  ستعمل  اإلجازة:  وضع  ثانيا: 
المحادثات التي تم تجاهلها مؤرشفة ومخفية من العرض، حتى 
ما  أرشفة دردشة  السابق عند  تلقيت رسالة جديدة، ففي  إذا 
كان تطبيق »واتس آب« يعمل على إلغاء األرشفة تلقائيا بمجرد 
تفعيل  يتم  فعندما  الدردشة،  تلك  من  جديدة  رسالة  استالم 

الميزة من إعدادات إشعارات »واتس آب«. 

#هشـتاغ

شعر الحكمة

كلهم بنات أصول والمعاملة تختلف

Salwa Sokni

خودها شريكة روح وسند وسكن 
وصديقتك ومخزن أسرارك والشخص 

الوحيد اللي ترمي مشاكلك عنده 
وبالمقابل أنت تكون هكي خودها احتواء 
يا دكتور ألنه كل المشاعر يصيبها الملل 

والروتين إال االحتواء

سهام شقوارة

يعني خودها باش تخدمك 
وتظلل عليك وبعدين 
تعيطوا وتقولوا مجتمع 

ذكوري ونبو الحرية.

Umaiya Elmradi
مافيش حاجة اسمها بنت 

أصول راهو فيها ظلم المصطلح 
هذا في حاجة اسمها هذا عنده 

إنسانية عالية وهذا ناقص 
اإلنسانية امتاعه.

 
Samarkand Almeslati

مش األصول مظاهر 
وفلوس واسم ي حسب 
ونسب بنت األصول اللي 
تراعي الناس اللي تحس 
بغيرها اللي تسعي لصالح 

راجلها وحوشها بنت 
األصول اللي لما تجيها 
الظروف تتعامل معاها 

بعقل ورزانة وتحلها

Laila Rageeg

كيفية تفعيل التحديثات 
الجديدة من »واتس آب«

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 153 16 من صفر 1440 هــ
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كلمة1000

 68 أزالــت  أنهــا  فيســبوك  شــركة  أعلنــت 
بمجموعــة  مرتبطــا  حســابا  و43  صفحــة 
التســويق البرازيليــة RFA، بســبب انتهاكهــا 
وسياســات  االجتماعيــة  الشــبكة  لسياســة 

فيــه. غيرالمرغــوب  اإللكترونــي  البريــد 
ســاو  دى  »أوإســتادو  صحيفــة  وذكــرت 
ــل الشــبكة  ــت تمث ــة كان ــو« أن المجموع باول
ــى  ــى اليمين ــح الرئاس ــم المرش ــية لدع الرئيس
ــبكة  ــى ش ــونارو« عل ــر بولس ــرف »يائي المتط
اإلنترنــت، المتوقــع أن يفــوز بجولــة ثانيــة 
اســتقطابا  البرازيــل  انتخابــات  أكثــر  فــي 
اإلعــام  وســائل  فيــه  أصبحــت  جيــل  فــي 
ــن  ــية بي ــة الرئيس ــاحة المعرك ــة س االجتماعي

المرشــحين.
 RFA مجموعــة  إن  »فيســبوك«  وقــال 
حســابات  باســتخدام  صفحــات  أنشــأت 
مزيفــة أوحســابات متعــددة بنفــس األســماء 
ونشــرت كميــات هائلــة مــن clickbait، التــي 
مواقــع  إلــى  النــاس  توجيــه  إلــى  تهــدف 

لصالــح  معينــة  ألفــكار  تــروج  مختلفــة 
المرشــحين. أحــد 

»قرارنــا  بيــان:  فــي  وأضافــت 
يســتند  الصفحــات  هــذه  بإزالــة 
فــي  بمــا  محــدد،  ســلوك  إلــى 

ذلــك اســتخدام حســابات مزيفــة 
غيرمرغــوب  رســائل  ونشــر 

متكــرر«. بشــكل  فيهــا 
الشــــــــــركة  وأشـــــــــارت 

إلــى  العماقــة  التكنولـــوجية 
مرســـــلي  أن  اكتشــفت  أنهــا 

ــا  ــوب فيه ــائل غيرالمرغـــ الرســــ
متزايــد  بشــكل  يســتخدمون 

المحتــــــــوى الســــــياسي 
جمـــــهور  لبنــاء  المثـــــير 

ودفــع حركــة المــرور إلــى 
مواقعهــم اإللكترونيــة، وقالــت 

 RFA ــات ــة صفح ــركة إن إزال الش
عــدة  مــن  واحــدة  مجــرد  كانــت 

الســيئة  الجهــات  لمنــع  اتخذتهــا  خطــوات 
مــن التدخــل فــي االنتخابــات البرازيليــة عبــر 

»فيســبوك«.
آب«  »واتــس  تطبيــق  أن  يذكــر 
المملــوك لـ»فيســبوك« خضــع للفحــص 
ــس  ــم المناف ــد أن اته ــل بع ــي البرازي ف
ــزب  ــن ح ــداد م ــدو ح ــارى فيرنان اليس
العمــال أنصــار بولســونارو باســتخدام 
الضالــة  الرســائل  إلرســال  الموقــع 
ــدى واتــس  ــة، ول ــات المضلل والمعلوم
ــتخدم  ــون مس ــن 120 ملي ــر م أب أكث
فــي البرازيــل، وهــي دولــة يبلــغ عــدد 
ــمة. ــن نس ــي 210 مايي ــكانها حوال س
الرســائل  خدمــة  وأصبحــت 
التــي  الرئيســية  الطــرق  إحــدى 
للبقــاء  البرازيليــون  يســتخدمها 
ــاء  ــاء والزم ــع األصدق ــال م ــى اتص عل
ــاة مهمــة للحصــول  ــك قن ــة، وكذل والعائل

السياســية. المعلومــات  علــى 

»فيسبوك« يتدخل ملنع التالعب باالنتخابات البرازيلية

● غرق السيارات في شوارع بنغازي 23 أكتوبر 2018.

بانوراما الفيلم األوروبي تعرض 7 أفالم في القاهرة
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وسط أجواء تشاؤمية

مؤتمر باليرمو ينتزع تأييد موسكو بعد مباركة واشنطن
مؤتمر  حول  تدور  التي  المتفائلة  غير  اإلشــارات  رغم 
باليرمو بشأن ليبيا، إال أن إيطاليا نجحت في انتزاع تأييد 
في كسب  نجاحها  بعد  ليبيا،  باليرمو حول  لمؤتمر  روسيا 
تأييد الرئيس األميركي رونالد ترمب، األمرالذي ضمن لها 
السيطرة على الملف الليبي بعيدًا عن المنافسة الفرنسية 
التي تراجعت عن إجراء االنتخابات في شهر ديسمبر القادم.

وخالل زيارة رئيس الحكومة اإليطالية إلى موسكو يوم 
األربعاء، أعاد الرئيس الروسي فالديمير بوتين التأكيد أن 
الوضع في ليبيا »ال يزال متأزمًا«. مشيرًا إلى أن »الشيء 

المهم هوعدم زيادة تفاقمه«.
بوتين، وخالل مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع رئيس 
النجاح  »نتمنى  قال  كونتي،  جوزيبي  اإليطالية  الحكومة 
لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبرالمقبل، 
ال أعرف حتى اآلن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيًا، 
لكن سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عاٍل إلى حدٍ 

ما«.
تدعم  »روسيا  أن  على  التأكيد  جدد  نفسه،  الوقت  في 
»روما  أن  مؤكدًا  ليبيا«،  في  األزمة  لحل  إيطاليا  جهود 
وموسكو تشتركان في النهج نفسه، لقد قلت بالفعل إننا 
ما  كل  ونؤيد  ليبيا،  في  األزمة  لحل  إيطاليا  جهود  ندعم 

تقوم به إيطاليا في هذا االتجاه«.
وختم الرئيس الروسي قائاًل: »أكرر مرة أخرى، أعتقد أن 
أن  بمعنى  اإليطالي،  ذلك  مع  كامل  يتوافق بشكل  نهجنا 
كل المشاكل يجب أن تحل من قبل الشعب الليبي نفسه، 

ويمكننا فقط أن نكون مؤيدين وضامنين«.
الرئيس  حضور  على  إيطاليا  إصــرار  محللون،  ويرجع 
خارجيته،  وزير  األقل  أوعلى  باليرمو  إلى  شخصيًا  بوتين 
مقدمتهم  وفي  الليبيين  الفرقاء  بقية  حضور  لتضمن 

المشير خليفة حفتر.
اإليطالي،  الــوزراء  رئيس  تأكيد  جاء  السياق  هذا  وفي 
جوزيبي كونتي، أن »روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت 
االستقرار في ليبيا«، مشيرًا إلى أنه تلقى »دعمًا كاماًل من 

الرئيس بوتين«. 
»موسكو  إن  الصحفي  المؤتمر  خــالل  كونتي  وقــال 

ستضمن تقديم مساهمة مهمة في مؤتمر باليرمو«.
الوطني  الوفاق  حكومة  في  الخارجية  وزير  أن  الالفت، 
أكد في حديث نشرته جريدة »داي  الطاهر سيالة،  محمد 
برس« النمساوية الجمعة، على هامش زيارته فيينا أنه » 

ال يظن أن المؤتمر سيشكل منعطفًا بالنسبة إلى ليبيا«.
األوساط  في  التشاؤم  أجواء  تسود بعض  المقابل،  في 
السياسية اإليطالية، إذ دعت جريدة »إل سيكولو ديتاليا« 

لتغيير  الشجاعة  امتالك  إلى  بالدها  حكومة  اإليطالية 
بمؤتمر  يؤمن  أحد  »ال  أنه  إلى  ولفتت  ليبيا.  في  مسارها 
التي  »ليبيا  وأن  البلد،  أجزاء هذا  ترقيع  لمحاولة  باليرمو« 
إليطاليا،  بالنسبة  قوية  اقتصادية  مصالح  فيها  توجد 
ستواصل السير في حالة من الفوضى، وتفضل مصالح غير 

تلك اإليطالية بالطبع«.
وعبرت الجريدة اإليطالية عن دهشتها من أن »الحكومة 
اإليطالية الجديدة، التي تصف نفسها بأنها حكومة تغيير، 
ليبيا،  في  كاماًل  نهجها  لتغيير  والقوة  الشجاعة  تمتلك  ال 
وتقرر لمرة واحدة، جعل بالدنا تقوم بدور قيادي في هذا 
نتقبّل  »دعونا  وأضافت:  مباشرة«.  أمامها  الماثل  البلد 
إلى  ليبيا«، وأنه »استنادًا  أوروبا أخطأت كل شيء في  أن 
وثبة متهورة من فرنسا، التي تجري دائمًا وراء مصالحها 

الخاصة فقط، تم تحويل ليبيا إلى جحيم«.
يشار إلى أن جريدة »إل سيكولو ديتاليا«، التي أسست 
الوسط  1952، مقربة من حزب يمين  العام  روما في  في 
»شعب الحرية«، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء اإليطالي 

السابق سيلفيو برلسكوني.
وأشارت الجريدة إلى أن »االتحاد األوروبي اختار )رئيس 
السراج  فائز  الوطني(  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
جينتيلوني  »إيطاليا  وأن  األبيض«،  البيت  مع  بالتشاور 
والحزب الديمقراطي تكيفا بشكل سلبي مع هذا االختيار، 

انصياعًا منها لبروكسل كما فعلت دائمًا«.
الفائز  »الفصيل  بأن  ديتاليا«  سيكولو  »إل  وذكــرت 
التحالف  حاليًا، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، قد اختار 
الفائز«،  أنه  يثبت  خيار  وهو  بوتين،  فالديمير  روسيا  مع 
باليرمو  مؤتمر  عقد  إلى  اإليطالية  الحكومة  »دعت  واآلن 

حول ليبيا، لمحاولة ترقيع أجزاء هذا البلد«.
وخلصت الجريدة إلى القول إن »الوقت قد حان للتغيير 
عن  واالنفصال  أيضًا،  الخارجية  السياسة  صعيد  على 
تم  التي  القرارات  أن  ثبت  »إذا  خاص  وبشكل  الماضي«، 

اتخاذها حتى اآلن باءت بالفشل«.

القاهرة–الوسط

بدأت نواة الترتيبات األمنية التي جرى تنفيذها في العاصمة، 
إلى  االستقرار  إعــادة  محاوالت  الجاري،  األسبوع  منتصف 
طرابلس، وهي الخطوة التي تزامنت مع دعم محلي ودولي 
معايير  نظامية ووفق  قوات  عبر  النظام  آمااًل إلرساء  يحمل 
مهنية، لكنها تبقى رهينة التساؤالت حول كونها إجراءات 
المواقع  كافة  على  السيطرة  استعادة  في  تنجح  أم  موقتة، 
المهمة والقضاء على التشكيالت المسلحة وبناء قوة أمنية 

شرعية تبدأ من العاصمة إلى مناطق أخرى.
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  باعتماد  جاءت  البداية 
الكبرى  طرابلس  لتأمين  األمنية  الخطة  الثالثاء،  السراج، 
قرار  بموجب  المشكلة  األمنية  الترتيبات  لجنة  من  المعدة 
المجلس الرئاسي رقم 1303، وهي الترتيبات التي قال إنها 
الخاصة  والممتلكات  المواطنين  تأمين  ضمان  تستهدف 
أمن  قوات  إلى  يستند  الذي  العام  النظام  وإرساء  والعامة 

وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية.
األمم  بعثة  مع  التنسيق  آليات  تحدد  التي  والخطة 
أمنية وعسكرية  تدابير  تتضمن  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
ومدنية من أجل تأمين طرابلس الكبرى، في خطوة أولية 
تسبقها خطوات أخرى تتزامن مع مفاوضات ال تزال جارية 
تهدف  التي  التحركات  وهي  الليبي،  الجيش  توحيد  بشأن 

إلنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.
رئيس  بقرار  رحبت  جانبها  من  المتحدة  األمــم  بعثة 
المجلس الرئاسي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الخطة 
األمنية تهدف إلرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير 

مهنية، وتتطلع لبدء التنفيذ.
هيثم  طرابلس«،  »ثوار  كتيبة  آمر  بدأ  األثناء،  تلك  في 
التاجوري، أولى خطوات إعادة األمن من خالل عمليه أمنية 
داخل  المهمة  المواقع  أغلب  على  السيطرة  خاللها  جرى 
طرابلس المركز، كان يسيطر عليها قادة سابقون في كتيبة 

»ثوار طرابلس«.
لـ»الوسط«،  طرابلس«  »ثوار  كتيبة  من  مصدر  ووفق 
المركزي  األمن  »مقر  على  السيطرة  استرد  التاجوري  فإن 

ترجع  العليا  المحكمة  بجوار  آخر  وموقع  الدهماني،  زاوية 
ومركز  الودان،  وفندق  المهاري،  وفندق  للمحكمة،  تبيعته 

البريد الرئيسي شارع الزاوية«.
الترتيبات  من  واحدة  الخطوة  تلك  أن  إلى  إشارة  وفي 
»إن  قال:  المصدر  فإن  عليها،  االتفاق  جرى  التي  األمنية 
المسؤولين  إلقناع  محاوالت  عدة  بعد  جاءت  العملية  هذه 
للجهات  حمايتها  وتسليم  بتسليمها  المقرات  هذه  عن 
المختصة، وعقب رفضهم تحركت قوة إلعادة هذه المقرات 

والمرافق الحيوية إلى جهات االختصاص«.
وقال إن العملية جرت بتنسيق وإشراف مباشر من رئيس 
السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الترتيبات  كل  وتنفيذ  بالخصوص  تعليماته  أعطى  الذي 
قوة  أي  دون  عملها  الجهات  كل  أداء  يكفل  بما  األمنية، 

تمنعها.
قيام  يعترض  من  كل  مالحقة  ستتم  إنه  قالت  الكتيبة 
واإلدارات  الوزارات  كافة  داعية  القانون«،  وتفعيل  الدولة 
أو  شخص  ألي  تنصاع  »ال  أن  إلــى  المؤسسات  بجميع 

مجموعة تتحدث باسم كتيبة ثوار طرابلس«.
الخاص  الممثل  أعلن  التحركات  هذه  مع  وبالتزامن 
مساٍع  وجود  سالمة،  غسان  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
في  المسلحة  التشكيالت  محل  مشتركة  قــوة  ــالل  إلح

طرابلس.
لقائه  خالل  جاءت  التي  تصريحاته،  في  سالمة  وقال 
إلحالل  »نسعى  مصراتة،  في  وميدانية  عسكرية  قيادات 
طرابلس.  في  المسلحة  التشكيالت  محل  مشتركة  قوة 
قادرًا  ليبي  كل  يكون  أن  ويجب  الليبيين  لكل  العاصمة 

على دخولها وهو آمن«.

الترتيبات  تلك  وحدود  التشاور  دائرة  توسيع  إطار  وفي 
األمنية اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس 
المنطقة  وآمــر  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
االجتماع  وهو  جويلي،  أسامة  اللواء  الغربية  العسكرية 
المؤسسة  إلى سبل تفعيل وبناء  التطرق  الذي جرى خالله 
تنفيذها  الجاري  األمنية  الترتيبات  واستعراض  العسكرية، 

بمدينة طرابلس، التي ستشمل مناطق أخرى.
بالمنطقة  واألمنية  العسكرية  األوضاع  االجتماع  وتناول 
الغربية، حيث جرى االتفاق على »أهمية تكاتف جهود كافة 
هذه  في  األمن  دعائم  إلرساء  والعسكرية  األمنية  األجهزة 
الجريمة  مكافحة  في  بينها  العالي  والتنسيق  المنطقة، 
وفي  المواطن  مصلحة  تقتضيه  ما  وفق  أنواعها،  بمختلف 

ظل التشريعات النافذة«.
والمصالحة  الوفاق  لجنة  اجتماع  خالل  جاء  نفسه  األمر 
للجنة  الداعمة  للدولة،  األعلى  بالمجلس  الشاملة  الوطنية 
االجتماعات  نتائج  مناقشة  جرت  حيث  األمنية،  الترتيبات 
التي أجرتها اللجنة مع أطراف الصراع الذي دار في العاصمة 
وجهود  النار،  إطالق  لوقف  وصلت  التي  مؤخرًا،  طرابلس 

مجلس الدولة وسبل دعمه هذه اللجنة.
رئيس  أمر  السابقة  الخطوات  مع  متقارب  قــرار  وفي 
الدين  اللواء ضياء  بتعيين  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
محمد حسين العمروني، آمرًا للحرس الرئاسي، خلًفا للعميد 

نجمي رمضان الناكوع الذي عين في أغسطس 2016.
بهدف  الرئاسي،  الحرس  إنشاء   ،2016 مايو  في  وأعلن 
الحكومة  وأعضاء  الحكومية  والمقار  المنشآت  تأمين 
الحيوية  األهداف  حراسة  إلى  باإلضافة  األجنبية،  والوفود 
في البالد، كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل 

النفط وشبكات المياه.
وكان المجلس الرئاسي بدأ الحديث عن الحاجة الماسة 
السياسي  االتفاق  في  وردت  التي  األمنية  الترتيبات  لتنفيذ 
األمنية  الدولة  مؤسسات  توحيد  إطار  في  بالصخيرات، 
لالنتقال بالبالد إلى مرحلة االستقرار الدائم، عقب التوترات 

التي شهدتها العاصمة خالل الفترة السابقة.

إجراءات جديدة لدعم النازحني

على  الوطني  الوفاق  حكومة  أقدمت 
بــمــحــاوالت دعم  ــدة  جــدي خــطــوات 
لبعثة  بالتزامن مع تحركات  النازحين، 
نفسه،  اإلطــار  فــي  المتحدة  ــم  األم
منصة  إنشاء  على  باالتفاق  ــدأت  ب
لتحديد  والبيانات  المعلومات  لتبادل 

النازحين. احتياجات 
هام  لقاء  خــالل  جــاءت  ــراءات  اإلجـ
النازحين  لشؤون  الدولة  وزير  جمع 
جاللة،  يوسف  الدكتور  والمهجّرين 
تنسيق  مكتب  مدير  ونائب  اإلثنين، 
المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
بعثة  ومــديــر  انــجــبــورغ«،  »كاسبر 
الرحمن  عبد  اليونيسف  منظمة 
غندور، ومدير صندوق األمم المتحدة 

يوسفي«. »بيرانجير  للسكان 
الوزارة  أنشطة  اللقاء  واستعرض 
األزمـــة  حـــدة  بتخفيف  المتعلقة 
والعائدين،  للنازحين  اإلنسانية 
خصوصًا نازحي تاورغاء لتوفير الدعم 
األساسية  الخدمات  لتهيئة  ــالزم  ال
مؤخرًا  العائدين  األهالي  لمساعدة 
الدعم  »جالله«  ثمّن  فيما  للمدين، 
األمم  وكاالت  تقدمه  الذي  اإلنساني 
اإلنساني  بالشأن  المعنية  المتحدة 
النازحين  للمواطنين  خاصة  ليبيا،  في 
من  المتضررة  والــفــئــات  بــالــداخــل 

االقتصادية. واألزمة  النزاعات 
حمالت  »تكثيف  ــر  ــوزي ال ــد  وأكـ
األمراض  ومكافحة  الصحية  التوعية 
الدعم  وتقديم  بتاورغاء،  واألوبئة 
والمياه،  التعليم  لقطاع  السريع 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  وبرامج 
الجنوب  ومناطق  الــنــزوح،  لمناطق 

من  يعانيه  لما  خاص  بشكل  الليبي 
ضعف الموارد الكافية لتوفير الخدمات 
الموارد  ومحدودية  لهم،  األساسية 

الحكومية«. للقطاعات  المالية 
منصة  تهيئة  إلى  اللقاء،  وخلص 
األولية  والبيانات  المعلومات  لتبادل 
االحتياجات  تحديد  في  والموثوقة 
ــات  ــوي واألول بالنازحين  المتعلقة 
العاجلة في مناطق النزوح والمتضررة 
في  ستسهم  والتي  النزاعات،  من 
لمستحقيه  المناسب  الدعم  توفير 
النفسي  ــم  ــدع ال ــج  ــرام ب وتكثيف 
كافة،  النازحين  لشرائح  واالجتماعي 

بداية  مع  والطفل  المرأة  خصوصًا 
الجديد. الدراسي  العام 

ضرورة  إلى  االجتماع  تطرق  كما 
واإلدارة  التنسيق  آليات  »تحسين 
اإلنــســانــيــة  للمعلومات  ــاءة  ــن ــب ال
أنشطة  وأثر  المتضررين،  والسكان 
إلى  باإلضافة  اإلنسانية،  االستجابة 
للشركاء  التنظيمي  الــدعــم  زيـــادة 
المدني  المجتمع  لمنظمات  الوطنيين 

الدولية«. المنظمات  مع 
البيان،  وفــق  االتــفــاق،  جــرى  كما 
االجتماعات  مــن  مــزيــد  عقد  على 
لتسهيل  بالوزارة  الخبراء  مع  الفنية 
الفعالة  واالستجابة  التنسيق  عمليات 

النازحين. الحتياجات 
المبعوث  ــال  ق فيما  ــذا  ه يــأتــي 
إن  سالمة،  غسان  ليبيا  لدى  األممي 
بالنازحين  المتحدة  األمــم  اهتمام 
ال  دائم  اهتمام  هو  بل  عابرًا،  ليس 

عنه. نتوقف 
في  كلمته  ــالل  خ ســالمــة  وأكــد 
أهالي  من  عدد  مع  المفتوح  اللقاء 
بلدية  عن  وممثلين  تاورغاء  مدينة 
ــم  ــوم األم ــة بــمــنــاســبــة يـ مــصــرات
معقد  النازحين  »ملف  أن  المتحدة، 
مشيرًا  الحل«،  متسحيل  ليس  ولكن 
بين  جرت  التي  المفاوضات  أن  إلى 
كل  أن  تؤكد  ــاء  ــاورغ وت مصراتة 

حلها. يمكن  المشاكل 
»شعورنا  تــاورغــاء:  أهالي  وقــال 
عــرض  إلـــى  يــدفــعــنــا  بالتهميش 
الدولية  المؤتمرات  فــي  قضيتنا 
لتذكير  ليبيا  حـــول  الــمــنــعــقــدة 
والمطالبة  بــوجــودنــا،  الحكومات 
المدينة  تأهيل  بــإعــادة  بالشروع 
ألطفالنا  التحسينات  بعض  وضمان 

النزوح«. من  سنين   7 بعد 

< اجتماع  سالمة  حول الترتيبات األمنية

< الرئيس الروسي فالديمير بوتين في حديث جانبي مع رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 

منصة لتبادل املعلومات وحصر االحتياجات

التاجوري يسيطر على مواقع خاضعة لقادة 
سابقين بـ »ثوار طرابلس« بإشراف

مباشر من السراج

بوتين أعاد التأكيد أن الوضع 
في ليبيا »ال يزال متأزمًا«

سيالة: » ال أظن أن المؤتمر 
ليبيا« إلى  بالنسبة  منعطفاً  سيشكل 

تاورغاء - الوسط

القاهرة – الوسط

الترتيبات األمنية.. حلول موقتة أم نهاية امليليشيات؟
غسان سالمة يتحدث عن تشكيل قوة مشتركة بديلة للتشكيالت املسلحة:

أهالي تاورغاء: »شعورنا 
بالتهميش يدفعنا إلى عرض 

قضيتنا في المؤتمرات 
الدولية المنعقدة حول ليبيا

< سالمة في لقاء مفتوح مع أهالى تاورغاء

< أهالي تاورغاء يستمعون لـ »سالمة«



على  بالتركيز  حديثة  أميركية  دراســة  أوصت 
مشكلة  حل  في  واالقتصادي  األمني  الجانبين 
التونسية،   – الليبية  الحدود  على  التهريب 
على  للتركيز  السلبية  االنعكاسات  من  محذرة 
الجانب األمني في حل هذه المشكلة، ومشيرة 
من  كبيرا  عــددا  أن  ــى  إل نفسه  الــوقــت  فــي 

المهربين يتمتع بقدر واسع من النفوذ.
وتوقعت الدراسة البحثية الصادرة عن مركز 
جهود  »فشل  األوســط،  للشرق  »كارنيجي« 
مع  المشروع  غير  واالتجار  التهريب  من  الحد 
التركيز على الجانب األمني فقط«، ونبهت إلى 
معيشة  على  النطاق  واسعة  سلبية  »تأثيرات 
»سيهدد  أنــه  موضحة  ــدود«،  ــح ال مواطني 
االستقرار اإلقليمي كنتيجة لتفاقم التنافس بين 
الميليشيات، واندالع االحتجاجات العنيفة، وحتى 
الساحة،  إلى  مجددا  الجهادية  الحركات  عودة 

بسبب غياب الفرص االقتصادية البديلة«.
األهمية  على  الضوء  سلطت  البحثية  الورقة 
على  القاطنين  حياة  في  للتهريب  االقتصادية 
»العديد  أن  إلى  مشيرة  البلدين،  من  الحدود 
من السكان الليبيين والتونسيين القاطنين على 
طرفي الحدود ال يعتبرون توسع الجهود األمنية 
رأي  »استطالع  إلى  واستندت  إيجابيا«،  تطورا 
وبن  الذهيبة  بلدتي  في   2016 العام  أجــري 
إلى  خلص  الحدوديتين،  التونسيتين  قــردان 
أن %90.2 من السكان في بن قردان و89.6% 
مورد  الحدود  أن  يعتبرون  ذهيبة  قاطني  من 

مالي««.
الباحثان  أعدها  التي  الــدراســة  ووصفت 
االحتجاجات  بولوك،  كاثرين  ويري،  فريدريك 
من  والتونسيين  الليبيين  للسكان  المتتالية 
عمليات إغالق الحدود وإنفاذ األمن فيها بأنها 
»تعبير فاقع عن هذا اإلحباط«، مشيرة إلى أن 
في  عمدوا  التونسيين  المحتجين  من  »العديد 
في  الرئيس  الطريق  إغالق  إلى   2018 يونيو 
لتصدير  الشاحنات  تستخدمه  الذي  قردان  بن 

البضائع إلى ليبيا«.
الليبية عمدت  الدراسة أن »الحكومة  وبينت 
توترات  لهيب  أشعل  مما  الحدود،  إغالق  إلى 
منتصف  قــدوم  ومع  تونس.  مع  دبلوماسية 
وزوارة  قردان  بن  بلديتا  انخرطت  أغسطس، 
في محادثات إلعادة فتح الحدود، تمخضت عن 

تشكيل لجنة ثنائية مشتركة«.
»األطــراف  األميركي  البحثي  المركز  ودع 
المحلية والدولية إلى استكمال اإلجراءات األمنية 
عبر التركيز أكثر على االقتصاد غير الرسمي عبر 
العديد  معيشة  موارد  دعم  ومواصلة  الحدود، 
الوقت  في  ورجحت  الحدودية«،  البلدات  من 
نفسه أن »تتداعى الحلول التكنولوجية واألمنية 
المستفيدين  وانضمام  مشاركة  دون  مــن 
ذلك  في  )بما  االقتصاد  هــذا  من  المحليين 

الكارتالت وكذلك السكان(.

ــة،  ــدراس وفــي هــذا الــســيــاق، وحــســب ال
الدفاعية  التهديدات  خفض  وكالة  »تواصل 
منحة  استخدام  األميركية  للحكومة  التابعة 
قدمت العام 2016 بقيمة 24.9 مليون دوالر، 
إلقامة نظام مراقبة أمنية إلكترونية على طول 
الحاجز الذي يغطي نحو نصف طول الحدود«. 
األخرى تساهم في هذا  »ألمانيا هي  وأضافت 
لتوفير  دوالر  مليون   41 زهاء  وقدمت  الجهد، 
أن  معتبرة  متحركة«،  ورصــد  مراقبة  أجهزة 
وكالة  بمساعدة  تونس  بنته  الذي  »الحاجز، 
من  نظام  عن  كناية  فهو  التهديدات،  خفض 
المتاريس يشمل أكواما رملية، وخنادق مليئة 

بالماء، وأسوارا«.
األوروبي  »االتحاد  بانخراط  التذكير  وأعادت 

في جانب من جهود المساعدة في مجال األمن 
الحدودي«، مشيرة إلى »توقيع كل من رئيس 
ووزير  تاغليافيري،  فنسنزو  المساعدة،  بعثة 
مذكرة  عبدالحميد،  عبدالواحد  محمد  العدل، 
التعاون  على  الرسمي  الطابع  تضفي  تفاهم 

الثنائي«.
»كارنيجي«،  حسب  المذكرة،  هذه  وتوسع 
»تكريس  بهدف  المساعدة  بعثة  صالحيات 
األسس الراسخة لحكم القانون في ليبيا«، وقد 
دوالر  مليون   20 البعثة  األوروبي  االتحاد  منح 

لمدة 16 شهرا لدعم هذه الصالحية«.
على  المحلية  السلطات  الدراسة  ونصحت 
اآلنية  »الظواهر  بين  بالتمييز  الحدود  جانبي 
وبين  واألسلحة،  البشر  كتهريب  المجحفة، 

كالوقود  للسلع  الصغيرة  التهريب  عمليات 
وطالبت  الحدود«،  إغالق  عن  بدال  والسجائر، 
على  تركز  األرض  على  عملية  بـ»سياسات 
زيــادة  خــالل  من  بديلة،  دخــل  ــوارد  م توفير 
إصالحات  وإدخــال  الزراعية،  التنافسية  القدرة 
على ملكية األراضي، والتدريب على المهارات، 
وتحسين البنى التحتية، واالستثمار في مشاريع 

التنمية«.
إلى  الدولية  ــراف  األطـ »كارنيجي«  ــا  ودع
والدعم  االقتصادية  المساعدات  تخصيص 
سماه  ما  إلــى  أضافت  الحدودية.  للمناطق 
بـ»تركيز السياسات األوسع على ترقية الروابط 
في  بنشاط  المنخرطين  أولئك  تدعم  التي 

القطاع غير الرسمي.

الثنائية  »التجارة  أن  الــدراســة  واعتبرت 
حيث  البلدين،  لكال  مهم  عامل  الرسمية  غير 
دوالر  مليون   498 بنحو  الدولي  البنك  قدرها 
أكثر من نصف  إلى »  2015«، الفتة  العام  في 
القطاع  في  يتركز  ليبيا  في  المتداولة  النقود 
غير الرسمي، فيما يمثل االقتصاد غير الرسمي 
التونسي التقارير، ما بين 39 و%50 من الداخل 

المحلي اإلجمالي«.
تقديرية  أرقــامــا  األميركي  المركز  وســرد 
مليون   200« بلغت  والتي  التهريب  لعائدات 
للوقود،  دوالر  مليون  و148  للسجائر،  دوالر 
فيما  ــرى.  ــ أخ لسلع  دوالر  مــلــيــون  و150 
االستهالكية  السلع  بعض  تهريب  تــراجــع 
المنزلية(  واألدوات  والمالبس،  )اإللكترونيات، 

أن  وأوضــح  و2015«.   2013 بين  الفترة  في 
أمر  الثنائية  االقتصادية  العالقات  ــادة  »إعـ
الرسوم  »سياسات  معالجة  إلى  داعيا  حاسم«، 
ليبيا وتونس،  المتناظرة هذه في  غير  والدعم 
الذي  االقتصادي  التعاون  زيــادة  خــالل  من 
يتضمن العمل بشكل متسق بين البلدين على 

تحسين الوضع الحدودي«.
تواجه  التي  التحديات  على  الدراسة  وركزت 
جهود عرقلة الحدود على الجانبين، إذ حذرت 
من دور »الميليشيات الليبية، التي تجني غالبا 
الشرعية«،  غير  التجارة  من  مباشرة  أرباحها 
الليبية  الحكومة  »جهود  تقوض  أنها  معتبرة 
ميلشيا   15 »أن  وأوضحت  الصدد«،  هذا  في 
ليبيا  في  الحدود  طول  على  العاملة  متنافسة 
وازدادت  الحدود،  أمن  تعزيز  جهود  تعرقل 
بسبب  التهريب،  أرباح  على  ضراوة  تنافساتها 
الحكومة  مــن  موحد  فعل  رد  ــود  وج غياب 

الليبية«.
للجماعات  المتنامي  »النفوذ  أن  إلى  ونبهت 
يعكس  ــحــدودي  ال ــنــزاع  ال ــذا  ه فــي  السلفية 
القطاع  عبر  المنظمات  هذه  مثل  توسع  مدى 
إضافيا  تعقيد  عامل  ويضيف  الليبي،  األمني 
أصال«.  المأزوم  الحدودي  األمني  المشهد  على 
الجويلي  أسامة  اللواء  بـ»هجوم  مثال  وضربت 
أدى  الذي  جدير(،  رأس  قرب  كماش،  أبو  على 
 2018 يناير  في  الحدودية  المعابر  إغالق  إلى 
لنحو 24 ساعة على األقل، ودفع بعض مسؤولي 

الحدود الليبيين إلى اللجوء إلى تونس«.
»بعد  بالقول  الواقعة  تلك  سرد  وواصلت 
المفاوضات،  من  عدة  وأيام  النار  إطالق  وقف 
توصل الجويلي وحكومة الوفاق الوطني الليبية 
الرسمية  الحكومة  بموجبه  تسلمت  اتفاق  إلى 
أن  أيضا  تطلب  االتفاق  لكن  السيطرة،  زمام 
الجماعات  ــج  ودم بالمراقبة  الجويلي  يقوم 
تر  لم  التسوية  »هذه  أن  معتبرة  المسلحة«، 
في  عميقة  توترات  وأثــارت  األرض  على  النور 

زوارة«.
»نقص  إلى  »كارنيجي«  نبه  المقابل،  في 
التواصل بين قوات األمن والجيش التونسيين، 
قوات  مشاطرة  عن  يتمنع  الجيش  إن  يقال  إذ 
والمعلومات  المعدات  األخرى  التونسية  األمن 
)التي يحصل عليها من مساعدات أجنبية(، مما 

يعيق عمل الدوريات عبر الحدود«.
بصياغة  البحثي  الــمــركــز  نصح  ــرا،  ــي وأخ
عن  فضال  اقتصادية  اجتماعية-  »استراتيجية 
»إيالء  إلى  داعيا  الدولية«  األمنية  المساعدات 
األمنية،  المؤسسات  ــالح  إلص أكبر  اهتمام 
دعم  ليبيا  حــالــة  ــي  وف الــفــســاد،  ومكافحة 
إلى  ولفتت  الوطنية«،  السياسية  المصالحة 
والضرائب  الرسوم  معدالت  »تنسيق  أهمية 
وبين تشجيع صفقات االستثمار الثنائي، وصوال 

حتى إلى إقامة منطقة تجارة حرة إقليمية«.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الثالثةاخلميس
العدد 153 16 من صفر 1440 هــ

25 أكتوبر 2018 م

● تسليم مجمع العيادات الذهبية بعد صيانته في سبها.

● عمليات تهريب علي الحدود اليبية - التونسية.

● ليبيون يتظاهرون في منفذ تين الكوم الحدودي مع الجزائر.

غربية  مساع  من  جزائري  حكومي  تقرير  حذر 
إلغالق منافذ جنوب ليبيا وفتح بديل عنها من 
وقت  في  المهاجرين،  بتدفق  للسماح  الجزائر 
تشكو فيه المغرب من تحول أراضيها إلى بديل 

عن ليبيا لألفارقة من جنوب الصحراء.
بخصوص  سياستهما  عن  البلدان  ويدافع 
البلدان  جميع  أبــدت  بعدما  الهجرة  ملف 
االتحاد  مشروع  الشديدة  معارضتها  المغاربية 
على  األفارقة  المهاجرين  الستقبال  األوروبــي 
من  خففت  أوروبية  حكومات  أن  مع  أراضيها، 
لهجتها المعهودة تجاه المقترح بمحاولة تحويل 
المشروع إلى بلدان المصدر والعبور، إذ يقترح 
وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني أن تكون 
أو  النيجر  مثل  الساحل،  دول  في  المراكز  هذه 
تقارير  ذكرت  كما  السودان،  أو  مالي  أو  تشاد 

إعالمية فرنسية أمس األربعاء.

غلق منافذ ليبيا
فترى  أيضا،  الخيار  هذا  تفضل  ال  الجزائر  لكن 
تسعى  دول  بيد  ورقــة  المهاجرين  ملف  في 
الستخدامه للضغط على بلدان أخرى، وإليجاد 
الشؤون  فــي  بالتدخل  لهم  تسمح  ذريــعــة 

الداخلية لها تحت غطاء حق التدخل اإلنساني.
وقدمت وزارة الداخلية الجزائرية للحكومة 
بحسب  الوافدين،  المهاجرين  حول  تقريرا 
التقرير  إن  الوسط«  لـ»بوابة  قــال  مصدر 
تضمن أرقاما حول شبكات التهريب والمتاجرة 
في  آالف مهرب  وجود سبعة  يكشف  بالبشر، 
أغاديس بالنيجر و 14 ألف سيارة تستخدم في 
تهريب المهاجرين األفارقة سواء إلى ليبيا أو 

الجزائر.

وقال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية 
الجزائرية، حسان قاسيمي، إن الجزائر ترفض 
طلب إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين القادمين 
محذرا من  الصحراء،  غير شرعية من  بطريقة 
أجل  من  الجزائر  على  للضغط  غربي  مخطط 
اإلبقاء على حدودها مفتوحه لالجئين األفارقة، 
مع  ليبيا،  جنوب  منفذ  غلق  على  تعول  حيث 
البحث عن منفذ آخر عن طريق الجزائر ولهذا 

يقومون بالضغط على حكومة البالد.
ويتحدث مسؤولون في الجزائر عن وصول 
إلى  سنويا  شرعي  غير  مهاجر  ألف   90 نحو 
األمنية  السلطات  تعتبره  تدفق  وهو  البالد، 
وقت  في  حقيقي  انشغال  مصدر  والسياسية 
شهدت البالد خالل السنوات الخميس األخيرة 

تدفق 400 ألف مهاجر.

شكوى مغاربية
من  المغربية  الحكومة  تشكو  جانبها،  من 
تحول أراضيها إلى نقطة الستقبال المهاجرين 
األفارقة، فيما أشار المكتب الفيدرالي للمخابرات 
األلمانية أمس الثالثاء، إلى أن المغرب أصبحت 
منه  ينطلق  بلد  أول  ليبيا،  من  بدال  تشكل، 
المهاجرون غير الشرعيين المنحدرين من دول 

جنوب الصحراء، عبر قوارب الموت، نحو أوروبا.
وأعلنت السلطات المغربية أنها »قررت إعادة 
جنوب  من  الشرعيين  غير  المهاجرين  جميع 
الصحراء إلى بلدانهم األصلية بعدما تورطوا في 
السياج  اقتحام  الماضي في محاولة  أكتوبر   21

بين المغرب ومليلية اإلسبانية«.
أن خبراء  األلمانية  وأوضحت جريدة »بيلد« 
وجود  عن  كشفوا  األلمانية  للمخابرات  تابعين 

غير  األفارقة  المهاجرين  من  كبيرة  مجموعات 
إلى جنوب إسبانيا،  الوصول  الشرعيين، تحاول 
من  ذلك  كلفها  »مهما  المغرب،  من  انطالقا 
ثمن«، وقالت إنه يوجد في المغرب ثالث طرق 
للهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا، األولى عبر بحر 
»ألبوران« على متن زوارق مطاطية، والثانية عبر 
مضيق جبل طارق في زوارق ترفيهية، والثالثة 
عبر المحيط األطلسي بواسطة قوارب مصنوعة 
من الخشب، مؤكدة أن هناك عصابات تنشط 
في مجال تهريب البشر بين القارتين األفريقية 

واألوروبية.

ضغوط من فيينا
الخارجية  وزير  رفض  والمغرب،  الجزائر  وقبل 
من  سيالة،  الطاهر  محمد  الوفاق،  لحكومة 
فيينا المشروع األوروبي إلقامة مراكز استقبال 
للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة 

إلى االتحاد األوروبي.
»داي  جــريــدة  نشرته  حــديــث  فــي  وقـــال 
أفريقيا  النمساوية إن »كل دول شمال  برس« 
والمغرب  والجزائر  تونس  المقترح،  ترفض 
احتجاز  ليبيا«. وكشف سيالة أن مراكز  وكذلك 
ألف   30 نحو  اليوم تضم  ليبيا  في  المهاجرين 
مهاجر غير قانوني، في حين يوجد »نحو 750 

ألفا« آخرين موزعين على األراضي الليبية.
األوروبي  االتحاد  مع  تتعاون  ليبيا  إن  وقال 
بلدانهم  ــى  إل المهاجرين  هـــؤالء  إلعـــادة 
ترفض  البلدان  بعض  لألسف  »لكن  األصلية، 
بلدان  إلى  خاص  بشكل  مشيرا  استعادتهم«، 

غرب أفريقيا.
أما كاتبة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج 
فرفضت بدورها المقترح األوروبي حول الهجرة، 
باعتبار  الفكرة،  الرافض  وشددت على موقفها 
الحديث  يمكن  ال  وأنه  عبور،  بلد  ليست  أنها 

بالمرة على إقامة هذه المنصات.

تقرير حكومي جزائري يحذر من مساع غربية إلغالق منافذ جنوب ليبيا

33 مبادرة إلعادة تأهيل 
البنى التحتية في ليبيا

حل أزمة االنقطاع المستمر للتيار

اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  يعكف 
البنى  تأهيل  إلعادة  مبادرة   33 تنفيذ  على 
بينما  ليبيا،  بأنحاء  مناطق  عدة  في  التحتية 
الذهبية  العيادات  تجديد  من  االنتهاء  جرى 
من  كجزء  سبها،  في  البوليكلينك(  )مجمع 
األوروبـــي  االتــحــاد  مــن  الممول  المشروع 
المرونة  أجل  من  المحلية  القدرات  لـ»تعزيز 

واالنتعاش«.
جرى  أنه  إلى  البرنامج  عن  بيان  وأشــار 
البلدي  المجلس  ــى  إل ــعــيــادات  ال تسليم 
صحي  مرفق  أكبر  ثاني  تعتبر  حيث  سبها، 
تــعــرف ســابــقــا باسم  ــت  ــان ــي ســبــهــا، وك ف
آالف   8 عليها  ويتردد  الغردة«،  »مستوصف 
المبنى  يتعرض  أن  قبل  الشهر،  في  مريض 
مراسم  حضر  كما   ،2014 خالل  بالغة  ألضرار 
ووزارة  سبها،  في  البلدي  المجلس  االفتتاح 
جامعة  وممثلو  الصحة،  ووزارة  التخطيط، 

. سبها
محمد  المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  وقال 
الصحي في سبها  القطاع  إن »تحسين  خليفة 
وللبلدية«،  لمواطنينا  بالنسبة  أولوية  يمثل 
األمم  وبرنامج  األوروبــي  االتحاد  دور  مثمنا 
بتحسين  التزامهم  بشأن  اإلنمائي  المتحدة 

الخدمات األساسية في سبها.
أبو  محمد  الذهبية،  العيادة  لمدير  ووفقا 
ألف   96 ستخدم  التأهيل  إعــادة  فإن  عدبة 
الخدمات  تعليق  »تم  وقال:  سنويا،  شخص 
واليوم  عديدة،  لسنوات  سبها  في  الصحية 
الصحية  الرعاية  توفير  على  ــادرون  ق نحن 

أخرى«. مرة  لمواطنينا 
اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  ويقدم 
الصحي،  والصرف  للمياه  سبها  لشركة  دعما 
الرئيسي،  الصحي  الــصــرف  خــط  لتنفيذ 
مولدات  ثالثة  البلدية  تسليم  إلى  باإلضافة 
عامة  أول حديقة  إنشاء  عن  كهربائية، فضال 

في سبها.
االتحاد  يموله  ــذي  ال المشروع  يهدف 
الخدمات  إلى  الوصول  دعم  إلى  ــي  األوروب
واالنــتــعــاش  المجتمع  ــن  وأمـ ــة  األســاســي
مع  بالتنسيق  وذلــك  ليبيا،  في  االقتصادي 
طرابلس  بلديات  في  المحلي  الحكم  وزارة 
وتساهم  وبنغازي،  ومرزق  وسبها  وصبراتة 
في  الخدمات  تقديم  تحسين  فــي  كــوريــا 
السالم  أعمال  ويدعم  ليبيا،  شرق  أجدابيا، 
المجتمعات  عبر  ــحــوار  ال ويــعــزز  المحلية 
مبادرة   33 على  حاليا  يعمل  بينما  المختلفة، 
الحيوية ومعدات  التحتية  البنى  تأهيل  إلعادة 

اإلمداد.

سبها – الوسط

الجزائر–عبدالرحمن أميني

مشكلة التهريب بني ليبيا وتونس: الحل األمني.. ال يكفي
دراسة لمركز »كارنيجي«:

مقترح بمنطقة تجارة حرة حدودية.. واستراتيجية اجتماعية–اقتصادية
البد من إصالح المؤسسات األمنية ومكافحة الفساد ودعم المصالحة الليبية

االتحاد األوروبي رصد 20 مليون دوالر لتعزيز أمن الحدود الليبية ـ التونسية

مخبأ سري للجماعات اإلرهابية جنوب هراوة
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت 
العثور على مخبأ سري للجماعات اإلرهابية 
مراقبون  يعتقد  هــراوة،  منطقة  جنوب 
في  »داعـــش«،  لتنظيم  مقرا  يكون  أن 
تلقتها  التي  األمنية  الضربات  من  واحدة 

الجماعة.
التابعة  الحربي  اإلعالم  شعبة  وأفادت 
كتيبة  بــأن  اإلثنين،  المسلحة،  للقوات 
 128 والكتيبة  المقاتلة،  زياد  بن  طارق 
للجماعات  سري  مخبأ  على  عثرتا  مشاة 

اإلرهابية جنوب منطقة هراوة.
تسجيل  فـــي  ــة،  ــب ــع ــش ال وأضـــافـــت 

الرسمية  صفحتها  على  نشرته  مصور 
عن  عــبــارة  المكان  أن  بـ»فيسبوك«، 
يــتــحــصــن بها  ــارة جــبــلــيــة كـــان  ــغـ »مـ
الجو  نسور  أنظار  عن  لالبتعاد  اإلرهابيون 
استخدموها  الليبي،  الجيش  واستطالع 
المفخخات  وتجهيز  والمبيت  للمعيشة 

ومنطلقا للعمليات اإلرهابية«.
على  عثرت  مشاة«   128« الكتيبة  كانت 
أمس،  هراوة  جنوب  مفخخة  سيارات  ثالث 
وأشار مصدر عسكري إلى أن موقع العثور 
إلرهابيي  مقرا  كــان  المضبوطات  على 

»داعش«.



مهامه  الثالثاء،  العبار،  خالد  المقدم  تسلم 
عن  جالو،  بلدية  في  لألمن  كمدير  رسميا 
الداخلية  ــر  وزي من  المكلفة  اللجنة  طريق 

بالحكومة المؤقتة.
رسمية  وتسلم  تسليم  مراسم  وأقيمت 
وأشرفت  للمديرية،  التابع  النجدة  داخل قسم 
قسم  ــرد  وج تسليم،  على  المكلفة  اللجنة 
اللجنة  رئيس  برئاسة  الشرطة،  النجدة ومركز 

سالم ماضي.
من  الصادر  القرار  على  بناء  التسليم  وجاء 
وزير الداخلية رقم 366، بشأن تكليف المقدم 
وإعفاء  جالو،  في  لألمن  مديرا  العبار  خالد 

العقيد أحمد صالح ونقله إلى ديوان الوزارة.
»الوسط«  إلــى  تصريح  في  العبار  ــال  وق
مدينة  داخل  األمن  لـ»فرض  جاء  القرار  إن 
األجهزة  في  ضعف  من  تعاني  التي  جالو 
مكافحة  في  قدرتها  ومحدودية  األمنية، 

والسلع  الوقود  تهريب  من  الظواهرالسلبية، 
التموينية والهجرة غير الشرعية«.

النجدة  لقسم  رئيسا  كان  العبار  أن  يذكر 
أن  قبل  وذلك  سلوق،  قمينس  أمن  بمديرية 
أمن  مدير  بمهام  الداخلية  وزير  من  يكلف 

جالو.

على  الجاري  األسبوع  مدار  على  خالف  تصاعد 
تشكيل  بإعادة  الموقتة  للحكومة  قرار  خلفية 
المجلس البلدي ببنغازي، عندما جرى استبداله 
وأربعة  رئيس  من  يتكون  تسييري  بمجلس 
المجلس  رفضها  التي  الخطوة  وهي  أعضاء 
العبار، مهددا في  الرحمن  برئاسة عبد  البلدي 

الوقت نفسه باللجوء للقضاء إللغاء القرار.
الموقتة  الحكومة  سمت  مفاجئ  قرار  وفي 
اإلثنين »مجلس تسييري« الذي تكون من: صقر 
وهم:  آخرين،  أربعة  وعضوية  رئيسا،  عمران 
قدورة،  غيث  وإدريس  اشحتير،  جبريل  جازية 
وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

البلدي اعتبر أن قرار الموقتة  لكن المجلس 
»صدر بطريقة مخالفة لمبدأ المشروعية، حيث 
نص القانون رقم 59 لسنة 2012 آلية تعيين 
وانتخاب المجلس البلدي في مادته 26«، الفتا 
إلى أن المجلس البلدي »انتخب انتخابا صحيحا 
وسلمية  الحريات  ممارسة  لمبدأ  وفقا  وشرعيا 
تداول السلطة«، وأن استجابتهم لقرار »تجميد 
من  جاء   ،2016 أغسطس  في  المجلس  عمل 

دافع كون البلد يمر بحالة حرب«.
إلى ذلك طالب في بيانه »الحكومة الموقتة 
المجلس  فــإن  وإال  قــرارهــا«،  عن  بالعدول 
القرار«،  إلغاء  لطلب  القضاء  إلــى  »سيلجأ 
بنغازي  ببلدية  اإلعالم  قسم  رئيس  أكد  كما 
المستشار  البلدية  الكاديكي، أن عميد  نضال 
»رسميا«  يخطر  لم  العبار  عبدالرحمن موسى 
بقرار الحكومة الموقتة، معتبرا أن »هذا خروج 

على السياق اإلداري السليم«.
وأضاف الكاديكي أن العبار لم يسلم مهامه 
للبلدية  الجديد  التسييري  المجلس  ألعضاء 
الموقتة،  الحكومة  رئيس  قبل  من  المكلفين 
وأن »عميد البلدية لم يرفض تنفيذ قرار رئيس 
إال من خالل  به  يعلم  لم  الذي  الوزراء  مجلس 
المؤقتة  للحكومة  الرسمية  الصفحة  عبر  نشره 
في ساعات متأخرة االثنين ولم يخطر به رسميا 
على  خروج  وهذا  األحد  اليوم  هذا  نهار  حتى 

السياق اإلداري السليم«.
وأكد الكاديكي أن اللجنة المشكلة من وكيل 
وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة »لم تأت 

القرار«،  نشر  من  يومين  بعد  إال  البلدية  لمقر 
البلدية  وكيل  من  »طلبت  أنها  إلــى  مشيرا 
تزويدها بـ18 نقطة األمر الذي ال يمكن اتمام 
التسليم واالستالم في مدة وجيزة إذا ما أخذت 

باالعتبار أيام الجمعة والسبت عطلة رسمية«.
المحلي  الحكم  وزارة  أعلنت  ــك،  ذل رغــم 
بالحكومة الموقتة، األحد، عن استالم المهندس 
بلدية  عميد  مهام  السعيطي  بوجواري  صقر 
بنغازي، وفق ما نص عليه قرار رئيس مجلس 

وزراء الحكومة الموقتة رقم )671( لسنة 2018.
ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  الكاديكي  لكن 
مجرد  األحــد  ظهر  جرى  »ما  أن  اعتبر  عندما 
الخالية من  البلدية  لمقر  بالقوة  اقتحام  عملية 
الموظفين بسبب االعتصام المقام أمامها منذ 
إتالف  من  جرى  »ما  مسؤولية  محمال  ــام«،  أي
أو أي عبث بمستنداتها  البلدية  ألبواب ديوان 

لألشخاص الذي اقتحموا المقر«.
األمور  يزيد  آخر  أمــرا  العام  للرأي  وطــرح 
الديوان  وكيل  تكليف  في  يتمثل  تعقيدا 
بالتواصل مع اللجنة المكلفة بعملية التسليم 
واالستالم لتزويدها بكافة اإلجراءات المطلوبة 
إعدادها  يتطلب  مستندا   18 عددها  والبالغ 

نحو أسبوع كامل أو يزيد.
وأعيان  مشايخ  أصدر  الماضي،  والخميس 
ببلدية  المحلية  المجالس  ــاء  ورؤس وحكماء 
بنغازي بيانا أعلنوا فيه رفضهم تكليف مجلس 
ببقاء  مطالبين  بــنــغــازي،  لبلدية  تسييري 
المستشار عبدالرحمن العبار عميدا للبلدية إلى 

حين انتخاب مجلس بلدي جديد.

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تزايد الخالف حول اإلدارة املحلية في بنغازي
المجلس البلدي يهدد باللجوء للقضاء.. ورئيس المجلس الجديد يباشر مهامه

الكاديكي: العبار لم يسلم مهامه 
ألعضاء المجلس التسييري 

الجديد للبلدية المكلفين من 
قبل رئيس الحكومة الموقتة

أوجلة – محمد اللي

● المقدم خالد العبار.

●  رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، »صقر عمران«.

●  كاجمان خالل مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء األربعاء

●   المجلس البلدي ببنغازي برئاسة، »العبار«.

مخصصات مالية وعملية عسكرية

عصابات الجنوب في مرمى »الوفاق« والجيش
من  وأمــنــي  عسكري  اهتمام  محط  الــبــالد  جنوب  بــات 
إذ  األسبوع،  هذا  الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة 
للترتيبات  مالية  مخصصات  إقــرار  الرئاسي  المجلس  أعلن 
القوات  تستعد  حين  في  بالجنوب،  والعسكرية  األمنية 
العصابات  من  لتطهيره  الليبي  الجنوب  إلى  للتوجه  الخاصة 
الجيش  سماها  عملية  فــي  ــحــدود،  ال العابرة  اإلجــرامــيــة 

مرزق«. بـ»حوض 
كجمان،  عبدالسالم  الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب 
األمنية  الترتيبات  لتنفيذ  مالية  مخصصات  إقرار  عن  أعلن 
المجلس  أن  إلى  مشيًرا  البالد،  جنوب  مناطق  في  والعسكرية 
الجنوب  أزمة  الجاري  للعام  الخامس  اجتماعه  خالل  ناقش 
بمقر  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  كجمان  إعالن  جاء  الليبي. 
عدد  رفقة  طرابلس  العاصمة  في  الــوزراء  رئاسة  ــوان  دي
عقب  الوطني،  الــوفــاق  حكومة  بـــوزارات  المفوضين  من 

الخامس. اجتماعهم 
األمني  بالشق  معنية  لجنة  تشكيل  االجــتــمــاع  وأقـــر 
باشاغا،  فتحي  المفوض  الداخلية  وزير  بمعية  والعسكري 
وزارة  ووكيل  مــطــاري،  بو  فــرج  المفوض  المالية  ــر  ووزي
جهاز  عن  ممثلين  إلــى  باإلضافة  نجم،  أوحــيــدة  الــدفــاع 

العامة. والمخابرات  العامة  المباحث 
خطير  »أمــر  بأنه:  الجنوب  في  يحدث  ما  كاجمان  ووصــف 
وتهدد  الليبية  السيادة  تنتهك  إجرامية  عصابات  بوجود  ا  جدًّ
األمن القومي وتمتهن السطو المسلح«، مشيًدا بالجهود التي 
لها  المساندة  والقوات  المسلحة  العسكرية  التشكيالت  تبذلها 

في ردع العصابات بمنطقة أم األرانب وتمسة.
الحزم  ــرورة  »ض أكــد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب 
المعارضة  مــن  الــعــصــابــات  هــذه  مــواجــهــة  بــخــصــوص 
على  السودانية  والــمــســاواة  الــعــدل  وقــوات  التشادية 
إقرارها  تم  مالية  مخصصات  »هناك  وقــال:  ســواء«.  حد 
والعسكرية  األمنية  للترتيبات  ــوزراء،  ال مجلس  قبل  من 

الجنوب«. بمناطق  الخاصة 
تشكيل  الوطني،  الوفاق  حكومة  وزراء  مجلس  وقــرر 
المنطقة  في  األوضــاع  لمعالجة  وخدمية  أمنية  لجنتين 
 ،2018 لسنة  الخامس  العادي  اجتماعه  خالل  الجنوبية، 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  برئاسة  األربعاء،  عقد  الذي 
المنطقة  في  الجارية  األحداث  لمناقشة  وخصص  السراج، 
المجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  المكتب  وقــال  الجنوبية. 
ومناقشة  استعراض  خالله  جرى  االجتماع  إن  الرئاسي، 
حول  بالحكومة  القطاعات  كافة  قبل  من  المعدة  التقارير 

لجنوب. ا
من»وزارتي  تشكيلها  تقرر  التي  األمنية  اللجنة  وتتكون 
وستتولى  العامة«  المخابرات  وجهاز  والداخلية  الدفاع 
األجهزة  أداء  ودعم  تفعيل  وسبل  األمنية  النواحي  »بحث 
االحتياجات  على  والوقوف  المنطقة  في  والعسكرية  األمنية 
ربوع  في  واالستقرار  األمن  الستتباب  والعاجلة  الضرورية 
أما  القانون«.  عن  للخارجين  والتصدي  الجنوب،  مناطق 
بحكومة  المختصة  القطاعات  من  »تتكون  الخدمية  اللجنة 
خدمات  من  المنطقة  تحتاجه  ما  لتحديد  الوطني  الوفاق 

كما  المواطن،  كاهل  عن  المعاناة  رفع  في  تساهم  عاجلة 
هذه  لمواجهة  الالزمة  المالية  التغطية  تحديد  اللجنة  تتولى 

الظروف«.
يوم  حفتر  خليفة  المشير  إطــالق  جــاء  األثــنــاء  هــذه  في 
مع  بالتنسيق  ــرزق«  م »حــوض  أكتوبرعملية   19 الجمعة 
وبــراك  وسبها  »الوسطى  العسكرية  المناطق  عمليات 

وأوباري وغات ومرزق والكفرة«.
الخاصة  بالقوات  المعنوي  والتوجيه  الدعم  إدارة  وأعلنت 
للجيش  العام  القائد  تعليمات  على  بناًء  »إنه  بيان  في  الليبية 
بكامل  تستعد  الخاصة  »القوات  فإن  حفتر،  خليفة  المشير 
من  لتطهيره  الليبي  الجنوب  إلى  للتوجه  وعتادها  عددها 

العصابات اإلجرامية العابرة للحدود التي تعيث فيه فساًدا«.
مشتركة  قوة  تشكيل  تقرر  فإنه  المشير،  قرار  وبحسب 
والكتيبة  مشاة   181 والكتيبة  مشاة  العاشر  »اللواء  من 
السالم  سبل  وكتيبة  مشاة   116 والكتيبة  مشاة   177
والحرابة  الخطف  تمتهن  التي  الجماعات  من  الجنوب  لتطهير 

األموال«. لجني  والسرقة 
ضباط  من  عدد  مع  موسًعا  اجتماًعا  الثالثاء،  حفتر،  عقد 
تطهير  فــي  المشاركة  ــوحــدات  ال وآمــري  الليبي  الجيش 
عمليات  وآمرغرفة  العامة،  األركان  رئيس  بحضور  الجنوب، 
االجتماع  إن  العامة  القيادة  إعالم  مكتب  وقال  مرزق.  حوض 
سلسلة  إطار  »في  يأتي  الرجمة  في  القيادة  بمقر  عقد  الذي 
الليبية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  يعقدها  التي  اللقاءات 

الليبي«. الجيش  بقادة  حفتر  خليفة  المشير 

فريق هندسي يقترح توليد 
الكهرباء من النهر الصناعي

العبار مديرا ألمن جالو

في  الكهربائي  للتيار  المستمر  االنقطاع  دفع 
الليبيين  المهندسين  من  فريقا  البالد  أنحاء 
من  الكهرباء  توليد  حول  دراسة  إجراء  إلى 
الصناعي،  النهر  أنابيب  عبر  المتدفقة  المياه 
أيضا  إنه يهدف  يقول مقترحوه  في مشروع 
الصناعي  النهر  مياه  تدفق  على  الحفاظ  إلى 

بشكل دائم.
الفكرة،  لهذه  ــى  األول الــشــرارة  ــدأت  وب
المهندس  وهو  الفكرة  صاحب  مكتب  في 
الصناعية،  البحوث  مركز  في  فتحي  طــارق 
المشاركين  أحد  شعيب  محمد  والمهندس 
من  الفريق  لمسه  ما  بعد  ــدراســة،  ال في 
للتيار  المستمر  االنقطاع  نتيجة  معاناة 
الكهربائي المغذي لمضخات رفع مياه النهر، 

المستمد من الشبكة العامة.
في  ميكانيكي  الــمــهــنــدس  ويــلــخــص 
ناصر  المهندس  الزويتينة،  الغازية  المحطة 
التركيز  »تم  بالقول:  المقترح  هذا  غربي، 
وهي  النهر،  خــط  مسار  على  نقطة  على 
إلى  المياه  سقوط  بداية  أو  الفارغ  الــوادي 

الوادي الفارغ«.
ويضيف قائال: »عند تركيب التوربين، البد 
أن تسمح نقطة الخروج بهروب الماء بسرعة 
نتيجة  التربين  على  ضغطا  يشكل  ال  حتى 
المياه، ولو بشكل بسيط عند خروجه،  تجمع 
»البد  موضحا:  عمله«،  إعاقة  إلى  يؤدي  مما 
ولكن  مغلقا،  أو  مفتوحا  الخط  يكون  أن 
وهو  منه  المياه  لتهبط  األسفل  إلى  يميل 

موجود في بداية الوادي الفارغ«.

النهر  من  المياه  توليد  عملية  وتعتبر 
الذي  غربي،  وفق  نسبيا،  حديثة  الصناعي 
تطبيقها  وجــرى  موجودة  »الفكرة  يقول: 
الفكرة  توثيق  »تم  مضيفا:  دول«،  عدة  في 
والمهندس  فتحي،  طارق  المهندس  باسم 

محمد شعيب«.
الطاقة  تعميم  أمــام  الباب  الفكرة  تفتح 
إلى  غربي  ناصر  ويشير  ليبيا،  في  البديلة 
من  خالية  التيار  لتوليد  الطريقة  هذه   « أن 
دون  »تعمل  ويضيف:  والتلوث«،  االنبعاث 
الوقود«،  من  قليلة  غير  كمية  وتوفر  وقود، 
فترات  بعد  تكون  »الصيانة  أن  إلى  مشيرا 

أطول«.
يمكن  إنــه  المهندسين  فريق  ويــقــول 
تطبيقها على أكثر من نقطة سواء من خط 

تازربو أو الحساونة.
الذي  المشروع  هذا  جهة  أيه  تتبن  ولم 
معمقة،  واقتصادية  فنية  ــات  دراس يحتاج 
النهر  جهاز  إدارة  من  »طلبنا  غربي:  ويقول 
الصناعي اإلشراف على دعم الدراسات الفنية 

واالقتصادية ولم يأتينا الرد حتى اآلن«.
النهر  مــن  الــكــهــربــاء  تــولــيــد  ويــحــظــى 
ليبيا  في  نطاق  أكبر  على  بترحيب  الصناعي 
»ال  يقول:  الذي  المهندس  حسب  بالفكرة، 
ومستعد  المشروع،  من  أضــرار  أية  توجد 
تأثيره  بخصوص  فني  أي سؤال  عن  لإلجابة 

على مكونات النهر« .
على  التركيز  إلى  الفني  المسؤول  ودعــا 
جديدا  جيال  »لعل  والتخطيط  ــدراســات  ال
لكن  تعبيره،  حسب  التنفيذ«،  يستطيع 
توليد  في  ننجح  هل  قائما..  يبقى  السؤال 

الكهرباء من النهر الصناعي؟

الوسط–ابتسام اغفير

● النهر الصناعي.

حل أزمة االنقطاع المستمر للتيار

تفيد  معلومات  عــن  فرنسي  معهد  كشف 
دركو  بلدة  في  سرية  عسكرية  قاعدة  بوجود 
خاللها  من  نفذت  النيجر،  دولة  شرق  شمال 

غارات على مناطق في ليبيا.
العالقات  لــدراســة  اليقظة  معهد  ــر  وذك
نشرت  دراســة  في  واالستراتيجية،  الدولية 
لمعارضة  الحقيقية  األسباب  الجاري،  األسبوع 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تأسيس 
الساحل  دول  لمجموعة  العسكرية  الــقــوة 
ومالي  والتشاد  موريتانيا  وتضم  الخمس، 
فرنسا  من  المدعومة  وبوركينافاسو  والنيجر 
والمؤسسة بموافقة من األمم المتحدة، حيث 
عسكرية  قاعدة  إنشاء  إبقاء  واشنطن  اختارت 

في بلدة دركو سرا.
والبلدة المذكورة معزولة بعيدة عن مراقبة 
أشهر  منذ  وتشهد  وإيطاليا،  وألمانيا  فرنسا 

نشاطا عسكريا أميركيا الفتا.
الفرنسية  الباحثة  حسب  الدراسة  وأوردت 
عسكرية  مصادر  من  معلومات  فــارن  لزلي 
الطائرات  تنفيذ  تكشف  أفريقيا  غرب  دول  في 
عسكرية  عمليات  عدة  طيار  دون  األميركية 
انطالقا من البلدة المذكورة وجهت إلى ليبيا، 
تنفيذ  تاريخ  إلى  الدراسة  تشر  لم  حين  في 

تلك الضربات.
المعهد  كشفها  التي  المعلومات  ومــن 
سري  كسجن  النيجرية  دركــو  بلدة  استغالل 

لحبس »إرهابيين« معتقلين في ليبيا.
وكالة  أن  الفرنسية  الباحثة  وذكـــرت 
االستخبارات األميركية تتوافر اليوم على مجال 
نحو  يمتد  الجوية  العسكرية  الضربات  لتوجيه 

مالي  إلى  ليصل  التشاد  جمهورية  عبر  ليبيا 
وشمال بوركينافاسو وإلى نيجيريا.

معارضة  خلفيات  المعلومات  وتفسر 
القوة  لتأسيس  الشديدة  المتحدة  الواليات 
الخمس  الساحل  دول  لمجموعة  العسكرية 

المدعومة فرنسيا، بحسب الباحثة.
جريدة  نشرتها  معلومات  على  ــاء  ــن وب
الواليات  فإن  األميركية،  تايمز«  »نيويورك 
المتحدة أصبحت القوة المسيطرة الوحيدة في 
الشريط الساحلي الصحراوي بعد أن استكملت 

بالطائرات  الخاصة  قاعدتها  وتجهيز  بناء 
الذاتية في دركو.

فإن  تايمز«  »نيويورك  جريدة  وبحسب 
مهمتها  الستكمال  تحضران  والنيجر  أميركا 
نشر ومهام  اتفاق حول  بروتوكول  توقيع  عبر 
البالد،  داخل  طيار  دون  األميركية  الطائرات 
كما تعمل أيضا على إقناع دول ليبيا والجزائر 
قبل  أمنية  اتفاقات  بتوقيع  وتشاد  ومالي 
النيجر  في  عسكرية  قاعدة  إنشاء  من  االنتهاء 

قبل نهاية العام الجاري.
باستخدام  غـــارات  شــن  االتــفــاق  ويــخــول 
في  »المسلحين«  ضد  طيار  دون  الطائرات 
جنوب  إلى  التشاد  بحيرة  من  تمتد  منطقة 
القاعدة  إنشاء  عملية  تنتهي  وتكاد  ليبيا، 
مدينة  في  العمالقة  األميركية  العسكرية 
المتحدة  الواليات  تجمع  أين  النيجرية،  أغاديز 
طائراتها دون طيار لتولي مهام عسكرية إلى 

جانب مهام الرقابة.
األميركية  القيادة  فسرت  سابق  تبرير  وفي 
أسباب  ــكــوم«  ــري »أف أفريقيا  فــي  العاملة 
يقع  البلد  إن  قائلة،  بالنيجر،  الالفت  اهتمامها 
جبهات  بثالث  محاط  استراتيجي  موقع  في 
ومالي  ليبيا  في  »إرهابية«  منظمات  تهديد 

ونيجيريا.
ومنذ تعرض دورية أميركية–نيجرية في 4 
غرب  بجنوب  كمين  في  لهجوم   2017 أكتوبر 
عن  أسفر  مما  مالي،  مع  الحدود  قرب  النيجر 
مقتل أربعة جنود أميركيين وعدد مماثل من 
استراتجيتها  من  واشنطن  غيرت  النيجريين 

العسكرية في منطقة الساحل األفريقي.

مهام عسكرية لقاعدة أميركية سرية بالنيجر

أمريكا تسعي إلقناع دول ليبيا 
والجزائر ومالي وتشاد بتوقيع 

اتفاقات أمنية قبل االنتهاء من 
إنشاء قاعدة عسكرية في النيجر

شنت غارات على مسلحين في ليبيا 

● رفع علم الواليات المتحدة والنيجر جنبا إلى جنب في معسكر القاعدة للقوات الجوية.
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واشنطن ــ وكاالت

بإعالنها االنسحاب من معاهدة تعود لزمن الحرب الباردة

واشنطن تهدد بكني أكثر من موسكو بالعودة لتطوير ترسانتها النووية

أكثر من 7 آالف مهاجر يحتشدون للوصول ألميركا

وزير خارجية املكسيك املقبل يتعهد بمكافحة الهجرة عبر زيادة االستثمار

حول  أساسية  معاهدة  من  االنسحاب  بإعالنها 
المتحدة  الواليات  تستهدف  ال  النووية،  األسلحة 
بل  المعاهدة،  بانتهاك  التهامها  فحسب  روسيا 
والتي  عليها  الموقعة  غير  الصين  أيضًا  تستهدف 
محظورة  أسلحة  األخيرة  السنوات  في  طوّرت 

بموجبها.
رسميًا، تعتبر روسيا المتهمة بانتهاك معاهدة 
منظومة  عبر  المدى  المتوسطة  النووية  األسلحة 
إطالقها  يتم  صواريخ  وهي  الجديدة  »9ام729« 
الـ500 كلم  من جهاز أرضي ويتجاوز مداها سقف 
تنفيه  الذي  األمر  المعاهدة،  في  عليه  المتفق 

موسكو.
لدى  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وصرّح 
األسلحة  معاهدة  بأن بالده ستنسحب من  إعالنه 
النووية المتوسطة المدى التي وقعها العام 1987 
ورئيس  ريغان  رونالد  حينها  األميركي  الرئيس 
االتحاد السوفياتي يومذاك ميخائيل غورباتشيوف، 
فإنّنا  وبالتالي  المعاهدة،  تحترم  لم  »روسيا  أّن 

سننهي االتفاقية وسنطور هذه األسلحة«.
التفاوض  يتمّ  قد  إذا  ما  ترامب  يحدّد  ولم 
اإلثنين  أشار  لكنه  جديدة  معاهدة  إلى  للتوصل 
إلى أن الواليات المتحدة ستطوّر هذه األسلحة ما 
لم توافق روسيا والصين على وقف تطويرها هي 
األبيض  البيت  في  للصحفيين  ترامب  وقال  أيضًا. 
نستمر  سوف  رشدهم،  إلى  الناس  يعود  »حتى 
جهة  أي  إلى  تهديد  »أنها  مضيفًا  بتطويرها«، 
تريدون، وهذا يتضمن الصين، وأيضًا روسيا، وأي 

جهة أخرى تريد أن تلعب هذه اللعبة«.
بعدم  موسكو  واشنطن  تتهم  سنوات،  ومنذ 
عدم  على  نصّت  التي  المعاهدة  هذه  احترام 
مداها  يراوح  الصواريخ  من  مجموعة  استخدام 
في  اندلعت  أزمة  وأنهت  كلم،  و5500   500 بين 
الثمانينات بسبب نشر االتحاد السوفياتي صواريخ 
»اس اس 20« المزودة برؤوس نووية قادرة على 

استهداف العواصم الغربية.
القومي  لألمن  األبيض  البيت  وتوجّه مستشار 
لكنّه  روسيا  إلى  القرار،  إعالن  فور  بولتون  جون 
آخرون«  »مشاركون  هناك  سيكون  أن  إلى  أشار 

إن  إذاعي  حديث  في  وقال  التفاوض.  عملية  في 
مشاورات ستُجرى »مع أصدقائنا في أوروبا وآسيا«.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
موضع  وضعت  إذا  النوع،  هذا  من  »خطوات  إن 
إلى  وأشار  خطورة«.  أكثر  العالم  ستجعل  التنفيذ، 
أن روسيا تنتظر »توضيحات« من واشنطن رافضًا 
االتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك المعاهدة. 
من  مخاوف  المتحدة  الواليات  إعالن  يثير  وفيما 
أن  بيسكوف  أكد  النووي،  االنتشار  إلى  العودة 

روسيا »لن تكون البادئة في الهجوم على أحد«.
المحافظ  الدراسات  مركز  في  الخبير  ويرى 
»مشكلة  أن  لي،  جون  انستيتيوت«،  »هادسون 
الصين، التي ال يلزمها أي اتفاق، مختلفة جدًا وأكثر 

إلحاحًا بكثير« من مشكلة روسيا.
ويضيف لي في مقالة نُشرت اإلثنين على موقع 
السنوات  في  أنه  اإللكتروني  إن«  إن  »سي  شبكة 
المدى  متوسطة  صواريخ  »طوّرت  بكين  األخيرة، 

أرضية قادرة على حمل رؤوس تقليدية ونووية«.

ماتيس »متفق تمامًا مع الرئيس«
والبيت  البنتاغون  أن  يبدو  الملف،  هذا  وفي 
باسم  ناطق  وأشار  نفسها.  الموجة  على  األبيض 
مانينغ،  روب  الكولونيل  األميركية،  الدفاع  وزارة 
»متفق  ماتيس  جيم  الدفاع  وزير  أن  إلى  اإلثنين 
تمامًا مع الرئيس وهو على اتصال وثيق معه بهذا 

الشأن«.
وفي تقريره الجديد عن »الوضع النووي« نُشر 
»االنتهاك  أن  البنتاغون  أكد  العام،  مطلع  في 
األخطر )الذي قامت به( روسيا يكمن في منظومة 
يحظرها الميثاق حول األسلحة النووية المتوسطة 
صواريخ  أيضًا  ذكرت  الوثيقة  أن  غير  المدى«. 
هيمنتها  تثبيت  إلى  تسعى  التي  الصين  طوّرتها 

العسكرية على آسيا.
من  ماتيس  حّذر  الجاري،  الشهر  بداية  وفي 
بمعاهدة  جديد  من  »تلتزم  أن  يجب  روسيا  أن 
فستجد  وإال  المدى  المتوسطة  النووية  األسلحة 
على  الردّ  على  مرغمًة  نفسها  المتحدة  الواليات 

هذا التجاهل التام لحدود المعاهدة«. وأضاف عقب 
وزراء دفاع دول حلف شمال األطلسي في  لقاء مع 
بروكسل »الوضع الحالي من انتهاك روسيا السافر 

لهذه المعاهدة ال يمكن تبريره«.
ينوي  كان  البنتاغون  أن  على  مؤشر  وفي 
عدم  أشهر،  منذ  المعاهدة  هذه  من  االنسحاب 
يخص  ما  في  الجديدة  األميركية  السياسة  نشر 
الصواريخ البالستية التي أعلن عنها في مطلع عام 
2018، بعد أن أعلن منذ أشهر أنه سيتم نشرها 

»خالل بضعة أسابيع«.
قال  اإلثنين،  الموضوع  هذا  عن  سؤاله  ولدى 
محدد  تاريخ  أي  لديه  ليس  إنه  مانينغ  الكولونيل 
»كل  أن  إلى  أشار  لكنه  السياسة،  هذه  لنشر 

العوامل ستؤخذ باالعتبار قبل نشرها«.

الصين »ال تقبل االبتزاز«
أنها  من  الثالثاء  الصين  حذرت  ناحيتها،  من 
ردًا  االبتزاز«  أشكال  من  أي شكل  أبدًا  تقبل  »لن 

االنسحاب من معاهدة  قراره  أن  ترامب  على قول 
روسيا  مع  المدى  المتوسطة  النووية  األسلحة 

مرتبط كذلك بترسانة بكين.
الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  وصرحت 
»اآلن  صحفي  مؤتمر  في  شونينغ،  هوا  الصينية، 
الواليات المتحدة ترغب في االنسحاب أحاديًا من 
عن  الئق  غير  بشكل  تتحدث  وبدأت  المعاهدة، 
بإحالة  المقاربة  »هذه  أن  وأضافت  أخرى«.  دول 
اللوم على آخرين هو أمر غير مبرر وغير منطقي«.

وقالت إن الصين سعت دائمًا إلى تبني سياسة 
بأي شكل  نقبل مطلقًا  »لن  وطني، مضيفة  دفاع 

من أشكال االبتزاز«.

بولتون المتشدد وراء القرار
بولتون،  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  وكان 
الروسي  الخارجية  وزير  موسكو  في  التقى  قد 
المجلس  رئيس  التقى  كما  الفروف،  سيرغي 
باتروشيف  نيكوالي  القومي  لألمن  الروسي 

باسم  الناطق  أفاد  ما  »نحو خمس ساعات«، وفق 
الروسي  الدفاع  وزير  الثالثاء  التقى  كما  المجلس. 
فالديمير  الروسي  والرئيس  شويغو،  سيرغي 

بوتين.
وبث التلفزيون الروسي أول مشاهد هذا اللقاء، 
الواليات  مع  أكثر«  بناء  »حوار  إلى  شويغو  ودعا 
المتحدة. وقال شويغو كما نقلت عنه وكالة األنباء 
الرسمية ريا نوفوستي »اليوم هناك عدد كبير من 
أن نحلها بفضل  التي يمكن  العالم  المشاكل في 
جهودنا المشتركة«. وأضاف »هذا يتعلق بالقضايا 
تلك  مثل  النووي  بالردع  المرتبطة  االستراتيجية 
النزاعات الكبرى المستمرة منذ  المتعلقة بتسوية 

فترة طويلة«.
وال يبدو أن لقاءات بولتون أسفرت عن تقدم. 
أعلن  باتروشيف،  مع  لقاءه  أعقب  حديث  ففي 
لم  بأنهم  موقفهم  أكدوا  الروس  أن  بولتون 

ينتهكوا المعاهدة.
»كومرسانت«  جريدة  مع  مقابلة  في  وقال 
موقفها  روسيا  »أعلنت  االنتشار  الواسعة  الروسية 
معاهدة  تنتهك  بأنها  تعتقد  ال  أنها  ثابت  بشكل 
من  +أنتم  قالوا  الحقيقة  في  إف+،  إن  +آي 

ينتهك المعاهدة+«.
من  التزام  على  تحصل  أن  يمكن  »ال  وأضاف 
أحد ال يعتقد أنه يقوم بهذا االنتهاك«، مضيفًا أن 
المعاهدة وصلت إلى نهايتها الطبيعية. وقال »ال 
يسبب  ما  هو  المعاهدة  من  االنسحاب  أن  نعتقد 
هو  لها  روسيا  انتهاك  أن  نعتقده  ما  المشكلة. 
المشكلة«. ولفت بولتون إلى أن واشنطن ال تريد 
بالمعاهدة،  المقيّدة  الوحيدة  الدولة  تكون  أن 

مشيرًا إلى تهديد »حقيقي« تشكله الصين.
 2018 مارس  في  عين  الذي  وبولتون 
ملفات  في  للغاية  المتشددة  بمواقفه  معروف 
المطالبين  مقدمة  في  وكان  الخارجية.  السياسة 
في  وقع  الذي  النووي«  االتفاق  من  بـ»االنسحاب 
الكبرى  الست  الدول  ومجموعة  إيران  بين   2015

لمنعها من امتالك السالح النووي.
أن  البريطانية  غارديان«  »ذي  جريدة  وذكرت 
بولتون هو نفسه من ضغط على ترامب لالنسحاب 
المدى.  المتوسطة  النووية  األسلحة  معاهدة  من 
كما أنه يعرقل أي مفاوضات لتمديد معاهدة »نيو 

ستارت«.

 <    منصة إطالق صواريخ روسية متوسطة المدى  <   الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل لقائه جون بولتون مستشار األمن القومي 

 <   مهاجرون من هندوراس يشاركون في قافلة تأمل أن تصل إلى الواليات المتحدة 

رغم موقفه العدائي الصريح للنساء

البرازيليات لن يشكلن عقبة أمام فوز 
بولسونارو في االنتخابات الرئاسية

البرازيليات  على  الصعب  من  سيكون 
التحلي بالقوة الالزمة للحيلولة دون فوز 
رغم  بولسونارو  جايير  الرئاسي  المرشح 
موقفه العدائي الصريح للنساء والذي أثار 
اشمئزاز ماليين منهن. وتشكل النساء 52 
 147 عددهم  البالغ  الناخبين  من  بالمئة 
البرازيل وعقبة كبيرة  مليون شخص في 
االنتخابات  في  المتطرف  اليمين  لمرشح 
الرئاسية المقرر اجراؤها االحد، 28 اكتوبر.

للنساء،  المعادية  مواقفه  وتتالت 
حيث توجه إلى إحدى الناخبات بأنه »لن 
يغتصبها« ألنها »قبيحة« كما وصف إحدى 
وبأنه  وغبية«  »ُأمية  بانها  الصحافيات 
أنجب في لحظة »ضعف« طفلة بعد أربعة 

ذكور.
االنتخابات،  من  األولى  الجولة  وبعد 
اللطيف«  »الجنس  بمالطفة  المرشح  بدأ 
نساء  مجموعة  مع  الصور  يلتقط  وأصبح 
ومع الفنانات، كما بث شريطا مصورا وهو 
أبعد من  الى  الحنان، وذهب  ابنته  يبادل 
ذلك واعدا بتشكيل حكومة عادلة للجميع، 

نساء ورجاال.
قبل  النساء،  آالف  مئات  وتظاهرت 
»ليس  شعار  تحت  ذلك،  من  أسبوع 
مؤكدات  برازيلية  مدينة  ستين  في  هو« 

رفضهن الصارخ له.
بسرعة  امراة  ماليين   3،8 وانضمت 
»نساء  حركة  أنشأتها  التي  الصفحة  إلى 
متحدات ضد بولسونارو«، التي تتخذ من 
مقاطعة باهيا )شمال شرق( مقرا لها ،على 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
المرشح  على  الهجوم  هذا  ولمواجهة 
تنظيم  إلى  مؤيدوه  سارع  الرئاسي، 
»نساء  اسم  تحت  مضادة  مظاهرات 
قساوسة  دعا  فيما  بولسونارو«  أجل  من 
»الضالين  النافذة  االنجيلية  الكنائس 

للعودة إلى رشدهم«.

عائلة تقليدية
التي  الكبيرة  المظاهرات  تمنع  ولم 
اقتراب  من  هو«  »ليس  حملة  نظمتها 

الجولة  في  الفوز  من  الرئاسي  المرشح 
 7 في  جرت  التي  االنتخابات  من  األولى 
من  بالمئة   46 على  بحصوله  اكتوبر، 

األصوات .
ديبورا  األنسنة  في  الباحثة  واعتبرت 
معهد  بتأسيس  شاركت  والتي  دينيز 
في  المرأة  حقوق  عن  للدفاع  »أنيس« 
التنبؤ  يمكنه  أحد  »ال  الالتينية  أميركا 
بالتأثير الذي قد يحدثه تحرك النساء على 
مجريات هذه االنتخابات« الفتة إلى »أنها 
رسالة واضحة تظهر المقاومة التي تبديها 

النساء لمواجهة بولسونارو«.
لصالح  يصوت  أن  المتوقع  ومن 
من  الثانية  الجولة  في  بولسونارو 
و43  الرجال  من  بالمئة   58 االنتخابات 
بالمئة من النساء، بحسب استبيان. وتقول 
الثانية  برازيل  لموقع  المشتركة  الرئيسة 
ايريكا كامبيلو »ال يمكننا القول إن النساء 
لم ينتخبن بولسونارو« الفتة الى تصويت 

»50 مليون« امرأة في الجولة األولى.
ومناصر  الكاثوليكي  بولسونارو  ويرى 
اإلجهاض  ومناهض  التقليدية  العائلة 
والتنظيم األسري والمساواة بالرواتب بين 
تكون  أن  يجب  امرأة  »كل  أن  الجنسين 

بنا  أمًا«. وتقول دينيز »إن ذلك ال يعود 
إلى الستينيات أو السبعينيات )من القرن 
الماضي( التي شهدت حكم الديكتاتورية 

ولكن إلى نهاية القرن التاسع عشر«.

نساء ومناصرات لبولسونارو
على  االعتماد  لبولسونارو  ويمكن 
االنتخابات  في  للفوز  البرازيليات  ماليين 
رغم كل شي. وتغيرت مواقف بعض النساء 
من المرشح الرئاسي جذريا كما حدث مع 
سارة  فيمين  حركة  في  السابقة  العضوة 
بأنه  سعادتها  عن  أعربت  التي  وينتر 
سيسمح »بتسليح النساء« كي يتمكن من 
العقوبة  و»تشديد  أنفسهن  عن  الدفاع 

على المغتصبين«.
األوساط  جميع  من  ناخبوه  ويتحدر 
االجتماعية وبخاصة من الطبقة الميسورة، 
على  العثور  يمكن  كما  كامبيلو.  بحسب 
معينة«  اولويات  لديهن  ضعيفات  »نساء 
قياسيا  حدا  بلغت  التي  العنف  كاعمال 
من  خروجهن  »يخشين  وكاللواتي 
منازلهن خوفا من القتل«. وحينها »يأتي 
»ال  ليقول  الذكوري  بصوته  بولسونارو 

تهتمي أنا سأحميك«.

أوتـاوا ــ وكاالت

 <   مظاهرة مناهضة لبولسونارو تتقدمها راية كتب عليها "نساء ضد الفاشية"
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إبرارد  مارسيلو  المقبل  المكسيكي  الخارجية  وزير  تعهّد 
بمحاولة وقف التدفق الهائل للمهاجرين في أميركا الوسطى 

عبر تعزيز االستثمارات في بالدهم.
وجاءت تعليقات ابرارد التي أدلى بها خالل زيارته إلى أوتاوا 
األميركي دونالد  للرئيس  اليومية  الهجمات  بعد سلسلة من 
من  معظمهم  مهاجرين  قافلة  ضد  تويتر  موقع  على  ترامب 

هندوراس تتجه نحو الحدود األميركية.
تفاجئني  ال  مؤخرًا  رأيناها  التي  »التغريدات  ابرارد  وقال 
من  جدًا  قريب  توقيت  في  تأتي  إنها  الحكومة.  تفاجئ  وال 
االنتخابات )النصفية( في الواليات المتحدة«، دون أن يتطرق 

إلى القافلة.
بإحداث  منصبه  لتولي  يستعد  الذي  الوزير  وعد  ذلك  ومع 
في  بالهجرة  المتعلقة  السياسات  في  كبيرة«  »تغييرات 
المكسيك ما أن يؤدي الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور اليمين الدستورية في األول ديسمبر. ولفت إلى أنه 

»ستكون هناك تأشيرات عمل أكثر بكثير«.
والسلفادور.  وغواتيماال  هندوراس  في  »سنستثمر  وقال 
بشكل  نستثمر  وسوف  كثب.  عن  الموضوع  هذا  على  نعمل 
كبير في جنوب المكسيك«. وأضاف »سنقوم باستثمارات كبيرة 

أنه بناء على كل هذا  للغاية تخلق فرص عمل، ونحن نعتقد 
يمكن وضع أسس سياسة هجرة مكسيكية جديدة«.

قافلة  إعاقة  من  تمكنت  قد  المكسيكية  السلطات  وكانت 
المكسيك وغواتيماال، لكن  مهاجرين عند جسر حدودي بين 
العديد منهم عبروا النهر في وقت الحق بواسطة القوارب قبل 

أن يتجهوا سيرًا باتجاه الشمال.

األمم المتحدة تقدم المساعدة
وكان نحو 3000 مهاجر يتجهون اإلثنين إلى بلدة هويكستال، 
على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة تاباتشوال في والية 

تشياباس حيث قضوا ليلة األحد.
وأعلن المتحدث المساعد باسم األمم المتحدة فرحان عزيز 
حق أن »قافلة« المهاجرين من أميركا الوسطى المتجهة إلى 
الواليات المتحدة تضمّ أكثر من سبعة آالف شخص، بحسب 

تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
تضمّ  »القافلة  أن  اليومي  الصحفي  مؤتمره  في  وصرّح 
الشمال«  السير نحو  ينوي مواصلة  7233 شخصًا، معظمهم 

مشيرًا إلى ضرورة أن »يتمّ التعامل معهم باحترام وكرامة«.
في  قدراتها  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  وعززت 
الحدود  إلى  32 موظفًا  إرسال  عبر  المكسيك خصوصًا  جنوب 
هذا  يرتفع  أن  ويُتوقع  قوله.  بحسب  الجنوبية،  المكسيكية 
العدد في األيام المقبلة بهدف التأكد من أن كل المعلومات 

القانوني والمساعدة اإلنسانية  اللجوء واإلرشاد  حول إجراءات 
إذا لزم األمر، تُقدم للمهاجرين.

وبعدما أمضوا ليلة ثانية في المكسيك يُفترض أن يستأنف 
في  مسيرتهم  هندوراس  من  معظمهم  المهاجرين،  آالف 
آالف  ثالثة  بعد  على  المتحدة،  الواليات  حدود  لبلوغ  محاولة 

كيلومتراً.

تخفيض المساعدات األميركية
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب االثنين أن واشنطن 
التي تقدمها إلى غواتيماال وهندوراس  ستخفض المساعدة 
»منع  على  قادرة  تكن  لم  بأنها  يتهمها  التي  والسلفادور 
الى  شرعي  غير  بشكل  للقدوم  دولهم  مغادرة  من  الناس 
من  المهاجرين  »قافلة«  أن  زعم  كما  المتحدة«.  الواليات 
تضمّ  المتحدة  الواليات  إلى  المتجهة  الوسطى  أميركا 
»أم أس- وأعضاء في عصابة  األوسط  الشرق  أشخاصًا من 

13« العنيفة.
وفي تصريح صحفي قبيل توجّهه إلى تكساس حيث ألقي 
التصوير  آالت  »خذوا  ترامب  قال  انتخابي  تجمع  أمام  خطابًا 
وادخلوا بينهم وابحثوا«. وتابع الرئيس األميركي »ستجدون 
)عصابة( أم أس13-، وستجدون أشخاصًا من الشرق األوسط، 
ستجدون كل شيء«، مؤكدًا »عدم السماح لهم بدخول بالده. 

ألنهم يريدون األمان«.

مع ارتفاع حصيلة ضحايا العنف إلى 300

مشاكل تقنية  في االنتخابات األفغانية تشكك في مصداقيتها

مراكز  مئات  في  االنتخابية  العملية  شابت 
االقتراع في أفغانستان األحد مشاكل تقنية 
انتقادات  أثار  ما  ثانٍ  ليوم  تمديدها  بعد 
لسوء التنظيم وقوّض اآلمال بصدور نتائج 
ذات مصداقية ال سيّما مع مقتل العشرات 

جراء اعتداءات.
تهديد  مجددًا  الناخبون  وتحدى 
االنتخابية  المراكز  باستهداف  المتمردين 
السبت.  تقترع  لم  والية   20 من  أكثر  في 
لمنظمات  المستقلة  اإلحصاءات  وأظهرت 
صفوف  في  الضحايا  حصيلة  أن  أفغانية 
العنف  أعمال  جراء  األمن  وقوات  المدنيين 
نحو  بلغت  السبت  االنتخابات  شابت  التي 
300 بين قتيل وجريح، أي نحو أربعة أضعاف 

الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية.
الضحايا  حصيلة  في  التناقض  ويفاقم 
ومصداقية  شفافية  انعدام  إزاء  المخاوف 
ثالث  من  ألكثر  تأخرت  التي  االنتخابات 
تمهيديًا  اختبارًا  تعتبر  والتي  سنوات، 

لالستحقاق الرئاسي العام المقبل.
االقتراع  مراكز  بعض  عانت  واألحد 
التدقيق  أجهزة  استخدام  في  مشاكل  من 
االنتخابية  القوائم  أن  كما  البيومترية 
مكتملة«،  أوغير  غيرمتوفرة  إما  »كانت 
بحسب ما أعلن المتحدث باسم اللجنة علي 

رضا روحاني.
وقال روحاني إن »غالبية المشاكل التي 
مشيرًا  قائمة«،  تزال  ال  باألمس  واجهناها 
االقتراع  مراكز  بعض  فتح  تأخر  إلى  كذلك 

ووجود نقص في البطاقات االنتخابية.
ألسباب  مقفاًل  اقتراع  مركز   148 وبقي 
وقوّض  اللجنة.  أعلنت  ما  بحسب  أمنية، 
المستقلة  االنتخابية  اللجنة  إدارة  سوء 
إطاحة  منذ  الثالثة  التشريعية  لالنتخابات 
بقدرتها  اآلمال   2001 في  طالبان  نظام 
المقررة  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  على 

في أبريل المقبل.
مركز»شبكة  مدير  راتيغ  توماس  وقال 
محللي أفغانستان« إن »ذلك ال يبشر بالخير 
للعام المقبل«. وتابع راتيغ »أظهرت اللجنة 
قدرتها  عدم  بوضوح  المستقلة  االنتخابية 

وشفافة،  مقبولة  انتخابات  إدارة  على 
ونشرت أرقامًا مضللة«.

مراقبة  تولى  غربي  مسؤول  وأعلن 
شهور  مدى  على  االنتخابية  التحضيرات 
االنتخابية  باللجنة  »تمامًا«  الثقة  فقدان 
هارون  السياسي  المحلل  وقال  المستقلة. 
للجنة  الحالية  اإلدارة  »وجود  إن  مير 
كثيرة  شكوًكا  يطرح  المستقلة  االنتخابية 
حول قدرتها على إدارة االنتخابات الرئاسية 

بشكل مناسب«.
نشرتها  التي  األولية  األرقام  وأظهرت 
اللجنة أن نحو أربعة ماليين شخص اقترعوا 
معرّضين  واألحد  السبت  يومي  خالل 
منهم طوياًل  كثير  وانتظر  للخطر،  حياتهم 
فتح مراكز االقتراع أبوابها، على الرغم من 

اعتداءات أوقعت عشرات القتلى.
قندهار  والية  في  االنتخابات  وستجري 
الجنوبية في 27 أكتوبر بعد تأخراالنتخابات 

بسبب اغتيال قائد شرطة متنفذ.
»انتخابات زائفة«

وقام نحو تسعة ماليين ناخب بالتسجيل 

لكن  التشريعية،  االنتخابات  في  للمشاركة 
كثرًا يعتقدون أن قسمًا كبيرًا من عمليات 
بهدف  مزوّرة  ثبوتية  بأوراق  تم  التسجيل 
التالعب بالنتائج. ويقول مراقبون إن مجرّد 
بحد  إنجازا  يعتبر  االقتراع  في  المشاركة 

ذاته.
وقال مير إن »الشعب األفغاني أظهر أنه 
مراكز  إغالق  وعقب  األمل«.  لديه  يزال  ال 
غني  أشرف  الرئيس  تحدى  األحد،  االقتراح 
طالبان على أن يثبتوا إذا ما كان »طريقهم 
لدى  المفضلة  هي  الديمقراطية  طريق  أم 

الشعب«.
المشاركة  نسبة  تتأثر  أن  يتوّقع  وكان 
بعد أن أصدرت حركة طالبان عدة تحذيرات 
 2500 من  أكثر  بانسحاب  فيها  طالبت 
الناخبين  ودعت  للنيابة  ترشحوا  شخص 
أنها  الحركة  وأعلنت  منازلهم.  لمالزمة 
ضد  اعتداًء   400 من  أكثر  السبت  شنّت 

»االنتخابات الزائفة«.
مرتبطة  عنف  أعمال  األحد  تسجل  ولم 
مقتل  أعلنوا  مسؤولين  لكن  باالنتخابات، 

11 فردًا من أسرة واحدة جراء انفجار قنبلة 
زرعت على جانب الطريق في والية ننغرهار 

في شرق البالد.

إنجاز كبير
التي  الفوضى  عن  مسؤولون  وتحدّث 
سيما  وال  السبت  االقتراع  مراكز  شهدتها 
بآلية  المراكز  في  العاملين  إلمام  عدم 
وزّعتها  التي  البيومترية  األجهزة  استخدام 
المراكز  على  األخيرة  الساعات  في  اللجنة 
السياسيين،  الزعماء  استرضاء  لمحاولة 
احتساب  أجل  من  ضرورتها  على  وشددت 

األصوات صحيحة وغير الغية.
الذين  الناخبين  من  كثير  يجد  ولم 
اللوائح،  على  أسماءهم  أشهر  قبل  تسجلوا 
كما سيطرت طالبان على عدد من المراكز 
أن  من  مخاوف  وتسود  االقتراع.  ومنعت 
»يؤثر  قد  واحد  ليوم  االقتراع  فترة  تمديد 
أمام  المجال  ويفتح  العملية«  شفافية  على 
االنتخابات  مراقبة  منظمة  بحسب  التزوير، 

والشفافية في أفغانستان.
شخصًا   44 إلى  التهم  توجيه  وتم 
للقانون  خالًفا  االنتخابات  في  بـ»التدخل 
والغش«، بحسب وزارة الداخلية. ومع مواصلة 
االقتراع  بنقل صناديق  والبدء  الفرز  عمليات 
والمرشحون  الناخبون  أعرب  كابول،  إلى 
األفغان عن شعورهم باإلحباط عبر شبكات 

التواصل االجتماعي.
الرسمية  الصفحة  على  أحدهم  وعّلق 
اللجنة  »عارعلى  فيسبوك  موقع  على  للجنة 
من  هناك  ليس  المستقلة.  االنتخابية 
تنظيم على اإلطالق، لم أتمكن من العثور 
حيث  االنتخابي  المركز  في  اسمي  على 

تسجّلت«.
اللجنة  رئيس  دافع  المقابل،  في 
عن  سيد  البديع  عبد  المستقلة  االنتخابية 
طريقة إدارة الهيئة لالنتخابات، معتبرًا أن 

المشاكل لم تكن بسبب »ضعف اإلدارة«.
سجّلت  التي  الفوضى  من  الرغم  وعلى 
لألمم  التابعة  المساعدة  بعثة  قالت 
جهود  قادت  التي  أفغانستان  في  المتحدة 
تقديم المشورة للجنة إن االنتخابات كانت 
إلى  أفغانستان  تحوّل  في  كبيرًا  »إنجازًا 

االعتماد على القدرات الذاتية«.

كابل ــ وكاالت

 <  ناخبة أفغانية في مركز  اقتراع في والية هرات 

ريو دي جانيرو ــ وكاالت
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<   ترامب متحدثا للصحفيين الثالثاء<   ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقدم العزاء لنجل الصحفي جمال خاشقجي في القصر الملكي 

الرياض ــ وكاالت

ترامب: أسوأ عمليات التستر في التاريخ

مقتل خاشقجي يلقي بظالله على مؤتمر االستثمار السعودي رغم مشاركة بن سلمان
سعى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
إلى منح االنطباع أن شيًئا لم يتغير في مكانته رغم 
أعقاب  في  بالده  لها  تعرضت  التي  الكبيرة  الهزة 
جمال  السعودي  الصحفي  بقتل  المتأخر  اعترافها 
خاشقجي في مقر قنصلية بالده في إسطنبول على 
الرياض.  من  إرسالهم  تم  فردًا   15 من  فريق  يد 
الرياض  منتدى  في  الشاب  العهد  ولي  وشارك 
مقاطعة  وسط  الثالثاء  افتتاحه  منذ  االقتصادي 
دولية واسعة، كما كان من المتوقع أن يشارك أمس 

األربعاء بكلمة في إحدى جلساته.
العهد سيتطرق في  إذا كان ولي  ولم يتضح ما 
كلمته لمقتل خاشقجي، وذلك بعد يوم من قيامه 
ووالده الملك سلمان باستقبال أبناء الصحفي الراحل 
في القصر الملكي في الرياض لتقديم واجب العزاء 

لهما في وفاة والدهما البالغ من العمر 59 عامًا.
جاءت  االقتصادي  المؤتمر  في  مشاركته  لكن 
الدخول  تأشيرات  إلغاء  إجراءات  غداة بدء واشنطن 
وتزايد  القضية،  هذه  في  المتورطين  للسعوديين 
األميركي  الكونجرس  أعضاء  كبار  من  المطالب 
بتنحيه عن منصبه بعد سجل بدا طوياًل من القرارات 
الممتدة  اليمن  حرب  في  بالتورط  بداية  الخاطئة، 
منذ ثالث سنوات، واعتقال رئيس وزراء لبنان سعد 
الحريري ثم اإلفراج عنه بعد تدخل فرنسي ومصري 
عالي المستوى، وقيامه باعتقال عدد من كبار أعضاء 
الريتز  فندق  في  والمستثمرين  المالكة  العائلة 
كارلتون بزعم تورطهم في قضايا فساد مما هز الثقة 

في استقرار االقتصاد السعودي.
وكان ولي العهد النافذ البالغ من العمر 33 عامًا 
تناول قضية خاشقجي بشكل مقتضب في مقابلة مع 
وكالة »بلومبرغ« بعيد اإلعالن عن فقدان أثره في 
الثاني من أكتوبر الماضي، لكنه لم يتحدث علنًا عن 

القضية.
وقال منظمو منتدى »مبادرة مستقبل االستثمار« 
المنعقد في الرياض أن مشاركة ولي العهد »تزيد 
اليوم حماسًة وتميّزًا« وقالت وسائل إعالم سعودية 
العهد  ولي  إن  اإللكتروني  »سبق«  موقع  بينها 

سيعلن خالل الجلسة عن »صفقة« كبيرة.
المنتدى  استضافة  خالل  من  المملكة  وتسعى 
الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنًا 
بمنتدى دافوس االقتصادي العالمي، للعام الثاني، 

جهودًا  المنظمون  وبذل  كارلتون«.  »ريتز  فندق 
كبيرة إلبراز المنتدى على أنه مؤتمر استثماري ناجح، 
والتأكيد على أن أعماله وأهدافه لم تتأّثر بتداعيات 
قضية الصحفي. فُأعلن عن اتفاقات ومذكرات تفاهم 
مليار   50 من  بأكثر  عالمية  الرياض وشركات  بين 
دوالر، وأضيف متحدثون إلى قوائم المشاركين في 
الجلسات، معظمهم قادة دول عربية وإفريقية حليفة 

للرياض.
سعد  اللبناني  الوزراء  رئيس  هؤالء  بين  ومن 
الحريري وولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد 
الجلسة  يحضرا  أن  المرجح  من  اللذين  خليفة  آل 
الملك  األردني  والعاهل  العهد،  ولي  مع  نفسها 
عبداهلل الثاني الذي حضر جانبًا من المؤتمر الثالثاء 
أن  رغم  يتحدث  لم  لكنه  محمد،  األمير  جانب  إلى 

اسمه كان مدرجًا على الئحة المتحدثين.
واكتفى العاهل األردني بالجلوس في القاعة إلى 

جانب ولي العهد لنحو 15 دقيقة، قبل أن يغادرا معًا 
يرافقهما الملياردير السعودي األمير الوليد بن طالل 
الذي كان احتجز لثالثة أشهر العام الماضي مع أمراء 
آخرين في الفندق نفسه، على خلفية قضايا فساد في 
إطار حملة قادها ولي العهد. وخرج بعد تسوية دفع 

بموجبها ماليين الدوالرات، بحسب تقارير صحفية.

أسوأ عملية تستر
عن  المؤتمر  إبعاد  المنظمين  محاوالت  ورغم 
تجاذبات قضية خاشقجي، أقرّ وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في المنتدى 

بأن السعودية »تمر.. في أزمة«.
صحيفة  في  مقاالت  يكتب  خاشقجي  وكان 
»واشنطن بوست« األميركية ينتقد فيها سياسات 
في  عدة  قيادية  مناصب  يتولى  الذي  العهد  ولي 
المملكة. وعاش الصحفي في الواليات المتحدة منذ 

قضية  لكن  جديدة.  استثمارات  استقطاب  إلى 
المنتدى  أعمال  على  تطغى  السعودي  الصحفي 
وأعلنت شخصيات سياسية  الخميس.  ينتهي  الذي 
واقتصادية وإعالمية عديدة مقاطعتها على خلفية 

قضية خاشقجي.

ابتسامات وصور
وبعد 18 يومًا من اإلنكار، أّكدت الرياض السبت 
قنصليتها  في  الخطأ  طريق  عن  ُقتل  خاشقجي  أّن 
خالل »شجار« مع عناصرأتوا للتفاوض مع الصحفي 
حول عودته إلى المملكة، مشدّدة أن ولي العهد لم 
يكن على علم بما حصل. وشّككت دول ومنظمات 

عدة في الرواية السعودية.
المؤتمر  أعمال  من  جانبًا  العهد  ولي  وحضر 
الثالثاء. وظهر مبتسمًا، والتقط الصور مع الحاضرين 
الذين صّفقوا واقفين لدى دخوله القاعة الفخمة في 

2017 خوًفا من تعرضه للتوقيف في بلده في مرحلة 
شهدت اعتقال عشرات رجال الدين والكتّاب واألمراء 

والسياسيين والناشطات في حقوق المرأة.
للمنتدى  األولى  النسخة  في  مشاركته  وخالل 
العام الماضي، تعهد األمير محمد باالنفتاح والقضاء 
على التشدّد في المملكة المحافظة، مطلًقا حملة 
بقيادة  للنساء  السماح  شملت  اجتماعية  تغييرات 

السيارات.
ويرى محللون أن قضية خاشقجي أضرّت بصورة 
عالقات  بأزمة  وتسببت  كإصالحي،  العهد  ولي 
عامة كبرى بالنسبة للسعودية الساعية إلى تنويع 
للنفط عبر جذب االستثمارات  المرتهن  اقتصادها 

الدولية.
دونالد  األميركي  الرئيس  أدان  الثالثاء،  ومساء 
ترامب ما وصفه بأنه »أسوأ عملية تستر في تاريخ 
عمليات التستر« في جريمة قتل الصحفي، معتبرًا 

أنها »إخفاق تام«. وأكد ترامب خالل لقاء مع قادة 
السعودي  العهد  ولي  أن  الثالثاء  مساء  عسكريين 
قال له في محادثة االثنين إنه ليس متورًطا في قتل 
الصحفي. وقال »أكد لي بحزم أن ال عالقة له بذلك 

وأن األمر كان على مستوى أدنى«.
قبل  أواًل«،  الوقائع  معرفة  »أريد  ترامب  وقال 
تم  التي  الطريقة  ذاتها،  بحد  العملية  ينتقد  أن 
البيت  في  األميركي  الرئيس  وقال  التسترعليها. 
األبيض »كان لديهم مخطط أصلي سيء للغاية، 
التستر كانت  رديئة، وعملية  تنفيذه بطريقة  وتم 
األسوأ في تاريخ هذا النوع من العمليات«. وأضاف 
أن عمليتي القتل والتستر تشكالن »إخفاًقا تامًا«.

أي  عن  أسئلة  على  الرد  من  ترامب  وتهرب 
أي  إلى  يؤكد  أن  على  حرص  لكنه  مقبلة،  قرارات 
بأن  وذكر  رئيسيًا«،  »حليًفا  الرياض  تشكل  حد 
الواليات  في  المستثمرين  كبار  »من  المملكة 

المتحدة«.
وقال »السعودية حليف عظيم حًقا. كانوا دائمًا 
من المستثمرين الكبار، وربما أكبرهم في بالدنا«.
هيذر  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وذكرت 
نويرت أن واشنطن ستبدأ إجراءات إلغاء تأشيرات 
دخول 21 سعوديًا يشتبه بتورطهم في الجريمة، 
مؤهلين  يكونوا  أولن  ستلغى  إما  وتأشيراتهم 

للحصول على تأشيرات في المستقبل.
هؤالء  ينتمي  األميركية،  السلطات  وبحسب 
ووزارة  والقصرالملكي  المخابرات  »أجهزة  إلى 

الخارجية ووزارات سعودية أخرى«.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إن 
للواليات  األخيرة  الكلمة  ليست  العقوبات  »هذه 

المتحدة في هذا الملف«.
كما أثارت رواية الرياض للوقائع تشكيًكا كبيرًا 
بهذه  عملية  أن  تصديق  عدم  وسط  العالم،  في 
نائب  على  التخطيط  فيها  سيقتصر  الضخامة 
محمد  العهد،  ولي  معرفة  دون  المخابرات  مدير 
بن سلمان. وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إن 
بال  كثيرة  أسئلة  تترك  قدمت  التي  »التوضيحات 

أجوبة«.
وعدة  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  طالبت  كما 
دول أوروبية أخرى الرياض بتقديم األدلة كاملة، 
التوقف  إلى  ألمانيا  في  الدعوات  تزايدت  بينما 
اجراءات عقابية  للمملكة واتخاذ  عن بيع األسلحة 

بحقها.

أنقرة ــ وكاالت

القامشلي، سورية ــ وكاالت

نيويورك ــ وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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لم يأت بجديد ولم يكشف مكان الجثة

إردوغان يبقي السعودية تحت الضغط لكنه يتجنب املواجهة
طيب  رجب  التركي  الرئيس  ألقاها  التي  الكلمة  خيبت 
إردوغان الثالثاء أمام حشد من أنصاره في مقر البرلمان الكثير 
جمال  السعودي  الصحفي  مقتل  قضية  بشأن  التوقعات  من 
خاشقجي، حيث لم ينف أو يؤكد تفاصيل عدة تداولتها وسائل 
اإلعالم التركية بشأن طريقة قتله منذ دخوله مقر القنصلية 
السعودية في 2 أكتوبر، كما لم يكشف عن مكان جثته، رغم 
مطالبته السلطات السعودية بالتعاون مع بالده في هذا الشأن.

مع  المواجهة  تجنب  يريد  أنه  إردوغان  كلمة  وأظهرت 
السعودية والعمل من قرب مع الملك سلمان مع إبقاء الضغط 
على ولي عهده ونجله األمير محمد بن سلمان، على ما أفاد 
محللون. كما عززت تقارير بأن صفقة ما تم التوصل لها بين 
وكالة  مديرة  أن  خاصة  أميركية،  برعاية  وتركيا  السعودية 
أنقرة  زارت  التي  إيه(  آي  المركزية األميركية )سي  المخابرات 
فجأة التقت الرئيس التركي قبل ساعات فقط من إلقائه خطابه.

العاهل السعودي الملك  اللوم عن  وبدا أن إردوغان يبعد 
سلمان بن عبدالعزيز، الذي تربطه به عالقة شخصية ودية، 
عبر التعبير عن ثقته بتعاونه لكشف مالبسات القضية، بحسب 

ما أضاف المحللون.
استخدم  سلمان،  بن  محمد  األمير  اسم  ذكر  دون  ومن 
إردوغان لهجة تبدو أنها تعزز الشكوك ضد وليّ العهد الشاب، 

والذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة الغنية بالنفط.
وطالب إردوغان بمعاقبة كل المتورطين في مقتل خاشقجي 
بدًءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بالمنفذين. كما حض الرياض 

على كشف أي شخص متورط في الجريمة، »بغض النظر عن 
مكانته«.

واتهمت وسائل إعالم ومصادر تركية ولي العهد السعودي 
باألمر بقتل خاشقجي، كما قالت إن مسؤولين مقربين منه 
تورطوا في الحادث. وهي المزاعم التي نفتها الرياض بشكل 
قاطع، رغم أن كل المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم 
بناء على أوامر ملكية مقربين بالفعل من ولي العهد مثل نائب 
مدير المخابرات اللواء أحمد العسيري، وكذلك المسؤول عن 

اإلعالم في الديوان الملكي، سعود القحطاني.
وقال الباحث في المعهد الفرنسي لدراسات األناضول، جان 
يتعين  يزال  ال  )السعوديين(  فإن  »بالنسبة إلردوغان،  ماركو 
عليهم اإلجابة عن سؤالين: أين الجثة؟ ومن الذي أرسل الفريق 
السؤاالن  وهذان  الصحفي(؟  لقتل  15 سعوديًا  من  )المكون 

يستهدفان األمير محمد بن سلمان أكثر من الملك سلمان«.

لن يضر العالقات
 2 في  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية  خاشقجي  ودخل 
أكتوبر إلتمام خطوات إدارية بهدف زواجه من خطيبته التركية 
خديجة جنكيز التي كانت تنتظره بالخارج. لكنه لم يخرج، رغم 
أنه  السعودية في إسطنبول  زعم محمد بن سلمان وقنصل 

خرج بعد »عشرين دقيقة أو ساعة من دخوله«.
وبعد 18 يومًا، أعلنت الرياض أواًل أّن خاشقجي »توفي في 
شجار« داخل القنصلية. ولكن إردوغان تحدث عن قتل متعمد 
السعودية  الرواية  مع  صارخ  تناقض  في  له،  التخطيط  تم 
األولى. وإذ قدّم إردوغان بضعة عناصر جديدة مؤكدًا معلومات 
تم  أساسية  معلومات  عن  اإلفصاح  عن  امتنع  فإنه  صحفية، 

تسريبها إلى الصحف التركية الموالية للحكومة حول قضية 
القتل، كما كان خطابه أقل حدة تجاه الرياض.

وقال مدير المركز العربي في واشنطن، خليل جهشان، إن 
إردوغان يريد تجنب أي إجراء قد يؤدي »إلحراق جسوره« مع 
الرياض. وأضاف أّن »العالقة مهمة له خصوصًا على المستوى 
االقتصادي وبوجود استثمارات سعودية مهمة في االقتصاد 

التركي، واستثمار مستقبلي تأمل فيه حكومة إردوغان«.
وكانت العالقات بين الرياض وأنقرة متوترة بالفعل.

حين  لقطر،  ثابتًا  دعمًا  أنقرة  قدّمت  الماضي،  فالعام 
مع  العالقات  ومصر  والبحرين  واإلمارات  السعودية  قطعت 
الدوحة. واتهمت الدول األربع اإلمارة الخليجية الصغيرة الغنية 
اإلخوان  جماعة  وتحديدًا  اإلرهابية«  »الجماعات  بدعم  بالغاز 
المسلمين التي يدعمها إردوغان، والتقرب من إيران الغريم 

اإلقليمي للسعودية.
وتراقب الرياض عن كثب عالقة الحكومة التركية بجماعة 
اإلخوان المسلمين التي تصنفها السعودية وحلفاؤها »تنظيمًا 

إرهابيًا«.
ومع الصعوبات التي يواجهها االقتصاد التركي بفعل ضعف 
الليرة وزيادة التضخم، فإن أكثر ما يهم أنقرة هو تجنب قطع 

العالقات مع الرياض.
والعام الماضي، زار نحو 500 ألف سائح سعودي تركيا، فيما 
األولى  العشرين  التصدير  السعودية من ضمن وجهات  تعد 

لتركيا.
لم  إردوغان  خطاب  أن  من  الرغم  على  إنه  جهشان  وقال 
»يأت بأي شيء جديد«، فإن تصريحاته وضعت ما هو معروف 

بالفعل في »شكل متماسك«.

وأضاف »لقد كان نوعًا من الضغط على السعوديين للقيام 
بدورهم«، إذ إّن تركيا قامت بدورها وتحدى إردوغان الرياض 
العملية  في  األخضر«  الضوء  أعطى  طرف  أي  تتعقب  »أن 

»الوحشية«.
القانوني  التحدي  بعض  انتقادات،  )هناك(  »نعم  وتابع 
يضر  أن  يمكن  تحدٍ  دون  لكن  القضية،  لتواجه  للسعودية 

بالعالقة« بين البلدين.

الكرة في ملعب السعودية
في  الموقوفين  شخصًا،  الـ18  بمحاكمة  إردوغان  وطالب 
في  الواقعة،  في  الرياض  تحقيقات  من  كجزء  السعودية 

إسطنبول، وهو طلب ال يتوقع أحد أن تستجيب له الرياض.
وقال المحلل ماركو »الكرة إذن في ملعب السعودية«، وتابع 

أنّها »وسيلة لمنح الملك طريقًا للخروج )من األزمة(«.
وقالت األستاذة في »جامعة بو للعلوم« في باريس، جانا 
األسبوع  نهاية  خالل  اإلعالم  »ضجيج«  إبقاء  مع  إنّه  جبور، 
الفائت في انتظار خطاب إردوغان، كان ذلك »وسيلة لممارسة 
الضغط على الرياض من أجل الحصول على تنازالت من األمير 

محمد بن سلمان«.
»خطاب  أّن  وأضافت  تمت.  المهمة  أن  جبور  واعتبرت 
في  اتفاق  إلى  التوصل  تم  أنه  يظهر  جدًا  المعتدل  إردوغان 

الساعات التي سبقت الخطاب«.
وتابعت »مهما كان ما حصل عليه، خرج إردوغان كرابح في 
هذه القضية: لقد نجح في تلطيخ صورة الرياض وصورة األمير 
محمد بن سلمان، وسلبهما الهيبة على المسرحين اإلقليمي 

والدولي«.

يقبع مئات المقاتلين األجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم 
»داعش« في سجون »وحدات حماية الشعب الكردية« في 
شمال شرق سورية حيث يُشكلون عبئًا كبيرًا على اإلدارة 
المعنية  الدول  وتطالب  محاكمتهم  ترفض  التي  الذاتية 

بتسّلم مواطنيها.
معهم  تجريها  مقابالت  خالل  التنظيم  ويكررعناصر 
وسائل إعالم مناشدة دولهم بأن تطالب بهم، لكن األمر 
يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية بعدم 

عودتهم إليها.

900 أجنبي
عنصر   900 نحو  سجونها  في  الكردية  الوحدات  وتعتقل 
أجنبي من 44 دولة، وفق ما أفاد المتحدث باسمها نوري 
محمود، مؤكدًا أنه حتى اآلن »ال نزال نلقي القبض على 
إرهابيي« التنظيم مع استمرار المعارك ضده في آخر جيب 

يسيطرعليه شرق سورية.
ومن بين أشهر المعتقلين لدى األكراد، ألكسندر آمون 
وحدة  من  الوحيدان  الناجيان  الشيخ،  والشافعي  كوتي 
صحفيين  بحق  التعذيب  مارست  مقاتلين  أربعة  ضمت 
وآخرين إضافة إلى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية 

»البيتلز« كونهم بريطانيين.
العديد من  اعتقال  تم  الرقة،  التنظيم من  وبعد طرد 
الفرنسيين بينهم أدريان غيهال وأميلي كونيغ وتوماس 

بارنوان.
ألكثر  خاصة  مخيمات  الكردية  الوحدات  وتخصص 
وفق  عائالتهم،  من  طفل   1200 ونحو  امرأة   500 من 

مسؤولين محليين.
وال يمتلك غالبية هؤالء وثائق شخصية، بحسب ما يقول 
مسؤول هيئة الخارجية في اإلدارة الذاتية عبد الكريم عمر، 
مشيرًا إلى وجود »نساء لديهن أربعة أطفال، وكل طفل من 

أب، وكل أب من دولة«.

ال محاكمات
عائالت  من  أفراد  بضعة  فقط  دول  أربع  واستلمت 
نساء  تسليم  تم  أنه  عمر  ويوضح  األجانب.  المقاتلين 
إضافة  والسودان،  وإندونيسيا  روسيا  إلى  أطفالهن  مع 
إلى تسليم سيدة مع أطفالها األربعة وجهادي قاتل في 

صفوف التنظيم إلى الواليات المتحدة.

رعاياها  تسلم  في  المعنية  الدول  تلكؤ  ومع 
األجانب  المعتقلين  مئات  مصير  يبقى  ومحاكمتهم، 
لديها  محاكمتهم  الكردية  اإلدارة  رفض  مع  مجهواًل 

ألسباب عدة.
المرتزقة  الدواعش  نحاكم  »نحن  عمر،  ويوضح 
فلن  لألجانب  بالنسبة  أما  السوريين.  المحليين 
عبء  وهذا  جدًا،  كبيرة  »أعدادهم  مضيفًا  نحاكمهم«، 

ثقيل ال نستطيع أن نتحمّله لوحدنا«.
ويتساءل »ليست لدينا قوانين إعدام، فإذا حكمناهم 

وانتهت مدة عقوبتهم إلى أين سيذهبون؟«.
المقاتلين  محاكمة  تطرح  ال  المجاور،  العراق  وفي 
أصدرت  الحالي،  العام  مطلع  فمنذ  إشكالية.  األجانب 
محاكم عراقية أحكامًا بحق أكثر من 300 متشدد، بينهم 

مئة أجنبي باإلعدام أوالسجن المؤبد.
الطرق  »بشتى  الكردية  الذاتية  اإلدارة  وتحاول 
ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أوالدول التي لها 
رعايا من الدواعش في مناطقها لتقوم بواجبها األخالقي 

واإلنساني والقانوني، باستالم رعاياها«، بحسب عمر.

معاملة  خاصة
وحتى اآلن، باءت كل محاوالت األكراد بالفشل مع تهرب 
غالبية الدول المعنية »من المسؤولية ورميها كرة النار بين 

يدينا«، وفق عمر.
استعادة  على  والسودان  وإندونيسيا  روسيا  ووافقت 

بعض مواطنيها، ال سيما منهم نساء وأطفال.
وقال رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الجنرال 
جو دانفورد الشهر الحالي إن »إعادة هؤالء المقاتلين الى 
وعدم  سياسية  العتبارات  تأجلت  لمحاكمتهم  بلدانهم 

توافق النظم القانونية«.
وعبرت باريس بدورها عن تأييدها لمحاكمة مواطنيها 
الجهاديين المعتقلين في كل من العراق وسورية، مشيرة 
إلى أنها ستتدخل في حال إنزال عقوبة اإلعدام بحقهم، 
رغم مطالبة عائالت الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم 

في فرنسا.
تحظيان  الدولي  التحالف  من  فقط  دولتين  أن  ويبدو 
بمعاملة خاصة من األكراد، هما فرنسا والواليات المتحدة.

عن  الكشف  عدم  فضّل  كردي  عسكري  قيادي  وقال 

اسمه »نتواصل ونعقد لقاءات مع الحكومة الفرنسية )...( 
لكن ال نريد الضغط عليها لتسلم الدواعش الفرنسيين، ال 

نريد إحراج الحكومة الفرنسية«.
وينطبق األمر ذاته على األميركيين، وفق القيادي الذي 
الفرنسيين  الدواعش  إخراج  »عدم  حول  قرار  عن  تحدث 
حكومتي  )على  الضغط  لعدم  اإلعالم  أمام  واألميركيين 
البلدين(«. ويضيف »لدينا تفاهمات بهذا الخصوص« لم 

يحدد مضمونها.
ويتيح األكراد لوسائل اإلعالم بين الحين واآلخر إجراء 

مقابالت مع مقاتلين أجانب يختارونهم بأنفسهم.
من  مواطنيها  من  اثنين  استالم  بريطانيا  ورفضت 
في  واالس  بن  األمن  وزير  ورجح  البيتلز«.  »مجموعة 
يوليو عدم محاكمتهما في بريطانيا بعد تجريدهما من 
في  يحاكما  أن  ورجح  معتاد.  غير  إجراء  في  جنسيتهما، 

الواليات المتحدة.

تواصل
وتتذرع بعض الدول، وفق عبد الكريم عمر، بعدم وجود 
إلى  يدفعها  ما  الذاتية،  اإلدارة  مع  دبلوماسية  عالقات 
عدم التنسيق معها. لكن ذلك ال يقنع األكراد باعتبار أّن 
»غالبية الدول موجودة على األرض من خالل شراكتهم 
على  ممثلون  »لديها  عمر  ويتابع  الدولي«.  التحالف  مع 

األرض.. واستخبارات أيضًا«.
وتتواصل اإلدارة الذاتية مع حكومات الدنمرك وهولندا 

وكندا في هذا الخصوص.
وبحسب عمر، جرت لقاءات عدة مع ممثلين عن كندا 
تم  العراقي  كردستان  إقليم  في  السليمانية  مدينة  في 
 )...( الكندية  الجنسية  حاملي  وثائق  »تجهيز  إثرها  على 
نعرف  وال  المتابعة(  )عن  الكندية  الحكومة  توقفت  ثم 

السبب«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية ستيفانو 
المستطاع،  قدر  الملف  تتابع  بالده  حكومة  إن  مارون 
تواصل  قنوات  فتحوا  كنديين  »دبلوماسيين  أن  موضحًا 
تواجد  مكان  لتحديد  المحلية  الكردية  السلطات  مع 

المواطنين الكنديين«.
وأكد أن »أي معلومات عن تفاهم فيما يتعلق بإعادة 
المواطنين الكنديين من سورية ال أساس لها من الصحة«.
وال تبدو الخيارات المتاحة أمام األكراد كثيرة، لكن عمر 
يشير إلى أن أحدها هو الدعوة إلى »إنشاء محكمة دولية 
لمحاكمة هؤالء المجرمين«، على أن »يقضوا فترة حكمهم 

في دولهم وليس في مناطقنا«.

المجاعة تهدد 14 مليونًا

األمم املتحدة: الوضع اإلنساني 
باليمن األسوأ في العالم

دولهم ال ترغب في استعادتهم

900 مقاتل أجنبي من تنظيم »داعش« بال محاكمة في سجون أكراد سورية

14 مليون  الذي يهدد حياة  المجاعة  المتحدة مجددًا من شبح  األمم  حذرت 
شخص في اليمن خالل األشهر القليلة المقبلة إذا بقي الوضع على ما هو عليه 
اإلنساني في  »الوضع  أن  الثالثاء  لها  المتحدة في مذكرة  األمم  واعتبرت  اآلن. 
مباشر  ارتباط  على  يعرفها  التي  الغذائية  واألزمة  العالم،  في  األسوأ  هو  اليمن 

بالنزاع« الذي تشهده البالد منذ 2014.
وجاء في مذكرة لمساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، مارك 
مليون   14 بأن  الـ15،  األمن  مجلس  أعضاء  على  الثالثاء  وزعت  والتي  لوكوك، 
الوضع  اليمن إن استمر  القادمة في  المجاعة« خالل األشهر  شخص »على شفا 
والقوات  الحوثيين  بين  حربًا   2014 منذ  يشهد  الذي  البلد  هذا  في  حاله  على 
تحالف عسكري في  رأس  السعودية على  استعرت مع تدخل  للحكومة،  الموالية 

مارس 2015.

األسوأ في العالم
وكتب لوكوك في المذكرة التي تحمل تاريخ 18 أكتوبر إن »الوضع اإلنساني 
مليون   22 يعادل  ما  أي  السكان،  من   75% العالم.  في  األسوأ  هو  اليمن  في 
8,4 مليون في حال انعدام األمن  شخص، بحاجة إلى مساعدة وحماية، بينهم 

الغذائي الخطير وبحاجة إلى توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة«.
 5,6 8,4 مليون بمقدار  الحاالت، قد يزداد عدد  وأوضح المسؤول »في أسوأ 
مليون، مما يرفع العدد اإلجمالي لألشخاص على شفا المجاعة في اليمن إلى 14 

مليونًا«، مؤكدًا أن »األزمة الغذائية في هذا البلد على ارتباط مباشر بالنزاع«.
وذكر بهذا الصدد سعر البنزين الذي ارتفع بنسبة %45 والريال الذي تراجعت 
من   20% فقد  »منذ سبتمبر  أنه  إلى  مشيرًا  الدوالر،  مقابل   47% بنسبة  قيمته 
قيمته )...( ووطأة هذا التراجع في قيمة العملة يطال جميع العائالت في اليمن«.

وأضاف أن »أكبر عملية إنسانية تجري« في اليمن، مؤكدًا أن »أكثر من 200 
شريك يقدمون المساعدة والحماية« من خالل خطة إنسانية دولية.

للتصدي  أساسي  أمر  السخية  الهبات  تقديم  أن مواصلة  لوكوك على  وشدد 
جميع  عبر  زيادتها  وحتى  الــواردات  وصول  حركة  على  الحفاظ  وكذلك  لألزمة، 
المرافئ. وكان برنامج األغذية العالمي حذر في 16 أكتوبر بأن المجاعة قد تطال 
ما يصل إلى 12 مليون شخص خالل األشهر المقبلة. وأوقع النزاع المسلح الذي 
2015 أكثر من عشرة آالف قتيل، وتسبب بأسوأ أزمة  اليمن منذ مارس  يعرفه 

إنسانية في العالم، بحسب األمم المتحدة.

<  نساء يسرن في مخيم شمال سورية يضم عائالت عناصر من تنظيم »داعش« 

<  إردوغان أثناء إلقاء خطابه أمام البرلمان التركي
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كالم في األرقام

جرى تصديرها على متن شاحنة نفط 
من ميناء البريقة إلى إسبانيا أول من أمس 

الثالثاء.

قالوا
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مكاسب  ليبيا  في  الموازية  بالسوق  تداوًل  األكثر  الدولية  العمالت  حققت 
للعملة   3.7% إلى  فيها  الزيادة  نسبة  وصلت  الليبي،  الدينار  أمام  أسبوعية 

الموحدة. %1.77 للعملة األوروبية  البريطانية، و  %1.6 للعملة  األميركية، و 
 5.33 مقابل  األربعاء  أمس  دينار   5.53 إلى  األميركي  الدولر  صعد  فقد 
خالل   3.7% نسبتها  وبزيادة  قرشًا،   20 بفارق  الماضي  قبل  األربعاء  دينار 

أسبوع.
قرشًا خالل   11 وبفارق  دينار   6.18 مقابل  دينار   6.29 إلى  اليورو  زاد  كما 
سبعة  ليسجل  أمس  عاد  الذي  اإلسترليني  الجنيه  وكذلك  نفسه،  األسبوع 

6.9 دينار األربعاء قبل الماضي. دنانير مقابل 
دينار   0.97 إلى  التركية  الليرة  ارتفعت  أقل،  بوتيرة  وإن  نفسه  والحال 
دينار   1.91 إلى  التونسي  والدينار  قروش،  ثالثة  بفارق  دينار،   0.94 مقابل 

1.89 دينار. مقابل 

 صعود الدوالر 3.7% واليورو 1.7% أمام الدينار في أسبوع

 ألف برميل نفط

المؤسسة الوطنية للنفط 
ستقدم كل الدعم لشركة 
طيران النفط بما يضمن 
لها حصة في سوق النقل 
الجوي.

مصطفى صنع اهلل

 * كاتب ليبي

االنقسام يلقي بظالله على 
كافة مؤسسات الدولة بما فيها 

وزارة المالية، مما أضعف أدائها 
وقدرتها عن إظهار المركز 

المالي الحقيقى للدولة
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د. أسامة إبراهيم السحاتي*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3905دولر أميركي
1.5938يورو

1.8043الجنية السترليني
0.3706الريال السعودي
0.3786درهم إماراتي

0.2004اليوان الصيني

2018 24 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

المصرف »المركزي« بالبيضاء:

1.5 مليار دينار متوسط قيمة الصكوك املتداولة شهريا
بنغازي ـ الوسط

المركزي  ليبيا  لمصرف  حديث  تقرير  أظهر 
المتداولة  الصكوك  عدد  أن  البيضاء، 
مليون   914.66 بلغ  بالكامل  يدوي  بشكل 
قيمتها  تصل   ،2016 العام  خالل  صك 
يعادل  ما  أي  دينار،  مليار   25.5 نحو  إلى 
الصكوك  قيمة  متوسط  دينار  مليار   1.5

شهريًا. المتداولة 
المالي«  »الستقرار  تقرير  وقال 
بالبيضاء  المركزي  المصرف  عن  الصادر 
»غالبية  إن  الجاري،  أكتوبر  في  الصادر 
خالل  من  تتم  المصارف  بين  المدفوعات 
عبرها  يجري  التي  اليدوية،  المقاصة  نظام 
الورقية وكذلك الصكوك  تحصيل الصكوك 
يدوية،  بطريقة  واحد  آن  في  اإللكترونية 
وبعض  الحكومية  الجهات  مع  الحال  كذلك 
الصكوك  تستخدم  حيث  التجارية  الكيانات 
غرفة  طريق  عن  تحصيلها  يتم  التي 
محذرًا  يدوي«،  بشكل  بنغازي  المقاصة 
لمخاطر  النظام عرضة  أن ذلك »يجعل  من 

عالية جدًا«. بنسبة  والحتيال  التزوير 
أشار  التنظيمي،  الصعيد  وعلى 
الرقابة  جناح  من  منشور  إلى  التقرير 
مقاصة  غرفة  عمل  ينظم  المصارف  على 
الجلسات األسبوعية  بنغازي، من حيث عدد 
توجد  ل  مرحليًا  الستحقاق،  ومواعيد 
المصارف  بين  البينية  المقاصة  عملية 
البيني  للتشغيل  ترتيب  يوجد  ل  حيث 
المصارف.  مختلف  بين  الخاص  المحلي 
من   70٪ نسبة  العادية  المقاصة  وتمثل 
عبر  والدفع  )البطاقات،  األخرى  المدفوعات 

النقال(
أن  أظهرالتقرير،  متصل  صعيد  على 
ل  المصرفي  للقطاع  الديون  مخصصات 
مشيرًا  المتعثرة،  الديون  كامل  تغطي 
تتراوح  المتعثرة  القروض  نسبة  أن  إلى 
من  الفترة  خالل   %  22.5 و   %  12 بين 
ارتفاع  من  وحذر   .2016 ـ   2008 العام 
الدولية،  بالمعايير  مقارنة  النسبة  هذه 
القروض  نسبة  تجاوز  عدم  تفترض  التي 
6 %، منوهًا إلى ضعف  المصرفية المتعثرة 
الئتمان  بإدارة  والبشرية  الفنية  الجوانب 

الليبي. المصرفي  القطاع  في 
وأضاف أن هذه التطورات دفعت مصرف 
المصرفي  القطاع  حث  إلى  المركزي  ليبيا 
الئتمان، وإعادة  على تطوير سياسات منح 
وزيادة مخصصات  المتعثرة  الديون  جدولة 

محطات  وعدد  لديها،  البيع  نقاط  شبكات 
إلى  المعلن عنه مضلل  المثبتة  البيع  نقاط 
حد ما«. ونوه إلى أن »العديد من المحالت 
تمتلك أجهزة نقاط البيع من عدم مصارف 
واحد  منفذ  في  متعددة  محطات  )تركيب 
البطاقة الوطنية( ويعالج  يعني عدم انتشار 
خالل  من  البطاقات  معامالت  مصرف  كل 
غير  للمصارف  بالنسبة  الخاصة  شبكته 
ذلك  وأرجع  نمو«.  بطاقة  تحت  المنضوية 

وتطبيق  المخاطر  إدارة  وتفعيل  الديون، 
القطاع. في  الحوكمة  معايير 

في  المركزي  المصرف  اعتبر  ذلك  إلى 
المصرفية  البطاقات  استخدام  أن  البيضاء، 
ضعيف جدًا في ليبيا، مشيرًا إلى أن عملية 
تزال ضحلة  »ل  للسوق  المنتج  هذا  اختراق 
الشبكة في  أداء  إلى »ضعف  ونوه  للغاية«. 
إلى  مشيرًا   ،)ATM( الذاتي  السحب  آلت 

الخدمة. تواصل  المستمر وعدم  النقطاع 
مثل  خاصة  بطاقات  المصارف  وتصدر 
وبطاقة  الوحدة،  لمصرف  زاد  )بطاقة 
الدولية  والبطاقات  الوطني  للتجاري  وطني 
المحلي  لالستخدام  المعرفة  كارد«  »ماستر 
لمصرف  نمو  وبطاقة  األمان،  لمصرف 
وصديق  الطالب  وبطاقة  أفريقيا  شمال 
مصرف  وبطاقة  الجمهورية،  لمصرف 

الصحاري(
المالي«  »الستقرار  تقرير  بيانات  ووفق 
تنمية  على  تعمل  ل  المصارف  »أغلبية  فإن 

البيني  التشغيل  ترتيبات  وجود  »عدم  إلى 
لشبكات  البيني  الربط  وعدم  محليًا، 
النظام  كفاءة  عدم  يسبب  ما  البطاقات 

التكلفة«. وارتفاع 
بنظام  اللكترونية  التحويالت  وبشأن 
إلى  التقرير  أشار   ،»ACH«و  »RTGS«
كمدفوعات  المدفوعات  هذه  مع  »التعامل 
اإللكتروني  المقاصة  نظام  في  أولوية  ذات 

المركزي«. المصرف  المصارف في  بين 
متوقفة  الخدمة  »هذه  إن  قال  لكنه 
التي  الشرقية  المنطقة  مصارف  أغلب  فى 
الغربية  بالمنطقة  العامة  إداراتها  تقع 
الوحدة«،  و  والتنمية  التجارة  مصرفي  عدا 
تستخدم  المصارف  »باقي  إن  مضيفا 
الحوالت  إرسال  أسلوبا تقليديا، بحيث يتم 
لإلدارات العامة عن طريق استخدام البريد 
اللكتروني(  البريد  )الفاكس،  العادي 

وليس من خالل النظام«.
الهاتف  بواسطة  الدفع  خدمة  وعن 

 <  مواطنون عند مدخل أحد فروع مصرف الجمهورية

في  المركزي  المصرف  اعتبر  النقال، 
لمصارف  منفردة  »مبادررات  أنها  البيضاف 
النقال  الهاتف  خدمة  بتشغيل  تقوم 
الخدمة  »هذه  أن  وأوضح  والبطاقات«، 
تغطي ما بين 25 و30 % من السوق نتيجة 

بحته. تقنية  ظروف 
بمصرف  لى  أدفع  »خدمة  أن  إلى  ونوه 
اإلنترنت  على  تعتمد  والتنمية  التجارة 
نسبة  سحب  على  باتفاق  التجار  واشتراك 
سيولة نقدية محددة من إجمالي المبيعات 

ما قوض نجاح هذه الخدمة«.
العاملة،  المصارف  باقي  بشأن  أما 
تقنية  ظروفا  »تواجه  إنها  التقرير  قال 
الحالية  الترتيبات  في  متأصلة  ومحاسبية 
كبيرة  المدفوعات  وتسوية  لتصفية 
مع  اليومية  البطاقات  ومعامالت  القيمة 
فروعهم  ربط  عدم  كذلك  معامالتـ  شركة 
معالجة  ومنظومة  كيوب  فلكس  بمنظومة 

اإللكترونية«. الصحكوك 

»مالية الوفاق«
 في مفترق الطريق

تصور معي مثاًل أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بصرف مرتبات 
تحريك حساب  عن طريق  بصورة شهرية  بالدولة  العاملين 
وزارة المالية بالمصرف المركزي وتحويل قيمة المرتبات إلى 
إلى  السيولة  بإحالة  بدورها  تقوم  التي  الرئيسية،  المصارف 
بتنفيذ  المركزي  قيام  يعني  هذا  ليبيا،  في  المختلفة  الفروع 
ما نسبته %75 من الميزانية العامة، والسؤال هنا: ماذا تبقى 

من مهام لوزارة المالية؟!
غياب  ظل  في  تنفيذه  يمكن  الفتراضي  التصور  هذا  إن 
والغايات  األهداف  وغياب  العامة  للميزانية  التخطيطي  الدور 
الميزانية  تنفيذ  كان  فإذا  الليبي،  المجتمع  لها  يطمح  التي 
فإن  األهداف  لتحقيق  منهجي  تتبع  وفق  يسير  ل  العامة 
منه،  منفعة  ول  فائدة  ل  مجانيًا  أمرًا  يصبح  الميزانية  تنفيذ 
صكًا  حررت  لو  ماذا  آخر،  افتراضي  تصور  إلى  يقودنا  وهذا 
مدير  يأتيك  ثم   ،»x« صديقك  لصالح  الخاص  حسابك  من 

المصرف ويقول لك إن صديقك »x« ليس من حقه، وإنما 
الصك  ويلغي   ،»y« صديقك  باسم  صكًا  تحرر  أن  لبد 
أموال  أم  أموالك  هذه  هل  هنا:  والسؤال  إليك،  يعيده  أو 
المصرف؟ واإلجابة هي أن األموال في حسابك هي أموالك، 
كما أن األموال في حسابات المصرف المركزي هي أموال 

خزانة عامة.
النقدية  السياسة  بين  الفرق  حول  تساؤل  ويبرز 
والسياسة المالية، فالسياسة المالية تعرف بأنها مجموعة 
العامة  النفقات  توجيه  إلى  تهدف  التي  اإلجراءات  من 
واإليرادات العامة بما يحقق أهداف السياسات القتصادية 
وهي: النمو والستقرار القتصادى والتوظيف، أما السياسة 
المصرف  يتخذها  التي  اإلجراءات  عن  عبارة  فهي  النقدية 
المركزي من أجل السيطرة على حجم وإمكانية توافر النقد 
والئتمان بغرض التأثير في النشاط القتصادى بما يتفق 

مع مصلحة القتصاد القومي.
ففى غياب السياسات القتصادية الكلية تتداخل السياستان 
وتغيب  الختصاصات  وتتنازع  السياسات،  من  وغيرهما 
والمساءلت،  المسؤوليات 

وهذا ما يحصل في ليبيا.
مع  الشتباك  هذا  إن 
يصاحبه  المركزي  المصرف 
مع  آخر  نوع  من  اشتباك 
والمتابعة،  الرقابة  أجهزة 
في  تهدف  المالية  فوزارة 
الرقابة  إلى  األول  المقام 
والميزانية  العام  المال  على 
خالل  من  سواء  العامة 
خالل  أومن  العامة  اإلدارات 
فمن  الماليين،  المراقبين 
غير المعقول أن يصدر تقرير صادم من ديوان المحاسبة عن 
األداء المالي في ظل وجود وزارة للمالية بمراقبيها وأقسام 
المراجعة الداخلية التابعة لها، وكيف يمكن أن نتصور تقرير 
الديوان في غياب وزارة المالية بمراقبيها وإداراتها وأقسامها 
ومراقباتها، هل سيكون أشد وقعًا أم العكس؟ هذا يدعونا إلى 
األمر  يتعلق  عندما  المالية خاصة  وزارة  على مستقبل  القلق 
القدرة  وعدم  باإلستراتيجيات  المرتبطة  الرئيسية  بالمخاطر 
على تحقيق هدف الرقابة والمساءلة التي ترتكز عليها كافة 
جهدًا  أيضًا  األمر  يتطلب  كما  الحكومية،  المحاسبة  أنظمة 
وطنيًا في إعادة النظر في كافة عمليات وأنشطة وزارة المالية 
وإعادة هندستها لمواجهة التحديات من خالل إعادة العتبار 
للميزانية العامة كأداة تخطيط وتوجيه ورقابة واتخاذ قرار، 
لوظيفة  والتأهيل  الستقاللية  مزيد  منح  إلى  النظر  كذلك 
وتحسين  والمشاركة  الشفافية  وتعزيز  المالي،  المراقب 
والحتياجات  لألغراض  مالءمتها  ودراسة  المالية  التقارير 
من  المزيد  وعقد  المصلحة،  وأصحاب  للمجتمع  المتعددة 
واألجهزة  المالية  وزارة  بين  والتكامل  للتعاون  العمل  ورش 
العليا للرقابة وتعزيز العتمادية على الرقابة الداخلية وأقسام 
في  الداخلية  المراجعة  أداء  برمجة  يعاد  أن  على  المراجعة، 
القطاع الحكومي وفقًا لألساليب الحديثة للمراجعة الداخلية 
قيمة  وإضافة  والموضوعية  الستقاللية  إلى  تستند  التي 
المخاطر  أساس  على  القائمة  المراجعة  وأعمال  للمنظمة 

وتفعيل حوكمة القطاع العام.
مؤسسات  كافة  على  بظالله  يلقي  السياسي  النقسام  إن 
أدائها  من  أضعف  الذي  األمر  المالية،  وزارة  فيها  بما  الدولة 
وقدرتها عن إظهار المركز المالي الحقيقى للدولة، وتراجع دورها 
في مجال إعداد ميزانية موحدة وحساب ختامي موحد وأرصدة 

ختامية موحدة.
المؤسسة  توحيد  هو  اآلن  الوزارة  يواجه  الذي  التحدي  إن 
المالية، المتمثلة في وزارة المالية، والغريب في األمر أن الحكومة 
الموقتة تواجه نفقاتها من خالل اإلقراض من المصرف المركزي 
بالبيضاء، وأن حجم اإلقراض يظهر كرقم إجمالي في سجالت 
وزارة مالية الوفاق كإضافة للدين العام بصورة توقعية، ويبدو 
أن ذلك أثار شهية »المركزي« في ممارسة دور صندوق النقد 

الدولي في فرض سياساته على الدول المقترضة، .
وأن  واقتصاديًا،  قطاعيًا  مبوبة  العامة  الميزانية  أن  يذكر 
القطاع يقيد كمركز للتكلفة يتم الصرف عليه، فمرتبات قطاع 
المرتبات، غير  الباب األول تحت بند  التعليم مثاًل تقيد على 
أنها واحدة،  للتعليم في ميزانية يفترض  أنه يوجد قطاعان 
موضوع  مع  التعامل  سهولة  هو  إليه  أخلص  أن  أريد  وما 
توحيد وزارة المالية من الناحيتين الفنية والمالية، إل أنه قد 
الختصاصات  تنازع  في  تتمثل  سياسية  عوائق  هناك  تكون 
وصالحيات العتماد والتكليفات وإصدار التفويضات المالية، 
األمر الذي يضع وزارة المالية في مأزق التفكك والتآكل، كما 
التي  والسيناريوهات  التصورات  توضع  أن  األنسب  من  أنه 
رفعها  ثم  ومن  عليها،  التفاق  ويتم  النقسام  هذا  تعالج 
لجهات الختصاص لعتمادها وتحمل المسؤولية الناتجة عن 

مخاطر النقسام.

إعادة هيكلة
»املتحدة للطيران«

 <  خالل توقيع  اتفاقية إعادة رسملة الشركة المتحدة للطيران

وّقـع صندوق اإلنماء القتصادي والجتماعي والشركة الليبية األفريقية 
العاصمة  في  الوزراء  رئاسة  ديوان  بمقر  اتفاقية،  القابضة،  للطيران 

طرابلس، تقضي بإعادة رأسمالة )رسملة( الشركة المتحدة للطيران.
الوزراء ما ورد في التفاقية بشأن  ولم يوضح بيان صادر عن مجلس 
»رسملة« الشركة، من حيث طبيعتها واألغراض المستهدفة منها، وهل 
هي زيادة رأس مال الشركة أم مصروفات ألغراض أخرى كسداد ديون أو 

بغرض زيادة اإلنتاجية إلطالة عمر الشركة.
وحضر مراسم توقيع التفاقية كل من عضو المجلس الرئاسي عماري 
الوطني  الوفاق  حكومة  في  والصناعة  القتصاد  بوزارة  والمفوض  زايد، 
للطيران  األفريقية  الليبية  الشركة  إدارة  ورئيس مجلس  العيساوي،  علي 
القابضة سعيدالحضيري، ورئيس مجلس إدارة صندوق اإلنماء القتصادي 
والجتماعي المكلف رمضان األرناؤوطي، ووكيل وزارة المواصالت لشؤون 

الطيران والنقل الجوي هشام أبو شكيوات.
كافة  باستكمال  تقضي  التفاقية  إن  واإلعالم  التواصل  إدارة  وقالت 
بمراكز  الرابضة  للطيران  المتحدة  الشركة  بطائرات  المتعلقة  اإلجراءات 
لها  الالزمة  الحلول  وإيجاد  الصيانة،  لغرض  األوروبية  الدول  بعض 

واسترجاع الطائرات المملوكة للشركة المحتجزة بالخارج.
يشار إلى أن الشركة المتحدة للطيران هي شركة ليبية وطنية مملوكة 
القتصادي  اإلنماء  القابضة وصندوق  للطيران  األفريقية  الليبية  للشركة 
والجتماعي، جرى تأسيسها عام 2006 ويقع مقرها بمطار معيتيقة شرق 

طرابلس.
وتعتبر الشركة المتحدة للطيران الوحيدة في ليبيا المتخصصة في نقل 
كبار شخصيات الدولة حيث تملك خمس طائرات V.I.P ومن بينها طائرة 
من طراز »ليرجيت 60« وتشالنجر 300« و»تشالنجر 850« و»بومباردي 

غلوبال 5000«، بحسب موقع الشركة.
وفي العام 2014 قررت الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء السابق 
الخاص  الطيران  جهاز  مع  للطيران  المتحدة  الشركة  دمج  زيدان  علي 

والشحن الجوي إل أن القرار تعثر تنفيذه وألغي فيما بعد.

 22.5% نسبة القروض 
المتعثرة استخدام البطاقات 
المصرفية كأداة ضعيف جًدا

بالسوق  الدولر  سعر  ارتفاع  محللون  أرجع 
الدينار  ونصف  دينار  من  أكثر  بفارق  السوداء 
رئيسة،  أسباب   4 إلى  الخاص  الجديد  السعر  عن 
السوق  في  األميركية  العملة  سعر  وصل  إذ 
والسعر  دينار.   5.53 إلى  األربعاء  ظهر  الموازية 
الصادر  الرسمي  السعر  يتضمن  الخاص  الجديد 
إضافة  مع  دينار(،   1.38( المركزي  المصرف  عن 
.183% النقد األجنبي بنسبة  رسوم على مبيعات 

المالية  األوراق  لسوق  السابق  الرئيس  وقال 
عبر  تدوينة  في  الشحومي،  سليمان  بطرابلس، 
صفحته على »فيسبوك«، إّن سبب ارتفاع الدولر 
»سوق  األخيرة  كون  إلى  يرجع  السوداء  بالسوق 
أن  حين  في  الوقت،  نفس  في  وصكوك  كاش 
أّن  إلى  باإلضافة  الدولرالكاش«،  تفتقد  البنوك 
وقتًا  تستغرق  البنوك  تطبقها  التي  اإلجراءات 
أسقف  ووجود  البيروقراطية،  بسبب  طوياًل؛ 

المباشر. التحويل  لعملية 
»البعض  أن  في  يتمثل  آخر  سببًا  وأضاف 

من  خوفًا  األعلى؛  بالسعر  التعامل  يُفضّل 
مشددًا  أمواله،«،  لمصدر  والمتابعة  الرقابة 
من  وصبر  وقت  إلى  يحتاج  »األمر  أّن  على 
القدرات  ورفع  السياسات«،  في  واستقرار  الجميع 
السرية  وتعزيز  خدماتها  وتطوير  للبنوك  الفنية 

المصرفية.
أحيانًا  كانت  السوداء  »السوق  أّن  إلى  وأشار 
من  أكثر  بقدر  سياسية  لتغيرات  تستجيب 

المركزي«. البنك  من  فعلية  لتغيرات  استجابتها 
محمد  الدكتور  القتصادي  الخبير  أشار  بدوره، 
دينار  مليار   30 من  أكثر  تداول  إلى  أبوسنينة 
»يتجاوز  ذلك  أن  معتبرا  المصرفي،  القطاع  خارج 
النقدية  للسيولة  الوطنى  القتصاد  حاجة 

التبادل والدفع«. ألغراض 
ولفت إلى »زيادة نسبة العملة فى التداول الى 
خالل  الجارية  بالسعار  اإلجمالى  المحلى  الناتج 
متجاوزة   74% عن   2018 عام  من  الول  النصف 
القتصادية«،  والمعايير  المقاييس  كل  بذلك 
من   9% تتجاوز  ل  النسبة  »هذه  أن  إلى  منبها 
الدول  من  مجموعة  في  اإلجمالى  المحلي  الناتج 

العالمي«. القتصاد  %80 من  تشكل مجتمعة 

دينار  مليارات   10 »تداول  أن  إلى  وأشار 
الليبي،  القتصاد  في  المصرفي،  القطاع  خارج 
بفعل  دينار  مليار   30 قيمتها  سلع  لتبادل  يكفى 
الدينار  تداول  يتم  حيث  النقدي،  المضاعف 
الواحد أكثر من مرة، ويزداد معدل دوران النقود 

انتعاش القتصاد. في حال 
السائلة  بالنقود  »الحتفاظ  أن  على  وشدد 
بالقطاع  يعرف  ما  يدعم  المصرفى  القطاع  خارج 
ذلك  أن  إلى  منوها  الرسمي«،  غير  القتصادي 
الوطني  القتصاد  على  وعبًئا  تشوهًا  »يشكل 

التخلف«. ويعتبر مظهرًا من مظاهر 
من  المعتمد  للدولر  الرسمي  السعر  واستقر 
ويخصص  دينار،   1.37 عند  المركزي  المصرف 
والسلع  المحروقات  وتوريد  األسر،  أرباب  لمنح 
في  الرئاسي،  المجلس  الستراتيجية.واعتمد 
بدأ  الذي  القتصادي،  اإلصالح  برنامج  السابق، 
مبيعات  على  المفروض  الرسم  قيمة  بتحديد 
للنشرة  وفقًا   ،183% بنسبة  األجنبي  النقد 
مقابل  الليبي  الدينار  صرف  ألسعار  اليومية 
المصرف  عن  تصدر  التي  األجنبية  العمالت 

المركزي.

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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العدد 153 16 من صفر 1440 هــ
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من  كل  إلى  عاجاًل  خطابًا  واألدويــة  األغذية  على  الرقابة  مركز  عام  مدير  وجه 
ومدير  المفوض،  الداخلية  ووزير  الرئاسي،  المجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  رئيس 
العمل  إليقاف  مضطر  طرابلس  في  المركز  أن  فيه  أوضح  الجمارك،  مصلحة  عام 
خروج  »بسبب  وذلك  البحري،  الخمس  ميناء  منفذ  في  له  التابعة  الرقابة  بوحدة 
األخير عن سيطرة الجهات المختصة، األمر الذي يشكل خطورة على صحة وسالمة 

المستهلك وتهديدًا ألمنه الغذائي«.
وبيَّن الخطاب المؤرخ بـ21 أكتوبر 2018، والذي حصلت »الوسط« على نسخة 
ضعف  من  البحري  الخمس  ميناء  منفذ  يعانيه  لما  »نتيجة  جاءت  الخطوة  أن  منه، 
الرقابية  اإلجراءات  باتخاذ  المركز  قيام  أمام  »عائًقا  شكلت  التي  األمنية«  السيطرة 

على الشحنات الغذائية الموردة بصورة تكفل صحتها وسالمتها«.
عدة  رغم  بالمنفذ،  الوضع  لتصحيح  جادة  إجــراءات  أي  اتخاذ  »عدم  إلى  وأشار 
مراسالت وجهت لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، والمحالة صورة 

منها للجهات ذات العالقة.

 ميناء الخمس »خارج السيطرة«
السعر بالدوالرنوع الخام

76.76برنت

67.03غرب تكساس

80.19دبي

78.68سلة أوبك

73.10أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 24 أكتوبر   * أسعار األربعاء 

 النفط دون 76 دوالرا مع تنامي 
املخاوف من توقعات الطلب

ليقلص  األربعاء،  أمس  للبرميل  دوالرا   76 نحو  إلى  النفط  هبط 
متأثرا   ، أغسطس  أواخر  منذ  مستوياته  أدنى  بلغ  أن  بعد  خسائره 
ظل  في  حتى  اإلمدادات  ووفرة  الطلب  ضعف  بشأن  بالمخاوف 

العقوبات األميركية الوشيكة على صادرات إيران من الخام.
وفي مؤشر على وفرة اإلمدادات، قال معهد البترول األميركي إن 
مخزونات النفط الخام ارتفعت 9.9 مليون برميل متجاوزة التوقعات.

37 سنتا إلى 76.07 دوالر  وانخفض خام القياس العالمي برنت 
للبرميل . ونزل الخام إلى 75.11 دوالر للبرميل وهو األدنى منذ 24 
أغسطس . ولم يسجل الخام األميركي تغيرا يذكر عند 66.43 دوالر 

للبرميل.
برنت  إغالق  مع  السابقة،  الجلسة  في  بشدة  النفط  وانخفض 

منخفضا 4.3 %.
وتأثر النفط يوم الثالثاء بعمليات بيع في األسهم بفعل المخاوف 
الدولية  بشأن اآلفاق االقتصادية. وتتوقع جهات مثل وكالة الطاقة 
االقتصاد  تباطؤ  بسبب   2019 في  النفط  على  الطلب  نمو  تباطؤ 

العالمي.
وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن تؤدي العقوبات األميركية 
اإلمدادات،  شح  نوفمبر–إلى  من  الرابع  في  تبدأ  إيران–والتي  على 
للنفط  أكبر مصدر  السعودية  بالفعل منتجون آخرون، السيما  يضخ 
اإلنتاج مجددا  لزيادة  النفط وهم مستعدون  مزيدا من  العالم،  في 

إذا اقتضت الضرورة.
85 دوالرا  وقال بنك »مورجان ستانلي« »سنرى برنت يصل إلى 

للبرميل بنهاية السنة«.

تونس - الوسط

 <  حفار نفط في تكساس 

 <   مصطفى صنع اهلل خالل مشاركته في الملتقى.

 <  جنيهات سودانية في مكتب لصرف العملة في الخرطوم 

 <   معيتيق يلقي كلمة خالل ملتقى األعمال الليبي البريطاني

ملتقى مجلس األعمال الليبي ــ البريطاني:

فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط

في ظل استمرار االزمة االقتصادية، جاء إعالن معتز موسى رئيس 
 15 لمدة  اقتصادي  تقشف  سياسة  عن  السوداني  الوزراء  مجلس 

شهرًا تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.
في  اقترب  الذي  التضخم«  جماح  »كبح  إلى  اإلجراءات  وتهدف 
سبتمبر الماضي من %70، وفقما نقلت وكالة »فرنس برس« عن 

تقرير جهاز اإلحصاء الحكومي.
وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني »يهدف 
معدل  متوسط  بتخفيض  اقتصادي  استقرار  تحقيق  إلى  البرنامج 
حقيقي  نمو  معدل  وإحراز  الصرف  استقرار سعر  وتحقيق  التضخم 

في إجمالي الناتج المحلي«. 
السنوات  ارتفاعه خالل  واصل  التضخم  أن  الوزراء  رئيس  واكد 
حدة  وازدادت  الوطنية  العملة  قيمة  وتدهورت  االخيرة  الخمس 

االختالالت في االقتصاد.
وفقد السودان عائدات النفط بعد استقالل جنوب السودان عنه 
في عام 2011 آخذًا معه %75 من عائدات النفط والذي كان يبلغ 

انتاجه 470 الف برميل يوميا.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثالث مرات خالل 
سعر  وفق  جنيهًا،   47,5 الواحد  الدوالر  قيمة  لتصل  الحالي  العام 

الصرف الرسمي.
من  أكثر  إلى  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  في  ذلك  وتسبب 
في  مظاهرات  الماضي  يناير  في  خرجت  ذلك  وبسبب  الضعف 
عليها  سيطرت  االمنية  السلطات  ولكن  الخرطوم،  العاصمة 

واعتقلت عددًا من السياسيين والناشطين والصحفيين.
األنشطة  وقف  ستشمل  التقشف  إجراءات  أن  الي  معتز  وأشار 
التي تنظمها الحكومة وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، 
االحتفاالت  الدولة مثل  نفقة  تتم على  التي  األنشطة  وإلغاء كافة 

والمهرجانات والمؤتمرات.
ورفعت الواليات المتحدة األمريكية في أكتوبر 2017 عقوبات 
اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع 
أعمال  ورجال  رسميين  لكن  إيجابي،  أثر  اإلجراء  لهذا  يكون  أن 
أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع 
البنوك السودانية جراء وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن 

»للدول الراعية لالرهاب«.

كان الترويج للفرص االستثمارية في ليبيا محورًا 
الليبي  األعمال  مجلس  ملتقى  لمناقشات  هامًا 
البريطاني الذي انعقد في تونس الثالثاء، إذ شهدت 
لمستثمرين  واسعة  مشاركة  الملتقى  جلسات 
المتحدة  المملكة  سفير  بحضور  وأجانب،  ليبيين 
لدى ليبيا فرانك بيكير، ومحافظ المصرف المركزي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  الكبير، ورئيس  الصديق 
الحديث  واستحوذ  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
عن االستثمارات النفطية في البالد جانبًا مهمًا من 

مداخالت الملتقى.
المجلس  رئيس  نائب  أطلق  اأِلول،  اليوم  وخالل 
حول  متفائاًل  تصريحًا  معيتيق  أحمد  الرئاسي 
»الفترة  إن  قال  إذ  ليبيا،  في  االستثمار  مستقبل 
تعتمد على  ال  استثمارات حقيقية  القادمة ستشهد 
بعض  في  لها  داعمة  التي ستكون  الدولة  ميزانية 

الجوانب«.
ارتفاع  الرئاسي كشف عن  المجلس  نائب رئيس 
الطاقة اإلنتاجية للنفط الذي استحوذ على أكثر من 
 ،2018 و   2017 عامي  التنمية خالل  بند  %40 من 
مطلوب  النفط  قطاع  في  االستثمار  أن  إلى  مشيرًا 
لتدعيم  الكافية  اإليرادات  وتحقيق  اإلنتاج  لزيادة 
برامج التنمية، منوهًا إلى أن »وجود مسؤولين في 
قطاع النفط وتوليد الطاقة واالتصاالت في الملتقى 
بوجود  الليبي  االقتصاد  إلنعاش  ذوأهمية  أمر 

المستثمرين الليبيين واألجانب«.
وفي اليوم الثاني من الملتقى، كان تأكيد رئيس 

مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
قطاع  في  االستثمارية  الفرص  أهمية  اهلل،  صنع 
النفط الليبي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز المؤسسات 
بشكل  دورها  تؤدّي  دولة  بناء  أجل  من  الرئيسية 
فعّال.وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبذل 
كل ما بوسعها من أجل »مواجهة كل من يقف حائاًل 

دون انتعاش االقتصاد الليبي«.
و خالل الخطاب الرئيسي الذي ألقاه في الملتقى، 
فعّال  بدور  القيام  الحضورعلى  كل  اهلل  صنع  شجع 
خالل المرحلة القادمة في ليبيا. وسّلط الضوء على 
الفرص الهامة في مجاالت االستكشاف واإلنتاج وفي 
مرحّبا  الطبيعي،  للغاز  جديدة  احتياطيات  تطوير 
أكبر  من  ثالث  أبدتها  التي  اإليجابية  بالمبادرة 
شركات النفط العالمية عبر قرار استئناف نشاطاتهم 

في ليبيا.
الجهود  على  الحاضرة  الوفود  اطلعت  كما 
لدعم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  المبذولة 
التدريب والمراقبة والتعليم من أجل تطوير الخبرات 
الفنية في جميع عملياتها وفروعها، حيث طلب صنع 

حل  إيجاد  في  المساعدة  الحكومتين  كلتا  من  اهلل 
لمسألة تأشيرة المتدربين، للسماح لجيل المؤسسة 
من  والتعلم  بالسفر  والغاز  النفط  رواد  من  القادم 

نظرائهم البريطانيين.
أهميّة  إلى  النفط  مؤسسة  رئيس  وتطرّق 
لتفنيد  العام  القطاع  في  الشفافية  مبدأ  تكريس 
اتخاذ  في  اإلنصاف  مبدأ  بغياب  السائد  االعتقاد 
منها،  المستفيدة  الجهات  القرارات–وهويّة 
األطراف  وكل  ليبيا،  التزام  ضرورة  على  مشددًا 
الفاعلة فيها، بسيادة القانون. وشدّد على القانون 
مؤسسات  لخلق  هامة  دعامة  باعتباره  التجاري 
والقيمة  العقود واألصول  إّن: »حماية  قائاًل  قوية، 
من  الخروج  نحو  السبيل  هي  والعوائد  واالستثمار 
المصالح،  أصحاب  استثمار  زاد  وكلما  الفوضى. 
واختتم  واالستقرار«.  األمن  بتعزيز  التزامهم  زاد 
في  شراكات  إقامة  إلى  بالدعوة  خطابه  اهلل  صنع 
بقطاع  للمضي  المؤسسة  عمل  مسارات  جميع 
الحادي  القرن  صناعات  نحو  قدمًا  الليبي  النفط 

والعشرين.

وتواكبت مناقشات الملتقى مع أنباء إيجابية في 
قطاع النفط، إذ ارتفع إنتاج حقل أبو الطفل النفطي 
ألف   9.5 إلى  اليومي  إنتاجه  ليصل  برميل  ألفي 
برميل، جاء ذلك في بيان إلدارة الحقل التابع لشركة 
مليتة. وكانت الشركة الوطنية للحفر وصيانة اآلبار 
عملية  تولت  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  المملوكة 
بقدرة  لإلنتاج  وإعادته   56 رقم  البئر  صيانة  إتمام 
4800 برميل ونحو 9 ماليين قدم مكعبة من الغاز 
يوميًّا، حسب بيان اإلدارة التي توقعت االنتهاء من 
صيانة البئر »A49 « قبل نهاية العام، وهوما سيزيد 

إنتاجه بمقدار ألف برميل.
الحديث عن اإلصالح  السياق نفسه، حضر  وفي 
استعرض  إذ  الملتقي،  جلسات  في  االقتصادي 
مر  التي  المراحل  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب 
السياسي  االنقسام  بسبب  الليبي  االقتصاد  بها 
الرئاسي  المجلس  واجهت  التي  والمعوقات 
دون  اشتغل  عندما   2017-2016 العامين  خالل 
إدارات فعلية للمؤسسات  ميزانية معتمدة وبدون 
اإلصالحات  برنامج  على  العمل  واستطاع  المالية 
بالتعاون  مؤخرًا  اعتمدت  التي  االقتصادية 
التي  اإلجراءات  وباقي  الصلة  ذات  الجهات  مع 
متممة  كإجراءات  عليها  بالعمل  الحكومة  تقوم 
المرجوة  النتائج اإليجابية  لإلصالحات حتى تعطي 

منها.
المؤتمر،  أطلقها  التي  واآلمال  الوعود  ووسط 
الجانب األمني عنصرًا هامًا في  الحديث عن  يبقى 
استشراف فرص االستثمار في القطاع النفطي، وهو 
يزال  ما  أمنيًا  واستتبابًا  سياسيًا  توافًقا  يحتاج  ما 

بعيد المنال.

مخاوف النمو تخفض اليورو 
ألدنى مستوى في شهرين

 الذهب يرتفع بدعم مخاوف 
سياسية واقتصادية

اليوم  أغسطس،   20 منذ  مستوى  أدنى  إلى  اليورو  تراجع 
في  يتباطأ  قد  االقتصادي  النمو  أن  على  مؤشرات  بعد  األربعاء، 

اليورو. اقتصادين في منطقة  أكبر  ألمانيا وفرنسا 
أدنى  إلى  تباطأ  األلماني  الخاص  القطاع  نمو  أن  مسح  وأظهر 
مستوى في أكثر من ثالثة أعوام حيث كان أداء قطاعي الصناعات 
المتوقع  أقل من  الزخم،  اللذين فقدا بعض  والخدمات،  التحويلية 
الصين ألدنى مستوى  في  التحويلية  الصناعات  تراجع قطاع  بينما 

25 شهرا. في 
%إلى   0.4 انخفض  ثم  المبكرة  المعامالت  في  اليورو  واستقر 

1.1422 دوالر بعد إعالن نتائج المسح، حسب وكالة »رويترز«.
لكنه  األميركي،  الدوالر  مقابل   112.48 إلى  الين  وانخفض 

%2 منذ الرابع من أكتوبر . يظل مرتفعا نحو 
مقابل  األميركية  العملة  أداء  يقيس  الذي  الدوالر،  مؤشر  وظل 

.95.927 سلة عمالت، دون تغيير عند 
من  مقتربا  دوالر   1.2959 إلى   %  0.2 االسترليني  وانخفض 
1.2937 الذي المسه  أدنى مستوى في أسبوعين ونصف األسبوع 

الثالثاء. يوم 
ما  مع  ماي  تيريزا  الوزراء  رئيسة  اجتماع  قبيل  ذلك  يأتي 
تهدئة  محاولتها  إطار  في  حزبها  من   “1922 ”لجنة  عليها  يطلق 
االتحاد  االنفصال عن  بشأن خطط  العموم  أعضاء مجلس  مخاوف 

األوروبي.
قبيل  األميركي  للدوالر   1.3084 عند  الكندي  الدوالر  واستقر 

رفع مرتقب لسعر الفائدة من بنك كندا المركزي أمس األربعاء.

أعلى  سجلت  أن  بعد  األربعاء  أمس  الذهب  أسعار  ارتفعت 
السابقة  الجلسة  خالل  أشهر  ثالثة  من  أكثر  في  مستوياتها 
مما  العالمي  واالقتصادي  السياسي  المشهد  بضبابية  مدعومة 

عزز جاذبية المعدن كمالذ آمن.
و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1230.96 دوالر 
 17 أعلى مستوياته منذ  الثالثاء، المس  )األونصة(. ويوم  لألوقية 
األميركية  الذهب  عقود  وانخفضت  دوالر.   1239.68 عند  يوليو 
اآلجلة 0.2 % إلى 1233.90 دوالر لألوقية، حسب وكالة »رويترز«.

وقال جون شارما االقتصادي في بنك استراليا الوطني »الذهب 
المدينة  المراكز  وتغطية  عموما  األسهم  ضعف  من  استفاد 
والعزوف عن المخاطرة... هناك إمكانية لمزيد من االرتفاع وسط 

الجيوسياسية«. المخاطر  وفي ظل  المخاطرة  تحاشي  تنامي 
المتعلقة  المخاوف  بفعل  األسبوع  العالمية هذا  األسهم  وعانت 
اإليطالية  للحكومة  المالي  والوضع  األمريكية  الشركات  بأرباح 
بشأن  السعودية  على  المتصاعدة  والضغوط  التجارية  والتوترات 

خاشقجي. جمال  المعارض  الصحفي  مقتل 
 1141.10 الفورية إلى  0.1 % في المعامالت  البالديوم  وارتفع 
عند  اإلطالق  على  مستوياته  أعلى  بلغ  أن  بعد  لألوقية  دوالر 

1150.50 دوالر خالل الجلسة السابقة.
»نزوح  إن  وقال  البالديوم  لسعر  توقعاته  »يو.بي.اس«  ورفع 
مما  أوسع  السوق  في  بعجز  ينبئ  هوادة  بال  المؤشرات  صناديق 
انكماش  ظل  وفي  ذلك،  »رغم  مذكرة  في  البنك  وقال  توقعنا«. 
صعود  موجة  نالحق  لن  فإننا  رئيسية،  بأسواق  السيارات  مبيعات 

السعر، لكننا سنتطلع إلى زيادة االنكشاف عند أي تراجع«.

معيتيق: النفط استحوذ على أكثر 
من 40% من بند التنمية خالل 

عامي 2017 و 2018

صنع الله: مواجهة
 كل من يقف حائاًل دون انتعاش 

االقتصاد الليبي

 تونس تبيع سندات دولية  بـ500 مليون يورو
أعلنت تونس عزمها بيع ع سندات دولية قيمتها 500 مليون يورو )570 مليون دوالر(.

كانت تونس قالت من قبل إنها تعتزم بيع سندات بمليار دوالر. ولم يذكر المسؤول 
سببا لخفض القيمة.

وجيه.بي  بنك  دويتشه  تعيين  تقرر  أنه  »رويترز«  مصدر  أبلغ  الماضي،  األسبوع  وفي 
مورجان تشيس وسيتي جروب وناتكسيس لتولي بيع السندات.

كان صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على دفع شريحة حجمها 245 مليون 
دوالر لتونس، هي الخامسة في إطار برنامج قرض، بما يمهد إلصدار السندات.

يرتبط برنامج القرض بإصالحات اقتصادية تستهدف إبقاء عجز ميزانية تونس تحت 
السيطرة.

املغرب تطلب خط سيولة
من صندوق النقد الدولي

والمالية  االقتصاد  وزير  كشف 
طلب  عن  بنشعبون،  محمد  المغربي، 
تمكينه  الدولي  النقد  صندوق  من  رسمي 
آخر  سريان  نهاية  بعد  للوقاية،  خط  من 

خط في يوليو ماضي.
صحفي  مؤتمر  في  بنشعبون،  وأوضح 
االقتصاد  وزارة  فرق  أن  الرباط،  في 
تشتغل  الدولي،  النقد  وصندوق  والمالية 
االنتهاء  سيجرى  إذ  الموضوع،  هذا  على 
أن  دون  من  العام،  نهاية  في  ذلك  من 
وكالة  حسب  الخط  ذلك  مبلغ  يوضح 

»رويترز«
أن  أشهر  قبل  أوضح  أن  لمحافظ  وسبق 
المغرب سيبذل مساعي من أجل االنتقال من 

خط الوقاية والسيولة إلى خط ائتمان مرن.
البنك  يقوده  الذي  السعي  هذا  ويأتي 
بعد  والمالية،  االقتصاد  ووزارة  المركزي 
أعوام  الخمسة  في  المملكة  استفادة 
األخيرة، من خط الوقاية والسيولة، الذي 

الماضي. العمل به في يوليو  انتهى 
والسيولة  الوقاية  خط  قيمة  وبلغت 

األخير نحو 3.6 مليارات دوالر، إذ وضع رهن 
إشارة المملكة من أجل مواجهة الصدمات 

الخارجية، غير أنه لم يتم السحب منه.
ويضع صندوق النقد الدولي، بموجب هذا 
الخط رهن إشارة الدول، رصيدًا من العملة 
الصعبة، لمواجهة أخطار خارجية، من قبيل 

تلك ذات الصلة بارتفاع أسعار النفط مثاًل.
بعث  الخط  ذلك  وراء  من  ويراد 
والمستثمرين  لألسواق  مطمئنة  إشارات 
اإلطار  متانة  حول  الدوليين، 
استفاد  إذ  للبلد،  الماكرواقتصادي 
في  دوالر  مليارات   6.21 من  المغرب 
 ،2014 في  دوالر  مليارات  و5   ،2012
علما   ،2016 في  دوالر  مليارات  و3.61 
خالل  الخطوط  تلك  من  يسحب  لم  أنه 
حجة  على  المغرب  ويتوفر  الفترات.   تلك 
الدولي  النقد  صندوق  مسؤولي  تقنع  قد 
انخرط  إذ  المرن،  االئتمان  خط  بتوفير 
سعر  تليين  في  الجاري  العام  بداية  منذ 
من  الرفع  على  يعمل  كما  الدرهم،  صرف 

اقتصاده. تنافسية 

 »القابضة لالتصاالت« تنفي تغيير مجلس اإلدارة
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واالتصاالت  للبريد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  نفى 
مواقع  عبر  المتداولة  األخبار  القابضة  المعلومات  وتقنية 
تفيد  التي  اإلعــالم،  وسائل  وبعض  االجتماعي  التواصل 

بتغيير مجلس إدارة الشركة.
وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان، أن هذه األخبار عارية 
أن  مؤكدًا  إشاعات،  ومجرد  وتفصياًل  جملة  الصحة  من 
ما  في  اإلطالق  على  قرار  أي  تصدر  لم  العمومية  الجمعية 

يخص تغيير مجلس إدارة الشركة.
القانونية  اإلجــراءات  كل  ستتخذ  الشركة  أن  البيان  وأوضح 

الالزمة لتقديم دعوى قضائية ضد مَن روج وقام بنشر هذه 
األخبار غير الصحيحة ، التي من شأنها زعزعة استقرار قطاع 

االتصاالت الذي شهد تحسنًا كبيرًا خالل الفترة الماضية.
وتقينة  ــاالت  ــص واالت للبريد  الليبية  الشركة  ــت  ودع
الحذر  توخي  إلى  اإلعــالم  وسائل  القابضة  المعلومات 
خالل  من  إال  القابضة  الشركة  تخص  أخبار  أي  نقل  وعدم 
الموقع  في  المتمثلة  بالشركة،  الخاصة  الرسمية  القنوات 
موقع  على  الشركة  أو حساب  للشركة  الرسمي  اإللكتروني 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

السودان يختار التقشف 15 شهرًا
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»الطير جاي«

سالم الكبتي

علي المجبري

إلى  تنظر  عينيها.  تحك  تتثاءب.  نومها.  من  تنهض  بنغازي  العام  ذلك  مطلع 
الشمس والصبح يتنفس. الحركة في الشوارع واألزقة صوب المدارس وجهات 

العمل ونحو الميناء وسوق الجريد والظالم والفندق البلدي.
إطاللة  فيما   .1960 عام  ودعــت  العام.  مطلع  بنغازي  في  تضج  الحياة 
الشرفة  تلك  من  استقالل  إلعالن  العاشر  العام  قدوم  إلى  تشير  الجديد  العام 
للمناسبة  استعدادات  صغيرة.  كانت  التي  للمدينة  الرئيسي  الشارع  في 
الدولة  وأصدقاء. قطعت  أشقاء  متفرقة يشكلون  أنحاء  الضيوف من  واستقبال 
والحاجة  والرماد  والجوع  والتربص  المتاعب  من  متعددة  جسور  على  المشوار 
قرب  إلى  بوضوح  تشير  أيضًا  العام  مطلع  نهضت  بشائر  وثمة  والمساعدات 

تدشين أول شحنة من بترول األرض الليبية إلى العالم عبر أنابيب البريقة.
في  المختلفة  الشتالت  تزرع  كالعادة.  به  يحتفى  للشجرة  وعيد  العام  مطلع 
الضواحي ومناطق المدينة المجاورة ثم أمطار وعواصف وسيول تعيق الحركة 
والحميضة.  وجليانة  والكيش  والزرايب  الصابري  في  المشاكل  بعض  وتحدث 
لون  وصار  بالمياه  وغمرتها  األطراف  من  المدينة  صوب  بقوة  تحركت  أودية 

البحر في بنغازي أحمر مثل الطين.
المتجددة  الجزائر  أخبار  وأصداء  والحكايات  المقاهي  العام.  مطلع  بنغازي 
معاصرًا  تطورًا  أعطت  جديدة  أغنية  عن  متكرر  وحديث  أحمد سعيد  وتعليقات 
صدارة  وفي  الموسم  أغنية  ظلت  الوفاء.  عش  في  طيرين  الليبي..  للفن 
الشباب  ورددها  المستمعون وطبعت في أسطوانات  وما يطلبه  اإلذاعة  برامج 
النتخابات  وإعــادة  والهالل  األهلي  بين  الكرة  مباريات  عن  أخرى  وحكايات 
في  مشكلة  ثمة  دائمًا  الدائرة.  في  وفشل  وفوز  ودعايات  الصابري  في  جرت 
والقبيلة.  العائلة  تتدخل  النواب  أو  التشريعي  مستوى  على  سواء  االنتخابات 
تتدخل الحكومة من بعيد ال ترغب صراحة وجود بعض من الوجوه المرشحة. 
الربيع مبهجًا  ويغدو  األحوال.  الضجيج في كل  يهدأ  ثم  الرأس  تريد صداع  ال 
في ريف المدينة. قعمول وعرايس وكريشه وغرمبوش وزهور القرعون ورحالت 
أو  األندية  أو  المقاهي  إلى  العودة  ثم  ولقاءات  تتجدد  وذكريات  األصدقاء 

المرابيع وليس ثمة أمكنة أخرى.
البيرة  أو  اللهيب  يطفئ  البورتيلو  ومشروب  وقيظ  حرارة  الصيف.  يقترب 

المثلجة.
الهروب إلى جليانة وبير الكلبة وبحر الشابي ثم ينعى الوطن شاعره أحمد 
بال  وردد  قال  بالذي  يليق  كبيرًا  وداعًا  بنغازي  وتودعه  الجموع  وتبكيه  رفيق 
تخبو  بالسالمة.  وطنا  يا  خير  على  وتبقى  المفدى  الوطن  أيها  وداعًا  انقطاع: 
أظلتهم  الذين  من  بالوحدة  الرفاق  ويشعر  المحيشي  وبيت  العرودي  أضواء 

الجمعية وتحس بنغازي بالفراغ كما الوطن. كما األرض.
والصيف الهب في بنغازي تلك األيام. حرارة ورطوبة تتالزمان وال تفترقان. 
وتظل  والموضوعات  والقضايا  مثله  أحيانًا  ساخنة  أجوائه  عبر  واألحاديث 
وتتوالى  النور.  على  وأبوابها  بنغازي  نوافذ  وتفتح  تتنفس  جميلة  الصباحات 

أحداث دفعة واحدة في بنغازي ذلك الصيف.
إلى  وينقلون  البعث  شباب  من  مجموعة  على  القبض  يلقى  يوليو  في 
جنحة  بكاملها  القضية  اعتبرت  األحوال  كل  وفي  وأحكام  محاكمات  طرابلس. 
ال غير. الفراغ يدب مثل النمل فوق الجدران وأعتاب المدينة والوطن والشباب 
العراق  من  ومعلمون  أطباء  ليبيا.  في  لتعمل  الخارج  من  أتت  أيادٍ  تتلقفه 
تموت  ال  العروبة  بأن  الشباب  ويؤمن  السليبة  وفلسطين  واألردن  وسورية 
ذلك  في  االعتقال  يشاطرهم  أحد  ال  لكن  الفناء،  باسمها  ويتحدون  ليبيا  في 
يكتب  لم  أحد.  بهم  يعلم  لم  دائمًا.  العادة  كما هي  تركوهم وحدهم  الخارج. 
وعادوا  بعضهم  عن  وأعفي  العقوبة  قضوا  أحد.  عنهم  يدافع  لم  أحد.  عنهم 
لوال  ليحدث  يكن  لم  الذي حدث  أن  الحقًا  وأدركوا  العادية،  حياتهم  لممارسة 
الفراغ الذي يأكل في جوفه كل شيء. الفراغ السياسي واالجتماعي والعاطفي 
أو  استقطابات  أية  لمواجهة  وطنية  خطة  وجود  وعدم  الحقيقي  واالنتماء 
القبض  إلى  اللحظة نفسها يصار  البعيد. وفي  إرهاصات قادمة من  أو  محاكاة 
على إبراهيم حماد أحد قيادات العمال ذات ليلة. كان البوليس في حالة طوارئ 

ويتابع موضوع البعث أوقفه للتفتيش ومعه صديقه محمد الفيتوري.
وتشاء الصدفة أن تكون مع حماد مخطوطة كتاب ليبيا العربية في مفترق 
الذى  حماد  لصديقه  وسلمه  مناع  عبدالرازق  محمد  مؤلفه  للنشر  أعده  الطرق 

يدير في الوقت نفسه مطبعة خاصة ليتولى طبعه وإصداره.
للبعث  االنتباه  أو  المنشورات  تهمة  تعد  لم  آخر.  اتجاهًا  الموضوع  أخذ 
مجدية. هذا موضوع آخر. هذه قضية جديدة. كتاب يستهدف السلطة بالنقد 
وعقوبة  ومحاكمة  تحقيقات  ملفاتها.  وفتحت  األمر  المباحث  تولت  الحاد. 
بالسجن للرجلين امتدت إلى عام 1964، وظل المخطوط ضمن أحراز القضية 

ولم ير طريقه للنشر حتى اآلن.
وقائع  على  نومها  من  تنهض  ثم  تنام  وبنغازي  وتتالحق  تتوالى  أحداث 
وال  تتجدد  والحكايات  بنغازي  في  القصص  دائمًا  أخرى.  وقصص  جديدة  أيام 
البترول  شحنة  وتدشين  العاشر  للعيد  تستعد  والبالد  بأيام  ذلك  بعد  تنتهي. 
ببعضها  التفاصيل  وتربط  فجأة  نهض  موضوعًا  والنيابة  األمن  جهات  تتابع 
وتقول إنها اكتشفت تنظيمًا نيته قلب النظام بالقوة واإلرهاب من خالل حزب 
الدولة بمن  المسؤولين في  الكثير من  الذي وصلت تهمته  األحرار  الوطنيين 

فيهم ولي العهد نفسه!. فما الذي حدث بالضبط؟.

الوفود  إقامة  الباردة، جاء إلى مقر  الدول  أقيم بإحدى  للتزلج  خالل كرنفال 
المتزّلجين  على  وعرض  عمره،  من  الخمسين  تجاوز  ربما  جاد  بمظهر  رجٌل 
التي  الجميلة  الطيور  لمشاهدة  بحافلته  صباح  كل  سيقّلهم  أنه  والمتزلجات 
تزين المساحات البيضاء الشاسعة.. فأبهرتهم فكرة الطيور واتفقوا معه على 

أن يقّلهم على دفعات طوال أيام المهرجان.
له  قد سددوا  وكانوا  مجموعة  أول  معه  ركبت  أن  وبعد  الباكر  الصباح  في 
بدائي  طريق  عبر  بهم  سار  السائق،  طلب  حسب  مقدّمًا  عليه  المتفق  المبلغ 
يخترق األسطح الجليدية، وكان طوال الطريق يحكي ويشرح عن الطيور التي 
أي  يشاهدوا  لم  لكنهم  وألوانها  وأحجامها  بأنواعها  المنطقة  في  تعيش 

الحافلة: الذين كانوا معه في  المتزلجين  طائر!!، عندها سأله أحد 
- »سيدي لقد سرنا مسافة طويلة ولم نرَ أي طائر«، فأجابهم:

طائرَ  حتى  وسترون  الطيور  من  الكثير  هنا  ستشاهدون  تستعجلوا  »ال   -
المتزلجات: له إحدى  الخشب«. فقالت  نقار 

- »كيف سنشاهد طائر نقار الخشب وال توجد شجرة واحدة هنا لينقرها«!!. 
فأجابها:

هنا  كانت  كثيرة  أشجارًا  يتذكر  أنه  يموت  أن  قبل  جَدي  أخبرني  ال،  »ال   -
سار  أن  وبعد  ينقرها«!.  خشٍب  اِر  نقَّ وجود  من  البد  لذلك  عامًا،  خمسين  منذ 

بهم كثيرًا قالوا له:
- »سيدي نحن لم نشاهد أي طائر«!.. فأجابهم:

- »يبدو أنها طارت من هنا، ال تستغربوا! الطيور تطير أليس كذلك!؟، ربما 
هي اآلن في مكان آخر وقد يعثر عليها من سيأتي معي في الرحلة القادمة«.

غير  فيها  يشاهدوا  لم  التي  القاحلة  رحلتهم  من  مُنهكين  رجعوا  وعندما 
الهواء  في  الشواء  لحم  أكل  للتو  أنهوا  قد  الوفود  باقي  وجدوا  الجليد  بياض 
واألنخاب  الفرح  ويتبادلون  ويضحكون  يمرحون  يزالون  ال  وكانوا  الطلق 

الدافئة!. ونقودهم مُصانة في جيوبهم 
وجود  ساعات  منذ  استنكرت  التي  المتزلجة  الحافلة  باب  من  قفزت  عندها، 
رفاقها  وصمت  دهشة  وسط  فيها  خشب  ال  منطقة  في  خشب  نقار  طائر 
الممدودتين  ذراعيها  تحرك  قافزًة  المحتفلين  باتجاه  وأسرعت  الرحلة،  في 
أظهرت سعادة  وقد  الطلق  الهواء  في  للمحتفلين  لتقول  كبير،  كجناحيّ طائر 

ال توصف:
- »أيها السادة لقد أمضينا أجمل ست ساعات في حياتنا والمحظوظ منكم 
وستقدم  الطيور،  أجمل  أواًل؛ سترون  الحافلة  ليستقلَّ  باكرًا  غدًا  يستيقظ  من 
بمقدمكم، وستشاهدون  ترحيبًا  االستعراضات وسترقص  أجمَل  أسرابُها  لكم 
مثلها  تسمعوا  لم  أنكم  أقسم  إيقاعاتٍ  يعزف  وهو  الخشب  نقار  طائرَ  حتى 

من قبل«!.
ألَقى  حتى  ــوان،  واأللـ بالريش  الــزاخــرة  كلمتها  من  تنتهي  تكد  ولــم 
بسحر  مسحورين  بوصفها  مأخوذين  الهواء  في  عاليًا  كؤوسَهم  المحتفلون 
أذرعتُهم  تتموّج  حماسة  بكل  وتقافزوا  الدوائر،  بأجسادهم  فشّكلوا  الطيور، 

الجانبين بال توقف. إلى  الممدودة 
النقودَ  يُحصي  الجادّ  السائقُ  كان  الطيور،  أجنحَة  يُحاكون  هم  وبينما 
بيوم  يحتفلون  المتزلجين  يرى  وهو  القادمة  األيام  طوال  سيكسبها  التي 

ليركبوا حافلَة األحالم. القادم  الصبحَ  للتو، منتظرين  ابتكروه  الذي  الطيور 
* * *

 مطلع العام 
وعيد للشجرة 

يحتفى به 
كالعادة. 

تزرع الشتالت 
املختلفة في 

الضواحي 
ومناطق املدينة 

املجاورة ثم 
أمطار وعواصف 

وسيول تعيق 
الحركة وتحدث 

بعض املشاكل 
في الصابري 

والزرايب 
والكيش وجليانة 

والحميضة

 أيها السادة لقد 
أمضينا أجمل 

ست ساعات 
في حياتنا 

واملحظوظ 
منكم من 

يستيقظ غدًا 
باكرًا ليستقلَّ 

الحافلة أواًل

نور الدين خليفة

البداهات املنسدة

بنغازي  باعتبار  تعد موجودة  لم  أملتها ظروف  تاريخية 
أي عاصمة يمكن  للعاصمة  المساوية  الثانية  العاصمة 
ومخاوفه  دوافعه  له  المعوقين  من  وكل  تسميتها. 
لمدعياتهم،  المسوغات  يعطوا  ولكي  وأطماعه. 
يطعنون في هيئة كتابة مسودة الدستور أنها خضعت 
فقط  ليس  اعتبار  مسألة  في  اإلسالموية  للضغوطات 
اإلسالم دين الدولة كما ورد في دستور 1951 فتضاف 

للتشريع. مصدرًا  اإلسالمية  الشريعة 
ــمــن يــمــحــصــون الــمــدعــيــات  ــن الــالفــت ل ــك ول
الصورية  ومستنداته  المنطق  علم  بمحك  المسيسة 
القانون.  درايات  تتوخى  التي  الردود  والرياضية،هي 
ورده  التأسيسية  الهيئة  بعضو  واقعتنا  في  والمتمثلة 
لحظتها  ليبية  خصوصية  إلى  مشروعيته  ترجع  الذي 
منذ عودتي إلى ليبيا يناير 2012 التي تواقتت مع بدء 
وبالتعليق  بالحضور  شاركت  بل  الدستور،  عن  الحديث 
والتدقيق  الضبط  من  المنقوصة  العروض  بعض  على 
في  نظمت  التي  ــنــدوات  ال عديد  فــي  ألقيت  التي 
المجتمع  ومنظمات  الحزبية  المكونات  من  طرابلس 
فريقين  بين  الشأن  هذا  في  الرؤية  فتنقسم  المدني. 

ذوي رؤيتين:
ـ نعتمد مع إحداث تغييرات فيه-  أو  نكتب دستورًا، 

.1951 دستور استقالل العام 
هو  القانونيين  صــوت  كــان  النقاشات  كــل  فــي 
اختصاصه  منهم  واحد  ال  أن  علمت  وفيما  المسموع، 
القضايا  مع  التعاطي  له  سبق  أو  الدستوري،  القانون 
ــر مــبــرر فــي دولــة لــم تعمل  ــو أم الــدســتــوريــة. وه
السياسي  نظامها  بل  عامًا،  وأربعين  اثنين  بدستور 
دولة  باسم  للحكم  فوضوي  ببديل  الدستورية  يضاد 

الجماهير.
في  وتفيدنا  وارتجالياتها،  البداهة  هذه  لنتجاوز 
وحتى  والــقــانــون  السياسة  دون  الرياضيات  ذلــك 
وحتى  المنطقي  مجاله  في  المفهوم  لمقاربة  الفلسفة 
على  بعجالة  نمر  االختصاص  طبيعة  المقال  يأخذ  ال 
استنباط  عليها  يؤسس  التي  واألوليات  الضرورات 
سمي  فيما  الصوري  المنطق  إلى  المستند  البديهية 
خمس  في  تلخيصها  يمكننا  التي  اإلقليدي،  بالنسق 
يبرهن  ـ  استعمالها  قبل  األلفاظ مسبقًا  يعرف  أوليات: 
على صحة القضايا أواًل قبل قبولها ـ ويقيم الحجج على 
ضرورة  النظرية  ويربط  ـ  إتباثه  منطقيًا  له  سبق  ما 

عنها. تنتج  التي  بالقضايا 
المسبقة.  األولــيــة  المسلمة  اإلقليدية  ــاس  أس
األخــرى  الهندسات  فرضية  على  بناء  لنتجاوزها 
مفاده:  ســؤااًل  الرياضيين  بعض  طرح  إذ  الممكنة، 
الهندسة  هي  هندستنا  أن  من  يقين  على  نحن  هل 
بأن  ـ  ـ المحالة  تفيدنا  التجربة  كانت  ولئن  الصحيحة؟ 
النعمل  فألننا  قائمتين،  يساوي  المثلت  زوايا  مجموع 

نفسها  النخبة  لعوزها  الليبية  ــورة  ــث ال قــادت 
البداهة  إلى   »spontaneously« بالبداهة  مبكرًا 
منها  اليستنبط  التي  تلك  المنسدة   »intuitively«
الميليشيات  تتحارب  اليوم  وكما   ،»Axiom« بديهية 
تتضارب  أيضًا  الليبية  الفوضى  في  الميليشيات.  ضد 
ليبيا  فتغرق  فكر  إعمال  بغير  بالبداهات  البداهات 
نسق  من  بديهية  تستنبطها  بقشة  تتشبث  وال  كلها، 
تالئم  عفوية  روحًا  البداهة  فتتجلى  موضوعي.  تفكير 
في  ارتجااًل،  القول  بإصابة  خاطره  وسرعة  الليبي  مزاج 
تمس  جوهرية  قضية  في  يتجلى  التهور  من  ضرب 
طفرة  بعد  مجتمعيته  ومصير  الليبي  اإلنسان  وجود 
الدولة  تعطيل  مصطنعة  باختراع   2011 العام  التغيير 
الذي  الدستور  بذلك:  ونعني  الديمقراطية  المدنية 
استغرق هيئة تأسيسه وكتابته أربع سنوات من العمل 
في  البرلمان  قبل  من  مسودته  إقــرار  قضية  فتبدو 
خرط  دونها  مهمة  العمل  عن  نفسه  المعطل  طبرق 

القتاد.
في  علميًا  دورًا  االستدالل  أو  االستنباط  منهج  أدى 
والمنطقية.  العقلية  العملية  لتنظيم  المنهجي  الضبط 
للحقيقة  علمية  وقوانين  مبادئ  بواسطة  فتوصلت 
مجال  في  فيها  والتحكم  بها  والتنبؤ  وتفسيرها 
ما  االستنباط  أن  إال  والرياضية.  الطبيعية  العلوم 
وتطبيق  تفسير  مجال  في  ًنسبيًا  صالحا  منهجًا  زال 
العامة  القانونية  واألحــكــام  والنظريات  المبادئ 
تسند  الذين  القانون  رجال  يدفع  ما  وهو  والمجردة. 
في  الفاعلة  المشاركة  اختصاصهم،  بحكم  لهم، 
المرتجلة  البداهات  مع  التعامل  الدستور.  كتابة  مهمة 
أية  لها  ليست  التي  المؤسسات  في  الرأي  بداية  من 
مضادة  تكوينها  بحكم  هي  بل  دستورية.  مشروعية 
 Judicial« القضائية  بداهتهم  يتجاوزوا  بأن  لها. 
من  عضو  رد  في  ورد  كما  ويمنحوا   »knowledge
الليبي على  الدستور  التأسيسة لصياغة مشروع  الهيئة 
الليبي  الجيش  العامة لمسمى  القيادة  الناطق بمسمى 
بوصف مدعياته تعدياًل تم إجراؤه على الدستور، دون 
بينما  الحكم.  في  مشاركة  أخرى  سلطات  ألية  اعتبار 
يوصي  الدستوري  القانون  فقه  في  السائد  االعتقاد 
أناط  التي  للسلطة  الدستور  في  تعديل  مهمة  بإسناد 
يحددها  التي  وبالطريقة  المهمة  هذه  الدستور  بها 
عليها  المنصوص  التعديل  إجراءات  تراعي  أن  بشرط 

في صلب الدستور ذاته.
يتمثل االضطراب البداهي بما عرضناه من مدعيات 
إخضاع  يريدون  ال  أنهم  الليبي  الشرق  في  العسكر 
لسلطة  القانون،  من  والمنفلتة  الملفقة  مؤسستهم 
أنفسهم  يسمون  الذين  االنفصاليون  بينما  مدنية، 
إلقليم  متوهمة  تاريخية  حقوقًا  يدعون  فدراليين، 
دالة  ليبية  مفارقة  في  العاصميون  ويشترط  برقة. 

الرياضي  لحظ  وقــد  ــدًا.  ج صغيرة  مثلثات  على  إال 
مع  متناسب  بينها  الفرق  أن  لوباتشفسكي  والمنطقي 
إذا  ـ محسوسًا  الفرق  أي  ـ  المثلث. فهل يصبح  مساحة 
قياساتنا  أصبحت  ما  إذا  أو  أكبر،  مثلثات  على  عملنا  ما 
أدق؟ وعندئذٍ لن تكون الهندسة اإلقليدية إال هندسة 

موقتة. انتقالية 
ديكارت، الرياضي الذي خيل إليه ـ حسب »ماغازين 
التي  النقيصة  إلى  ينتبه  لم  الفيلسوف،  أنه  ـ  ليتيرير« 
بنفسه،  لنفسه  األنــا  كفاية  فكرة  مع  شكه،  اعترت 
لقاعدة  تطبيقه  مسألة  في  بذاته  قائمًا  جوهرًا  بصفته 
البداهة في األخالق، مثلما لم يعر بااًل لتناقض الحاجة 
التي  ودواعيها،   ،»Provisoire« الموقتة  األخالق  إلى 
الحياة  في  للتأجيل  األخــالق  قابلية  عدم  عن  تنبثق 
يستلزم  الذي  التأملي،  الشك  ممارسة  إبان  العملية، 
»تأجيل الحكم« والقيام بـ »مسح الطاولة«، حيث قارن 
بناء  »تجديد  يريد  الذي  اإلنسان  بحاجة  الحاجة  هذه 
آخر  مسكن  له  يكون  أن  فيه...  يقيم  الذي  المسكن 
يستطيع أن يأوي إليه في راحة خالل الزمن الذي يعمل 

فيه على تجديد المسكن األول...«.
إلى  الرياضي  العلم  دفع  اإلشكالي  المنعطف  هذا 
وضعها  أمكن  التي  الالإقليدية  الهندسات  استحداث 
إقليدس  هندسة  تفرضه  كانت  الذي  الفرض  بإلغاء 
الهندسة  لعلماء  فتبين  مكانه.  أخرى  افتراضات  ووضع 
بإمكانهم  أن  نجاح،  من  افتراضاتهم  ماحققته  بفضل 
وضع هندسات أخرى جديدة يعاد فيها النظر في جميع 
البديهيات التي تميزت دائما عن الموضوعية التي لم 
تكن بدورها تتمتع بالبديهية. األمر الذي يجعلها مجرد 
االفتراضات  أي  ـ  فيها  تختلط  الفرضيات  من  منظومة 
لم  التي  الفرضيات  وهي  بالموضوعات،  البديهيات  ـ 
منها  نكتفي  بل  بديهية،  تكون  أن  فيها  نشترط  نعد 
النتائج  تؤدي  أال  أي  البعض،  بعضها  مع  تتنافر  بأال 
يمكن  ما  وهو  متناقضة،  عبارات  إلى  عنها  المتمخضة 

البينذاتي. التوافق  أن ندعوه بمبدأ 
البينية »betweeness« مفهوم تتشارك فيه علوم 
يستعان  مفهوم  وهو  التعليم.  وبيداغوجية  الرياضيات 
بالدستورية  تتشبه  التي  المنازعات  في  حتى  به 
 .»Situation ethics« المواقف  بأخالقيات  والمسيجة 
وهو ما ينبغي أن يتوخاه طرفا النزاع الذي يبتعد بليبيا 
الديمقراطية  إلى  الناس  تطلعات  عن  سنوات  لثماني 
تتطلع  ومعهم  والعادلة،  اآلمنة،  المدنية  والدولة 
الفوضى  وتفقرها  بالقتل،  العنف  يستنزفها  بالد  ليبيا: 
أن  إلى  والمال  السلطة  أطماع  وتعطلها  مواردها  من 
عامًا  وأربعون  اثنان  إياها  أخسرته  الذي  مكانها  تأخد 

العمياء. الديكتاتورية  فوضويات  من 

في الفوضى 
الليبية أيضًا 

تتضارب البداهات 
بالبداهات بغير 

إعمال فكر فتغرق 
ليبيا كلها، وال 
تتشبث بقشة 

تستنبطها 
بديهية من نسق 
تفكير موضوعي

»البينية« مفهوم 
ينبغي أن يتوخاه 
طرفا النزاع الذي 
يبتعد بليبيا عن 
تطلعات الناس 

إلى الديمقراطية 
والدولة املدنية 

اآلمنة والعادلة

بيروت.. بيروت

وصول رد من المديرية بالدخول أو الرفض.
وراء  السبب  عن  سألته  المكتب  أغادر  أن  قبل 
حاجتي للحصول على تصريح أمني لدخول بيروت 
عالقة  ال  األمر  إن  لي  قال  بريطاني.  سفر  بجواز 
بأصلي  إنما  أحمله  سفر  جــواز  جنسية  بأي  له 
أو  المماحكة  من  جدوى  ال  أنه  أدركت  الليب!!!! 
األعصاب  حرق  من  متاهة  في  الدخول  أو  الزعل 
-ومن  الليبيين  من  وغيري  وأنني  والــصــراخ 
نتائج  ثمن  دفع  تحمل  نواصل  ضحايا  األخير- 
حوالي  منذ  ليبيا  في  الصدر  موسى  اإلمام  اختفاء 

عامًا. أربعين 
اآلخر  المحتجز  الليبي  مع  قصير  تعارف  بعد 
ساعات  ثمان  منذ  انتظار  حالة  في  أنه  لي  تبين 
المصرفية  البطاقات  تصريف  من  يتكسب  وأنه 
السبب  وراء  كان  من  وشتم  سب  عن  يتوقف  وال 
تأدبًا  وكنت  والشعب  البالد  أحوال  إليه  آلت  فيما 
آلخر  حين  من  متدخال  إليه  االستماع  على  مجبرا 
لتطييب خاطره وتهدئته فيصمت قلياًل ثم يعاود 
القريبة  المياه  دورة  إلى  فأهرب  والشتم  السب 
وأشعل سيجارة نافثًا دخانها وما اعتمل في قلبي 
أدراجــي  أعــود  منها  أنتهي  وحين  غضب.  من 
والشتم  السب  معزوفة  فيواصل  قربه  للجلوس 
من جديد فأصبر ما استطعت ثم أستأذنه مجددًا 
من  أكثر  بعد  والتدخين.  المياه  دورة  قاصدًا 
الرجل  وأبلغ  شرطي  جاءنا  سجائر  وعدة  ساعتين 
فنهض  بيروت  دخوله  على  الموافقة  بوصول 
إقامة  له  ومتمنيًا  مهنئًا  أيضًا  أنا  ونهضت  فرحًا 
حصولي  بقرب  النفس  وممنيًا  بيروت  في  طيبة 

مثله. األمنية  الموافقة  على 
بعد  الشرطي  نفس  أبلغني  الموافقة  عن  بداًل 
الدخول  أنني ممنوع من  أخرى  قرابة ساعة  مرور 
الجهة  إلى  ترحيلي  حين  إلى  احتجازي  ويتوجب 
نفس  إلى  أتبعه  أن  علىّ  وأن  منها،  جئت  التي 
التي  اإلدارية  اإلجراءات  إلنهاء  الصغير  المكتب 
استمرت قرابة نصف ساعة أخرى قبل أن يسلمني 
في  أخرى  جهة  إلى  اصطحبني  آخر  شرطي  إلى 
وتسلم  تسليم  محضر  خالل  من  وسلمني  المطار 
لمصيري  تاركني  وغــادر  آخر  مكتب  إلى  رسمي 
في  مستغرق  شرطي  قبالة  كرسي  على  جالسًا 
كبير  سجل  في  يــده  بخط  لمعلومات  تسجيل 
سفري  جواز  وضع  التسجيل  من  انتهائه  وبمجرد 
نحوي من خالل عدستي  ونظر  بالمكتب  درج  في 
مني  طالبا  للخارج  اليمنى  بيده  مشيرًا  نظارته 
المحتجزين  المكتب وااللتحاق بغيري من  مغادرة 

في حجرة تقع في نهاية ممر.
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»يدور الشعير ويرد لقلب الرحى.« يدور الوقت 
احتجاز ذكرتك  أخرى في غرفة  لتجدَ نفسكَ مرة 
عامًا  أربعين  منذ  مرة  أول  دخلتها  التي  بتلك 
صحبة رفيقين في مركز شرطة الحدائق ببنغازي. 
ستقضي  المرة  هذه  أنك  االحتجازين  بين  الفرق 
ساعات وربما نهارًا أو اثنين على األكثر، في حين 
قرابة  استمر  بنغازي  في  ورفيقيك  احتجازك  أن 
الكويفية  عشر سنوات قضيتها متنقاًل بين سجن 
األسود  والحصان  الجديدة  وسجون  بنغازي  في 
الحالتين  في  »ليبيتك«  طرابلس.  في  وأبوسليم 
أيضًا وراء كل سوء  المشترك، وهي  العامل  تمثل 
حظ أحاق بك في الماضي ويحيق بك في الحاضر 

مدينة  شطرَ  وجهكَ  توّلي  أن  الحبُ  ليس 
كانت يومًا ما واحة ظليلة للحرية في سعير صحراء 
أن  الحبَ  ولكن  والقمع،  العوسج  إال  تنبت  ال 
لقائها  أمنيًا في مطارها من  تصَل بيروت وتُمنع 
االحتجاز  من  ساعة  عشرة  اثنتي  بعد  وترّحل 
يصطحبك  ترحيلك  وقت  يحين  وحين  التعسفي، 
على  مغادرة  بك  تطير  طائرة  سلم  إلى  شرطي 

القلبُ«. فـ»يلتفتُ  منكَ سماءها  ُكره 
بعد  وكنتَ  دافئًا،  خريفيًا  مساًء  الوقت  كان 
طرابلسي  بحري  كنسيم  خفيفًا  نسبيًا  سفر طويل 
معروفة  مدينة  من  قادمًا  صيفي  مساء  في  طري 
حالة  فــي  بــيــروت  مــطــار  وكـــان  بالمباالتها، 
»أمولة«  قلبك  حنايا  في  ترصدُ  وكنتَ  استرخاء، 
يوم  عقب  بارك«  »وريستر  في  بيتكم  إلى  عائدة 
من  تحررها  بابتهاج  ستبدأ  حيث  طويل،  مدرسي 
الزي المدرسي والجلوس إلى مكانها المعتاد من 
اليومية  لتبدأ حصتها  المعيشة  الطاولة في غرفة 
مع  طابور  في  وقفتَ  حين  الحاسوب  جهاز  مع 
مثولكَ  بتوجس  منتظرًا  القادمين  من  غيرك 
سفركَ  جواز  على  ليمُنّ  جــوازات  شرطي  أمام 
بمدينة  آخر  لقاء  فرصة  لك  تتيح  تأشيرة  بختم 
ما زال صدى الرصاص والقذائف يتردد في قلوب 
غزَل  بعناد  تواصل  زالتْ  وما  سكانها  وذاكرات 
حكايات  بها  لتطير  قلبها  حرير  من  أجنحة  ونسج 
نازاًل على  الشعراء وما يجيئها  العاشقين وقصائد 

التالل ومواويل الجبل. قدمين من أغاني 
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رأٍس  من  بإيماءة  حييته  أمامه  وقفتُ  حين 
فاحم  رأس  من  بإيماءة  التحية  فرد  شيبًا  اشتعل 
الشعر بتسريحة عسكرية. مددتُ له جواز سفري. 
ضغط  في  ــدأ  وب الحاسوب  جهاز  نحو  التفتَ 
نحوي:  يلتفت  أن  دون  سألني  ثم  لوحته  أزرار 
فوريًا:  رددتُ  لبنان؟  طرابلس  في  مولود  أنت 
مسددًا  نحوي  بجسده  فالتفت  ليبيا.  طرابلس 
وبدأ  صقريتين  ســوداوديــن  عينين  من  نظرة 
على  نادى  ثم  بدقة  سفري  جواز  أوراق  يتصفح 
رجل أمن آخر أكبر منه سنًا وأعلى رتبة كان يقف 
جواز  سلمه  ثم  هامس  بصوت  وحدثه  منا  قريبا 
سفري وطلب مني أن أتبعه. دخل الضابط مكتبًا 
واحد  مكتبين:  وجود  الحظتُ  أتبعه.  وأنا  صغيرًا 
أمام  الداخل.  يسار  إلى  زاوية  في  وآخر  بالواجهة 
الجلوس  مني  طلبَ  قديمة  كنبة  الواجهة  مكتب 
آخر  إلى  سفري  جواز  وسلم  نحوها  بيده  مشيرًا 
االتصال  آمرًا  وزنًا  وأثقل  رتبة  وأقل  سنًا  أصغر 
بمديرية األمن فبدأ اآلخر في تصفح جواز سفري 
انتهى  وحين  بيضاء،  ورقة  على  الكتابة  في  ثم 
تصوير  جهاز  باتجاه  وتحرك  كرسيه  من  نهض 
بين  صغيرة  منضدة  على  موضوعًا  كان  أوراق 
مرفوقًا  أجلسُ  حيث  الكنبة  وقبالة  المكتبين 
مماثلة  تفاصيل  متذكرًا  وصبري  حيلتي  بقلة 
عديد  طرابلس  مطار  في  لي  حدثت  الماضي  في 
جواز  تصوير  من  الجوازات  رجل  انتهى  المرات. 
هاتف  جهاز  نحو  الثقيل  بجسده  والتفت  سفري 
األوراق  وأرسل  أزراره  منه وضغط  قريب  وفاكس 
ثم طلب مني مغادرة المكتب والجلوس في مكان 
القادمين مشيرًا  آخر صالة وصول  في  يقع  حدده 
أنه  أعلمني  وحيدًا،  مسافر  رجل  يجلس  حيث  إلى 
حين  إلى  قربه  الجلوس  مني  وطالبًا  مثلي،  ليبي 

وقد يحيق بك مستقباًل!!
إليها  ــار  أش التي  الحجرة  إلــى  طريقك  فــي 
ومن  أخرى  وجود  يسارك  على  تالحظ  الشرطي 
شق باب خشبي موارب تصلك من داخلها أصوات 
نساء وأطفال لكنك تواصل المشي إلى مقصدك. 
اليمين  على  واألرضية.  الجدران  عارية  الحجرة 
على  جلوس  وضع  في  نائم  رجل  على  عيناك  تقع 
منه  بقي  ما  أو  زرقتها  لون  فاقع  فردية  كنبة 
خالية  زوجية  كنبة  وبجانبها  القدم  من  ومهترئة 
المقابلة  الجهة  وفي  فردية  أخرى  جانبها  وإلى 
فتختار  مسافة،  بينهما  فرديتان  كنبتان  توجد 
إليك وتشعل سيجارة. كأي  أقربهما  إلى  الجلوس 
سجن  في  زنزانة  أو  أمني  مركز  في  توقيف  غرفة 
من  حرص  آثار  سابق  وسجين  كموقوف  تالحظ 
بعدهم  يأتي  لمن  تذكيرًا  تركها  على  قبلك  جاء 
كتابات  شكل  على  المكان  نفس  من  بمرورهم 
وتوقيعات ورسوم زادت في كآبة الجدران وقلبك.
من خالل عملية تعارف قصير برجل آخر سوري 
وزوجته  الصغار  أبنائه  مع  يومين  منذ  محتجز 
عن  مسؤولة  غير  المطار  سلطات  أن  لك  يتبين 
المحتجزين.  من  لغيرك  أو  لك  شيء  أي  توفير 
ومشروبات  بأكالت  عديدة  قوائم  وفرته  ما  وكل 
أراد  لمن  المطار  في  مقهى  ويوفرها  يعدها 
الخارج وعلى جدران  الحجرة من  باب  عُلقت على 
الصالة الخارجية وبأسعار ال تقل ُفحشًا عن أسعار 
نايتس بريدج في لندن. مطاعم ومقاهي منطقة 
تدخن  متوجسًا  ساكنًا  الكنبة  على  تجلس 
تزايد  مالحظًا  التفكير  في  مستغرقًا  بشراهة 
ومن  األعــمــار  مختلف  من  المحتجزين  ــداد  أع
عديدة  بقاع  من  بيروت  إلــى  جــاءوا  الجنسين 
ما  عددهم  وفاق  »السعيد!!«  العربي  وطننا  من 
كان متوافرًا من أماكن جلوس محدودة حتى إن 
والممر.  الحجرة  أرضية  على  يجلس  كان  بعضهم 
مستفسرًا  أحدهم  نحوك  يتقدم  آلخر  حين  من 
ينظر  بالسبب  تخبره  احتجازك ثم حين  عن سبب 
آلخر  حين  من  آن.  في  ومستغربًا  مندهشًا  نحوك 
يقترب شرطي من الحجرة لينادي على شخص ما 
الموافقة  أمر  في  تطورات  من  استجد  ما  ليبلغه 

الترحيل. أو  األمنية 
يصلك  التالي  اليوم  فجر  الخامسة  الساعة  عند 
وأنت جالس على الكنبة مرهقًا من التعب والسهر 
صوت شرطي ينادي باسمك فتنهض متثاقاًل من 
حيث  المكتب  إلى  مرافقته  منك  ليطلب  مقعدك 
يجمع عدة أوراق بسرعة ثم يغادر المكتب ويقفل 
تتبعه  وأنت  القسم  باب  نحو  ويتجه  بمفتاح  بابه 
أخرى  جهة  في  آخر  مكتب  جهة  إلى  بك  متجها 
تسليم  بمحضر  منك  يتخلص  حيث  المطار  من 
الشرطي  إلى  سفرك  جواز  ويسلم  رسمي  وتسلم 
أزف  قد  ترحيلك  موعد  أن  تعرف  ويغادر.  اآلخر 

فتحمد اهلل على نهاية »المرمدة«.
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سفر  بجواز  سأعود  بأنني  بيروت  يا  مني  وعدٌ 
ليبي للقائك مجددًا ودون تصريح بموافقة أمنية 

من أية جهة في وقت آمل أن يكون قريبًا.

قبل أن أغادر 
املكتب سألته 
عن السبب وراء 

حاجتي للحصول 
على تصريح 

أمني لدخول 
بيروت بجواز سفر 
بريطاني. قال لي 
إن األمر ال عالقة 

له بأي جنسية 
جواز سفر أحمله 

إنما بأصلي 
الليب!!!!

وعٌد مني يابيروت 
بأنني سأعود 

بجواز سفر ليبي 
للقائك مجددًا 
وبدون تصريح 
بموافقة أمنية 

من أية جهة 
في وقت آمل أن 

يكون قريبًا
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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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الجامعة الدولية تتبنى التفكير الناقد

أهمية أن تكتب، أهمية الحدث!

أحد  هو  هذا  وربما  للمعرفة،  مصمتًا  وعاًء  بكونه 
المجتمعات  في  التعليم  بين  اآلن  المهمة  الفوارق 
في  نعيش  التي  الحضارة  أنتج  الــذي  المتقدمة 
زالت  ما  التي  المستهلكة  المجتمعات  وفي  ظلها، 
مأل  وتعبوي  تلقيني  واحد  اتجاه  في  التعليم  تعتمد 
شهادات  يحملون  أميين  بشبه  المهني  الفضاء 
توصيف  صياغة  كانت  المنطلق  هذا  ومن  عليا. 
الجامعة  في  تدرس  سوف  كما  الناقد  التفكير  مادة 
مهارات  لتأمين  المادة  هذه  »صممت  الدولية: 
وتقويم  تحليل  من  تمكنهم  الطالب  يحتاجها 
مختلف  من  المستقاة  واألدلة  والمعلومات  الحجج، 
القدرة  اكتساب  هي  الرئيسة  والغاية  المصادر. 
االعتقادات  تشكيل  عملية  في  النقد  ممارسة  على 
المقصودة  المهارات  وتشمل  القرارات.  واتخاذ 
مقدمات  بين  والتمييز  النصوص،  تحليل  مهارة 
والكشف  المزاعم،  من  والتحقق  ونتائجها،  الحجج 
االختالالت  ومكامن  المضمرة  االفتراضات  عن 
وتوظف  والبراهين.  اإلثباتات  وتقويم  المنطقية، 
األمثلة  من  الكثير  المهارات  هذه  صقل  في  المادة 
مناحيها.«. بمختلف  اليومية،  الحياة  من  المستقاة 

المادة في  الغاية من تدريس هذه  بينما حددت 
تتمثل  وقيمية،  ومهارية،  معرفية،  أهداف،  ثالثة 

في:
األساسية  الناقد  التفكير  مهارات  على  التعرف 
األساسية  الناقد  التفكير  مــهــارات  اكتساب  ــــ 
وتكريس  ـــ  ـ خالفية  قضايا  فــي  الــخــوض  عبر 
الذاتي،  والنقد  والموضوعية،  التعددية،  قيم 

الفكرية. واالستقاللية 
أذهــان  ــي  ف اآلن  ــدور  تـ الــتــي  األســئــلــة  لــعــل 
لغط كالمي،  ليبيا من  في  يحدث  مما  المصدومين 
ومواقف متضاربة، وعجز عن الحوار المثمر، وإقصاء 

حق القول للبشر كحق من تبين أهميته في الذود عن 
الحياة عند كافة البشر وإن بدرجات.

هذا التأمل تستدعيه الفواجع: تراجيديا مقتل إنسان 
سالحهُ لسان، مضماره الحجة بالحجة والبيَّنة على من 
البشرية كي  الحق ألن  فالقتيل  وبه  هذا  ومن  ادعى، 

تذود عن الحياة جعلت اللسان الحق.
هذا المبتدأ ما يستوجبُ الخبر الذي هو سيان فقال 
فالن أو عالن ال يستوجب رفع سالح بل إطالق لسان، 
وإذا ما تم إشهار سالح في وجه قائل كأنه القتل، أما 
واألخيرة،  األولى  الخطيئة  الرسل  قتل  كما  قائل  قتل 
وهذا ما يستعيد البديهيات ما تكفل االجتماع البشري 

بشجبها.
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الحقيقة المرّة قتُل صاحب الرأي، قتُل كاتٍب لم يتم 
للمرة األولى ولألسف ليس أيضًا األخير، لكن في كل 
فمقتل  اإلنساني،  العار  وكان  واستهجن  استقبح  مرة 
من  وسيعد  ويعد  عُد  غاليليو  سجن  أو  المقفع  ابن 
وهو  تتخطاه،  أن  اإلنسانية  واجب  التي  البشر  مثالب 
الحدث الذي لم يُنسَ ولن...والدرس األول أنه: شُبه 
لهم وما قتلوه صاحب الرأي، فمقتله كمقتل المسيح 
يشيع به وبفكره لسماء الفكر ويبقي كرمز للبشر، وما 
قال حتى في خطله يكون الدرس، والُكتب شخصهُ وقد 
الرمزي ال  المال  المُعلم، فرأس  بات  توزع فيها وبها 
يبيد حتى وإن كسد سوقه وبات في المكتبات ،عندها 
تأسست  لكنها  تخطته  ما  البشرية  الذخائر  من  يُعد 

عليه فأمسى من تاريخ األفكار.

تصادفنا  التي  المفرحة  األخبار  كثيرة  ليست 
جسده  يتلوى  الذي  الوطن،  هذا  أخبار  نتابع  ونحن 
يكونوا  أن  التاريخي  القدر  شاء  من  عصي  تحت 
لكن  بها،  يمر  التي  التحول  مراحل  أخطر  في  قادته 
زالت  ما  الضوء  عن  البعيدة  الظل  أخبار  من  الكثير 
الحرائق،  دخان  خلف  يختفي  الذي  األمل  أزر  تشد 

السلطة. على  المتناطحين  غبار  وخلف 
خبر  البروباغاندا،  عن  البعيدة  األخبار،  هذه  من 
الناقد  التفكير  مادة  ببنغازي  الدولية  الجامعة  تبني 
لجميع طالبها، ووفق تصور مدروس  ملزمة  كمادة 
التفكير  ألهمية  نظرية  ديباجة  يتضمن  بعناية 
المتسامح  الديمقراطي  العقل  تكوين  في  الناقد 
تؤكد  التي  والحجج  والحوار،  التحليل  على  القادر 
وتنطلق  المادة.  هذه  تدريس  وأهــداف  أهميته، 
المنهج، وفق  إدراجه ضمن  الملحة في  الرغبة  هذه 
»في  أنه  واقع  من  مختصون  وضعه  الذي  التصور 
ملزمة  مادة  الناقد  التفكير  العالم،  جامعات  بعض 
لجميع الطالب، أيًا كانت تخصصاتهم. أما عدد من 
حتى  يكن  فلم  بالدنا  في  الناقد  التفكير  يدرسون 
الواحدة  اليد  أصابع  عدد  يتجاوز  خلت  أعوام  ثالثة 
العامة بفضل حماس  اإلدارة  قرر في قسم  أن  )إلى 
الجامعة  وقررت  أمنية،  عبير  ود.  العفاس  عمر  د. 
طلبة  لجميع  إلزامية  مادة  منه  تجعل  أن  الدولية 
النقدية  القدرات  أن  في  إذن  عجب  ال  الجامعة(. 
تعاني  تنويرية،  قيم  من  بها  يرتبط  بما  الليبية، 
الفرقاء  يلقى  أن  وال  منه،  تعاني  الذي  الوهن  من 
طاولة  على  الجلوس  فــي  يلقون  ــذي  ال العنت 

الحوار«.
يمكن  ما  أهم  بأن  نعترف  أن  الوجيه  من  لعله 
والتربوية  التعليمية  العملية  إليه  تفضي  أن 
يكتفي  وال  المسلمات  إلى  يركن  ال  نقدي  عقل 
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ما الذي يجعل حدثًا ما الحدث؟ وما الحدث الذي يثير 
من االلتباسات رغم أنه التجلي؟ وما الحدث الذي يخرج 
عن سياقه ويُفجر سياقات ليست في مضماره؟ وما، ثم 
ما، وهكذا دواليك... أظن والظن هنا واآلن في محل 
الوثوق الطارد للشكوك، أن اإلجماع البشري جعل قتل 
إنسانٍ الحدث، منذ مقتل هابيل على يد قابيل وفي كل 
األساطير وكل الحقائق اإلنسانية مقتل إنسان الحدث، 

أما التفاصيل فهي نواتج تأتي في محل التعليق عليه.
ابن  ترجمه  نابه  إغريقي  كمصطلح  التراجيديا 
رشد بالفواجع، جسده شكسبير في مقتل إنسان: أب 
هاملت، ديدمونة قتيلة عطيل...وهلم، وفي كل التراث 
الحدث.  التراجيديا/  هي  هذه  كبر  أم  صغر  اإلنساني 
بمعطيات  أو فسر  هابيل وظف  أو  هاملت  مقتل  لكن 
وحتى  ومصالحهم  ورؤاهــم  البشر  باختالف  مختلفة 
للقتيل  كرمز  مثاًل  هابيل  تحول  وقد  ال،  لم  غبائهم 
ظلمًا عند كثير من البشر فيما بات مقتل أب هاملت 
رمزًا للغدر... ودواليك، ومن هذا وذاك الحدث القابل 
أن يثير االلتباسات وتفجير السياقات خارج سياقه: قتل 
بالقدر  الظلم وصم  إنسان، ما يعد ظلمًا ولو أن هذا 
للبشر  قتل  كأنما  نفس  فقتل  أباه،  أوديب  قتل  كما 

كافة.
فإذا ما كان القتيُل صاحب لسان ما طلب صونه فإن 
القتيل هذا كما قتل األنبياء، فالقول سالح للذود عن 
الحياة هو حق بشري ألنه ما جعل من اإلنسان إنسانًا، 
تبين  وقد  األعاجم،  الكائنات  من  البكم  عن  وأظهره 

الحقيقة  يملكون  أنهم  يعتقدون  من  بين  متبادل 
الواحدة، يعود في األساس إلى قصور تربوي يتعلق 
االختالف ومن  لمبدأ  قابل  ناقد،  بتنمية عقل علمي 
أن  المفترض  من  التي  المعرفية  التنازالت  ثم 
فقر  لمس  الواضح  من  إجرائية.  تنازالت  تتبعها 
األهداف  يخص  فيما  السياسي  العقل  لدى  مدقع 
تقرر  أن  المفترض  من  التي  المادة،  لهذه  القيمية 

التعليم. مراحل  جميع  في  مختلفة  بمستويات 
عن  عجزت  التي  النخب  تخلف  يحيل  البعض 
أزمة مجتمع ال توجد مبررات منطقية  الوصول لحل 
السابق  النظام  ثقافة  تــداعــيــات  ــى  إل ألزمــتــه، 
وجيهة،  إحالة  ــذه  وه العقول،  على  المهيمنة 
سياسات  كــوارث  أهم  أن  اعتبرنا  ما  إذا  خصوصًا 
الفلسفة  قسم  إلغاء  كان  السابق  النظام  تعليم 
»قسم  وتسميته  الجامعات  من  الناقد  والتفكير 
التفسير« وتهميش ثم إلغاء تدريس مادة الفلسفة 

األساسي. التعليم  مراحل  في 
ضمن  الناقد  التفكير  مادة  إلدراج  التصور  مهد 
من  بجزء  الفكرة  لهذه  الدولية  الجامعة  مناهج 
كتاب  ضمن  وردت  الناقد  التفكير  حــول  مقالة 
والتي  الطبع.  قيد  ويسبقنا«  مهل  على  »يمشي 
نصها  اختزال  على  قدرتي  ولعدم  ألهميتها  أوردها 

الهدف: نحو  مباشرة  يذهب  الذي  الكثيف 
فهو  بطبيعته،  مقلق  نشاط  الناقد  »التفكير 
عليها  نصادر  أو  نقرها  افتراضات  المتحان  محاولة 
إزيا برلن،  أو نسلك بمقتضاها، والناس، كما يقول 
وتبتلى  افتراضاتهم  تمتحن  أن  في  يرغبون  ال 
الناس  إن كثيرًا من  أكثر مما يجب، بل  تصرفاتهم 
الرغم  التفكير، على  بالغة في عملية  يجدون مشقة 
من أن الحياة غير المتفكرة ليست بشرية بأي حال.
تفكير  كل  يضمره  مبدأ  ثمة  آخــر،  منحى  من 
وأن  أحد،  ليست في حوزة  الحقيقة  أن  ناقد، مؤداه 
تؤسس  ما  وجاهة  في  تكمن  إنما  الفكرة  قيمة 
أفضل  اآلخرين  مع  الحوار  وأن  أسباب،  من  عليه 
أن  ويبدو  تجاربهم.  من  واإلفادة  لفهمهم  سبيل 
العقُل مكمن  عيش حياة تليق باإلنسان، أي بكائن 
القبيل  من  مهارات  الكتساب  يرتهن  إنما  تفرده، 
بالتفصيل في استحقاقات  الناقد  التفكير  يعنى  التي 
اكتسابها. وثمة من يذهب إلى حد إقرار أن العاجز 
قرارات  اتخاذ  عن  عاجز  نقدية  بطريقة  التفكير  عن 
القرارات  هذه  مثل  اتخاذ  عن  والعاجز  عقالنية؛ 
يتصرف  فكونه  السراح،  طليق  يترك  أال  يتوجب 
خطرًا  يشكل  أنه  يعني  إنما  مسؤولية  غير  بطريقة 
عن  العاجز  آخر،  بتعبير  اآلخرين.  وعلى  نفسه  على 

الناقد أحرى أن يزج به في السجن«. التفكير 
التفكير  عن  العاجز  زج  فيما يخص  غلوًا  ثمة  لعل 
قوانين  توجد  ال  وبالتأكيد  السجن،  في  الناقد 
التهمة،  إلثبات  آليات  وال  العقوبة،  هذه  مثل  تقر 
نظري  مدخل  من  يشير  مجازيًا  تعبيرًا  تأتي  لكنها 
التفكير، ولعل رؤية  أخالقي ألهمية هذا النمط من 
العقاب  هذا  يؤيد  مجتمعنا  في  حياله  العجز  نتائج 
في  أذى  من  مرتكبه  عن  يترتب  لما  وفقًا  المجازي 

برمته. مجتمع  حق 
االستعداد  خصائصه  من  الــذي  مجتمعنا  في 
أتمنى  بسرعة،  والسلبية  اإليجابية  العدوى  النتقال 
الجامعة  من  المهمة  اللفتة  هذه  عدوى  تنتقل  أن 
مراحل  كل  إلى  بل  جامعاتنا  بقية  إلى  الدولية 
تجعله  الناقد  التفكير  تدريس  مرونة  حيث  التعليم، 

عمرية. مرحلة  لكل  يعد  الذي  المنهج  وفق  ممتعًا 
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لم  رأي  صاحب  أي  كمقتل  الخاشقجي  جمال  مقتل 
رأيه  يروج  مقتله  إن  بل  صاحبه،  مات  وإن  رأيه  يمت 
ويجعله حيًا كما لم يحيا، وقد قال قائل إن الخاشقجي 
لما  قوله  وصل  لما  يقول  ما  يقول  عام  مئة  عاش  لو 

وصله في أيام مقتله.
موتُ جمال موتُ كاتب: ما بعد الربيع العربي في 

عصر اإلنترنت.
ودوافعها  الجريمة  تفاصيل  عن  النظر  بغض 
مقتل  يشبه  ال  الخاشقجي  جمال  قتَل  فإن  وتوابعها 
فرج فودة وال أحد غيره، ألن الربيع العربي بحر يموج 
أي  الركمجة  فإن  هذا  ومن  العصر،  غير  العصر  وألن 
لهذا  ذاك  أو  هذا  قبل  من  تتم  التي  الموجة  ركوب 
العربي ساعة حدوثه،  الربيع  الحدث كمن ركب موج 
الكاتب/  السياق في ظني يجيء مقتل هذا  وفي هذا 
في  الولوج  مقالي  يهم  وال  باإلمكان  وليس  الحدث. 
تفاصيل ما حدث وقد تفرغ عالم الميديا وساسة ُكثر 
المتواضعة  بإمكانياتي  أضيف  أن  يمكن  ولن  لذلك، 
الجريمة  يُراد جعل  ما  أن  الظاهر  لكن  بال.  ذا  شيئًا 
كما جريمة العصر غير أنها جريمة قتل إنسان ما هي 
وأنها جريمة  تأمالتنا،  أوضحنا في  جريمة كبرى كما 

لوأد رأي ما يستحيل وأدهُ كما يبين تاريخ البشر.
فإن  التفاصيل  في  يكمن  الشيطان  كــان  وإذا 
الحدث  ألن  لها  شيطان  ال  الجريمة  هذه  تفاصيل 
أن  من  تعقيدًا  فأكثر  بعد  ما  أما  قبل،  ما  كل  يجبّ 

يستشرف.

 لعله من الوجيه 
أن نعترف بأن 
أهم ما يمكن 

أن تفضي 
إليه العملية 

التعليمية 
والتربوية عقل 
نقدي ال يركن 

إلى املسلمات 
وال يكتفي بكونه 

وعاًء مصمتًا 
للمعرفة

 الحقيقة املرّة 
قتُل صاحب 

الرأي، قتُل كاتٍب 
لم يتم للمرة 

األولى ولألسف 
ليس أيضًا 

األخير، لكن في 
كل مرة استقبح 
واستهجن وكان 

العار اإلنساني، 
فمقتل ابن 

املقفع أو سجن 
غاليليو ُعد ويعد 

وسيعد من 
مثالب البشر

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

جذور العنف الديني

محمود!!

عمر أبو القاسم الككلي

صالح الحاراتي

التوحيدية  األديــان  ــأول  ب ارتبط  إلهيًا،  به  المأمور  الديني  العنف   -
اإلبراهيمية**، وهو الدين اليهودي

من  القديمة،  األديان  نشوء  الدين  باسم  يرتكب  الذي  العنف  يصاحب  لم 
الوثنية، بل كان  التي صارت تسمى الحقًا األديان  الهندوسية والبوذية،  مثل 
كل دين من هذه األديان »يفسح مساحة لغيره من الديانات )الوثنية( األخرى، 
المختلفة عنه. ولم نعرف، تاريخيًا، أن هؤالء الوثنيين تقاتلوا يومًا فيما بينهم، 
من أجل إعالء ديانة فوق ديانة وثنية أخرى« )1: 25(*. كانت الحروب موجودة 
طبعًا، لكنها كانت تشن ألسباب أخرى ال صلة لها بالدين، إذ لم يكن أصحاب 
دين من تلك األديان يرونه الدين الوحيد الحق، ولم يكونوا يقسمون البشر 
تكن  فلم  أخرى.  بأديان  يؤمنون  وكفار  هم(  بدينهم  )يؤمنون  مؤمنين  إلى 
آلهتهم تأمرهم بفرض هذا الدين على اآلخرين. كان ثمة تدين وإيمان عميق 
دون شك، لكن لم يكن ثمة حماس ديني يدفع الفرد إلى القتال في سبيل دينه 

وإذا َقتل يثاب، وينال الشهادة إن ُقتل ومأواه الجنة.
العنف الديني المأمور به إلهيًا، ارتبط بأول األديان التوحيدية اإلبراهيمية**، 
وهو الدين اليهودي. ورغم أن اليهودية ليست دينًا تبشيريًا، وإنما هي دين 
خاص بشعب محدد )قبيلة محددة(، إال أنه دين خُصَّ به شعب »اختاره اهلل« 
وخيرات هؤالء  أراضي  له  وأباح  عليها  وفضله  خلقها  التي  األمم  بين كل  من 
األميين )=األمميين( وأجاز له إفناءهم وتشريدهم ]ما زلنا نعاين ذلك في ما 

يحدث في فلسطين منذ ثالثينيات القرن الماضي[.
ففي سفر الالويين يقول اإلله التوراتي: »قد ميزتكم من الشعوب لتكوني 
لي« )1: مقتطف في بداية الكتاب( وفي سفر التثنية يخاطب هذا اإلله موسى 
لتمتلكها،  إليها  داخل  أنت  التي  األرض  إلى  إلهك  ربك  بك  أتى  »متى  قائاًل: 
منك،  وأعظم  أكثر  شعوب  ]كذا![  سبع   ]...[ أمامك  من  كثيرة  شعوبًا  وطرد 
ودفعهم الرب إلهك أمامك، وضربتهم، فإنك تحرمهم. ال تقطع لهم عهدًا وال 
تشفق عليهم... هكذا تفعلون بهم: تهدمون مذابحهم، وتكسرون أنصابهم 
وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، ألنك أنت شعب مقدس« )1: 
الرب  أن  »لتعرف  والمواثيق  العهود  هذا  المختار«  مع »شعبه  يعقد  وهو   )26
، يلتزم بعده وميثاقه مع أولئك الذين يحبونه ويلتزمون  إلهك، إله، إله وفيٌّ
ذلك   .***  )118  :2( تحطيمًا«  فيحطمهم  يكرهونه  الذين  ويجازي  بأوامره، 
أن اهلل أنزل، حسب الدين اليهودي، الكتاب والسيف )بالعبرية سِْفر في سيف 

.)sefer ve-sayif( )2: 124
انخراط الفرد بحماس ديني في حرب ضد أتباع دين آخر ال يعني، فقط، أن 
يَقتل. بل تعني احتمال أن يُقتل أيضًا: أن يصبح »شهيدًا« )بالعبرية: قِدوش 
في  ]جديد[  اختراع  فـ»الشهادة   .)qiddush ha-shem( )2: 122 ها-شِم 
التاريخ الديني، ليس على صعيد النصوص فقط ]...[ ولكن، وعلى نحو أكيد، 
على صعيد التاريخ« )2: 122( وهذا استدعى ظهور تصور الجنة مع ما يتضمنه 

من تمييز عملي بين اإلنعام واللعنة )2: 122(.
ومن هنا نالحظ ما تمور به األديان اإلبراهيمية من »قوة استقطابية ]...[ 
تقسم الناس إلى يهود وغير يهود، مسيحيين وغير مسيحيين، مؤمنين وغير 
مؤمنين، مسلمين وهندوس، كاثوليك وبروتستانت، سنة وشيعة، أرثوذكس 

وزنادقة ]هراطقة[« )2: 113(.

الهوامش والمراجع:
* يشير الرقم األول إلى رقم المرجع في ما يلي، ويشير الرقم الثاني إلى رقم 

الصفحة المأخوذ عنها.
دار   ،12 ط  الديني،  العنف  وأصــول  العربي  الالهوت  زيــدان،  يوسف   1-

الشروق، 2015.
التوحيدية  ــان  األدي من  أسبق  واحــد  توحيدي  دين  األقــل  على  وجد   **
الذي  إخناتون في مصر  المسيحية، اإلسالم( هو دين  )اليهودية،  اإلبراهيمية 

يعبد اإلله آتون مجسدًا في قرص الشمس.
 Jan Assmann, From Akhenaten to Moses: ancient Egypt  2-
 and religious change,The American University in Cairo Press,

Cairo New York, 2014
جان أسمان، من أخناتون إلى موسى: التغير الديني في مصر القديمة.

*** ليس في حوزتي ترجمة عربية للتوراة، لذا ترجمت النص عن اإلنجليزية.

محمود صديق عزيز ربطتني به عالقة قديمة ولكن األيام فرقت بيننا، 
الحياتية  تجربته  وكانت  الترحال،  كثرة  عمله  طبيعة  له  أتاحت  حيث 
التواصل معه لكي أستمع  أو  اللقاء به  زاخرة، ولذا كنت أتحين فرصة 
له وهو يحدثني بكل شفافية عن مغامراته الخاصة والمواقف الطريفة 
والمحزنة التي مر بها، وتقييمه للشخصيات التي قابلها أو تعامل معها 

بحكم وظيفته.
كان يخصني ببعض خصوصياته، وأنا كذلك. ربما ال نلتقي كثيرًا، 
ما  حول  رؤانا  اتفقت  ما  وكثيرًا  انقطاع،  بال  بيننا  موصول  الود  ولكن 
أن نمط تفكيرنا متقارب، بل  يجري في بالدنا ماضيًا وحاضرًا، وأظن 
الصنف  ذلك  محمود،  مثل  هم  بمن  كثيرًا  ألتق  لم  أنني  أجزم  أكاد 
الذي يملك الشجاعة ألن يعترف بأخطائه ويتحدث معي بكل  الشفاف 
ربما  معها،  تعامل  وكيف  وصوبها  منها  استفاد  كيف  وشفافية  صدق 
الفضل لطبيعة عمله وترحاله المتكرر خارج البالد الذي أتاح له فرصة 
وأنماط حياة مختلفة ومواقف كثيرة ساهمت  بيئات  يتعرف على  لكي 
في إغناء تجربته الحياتية، واكتسابه سعة الصدر وقبوله لآلخر المختلف 

وسعة األفق التي يتمتع بها.
استقر المقام به أخيرا في البالد وبدأ يفكر، كما هي عاداتنا، ببناء 
بيت جديد يضع به »تحويشة العمر« وانطلقت المرحلة األولى للبناء 
سبق  ألنني  اإلنجاز  ذلك  معه  أتابع  وكنت  الخرساني  الهيكل  بإنجاز 
لي إنجاز )قبر الدنيا( كما يسميه عامة الناس لدينا، انتقل بعدها إلى 
بالمشورة وعرَّفته على  له حينها  الالحقة، وكانت مساعدتي  المراحل 
أهل االختصاص من الحرفيين، وكان محمود في غاية االمتنان لذلك 
ألنني وفرت عليه كثيرًا من الوقت والجهد والمال، وعبَّر لي مرات عدة 

عن ذلك االمتنان، حتى إنني رجوته أال يكرر ذلك الحقًا.
اقترب مشهد البناء من نهايته واكتملت خطوات التشطيب النهائية 
ولم يتبق إال بعض اللمسات البسيطة. عصر أحد األيام وبال موعد، مر 

محمود ببيتي وطلب مني مرافقته للذهاب إلى بيته الجديد.
الجديد وهو يطلب  بيته  أمام  يقف  بجانبه وهو  وصلنا هناك، كنت 
تتم  سوف  الشارع  أن  من  له  قيل  ما  في  يفكر  كان  ورأيي،  مشورتي 

توسعته مستقباًل.
زرع  يمكن  مشكلة،  ال  جيد  هذا  الجديد،  السور  مكان  سيكون  هنا 
مساحة من »النجيلة« أمام البيت حتى تتم التوسعة. ما رأيك يا صالح، 
فكرة جيدة، وماذا عن الباب؟ آه سيتغير إلى الجانب الشرقي؛ ربما نرمم 
الموجود ونضيف إليه بعض التحسينات أو نستبدله بباب جديد حسب 

الظروف.
فرد  الحائط،  في  ظهر  الذي  الشرخ  ذلك  عن  ماذا  محمود  سألت 
بالقول: قالوا لي هناك مشكلة »تمدد وترييح مبانٍ« طبيعي وال خوف 

منه.
جلسنا بعدها في الحديقة حتى المغرب استكمااًل لحديث بدأناه ونحن 
في الطريق إلى بيته الجديد.. كان محمود قلقًا يفكر في العريس الذي 
تقدم لخطبة ابنته، وأخذ يحدثني حول مخاوفه وهواجسه بخصوصه، 
سألته واستفسرت منه وتبين لي أنها هواجس غير ذات قيمة، حاولت 
بعث الطمأنينة في قلبه، بتفنيد كل تلك الهواجس؛ ابتسم وقال هذا 

رأيك يا صديقي، فقلت نعم، فرد قائاًل على بركة اهلل.
انتقل حديثنا إلى الحب والزواج وعرجنا على السياسة والحياة وتبادل 
من  تمل  ال  مرحة  روح  وصاحب  لماح  فهو  والضحك.  النكات  معي 

االستماع إليه؛ أوصلني إلى بيتي وانطلق مودعًا على وعد باللقاء غدًا.
بأن  هاتفيًا،  إبراهيم  أبلغني  التالي  اليوم  عصر  الخامسة  ..الساعة 

صديقي محمود انتقل إلى رحمة اهلل.

لم نعرف، تاريخيًا، 
أن هؤالء الوثنيني 
تقاتلوا يومًا فيما 

بينهم، من أجل 
إعالء ديانة فوق 

ديانة وثنية أخرى

كان يخصني 
ببعض 

خصوصياته، 
وأنا كذلك. ربما 
ال نلتقي كثيرًا، 

ولكن الود 
موصول بيننا بال 
انقطاع، وكثيرًا 

ما اتفقت رؤانا 
حول ما يجري 

في بالدنا ماضيًا 
وحاضرًا



ثقافة

حوار - نجاح بشير

12www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الثالثة
العدد 153 16 من صفر 1440 هــ

25 أكتوبر 2018 م اخلميس

أثار الكشف عن لوحة معّلقة في البيت األبيض تظهر دونالد 
ترامب مجالسًا الرؤساء الجمهوريين السابقين، من أمثال لينكولن 

ونيكسون، موجة من السخرية على مواقع التواصل االجتماعي.
وظهرت هذه اللوحة لبعض الوقت خالل المقابلة التي بُثت 
األحد مع الرئيس األميركي في برنامج »60 دقيقة« على شبكة 

»سي بي إس« التلفزيونية، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
ويحمل هذا العمل اسم »ذي ريبابليكن كلوب« أو »النادي 

الجمهوري« من صنع الفنان أندي توماس، ويظهر فيه ترامب ببنية 
قوية وهو يصغي مبتسمًا إلى أسالفه، من أمثال أبراهام لينكولن 

وريتشارد نيكسون ورونالد ريغن وتيدي روزفلت وجورج بوش.

أقام نادي أصدقاء الكتاب بنغازي بمقر مركز وهبي البوري الثقافي، 
قسم المكتبات، مساء األربعاء، محاضرة بعنوان »كيف تفهم كل 

كتاب تقرأه«، للمدرب علي بوصالح.
وبوصالح طالب دراسات عليا قسم علم نفس ومدرب تنموي 

وبشري. وقدم في أثناء المحاضرة ورشة عمل لتعريف الكتب وكيف 
نستطيع معرفة أن القراءة تنقسم إلى مبدئية وأخرى تصفحية 

وثالثة تحليلية ورابعة مرجعية.
وأضاف قائاًل: »عامل كتابك كآنه روح، وتريد التعرف عليه 

فالكاتب لديه صوت يقترح عليك آراء إما أن تتقبلها أو ال، ولكن 
هدفه أن تتقبلها«.

وقال بوصالح »عليك أن تقرأ كتابًا أكبر من مستوى تفكيرك، 
كتاب يشدك إليه عندما تقوم بتصفحه، وكأنه يقول لك تعال 

معي«.
وقدم المحاضر نصيحة للحضور قائاًل: »ابتعد عن الفكرة التي 
طالما سمعناها وهي يجب أن تعرف كل شيء، فال وقت لدينا بل 

عليك أن تعرف ما تريد وما يشدك وأهمها التخصص«.

 لوحة بالبيت األبيض تثير السخرية

 »كيف تفهم ما نقرأ«
بنادي أصدقاء الكتاب

»الوسط« تحاور رئيس الهيئة العامة للثقافة

حسن أونيس: »بنغازي عاصمة الثقافة العربية« عام 2024 
ولدينا خطة خمسية للنهوض بالشأن الثقافي

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري»2/8«
 فسيفساء الكلمات

إن الكتابة إليك أمٌر شاق، 
ألنك حزمة من الرجال 
الرائعين في رجل واحد

رئيس  حقيبة  تحملها  التي  والتحديات  الملفات  تتعدد 
العامة للثقافة، حسن أونيس، خالل مشاركته في  الهيئة 
أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في 
الوطن العربي، في دورته الـ 21، الذي استضافته القاهرة 
ومحاوالت  والمثقفين  الثقافة  هموم  بين  وما  أكتوبر.  و15   14 في 
لم الشمل والمصالحة بآلية ثقافية ناعمة، مضى حوار »الوسط« مع 
حيال  بالتفاؤل  يتمسك  اليزال  الذي  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس 

مستقبل البالد، رغم الظرف الصعب الراهن.
للمهتمين  السارة  األخبار  من  عددًا  حمل  المقابل،  في 

بالشأن الثقافي، من بينها اختيار بنغازي عاصمة للثقافة 
العربية، وقرب التوصل لحل في ملف األدباء والكتاب 

طرحتها  كثيرة  واستفسارت  أسئلة  المعتقلين. 
نص  هذا  وكان  أونيس،  حسن  على  »الوسط« 

الحوار:

شارك الملحق الثقافي الليبي في الصين، 
علي المجبري، في فعاليات النسخة الخامسة 
من المنتدى الثقافي العالمي »تايهو«، الذي 

عقد في بكين في الفترة من 17 إلى 19 
أكتوبر.

والمنتدى هو حدث ثقافي مدعوم من 
الحكومة الصينية، تأسس في 2008 بعدما 

اعتمدته وزارة الشؤون المدنية الصينية، 
والهدف منه أن يكون قاعدة مهمة في 

التبادل الثقافي بين الدول.
ولهذا الغرض يستقبل المهرجان 

عددًا كبيرًا من الدول لمناقشة الخطط 
المستقبلية للتبادل الثقافي والتعاون بين 

المجتمعات المختلفة.
وقال المجبري لـ»الوسط«: »مشاركتي 

في هذه الدورة تعتبر األولى، واقتصر 
الحضور الليبي هذه الدورة كضيف شرف، 

ولفتح آفاق تعاون وتبادل ثقافي وإعالمي«.
وتابع الملحق الثقافي الليبي: »بصفتي 

رحبت كثيرًا بهذه العروض، إذ تحصلت 
على عدة وعود بعقد دورات لإلعالميين 

وللتبادل الثقافي بين البلدين«.
ومنذ تأسيسه احتضن المنتدى أربعة 

مؤتمرات في مدن: مكاو وشنغهاي 
وهانزو وشيزو، بغرض إعطاء فكرة عن 
الثقافة الصينية والطب البديل، وجذب 

المنتدى عدة شخصيات مهمة من باحثين 
ودبلوماسيين ورؤساء منظمات دولية 

وإعالميين.
وفي الدورة الخامسة كان الحضور 

كبيرًا، والذين تبادلوا األفكار حول العالقات 
الدولية واالقتصاد العالمي والتبادل الثقافي 

والمساواة بين البشر ومبادرة الحزام 
والطريق واإلنترنت والطب البديل.

 ليبيا تشارك في منتدى 
»تايهو« الثقافي بالصني

...ويتواصل فيض وجدان الفاخري في رسالته إلى صديقه محمد 
عقيلة العمامي قائال: وبدا األمر كما لو أنني مشدودًا مثل حبل 
بين السماء واألرض، وال أدري -حين ينقطع- هل أكون هناك 
أم هنا؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب: »إكتف بما يكفيكَ من 
لكنما  شيء..!«،  يغنه  لم  الكفاف،  يكفه  لم  من  فإن  الكفاف، 
يجدي  ال  االنعتاق  إلى  السماء،  إلى  األعالي..  إلى  الشره  الجوع 
معه الرضا بالكفاف!! ومن هنا تبدأ مسيرة قلقك المتصل طوال 

العمر القصير الممتلئ بالمتاعب!
أنت تود أن تكون شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء - 
كما يقول القرآن الكريم - لكن اآلخرين يريدون لفرعك أيضًا أن 
يكون في هذه األرض التعيسة!: »ال تقترب« ممنوع! فأنت إذا 

أحببت حكم القانون.. عليك بالجنون!«.
أنك جالس في مأتم واضعًا رجاًل فوق أخرى  تخيل »فقط« 
أثناء تالوة القرآن، عندئذٍ يتطلع نحوك المسلمون المتملقون 
هناك بعين واحدة، مثلما تنظر أمك إلى حذاء مقلوب! إنه ازدراء 

بالمجان!! فما بالك حين تزرع رأسك في حقل النجوم.
أخي.. يا صديقي

إن الكتابة إليك أمرٌ شاق، ألنك حزمة من الرجال الرائعين في 
محبتي  وبقدر  واحد..  رجل 
وإعزازي لك، بقدر ما أشفق 
عليك، فأنت كما يقول عروة 
بن الورد: »ُأوزعُ نفسي في 
وأحسو   *** كثيرة  نفوس 
قراح الماِء والماُء بارد«، لقد 
بدأ تعلقك بالسماء منذ أن 
تطوعت بالتدريس بمدرسة 
انسحب  ثم  الليلية،  العمال 
ذلك على كل مراحل حياتك 
مسؤواًل  أصبحت  بحيث 
وأصدقائك،  وأهلك،  عائلتك،  أفراد  كل  عن  كاملة  مسؤولية 
وحتى من لم تعرفهم. لقد قدمت العون لكل الناس. بالرغم من 
أنك كنت تُواجه كثيرًا بالجحود والنكران من لفيف من البشر 
الروسي  الكاتب  وزوجة  يهوذا  المسيح:  صديق  أو  ابن،  أمثال 
العظيم »تولستوي« الذي تبرع بكل مزارعه للفالحين البسطاء 
قتلته مسمومًا  التي  المعتز  ابن  الشاعر  أم  أو  العاملين هناك، 
لكي يتولى أخوه الحكم منه بعده! كانت والية ابن المعتز في 
الحكم أقصر والية في التاريخ، إذ استمرت ليلة واحدة!! فما بالك 

ببعض الغرباء المتطوعين أبدًا إليذًا اإلنسان؟!
الخالص هو ما  العميق  الحب  الذي يعمر قلبك،  الحب  لكن 
يرفعك إلى سماوات اهلل الرحيبة، والفن - إذا لم يكن منطويًا 
على  المطلة  شقتك  إلى  إال  يرفعك  ال  الحب  هذا  مثل  على 

المبْولة!!
والغنى،  الفقر  كفايتي من كل شيء من  نلت  مثلك-   - أنا 
واإلنصاف  الظلم  من  والهدى،  الضياع  من  واألذى،  الحب  من 
على السواء! إنهم يجذبونك بكل قواهم من السماء، وحلمك 
القديم أن تكون هناك.. يجذبونك إلى »الخربة - المبولة«، ثم 
يشرعون في تقريحك كما لو أنك يهوذا!! يحاولون، جهدهم أن 
ينزعوا من قلبك كل الحب، ال لشيء إال أن تكون مثلهم.. أن 
تجاريهم في المقت، وحب الذات إلى حد العبادة »ومن بعدي 
الطوفان« لكن حبك أكبر منهم جميعًا، حتى أنك تهمس في 

ضراعة - مثل نوح: »اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون«.
أخى إحميدة..

الحقيقية هي حبه وكرامته، وإيمانه بكل  إن ثروة اإلنسان 
شيء نبيل، لكننا - أحيانًا– نقدم بعض التنازالت الحمقاء لمراعاة 
المتصوفين:  أحد  يقول  أكثر حماقة!!  تكون  ربما  كثيرة  أشياء 
»توحد، فإن اهلل واحد«. فليس ثمة من يستطيع أن يأكل، أو 

يشرب، أو حتى يتبول من أجلك!
ال أحد يفكر بداًل عنك! أنت وحدك الذي يقوم بكل ذلك، لذا، 

من الخطأ الذريع أن أمحو ذاتي في سبيل أحد ما، أو أي شيء.
أنا ال أريد أن أبدو مثل واعظ أحمق، لكني- إذ أكتبُ إليك- 
الكلمُ  يصعدُ  »إليه  تعالى:  اهلل  يقول  كذلك.  لنفسي  أكتب 

الطيب«!
أخي الحبيب

لقد وقفت بجانبي دائمًا، وشددت أزري باتصال، وكنت لي 
أبًا  مواربة-  لآلخرين-بال  مثلما كنت  ورفيقًا ومسعفًا،  أخًا  أبدًا 
حنونًا وأمًا رؤومًا.. وكان حبك العظيم هو الذي يقود قدميك عبر 

كل األبعاد
فليرعك اهلل بعينيه معًا.. وأن يعانقك بجناحي محبته، وأن 
يكون كريمًا معك إلى حد البذخ في إعزازك، وأنا على يقين بأنه 
يود ذلك بكل إرادته الجليلة، ألنك حقيقي، وجدير بكل شيء 

طيب ونبيل، وجميل ودافئ.
أطال اهلل عمرك، ومتعك بصحة وافرة وأبقاك ألخيك المحب.

خليفة الفاخري
القاهرة 1999/6/12

محاضرة عن »معركة جليانة« في بنغازي

 معرض مصطفى القرقوري للحروفيات
افتتح السبت بقصر البركة برعاية مراقبة 

آثار بنغازي المعرض األول للفنان علي 
مصطفي القرقوري بعنوان »حروفي«، وهو 

معرض حروفيات الخط العربي.
قدم القرقوري خالل المعرض الذي يأتي 

ضمن مناشط المراقبة أكثر من عشرين 
لوحة فنية، وصاحب العرض موسيقي 

أندلسية. وقال مراقب آثار بنغازي، فتحي 
الساحلي، عن الحدث »نحن دائمًا قريبون 

من فناني ليبيا ونساعدهم في عرض 
أعمالهم بهذا المبنى التاريخي واألثري«، 

وفًقا للمكتب اإلعالمي للمراقبة.
اشتهر الفنان علي مصطفى القرقوري 

كمصور فوتوغرافي، درس الهندسة 
المعمارية، بدايته مع التصوير فى العام 

2008، وفي العام 2013 انتسب لجمعية 
بنغازي للتصوير الفوتوغرافي.

 »حروفي«

ثقافة  بمكتب  واألنشطة  البرامج  قسم  عقد 
بنغازي محاضرة إلحياء ذكرى أول معركة في 
عمر  ألقاها  جليانة«،  »معركة  بنغازي  تاريخ 

موسى الفضيل والدكتور إبراهيم المهدوي.
وبدأ الفضيل المحاضرة بتمهيد عن الغزو 
خالله  وعرض  بدايته  منذ  لليبيا  اإليطالي 
مسامع  على  وسرد  التاريخية،  الصور  بعض 
الحضور تواريخ المعارك المتتالية التي وقعت 
وتحديدًا  بنغازي  إلى  االستعمار وصواًل  إبان 

معركة جليانة.
بترجمة  »قمت  كالمه  المهدوي  استهل 
بنغازي  لمدينة  األخيرة  »األيام  الكتاب  هذا 
أو  تحريف  دون  وأمانة  بموضوعية  التركية« 
بوناتشي،  جوليو  المؤلف  ذكره  لما  تزييف 
)الكوربيرا  لصحيفة  مراساًل  يعمل  كان  الذي 
تصدر  مازالت  التي  اإليطالية،  سيرا(  ديال 
وتناول  الحالي،  وقتنا  حتى  روما  بمدينة 
بمدينة  عصفت  التي  األحداث  الصحفي 

االحتالل  قوات  نزول  وأثناء  قبيل  بنغازي 
كانت  التي  بنغازي،  شواطئ  على  اإليطالي 
عبارة عن مدينة منزوعة السالح من الحكام 
بفرض  فقط  يهتمون  كانوا  الذين  األتراك 
الضرائب على األهالي بواسطة شيوخ وزعماء 
القبائل وعمالئهم من األهالي، الذين خلعوا 
ومازالت  التركية  واألسماء  األلقاب  عليهم 

عالقة بهم إلى وقتنا الحالي«.
جوليو  »كلف  المهدوي:  واسترسل 
تسليم  احتفال  مراسم  لتغطية  بوناتشي 
وبالفعل  االيطالية،  القوات  إلى  المدينة 

بها  وبقى   1911 سبتمبر   27 بنغازي  وصل 
أكتوبر   18 اإليطالية  القوات  مجيء  إلى 
بنغازي  مدينة  سكان  تسليح  تم   ..1911
بمجيء  األهالي  عرف  أن  بعد  أكتوبر   2 في 
في  أما  بنغازي،  ميناء  إلى  العسكرية  السفن 
العرب  شيوخ  ضم  اجتماع  فعقد  أكتوبر   17
في بنغازي الذين طالبوا بمحاربة إيطاليا مع 
التوصية بتسهيل خروج العائالت العربية من 

المدينة«.
وصواًل  األحداث  سرد  المهدي  وواصل 
الساعة  »عند  فقال:  أكتوبر   18 يوم  إلى 

فجأة  البدو  المجندون  توقف  صباحًا   8:30
الناس  وخرج  العسكرية  التدريبات  عن 
غاضبون، والساعة التاسعة صباحًا شوهدت 
حراسة  سفن   4 منها  البحر  في  سفينة   12
الثمانية،  النقل  سفن  بحراسة  تقوم  مدرعة 
السفن  أخذت  صباحًا   10:30 والساعة 
الحربية اإليطالية وعددها 30 سفينة موزعة 
كالتالي: 9 سفن نقل، 5 سفن حربية مدرعة 
سفينة   13 صغيرة،  حربية  سفن   3 كبيرة، 
أعالي  في  قاذفة  وطوربيدية  طراد  حربية 
نصف  شكل  على  تدريجيًّا  وتقترب  البحار 
دائرة في مياه المدينة من شمال شرق إلى 
فأبلغ  صباحًا   11 الساعة  أما  غرب،  جنوب 
مصرف بنغازي باإلنذار النهائي وطالبت فيه 
المدينة  باستسالم  البحري  األسطول  قيادة 

للقوات اإليطالية«.
األحداث  ذكر  في  المهدوي  واستمر 
مذكرات  في  جاء  كما  والساعة  بالتاريخ 
احتالل  وصف  أن  إلى  اإليطالي،  الصحفي 
الموافق  الخميس  يوم  وذلك  بنغازي  مدينة 

19 أكتوبر«.

بنغازي - مريم العجيلي

 <  عمر موسى الفضيل

 <  المعرض يضم أكثر متن ٢٠ لوحة

 <  إبراهيم المهدوي

● مع مشاركة ليبيا في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر 
وزراء الثقافة العرب.. كيف تقرأ نتائج وتوصيات االجتماع؟

- بشكل عام، كان المؤتمر فرصة مهمة للقاء القائمين 
ازدياد  تؤكد  توصيات  أقر  إذ  العربي،  الثقافي  الشأن  على 
أكد  كما  الواسع،  الثقافى  الحقل  على  تؤثر  التى  التحديات 
الحضارية  الذات  تحصين  أهمية  بوضوح  القاهرة  بيان 
إنتاج هذه  عبر  المهيمنة،  الغربية  االختراقات  العربية ضد 
المضامين وتخليصها من هيمنة العولمة الثقافية، وتصحيح 
ثقافة  العربية وتعزيز  الثقافة  إزاء  السلبية  النمطية  األفكار 
التواصل والحوار والتعاون من كل المنابر الفاعلة، وخصلت 
شامل  ثقافي  إصالح  لتنفيذ  الجهود  بذل  إلى  التوصيات 
يمكن من خالله تشخيص واقع اإلنتاج والممارسات الثقافية 

بدقة.
لدى  باهتمام خاص  تحظى  التوصيات  هذه  أن  والواقع 
وزارة الثقافة في حكومة الوفاق، التي تضع ترسيخ الهوية 
أولويات  رأس  على  الشامل  واإلصالح  والقومية،  الوطنية 

أعمالها منذ العام 2015
وهو  الليبيين،  لكل  سار  خبر  إلى  اإلشارة  أود  أنني  كما 
اعتماد بنغازي عاصمة للثقافة العربية العام 2024، بعد أن 
قدمنا طلب ترشيح بنغازي في اجتماع وزراء الثقافة العرب 

العام 2016.
الثقافة في ملف  وزارة  التي قدمتها  المسوغات  ما   ●

ترشيح بنغازي؟
الليبية، مثل  الثقافة  - كان ملفًا شاماًل لجميع قطاعات 
الشعبية،  الفنية  والفرق  واآلثار  التشكيلي  والفن  الشعر 

والملوف.
● وماذا عن الجانب األمني في الملف في ظل الظروف 

التي تمر بها البالد؟
- الملف األمني متروك للوقت حتى العام 2024، والقدر 
المتيقن من الحقيقة أن األوضاع األمنية بدأت تتعافى شيئًا 
فشيئًا، لكن المعضلة أن اإلعالم وليس البندقية هو الذي بات 
يحارب في ليبيا اآلن، وهناك وسائل إعالمية تسعى إلى تدمير 
البالد، فمعظم القنوات الخاصة مستقطبة وموجهة لخدمة 

أجندات سياسية، األمر الذي عمق الصراعات في البالد.
الهيئة  رئيس  منصب  توليك  على  عامان  مضى   ●
بلوغ  في  الوفاق  حكومة  نجحت  هل  للثقافة..  العامة 

أهدافها منذ تشكيلها في نهاية العام 2105؟
بين  قارنا  وإذا  أهدافها،  من   60% بلوغ  في  نجحت   -
فروًقا  سنكتشف  وبعدها   2016 قبل  البالد  في  األوضاع 
جوهرية، إذ خفتت حدة الصراعات، وبات هناك توافق كبير 
في  تزال  ال  الوفاق  حكومة  أن  أرى  لكنني  الليبيين،  بين 
وإنجازاتها  لمشروعاتها  إعالمي  دعم  إلى  الحاجة  مسيس 
على األرض، مثلما تحظى بدعم دولي كبير، وهذا كل ما 

نحتاج إليه إلى حين وصول لالنتخابات.
● وما آخر تطورات الخطة التي وضعتها وزارة الثقافة 

للنهوض بالمشهد الثقافي الليبي؟
- لدينا خطة خمسية مدروسة من خمس سنوات، شاملة 
كل المجاالت الثقافية من فنون وطباعة كتب وتنشيط اتحاد 
الناشرين، وتنشيط المطابع الليبية، وقد حققت كثيرًا من 

أهدافها.
● وماذا عن التعاون مع المثقفين والفنانين الليبيين؟

- األدباء والفنانون والكتاب الليبيون يبدون تعاونًا كبيرًا، 
وشرح  ومحاورتهم،  مقابلتهم  على  أحرص  أنني  والحقيقة 
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد، ودائمًا ما أقول لهم 

في كل اللقاءات والمحافل )بكم تنهض ليبيا من عثرتها(.
المهربة  الليبية  اآلثار  ملف  مع  تتعاملون  وكيف   ●

للخارج والتنقيب العشوائي؟
- مصلحة اآلثار تبذل جهودًا في هذا المجال، وتم حصر 

جميع اآلثار المنهوبة بعد ثورة 17 فبراير، وتم التبليغ عن 
يتواصل  ليبيا  لدى  اليونسكو  ومندوب  المسروقة  اآلثار 

معنا بشكل يومي، ويتابع بشكل دوري ملف اآلثار.
عند  ضروريًا  العقبات  سؤال  يبدو  المقابل  في   ●  

الحديث عن ملف الثقافة والمثقفين؟
الليبية،  الدولة  شؤون  من  كثير  في  الحال  هو  كما   -
التي  العقبات  أهم  يمثل  واإلمكانات  الموارد  نقص  فإن 
حدود  في  العمل  نحاول  لكننا  الثقافة،  قطاع  في  نعانيها 
المنظمة  إلى  مقترحات  نقدم  فمثاًل  المتاحة،  اإلمكانات 
العربية للثقافة والعلوم والفنون، وطالبنا بعقد قمة عربية 
ثقافية، كما أن الوزارة أعادت تفعيل المكتبة القومية التي 
العربية،  الثقافة  لوزارات  إصدار  كل  من  نسخة  تستقبل 
تدريبًا  نظمنا  كما  الطفولة،  مركز  بإنشاء  مقترحًا  وقدمنا 

للدوائر اإلعالمية بالوزارات.
متكررة  شكوى  هناك  كانت  اإلمكانات..  ذكر  على   ●
المخطوطات  يخص  فيما  الوزارة  في  تمويل  أزمة  من 

قيد النشر.. فهل حدثت حلحلة لهذا الملف؟
لحكومة  الرئاسي  والمجلس  الموضوع،  هذا  حل  تم   -
 300 فرز  وتم  الثقافة،  لوزارة  الالزم  الدعم  قدم  الوفاق 
وزارة  في  اإلدارات  ومديري  الموظفين  بجهود  مخطوط 
الثقافة وعدد من األدباء والكتاب، وهذه المخطوطات قيد 

الطباعة في لبنان.
أخرى  300 مخطوط  تجهيز  جرى  بل  فقط،  هذا  ليس 
وفرزها، ألنها كانت مخزنة منذ فترة طويلة في دار الكتاب 
يمتلكون  ممن  واألدباء  الكتاب  نطالب  واآلن  والنشر، 

مخطوطات بتسليمها لوزارة الثقافة.
● ما أبرز التحديات خالل عملك؟

دعم،  إلى  ويحتاجون  طموحون  الليبيون  الشباب   -
كما  الماضية،  الفترة  خالل  عليه  العمل  حاولنا  ما  وهذا 
أننا أولينا عناية خاصة باألدباء والكتاب من خالل متابعة 
رفع  على  وعملنا  المثال،  سبيل  على  الصحية  حالتهم 
روحهم المعنوية، ونحمل من ذلك رسالة مهمة وهي أن 

هناك دولة مهتمة بالكاتب واألديب.
الدعم  نقص  يشتكي  من  األدباء  من  هناك  لكن   ●

المادي من الدولة في أوقات المرض؟
- الدولة تتكفل بعالج أي أديب أو كاتب مريض عرفانًا 
بزيارة  تشرفت  المثال  سبيل  فعلى  اإلبداعي،  بعطائهم 
قبل  بالقاهرة  بيته  في  القويري  يوسف  الراحل  األديب 
وفاته، وكان لقاًء طيبًا لن أنساه من ذاكرتي، ولنا أن نذكر 
هنا أن عالجه كان على نفقة الدولة الليبية، وهذا أقل ما 

يمكن تقديمه ألديب بقامة وقيمة القويري.
● هل من تفاصيل أخرى عن لقائك بالقويري؟

اسم  يحمل  قديم  كتاب  على  بالحصول  تشرفت   -
»يوميات القويري« من األديب الراحل قبل وفاته، وقررت 
الوزارة التكفل بإعادة طباعته، ومن المقرر أن يصدر في 
المقبلة  الدورة  العربي في  القارئ  يناير، ليكون بين يدي 

لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
● وما جديد في ملف األدباء والكتاب المعتقلين؟

المقبل،  األسبوع  الملف  هذا  ينتظر  سار  خبر  هناك   -
فيما يخص عبداهلل منصور، وهناك حلحلة كبيرة.

كنت  التساؤالت..  تستمر  والحاضر  الماضي  بين   ●
واآلن   ،2007 العام  مصراتة  في  الثقافة  بوزارة  مسؤواًل 
وبعد أكثر من 10 سنوات أنت وزير مفوض للثقافة.. ماذا 

تغير خالل تلك الفترة على صعيد الثقافة؟
- تغير كبير لألفضل، في العام 2007 كانت هناك وزارة 
السابق،  النظام  وتمجيد  للدعاية  جهودها  تكرس  ثقافة 

دون اهتمام حقيقي بإثراء الحركة الثقافية.
قاعات  لدينا  ليس   2011 بعد  المثال،  سبيل  على 
والروائيون  األدباء  وكان  ليبيا،  في  مسرحية  عروض 
والمثقفون الليبيون يعانون أحواال مادية صعبة، لكن بعد 
2011 بدأ اهتمام واسع بالحركة الثقافية، وبات االهتمام 
كبيرًا بإثراء ثقافة التسامح والتصالح واإلخاء بين الليبيين.

● ما آلياتكم للوصول إلى هذا المكون الثقافي؟
 2016 العام  في  الوزاري  منصبي  توليت  أن  منذ   -

مختلف  في  ثقافي  مكتب   100 نحو  إنشاء  على  حرصت 
البلديات وتكون تابعة للهيئة العامة للثقافة، ونشرنا من 
خاللها ثقافة الحوار والتسامح والمواطنة، ونبذ الخالفات.

السياسية  الخالفات  على  القفز  في  نجحت  وهل   ●
والجهوية التي يعانيها المناخ العام في البالد؟

- الهيئة العامة للثقافة هي الجهة الوحيدة في الدولة 
في  الثقافية  المكاتب  بمديري  دوريًا  تجتمع  التي  الليبية 
دون  الجميع  مع  ونتواصل  البالد،  وجنوب  وغرب  شرق 
تمييز، والجميع يعملون بيد واحدة في إطار عمل جماعي 

يرفع شعار »ليبيا فوق الجميع«.
في  الثقافة  مسؤولي  مع  التواصل  عن  وماذا   ●

الحكومة الموقتة؟
بالحكومة  الثقافة  ووزير  ودوري،  دائم  تواصل   -
»بنغازي  ملف  جهز  الذي  هو  الفاخري  جمعة  الموقتة 
وما  االنقسام  حديث  عن  دعك  العربية«،  الثقافة  عاصمة 
التدخالت  لكن  واحد،  ووطن  وكيان  جسد  فليبيا  شابه، 
الدولية هي  والقوى  اإلقليمية  الدول  الخارجية من بعض 
أرض  ليبيا  أن  ولنتذكر  السياسية،  األزمات  تؤجج  التي 
وسواحل  نفطية  ثروات  بين  ما  واعدة،  وإمكانيات  ثروات 
2000 كلم، وطقس رائع، وبديهي أن تكون  تبلغ طولها 

محط أطماع الجميع.
للعاصمة  محيرًا  سؤااًل  المسلحة  التشكيالت  تبدو   ●

طرابلس.. فماذا عن تأثيرها على الثقافة الليبية؟
جهة  أية  توجد  وال  ضغوط،  أية  عن  بعيدة  الوزارة   -
وفعالياتها،  الوزارة  أنشطة  على  ضغوط  أية  تمارس 
شعرية  وتظاهرات  ثقافية  وأنشطة  احتفاالت  نظمنا  فقد 
فني  عمل   100 نحو  وأنتجنا  المدن،  وكافة  طرابلس  في 
أية  نشهد  ولم  وغنائي،  كوميدي  درامي  تليفزيوني 
ذاتية  رقابة  نمارس   - الحال  وبطبيعة   - لكننا  تدخالت، 
ضد أي عمل يهدد النسيج االجتماعي أو األعراف أو الهوية 

والتقاليد الليبية األصيلة.
وزارة  تتعامل  كيف  والهوية..  التراث  ذكر  على   ●

الثقافة مع هذا التنوع الثقافي؟
منحها  فريد،  ثقافي  بتنوع  خصبة  ليبيا  أن  معلوم   -
البديهي  من  كان  ثم  ومن  كبيرة،  حضارية  خصوصية 
وأنشطة  فعاليات  الجانب، من خالل  الوزارة بهذا  اهتمام 
التنوع وتوظفه بما يبرز مواطن الجمال في  تحتفي بهذا 
هذا الوطن، فعلى سبيل المثال نظمنا فعالية في المغرب 
للمرأة  العالمي  باليوم  احتفااًل  يفرن  بمدينة  الشقيقة 

األمازيغية، وتم اعتماد السنة األمازيغية في ليبيا.
● إذا كان التنوع الثقافي محورًا رئيسيًا في اهتمامات 
الوزارة.. فماذا عن التواصل مع المحيط الخارجي خاصة 

العالقة مع مصر؟
بنا  ترحب  ومصر  ومميزة،  وتاريخية  وطيدة  عالقة   -
موجودون  الليبيين  والكتاب  األدباء  ومعظم  وتدعمنا، 
في مصر، ونتعاون في مجال الطباعة، والتقينا مسؤولين 
مسرحية  فرق  تشكيل  المقرر  ومن  مصريين،  وفنانين 

مشتركة بين ليبيا ومصر.
● وماذا تنقل إلى المسؤولين العرب واألجانب خالل 

لقاءاتك معهم؟
وأجانب  مباحثات مستمرة مع مسؤولين عرب  - نجري 
في مجال التعاون الثقافة، ويبدون استعدادًا للتعاون، على 
سبيل المثال، إذ زار األمين العام للمنظمة العربية للثقافة 
والعلوم والتربية )إليسكو( ليبيا وتجول فيها، وأبدى ارتياحًا 

لألوضاع في العاصمة، وهناك تصور لتدريب المعلمين.
● وهل هناك جسور تعاون مع االتحاد األوروبي؟

يتواصل  األوروبي  االتحاد  ألن  تعاون،  أي  يوجد  ال   -
التعاون  بشكل كبير مع المجتمع المدني، وال يمد جسور 
مع الوزارات، ومن ثم يجب على االتحاد األوروبي التعاون 
تمر  التي  الظروف  هذه  في ظل  الثقافي  المجال  في  معنا 

بها البالد.

مصلحة اآلثار تبذل جهودا في ملف 
القطع المنهوبة بعد ثورة 17 فبراير 

اإلعالم وليس البندقية هو الذي 
بات يحارب في ليبيا اآلن

< صورة تذكارية لوزراء الثقافة العرب خالل اجتماعهم األخير بالقاهرة
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»هالوين«
يتصدر شباك التذاكر األميركية

حقق الجزء الجديد من أفالم الرعب »هالوين« انطالقة قوية في شباك التذاكر بصاالت السينما 
األميركية الشمالية حاصدًا 77.5 مليون دوالر من اإليرادات في األيام األولى لعرضه، بحسب ما 

أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
الثانية ألفضل  المرتبة  إنتاج استوديوهات »يونيفرسال«  الجديد من  الفيلم  وبذلك يحتل هذا 
انطالق  لدى  مليون دوالر   80 الذي حصد  بعد »فينوم«،  الحالي  أكتوبر  لفيلم في شهر  انطالقة 
»فرانس  لوكالة  ووفقًا  ريبورتر«،  »هوليوود  موقع  وفق  أسبوعين،  قبل  عرضه 

برس«.
غير أن الميزانية البسيطة لفيلم »هالوين«، التي لم تتخَط عشرة ماليين 
دوالر بعيدة كل البعد عن اإلمكانات المالية التي وُظفت في إنتاج فيلم 

»فينوم«، إذ كرست له ميزانية تفوق هذا المبلغ بعشر مرات.
برادلي  مع  بورن«  إز  »إيه ستار  فيلم  الثانية  المرتبة  على  وحافظ 
 126.4( دوالر  مليون   19.3 قدرها  إيرادات  مع  غاغا،  وليدي  كوبر 

مليون في ثالثة أسابيع(.
التصنيف  الثالث بعدما تصدر  المركز  إلى  وتراجع فيلم »فينوم« 
إيرادات  »سوني«  أنتجته  الذي  الفيلم  هذا  ونال  الفائت.  األسبوع 
قدرها 18.1 مليون دوالر، ما يقربه من عتبة 500 مليون دوالر من 

اإليرادات حول العالم منذ بدء عرضه.
يروي  الذي  هالوينز«  هونتد   :2 »غوزبامبس  فيلم  حافظ  كذلك 
قصة اكتشاف صديقين دمية شريرة، على المركز الرابع. ونال إيرادات 

قدرها 9.7 ماليين دوالر )28.8 مليون في أسبوعين(.
وتاله في المركز الخامس فيلم »فرست مان« الذي يروي سيرة رائد 
بتراجع مركزين  راين غوسلينغ،  أرمسترونغ وهو من بطولة  نيل  الفضاء 
عن األسبوع الماضي. ونال هذا الفيلم للمخرج الشاب داميان شازيل الحائز 
 8.6 قدرها  إيرادات  فيلم »ال ال الند«،  الماضي عن  العام  »أوسكار«  جائزة 

ماليين دوالر )30 مليون دوالر في أسبوعين(.
وفي ما يلي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

-6 »ذي هايت يو غيف« بتقدم ثالث مراتب عن األسبوع الفائت 
ثالثة  في  دوالر  ماليين   10.6( دوالر  ماليين   7.5 مع 

أسابيع(.
استديوهات  إنتاج  من  »سمولفوت«   7-
ماليين   6.6 الفيلم  هذا  وحصد  »وورنر«. 
ثالثة  في  دوالر  مليون   66.4( دوالر 

أسابيع(.
-8 »نايت سكول« بتراجع مركزين 
إيرادات  مع  الفائت  األسبوع  عن 
قدرها 5 ماليين دوالر في األسبوع 
الرابع )66.9 مليونًا في المجموع(.

إل  ذي  أت  تايمز  »باد   9-
عن  مركزين  بتراجع  رويال« 
األسبوع الفائت، مع 3.3 ماليين 
في  دوالر  مليون   13.3( دوالر 

أسبوعين(.
-10 »ذي أولد مان آند ذي 
دوالر  مليون   2.1 مع  غن« 
أربعة  في  ماليين   4.2(

أسابيع(.

رفضت المناصب السياسية رغبة
 في النوم ظهراً

أعمالي ليست سياسية وإنما تدعو 

لتحقيق المواطنة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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 فيلم عن تاريخ ليبيا 
يعرض في مهرجان 

»روما السينمائي«

 »جثة ناجي« ينافس على 
جوائز روما لألفالم املستقلة

عُـرض أول فيلم وثائقي للمصور الليبي 
 Il« محمد بن خليفة بعنوان »بحر تاريخنا« أو
Mare della nostra Storia«، الجمعة، خالل 

فعاليات مهرجان »روما السينمائي«.
الفيلم من إخراج المخرجة اإليطالية 

 Istituto« جيوفانا غاغلياردو، ومن إنتاج
Luce Cinecittà«، وتم تصويره بين روما 

وطرابلس، وقام 
خليفة بتصوير 
مشاهد مدينة 

طرابلس، وتدور 
قصة الفيلم حول 
اإليطاليين الذين 

عاشوا في ليبيا 
والعالقات اإليطالية 

- الليبية، وتطرق 
الفيلم لحملة 

»أنقذوا المدينة 
القديمة«، التي 

أطلقتها المصورة 
الليبية هبة شالبي 

العام 2017.
تضمن الفيلم مواد أرشيفية من معهد 

»لوسيتو«، ويغطي 100 عام من تاريخ ليبيا، 
بداية من االحتالل اإليطالي في أكتوبر العام 

1911 حتى القبض على الرئيس الراحل 
معمر القذافي في مدينة سرت في أكتوبر 

العام 2011.
وكتب خليفة عبر صفحته الشخصية بموقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك« عن الفيلم 
»سعيد جدًا بهذه التجربة وأتمنى أال تكون 

األخيرة، وأشكر شالبي التي لعبت دورًا 
باختياري للعمل على هذا الفيلم«.

الرسمية  للمسابقة  ناجي«  »جثة  فيلم  ترشح 
إيطاليا،  في  المستقلة  لألفالم  روما  لجائزة 
 »global shorts« لجائزة ترشحه  إلى  إضافة 
كاليفورنيا  بوالية  أنجليس  لوس  مدينة  في 
األميركية، بحسب ما أكد المخرج رؤوف بعيو.

في  الفيلم  بوجود  سعادته  عن  بعيو  وعبر 
وألصدقائه  له  يمنح  ألنه  المهرجانات  هذه 
صناعة  في  مسيرتهم  الستكمال  قوية  دفعة 
األفالم، وأوضح أن للجوائز ثقاًل عالميًا ومعترفًا 

بهم من قبل في موقع 
.»IMDB«

»جائزة  رؤوف  وتابع 
روما عبارة عن تصفيات 
أولى  كمرحلة  شهرية 
الثانية  المرحلة  وفي 
للجوائز  الفائز  يتأهل 
ستقدم  التي  السنوية 

في مايو 2019«.
فيلم  ناجي«  »جثة 
تدور  قصير،  روائي 
إطار مشهد  في  أحداثه 
العريف  فيه  يجد  واحد، 
موقف  في  نفسه  سالم 

خلف  استكشافية،  بعملية  قيامه  خالل  غريب 
خطوط العدو، ويدور حوار بينه وبين جثة.

في  أخيرًا  المشاركة  له  سبق  الفيلم 
البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية  مهرجان 
دورته  فعالياته  اختتمث  والتي  المتوسط« 
ضمن  وذلك  الجاري،  أكتوبر   8 يوم  الـ34 

مسابقة األفالم الروائية القصيرة.

حوار ــ محمد علوش

 إطالق »ليبيا ستار« الكتشاف املواهب الغنائية
بني وليد - الصغير الحداد

بدأت التحضيرات إلطالق برنامج الهواة »ليبيا 
المواهب في  اكتشاف  برامج  ستار« على غرار 
الوطن العربي، وتضم لجنة تحكيم الفنانتين 
والملحن  سليم،  وأسماء  األطرش  بسمة 
والموزع الموسيقي وليد جديع والفنان حسن 

فرحات.
في  الراغبين  األطرش  بسمة  ودعت 
لتعبئة  المواهب  أصحاب  من  المشاركة 

النموذج المعد للمشاركة.
البرنامج  على  المشرفة  اللجنة  ووضعت 
تجاوز  المشارك  يكون  أن  منها  شروط  عدة 
عمر الـ15 عامًا، و أن يوّقع ولي أمر المترشّح 

عمره  يقل  الذي  المتباري  توقيع  مكان  في 
الوثائق  كل  تعبئة  ضرورة  مع  سنة،   18 عن 
من  أيّ  أو  البرنامج  فريق  قبل  من  المقدّمة 

يوّفر  هيكل  أي  أو  التابعة  الهياكل 
خدمات للبرنامج بشكل دقيق، وأن 

المشارك على كل األسئلة  يجيب 
يحتوي  فيديو  شريط  وتحميل 
مرفقا  الغنائيّ  أدائه  على 
الخاصة  المعلومات  من  بجملة 
ودوافع  واللقب  االسم  غرار  على 

المشاركة.
على  يجب  الغنائي،  األداء  وقبل 

ذلك  في  بما  نفسه  تقديم  المشارك 
االسم واللقب ومدينته ودوافع مُشاركته في 
األداء صوتيًا فقط  يكون  أن  يمكن  البرنامج، 

أو مرفوقا بموسيقى، وال يجب أن يخضع األداء 
الغنائيّ إلى أي تأثيرات صوتيّة أو تحسينات، 
طلب  تقديم  عند  الفيديو  تسجيل  ويمكن 
غنائي  أداء  أيّ  تحميل  أو  المشاركة 
سابق مطابق للشروط المنصوص 
مسجّاًل  يكون  أن  شرط  عليها 
السّابقة  الثالثة  األشهر  خالل 

لتاريخ تقديم الّطلب.
يحتوي  أال  اللجنة  واشترطت 
محتوى  أيّ  على  الفيديو 
أو  فاحش  أو  جنسي  أو  سياسي 
استنادًا  عنصري  أو  عنيف  أو  إباحي 
أو  الدين  أو  الجنس  أو  البشري  للعرق 
التوجّه  أو  الجسديّة  اإلعاقة  أو  الجنسيّة 

الجنسي أو العُمر أو غير قانوني.

أعتز بكل أعمالي

في الدراما الليبية

حوار: عبدالرحمن سالمة

ليبيا بلد متكامل ينقصه الحب والتخطيط
فنانة المكياج السورية منور العقاد:

التي  العقاد،  منور  السورية  المكياج  فنانة 
النحت  فن  دراستها  بعد  المجال  دخلت 
دمشق،  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في 
الجمال  تحدثت مع »الوسط« عن مَواطن 
وما  الليبية  الدراما  في  وعملها  ليبيا،  في 
ينقص الدراما السورية للعودة إلى التفوق 

من جديد.
التجميل  فن  عن  حدثينا  البداية..  في 

والتنكر وكيف دخلتِ هذا المجال؟
كانت  والمؤثرات  والتنكر  المكياج  فن 
جميلة  فنون  كلية  في  دراستي  ضمن 
األساس،  في  نحاتة  وأنا  دمشق،  بجامعة 

والمكياج بالنسبة لي تحدٍ ممتع.
ما العمل األهم بالنسبة لكِ؟

لكنني  األهم،  العمل  ما  تحديدًا  أعرف  ال 
أرى أن كل عمل مهم ألن النجاح يأتي من 
فيه  وتخلص  عماًل  تتبنى  وعندما  التبني، 
تكمن في داخلك تجاهه أهمية وخصوصية 

مهما كان هذا العمل.
لكِ عدة أعمال في ليبيا حدثينا عن تلك 

المشاركات.. وكيف ترين األعمال الليبية؟
فيها  شاركت  التي  باألعمال  كثيرًا  أعتز 
في ليبيا وهي مسلسل »الهجيج« من إخراج 
الكيش«  و»أيام  ميكائيل،  عياد  المرحوم 
من إخراج سامي جنادي ومسلسل كوميدي 
»الهجيج«،  مسلسل  وأحببت  »قيموها«، 
وإجدابيا،  الكفرة  على صحراء  تعرفت  حيث 
والعادات  التبو  قبائل  على  تعرفت  كما 
والتقاليد التي تميز سكان الصحراء الليبية 
وعشت في الصحراء وتعلمت منها أكثر مما 

تتخيل وتعرفت على تاريخ ليبيا.
المخرج  قريبك  اغتيال  تم  هم  برأيك.. 
إخراج  يعتزم  كان  والذي  العقاد  مصطفى 

فيلم عن صالح الدين؟
اغتياله  يتم  لم  العقاد  مصطفى  المخرج 
الذي  الفندق  في  وجوده  تصادف  ولكن 

التفجير  ضحية  وراح  إرهابيًا  عماًل  شهد 
فقد  الدين  صالح  لفيلم  وبالنسبة  الغادر، 
تعثر تنفيذه بسبب تعثر تمويله فقط، ولو 
أمد اهلل في عمره ونفذ هذا العمل لكان من 
األعمال المهمة في السينما ولكن قدر اهلل 
ابن  لكم  يمثل  ماذا  وأعلم  فعل،  شاء  وما 
فيلم  تقديمه  بعد  العقاد  مصطفى  عمي 
»عمر المختار« إحدى أهم محطات السينما 
تقديم  خالله  من  استطاع  الذي  العالمية، 
رائع،  بشكل  ورفاقه  المختار  عمر  شخصية 
بها  نعتز  التي  الخالدة  األعمال  من  فهو 

كثيرًا.
كيف ترين ليبيا من وجهة نظر فنية؟

في  وملهمة  ساحرة  الليبية  الصحراء 
الثقافات  متنوع  بلد  ليبيا  الوقت..  ذات 
كيف  الخالق  سبحان  خالبة،  ألوان  وفيه 
الشمال،  في  البحر  تعانق  الصحراء  جعل 
الذهبية  الصحراء  رمال  تحتضن  فالزرقة 
ليبيا  والدفء..  بالطيبة  المعجون  والجنوب 
تعلمت  الحقيقة  في  ومضياف،  رائع  بلد 
ال  البلد  هذا  الليبية..  الصحراء  من  كثيرًا 
عبور  بلد  فهي  بالصحراء  اختصارها  يمكن 
بحرقة  بكيت  فأنا  الحضارات،  من  لكثير 
يرى  ال  العالم  وكل  شحات  شاهدت  حين 
متحف  في  ولكن  الخيمة،  إال  ليبيا  من 
نادرة  بيزنطية  رومانية  تماثيل  طرابلس 
وقصر  قرطاج  إلى  الفينيق  وعبور  ويونانية 
المعز بدين اهلل الفاطمي وفكر ابن رشد.. 
الحب  من  كثير  يلزمه  متكامل  بلد  ليبيا 

والتخطيط.
في رأيك.. ما سر تفوق الدراما السورية؟

إال  تراجع،  في  اآلن  سورية  في  الدراما 
النضج  إلى  تتحول  أن  يمكن  ال  الدراما  أن 
صناعة  إلى  تتحول  حين  إال  الحقيقي 
وتواكب  المشاهد  احتياج  تواكب  متجددة 

إشكاالت ألنها منعكسة.

 نحن مثل األشجار  إذا  
خرجنا من الوطن نموت

بالنسبة له هو أن يعبر عنه بشكل أو بآخر، وأن تبدأ عالقة 
كل  متذكرًا  مشاهدتها  من  االنتهاء  بعد  بأعماله  المشاهد 

مشهد فيها، سواء كان يشبه أو رأى حلمه أو ألمه فيه.
ونفى دريد تقديمه أية أعمال سياسية، وإنما أكد أن أعماله 
يطرح من خاللها موضوعات تطالب بتحقيق المواطنة، من 
خالل التأكيد على الحرية والديقراطية والعدالة االجتماعية، 
مؤكدًا أن هذه المطالب هي مطالب وطنية وليست سياسية، 
على  أكتوبر  في حرب  ُاستشهد  الذي  بالجندي  المثل  ضاربًا 
وليس  وطني  بفعل  يقوم  ألنه  جاء  استشهاده  بأن  الجبهة 
أم  السياسة،  أهل  تعني  السياسة  أن  على  وشدد  سياسيًا. 

الوطن فهو يعنينا جميعًا.
عرضت  التي  السياسية  المناصب  عديد  رفض  أنه  وأكد 
عليه، مرجعًا ذلك إلى أنه ال يفضلها، خصوصًا أن له طقوسًا 
الغداء يوميًا  النوم بعد  البيت، حيث يفضل دومًا  خاصة في 

وهو ما يتعارض مع مثل هذه المناصب.
أشار  الحرب،  بدء  مع  سورية  ترك  في  تفكيره  عدم  وعن 
دريد إلى أنه في بعض البلدان يسألونه من أين أنت؟ ويرد 
عليهم بأن وطنه الثاني هو سورية، ووطنه األول رحم أمه، 

فسورية وأمه هما نفس الشيء بالنسبة له.

وأضاف: »إذا أصيبت أمي بوعكة صحية هل أتركها وأبحث 
عن أم أخرى؟ أم أقف بجوارها حتى تشفى؟ نحن في سورية 
مثل أشجار التين والزيتون المغروسة في األرض، إذا تخلينا 
أن  تحاول  أال  السمان:  غادة  قالت  وكما  نموت،  جذورنا  عن 
ألن  بظلها،  تحظى  كي  الغربة،  إلى  معك  شجرتك  تأخذ 

األشجار ال تهاجر، ونحن مثل األشجار«.
وعن قدرة العمل على تغيير الواقع، أشار لحام إلى أن أي 
أو  ثالث  أو  سنة  بعد  تنبت  قد  التي  الفكرة  يزرع  فني  عمل 
بفلسطين  الحجارة  أطفال  بثورة  المثل  عشر سنوات، ضاربًا 
في الثمانينات، وهم أبناء الجيل الخامس بعد النكبة، الذين 
األعمال  بفضل  زرعت  التي  المقاومة  فكرة  وداخلهم  ثاروا 
العتيقة«  القدس  والكتابات واألشعار واألغاني مثل »شوارع 

و»راجعين« لفيروز وغيرهما.
المهرجانات  في  أخيرًا  السورية  السينما  نجاحات  وحول 
كل  واحترامه  حبه  الكبير  السوري  الفنان  أكد  الدولية، 
المهرجانات، خصوصًا مهرجان »اإلسكندرية«، وأضاف قائاًل: 
»بالنسبة لي يظل األهم هو الجمهور، وهل الجمهور سيقدم 
يعنيه كم جائزة حصل  فالجمهور ال  أم ال؟  الفيلم  على هذا 
عليها الفيلم، ولكن ما يعنيه هو هل سيجد نفسه فيه ويعبر 

عنه أم ال؟«.
حلب«  »دمشق  تصوير  أثناء  تعرضهم  لحام  دريد  ونفى 
ألي قذائف أو ضرب، ولكن تعذبوا بعض الشيء أثناء السفر 
بسبب الطرق غير النظامية لسيطرة بعض المسلحين عليها، 
خصوصًا المسلحين القادمين من تركمانستان وبنغالديش، 

الذين ال يفهمون سوى لغة الذبح والقتل.
محمد  الراحل  المصري  الصحفي  الكاتب  دريد  واعتبر 
تأثر بهم،  الذين  المصريين  المثقفين  أكثر  حسنين هيكل، 
ألنه كان شخصًا مثقفًا ومستشرفًا للمستقبل وليس متنبئًا، 
ولكن كانت لديه نظرة حقيقية وصادقة للحظة، كاشفًا أنه 

التقى به بالسفارة المصرية في دمشق من قبل.
معتبرًا  السورية،  السينما  لصناع  التحية  لحام  ووجه 
منهم  رائعًا  أمرًا  الظروف  هذه  ظل  في  فيلم  أي  صناعتهم 
إلى  أشار  كما  الفني،  مستواه  كان  مهما  عليه،  ويشكرون 
وثائقية  أفالم  حاليًا هي  إنتاجها  يتم  التي  األعمال  أغلب  أن 
لتسجيل الحدث كي تطلع عليها األجيال القادمة لمعرفة ماذا 
حدث؟ ضاربًا المثل بفيلم »روز« الذي صور مشكلة حقيقية 
الالتي  اإليزيديات  خصوصًا  سورية،  في  النساء  معاناة  عن 

تعرضن ألبشع أنواع التعذيب والسبي والبيع واالغتصاب.

دريد لحام لـ»الوسط«:

كشف الفنان السوري الكبير دريد لحام أن اشتراكه في الفيلم 
الجديد »دمشق حلب« كان بمثابة الحلم الذي تحقق، حيث 

أراد تقديم فيلم عن المجتمع السوري وحقيقته.
أحالمه  من  إن  »الوسط«  إلى  تصريحاته  في  دريد  وقال 
الذي  العمل  على  يعثر  أن  دائمًا  عنها  يبحث  التي  الصغيرة، 
يعتبر  ألنه  وذلك  جدًا،  صعبة  خياراته  ألن  أفكاره،  يالئم 

مستقبله وراءه وليس أمامه.
من  قدمها  التي  األعمال  في  يتمثل  مستقبله  أن  وأوضح 
قبل، لذا يجب أن يكون حريصًا على هذه األعمال، وال يريد 

أن يقدم عماًل ينسف كل هذا التاريخ.
التي تم تصويرها في  المشاهد  أن كل  لحام على  وشدد 
حلب كانت حقيقية، وتعبر عن مدى الدمار الذي لحق بهذه 
الحرب  »إن  يقول:  المدينة  هذه  يرى  من  وكأن  المدينة، 

العالمية الثانية مرت من هنا«.
وأكد الفنان السوري أنه يسعى دائمًا لتقديم العمل الذي 
واألهم  تراجيديًا،  أم  كوميديًا  أكان  سواء  وجدانه،  يالمس 



في
املرمى

السويطي: قرعة 
الدوري وموعد السوبر 
األسبوع املقبل

عبد الرحمن األحيرش ، المكلف بتسيير أعمال 
الهيئة العامة للشباب و الرياضة ، يناقش مع اللجنة 

المكلفة من قبل أندية الدوري الممتاز،الصعوبات 
التي تواجه األندية، قبل انطالق الموسم.

لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحدد موعد مباريات ◆
كأس السوبر للفئات السنية الفتتاح الموسم الرياضي 

2018 / 2019 ، على ان تقام المباريات في الثاني 
والثالث والرابع من نوفمبر المقبل.

◆

العامة  المسابقات  لجنة  رئــيــس 
ــادي  ــه ــدم، ال ــقـ ــاد كـــرة الـ ــح ــات ب
ستقوم  اللجنة  أن  أكد  السويطي، 
الدوري  المقبل بإجراء قرعة  األسبوع 
مباراة  موعد  وتحديد  الممتاز  الليبي 
افتتاحية  ستكون  الــتــي  الــســوبــر 
 2019  /  2018 الجديد  للموسم 
بطل  النصر  فريقي  بين  وستجمع 

الدوري واالتحاد بطل الكأس قريبا.
تسلم  ــه  إن السويطي،  ــاف  وأضـ
المسابقات  للجنة  الجديد  المقر 
عملها  اللجنة  لتبدأ  األربعاء  العامة 
مباشرة بإجراء قرعة مسابقة الدوري 
تقسيم  سيتم  حيث  المقبل،  األسبوع 
"شرقية  مجموعتين  على  الــفــرق 
بنظام  المباريات  وستكون  وغربية"، 

يتأهل  بحيث  واإليــــاب  الــذهــاب 
للدوري  مجموعة  كل  عن  فريقان 

الرباعي للتتويج بلقب البطولة.
لجنة  مقر  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
يزال  ال  الكرة  باتحاد  المسابقات 
قامت  التي  األحـــداث  منذ  محترقا 
على  المحسوبة  الجماهير  بعض  بها 
بنهاية  طرابلس  األهــلــي  ــادي  ــن ال
الموسم الماضي، ولم تتم له أعمال 

الصيانة حتى اآلن.
الليبي  االتحاد  إدارة  وكان مجلس 
الجعفري،  برئاسة جمال  القدم،  لكرة 
تعيين  وقـــت ســابــق  ــي  ف قـــرر  ــد  ق
للجنة  رئيسا   ، السويطي  الــهــادي 
الليبي  باالتحاد  العامة  المسابقات 

لكرة القدم.
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تسعى إدارة نادي تشيلسي اإلنجليزي إلى 
إثناء المدافع األلماني أنطونيو روديجر 
عن أية إغراءات مالية للبقاء في ملعب 
ستامفورد بريدج ألطول فترة ممكنة، 
من خالل رفع راتبه.

جريدة »ذا صن« اإلنجليزية تحدثت عن 
رغبة تشيلسي في تعديل عقد روديجر، ورفع 
راتبه األسبوعي إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الفريق 
اإلنجليزي تسبق ثالث سنوات من انتهاء مدة 
العقد الموقع مع الالعب، لكّنها ربما تحاول 
تقديم إغراءات إضافية وتحفيز؛ لضمان عدم 
تفكير الالعب في الرحيل، السيما مع التطور 
الالفت في مستواه عندما نجح في تكوين ثنائي 
دفاعي صلب مع زميله ديفيد لويز.

ومؤخًرا ساهم روديجر في تعادل فريقه أمام 
مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2، في البريميرليج، 
حيث سجل الهدف األول للبلوز.

ولم يكن روديجر، عضًوا فاعاًل في الفريق 
تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو 
كونتي، لكنه لعب دوًرا محورًيا مع 
المدير الفني ماوريسيو ساري.

مالعب 14
● األحيرش 
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100
● الهادي السويطي

● من إحدى مباريات الدوري الليبي في الموسم الماضي

● من مباراة سابقة ألهلي طرابلس ومصراتة

الحدث
زين العابدين

بركان

موسم بال مواعيد
ودعم قد يأتي وقد اليأتي

- رؤية غير واضحة المعالم وخارطة طريق يكتنفها 
الغموض وموسم مصيره إلى مجهول.

األندية  صوت  يرتفع  التوالي  على  الثاني  فللعام 
بال  الكروي  الموسم  أالينطلق  على  وتتفق  جميعها 
بتوفير  بمطالبها  تمسكها  عن  وتعلن  مادي  دعم 

األموال مقابل انطالق وإنقاذ الموس.
وعززها  األندية  لمطالب  استجاب  الكرة  اتحاد   -
ليبقى  المعنية  الجهات  إلى  عاجلة  مناشدة  برسالة 
وانتعاش خزائنها  إنعاش  وترقب  انتظار  الجميع في 
الذي  الموسم  انطالق  رهينة  سيبقى  الذي  بالمال 

طال وتأخر موعده أكثر من أي وقت مضى.
بالدعم  المطالبة  متى سينتهي سيناريو  والندري   -
تتجدد  جديدة  قديمة  حكاية  أصبح  الذي  المادي 
على  األندية  ستعتمد  ومتى  موسم  كل  بداية  قبل 
نفسها في حلحلة مشاكلها وإيجاد الحلول واالعتماد 

على مواردها.
اإلمكانيات  لها  ليس  أنــديــة  مــن  وأســتــغــرب   -
دوري  يعتبر  دوري  فــي  ــشــارك  وت والــمــقــومــات 

محترفين كل من يتواجد به يتقاضى المال.
لها  يكون  أن  البد  الدولة  مؤسسات  أن  صحيح   -
احتواء  في  المساهمة  في  المرحلة  هذه  تجاه  دور 
الرياضي  النشاط  دعم  خالل  من  وشبابها  األندية 
عوامل  من  كعامل  عليها  نعول  الرياضة  لكون 
المجتمع  يفيد  فيما  الفراغ  أوقات  وشغل  االستقرار 

وتعزيز التواصل بين شباب الوطن الواحد.
- لكن على األندية هي األخرى أن ترمى بحجر في 
لهذه  حد  وضع  في  جديا  تفكر  و  الراكدة  مياهها 
تعتمد  مستقبلية  خطط  وإيجاد  الموسمية  المعاناة 
ليس  ألنه  دخل  مصادر  بتوفير  نفسها  على  خاللها 
في كل مرة ستكون الدولة قادرة على توفير الدعم 

لهذا العدد الكبير من األندية.
أكبر فى االهتمام  وإن كان البد أن يكون لها دور 

بدعم وتطوير البنية التحتية التي نفتقد اليها.
خاصة  الموسم  انطالق  موعد  أاليطول  نتمنى   -
بتأخير  تطالب  أنها  الواضح  من  األندية  بعض  وأن 
لعدم  الوقت  من  أكثر  متسعا  ومنحها  الموعد 

جاهزيتها.
مواعيده  في  ازدحاما  سيشهد  المرتقب  الموسم   -
وفي تأجيل العديد من مبارياته حيث ستمثل أربعة 
باقي  جانب  إلى  أفريقًيا  المحلية  كرتنا  ليبية  فرق 
أنديتنا  تكون  أن  نتمنى  الــذي  منتخبنا  التزامات 
بما  مسابقاته  إنجاح  في  بالمساهمة  له  داعمة  خير 
أمس  في  هو  الذي  المنتخب  مسيرة  على  ينعكس 
مواعيده  في  ومنضبط  ومنظم  قوي  لدوري  الحاجة 

يلبي طموحاتنا.
إنقاذ  في  مسؤولياته  الجميع  يتحمل  أن  ــد  والب
من  مستفيد  أحد  فال  بانطالقه  والتعجيل  الموسم 
عقود  لديها  التي  األندية  ذلك  في  بما  التأخير  هذا 
خاصة  الكثير  تكلفها  فترة  منذ  المفعول  سارية 
مع  تتماشى  الكروية  المسابقة  إقامة  طريقة  وأن 
سيقام  فهو  األندية  لظروف  مراعاة  وفيها  المرحلة 
بنظام المجموعتين على مستوى المناطق المتقاربة 
قلة  حيث  من  ومصاريف  تكاليف  أقل  فهو  وبالتالي 

السفر والتنقل إلى مسافات بعيدة.
اآلوان  فوات  قبل  موسمها  األندية  ستنقذ  فهل   -
وتسارع وتعجل ببدايته وتغلب مصلحة الكرة الليبية 
وتضع حدا لهذا الصمت والفراغ الكروي أم سيهدد 
هذا التأجيل والتأخير مستقبل الموسم الذي سيبقى 
مصيره مرهونا بوصول الدعم المادي الذي قد يأتي 

وقد اليأتي.

برئاسة  الليبي،  القدم  كرة  اتحاد  قرار  أن  محللون  اعتبر 
برئاسة  العامة  المسابقات  لجنة  تشكيل  الجعفري،  جمال 
التي  العقبات  تجاوز  نحو  مهمة  خطوة  السويطي،  الهادي 
الجديد  للموسم  الممتاز  الدوري  بطولة  انطالق  أمام  تقف 
على  دخلت  الغربية  المنطقة  أندية  لكن   ،2019/  2018
تتعلق  الــدوري،  في  لمشاركتها  شروط   3 وأعلنت  الخط، 
ملعب  وتجهيز  فقط،  فريقين  وهبوط  المالي،  بالدعم 
الستار–من  وراء  هناك–من  أن  المحللون  ورأى  طرابلس، 

»يضع العصا في عجلة القطار«.
وكان من المقرر انطالق بطولة الدوري الممتاز للموسم 

بسبب  تأجليها  قبل  الماضي،  سبتمبر  نهاية  في  الجديد 
الممتاز،  الــدوري  وأندية  الكرة  اتحاد  بين  الخالفات 
الجمعية  اجتماع  عقد  على  األنــديــة  إصــرار  بسبب 

العمومية لالتحاد، ثم إجراء انتخابات رابطة األندية 
التي سيكون لها حق إدارة المسابقة.

وأقدم اتحاد الكرة مرة أخرى على تأجيل 
شهر  مطلع  حتى  الــدوري  انطالق  موعد 

أكتوبر الجاري، ولكن تم التأجيل بسبب 
التي  واألمــنــيــة  السياسية  األحـــداث 
والذي  طرابلس،  العاصمة  بها  مرت 
أندية  اجتماع  تأجيل  إلى  أيضًا  أدى 
ممثليهم  النتخاب  الغربية،  المنطقة 

الستة في رابطة الدوري الممتاز.
حدد  ــرة،  ــي األخ قبل  المحطة  فــي 

 21 بتاريخ  جديد  موعد  الكرة  اتحاد 
بين  السوبر  كأس  لمباراة  الجاري  أكتوبر 

بطل  واالتحاد  الممتاز  الدوري  بطل  النصر 
يوم  الدوري  تنطلق بطولة  أن  على  الكأس، 
المنطقة  أندية  ولكن  الجاري،  أكتوبر   28
خوض  عــدم  وقـــررت  اجتمعت  الشرقية 

منتصف  إلى  الموعد  تأجيل  يتم  لم  إذا  البطولة 
انتقاالت  ــالق  إغ موعد  وتأجيل  المقبل  نوفمبر 

الالعبين في فترة االنتقاالت الصيفية، وبالفعل استجاب 
اتحاد الكرة لهذا المطلب ولكنه حتى اآلن لم يحدد موعدا 
جميع  عن  تأخرت  التي  البطولة  النطالق  ونهائيا  رسميا 

دوريات العالم كثيرا.
الجاري،  األسبوع  مطلع  كونت  التي  المسابقات  لجنة 
عازمة على تحديد موعد  تبدو  السويطي،  الهادي  برئاسة 
إعالن  وكذلك  الجديد،  الموسم  في  المسابقة  النطالق 
موعد وملعب لمباراة السوبر، وهو ما أكده السويطي، في 

أول تصريح له بعد توليه المسؤولية.
السبت،  غٍد  بعد  ستجري  اللجنة  أن  السويطي،  وأكــد 
السوبر  مباراة  موعد  وتحديد  الممتاز  الليبي  الدوري  قرعة 

 2019  /  2018 الجديد  للموسم  افتتاحية  ستكون  التي 
بطل  واالتحاد  الدوري  بطل  النصر  فريقي  بين  وستجمع 

الكأس.
يوم  سيكون  للجنة  األول  االجتماع  أن  إلــى  وأشـــار 
تبدأ  أن  على  مباشرة  عملها  اللجنة  لتبدأ  المقبل  األربعاء 
المقبل، حيث سيتم  األسبوع  الدوري  بإجراء قرعة مسابقة 
تقسيم الفرق على مجموعتين »شرقية وغربية«، وستكون 
المباريات بنظام الذهاب واإلياب بحيث يتأهل فريقان عن 

كل مجموعة للدوري الرباعي للتتويج بلقب البطولة.
الموعد  أن  الكرة  باتحاد  مصادر  كشفت  جانبها  من 
سيكون  الممتاز  ــدوري  ال بطولة  النطالق  المبدئي 
الموعد  هذا  أن  إلى  الفتة  المقبل،  نوفمبر   5 يوم 
الشرقية،  المنطقة  أندية  مطلب  مع  يتعارض 
أيضًا  المقبل  األسبوع  خالل  سيتم  بأنه  منوهة 
والتي  السوبر  كأس  مباراة  موعد  تحديد 
المنطقة  مــالعــب  أحــد  ــي  ف ســتــكــون 
معاينة  لجنة  لتقرير  وفقا  الشرقية 
بنينا  ملعب  في  كان  سواء  المالعب 

أو ملعب آخر.
جاهزية مالعب

ــوى الــمــنــشــآت  ــت ــس وعـــلـــى م
انطالق  قبل  وصالحيتها  الرياضية 
حرص  الجديد،  الكروي  الموسم 
الجعفري،على  جمال  االتحاد،  رئيس 
إدارة  ــة  ــرك ش بــرئــيــس  ــاع  ــم ــت االج
الشبابية  والمنشآت  المرافق  واستثمار 
أجل  من  شبيعان،  سعيد  والرياضية، 
مسابقاتنا  النطالق  االستعداد  مناقشة 
 /  2018 الجديد  موسمها  في  الرياضية 
كل  جاهزية  مــدى  إلــى  والتطرق   2019
وأقربها  الرسمية  المسابقات  لكل  المالعب 

الدوري الممتاز.
والمنشآت  المالعب  إن  الكرة  اتحاد  رئيس  وقال 
الرياضية والبنية التحتية بشكل عام تعتبر من أهم وأبرز 
بكامل  الرياضية متى كانت جاهزة  نجاح مسابقاتنا  عوامل 
ذات  الجهات  جميع  وتعاون  دعم  وأن  المعروفة،  مرافقها 
النجاح  وعوامل  وتوفير كل ظروف  تهيئة  أجل  من  العالقة 

لكل الدوريات تعتبر مسؤولية رياضية اجتماعية ووطنية.
من جانبه أكد شبيعان أن الشركة تتطلع إلى تعزيز أفاق 
كل  نجاح  أن  باعتبار  الكرة  اتحاد  مع  والتواصل  التعاون 
المسابقات ُتعد مسؤولية الجميع دون استثناء وأن الشركة 
في  المساهمة  أجل  من  المتاحة  إمكانياتها  كافة  ستسخر 

نجاح كل المسابقات الرياضية.

اتحاد الكرة يغير لجنة مسابقاته واألندية تشترط للمشاركة

من يضع »العصا« في »عجلة« قطار الدوري؟

إلى  الالفي  مؤيد  الدولي  المهاجم  عودة  تأخر  قضية  تحظى 
ناديه األهلي طرابلس، باهتمام كبير داخل الوسط الكروي 

إلى  العودة  في  رغبته  الالعب  إعــالن  ظل  في  الليبي، 
»الزعيم« بعد أن فسخ عقده مع الشباب السعودي منذ 

أكثر من شهر مضى.
طرابلس  األهلي  الــنــادي  إدارة  مجلس  ــان  وك

التفاق  التوصل  نفى  أبــوعــون،  ساسي  برئاسة 
الفريق في  نهائي مع الالفي للعودة إلى صفوف 

الموسم الكروي الجديد.
التفاق  التوصل  طرابلس،  األهلي  إدارة  ونفت 
إلى  للعودة  الالفي  مؤيد  الالعب  مع  نهائي 

صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.
لم  أنه  إعالمية،  في تصريحات  بوعون  وأوضح 

لضمه  إجراء  أي  أواتخاذ  الالعب،  مع  التوقيع  يتم 
بشكل رسمي لصفوف الفريق.

وكان مؤيد الالفي غادر األهلي طرابلس في رحلة 
إال  السعودي،  الشباب  فريق  إلى  قصيرة  احترافية 
الفريق  مع  واحد  طرف  من  تعاقده  بفسخ  قام  أنه 
ألي  االنضمام  له  يحق  الالعب  وأصبح  السعودي 

فريق.
ورحب الالفي بالعودة إلى أحضان األهلي طرابلس، 

رغم كثرة العروض االحترافية التي وصلته.
التوصل  عدم  الصفقة،  تعثر  أسباب  مقدمة  في  ويأتى 

المالي للصفقة،  الجانب  الطرفين بخصوص  اتفاق بين  إلى 
بعد  الالعبين  قيد  باب  بغلق  تصطدم  المفاوضات  جعل  ما 

غلق منظومة إجراءات الالعبين الدولية.
سريع،  بشكل  الصفقة  حسم  في  األهلي  إدارة  تأخر  أن  كما 

أن  رغم  األهلي  صفوف  إلى  الالفي  عودة  تعثر  في  دور  له  كان 
الالعب حر ويحق له االنتقال ألي نادي.

كثرة  رغم  طرابلس،  األهلي  أحضان  إلى  بالعودة  الالفي  ورحب 
حال  االنتقاالت  باب  غلق  أن  إال  وصلته،  التي  االحترافية  العروض 

دون اتمام الصفقة.

أسباب مالية تقف أمام عودة 
الالفي إلى األهلي طرابلس

أبوعون يعترف بتعثر المفاوضات

ألف إسترليني أسبوعيا

● روديجر

القدم،  لكرة  15عاًما  تحت  للناشئين،  ليبيا  منتخب  دخل 
في  يقيمه  الذي  المعسكر  في  الخاص  اإلعــداد  مرحلة 
طرابلس، استعداًدا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، 
المقرر إقامتها في تونس، خالل الفترة من األول وحتى 

الثامن من نوفمبر المقبل.
الليبي،  المنتخب  جانب  إلى  البطولة  في  ويشارك 
منتخبات، المغرب والجزائر وتونس، حيث أجرى المنتخب 
االتحاد،  ــادي  ن ملعب  على  الثالثاء  صباح  تدريباته 
حسن  ومساعده  العنقار،  محمد  المدرب  إشــراف  تحت 
لما  وفًقا  حمدي،  محمود  الحراس  ومــدرب  الشهوبي، 

نقلته صفحة اتحاد الكرة الليبي، عبر المركز اإلعالمي.
أفريقيا،  شمال  لبطولة  العًبا   20 العنقار،  واستدعى 

من  المشاط  ومحمد  مرسال  مؤيد  القائمة  وضمت 
المالك  وعبد  محمد  الطاهر  ومحمد  اليرموك،  نــادي 
التاجوري وعاصم مفتاح عمار من نادي األهلي طرابلس، 
ومحمدعادل رمضان وياسين عبود ومحمد حبارات من 
نادي االتحاد، ومحمد عمر محمد ومحمد ناصر الحضيري 
فرجي  ومؤيد  فكرون  ناصر  وفــرج  النصر،  نــادي  من 
الساطي وحسام سالم الزياني من نادي األهلي بنغازي، 
وخالد عبدالرحمن محمد من نادي األندلس، وعزالدين 
فتحي  ومحمد  الشط،  نادي  من  البكوش  عبدالعاطي 
من  علي  مجدي  ومحمد  المدينة،  نادي  من  سويسي 
إدريس وعبدالمالك كامل من  وأمجد  المصراتي،  اتحاد 

نادي األولمبي، ومحمد أبوبكر من نادي خليج سرت.

ناشؤو ليبيا جاهزون لشمال أفريقيا

أندية المنطقة الغربية تهدد الدوري بـ3 شروط
برسالة  الغربية،  بالمنطقة  القدم  لكرة  الممتاز  الــدوري  أندية  بعثت 
»تهديد« إلى االتحاد الليبي، من خالل مذكرة حددت فيها اشتراطاتها 
لموسم  الممتاز  الدوري  لبطولة  الجديدة  النسخة  في  تشارك  أن  قبل 

.2019 / 2018
وأوضحت أندية المنطقة الغربية من خالل نص المذكرة المرسلة، أن 
لن  الغربية«  والمنطقة  ومصراته  »طرابلس  عن  الممتاز  الدوري  أندية 

تشارك في الدوري الجديد إال بعد الموافقة على طلباتها المتمثلة في :
العامة للشباب  -1تحديد موعد الجتماع يضم كاًل من رئيس الهيئة 
إدارات  مجالس  ورؤساء  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  ورئيس  والرياضة 

األندية لمناقشة وتحديد آلية لعملية الدعم المالي.
-2 تجهيز ملعب طرابلس الدولي وصيانته بالكامل.

-3 عدم إصدار قرار الهبوط لعدد 3 فرق من كل مجموعة والهبوط 
يكون لفريقين فقط من كل مجموعة مباشرة.

الموافقة على هذه  أنه في حال عدم  بيانها  األندية في  أفادت  كما 
لجمعية  اجتماع  عقد  طلب  بمثابة  المذكرة  هذه  ستكون  الطلبات 
الجمعية  أعضاء  األندية  باقي  توقيعات  وستتضمن  غيرعادية  عمومية 
لالتحاد  األساسي  النظام  من   28 المادة  نص  حسب  فيها  العمومية 

الليبي لكرة القدم .
● الالفي 



القدم  كرة  اتحاد  إدارة  لمجلس  الرابع  القرار 
المنتخب الوطني  الليبي، الخاص بإقالة مدرب 
منتخبات  مراحل  أهم  من  واحدة  خالل  األول، 
التي  األسباب  أهم  يعكس  األفريقية،  القارة 
الكرنفال  الحضور في  الليبية من  الكرة  حرمت 
األمــم  ــأس  ك »نهائيات  األفــريــقــي  الــكــروي 
ستينيات  مطلع  انطالقها  منذ  األفريقية« 
بمنتخبها  أطاح  واقع  وتجسد  الماضي،  القرن 
بتصفيات  مجموعته  صــدارة  على  من  األول 
التأهل،  في  آماله  وأصبحت  اآلخيرة،  النسخة 
المباراتين  في  فوزه  على  تعتمد  فقط  ليست 
بل  أفريقيا«،  وجنوب  »سيشل  اآلخيرتين 
منتخب  على  نيجيريا  تعادل  أو  فــوز  بشرط 

»األوالد«.
بتعيين  جــاء  الــكــرة  التــحــاد  األول  الــقــرار 
ــدامــجــة مــديــرا  ــدرب الــوطــنــي جـــالل ال ــم ال
»فرسان  خــوض  قبل  األول،  للمنتخب  فنيا 
كأس  تصفيات  في  مباراة  ألول  المتوسط« 
أمام   2017 يونيو   9 في  األفريقية،  األمــم 
لهدف  أهــداف  بخمسة  فيها  ــاز  وف سيشل، 
فوق  الخامسة  المجموعة  به  تصدر  ــد،  واح

منتخبات جنوب أفريقيا ونيجيريا.
وتعيين  الدامجة  بإقصاء  جاء  الثاني  القرار 
الجزائري عادل عمروش بدال منه، فنجح اآلخير 
في االحتفاظ بصدارة المنتخب للمجموعة بعد 
أداء  فيه  قدم  الفوز،  بطعم  تعادال  حقق  أن 
التكتيكي  اإلنضباط  المستويين  على  رفيعا 

والبدني، على المستضيف جنوب أفريقيا.
بمثابة  جــاء  الــكــرة،  التحاد  الثالث  الــقــرار 
عندما  المنتخب«،  ظهر  قسمت  التي  »القشة 
قرر تجاهل مطالب عمروش الخاصة بالرواتب، 
وتركه يرحل وأسند المهمة للمدرب المساعد، 
الطبيعية،  والنتيجة  المريمي..  عمر  الوطني 
جاي«   - »رايح  نيجيريا  من  خسر  المنتخب  أن 
الذهاب،  في  رد  دون  أهــداف  أربعة  بنتيجة 
اإليــاب  في  هدفان  مقابل  ــداف  أه بثالثة  و 
بيده،  تأهله  فرصة  المنتخب  ففقد  بتونس، 
أن  مقابل  سيشل  على  بالفوز  مطالبا  وأصبح 
نيجيريا،  من  تخسر  أو  أفريقيا  جنوب  تتعادل 
على  الليبي  المنتخب  فوز  من  بد  ال  وبعدها 
مواجهات  آخــر  في  بتونس  أفريقيا  جنوب 

التصفيات.

مطلع  جاء  الجعفري،  لمجلس  الرابع  القرار 
وتعيين  المريمي  بإقالة  الــجــاري،  األســبــوع 
وبوبكر  مدربا  العيساوي  فوزي  النجم،  الثنائي 
األمل  إلدراك  محاولة  في  مساعدا،  باني، 
نزفمبر   17 بالفوز على سيشل في  »الضعيف« 

األمل  ليبقى  نيجيريا  »منحة«  وينتظر  المقبل، 
حتى الدقيقة اآلخيرة من التصفيات.

الطريق إلى البطولة
عمل  ــى  إل الــكــرة  لعب  تــحــول  مــا  بعد  مــن 

في  »الــصــدفــة«  مفهوم  اختفى  احــتــرافــي، 
التألق  وأصبح  بطولة،  إلى  الوصول  قواعد 
الخطوات  من  متكاملة  كاملة  بسلة  مرتبطا 
النجاح  يؤمن  قــوي  فريق  بناء  تضمن  التي 

واالستمرارية في اللعب على مستوى عال.

المنتخب  عناصر  من  الحالي  الجيل  ولعل 
الكرة  عودة  أمل  يكون  أن  يستحق  الوطني، 
لما  الكبير،  األفريقي  المحفل  فــي  الليبية 
في  محترفين  والعبين  مواهب  من  يمتلكه 
عدد من الدوريات األوروبية، منحتهم مفهوم 

المستطيل  على  والتكتيكي  الحركي  االنضباط 
األخضر، والبعد عن عشوائية األداء الحماسي. 

ــرى يــجــب أن  ــن... هــنــاك عــنــاصــر أخـ ــك ل
المتوسط«..  الجيل من »فرسان  تصاحب هذا 

»الوسط« تستعرضها فيما يلي:

القوة المالية
هي  قوي  قدم   كرة  فريق  بناء   عناصر  أولــى 
الميزانية  تأمين  على  رة  والقد المالية  القوة 
ــوال  األم تأمين  فقط  وليس  سنوي  بشكل 
لمباراة أو مرحلة، ألن هذا يجعل النجاح مؤقتا، 
كما أن كل العناصر الباقية ال يمكن أن تتحقق 
تنفيذ كل  أموال الزمة كي يصبح  دون وجود 
األمور اإلدارية والفنية مضمونا ويصبح وضع 

الخطط الطويلة األمد أمرا ممكنا.
والتي  لفريق،  ل الرياضة  اإلدارة  دور  ويأتي 
من  و  ي  الكرو الوسط  من  تكون  أن  يجب 
المناسب،  فني  ال المدير  اختيار  معرفة  أجل 
كامل  فني  جهاز  تركيب  على  القدرة  ثم  ومن 
ومساعديه  ني  الف المدير  من  بداية  متكامل 
إضافة لمدربي حراس المرمى واللياقة البدنية 

ومسؤولي التجهيزات واألمور اللوجستية. 

االستقرار الفني
الذي  الرياضية،  لــإدارة  األهم  الدور  ويأتي 
من  مــنــاخ  خلق  على  ــدرة  ــق ال فــي  يتجسد 
الحفاظ  خالل  من  الفريق،  حول  االستقرار 
على بقاء وهيبة الجهاز الفني، لمنحه الفرصة 
من  الالعبين،  إلى  التكتيكية  أفكاره  لتوصيل 
بعيدا  الذهاب  هدفه  تدريبي  مشروع  خالل 

في البطولة.
تجاه  الليبي  القدم  كــرة  اتحاد  فعله  ما 
األجهزة الفنية األربعة، بداية من الدامجة ثم 
ويختتم  بالمريمي،  يستعين  أن  قبل  عمروش 
له باألجواء  العيساوي وباني، ال عالقة  بفوزي 
منافسات  بخوض  لفريق  توافرها  الواجب 

تؤهل إلى نهائيات كأس األمم األفريقية.
تعد  لم  أنــه  حقيقة،  هناك  النهاية،  في 
األمور في كرة القدم تدار بعشوائية ولم تعد 
لعبة،  مجرد  العالم  في  األولى  الشعبية  اللعبة 
فيها  والنجاح  كروية  صناعة  أصبحت  إنها  بل 
صعبا،  يعد  لم  بالمقابل  لكنه  سهال  يعد  لم 
معروفة  واألســس  واضحة  الطريق  فخارطة 
التنفيذ  ثم  الصحيح  التخطيط  إال  يبقى  وال 

السليم.

ــرة الــقــدم  ــم نــجــم كـ ارتــبــط اسـ
العيساوي،  فــوزي  السابق،  الليبية 
بالبطوالت، حتى أن آفاق األمل لدى 
بعد  انفتحت،  الليبية،  الكرة  عشاق 
قبوله مهمة قيادة المنتخب الوطني 
صخرة  برفقة  الــقــدم،  لكرة  األول 

دفاع ليبيا السابق، بوبكر باني.
فريق  ــاد  قـ ــذى  ــ ال ــعــيــســاوى  ال
الليبي  الدوري  بطولة  إلحراز  النصر 
حديثه  فى  قال  الماضي،  للموسم 
صعبة  مهمة  »إنها  لـــ»الــوســط«: 
علينا  يصعب  لكن  ــك،  ش بـــدون 
وطني  واجــب  فهي  قبولها،  عــدم 
هى  رغبتنا  أن  كما  النفاذ،  واجــب 
فى  الفوز  وتحقيق  الجماهير  اسعاد 

المباراتين المقبلتين«.
نمتلك  »نحن  العيساوي:  وأضاف 
عناصر جيدة، بعضها محلى والبعض 
العربية  بــالــدوريــات  محترف  ــر  اآلخ
على  سنعمل  لــذلــك  ــيـــة،  واألوروبـ
إخراجهم من جو الهزيمة وإدخالهم 

فى جو المباراتين المقبلتين«.
وطنية،  مهمة  »إنــهــا  ــع:  ــاب وت
الهامة  السيشل  لمباراة  ومؤقتة 
من  عشر  السابع  في  ستقام  التي 
منافسات  ضمن  المقبل  الشهر 
لتصفيات  اآلخــيــرة  ماقبل  الجولة 
لتحقيق  التي نتطلع خاللها  »الكان« 
ــصــار واإلبــقــاء على  ــت ــوز واالن ــف ال
الرابعة  للمرة  التأهل  في  حظوظنا 
ثالث  آخــر  عن  غياب  بعد  واألولــى 

على  فوزنا  أن  غير  متتالية  نسخ 
السيشل لن يكون له معنى أو قيمة 
جنوب  منافسنا  تعثر  حالة  في  إال 

أفريقيا أمام نيجيريا«
المالية  التفاصيل  حول  وبسؤاله 
 : أجاب  الكرة،  اتحاد  مع  عقده  فى 
رئيس  مع  أجلس  لم  اآلن  »حتى 
العقد،  بتوقيع  وأقوم  الكرة،  اتحاد 
ليست  لفترة  المهمة  سنتولى  نحن 
التشغلنا  المادية  واألمور  بالطويلة 
منتخبات  توليت  أن  لى  سبق  فقد 
نظير  أمــــواال  ــق  ــل أت ــم  ولـ ســنــيــة 
أن  الــكــرة  اتــحــاد  على  لكن  ــك،  ذل
مدربي  تجاه  المسألة  هذه  يراعي 

المنتخبات الوطنية والشباب«.
في  »تركيزنا  العيساوي:  وأضاف 
الجانب  على  سيكون  المرحلة  هذه 
الحاجة  دون  والمعنوي،  النفسwي 
كبيرة  وتحويرات  تغييرات  إلدخــال 

على تشكيلة وقائمة الفريق«.
التى  األخــيــرة  المباريات  وحــول 
قال  الــوطــنــي،  المنتخب  خاضها 
مباريات  جميع  »تابعت  العيساوي: 
التصفيات،  بــدايــة  منذ  منتخبنا 
أفريقيا  جنوب  ثم  السيشل  ــام  أم
جنوب  مباراة  أن  وأعتقد  ونيجيريا، 
منتخبنا  خاللها  عــاد  التى  أفريقيا 
أفضل  هي  تبقى  التعادل،  بنقطة 
األداء  مستوى  على  خاضها  مباراة 
أن  الممكن  من  كان  التي  والنتيجة 
الفريق  لكن  الثالث،  بنقاطها  يخرج 
مستوى  على  مخيبة  بصورة  ظهر 
مباراتي  خــالل  واألداء  النتيجة 
الخروج  بإمكانه  ــان  وك نيجيريا، 

في  خاصة  كان  مما  بأفضل  منهما 
التي  بتونس،  الثانية  نيجيريا  مباراة 
نخطف  أن  جــدا  الممكن  من  كــان 
ستريحنا  كانت  التي  التعادل  نقطة 

للمباراة  المنتخب  عاد  أن  بعد  كثيرا 
شخصية  ــوة  ق وأظــهــر  بعيد  مــن 
فريق  مواجهة  في  كبيرة  وإرادة 
كان  والحقيقة   ، بالمحترفين  مدجج 
الدفاعية  الخطوط  تأمين  باإلمكان 
على  لنحافظ  دقائق  عشر  آخر  في 

نقطة التعادل الثمينة«
نفس  على  سيعتمد  هل  وبسؤاله 
بإدراج  سيقوم  أم  المنتخب،  عناصر 
»بالتأكيد   : فأجاب  جديدة،  عناصر 
من  كبيرة  نسبة  على  سنعتمد 
الدوري  وأن  خاصة  القديمة  العناصر 
نقوم  قد  لكن  بعد،  يبدأ  لم  الليبي 
تطلب  حال  فى  جديدة  عناصر  بضم 
األمر ذلك«، وحول موقفه من تدريب 
النصر، قال: »هذا التكليف اليتعارض 
مع مهامي كمدير فني لفريق النصر 
منحي  في  إدارتـــه  تتردد  لم  ــذي  ال
الموافقة على تولي المسؤولية الفنية 

المؤقتة بالمنتخب« .
المعد  الــبــرنــامــج  وبــخــصــوص 
العيساو:  تابع  السيشل،  لموقعة 
على  سيقتصر  التحضيري  »البرنامج 
المباراة  موعد  قبل  للفريق  تجمع 
السيشل  إلى  اإلقــالع  ثم  بأسبوع، 
ظروف  في  األقل،  على  يومين  قبل 

وأجواء مريحة للفريق«.
التي  الثالثة  الــمــرة  ــذه  ه تعد 
الليبية  الكرة  نجم  فيها  يتواجد 
حيث  لمنتخبنا  الفني  الجهاز  ضمن 
كمدرب  مرة  آلخر  عمل  وأن  سبق 
الحفيظ  عبد  زميله  برفقة  معاون 
الفني  للمدرب  كمعاونين  أربيش 
وتمكن  باكيتا،  ماركوس  البرازيلي 

لنهائيات  التأهل  مــن  المنتخب 
الثالثة  2012، للمرة  »الكان« نسخة 

فى تاريخ ليبيا.
كمساعد  الــعــيــســاوي  ــارك  ــ وش
في  أربيش  الحفيظ  عبد  للمدرب 
بالسعودية،  العرب  كــأس  بطولة 
وصيفا  المتوسط«  »فرسان  وحل 
بعد  المغربي  المنتخب  للبطل 

خسارته بركالت الترجيح.
التى  الثانية  المرة  هى  وهذه   -
يتولى فيها العيساوى مهمة تدريب 
باني،  بوبكر  زميله  برفقة  المنتخب 
دولي  كالعب  بالمنتخب  رافقه  الذي 
حيث  عاما،   15 من  أكثر  مدى  على 
بالجهاز  كثنائي  معا  عمال  أن  سبق 
ضمن  الــوطــنــي،  لفريقنا  الفني 
 2004 أفــريــقــيــا  كـــأس  تصفيات 
رسمية  دولية  مباريات  ــع  أرب في 
سكوليو،  االيطالي  للمدرب  خلفا 
لتعادل  األول  المنتخب  قــادا  حيث 
على  فوز  ثم  بوتسوانا،  أمام  سلبي 
وخسارة  لصفر،  بهدف  بوتسوانا 
خارج الديار أمام جمهورية الكونغو 
على  كبير  ــوز  وف لهدف،  بهدفين 
لهدفين،  أهــداف  بستة  سوازيالند 
كما  التصفيات،  مباريات  آخــر  في 
أشرفا على حظوظ منتخبنا في عدد 

من المباريات الودية الدولية.
الليبية،  ــرة  ــك ال لنجم  وســبــق 
العيساوي، أن قاد منتخبات األولمبي 
الذي  الناشئين  ومنتخب  والشباب، 
منصة  إلى  له  ظهور  آخر  في  قاده 
أفريقيا  شمال  بطولة  في  التتويج 

بتونس.
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● من مباراة المنتخب الليبي أمام نيجيريا

● فوزي العيساوي

اتحاد كرة القدم الليبي المتهم األول بفقدان المنتخب صدارة التصفيات

4 قرارات تبد د أمال »الفرسان« في »لعبة« األمم

العيساوي: ال خيار غير عبور سيشل
خص »الوسط« بحديث شامل بعد توليه دفة القيادة »موقتا«

القاهرة: عدنان النمكي

لم تعد األمور في كرة القدم تدار بعشوائية ولم تعد اللعبة الشعبية األولى في العالم مجرد لعبة

بنغازي–زين العابدين بركان

التاريخ يقف مع الريال قبل »كالسيكو األرض«
باإلخفاقات،  عامرة  انطالقة  يشهد  موسم  في 
التقليدي  غريمه  على  ضيفا  مدريد،  ريال  يحل 
الدور  كالسيكو  في  المقبل،  األحد  برشلونة، 
لغة  أن  إال  اإلسباني،  الدوري  عمر  من  األول 
صف  في  تقف  التاريخ،  سجالت  في  األرقام 
لمدربه  أمل  بارقة  يمثل  ما  وهو  الملكي، 
قبل  العالم،  أنحاء  في  وجماهيره  لوبيتيجي، 

انطالق »كالسيكو األرض«.
الكرة  قمة  حصيلة  التقرير،  هذا  ويستعرض 
على  وقارية  محلية  منافسات   4 في  اإلسبانية 

مدار التاريخ، على النحو التالي:
أمــام  مــرة   72 مــدريــد،  ــال  ري الليغا:انتصر 
الدوري  176 كالسيكو في  برشلونة، على مدار 
الكتالوني،  للفريق  فوزا   70 مقابل  اإلسباني، 

فيما فرض التعادل نفسه 34 مرة.
مدريد،  ريال  حسم  اإلسباني،  الدوري  وفي 
الكالسيكو لصالحه، على أرضه 52 مرة، مقابل 

التعادل 15 مرة، والخسارة في 21 مناسبة.

المقبل  الكالسيكو  يخوض  الذي  برشلونة،  أما 
على ملعبه كامب نو، فقد فاز وسط جماهيره، 

49 مرة مقابل 19 تعادال و20 خسارة.
إسبانيا،  ملك  كأس  شهدت  الملك:  كأس 
انتصارا   14 بواقع  الفريقين،  بين  قمة   33
لبرشلونة، و12 فوزا لريال مدريد، و7 تعادالت.

ويعد الفارق في معدل التهديف، ضئيال، بواقع 
64 هدفا مدريديا مقابل 63 بصمة كتالونية.

النهائية  المباراة  7 مرات في  الفريقان،  وتقابل 
لكأس ملك إسبانيا، وكانت الغلبة لريال مدريد 

بواقع 4 انتصارات، مقابل 3 مرات لبرشلونة.
مرة   14 الفريقان،  اإلسباني:تقابل  السوبر 
 8 مدريد  ريال  فاز  المحلي،  السوبر  كأس  في 
انتصارات،  من  البارسا  حققه  ما  ضعف  مرات، 

مقابل التعادل مرتين.
تلقت  بينما  هدفا،   18 برشلونة،  العبو  وسجل 
شباك العمالق الكتالوني، 30 هدفا من الغريم 

التقليدي في السوبر اإلسباني.

تواصلت مع زميلي باني 
حول برنامج تحضير 

المنتخب وتركيزنا ينصب 
على »النفسية«

29 قالدة ليبية تبهر األفارقة والعرب في القوة البدنية
استحق المنتخب الوطني للقوة البدنية إشادة كل بعثات المنتخبات 
استضافتها  التي  األفروعربية،  بطولة  التي شاركت في  العربية 
المغرب، أخيرا، بعد أن عاد أبطال ليبيا إلى الوطن متوجين بـ29 

قالدة، 26 منها ذهبية مع فضيتين وبرونزية واحدة.

بكل  األول  المركز  البدنية  للقوة  الوطني  المنتخب  وحصد 
جدارة واستحقاق من بين الدول المشاركة »المغرب والجزائر 
وجنوب  العاج  وساحل  وزيمبابوي  والكاميرون  وغانا  ومصر 

أفريقيا والكويت وسورية والعراق.

باالتحاد  المدربين  تطوير  لجنة  رشحت 
الليبي  المنتخب  للجودو، مدرب  الدولي 
االختبار  لخوض  األســود،  زكريا  األول، 
»مــدرب  صفة  يمنحه  الــذي  العملي 

ومحاضر دولي«.
، الفصل األول، وتحصله على شهادة 
االتحاد  أكاديمية  من  ــي  دول ــدرب  م
منتخب  مدرب  أنهى   ، للجودو  الدولي 

ليبيا 
ــود الــدراســة  واجــتــيــاز زكــريــا األسـ

الدراسة،  من  األول  للفصل  النظري 
لخوض  رشحه  ما  وهــو   ،81% بنسبة 
اإلتحاد  بأكاديمية  الثاني  الفصل 
الدولي للجودو، من أجل الحصول على 

اللقب الدولي.
ويسعى األسود للحصول على كل ما 
العلمي  الجانب  تطوير  يطور  شأنه  من 
في  المشاركة  خــالل  مــن  ليبيا،  فــي 
على  الحصول  أو  الدولية،  المؤتمرات 

دورات تثقيفية.

األسود مصمم على اللقب الدولي في الجودو

زوارة لتدريب ناشئي كرة القدم مطلوب في إيطاليا
ناشئي  لــتــدريــب  زوارة  مــركــز  تلقى 
أكاديمية  ــن  م ــوة  دعـ ــدم،  ــق ال كـــرة 
في  للمشاركة  اإليطالية،  »بروكالتشيو« 
بطولة ساليرنو الدولية ألكاديميات كرة 
ساليرنو،  بمدينة  ستقام  التي  القدم 

بمشاركة  المقبل،  ديسمبر  شهر  في 
ــدارس  وم األكاديميات  من  مجموعة 

الفرق اإليطالية واألوروبية.
يشار إلى أن مركز زوارة لتدريب ناشئي 
البطوالت  عديد  في  شارك  القدم  كرة 

الخارجية التي ُنظِّمت في تونس ومصر، 
التدريب  في  تحقيق طفرة  نحو  ويمضي 
العلمي للناشئين، لضمان »منتج« يدعم 
الوطنية  والمنتخبات  األندية  صفوف 

بمواهب تملك نشأة كروية صحيحة.

● من منافسات منتخب ليبيا في الجودو

يجعله يدرب ويحاضر في أي دولة
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فعلت الحكومات المتعاقبة بشأنهم؟

يتصدر ملفهم أجندة الحكومة؟

يمكنه تتبع قضيتهم والكشف عن مصيرهم؟

يمكن أن يكونوا اآلن؟

هذا الصمت حول قضيتهم؟

المغيبون قسرياالسبيل إلى معالجة هذه القضية؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء
 »سلك« قرية تلتحف ضوء الشمس وتغتسل بلون الغروب

الشمس  ضــوء  تلتحف  التي  »سلك«  قرية 
موروثها  على  تقتات  الغروب،  بلون  وتغتسل 
شرق  جنوب  تقع  التزييف،  من  الخالي  األصيل 
الهوية  طامسي  بمرور  تسمح  ولــم  بنغازي، 
سقت  التي  الليبية  نكهتها  في  تفرط  ولم  عليها 

أرضها. أعماق  في  الضاربة  جذورها 
قبيلة  الــعــامــرة  الــقــريــة  ــذه  ه فــي  يسكن 
ــًا عــن جــد، وال  ــاة إبــل أب »الــفــواخــر« وهــم رع
أشعارهم  في  ومداعبتها  مغازلتها  عن  ينفكون 
»إنتي  دعكان«  بال  مليان  »حوضك  يقولون  إذ 
اتقول  الماء  من  »حوضك  سمار«  وإحنا  ضمار 

لك من جدي«. امراه« »هذا طبي 
مجلس  في  نائب  أول  منها  خرج  القرية  هذه 
الملقب  الفاخري،  عبدالنبي   ،1956 سنه  النواب 
عبدالعاطي  الشهيد  قبر  بها  ويوجد  »باوي«،  بـ 
إيطالية  حربية  طائرة  يسقط  مجاهد  أول  مالس 

بـ»الدقرة«. والمعروفة  ألمانية  ببندقية 

تربية  على  المنطقه  سكان  أغلب  يعتمد 
ــة  وزراع الخيول،  مــن  وقليل  واإلبــل  األغــنــام 

والشعير. القمح  مثل  الحبوب 
تتغير  لم  لديها  ثابتة  بمواسم  سلك  تحتفل 
والحصاد  الحرث  مواسم  وهــي  الساعة،  إلــى 
الــزر،  معنى  يعرف  ال  ولمن  ــزر،  وال والجالمة 
فقط  الضأن  حلب  أثناء  للبادية  مصطلح  فهو 
ومن  الضأن  تحلب  حيث  الربيع  فصل  في  يكون 
وفي  »يــروب«  حتى  ويترك  الحليب  يجمع  ثمة 
»الشكاوي«  في  بمخضه  يقومون  التالي  اليوم 
العمل  بهذا  ويقومون  الزبد،  منه  ويستخرج 
بتذويبه،  يقومون  الجمعة  ويوم  أسبوع.  لمدة 
إلى سمن  يتحول  القمح حتى  قدر  في  أي بطبخه 
ويقدمونه  عليه  التمر  ووضــع  تصفيته  ويتم 

»الذوبة«. ويسمونه  للضيوف 
¿خديجة العمامي

فن الكتابة امللونة

محمد عقيلة العمامي

الكتابة،  لفن  العربية  النصائح  من  إنها  تزد«  وال  يزيد  »اضــرب 
لي  يقدم  لم  ولكن  اإلطناب.  عن  واالبتعاد  التكثيف  به  المقصود 
مفكر عربي وسيلة عملية وبسيطة لتحقيق هذه الغاية، سوى صادق 
خليفة  صديقه  إلى  صفحة   14 من  رسالة،  في  بعثها  الذي  النيهوم، 
منه  استفدت  كمنهج  فكانت  أحد،  على  بها  يبخل  لم  الذي  الفاخري، 

الكثير. الشيء  شخصيًا 
ُكتابه  مقاالت  معظم  كانت  بل  مشابهة،  نصيحة  يقل  لم  الغرب 
لكتاب  نــواة  لتكون  صفحاتها  عدد  يصل  الوسطى،  العصور  في 

الصغير. بالحجم 
في  المقالة  كاتب  اشهر   »1592  /1533 مونتين  دي  »ميشيل 
المقال،  الريادة في كتابة  له فضل  األوربية، بل يعود  النهضة  عصر 
40 صفحة من القطع المتوسط يتحدث فيها  قرأت مقااًل بطول نحو 
رأيًا، خالصته:  عن »فن الحديث« تناول في صفحاته الخمس األولى 
من  الحمقى  يتعلم  مما  أكثر  الحمقى  من  يتعلمون  العقالء  »إن 

العقالء، وإنه يتعلم من أخطائه وليس من نجاحاته«.
أنه  وأعترف  كثيرًا،  وأعجبني  بل  رأيه،  في  تمامًا  معه  متفق  أنا 
ال  الذي  األسبوعي  لمقالي  موضوعًا  أجعله  أن  أبدًا  بالي  في  يخطر 
صفحة   40 أن  العلم  مع  كلمة،   600 نحو  أي  صفحة،  نصف  يتعدى 

تصل كلماتها إلى عشرة آالف كلمة!
)هوستون  الناقد  أعده  الذي  المقال«  »روائع  بكتاب  ورد  المقال 
بيترسون( وترجمه يونس شاهين، وأصدرته الهيئة المصرية العامة 
الحقة  مواضيع  في  منه  يهمنا  ما  مناقشة  معًا،  وسنحاول،  للكتاب. 

فقد نجد فيها ما قد يطور أسلوبنا وفن حديثنا.
لها  واختاروا  وطوروها  الغرب  التقطها  تزد«  وال  يزيد  »اضرب 
وعقول  أجمع  العالم  كتاب  على  بها  سيطروا  إعالمية  ومنابر  وسائل 
قراءه، بل وفرضوا عليهم من دون أن ينتبهوا إن يكثفوا ما يكتبون.
بمشروع  عنكبوتية،  مجرد  تعد  لم  التي  الساحرة،  الشبكة  بدأت 
المدونات، ولقد قرأت منها كتبًا ألصدقاء قبل أن ينشروها! ثم انتشر 
التلخيص  وفرض  »تويتر«  ابتكر  ثم  المدونة،  وطور  »الفيسبوك« 
وسائل  أفضل  آخر  بمعنى  أو  المطاف،  نهاية  أنها  وظننت  والتكثيف، 

الحديث«. »فن 
تلك  إنها  »فيسبوك«،  من  بدعة  إلى  انتبهت  قليلة  مدة  منذ 
مناسبة  مع  لتتوافق  وذكاء  بفن  والمرسومة  الملونة،  المربعات 
الكالم، سواء أكان عاطفيًا أم ساخرًا أم حزينًا، أقصد تلك التي تعرض 
نفسها عندما تكتب »بوست« فتكون وردية برسومات قلوب صغيرة، 
المصممة  تلك  له  فتختار  حزينًا،  قواًل  أو  مثاًل  رثاًء  تناسب  ال  ولكنها 
واخضرارًا..  ازهارًا  لها  تختار  ربيعية  مناسبة  كان  إن  أو  أسود،  بلون 
ولكنها  الستخدامها،  بالفعل  وتغريك  تتسع  بدأت  المساحات  وتلك 
هو  عما  عددها  يزيد  أن  فما  محددة،  كلماتك  تكون  بحيث  مصممة 
مقررًا لها حتى يضيع المربع الملون وتعود الصفحة البيضاء ألولئك 

المقال »دي مونتين« مثاًل! برائد كتابة  المعجبين 
لقد استفدت شخصيًا من هذه التقنية الملونة، أكتب على السبيل 
الكلمات  إلغاء  في  فآخذ  التلوين،  مربع  فيختفى  كاماًل،  خبري  المثال، 
الزائدة، وأختصر وأكثف حتى يعود المربع الملون. ولقد أخبرت عديد 
إلى  يقدمونه  وأخذوا  فائدته  وابتهج كثيرون من  المحررين،  الزمالء 
رئيس ديسك األخبار- أويضاف سامي البلعوطي؟- وال يزيدون! فهم 
تالميذه  على  فرض  الذي  الموسيقى  أستاذ  برأي  يعمل  أنه  يعلمون 
نشازه  من  االشمئزاز  يتعلموا  حتى  فاشل  موسيقي  مع  حصة  حضور 

عنه. فيبتعدوا 
أريد  ولكني  نعم..  زيادة؟  من  هذا  مقالي  يحتاجه  ما  هناك  فهل 
ال  حتى  أخرى  مقالة  لها  فسأكتب  الزيادة  أما  ملونًا؛  مربعًا  لمقالتي 

األلوان! أفقد 

منذ مدة قليلة 
انتبهت إلى بدعة 
من »فيسبوك«.. 

إنها تلك املربعات 
امللونة، 

املرسومة بفن 
وذكاء لتتوافق 

مع مناسبة 
الكالم، سواء 

أكان عاطفيًا أم 
ساخرًا أم حزينًا

»فرنسا مستعدة لمساعدة ليبيا 
في مراقبة الحدود، ووضع الخطط 

األمنية وتدريب منتسبي وزارة 
الداخلية في الداخل والخارج«.

سفيرة فرنسا لدى ليبيا
 بياتريس دوهيلين

»التفكير في إمكانية إجراء انتخابات 
في ليبيا خالل ديسمبر المقبل، يبدو 

لي أماًل غير حكيم«.

رئيس الحكومة اإليطالي
جوزيبي كونتي

»تطرقت مع نظيري الفرنسي إلى 
سبل توطيد الحوار بين مختلف 

الفرقاء الليبيين، على أساس مبادرة 
الرئيس الباجي قائد السبسي، في 
سبيل حل يرضي جميع األطراف«.

وزير خارجية تونس
 خميس الجهيناوي

»فرنسا وتونس تستعجالن استعادة 
دولة القانون في ليبيا، بهدف 

عودة استقرار األوضاع األمنية في 
المنطقة«.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

أقوالهم

أطول جسر 
بحري في العالم

باشر أول المسافرين المتحمسين 
مسلحين بهواتفهم الذكية سلوك 
أطول جسر بحري في العالم يربط 

بين هونغ كونغ وماكاو والصين 
القارية عبر مصب نهر اللؤلؤ.

ويرى البعض في الجسر رائعة 
هندسية فيما ينتقد آخرون كلفته 

الباهظة. وقد دشن الرئيس 
الصين شي جينبينغ الجسر 

الثالثاء.
والمشروع مؤلف من جسر 

يمتد على 55 كيلومترا فوق مياه 
المصب الرمادية، ومن نفق تحت 

الماء. وهو يسمح بفضل جزر 
اصطناعية خصوصا ومحوالت 

مرورية ضخمة بربط جزيرة النتو 
في هونغ كونغ شرقا بماكاوا غربا 

ومدينة جوهاي في غوانغدونغ.
وصباح أمس األربعاء تجمع 
ركاب ومجموعات من السياح 

أمام محطة النقل البري من جانب 
هونغ كونغ حيث كانت توزع 

شركات حافالت مخولة سلوك 
الجسر حلويات صينية مجانا.

العثور في البحر األسود 
على أقدم حطام لسفينة 

كاملة في العالم
عُثر على أقدم حطام سفينة 

كاملة في العالم، وهي سفينة 
تجارية يونانية تعود للعام 

400 قبل الميالد، في قاع البحر 
األسود، بحسب ما كشفت بعثة 

علمية بريطانية بلغارية.
وقال األستاذ جون آدمز 

مدير مركز علم اآلثار البحرية 
في جامعة ساوثمبتون )جنوب 

إنكلترا(، أحد المشرفين على 
المهمة "لم أظن يوما أنه 

سيكون من الممكن العثور 
على حطام كامل لسفينة 

تعود للتاريخ القديم على عمق 
كيلومترين". وأضاف في بيان 

إن "هذا االكتشاف سيغيّر فهمنا 
للمنشآت البحرية والمالحة 
البحرية في التاريخ القديم".

 ديبيكا بادوكون.. 
اإلشاعة صحيحة

في  األحد،  سينغ،  ورانفير  بادوكون  ديبيكا  بوليوود  نجما  أعلن 
أشهرًا  بذلك  لينهيا  قريبًا  الزواج  عبر »تويتر« عزمهما  رسالة 

من التكهنات بشأن عالقتهما.
بفرح  نتشارك معكم،  عائلتينا،  »ببركة  الرسالة:  في  وجاء 
بالغ، نبأ تحديد 14 و15 نوفمبر 2018 موعدًا لزفافنا«، وفق 
عامًا(   33( بادوكون  بأن  صحفية  معلومات  وتفيد  برس«.  »فرانس 
وسينغ )32 عامًا( بدآ بالمواعدة في 2013 غير أنهما أحاطا عالقتهما 
في  أجرًا  النجوم  أعلى  من  بادوكون  ديبيكا  وتعتبر  كبيرة.   بسرية 
خالل  من  هوليوود  إلى  وصلوا  الذين  القالئل  ومن  الهندية  السينما 
كساندر  ذي  أوف  ريتورن  إكس:  إكس  »إكس  فيلم  في  مشاركتها 
في  أيضًا  المستقبليان  الزوجان  وظهر  ديزل.  فين  مع  كايدج« 
موجة  أثار  للجدل  مثير  عمل  فيها  بما  مشتركة،  تمثيلية  أعمال 

احتجاجات عنيفة في شمال الهند في وقت سابق هذا العام.
فيما  فيلمًا،   14 في  وشارك   2010 في  التمثيل  سينغ  وبدأ 

مثلت بادوكون في نحو 40 فيلمًا منذ 2006.
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