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 حوش المحيشي.. أقدم بيوت بنغازي
 في العهد العثماني

ص16

تقاعد »كيبلر«

فضاء

انخفضت أسعار النفط وسجلت أسوأ أداء 
شهري منذ منتصف 2016 بفعل دالئل 

على ارتفاع إمدادات الخام العالمية، لكن 
الخسائر كانت محدودة في ظل مؤشرات 

على قوة الطلب األميركي على الوقود. 
وتراجعت العقود اآلجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر ، 

والتي انتهى تداولها يوم األربعاء، 44 
سنتا لتبلغ عند التسوية 75.47 دوالر 

للبرميل. ونزل عقد يناير 91 سنتا ليغلق 
عند 75.04 دوالر للبرميل.

بعد أن نفد الوقود منه، توقف التلسكوب 
الفضائي كيبلر عن العمل بعد تسع 

سنوات من النشاط في مدار األرض، 
مهد فيها الطريق للبحث عن الحياة في 

النظام الشمسي وخارجه.
فقد سمح لنا »كيبلر« بمعرفة أن 20 إلى 
50 % من النجوم التي يمكن رصدها من 

األرض لها على األرجح كواكب صغيرة 
صخرية، ربما يقارب حجمها حجم األرض 
في منطقة قابلة للسكن،على حد تعبير 
توماس زوربوكن المسؤول عن مديرية 
العلوم في وكالة الفضاء األميركية ناسا.

التلسكوب »كيبلر« سيبقى في المدار 
ربما ألربعين سنة سيقترب خاللها من 

األرض من دون أن يشكل أي خطر 
عليها.

مليارات 10
جنيه 
مصري

 قلم رصاص

استثمارات مشروع ترفيهي بالقاهرة الجديدة 
وقعتها شركة »ليك سايد« الليبية

 مع »الندمارك صبور«

على مدى عقود، حفر صاحب »قلم 
رصاص« مكانته في قلوب وعقول 

الجمهور العربي كابن شرعي لمرحلة 
تحررية خالدة، ورمز مضئ للكلمة 

الحرة والرأى النزيه، فلم يضبط 
يوما متلبسا في واقعة مداهنة 

لحاكم أو تمسح على أعتاب قصر.
اليوم، يرحل الكاتب الكبير 
حمدي قنديل عن عمر 

يناهز 82 عاما وقد 
شيعته مواكب االحترام 

والتقدير واإلكبار، 
كنموذج لـ»كرامة 

الفكر« حين تتجسد في 
صحفي أو إعالمي أو 

صاحب كلمة ورأي.
عاصرتجارب ومواقف 

ومنعطفات تاريخية، ولم 
يكن لسان حالة حياته كما 
هي مذكراته )عشت مرتين(، 

بل إنه وللحق عاش مرات 
بتألقه حتى لحظة الرحيل، 

وكتب لنفسه الخلود في عقول 
كل من استمع لصوته الرخيم 
أو أبصر وجهه الجاد البشوش.

راديو الوسط

ضّجة في بروكسل حول اختفائها وصمت رسمي في ليبيا

نفط

كل شيء

خسائر قياسية

قريبا في ليبيا
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خبير هندسي: بنغازي على أعتاب كارثة بيئية

»البيضاء« يعزز التفاؤل بارتفاع إنتاج النفط الليبي
إنتاج  ارتفاع  حــول  إيجابية  أنباء  وســط 
تشغيل  عن  اإلعــان  جاء  الليبي،  النفط 
حقل البيضاء النفطي الواقع جنوب مدينة 
في  للعمل  استئناف  أحــدث  في  مــرادة، 
قوات  هجوم  بعد  النفطي  الهال  منطقة 

الجضران األخير على الموانئ النفطية.
وقال مهندس ميداني لم يذكر اسمه: 
نحو  للحقل  الحالية  اإلنتاجية  الطاقة  »إن 
12400 برميل نفط يوميًا«، وعرض صورًا 

لعمال وهم يعملون خال الليل.
»شركة  إن  آخــر  مصدر  قــال  بـــدوره، 
تشغيل  استأنفت  للنفط  العربي  الخليج 
الكتلة  ومحطة  الخارجية  المجمعات  حقل 
مرة  ألول  الثاثاء  النفطي  البيضاء  بحقل 
الموانئ  على  األخير  الجضران  هجوم  منذ 
البيضاء  »حقل  أن  مضيفًا  النفطية«، 
النفطي جنوب مرادة امتياز 47 يضخ اآلن 
خامًا آمنًا، وأقصى إنتاج يصل له 12400 
برميل يوميًا، ويضخ إنتاجه إلى ميناء رأس 

النوف النفطي«.
وفي 14 يونيو 2018، أعلن آمر حرس 
إبراهيم  السابق،  النفطية  المنشآت 
سيطرتها  أحكمت  قواته  أن  الجضران، 
على ميناءي السدرة ورأس النوف بمنطقة 
بعدها  اندلعت  ثــم  النفطي.  الــهــال 
الليبي،  الجيش  اشتباكات عنيفة مع قوات 
للقوات  العامة  القيادة  إثرها  على  أعلنت 
على  السيطرة  يونيو   21 في  المسلحة 

منطقة رأس النوف والسدرة بالكامل.
ــاء إعــان  ــذه الــتــطــورت ج ووســـط ه
إجمالي  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الخام والغاز والمكثفات  النفط  الدخل من 
مليار   15.23 بلغ  البترولية  والمنتجات 
 31 وحتى  يناير  من  الفترة  في  دوالر 

أغسطس من العام الجاري.
ــال األشهر  الــدخــل خ تــوزيــع  وحــول 
أوضحت  ــجــاري،  ال الــعــام  مــن  الثمانية 
النفط  من  اإليراد  إجمالي  أن  المؤسسة 
دوالر،  مليون  و475  مليارًا   14 بلغ  الخام 

دوالر  مليون  و276  مليارًا   13 إلى  موزعة 
مليار  ونحو  للمؤسسة،  الخام  النفط  من 
و198 مليون دوالر قيمة ضرائب وإتاوات 

عقود االمتياز.
نفسها،  الثمانية  األشهر  فترة  وخال 
)يناير حتى نهاية أغسطس(، وصل إجمالي 
 575.69 الغاز والمكثفات نحو  اإليراد من 
البترولية  المنتجات  ومن  دوالر،  مليون 
يتعد  لم  حين  في  دوالر،  مليون   169.22
إيراد البتروكيماويات 13.87 مليون دوالر.

<  حقل نفطي بالبيضاء

وفد حكومي ملعالجة 
األزمة في الجنوب

لحكومة  الرئاسي  المجلس  كلف 
بالتوجه  حكوميًّا  فدًا  الوطني  الوفاق 

لمعالجة  الجنوبية،  المنطقة  إلى 
الخدمية  جوانبها،  جميع  من  األزمة 

واألمنية.
رئيس  باسم  الناطق  وأوضح 

في  أمس،  السالك،  المجلس محمد 
رئاسة  بديوان  منعقد  صحفي  مؤتمر 

الحكومي يضم  الوفد  أن  الوزراء، 
عبد  الرئاسي  المجلس  كاًل من عضو 

المجلس  وعضو  كاجمان،  السالم 
المحلي  الحكم  ووزراء  أحمد حمزة، 

والعمل  االجتماعية  والشؤون 
الصحة  وزارات  والتأهيل، ووكالء 

إلى  باإلضافة  والمواصالت،  والتعليم 
بيان  وفق  وعسكرية،  أمنية  قيادات 

الرئاسي.  بالمجلس  التواصل  إلدارة 
باليرمو،  مؤتمر  إلى  السالك  وتطرق 

التي  المحاور األساسية  أن  وأوضح 
من  عليها  والتأكيد  طرحها  سيتم 

والوفد  الرئاسي  المجلس  رئيس  قبل 
في  تتمثل  بالمؤتمر،  له  المرافق 

بشقيه  االنتخابي  المسار  على  التأكيد 
والقاعدة  والبرلماني،  الرئاسي 
عليها  ستبنى  التي  الدستورية، 

االنتخابات.

اتحاد الكرة واللجنة األوملبية وجهان ألزمة واحدة
تحول رئيس اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري ورئيس 
مباشرين  إلى مصدرين  الزروق  جمال  األولمبية  اللجنة 

لألزمات األخيرة داخل الوسط الرياضي.
المدينة  بنادي  العمومية  الجمعية  رئيس  وكشف 
فيما  األندية  عديد  مطالب  سقف  ارتفاع  الدابة،  عاء 
حد  إلى  لتصل  الليبي  الكرة  اتحاد  مع  العاقة  يخص 
المطالبة بإقالة الجعفري لصعوبة التعامل معه، بسبب 
مسابقة  لتتعثر  األخيرة،  الفترة  في  األخطاء  مجمل 
لموسم   )46( رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 

2018/2019 في بدايتها.
لم يكن الزروق أفضل حااًل من الجعفري، بل تسبب 
خطاب  وراء  انجرف  عندما  كبرى  أزمــات  في  اآلخر  هو 
مزور هاجم على أساسه االتحاد اإلماراتي للرماية، حيث 
ما  قريش،  عادل  للرماية،  الليبي  االتحاد  رئيس  نفى 

يور نظير عدم  إماراتي قدره مليونا  تردد بشأن عرض 
المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في قطر.

»الوسط«  إلى  هاتفية  تصريحات  في  قريش  وقال 
بطلها  كبيرة  أزمة  حدث  »ما  تونس:  في  وجوده  أثناء 
الزروق، الذي انجرف وراء خطاب مزور ليخرج على صفحته 
علم،  أو  سند  دون  حاد  ببيان  والرسمية  الشخصية 
وعلمت من مصادري الخاصة أن الخطاب مزور وليس له 
أساس من الصحة، وكان من األفضل أن يتوخى الزروق 
الحذر والدقة أواًل قبل الخروج بمنشوره الحاد، ولو كان 
هناك اهتمام وتقدير لدور االتحادات األهلية فكان من 
ويطالبني  األولمبية  اللجنة  برئيس  يتصل  أن  األجدى 
بصفتي رئيس االتحاد الليبي للرماية للتحقيق في األمر 
عكس  حدث  لألسف  لكن  المعنية،  بالجهات  واالتصال 

ذلك تمامًا وتورط في أزمة كبيرة«.

أمس  االشتراكي  الفلمنكي  النائب  مايلن،  دير  فان  ديرك  وقدم 
األربعاء، أسئلة رسمية إلى وزير الخارجية ريندرس طالبا منه تأكيد ما 
إذا كانت »عائدات األصول الليبية المجمدة في يوروكلير، التي أفرجت 
عنها الحكومة البلجيكية قد ساهمت في تمويل أسلحة للميليشيات 
لمناقشة  للبرلمان  المالية  اللجنة  في  المشرعون  الليبية«.. سيجتمع 
كيفية المضي قدمًا في المسألة في األسبوع القادم، هذه المدفوعات 

تخضع بالفعل للتحقيق من قبل النيابة العامة في بروكسل.
ونقلت صحيفة »ال ليبر بلجيك عن رايندرس« في عام 2011 قوله 
إن الشركات البلجيكية يجب أن تسدد مستحقاتها من العقود المبرمة 
مع نظام القذافي لفترة ما قبل بدأ العقوبات، »ما فعلناه بشكل عام في 
المناسبات السابقة هو رؤية ما يمكن أن تفرج عنه الخزانة لتعويض 

الشركات البلجيكية«.
وأوضح النائب فان دير مايلن أن االفتقار إلى الوضوح بشأن من كان 
وراء قرار تحرير مبالغ كبيرة من الحسابات في بلجيكا، هدد بأن يطغى 
على دور البلد كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

اعتبارا من يناير المقبل.
ونقلت محطة اإلذاعة العامة البلجيكية 
الماضي،  الثاثاء  يــوم  اف  بــي  تــي  ار 
أن  األمن  أجهزة  من  قريب  مصدر  عن 
الحكومة البلجيكية »ليست محايدة« في 
تمويل المليشيات الليبية. وقال المصدر 
الذي لم يذكر اسمه »كانت هناك فضيحة 
التي  بالطائرات  مرتبطتان  اثنتان  أو 
ضبطت في مطار أوستند باألسلحة«، ومع 
وجود  على  دليا  التقرير  يقدم  لم  ذلك، 

صلة مباشرة بين مدفوعات الفائدة وشحنات األسلحة.
وقال النائب جورج جيلكينيت، عضو حزب الخضر في لجنة مراقبة 
الميزانية والميزانية في البرلمان البلجيكي أمس األربعاء، إنه سيكون 
»حذرًا للغاية« قبل أن يقفز إلى استنتاجات مفادها أن بلجيكا لعبت دورًا 
في صفقات األسلحة أو تمويل الميليشيات. وأضاف »أعتقد أن الروابط 
بين األموال التي تغادر بلجيكا وصفقات الساح قد تم تنفيذها بسرعة 
كبيرة«، وأنه سيقدم قريبًا أسئلة إلى وزارة العدل للحصول على إجابات 

حول مزاعم صفقات أسلحة لجماعات في ليبيا.
الخزانة  وزيــر  يتمكن  لم  سبتمبر،  في  برلمانية  جلسة  وفــي 
أخبر  ولكنه  األموال  من  المستفيدين  تحديد  من  أوفرتفيلد،  فان 
المشرعين أن مدفوعات الفائدة تمت وفقا للقواعد التي تمنع غسل 
الجهات  عن  يصدر  لم  ذلك  كّل  وأمــام  اإلرهــاب.  وتمويل  األمــوال 
فوائد  قصة  حول  ودقيقة،  واضحة  ردود  المعنيّة  الليبية  الرسمية 
األرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا، رغم اتساع دائرة اإلهتمام بها 
السؤال من »هل جرى سحب  وانتقال  األوروبي،  االتحاد  في عاصمة 

أموال؟« إلى »من سحبها وإلى أين ذهبت؟«.
تفاصيل ص 8

تصاعد الحديث في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، حول اختفاء فوائد 
 2012 عامي  بين  بلجيكا،  بنوك  في  المجمدة  الليبية  األمــوال  من 

و2017، ما يعد خرقا لقرارات مجلس األمن بالخصوص.
وكانت اإلذاعة البلجيكية نقلت عن مصدر حكومي بلجيكي قوله إنه 
جرى تجميد األصول بأربعة بنوك في العام 2011، لكنه أقر أن »الفوائد 
واألرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من 

هذه الحسابات منذ العام 2012«.
أن فصائل  يتضح  7 سنوات،  مدار  البلجيكي: »على  المصدر  وقال 
الميليشيات الليبية حصلت على جميع األسلحة التي يحتاجونها، وبعض 
أخرى«،  األسلحة بوسائل  أيضًا  لكنهم وجدوا  علنًا،  الدول تسلحهم 
مضيًفا: »كانت هناك قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت 

في مطار )أوستند( البلجيكي محملة باألسلحة نحو ليبيا«.
تدفق  سبب  لشرح  البلجيكية  الحكومة  على  الضغوط  وتتزايد 

اليورو  من  المايين  مئات  مدفوعات 
الحسابات  من  مجهولين  مستلمين  إلى 

الليبية المجمدة في بروكسل .
المعارضة  مــن  مشرعون  ويطالب 
الوزراء  البلجيكية بأن تجيب إدارة رئيس 
الليبرالي شارل ميشيل على أسئلة النواب 
تلفزيونية عامة هذا  قناة  أن ربطت  بعد 
الحسابات  فوائد  مدفوعات  األســبــوع 
أسلحة  بشحنات  بروكسل  في  الليبية 

بالبشر..  االتجار  يمتهن  منها  البعض  ليبية  ميليشيات  إلى  موجهة 
وبدأت المسألة تتفاعل أوروبيا وقال موقع ) بوليتكو( يوم الخميس، 
غير  يعتبرونها  التي  اإلجابات  على  انتباههم  يركزون  المشرعين  إن 
كافية من وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، بشأن سبب صرف 
األموال من الحسابات التي يفترض أنها مجمدة بموجب عقوبات األمم 
المتحدة. كما أنهم يسعون للحصول على تأكيدات بأن األموال لم تنته 

في أيدي الميليشيات الليبية.
وقال الموقع إن تساؤالت بدأت حول تطبيق بلجيكا لعقوبات األمم 
المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا في فبراير من هذا العام، بعد أن كشفت 
من  التي  الليبية  األصول  من  يورو  مليار   16 أن  بوليتيكو  تحقيقات 
كبيرة  تدفقات  بلجيكا تعرضت من خال  أنها جمدت في  المفترض 
إلى  الفوائد  السندات، ومدفوعات  وإيرادات  األسهم  ومنتظمة ألرباح 
الخارج، وأن المستفيدين هم من غير المعروفين في حسابات مصرفية 

في لوكسمبورغ والبحرين.
وقد عادت القضية إلى دائرة الضوء في سبتمبر، عندما خلص فريق 
خبراء األمم المتحدة في ليبيا إلى أن بلجيكا تنتهك العقوبات الدولية، 
وجادل بأن اإلفراج عن األموال »يمكن أن يؤدي إلى سوء االستخدام 

واختاس األموال«.

بروكسل ، طرابلس، القاهرة- الوسط

 الضغوط تتزايد على احلكومة البلجيكية 
لشرح سبب تدفق مئات املاليني من اليورو 

إلى مجهولني من احلسابات الليبية املجمدة 

< مقر بنك نيوكلير البلجيكي أحد املصارف التي ورد اسمها يف قضية األرصدة املجمدة 

< جمال الزروق < جمال اجلعفري

ََمن سحب األموال الليبية املجمدة.. ومن تصّرف فيها؟ ْْ َ



المقبلة في عدد محدود من دور  إنها ستعرض ثالثة من أفالمها  قالت شركة نتفليكس 
العرض قبل أن تعرض األفالم على خدمتها للبث على اإلنترنت.

تقاليد  في  تغييًرا  سكراغز«  باستر  »أغنية  و  بوكس«  و»بيرد  »روما«  أفالم  عرض  ويمثل 
األفالم  تعرض  كانت  التي  الشركة 
اإلنترنت  وعلى  العرض  دور  في 

في اليوم ذاته.
»روما«،  فيلم  عرض  وسيبدأ 
واألســود  باألبيض  فيلم  وهــو 
عن  اإلسبانية  باللغة  ناطق 
مدبرة منزل في المكسيك، في 
انجليس  بلوس  عــرض  دور 
في21  والمكسيك  ونيويورك 
وقت  في  وسيعرض  نوفمبر 

الحق في مدن ودول أخرى.
ــراج  ــ ــن إخ ــم مـ ــل ــي ــف ال
جائزة  على  الحائز  المخرج 
األوسكار ألفونسو كوارون 

نتفليكس  على  وسيعرض 
وفي دور عرض أخرى يوم 14 ديسمبرالمقبل.

وبنهاية سبتمبر كان لدى نتفليكس 137 مليون مشترك في خدمتها لبث األفالم 
والمسلسالت، وبدأت تضم أفالًما من إنتاجها إلى مكتبتها قبل ثالثة أعوام فحسب.

وكانت نتفليكس تصر على أن أي أفالم ترسل إلى دور العرض البد أن تكون متاحة 
على خدمتها للبث على اإلنترنت في اليوم ذاته، وال تزال معظم دور العرض الكبرى 
ترفض أفالم نتفليكس بينما اعترض بعض المخرجين الكبار على فكرة أن أفالمهم 

سُتشاهد في األغلب على شاشات صغيرة، لكن استراتيجية نتفليكس تتطور.
وقال سكوت ستابر مدير قسم األفالم في نتفليكس في بيان »أولوية نتفليكس 

هي أعضاؤنا ومخرجينا ونحن نبتكر بشكل مستمر لتقديم الخدمات لهم«.

لتطبيق  المالكة  »فيسبوك«،  شركة  أعلنت 
الملصقات  خاصية  إطــالق  آب«،  ــس  »وات
تلك  تشابه  التي  لمحادثاتها،  الكرتونية 
ماسنجر«،  »فيسبوك  تطبيق  في  الموجودة 
األخيرة  ــة  اآلون في  أضافت  بعدما  وذلــك 

الصور المتحركة وخاصيات الكاميرا.
المستخدمين  ــان  ــك ــإم ب وســيــصــبــح 
أثناء  الكرتونية  الملصقات  إرســال  حاليا 
محادثات  في  الحال  هو  كما  المحادثات، 

»فيسبوك ماسنجر«.
للتحديث  آب«  »واتــس  تطبيق  ويحتاج 
الميزة  على  للحصول  نسخة  ــر  آخ ــى  إل
وصلت  التي  الرسالة  سر  وهــذا  الجديدة، 
تطبيق  مستخدمي  مــن  الماليين  ــى  إل

التراسل الفوري.
الرسمي،  اإلعــالن  في  الشركة  وقالت 

القلب  أم  المبتسم  الشاي  كأس  كان  سواء 
التعبير  على  تساعدك  الملصقات  المفطور، 
فيها  تخدمك  ال  بطريقة  مشاعرك  عــن 

الكلمات.
التطبيق  ســيــســمــح  ــا  ــم ك

خارج  من  ملصقات  بتحميل 
شركات  تنتجها  التطبيق، 
أخرى، ويستطيع المستخدم 

إدخالها في المحادثات.
ــاف أيــقــونــة  ــضـ ــتـ وسـ

ــي أســفــل  ــات فـ ــق ــص ــل ــم ال
التطبيق،  عــلــى  الــمــحــادثــات 

التصوير  كاميرا  أيقونة  بجانب 
وأيقونة التسجيل الصوتي.

وإلرسال الملصقات في الدردشات، دعت 
الجديد  الملصقات  زر  على  للنقر  »واتساب« 

كما  إرساله،  تريد  الذي  الملصق  واختيار 
جديدة  ملصقات  مجموعات  إضافة  يمكن 

من خالل النقر على أيقونة »+«.
من  حزمة  أي  على  النقر  ويمكن 
لعرض  المدرجة  الملصقات  حزم 
المتاحة  الملصقات  جميع 
عرض  يمكن  كما  ضمنها، 
تم  التي  الملصقات  جميع 
تنزيلها عن طريق النقر على 
باإلضافة  التبويب،  عالمة 
تنزيل  يــمــكــن  ذلـــك  إلـــى 
بخالف  الــمــلــصــقــات  ــزم  حـ
متجر  فــي  الــمــدرجــة  تلك 

ت  لملصقا زر ا على  الضغط  طريق  عن 
أسفل  من  الملصقات  مزيد  على  الحصول 

عالمة التبويب جميع الملصقات.

تواصـل 02

أعاد الفنان الشاب حسن البيجو طرح أغنية »طيرين في 
والتي  »يوتيوب«  موقع  على  بتوزيع جديد  الوفا«  عش 
الكبير محمد صدقي في  الليبي  الفنان  سبق وأن غناها 

الستينيات.
الغنائي  الشاعر  كلماتها  كتب  التي  األغنية  وحظيت 
الشهير  الليبي  الموسيقار  ولحنها  قادربوه  السالم  عبد 
يوسف العالم بمتابعة كبيرة على موقع الفيديو األشهر 

»يوتيوب«.

صاحب الفنان حسن البيجو في هذا العمل الفني »فرقة 
أبرز  من  الماضي  العام  أسسها  التي  الجميل«  الزمن 
الكمان  بنغازي وليبيا على رأسهم عازف  فناني وعازفي 
نوري  والفنان  اإلسكندراني  مصطفى  الفنان  الشهير 
السراوي والفنان صالح بن سعود والفنان أحمد الزليتني 
والفنان عوض بوزنوكة والفنان احمد السعيطي والفنان 

مصطفى نجم والفنان عوض الحداد.

متابعة واسعة لـ »طيرين في عش الوفا« في ثوبها الجديد 

فيه من فراقة أمر من المرارة*** وفيه من فراقة ربح مش اخسارة.

وفيه من فراقة خايب***وفيه من فراقة حلو سكر ذايب.

تداول عدد من رواد موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، هاشتاغ 
»#متي_ستذهب_للفضاء«، لمعرفة أفكار المتابعين حول الفضاء 

وماهي نظرتهم لما يطرحه بعض العلماء عن إمكانية تنظيم رحالت 
سياسية للفضاء، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الهاشتاغ بتعليقات 

كانت في أغلبها طريفة .

#متي_ستذهب_للفضاء

 »واتس آب« يطرح ميزة امللصقات الكرتونية

لتجربة  كامل  تصميم  إعــادة  »فايبر«  تطبيق  أعلن 
فابتداء من هذا   ،iosأندرويد و نظامي  على  الدردشة 
المحسن  الجديد،  تصميمه  التطبيق  سيطرح  األسبوع، 
سيحصل  بينما  آيــفــون،  هواتف  مستخدمي  لجميع 

مستخدمو آندرويد على الميزات الجديدة قريبا.
وأصبح »فايبر« يتميز اآلن بالتشفير من البداية إلى 
األخرى،  الدردشة  تطبيقات  مثل معظم  تماما  النهاية، 
إذ  مضى،  وقت  أي  من  أســرع  الرسائل  أصبحت  كما 
ضعف  إلى  تصل  بسرعة  الرسائل  إرســال  اآلن  يمكن 
تتدفق  بحيث  قبل،  من  عليها  كانت  التي  السرعة 

الدردشات بشكل طبيعي وتتحرك بسرعة أكبر.
ووفقا لموقع Phobnearena الهندي، أصبحت رموز 
حالة الرسائل أسرع، إذ تعكس الرموز الجديدة لحاالت 
تسليم الرسائل وقت اإلرسال بشكل أسرع، إذ يمكنك 
اآلن رؤية ما إذا كان المستلم قد قرأ رسالتك بسرعة 

أكبر.
وأعاد »فايبر« تصميم فقاعات الدردشة لتصبح أكبر 
على  واالهتمام  التركيز  مزيد  وإلضفاء  إشراقا،  وأكثر 
محتوى الدردشة، يقدم فايبر نظام ألوان دردشة أكثر 
المحتوى  مزيد  لعرض  أكبر،  دردشة  وفقاقيع  إشراقا 
لمحة  في  المستخدمين  رؤية  وتسهيل  الشاشة  على 

واحدة.

»فايبر« يعلن إعادة 
تصميم كامل لتطبيقه

نظامي  على  كاميرتها  توفير  شات«  »سناب  شركة  أعلنت 
ويندوز وماك، ليتمكن المستخدمون من التمتع بالمزايا التي 
المباشر من  البث  الكاميرا من فالتر وعدسات خالل  توفرها 

أجهزتهم.
ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، ستسمح استخدام تلك 
المزايا على تطبيقات يوتيوب وتويتر وسكايب وزووم، التي 
تقدم خدمات البث أو محادثات الفيديو، كما أنها ستوفرها 

.Fortnite لمستخدمي ألعاب مثل
ويمكن االستفادة من مزايا كاميرا سناب بتثبيت التطبيق 
الكاميرا  تطبيق  ليكون  وتحديده  المكتب،  سطح  على 
أن  العلم  مع  ثالث،  طرف  كتطبيق  الجهاز  على  االفتراضي 
تسجيل  يتطلب  ال  المكتب  على سطح  سناب  كاميرا  تطبيق 
إنه ال يوجد خيار تسجيل دخول  الحساب، حيث  إلى  الدخول 

للحساب من األساس.
وتسعى سناب إلى زيادة عدد مستخدميها، وقد نجد الحقا 
ميزة تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول عبر سطح المكتب 

واالستمتاع أكثر بالمزايا المختلفة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

#متي_ستذهب_للفضاء عادي الفكره كانت 
وارده بس فكرت إني لو بصيح هناك بتقعد 
دموعي عالقه بالهوا مشكله وأنا كرامتي 

ماتسمح ألحد يشوف دموعي 

الروح

اقول خلوني اسافر على االرض بعدين 
اطلع الفضاء

Rawan

انا وصلت الي يبي يجي 
خل يجيب جاكيت تره برد 
ويجيب معه قهوه وشاي

محمد المطلق فضاء ايه ي حسن اللي تروحو 
دا تالقي كيلوا البطاطس هناك 

وصل 30 جنيه 
 

mohamed Al3a-
wamrey

اغراضي جاهزه بس 
المشكله عندي فوبيا من 

الصواريخ.

مزن

»سناب شات« تتيح كاميرتها 
على سطح املكتب
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ستمنح »فيسبوك« خدمة الدردشة الخاصة بها »ماسنجر«، الذي 
يضم 1.3 مليار مستخدم في العالم، مزيدا من البساطة.

وقال ستان شدنوفسكي، الذي يرأس هذه الخدمة، إنه على مر 
السنوات »أضفنا وظيفة تلو األخرى، وهي باتت تتكدس«.

الصور  إرســال  التطبيق  يتيح  النصية،  الرسائل  إلى  وإضافة 
وأشرطة الفيديو وإجراء صفقات مالية وممارسة ألعاب.

تدريجا  يسري  بدأ  الذي  الخدمة  مظهر  تغيير  فكرة  وتقضي 
الثالثاء »بالعودة إلى الجذور« مع منتج »بسيط«، بحسب ما قال 

شدنوفسكي خالل مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو.
هي  تسعة  بــدل  أقــســام  ثــالثــة  إلــى  التطبيق  وسيقسم 
و»ديسكوفر«  )أشخاص(  و»بيرسنز«  )دردشات(  »كونفرسايشنز« 

)اكتشاف(.
هذه  يدفع  قد  ما  الشركات،  يبرز  أن  التعديل  هذا  شأن  ومن 

األخيرة إلى نشر مزيد اإلعالنات على الشبكة.
تطوير  في  استراتيجيا  محورا   » »ماسنجر  خدمة  وتشكل 
الشباب  إقبال  تراجع  بسبب  نموها  يتباطأ  التي  »فيسبوك« 

خصوصا. كذلك باتت المنصة متخمة وال تتسع لمزيد اإلعالنات.

وفي ظل توالي الفضائح التي تتخبط فيها الشركة )من تالعب 
في االنتخابات وتسريب بيانات شخصية وعمليات قرصنة(، راحت 
وإبراز  صورتها  لتلميع  أنواعها  على  والبيانات  اإلعالنات  تكثف 

المجهود الذي تبذله.

»ماسنجر « أكثر بساطة من »فيسبوك«

● طفل يرفع علم نادي دارنس في ملعب درنة ألول مرة منذ 6 سنوات. 30 أكتوير 2018.

نتفليكس تعرض أفالما بالسينما 
قبل بثها على اإلنترنت

البريطانية أن جاك  كشفت مصادر لجريدة »تليغراف« 
لشركة  التنفيذي  والمدير  المشارك  المؤسس  دورسي 
أسفل  يظهر  الــذي  اإلعجاب  زر  ــة  إزال يريد  »تويتر« 
خالل  مرة  ألول  ظهر  الذي  الموقع،  على  التغريدات 
أخبر  دورســي  أن  إلى  المصادر  وتشير   ،2015 العام 
اإلعجاب  أيقونة  رؤيــة  يريد  ال  أنه  الشركة  موظفي 

بعض  سيجري  وأنــه  التغريدات،  أسفل 
التغييرات على تلك الميزة.

جاك  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
على  التفاعل  زيادة  يريد  دورسي 

تواجه  التي  االجتماعية  الشبكة 
وعند  حاليا،  الصعاب  من  مجموعة 

إعادة  اإلعجاب ستزيد عمليات  زر  إزالة 
النقاش  من  سيزيد  ما  وهو  التغريدات، 

على الشبكة، وينشر الموضوعات بشكل أوسع.
أن  يمكن  التي  السلبية  اآلثــار  عديد  هناك  ولكن 
المستخدمين  ألن  الخطوة،  تلك  مثل  على  تترتب 
في  جذري  تغيير  وأي  الحالي،  »تويتر«  شكل  يحبون 
المستخدمين،  يؤثر على عدد  أن  الموقع يمكن  شكل 
تنظيمهم  مــن  جـــزءا  المستخدمين  سيفقد  كما 

لحساباتهم.

»تويتر« تخطط 
إلزالة زر اإلعجاب
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أحداث الفقهاء فجرت الوضع من جديد

الجنوب الليبي..
ساحة  للتوتر األمني بني 

اإلرهاب والعصابات

أعادت أحداث الفقهاء خالل األسبوع الجاري الجنوب 
مرحلة  وقع  على  جديد،  من  الواجهة  إلى  الليبي 
إلى  تحوّلت  بعدما  المنطقة  تعيشها  مخاض عسير 
تشادية  عصابات  بين  األمني،  للتوتر  »حصالة« 
تمتهن السرقة والخطف والحرابة طلبًا للفدية، وبين 
جماعات إرهابية وجدت في الصحراء الجنوبية مالذًا 
أكثر أمنًا بعد تضييق الخناق عليها. وبالتوازي مع ذلك 
يعيش األهالي »أيام ذعر وخوف«، إثر عمليات خطف 

واشتباكات متبادلة.
من  واحدًا  يبقى  الجنوب  عليه  بات  الذي  الوضع 
من  خروجه  إلى  بالنظر  المعقدة،  الملفات  أصعب 
ويظل  البالد،  في  المتصارعة  ــراف  األط حسابات 
تطهيره متوقفًا -إلى حد كبير- على إمكانية تشكيل 
مشاورات  مع  بالتقاطع  المهام،  لهذه  مشتركة  قوة 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  بشأن  غامضة  تزال  ال 
في البالد، إذ ال تواجد لقوات تابعة لحكومة الوفاق 
الوطني في الجنوب، كذلك ال سلطة لسلطات الشرق 
في  بتواجدها  العامة  للقيادة  تصريحات  رغم  هناك، 

المنطقة.
أحداث الفقهاء

الجاري  األسبوع  المنطقة  شهدتها  التي  التطورات 
على  مسّلحة  لقوّة  مباغت  هجوم  أعقاب  في  جاءت 
محيط  في  الواقعة  الفقهاء  بلدة  في  الشرطة  مركز 
معززين  األحد،  ليلة  من  متأخرة  ساعة  في  الجفرة، 
أفراد  آلية مسلحة، حين خطفوا عددًا من   25 بنحو 
عبر  الجفرة  البلدي  المجلس  نشر  ما  وفق  الشرطة، 

صفحته على »فيسبوك«.
وعقب الهجوم على مركز الشرطة، أفادت مصادر 
دارت  عنيفة  اشتباكات  بأن  الفقهاء  بلدة  محلية في 
أعلن مجلس  فيما  والمنفذين،  المنطقة  أهالي  بين 
الجفرة البلدي »مقتل أربعة من منطقة الفقهاء«، من 
البلدي الفقهاء، فيما نجا  الفرع  بينهم نجل »رئيس 

خمسة أشخاص من الخطف.
المنطقة  فيه  باتت  الذي  والنهب  والخطف  القتل 
لمدة يومين على األقل أصاب األهالي بالهلع والرعب، 
الهجمات،  لتلك  متواضعة  بإمكانات  تصديهم  رغم 
الكثيف  االنتشار  بشأن  عدة  تساؤالت  أثار  ما  وهو 
للجماعات المسلحة التي تُكرر المشاهد المأساوية، 
وسط تكاثر لهذه العصابات، وال سيما أنّها تتحرك 
بحرية في الجنوب، تعتمد بشكل رئيس في تمركزها 
وانتشارها وتحركها على طريق الغزو والنهب والخطف 

من أجل الحصول على الفدية المالية.
»غزو أجنبي«

حالة التوتر األمني هذا األسبوع في الجنوب استدعى 
الحديث عن »غزو أجنبي« يمكن أن يشهده الجنوب 
الليبي، على وقع ما تردد بشأن وجود قوات مسلحة 
الجنوب  في  تتحرك  تحديدًا،  وتشاد  السودان  من 
السودانية«  الخالص  الليبي، وفق ما نشرت »حركة 
مؤخرًا بأن حركة السوداني سليمان مناوي المعروف 
العام  األمين  منصب  سابقًا  شغل  الــذي  بـ»مني« 
لحركة تحرير السودان وقائدًا للميليشيات المسلحة 
في إقليم دارفور، ثم كبير مساعدي الرئيس السوداني 
إلى  قواته  مزيد من  إرسال  إلى  البشير، يسعى  عمر 
أكثر  إلى  لتصل  السودان  الليبي من جنوب  الجنوب 

من 4 آالف مقاتل.
الوطني  الــخــالص  »حــركــة  معلومات  ووفـــق 
من  كل  في  تتواجد  مناوي  قــوات  فإن  التشادية« 
 )128( والجفرة  عربة،  و)188(  مقاتاًل   )1450( زلة 
و)126(  مقاتل   )900( وربيانة  عربة،  و)73(  مقاتاًل 
عربة، لكنّ التساؤالت التي أثيرت تتمثل في ماهية 
تواجد هذه القوات في ليبيا حين يُقال إنها معارضة 
لحكوماتها، غير أّن تحركها يؤكد تواجد قوات أجنبية 
في ليبيا، وهو ما أكده خبراء األمم المتحدة في تقارير 
سابقة معلنة، وهي التقارير التي قالت إن أطرافًا ليبية 
استخدمت تلك القوّات كمرتزقة في حروب داخليّة 

بين الليبيين.
للمبعوث  سابقة  تصريحات  ذلك  مع  يتماشى 
أكثر  إّن  قال  حين  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي 
شاركوا  التشادية  المعارضة  من  مقاتل  ألف  من 
عندما  ليبيا،  جنوب  شهدها  التي  المواجهات  في 
عناصر  انتشار  عن  األمن  مجلس  أمام  يتحدث  كان 
»داعش« في جميع أنحاء ليبيا، وتحذيره من أن ليبيا 

يمكن أن تكون مالذًا آمنًا للتنظيمات اإلرهابية.
بين مطرقة اإلرهاب وسندان العصابات

إزاء ما سبق يمكن اعتبار الجنوب الليبي تحت وطأة 
أجنبية  قوات  طرفيه  أحد  األمني،  التوتر  من  شقين 
التي  اإلرهابية  الجماعات  اآلخر  والشقّ  وعصابات 
وجدت في الجنوب ملجأ إلعادة ترتيب صفوفها، بيد 
أّن ردّ الفعل المحلي لم يأت على مستوى التطورات.

وعلى وقع آثار الهجوم الدامي في الفقهاء، كان رد 
الفعل المحلي محصورًا بين اإلدانة والشجب والدعوة 

لحفظ األمن واالستقرار خال من أية تعهدات أو مساٍع 
لتحرير المنطقة، حيث توجه المجلس البلدي الجفرة 
الفقهاء  بلدة  إلى  الجفرة  وحكماء  أعيان  ومجلس 
لتقديم العزاء ألهالي ضحايا الهجوم، كما جرى تشييع 
جثامين القتلى، في وقت أعرب عميد البلدية ورئيس 
هذه  استنكارهم  عن  الجفرة  وحكماء  أعيان  مجلس 
شرقًا  الليبية  الحكومات  جميع  مطالبين  الجريمة، 
وغربًا باتخاذ التدابير األمنية العاجلة لحماية المنطقة 
وقاطنيها، كما طالبوا بتوفير العتاد واألسلحة ألهالي 

الفقهاء للتصدي لمثل هذه العمليات اإلرهابية.
الجفرة  بلدية  اتهم عثمان حسونة عميد  بدوره، 
مطالبًا  الهجوم،  وراء  بالضلوع  »داعــش«  تنظيم 
عبداهلل  الرسمي  ناطقه  ــق  وف ــواب،  ــن ال مجلس 
ومالحقة  المنطقة  بتأمين  المسلحة  القوات  بليحق، 

المهاجمين وفك أسر المحتجزين.
واعتبر عضو المجلس عن بلدية الجفرة، إسماعيل 
الشريف، أن الهجوم رد فعل من تنظيم »داعش« إزاء 
عملية القبض على القيادي للتنظيم جمعة القرقعي 

ومرافقه بجوار البلدة يوم 16 من الشهر الجاري.
ولم يكن ذلك هو الهجوم األول على البلدة التي 
الماضي،  العام  من  ففي سبتمبر  البالد،  جنوب  تقع 
لقي 10 عسكريين مصرعهم في هجوم على بوابة 
الرمي  بين  الضحايا  ــاالت  ح وتــراوحــت  الفقهاء، 
بالرصاص والذبح. واستغلت مجموعات من المنتمين 
على  والسودانية،  التشادية  المعارضة  حركتي  إلى 
أخرى، حالة  أيضًا »داعش« في مناطق  غرار ما فعل 
لها في  قواعد خلفية  واالنقسامات، إلقامة  الفوضى 
تهريب  عمليات  لتنفيذ  منها  تنطلق  البالد،  جنوب 

وأنشطة إجراميّة أخرى.
وحسب تقرير لخبراء في األمم المتحدة نُشر أخيرًا، 
تسعى هذه المجموعات إلى »تعزيز وجودها في ليبيا 
ألهداف تخدم مصالحها«. وتستفيد هذه المجموعات 
من حدود غير مضبوطة ومن دعم مجموعات وقبائل 

تعيش في المناطق الحدودية بين الدول الثالث.
حكومة الوفاق في المشهد

المفوض  الداخلية  وزير  ترّأس  ذلك  أعقاب  في 
بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اإلثنين اجتماعًا أمنيًا 
وعسكريًا رفيع المستوى لوضع خطة أمنية وعسكرية 
الصفحة  أوردت  ما  وفق  الجنوب،  منطقة  لتأمين 
أعقاب  في  وذلك  »فيسبوك«،  على  للوزارة  الرسمية 

إدانة الوزارة بأشد العبارات الهجوم.
للتهاون  مجال  »ال  إنه  بيان  في  قالت  الــوزارة 
تستهدف  التي  اإلرهابية  األعمال  هذه  لمواجهة 
أمن واستقرار بالدنا«، كما دعت أبناء الشعب الليبي 
للقضاء على كل من يحاول  الوقوف صفًا واحدًا  إلى 

المساس بأمن وسالمة الوطن والمواطن.
أصدر  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
بتشكيل  يقضي  والذي   ،2018 لسنة   21 رقم  قرارًا 
المفوض  الداخلية  أمنية وعسكرية تضم وزير  لجنة 
ووكيل وزارة الدفاع ورئيس المخابرات العامة ورئيس 
العسكريتين  المنطقتين  وأمــراء  العامة  المباحث 

الغربية والوسطى.
رئيس  باسم  الناطق  أعلن  ذلــك  مع  بالتوازي 
وفدًا  كلف  المجلس  رئيس  أن  الرئاسي  المجلس 
لمعالجة  الجنوبية،  المنطقة  إلى  بالتوجه  حكوميًّا 
يضم  واألمنية،  الخدمية  جوانبها،  جميع  من  األزمة 
كاًل من عضو المجلس الرئاسي عبدالسالم كاجمان، 

المحلي  الحكم  ووزراء  حمزة،  أحمد  المجلس  وعضو 
والشؤون االجتماعية والعمل والتأهيل، ووكالء وزارات 
الصحة والتعليم والمواصالت، باإلضافة إلى قيادات 
أمنية وعسكرية، وفق بيان إلدارة التواصل بالمجلس 

الرئاسي.
المجتمع الدولي غائب

بالترتيب  مشغواًل  كان  جانبه  من  الدولي  المجتمع 
الستضافته،  إيطالية  تحشد  الذي  باليرمو  لمؤتمر 
إن  قالت  التي  الفرنسية  السفارة  إدانة من  باستثناء 
بلدة  ضرب  الذي  اإلرهابي  الهجوم  تدين  بالدها 
الضحايا،  لعائالت  الفقهاء، مقدمة تعازيها »الحارة« 
باإلضافة إلى تعزية من السفر األلماني الذي عبَّر عن 
أمنياته في أن تتمكن السلطات األمنية من حل هذا 

التهديد المستمر بالتدبير والتصميم.
في أعقاب ذلك أعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي، 
بمدينة  شرطة  مركز  على  الهجوم  عن  مسؤوليته 
الفقهاء ببلدية الجفرة، قائاًل في بيان نشرته وكالة 
»أعماق« التابعة للتنظيم أمس اإلثنين، إن مقاتليه 
»تمكنوا من إيقاع عناصر مركز شرطة بلدة الفقهاء 
بين قتيل وأسير وإحراق المركز، ثم أسروا مطلوبين 
عمليات  في  واستمروا  منازلهم  وأحرقوا  البلدة  في 

البحث حتى صباح اليوم«.
وعود في الشرق

في المنطقة الشرقية دان أعضاء مجلس النواب عن 
المنطقة الجنوبية الهجوم على مركز شرطة الفقهاء، 
بتقديم  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وطالبوا 
لها  التابعة  العسكرية  الوحدات  إلى  الكامل  الدعم 
بالمنطقة الجنوبية، واتخاذ التدابير العاجلة لمالحقة 
هذه »الزمرة اإلرهابية، التي تتحصن بوديان وجبال 

المنطقة واقتالعها من جذورها«، محملين المعارضة 
منطقة  في  جرى  ما  مسؤولية  المسلحة  التشادية 

الفقهاء وأحداث أم األرانب التي وقعت قبل أسبوع.
وقبل أسبوع كانت القوات الخاصة على موعد مع 
تصريحات وصفت بالمبشرة حين قالت إنها تستعد 
للتوجه إلى الجنوب الليبي لـ»تطهيره من العصابات 

اإلجرامية العابرة الحدود التي تعيث فيه فسادًا«.
بالقوات  المعنوي  والتوجيه  الدعم  إدارة  وقالت 
الخاصة الليبية في بيان الخميس الماضي، إنه بناًء 
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  تعليمات  على 
عددها  بكامل  تستعد  الخاصة  »القوات  فإن  حفتر، 
من  لتطهيره  الليبي  الجنوب  إلى  للتوجه  وعتادها 
التي تعيث فيه  الحدود  العابرة  اإلجرامية  العصابات 

فسادًا«.
كما أطلق المشير خليفة حفتر الجمعة 19 أكتوبر 
عملية »حوض مرزق« بالتنسيق مع عمليات المناطق 
وغات  وأوبــاري  وبراك  وسبها  »الوسطى  العسكرية 

ومرزق والكفرة«.
قوة  تشكيل  تقرر  فإنه  المشير،  قــرار  وبحسب 
مشتركة من »اللواء العاشر مشاة والكتيبة 181 مشاة 
والكتيبة 177 مشاة والكتيبة 116 مشاة وكتيبة سبل 
التي تمتهن  السالم لتطهير الجنوب من الجماعات 

الخطف والحرابة والسرقة لجني األموال«.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، عبدالسالم كجمان، أمس أن مجلس وزراء 
لتنفيذ  أقر مخصصات مالية  الوطني  الوفاق  حكومة 
الترتيبات األمنية والعسكرية في مناطق جنوب البالد، 
مشيرًا إلى أن المجلس ناقش خالل اجتماعه الخامس 

للعام الجاري أزمة الجنوب الليبي.
الوضع »محلك سر«

في  الوضع  بقي  السابقة  والتصريحات  القرارات  إزاء 
الجنوب »محلك سر«، حيث جاءت أحداث الفقهاء في 
وقت كانت التصريحات متتالية بضرورة التحشيد إلى 
الجنوب لتطهيره، فيما كانت صفحات مواقع التواصل 
المتوتر  الوضع  لتهدئة  التدخل  تناشد  االجتماعي 

وسط حالة فزع يسيطر عليهم جراء األحداث.
وسّلطت وسائل اإلعالم الغربية الضوء على التوتر 
لـ»فرانس  تقرير  ذكر  حيث  الجنوب،  في  الحادث 
التشاديين  المتمردين  من  مجموعات  أّن  برس« 
والسودانيين استغلت الفوضى واالنقسامات، إلقامة 
قواعد خلفية لها في الجنوب الليبي القريب من دولها، 
تنطلق منها لتنفيذ عمليات تهريب وأنشطة مختلفة. 
واعتبر التقرير أّن هذه المجموعات تستفيد من حدود 
غير مضبوطة و »من دعم مجموعات وقبائل تعيش 

في المناطق الحدودية بين الدول الثالث«، وذلك في 
الوقت الذي يقول فيه خبراء إن جزءًا من قبائل التبو 
تهريب  في  متورطة  وتشاد،  ليبيا  بين  تتوزع  التي 

السلع والهجرة غير القانونية.
ونقلت الوكالة عن النائب في مجلس النواب عن 
منطقة الجنوب محمد امدور تأكيده تواجد مسلحي 
المعارضة التشادية في مناطق عدة من الكفرة مرورًا 
بأم األرانب وحوض مرزق بالجنوب )على بعد أكثر من 
أّن هذه  إلى  التشادية(، الفتًا  الحدود  400 كلم من 
المجموعات لديها تواجد على األرض حيث يقيمون 
في منازل ولديهم سيارات، وال يستطيع أحد الحديث 

معهم في ظل الفوضى التي تعيشها البالد.
ووُجهت إلى المتمردين التشاديين في الماضي 
الليبية  ــراف  األط لدى  كمرتزقة  بالعمل  اتهامات 
حاليًا  تتهمهم  والسلطات  القبائل  لكن  المتصارعة، 

بتغذية أعمال العنف في الجنوب.
واقعة الخطف والفراغ األمني

ما يزيد األمر تعقيدًا في الجنوب، تجاهل تام من قبل 
السلطات المحلية في المنطقتين الشرقية والغربية، 
آخرها  لعل  الجنوب،  أهالي  يرددها  مناشدات  وفق 
قبل  األسبوع  نهاية  مواطنين  ستة  خطف  واقعة 
وادي  شمال  الواقعة  الفقهاء  منطقة  في  الماضي 
واحات  شرق  )جنوب  سوكنة،  مدينة  وجنوب  اآلجال 
مكان  تحديد  وعقب  كلم(،   145 بحوالي  الجفرة 
أم  غرفة  بين  اشتباكات  وقعت  الستة  المخطوفين 
قبل  التشادية،  المعارضة  وقوات  العسكرية  األرانب 

العثور على أربعة ناجين فقط.
عملية الخطف التي جرت في الطريق الرابطة بين 
الجفرة وبلدية البوانيس، ليست األولى التي يتم فيها 
للحصول  ابتزازهم  أجل  ليبيين من  خطف مواطنين 
على المال، لكنّ أهالي المنطقة قالوا إن قوات الشرق 

والغرب لم تنقذهم من جحيم العصابات التشادية.
ونقلت »فرنس برس« عن »علي أكري موليا« قائد 
وحدة مكلفة بحماية المنشآت النفطية في أوباري، أّن 
كتائب تابعة لقبائل في المنطقة تمكنت من اإلفراج 
اشتباكات  »حدثت  قائاًل:  ويروي  المخطوفين،  عن 
جبل  نحو  العسكرية  الكتائب  من  عدد  تحرك  بعد 
مغناي، وتم الدخول في معركة ضد العناصر المسلحة 
للمعارضة التشادية، وأسفر القتال عن مصرع عشرة 

من الكتائب العسكرية«.
حكومة  من  دعم  أي  على  نحصل  »لم  ويضيف 
مسبق  تنسيق  أي  يوجد  ال  كما  الوفاق،  أو  الشرق 
حصل  ــذي  ال التحرك  وكــل  التشادي،  الجانب  مع 
لعائالت  نصرة  الجنوب  أهالي  من  جهود  عن  عبارة 
المخطوفين«. األمر األكثر خطورة جاء على لسان قائد 
حديثه  في  المقاومة(  قوى  )اتحاد  تشادية  مجموعة 
للوكالة الفرنسية بأّن »هناك تشاديين )...( يعملون 
المتمردين  ليسوا  القبائل. لكن  أو  الليبيين،  لصالح 
ما  وهو  الخطف،  عملية  قــرروا  الذين  التشاديين« 
يمكن أن يجعل األمر معقدًا بشكل أكثر، وال سيما أّن 
ما يجرى في الجنوب يمكن أن يتحول إلى حرب إثنية، 

وفق ما ذكرت تقارير غربية مؤخرًا.
قصة مأساوية

باالنتقال إلى واقع تلك المنطقة فإّن أحد الناجين من 
عملية الخطف يدعى إبراهيم محمد روى لـ»الوسط«، 
في  وقعت  التي  الواقعة  تفاصيل  الماضي  الجمعة 
االنطالق  يتم  تجمع  نقطة  وهى  القاني،  منطقة 
التجمع فوجئوا  أنّه عقب  إلى  إلى سبها، الفتًا  منها 
بعناصر تشادية تحاصرهم، متابعًا أن »بعض الشباب 
طاردوهم  المسلحين  لكن  بالسيارة،  الهروب  حاول 
آخر  وأّن  معهم،  أسرتهم  وجود  بسبب  فاستسلموا 
لكنّها  بسيارته  بسرعة  تحرك  »إسماعيل«  يدعى 

انقلبت بجانب الطريق.
من  وقيدوهم  المخطوفين  جمّعوا  المسلحون 
طريق  عبر  بهم  واتجهوا  أعيينهم  وعصبوا  أيديهم 
برية صحراوية، حتى وصلوا إلى قرب منطقة زويلة، 
يتجهون  مرة  الطريق  في  بالتمويه  قاموا  وبعدها 
يسيروا  أن  قبل  زويلة،  منطقة  عن  شرقًا  أو  شمااًل 
على طريق معبد لوقت طويل تم عرجوا على اليمين 
أن  قبل  كيلومترات،   5 لمسافة  ترابية  طريق  إلى 
يتوقف السير وإنزالهم من السيارات، والحصول على 
من  على  واالعتداء  فحصها،  وبدء  النقالة  هواتفهم 

يجدون على هاتفه صورة لعسكري.
الجبل، جرى  الوديان في  أحد  إلى  وبعدما وصلوا 
تحت  ليومين  بقوا  مقيدين،  الوادي  أسفل  وضعهم 
وتنسيق  االتصال  يقرروا  أن  قبل  والضرب،  التعذيب 

بشخص من أقاربهم من أجل طلب الفدية.
الموقع  قــرب  االشتباكات  تبادل  أعقاب  وفــي 
على  اشتباكات  لكنّ  جديد،  مكان  إلى  نقلهم  جرى 
فترات متقاطعة وصلت إلى أسلحة مختلفة رشاشات 
وقذائف، هرب الخاطفون إثرها بعدما شعروا بحصار 
المخطوفين مقيدين، وسط معاناة  عليهم، وتركوا 

اضطرتهم من شدة العطش لشرب البول.
البعثة األممية تستنكر وتدين

جانبها  من  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة 
األمنية  األوضاع  تدهور  استنكار  على  دورها  اقتصر 
في الجنوب، حين دعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات 
التي  األمني  االنفالت  حالة  حيال  وفعالة  فورية 
التي  »االنتهاكات  مستنكرة  المنطقة،  تشهدها 
تقترفها المجموعات المسلحة األجنبية داخل األراضي 
الفاعلة  األطراف  نفسه  الوقت  في  ودعت  الليبية«. 
اإلقليمية إلى »دعم السلطات الليبية لمعالجة الوضع 
الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة وسالمة 

أراضيها«.
العمل  المتحدة ستواصل  البعثة إن األمم  وقالت 
مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات اإلنسانية 
الجهود  لدعم  مستعدة  تظل  كما  المنطقة،  ألهالي 

الرامية لمعالجة الوضع األمني.

قائد مليشيا سوداني يسعى إلرسال أكثر 
من 4 آالف مقاتل إلى الجنوب الليبي 

من جنوب السودان

قائد مجموعة تشادية: »هناك تشاديون 
يعملون لصالح الليبيين أو القبائل.. 

وخبراء أمميون: أطراف ليبية استخدمت 
القوّات كمرتزقة في حروب داخلّية

ا بالتوجه إلى  السراج كلّف وفًدا حكومًيّ
المنطقة الجنوبية لمعالجة األزمة.. 

والقيادة العامة تتعهد بتطهير المنطقة

القاهرة - محمود غريب

      هجوم مباغت لقوة مسلحة بنحو 25 آلية على مركز شرطة الفقهاء

محمد امدور: املجموعات تقيم في منازل ولديهم سيارات وال يستطيع أحد الحديث معهم في ظل الفوضى



محليات04

أستاذ الهندسة البيئية بجامعة بنغازي:

باتت بنغازي مهددة بكارثة بيئية بسبب أكوام القمامة 
البحيرات  منطقة  في  خصوصًا  مكان  كل  في  المنتشرة 
التي  الصحي  الصرف  لمياه  إلى مصب  التي تحولت  السبع، 

تحمله السيارات من المنازل المجاورة.
مع  التعامل  عن  الحديث  يطول  المشكالت،  من  الكم  هذا  وسط 
أستاذ  »الوسط«  حاورت  ثم  ومن  الصحي،  الصرف  ومياه  المخلفات 
الهندسة البيئية والصحة العامة بكلية الهندسة جامعة بنغازي األستاذ 
الدكتور فرج المبروك ليحدثنا عن أهم المشكالت البيئية التي تتعرض 

لها مدينة بنغازي.
من  حلواًل  تجد  لم  المشكالت  هذه  أن  من  أسفه  عن  عبر  المبروك 
»...مشكلة  وقال:  بعدها،  أو  فبراير،   17 ثورة  قبل  سواء  المسؤولين 
الصلبة  المخلفات  ومنها  الليبيين،  كل  معاناة  مصدر  هي  المخلفات 
)بقايا استهالك السكان للمواد الغذائية، والمخلفات الطبية(، وهنا أود 
اإلشارة إلى أن المخلفات تختلف عن النفايات، فالمخلفات يمكن إعادة 
تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى، أما النفاية ال يمكن استغاللها، 

ويجري ردمها في األرض أو التخلص منها بطرق أخرى«.

حوار - ابتسام اغفير

طرابلس - مصطفى حمودة

خياطة المالبس.. وتطريز المفارش.. 
وصناعة الشاالت والجوارب.. أحدث 

حلول الموظفات  لمشكلة السيولة

<  قمامة في أحد شوارع بنغازي

ـ»العمل اإلضافي« ليبيون يكافحون أزمة السيولة ب
مرتباتهم  صرف  في  صعوبة  المواطنون  يواجه 
تردي  بسبب  المصرفية،  حساباتهم  في  العالقة 
العثور  خيارهم  ليكون  والسياسي.  األمني  الوضع 
الحياة  أساسيات  توفير  من  يُمّكنهم  بديل  على 
من  فــوري  بشكل  عليه  يحصلون  مبلغ  بواسطة 

الزبون نظير خدمة مباشرة يقدمونها له.
السيارات  استخدام  يعتبر  الزاوية،  مدينة  ففي 
أمرًا  العمومية،  األجرة  سيارة  مقام  لتحل  الخاصة، 
للسائقين  حل  من  توفره  لما  وذلك  وعمليًا،  شائعًا 
دخل  وتأمين  المالية  السيولة  نقص  مواجهة  في 

مضمون.
قطاع  فــي  متقاعد  موظف  وهــو  علي،  عيسى 
سيارات  وجــود  »عــدم  لـ»الوسط«:  قال  التعليم، 
بالتي  أســوة  الزاوية  مدينة  داخــل  عمومية  أجــرة 
توجد في طرابلس، أتاح لنا نحن أصحاب السيارات 
العمل على سيارتنا الخاصة في ظل نقص السيولة 

المصرفية«.
بينها  أفــراد   7 من  تتكون  أسرة  عيسى  ويعول 
لقمة  »توفير  إن  ويقول  الطبّ،  تدرسان  ابنتان 
المعيشة  غالء  بسبب  صعب  أمر  ليبيا  في  العيش 
لشراء سيارة  المصرف  واقترضت من  المال،  وغياب 
لتوفير  »اضطر  مضيفًا  المالية«،  األقساط  بسبب 
مسيرتيهما  تكمال  حتى  البنتان  إليه  تحتاج  ما 
أحد  كانت  الدراسة  مصاريف  وتوفير  التعليمية، 
األسباب التي دفعته لتحويل سيارته لركوبة عامة«.

ويشكو عيسى قلة إقبال الزبائن مقارنة بسنوات 
السيارات  على  العمل  يعد  »لــم  قــائــاًل:  سابقة، 
السابق  ففي  سنوات،  خمس  قبل  عليه  كان  كما 
الوافدة،  األجنبية  العمالة  من  زبائننا  أغلب  كان 
وموظفي القطاع الحكومي، وطالب جامعة الزاوية«. 
أصبحت  األخيرة  السنوات  في  »العمالة  ويواصل: 
لديهم  صار  الطلبة  من  وكثير  البالد،  في  نــادرة 

سياراتهم الخاصة«.

مرتب ومناسبة
كان  اآلن،  من  عامين  وقبل  أيضًا،  الزاوية  وفي 
مرتبه  على  يعتمد  راس  أبــو  محمد  الخمسيني 
 3 من  المؤلفة  أسرته  احتياجات  لتأمين  الضماني 
أفراد. لكن األمر بعد ذلك اختلف تمامًا، كما يقول، 
وبات في حاجة ماسة لتوفير مصدر دخل بديل، بعد 
معاشه  على  الحصول  يستطيع  ال  لشهور  بقى  أن 

األساسي المقدر بـ450 دينارًا، من المصرف.
يكن  لم  »سابقًا  لـ»الوسط«:  راس  أبو  ويؤكد 
الذي  بمرتبي  أكتفي  وكنت  إضافي.  عمل  لــدي 
أسحبه مع نهاية كل شهر. ولكن مع نقص السيولة 

وتأخرها، قررت بيع حمص وفول مسلوقين«.
الشهداء،  ميدان  في  بشجرة  محمد  يستظل 
ويقول: »منذ عامين وأنا هنا، في هذا المكان، آتي 
والفول،  الحمص  أبيع  لكي  صباحًا   9 الساعة  منذ 
احتياجات  به  أوفر  المال  من  مبلغ  تحصيل  في  أماًل 

أسرتي من مأكل وملبس ومصاريف دراسة«.
السيولة.  قلة  العمل؛  لهذا  دفعني  »ما  وأضاف 
المناسبات.  وفي  آلخر،  عام  من  إال  أراه  ال  فمرتبي 
لذا أنا هنا في سعي دائم لتوفير لقمة العيش، حيث 
يجنيه  ما  محددًا  المال.  دون  شيء  توفير  يمكن  ال 

يوميًا من بيعه والذي يقدر من 50 إلى 60 دينارًا«.
أبو راس الذي واجهته ظروف صعبة بسبب عدم 
قدرته تأمين المال ألسرته يستغرب بقاء رب أسرة 
يقول:  إذ  مرتبه.  على  الحصول  دون  طويلة  لمدة 
ليعيشوا.  األكل  يحتاجون  أبناء  بيت هناك  »في كل 
ولمالبس يسترون بها أنفسهم. ومنهم من يحتاج 

المصاريف لمواصلة الدراسة، وتوفير العالج«.

غياب المرتب
الموظفات،  بعض  تسعى  الحكومية،  المصالح  وفي 
إلى إيجاد مصدر دخل بديل، يريحهن عناء الوقوف 
على  دورهــن  انتظار  ومن  المصارف،  طوابير  في 
عبر  دينار   200 مبلغ  لسحب  اآللــي  السحب  جهاز 
أوقات  في  إال  توفيره  يتم  ال  المصرفية  البطاقة 

متباعدة وغير منتظمة.
تُسمّي  طرابلس  من  سيدة  هــؤالء  بين  من 
المطر  نسمات  الفيسبوك  صفحات  على  نفسها 
في  توافرها  وعدم  السيولة  لنقص  »نتيجة  تقول: 
استثمار  فكرت  المصارف،  في  األحيان  من  كثير 
المفارش،  وتطريز  المالبس،  خياطة  في  مهارتي 
الورد  أكاليل  ونظم  والجوارب  الشاالت  وصناعة 

لي  سيوفر  ذلــك  أن  رأيــت  اإلكــســســوارات.  وصنع 
الوظيفة  مرتب  غياب  يعوض  الــذي  المال  بعض 

البالغ 807 دينارات«.
الوسط«:  لـ»بوابة  حديثها  في  نسمات،  تتابع 
اشترته  لألطفال،  فستان  بخياطة  قمت  »مؤخرًا 
بعض  المبلغ  بهذا  وفرت  دينارًا،  بــ150  زميلتي 
»في  وتــواصــل:  للبيت«.  الضرورية  االحتياجات 
أعــرض  الفيسبوك،  مجموعات  ــي  وف صفحتي 
المحالت  في  أقل مما هو موجود  مشغوالتي بسعر 
ببيع  ببعيدة،  ليست  مدة  منذ  قمت  وقد  التجارية، 
30 قطعة إكليل ورد، ألحد محالت الهدايا في  نحو 

قرقارش. وكان سعر القطعة 6 دنانير«.

ظروف غير مواتية
ويجدون  دراستهم  تشغلهم  شباب  وهــنــاك 

تخفيف  ــل  أج مــن  للعمل  مضطرين  أنفسهم 
دراستهم  مصاريف  وتوفير  أهاليهم،  عن  العبء 
رضا  هــؤالء  بين  من  ــي.  ذات بشكل  واحتياجاهم 
لصيانة  محل  في  ويعمل  جامعي،  طالب  نصرات، 
نافع  بن  عقبة  بشارع  المحمولة  الهواتف  وبيع 
نفسه  على  االعتماد  قرر  الذي  الزاوية،  مدينة  في 
لمواجهة ظروف الحياة التي لم تعد مواتية في ظل 
في  يعد  »لم  يقول:  األسعار،  وغالء  السيولة،  نقص 
استطاعتي إرهاق كاهل عائلتي في تأمين مصاريف 
على  االعتماد  قــررت  لذلك  واحتياجاتي.  دراستي 

نفسي«.
المعلومات  تقنية  قسم  في  المتخصص  رضــا 
بجامعة الزاوية طور نفسه بشكل ذاتي، يقول بهذا 
3 سنوات، وفرت هواتف محمولة  الخصوص: »منذ 
على  ذاتي  وتدربت بشكل  للبيت،  عاطلة، حضرتها 
تصميمها  وفهم  وتركيبها،  بفكها  أقوم  صيانتها، 
الهواتف.  صيانة  طريقة  تعلمت  حتى  الداخل،  من 
المحل أعمل على صيانة أجهزة  واليوم تجدني في 

الزبائن العاطلة«.
في  عمله  يبدأ  عامًا   19 العمر  من  البالغ  نصرات 
المغيب.  مع  ويغادره  صباحًا،  العاشرة  منذ  المحل 
الوقت بصيانة جهاز هاتف  »أقوم خالل هذا  يقول: 
بين  عــادة  أكسبه  ما  يتراوح  أجهزة.  ثالثة  إلــى 
هذا  بعض  »أنفق  ويختم:  دينار«.   100 إلى   30
لبناء  المتبقي  الجزء  وأدّخــر  دراستي،  على  المال 

مستقبلي«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»النهر الصناعي«: 
5 آبار خارج الخدمة

مفوضية المجتمع المدني:

»سانت أجيدو« خرقت القوانني 
الليبية واألعراف الدولية

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، خروج 5 آبار عن 
الخدمة، بعد االعتداء عليها، الثالثاء، بالسرقة والتخريب للمحوالت الكهربائية 

وباقي المكونات والمعدات الهندسية.
وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان ، إن عدد اآلبار التي تم تخريبها وسرقتها 

ارتفاع إلى 77 بئرًا منذ بداية 2017، مشيرًا إلى فقدان ما يزيد على 300 ألف متر 
مكعب من المياه، مما يشكل نسبة تصل إلى %30 من االحتياج اليومي الحالي من 

المياه للمدن والمشاريع الزراعية بالمنطقة الغربية.
وأشار إلى أنه لم يمِض سوى 25 يومًا على سرقة وتخريب 3 آبار بداية شهر 
أكتوبر، في استمرار لمسلسل االعتداءات بالسرقة والتخريب التي تتعرض لها 

حقول آبار مياه منظومة الحساونة، مؤكدًا أن هذه األعمال تحدث في ظل عجز 
وغياب تام للكتيبة )177( مشاة – القيادة العامة للقوات المسلحة المكلفة 

بحماية حقول اآلبار، وتعثر إجراءات الدعم أو الحلول البديلة لحماية حقول اآلبار 
من الجهات الرسمية والعسكرية واألمنية بالدولة التي أبلغت كتابيًا مرارًا وتكرارًا 

بخطورة هذه االعتداءات التي أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وانقطاع 
المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة 

الحساونة – سهل الجفارة.

 Sant« دانت مفوضية المجتمع المدني في ليبيا قيام منظمة سانت أجيدو
Egidio« اإليطالية بعقد اجتماعات ولقاءات على األراضي الليبية دون الرجوع إلى 

الجهات الرسمية بالدولة الليبية.
وعبرت مفوضية المجتمع المدني في بيان أصدرته ـمساء األربعاء- عن قلقها 

من »تحركات منظمة سانت أجيدو اإليطالية في ليبيا مع أطراف ليبية دون 
تصريح قانوني يجيز لها ذلك«. ونددت مفوضية المجتمع المدني بما قالت إنه 

»خرق للقوانين الليبية واألعراف الدولية من قبل منظمة سانت أجيدو اإليطالية«.
ولفتت مفوضية المجتمع المدني إلى أن منظمة سانت أجيدو اإليطالية »غير 

مرحب بها أهليًا وفق ما أكده عميد بلدية غات، حيث نظمت لقاءات مع مؤسسات 
المجتمع المدني الليبية ودعت 60 شخصية لحضور مؤتمر باليرمو«.

وأكدت مفوضية المجتمع المدني في ليبيا عن تأييدها لما جاء في بيان 
المجلس البلدي غات الذي حذر فيه من استقبال أي شخصية دولية دون التنسيق 

مع حكومة الوفاق.
وفي ختام بيانها أكدت مفوضية المجتمع المدني أنها »تبارك المبادرة 

اإليطالية بدعوتها لمؤتمر باليرمو حول ليبيا ويسعدها التواصل مع الجسم 
الموازي لها بالمجتمع المدني اإليطالي للتعاون بشأن البرنامج الذي تنظمه 

الجهات الرسمية المعنية في إطار هذا الموعد التاريخي.

أقترح حل »الخدمات العامة« 
واالستعانة بشركات أجنبية

االنقسام السياسي وقلة اإلمكانات 
يفاقمان المشكالت البيئية

1200 طن مخلفات صلبة يوميا في 
بنغازي.. والخطورة الحقيقة في »الطبية«

بنغازي على أعتاب كارثة بيئية

• كم تبلغ كميات المخلفات الصلبة في بنغازي؟
بين مواد عضوية بالستيك  وتتراوح  يوميًا  1200 طن 
االستفادة منها  وزجاج وغيرها، وهي مهمة بحيث يمكن 
العضوي  السماد  في  واستخدامها  التدوير،  إعــادة  في 

المهم في تحسين التربة.
• هل توجد مصانع مختصة بهذا الموضوع؟

- يوجد لدينا مصنع سماد عضوي في منطقة القوارشة 
يخضع  لم  إذ  فترة،  منذ  ومتوقف  معقدة  تقنيته  لكن 
جديدة،  تقنية  المسؤولين  على  واقترحنا  للصيانة، 
المخلفات  لألسف  لكن  منها،  االستفادة  يمكن  وبسيطة 
لمرمى  تذهب  وكلها  بتاتًا،  منها  نستفد  لم  الصلبة 
أن  إلى  ــارة  اإلش أود  وهنا  قنفودة.  منطقة  في  المكب 
موجود  إنه  إذ  أساسية،  اشتراطات  به  تتوافر  ال  المكب 
على شاطئ البحر، وفي اتجاه الرياح السائدة، ويقع خلفه 
نحو  تتجه  سوف  الروائح  هذه  وكل  كبير،  سكني  مشروع 
في  المكب  موقع  يكون  أن  المفترض  ومن  السكان، 

الهواري أو القوارشة، وحسب مواصفات معينة.
أن  البد  المخلفات  من  التخلص  إن  أقــول  أود  وهنا 
يكون االختيار األخير، إذ يوجد دول تعيد تدوير المخلفات 
والنمسا  هولندا،  مثل  االستخدام  إعادة  أو  الطاقة  إلنتاج 

وسويسرا.
• ألم تقدم مثل هذه المشاريع للجهات المسئولة ؟

- عندما كنت مسؤواًل عن الهيئة العامة للبيئة خاطبت 
وخاطبنا  بنغازي،  بلدية  عميد  مثل  المسؤولة  الجهات 
من  واالستفادة  النظافة  أعمال  لمتابعة  عالمية  شركات 
عروضًا،  الشركات  هذه  قدمت  و  بنغازي.  في  المخلفات 
 18 قيمته  بلغت  واحدًا  العرض  هذه  بين  من  أن  وأذكر 
الليبي  الجانبين  بين  مناصفة  ويكون  يوميًا،  يورو  مليون 
المشروع بسبب  واألجنبي، ولكن لألسف جرى رفض هذا 

قانون يمنع تصدير الخردة والقمامة.
• إذًا ما تعليقك على تصريح وزير االقتصاد بأن هذه 

الخردة ثروة ال يمكن التفريط فيها؟
ثروة لكن علينا االستفادة منها، على سبيل  - نعم هي 
النظافة، وبها  أعمال  تتولى  العامة  الخدمات  المثال شركة 
نحو 5 آالف عامل يتقاضون مرتبات شهرية تبلغ 6 ماليين 

دينار شهريًا، والناتج صفر لألسف.
يتم  اآلن  جديد  نظام  وهناك  الشركة،  هذه  حل  وأقترح 
التعامل به هو التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لمدة 10 

أو 20 عامًا ألعمال النظافة، منحهم العمولة المتفق عليها.
الدول لم تعد تنظف إنما تعتمد على هذا النظام وأصبحت 

مدينة  المثال  سبيل  على  الخاص،  القطاع  على  تعتمد 
أن  كما  فرنسية،  بشركة  استعانت  مصر  في  اإلسكندرية 

التجربة التونسية ممتازة في التخلص من النفايات.
 10 أيضًا بشركة لمدة  وما من عيب أن نستعين نحن 

سنوات بشركة أجنبية أواًل تدرب هؤالء العمال.
• وماذا عن المخلفات الطبية؟

طبية  مخلفات  اآلن  لدينا  جدًا،  خطيرة  مشكلة  هي   -
ــة  األدوي مخلفات  تحمل  بالجرار  شاحنة   250 بسعة 
وتزيد  العادية  المخلفات  مع  وتُرمى  الطبية،  واألدوات 

المشاكل، وتنقل العدوى للعمال، وتسبب تلوث الهواء.
• كيف يجري التخلص منها؟

- في ذات المكب، إذ يجري طمرها بالتراب، مع أنه من 
منظمة  توصيات  حسب  المستشفى  في  فرزها  المفترض 
حمراء  أكياس  في  فرزها  يتم  حيث  العالمية،  الصحة 
بالستيكية  أكياس  في  الحقن  وتوضع  وزرقــاء،  وخضراء 
معينة، ويتم حرقها في محارق ال تقل درجة حرارتها عن 
إذ  ليبيا،  في  موجود  غير  هذا  لكن  مئوية،  درجة   400

يضعون المخلفات في أكياس سوداء.
• هل اطلعت على هذه األوضاع بنفسك؟

والطبية  الصلبة  المخلفات  يخص  فيما  بصراحة   -
 1200 مثل  مستشفيات  زرت  ــد  وق ــي،  ــارث ك الــوضــع 
عن  المسؤولة  الشركات  وتتعامل  األطفال،  ومستشفى 
بعض  في  حتى  عادية،  مخلفات  كأنها  معها  النظافة 

المستشفيات الخطيرة جدًا مثل مستشفى الصدرية.
• هل تواصلتم مع المسؤولين؟

بالحكومة  المحلي  الحكم  وزيــر  إلــى  ورقــة  قدمت   -
إدارة  آليات  حــول  البيضاء  في  اجتماع  خــالل  الموقتة 

المخلفات الصلبة بشكل عام، و االستفادة منها.
• وماذا كان رد الوزير؟

- برر عدم إمكانية التنفيذ بقلة اإلمكانيات، واالنقسام 
الصلبة  المخلفات  فموضوع  البالد،  في  الحادث  السياسي 

يحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين.
الدولة  تعيشه  الذي  اإلدارية  التبعية  في  الخلل  أن  كما 
في  السيئ  البيئي  الوضع  تفاقم  في  دورا  يلعب  حاليا 
تدير  المحلي  الحكم  وزارة  المثال  سبيل  على  بنغازي، 
شركة الخدمات العامة، و عميد البلدية يقول إنه ال عالقة 

له بالشركة ألنها تتبع وزارة الحكم المحلي.
• هناك تحذيرات بالغة من أزمة نتيجة مياه الصرف 

الصحي.. ما حقيقة هذه التحذيرات؟
مياه  مع  الصحي  الصرف  مياه  اختالط  لدينا  اآلن   -
المدينة  أن  كما  بنغازي،  أحياء  من  كثير  في  الشرب 
تعاني من ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق مثل 
هذه  سكان  يشكو  حيث  وغيرها،  دبي  وشارع  الداقاوستا 

المناطق من ارتفاع منسوب المياه في القبو.
• ومتى بدأت هذه المشكلة؟

الخاص  المخطط  فحسب  السابق،  النظام  عهد  منذ   -
الصحي  الصرف  خطوط  من   40% من  أكثر  ينفذ  لم  بها 
بنغازي،   2014 العام  تنتهي  أن  المفترض  من  كان  التي 
من  السابق  العهد  في  حدثت  التي  للمشاكل  نظرًا  لكن 
االبتزاز والفساد، وغيره لم تنفذ هذه الشبكة في مناطق 
مثل الوحيشي، وحي العروبة، وشارع سورية، وغيرها، نعم 
أن  بعد  وتوقفت  عامًا،   15 منذ  كورية  بشركة  استعانوا 

بدأت في المشروع، وضاعت أمواله.
• ماذا عن تلوث شواطئ البحيرات؟

لكن  مراحل،  بسبع  تعمل  أن  البد  القوارشة  محطة  ــ 
لم ينفذ منها إال مرحلتان فقط، توقفتا عن العمل أيضًا، 
بحيرة  أو  البحر  في  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  وأصبح 

23 يوليو.

دراسة  وأجرينا  بالكامل،  ملوثة  شواطئ  أصبحت  اآلن 
هناك  أن  وجدنا  قمينس،  منطقة  إلى  دريانة  منطقة  من 
بكتيريا  لوجود  السباحة  حتى  فيها  يمنع  كثيرة  أماكن 
في  متخصصة  بشركات  االستعانة  يتطلب  مما  وغيرها، 

نظام المعالجة.
أما بحيرة 23 يوليو، فقد أصبحت ملوثة، وتنبعث روائح 
غاز هيدروكبريتيك  لها مثل  المجاورة  الحديقة  كريهة من 
السام وغيرها من الغازات األخرى نتيجة استنفاد األكسجين 
 60 تتجاوز  التي  الصحي  الصرف  مياه  بفعل  البحيرة  بهذه 
ألف متر مكعب تصب يوميًا في البحيرة، وانتهت بها مظاهر 
في  اقتراحات  وقدمنا  مجاري،  بحيرة  إلى  وتحولت  الحياة 

السابق لكن لألسف ال حياة لمن تنادي.
إلى  وعودتها  تنظيفها  نحو  أمل  بارقة  من  هل   •

الحياة مجددا؟
بعرض  اليابانية  الحكومة  تقدمت  أمل،  هناك  نعم   -
هذا  إجهاض  تم  األســف  مع  ولكن  البحيرة،  لتنظيف 
في  كندية  شركة  بــدأت   2009 العام  وفي  المشروع، 
لربط  مشروع  هناك  وكان  وتنظيفها،  البحيرات  تعميق 
قنوات  وحفر  يوليو،   23 بحيرة  مع  الشمالية  البحيرات 
الشركة بعد  المشروع ورحلت  المياه، لكن توقف  لتجديد 

اندالع ثورة 17 فبراير.
البحيرة  ألن  المشروع،  هذا  تنفيذ  يعود  أن  ونتمنى 
مدينة  تسمى  فبنغازي  بنغازي،  لمدينة  ــدًا  ج مهمة 
سوف  بالغوغل  صــورة  التقاط  وعند  السبع،  البحيرات 

تالحظين بحيرة بودزيرة، وعين زيانة.
• هل تعاونت مع الحكومة في تقديم حلول؟

أن  أميركية تريد  الماضية جاءتنا شركة  الفترة  - خالل 
شركة  إلى  توجهت  وقد  القمامة،  من  الطاقة  استخراج 
المسؤول  لكن  الموضوع،  شرحت  و  العامة،  الخدمات 
لي  وقال  البيئة،  في  متخصص  غير  ألنه  جيدًا  يفهم  لم 
سوف أتصل بك، ولكن إلى اآلن لم أتلقى منه أي اتصال، 
مدخل  في  صناعية  منطقة  إنشاء  وهو  فادح  خطأ  وهناك 
من  والتي  »الرابش«،  منطقة  الشرق  جهة  من  المدينة 
سياحية  منطقة  فهي  بها  فنادق  تقام  أن  المفترض 

جميلة.
• كلمة إلى المسؤولين؟

الجهات  من  ونتمنى  البيئة  على  جدًا  نحن حريصون   -
حتى  نوجه  فنحن  البيئة،  بموضوع  تهتم  أن  المسؤولة 
بالبيئة،  تهتم  مواضيع  اختيار  إلى  الماجستير  طالب 

والمحافظة عليها.
في  االستثمار  تريد  أجنبية  شركات  مع  نتواصل   -
القمامة و لكن لألسف ليس لدينا ضمانة لدعوتها للعمل 

هنا، ونتمنى تنشيط دور القطاع الخاص في هذا المجال.
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القاهرة ــ الوسط

أطراف الرئيسية األربعة في روما

تجاوب ليبي ملحوظ في اللمسات األخيرة ملؤتمر باليرمو

القادة األفارقة اتهموا دوالً أجنبية بإفشال مساعيهم

هل ينجح املقترح األفريقي إليجاد حل سياسي في ليبيا؟
وطني  مؤتمر  عقد  األفريقي  االتحاد  اقترح 
االستحقاق  تنظيم  إلى  الدعوة  قبل  للمصالحة 
الجوار عن  االنتخابي، وسط عودة حديث دول 
طريق  خارطة  الدوليين«  »الفرقاء  دعم  أهمية 
تقاطع  األفريقي  الطرح  أّن  بيد  سالمة،  غسان 
الليبيين  لجمع  غربيًا  الجارية  االستعدادات  مع 

لبناء أرضية سياسية للمضي في حل لألزمة.
من  عــدد  مع  الليبية  المصالح  وتتقاطع 
وال  مستويات،  عــدة  على  األفريقية  ــدول  ال
يربط  ــذي  الـ ــي  ــن األم الــتــهــديــد  ــع  م سيما 
الشرعية،  غير  الهجرة  وأزمـــة  الطرفين، 
من  الخارجين  تستقبل  محطة  ليبيا  باعتبار 
في  تواجدها  يجعل  مما  األفريقي،  المنبع 
غربية  دول  من  تــأثــرًا  أكثر  الليبي  الملف 
السياسي  المستوى  على  ضعفها  لكنّ  أخرى، 
مساعيها  يُضعف  أن  يُمكن  والدبلوماسي 

الليبيين. تجميع  إلى  الرامية 
مناسبة  من  أكثر  في  وجهوا  األفارقة  القادة 
إفشال  في  أجنبية  دول  إلى  االتهام  أصابع 
مساعيهم في حل األزمة، وال سيما مع احتدام 
إيطاليا  خاصة  كبرى  غربية  قوى  بين  الصراع 
الليبية  ــراف  األطـ استقطاب  على  وفرنسا 
بـ»مخرجات  عرف  ما  عبر  ســواء  صفها،  إلى 
الدول  تجد  فهل  باليرمو،  مؤتمر  أو  باريس« 

الليبي. الملف  األفريقية موضع قدم لها في 
لـ»الوسط«  قال  أفريقي  دبلوماسي  مصدر 
لألزمة  السياسية  التسوية  في  مساعيهم  إّن 
حظيت  بعدما  إجهاض  لمحاوالت  تتعرض 
االتحاد  يتمسك  حيث  دول،  عــدة  بتزكية 
صقلية  مؤتمر  في  سيشارك  والذي  األفريقي، 
للمصالحة  وطني  مؤتمر  بعقد  ليبيا،  حول 
قبل  كشرط  ليبيا  في  أو  أبابا  أديس  في  سواء 
المقترح  لكن  انتخابات،  تنظيم  إلى  االنتقال 

.2017 تعرض أيضًا النتكاسة منذ 
في  ــارت  سـ األفــريــقــيــة  الهيئة  أن  كــمــا 
اتفاق  على  جوهرية  تعديالت  إدخــال  تأييد 
الجيش  بدور  يتعلق  ما  خصوصًا  الصخيرات 
الجيش  يعتبر  حيث  األزمــة،  بعد  ما  ليبيا  في 
االستفتاء  إلى  التوجه  تعطل  خالفية  نقطة 
ما  وهــو  انتخابات،  وتنظيم  الدستور  على 
وفق  باريس  مخرجات  تجسيد  صعوبة  تؤكده 

ذاته. المصدر 
األفريقي  البرلمان  يحضر  المقابل،  وفي 
إلرسال  اآلخر،  هو  للمصالحة  لمؤتمره  تحسبًا 

بعثة ممثلة لـ55 دولة في زيارة إلى ليبيا.
من  خطية  رســالــة  الليبي  الــوفــد  وتسلم 
لرئاسة  موجهة  األفريقي،  البرلمان  رئيس 
الضرورية  اإلجــراءات  التخاذ  الليبي  البرلمان 
أن  على  ليبيا،  في  األفريقي  الوفد  الستقبال 

يحدد التاريخ الحقًا .
على  مؤتمرات  حظوظ  من  األفارقة  ويقلل 
أن  سيما  وال  وباريس،  باليرمو  مؤتمر  شاكلة 

الحضور  مستوى  يكون  أن  على  تركز  إيطاليا 
فرنسا،  مؤتمر  خالل  كان  مما  أكبر  الدولي 
جدول  وضع  إلى  اآلن  حتى  تتوصل  لم  بينما 
لقاء  بعد  ضبطه  وتحاول  لمؤتمرها،  أعمال 
السراج  فائز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس 

حفتر. خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد 
ملف  في  السيطرة  إيطاليا  رغبة  ووســط 
الصراع مع فرنسا، فإن  إطار  الليبية في  األزمة 
إلى  يسعون  اإلليزيه  قصر  في  القرار  صناع 
قضية  يعد  الذي  الهجرة  ملف  سيناريو  طرح 

للبلدين. بالنسبة  حساسة 
الحكومة  رئيس  ــؤدي  ي أن  المقرر  ومــن 
إلى  رسمية  زيارة  كونتي  جوزيبي  اإليطالية 
القادمة،  األيــام  غضون  في  والجزائر  تونس 
أجندة  ــول  ح الغموض  إلزالـــة  محاولة  فــي 

مؤتمره.
الموقف  إن  إيطالية  إعالمية  مصادر  وقالت 
االنتخابات  ــراء  إج استحالة  يــرى  الجزائري 
موعد  في  ليبيا  في  والرئاسية  البرلمانية 
أوصى  حسبما  المقبل،  ديسمبر  من  العاشر 
ــرة عن  ــي ــراجــع األخ ــع ت ــس، م ــاري مــؤتــمــر ب
أن  بيد  موعدها،  في  بتنظيمها  المطالبة 
على  ليست  التي  تونس  من  اقتنصت  باريس 
استئناف  اتفاقًا على ضرورة  روما  مع  تام  وفاق 
القانون  دولة  الستعادة  المشتركة  جهودهما 
التونسية  الرئاسيّة  للمبادرة  وفقًا  ليبيا،  في 
الــنــدوة  ومــخــرجــات  السياسيّة  للتسوية 
مايو  شهر  في  بباريس  ليبيا  حول  الدوليّة 

الماضي.

واإلقليمي  األوروبي  الحراك  تصاعد  ويتزامن 
تصريحات  عبر  مــجــددًا  الجزائر  تفضيل  مع 
لوزيرها للخارجية عبدالقادر مساهل، العمل على 
المبعوث األممي غسان  أن تكون خارطة طريق 
حتى  ليبيا  أصدقاء  قبل  من  دعم  محل  سالمة 

يسترجع البلد استقراره.
شركاء  الجزائري  الخارجية  وزيــر  وخاطب 
هذه  تكون  أن  على  العمل  إلى  بالدعوة  ليبيا 
أصدقاء  قبل  من  المنتظر  الدعم  محل  الوثيقة 
استرجاع  من  البلد  هذا  تمكين  بهدف  ليبيا، 

وأمنه. استقراره 
الخارجية  والشؤون  أوروبا  وزير  أبدى  بينما 
عن  دفــاعــًا  ــان،  ــودري ل إيــف  جــون  الفرنسي، 
التي  ليبيا  في  العملياتية  التبادل  مبادرات 
إشارة  في  البالد،  في  للتحرك  اعتبرها ضرورية 

األزمة. الفرنسية لحل  المقاربة  إلى 

غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وينشغل 
باليرمو  لمؤتمر  بالتحضيرات  حاليًا  سالمة 
إضافة  المقبل،  نوفمبر   12 في  عقده  المقرر 
األمــن  مجلس  أمــام  اإلحــاطــة  تحضير  ــى  إل
لكنه  ليبيا،  السياسي في  الوضع  الدولي بشأن 
الطريق  لخارطة  الحيوية  إعــادة  إلى  يسعى 
بالعودة  الصخيرات،  اتفاق  لها  مهد  التي 
مع  مــشــاورات  فيها  عقد  التي  المغرب  إلــى 
الدولي  والتعاون  الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي
الهدوء  عودة  ينتظر  وقت  في  بوريطة،  ناصر 
فتح  من  يتمكن  حتى  ليبيا  في  للوضع  النسبي 

عليه. والعمل  السياسي  الملف 
ــس ومــصــر على  ــون وت ــر  ــجــزائ ال وتــعــمــل 
القاهرة  في  الــقــادم  الجتماعهم  التحضير 
الخارجية  وزيــر  قال  فيما  أيــام،  خالل  المقرر 
االجتماع  إن  الجهيناوي،  خميس  التونسي، 
المبادرة  متابعة  ــار  إط فــي  يدخل  الثالثي 
قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  أطلقها  التي 
في  األزمة  لحل   2016 ديسمبر  في  السبسي 
لمواصلة  »تسعى  بــالده  أن  مضيفًا  ليبيا، 
وملتزمة  الليبية  األزمـــة  شــأن  فــي  الــحــوار 

بالعمل مع الجزائر ومصر لحل هذه األزمة«.
الجزائر  وقعت   ،2018 فبراير   20 وفــي 
على  التونسية  العاصمة  في  وتونس  ومصر 
الشاملة  السياسية  للتسوية  تونس  »إعــالن 
ــراف  األط بين  مباشر  ــوار  ح عبر  ليبيا،  فــي 
من  تتمكن  لم  اجتماعاتها  لكن  الليبية«، 
صامتة  خالفات  لوجود  الليبي  الملف  اختراق 

بين الدول الثالث.

ثالثة محاور على جدول األعمال تشمل إجراء انتخابات العام املقبل 
واألزمة األمنية في طرابلس وكيفية إنعاش االقتصاد الليبي

حضور قادة دوليني كبار بينهم املستشارة األملانية وغموض 
موقف مشاركة الرئيسني املصري والفرنسي

األسبوع  مدار  على  روما  اإليطالية  العاصمة  استقبلت 
عندما  الليبية،  األزمــة  في  الرئيسة  ــراف  األط الجاري 
الحسم،  مرحلة  باليرمو  لمؤتمر  التحضيرات  دخلت 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بزيارة  بدأت 
غسان  األممي  للمبعوث  زيــارة  مع  بالتزامن  الجمعة، 
للقوات  العام  القائد  حفتر  خليفة  المشير  ثم  سالمة، 
النواب  مجلس  رئيس  يطير  أن  قبل  األحــد،  المسلحة 

األربعاء. الدولة  الثالثاء، ويلحقه رئيس مجلس 
اإليطالي،  الخارجية  ــر  وزي أعلن  األســبــوع  ومطلع 
مؤتمر  في  مشاركتها  أكدت  أطراف  عدة  أن  ميالنيزي، 
العام  والقائد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  بينهم  باليرمو، 
ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  جانب  إلى  للجيش، 
المؤتمر،  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تأييد  بجانب 
الروسي  الرئيس  بغياب  األمر  حسم  الكرملين  أّن  بيد 

المؤتمر. عن  بوتين  فالديمير 
 12 يومي  اإليطالية،  باليرمو  مدينة  وتستضيف 
أجل  من  إيطاليا  إليه  دعت  دوليًا  مؤتمرًا  نوفمبر،  و13 
وتتواصل  ليبيا.  في  لألزمة  دائمة  حلول  إلى  التوصل 
بالغة  أمنية  تجهيزات  وسط  المدينة  في  التحضيرات 

والسرية. الدقة 
فإّن  للمؤتمر  الدولي  اإليطالي  الحشد  مع  وتزامنًا 
تعتبره  للمؤتمر  إيطاليا  حددتها  التي  الرئيسة  األهداف 
السياسي،  الحل  حول  المناقشات  من  لمزيد  توطئة 
الرؤى  في  الخالفات  لتالشي  يبدو  ما  على  محاولة  وهي 
وفرنسا،  إيطاليا  األوروبيين  البلدين  بين  الليبية  لألزمة 
إجراء  رأسها  وعلى  باريس،  اجتماع  مخرجات  خاصة 
من  العاشر  في  ليبيا  في  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 

المقبل. ديسمبر 
الليبية  األزمـــة  فــي  رئيسة  أطـــراف  أربــعــة  وكــانــت 
الرئاسي  المجلس  رئيس  وهم:  باريس،  اجتماع  حضرت 
مجلس  ورئيس  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
األعلى  المجلس  ورئيس  عقيلة صالح،  المستشار  النواب 
الليبي  للجيش  العام  والقائد  المشري،  خالد  للدولة 
الفرنسي  الرئيس  جانب  إلــى  حفتر،  خليفة  المشير 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  والمبعوث  ماكرون  إيمانويل 

19 دولة معنية بالملف. سالمة، كذلك ممثلو 

أربع زيارات
السراج  فائز  بزيارة  الجمعة  بدأت  التحضيرات  أجــواء 
بحضور  كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  عندما 
اللقاء  تطرقت  حين  اإليطاليين،  المسؤولين  من  عدد 
اتخذته  وما  ليبيا،  في  السياسي  الوضع  مستجدات  إلى 
ــالح  اإلص طــريــق  على  خــطــوات  مــن  ــوفــاق  ال حكومة 
طرابلس  العاصمة  في  األمــن  وتحقيق  االقتصادي، 
إيطاليا  بدور  السراج  وترحيب  األخرى،  الليبية  والمدن 
الجمود  حلحلة  في  للمساهمة  باليرمو،  مؤتمر  لتنظيم 
اإلقليمي  الموقف  إلى توحيد  الراهن، كما دعا  السياسي 
مؤتمر  في  المشاركون  يلتزم  وأن  ليبيا،  تجاه  والدولي 
بناء دولة مدنية  أجل  االتفاق عليه من  يتم  بما  باليرمو 

وانتخابات. دستورية  بقاعدة  تبدأ  ديمقراطية 

حفتر،  خليفة  المشير  الجيش  قائد  طار  أعقابها  في 
اإليطالي  ــوزراء  ال رئيس  التقى  حيث  األحــد،  روما  إلى 
أو  اإلعـــالم  وســائــل  تذكر  أن  دون  كونتي  جوزيبي 
أيضًا  يلتقي  أن  قبل  اللقاء،  فحوى  اإليطالية  الحكومة 

إينزو موافيرو ميالنيزي. اإليطالي  الخارجية  وزير 
عقيلة  الــنــواب  مجلس  رئيس  ــادر  غ الثالثاء  يــوم 
مع  سياسية  مشاورات  إلجــراء  رومــا  إلى  طبرق  صالح 
رئيس  من  دعــوة  على  بناء  اإليطاليين،  المسؤولين 
لقاءات  خاللها  عقد  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
مجلس  ورئيس  الخارجية  ووزيــر  الحكومة  رئيس  مع 
جرى  حيث  اإليطاليين،  التحتية  البنية  ووزيــر  النواب 
وكذلك  البالد،  في  السياسية  المستجدات  آخر  مناقشة 

في  توقيعها  جرى  التي  الليبية  اإليطالية  االتفاقية 
إبان  الليبي  الشعب  بتعويض  تتعلق  والتي   2008
الطرق  إنشاء  منها  والتي  لليبيا،  اإليطالي  االستعمار 
اإليطالية  الجامعات  في  الليبيين  الطالب  وتعليم 
باسم  المتحدث  وفق  االتفاقية،  تتضمنه  مما  وغيرها 
تطرقت  اللقاء  إن  قال  الذي  المريمي،  فتحي  المجلس 
حظر  لرفع  الدولية  المحافل  في  ليبيا  مساعدة  إلى 

الذي يحارب اإلرهاب. الليبي  الجيش  التسليح عن 
للدولة  األعلى  المجلس  برئيس  الــزيــارة  وانتهت 
رئيسة  والتقى  روما،  األربعاء  وصل  الذي  المشري  خالد 
وأجــرى  كاسيالتي،  ماريا  اإليطالي  الشيوخ  مجلس 
للتجهيز  اإليطاليين  المسؤولين  من  عدد  مع  محادثات 

الشرعية  غير  الهجرة  ملفي  إلى  باإلضافة  للمؤتمر، 
اإلرهاب. ومكافحة 

غياب بوتين وغموض موقف ترامب
الناطق  أعلن  المنطقة  تلك  التحضيرات  دخلت  وبعدما 
الروسي  الرئيس  أن  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين  باسم 
المؤتمر  في  المشاركة  يستطيع  لن  بوتين  فالديمير 
روسيا  لكن  المقبل،  الشهر  باليرمو  ليبيا،  حول  الدولي 
وكالة  نقلت  ما  وفــق  مالئم،  بشكل  تمثيلها  سيتم 

الروسية. »تاس« 
رئيس  لسان  على  أشار  جانبه  من  اإليطالي  الجانب 
إيطاليا  تعتزم  الــذي  »الميسر«  ــدور  ال إلــى  حكومته 

ليبيا  »مؤتمر  سيكون  المؤتمر  أن  إلى  الفتًا  به،  القيام 
أساسيين  »مبدأين  من  مستوحى  ليبيا«،  حول  وليس 
في  المسؤولية  الليبيين  لتولي  الكامل  االحترام  هما 

المؤتمر وضمان شمولية العملية«.
الفاعلة  ــراف  األط جميع  وجــود  أن  إلــى  البيان  ــار  وأش
الوضع  دعم  إلى  »يهدف  باليرمو  في  بليبيا  الرئيسية 
السياسي  اإلطــار  ودعــم  االقتصادية،  والتنمية  األمني 
إلى  استنادًا  لعملية سياسية منظمة  والدستوري كأساس 

خطة عمل األمم المتحدة«.

ثالثة محاور للمؤتمر
محاور  ثالثة  وضع  المؤتمر  إن  إيطالية،  مصادر  وقالت 
لبسط  جديدة  خطة  مناقشة  بينها  األعمال،  جدول  على 
المقبل،  العام  انتخابات  وإجراء  ليبيا  واألمن في  االستقرار 
يوم  إلى  تقسم  سوف  المؤتمر  أعمال  أن  إلى  مشيرة 
المشاركة  الليبية  األطراف  بين  تجرى  للمداوالت  مكرس 
الليبية  األطــراف  الثاني  اليوم  يجمع  فيما  المؤتمر،  في 

واألجنبية كافة.
األول  المحور  أن  سيرا«  ديال  »كوريري  جريدة  وأكدت 
تقدمها  سيتم  المقبل،  العام  انتخابات  إجراء  وهو  للخطة 
أن  إلى  مشيرًا  المتحدة،  األمــم  أمــام  نوفمبر   18 يوم 
في  األمنية  األزمــة  احتواء  سبل  يشمل  الثاني  المحور 
كيفية  الثالث  المحور  يناقش  فيما  طرابلس،  العاصمة 

إنعاش االقتصاد الليبي.
وقال موقع »هاف بوست«، إن قادة دوليين كبارًا بينهم 
الروسية  الحكومة  ورئيس  ميركل  األلمانية  المستشارة 
المضاربات  اللقاء، فيما ال تزال  مدفيديف سيشاركون في 
جارية بشأن مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
والفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما أكد الموقع أن مشاركة 

ماكرون ستكون حاسمة إلنجاح اللقاء.
الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن  إلى  وأشار 
ال  نوفمبر   12 يوم  باريس  في  بوتين  بالرئيس  سيجتمع 
باليرمو  األوروبية تجاه مؤتمر  المواقف  ينتظر تطور  يزال 
لكنه ألغى زيارة كانت مقررة إليرلندا في نفس الفترة، ما 

يزيد من المضاربات.
وأكد الموقع أن تونس والجزائر واإلمارات وقطر، قررت 
الليبية  األزمة  حال  بأي  ينهي  لن  الذي  المؤتمر  حضور 
لكنه سيعكس التوجه نحو مرحلة مهمة لبسط االستقرار 

وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

دول الجوار الليبي
على  اإليطالية  الحكومة  رئيس  عكف  مــواٍز  سياق  في 
لمساعيه، حيث ذكرت مصادر  الليبي  الجوار  تأييد  ضمان 
والجزائر  تونس  سيزور  كونتي  جوزيبي  إيطالية  إعالمية 
خالل أيام في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو، في الوقت 
البرلمانية  االنتخابات  إجراء  استحالة  الجزائر  ترى  الذي 
والرئاسية في ليبيا في موعد العاشر من ديسمبر المقبل 
مايو  في شهر  انعقد  الذي  باريس،  مؤتمر  أوصى  حسبما 

المنصرم.
كما أجرى كونتي مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري 
إلى  التوصل  جهود  خاللها  يحث  السيسي،  عبدالفتاح 
طموحات  يلبى  نحو  على  الليبية  لألزمة  سياسية  تسوية 

الشعب الليبي، وفق بيان رسمي للرئاسة المصرية.

تعديل  ولجنة  نصية،  عبدالسالم  النواب،  مجلس  عن  الحوار  لجنتي  رئيسا  أعلن 
حول  المجلسين  توافق  الهوش،  بشير  للدولة،  األعلى  بالمجلس  السياسي  االتفاق 
ونائبين  رئيس  من  مكون  رئاسي  مجلس  إلى  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة 
اإلعالن  يجرى  توافق  أول  وهو  وطنية،  وحدة  حكومة  يشكل  منفصل  وزراء  ورئيس 
فيها  يعلن  التي  األولى  المرة  ليست  هذه  أّن  رغم  الصخيرات،  اتفاق  منذ  عنه 
السلطة  هيكلة  إعــادة  على  توافقهما  عن  والدولة  النواب  مجلسي  من  أعضاء 
وتشكيل  ثالثة  إلى  أعضاء  تسعة  من  الرئاسي  المجلس  أعضاء  وتقليص  التنفيذية 
تنفيذ  في  المضي  إمكانية  بشأن  التساؤالت  يثير  ما  وهو  عنه،  منفصلة  حكومة 

االتفاق.
أشارا  األربعاء،  والهوش  نصية  أصدره  مشترك  صحفي  بيان  في  اإلعالن  وجاء 
من   )12( المادة  وفق  المجلسين  في  الحوار  لجنتي  لقاءات  استكمال  إلى  فيه 
المغربية  الصخيرات  في  الليبي  الحوار  أطراف  قبل  من  الموقع  السياسي  االتفاق 

2015 برعاية األمم المتحدة. 17 ديسمبر  يوم 
التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة  مشروع  »إن  البيان  في  والهوش  نصية  وقال 
الحاصل  االنقسام  إلنهاء  بامتياز  وطني  مشروع  هو  الدولة  مؤسسات  وتوحيد 
الدولة  مؤسسات  توحيد  هي  الجديدة  السلطة  »مهمة  أن  موضحين  البالد«  في 

والبرلمانية«. الرئاسية  لالنتخابات  والتهيئة 
والعمل  الوطن  لتغليب مصلحة  والدولة  النواب  أعضاء مجلسي  البيان »كل  ودعا 
الصعبة  المرحلة  هذه  يقود  أن  يستطيع  رئاسي  مجلس  اختيار  أجل  من  جد  بكل 

الضيقة«. والشخصية  والفكرية  الجهوية  الحسابات  عن  بعيدًا 
بطرابلس  الوطني  الــوفــاق  »حكومة  البيان  في  والــهــوش  نصية  دعــا  كما 
واالنخراط  العليا  الوطن  مصلحة  إلى  للنظر  بالبيضاء  الموقتة  الليبية  والحكومة 

بروح وطنية في هذا المشروع الوطني لتذليل كل العقبات أمامه«.
أجل  من  حواراتهم  الستكمال  العسكرية  المؤسسة  »أبناء  أيضًا  البيان  ودعا 
اإلعــالم  »وسائل  مطالبين  الــبــالد«،  ربــوع  كامل  في  المؤسسة  هــذه  توحيد 
السلطة  هيكلة  إعــادة  مشروع  بمساندة  كافة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
تنفيذية واحدة«. إلى سلطة  للوصول  والفعال  اإليجابي  التنفيذية وممارسة دورها 

هيكلة  إعادة  وثيقة  سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  تسلم  أعقابها  وفي 
الخطوة  وهي  الهوش،  وبشير  نصية  عبدالسالم  مع  لقاء  في  الرئاسي،  المجلس 
في  تخطيها  يمكن  إيطالية،  لمؤتمر  استباقية  خطوة  اعتبارها  يمكن  التي 

تجرى. التي  المناقشات 
المجلسين  بين  المشتركة  السياسي  االتفاق  تعديالت  صياغة  لجنة  وفشلت 
إلى  التوصل  في  عام  قبل  المتحدة  األمم  برعاية  تونس  في  اجتماعاتها  خالل 

االتفاق حول تعديل االتفاق السياسي رغم الدعم األممي في هذا الشأن.
البعثة  أن  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أكد  »الوسط«  إلى  سابق  حديث  وفي 
السياسي  االتفاق  في  التنفيذية  السلطة  مواد  لتعديل  صيغة   15 من  أكثر  قدمت 

إلى مجلسي النواب والدولة، إال أن المجلسين رفضا.

 الهيئة األفريقية تؤيّد إدخال تعديالت 
جوهرية على اتفاق الصخيرات خصوصاً 

ما يتعلق بدور الجيش في ليبيا

<  خالد المشري<  عقيلة صالح<  خليفة حفتر<  فائز السراج

أول توافق بين مجلسي النواب والدولة منذ الصخيرات 

اتفاق نهائي على إعادة هيكلة 
السلطة التنفيذية

<  الرئيس الفرنسي ماكرون<  رئيس الحكومة اإليطالية كونتي <  رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي دالميني
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ال يملك أي تجربة في الحكم ومعروف بتصريحاته المتطرفة

تحطمت في البحر بعد دقائق من إقالعها 

البرازيل تغرق في املجهول بعد انتخاب اليميني بولسونارو رئيسا

انتشال املزيد من أشالء ضحايا الطائرة اإلندونيسية املنكوبة

دفع انتخاب أول رئيس يميني متطرف بعد أكثر من ثالثين عاما على 
آخر نظام ديكتاتوري، البرازيل إلى المجهول مع بدء جايير بولسونارو 

التحضير لعملية انتقال باتجاه القطيعة مع السابق.
وحصل بولسونارو الذي سيتولى مهامه في األول من يناير 2019، 
األحد على تفويض واضح من الناخبين في االقتراع بنيله 55 بالمئة 
من األصوات في مواجهة خصمه اليساري فرناندو حداد الذي حصل 

على 45 بالمئة من األصوات، أثر حملة سادها االستقطاب.
وعبر حداد اإلثنين عن تهانيه »الصادقة« للرئيس المنتخب في 
تغريدة متمنيًا له »النجاح«. وتؤشر خطاباته الثالثة األولى التي ألقاها 
عشية انتصاره، والتي لم يذكر فيها كلمة واحدة عن خصمه حداد، 
إلى تغيير جذري. ولكنه أكد أنه ستكون هناك قطيعة مع كل ما قام 
به حزب العمال الذي فاز في االنتخابات الرئاسية األربع األخيرة، ويتم 

تحميله المسؤولية عما تواجهه البرازيل.
والرائد السابق في الجيش الذي أكد بعد إعالن فوزه أنه يريد عند 
توليه مهامه في قصر بالنالتو في برازيليا »بناء برازيل عظيمة لنا 
بلد قسمته  تجميع  إلعادة  بذل جهود شاقة  عليه  جميعا«، سيكون 
خلفا  سنوات  ألربع  الرئاسة  بولسونارو  وسيتولى  عميقا.  االنتخابات 
للمحافظ ميشال تامر الذي تنتهي واليته بتدن تاريخي لشعبيته تاركا 
بلدا يغرق في العنف والبطالة والفساد. وتوجه بولسونارو الثالثاء إلى 

برازيليا لمحادثات مع تامر بعد أن سمح له االطباء بذلك.
ومنذ االعتداء الذي كاد يكلفه حياته في سبتمبر، وأدى الى تمزق 
أمعائه، ما زال بولسونارو يعاني وال يغادر منزله سوى لماما ويتجنب 

الحشود.

تغيير النموذج االقتصادي
وستراقب األسواق من كثب االتجاه الذي سيتخذه االقتصاد الثامن في 

العالم بقيادة رئيس يعترف بعدم كفاءته في هذه المسألة.
بولسونارو،  سيعينه  الذي  الليبرالي  الوزير  غيديس،  باولو  وقال 
للبالد«، مهاجما  االقتصادي  النموذج  الجديدة »ستغير  الحكومة  إن 
»النموذج الديمقراطي االجتماعي«. ويتوقع أن يتجه إلى الخصخصة 

وإصالح نظام التقاعد.
ويقول لياندرو غابياتي، مدير شركة االستشارات »دومينيوم« في 

برازيليا إن غيديس خريج جامعة شيكاغو حيث تأثر بمنهج فكري يدافع 
التحرك  إلى  االقتصاد  يدفع  أن  »يجب  لالقتصاد،  ليبرالية  رؤية  عن 

بأسرع ما يمكن، ألن الهامش لديه سيكون ستة أشهر أو سنة«.
الالتينية  أميركا  شؤون  خبير  إسترادا،  غاسبار  يعرب  جهته،  من 
بولسونارو  بأن  اعتقاده  عن  باريس  في  السياسية  العلوم  كلية  في 
»سيكون عرضة لضغوط قوية للغاية لتحقيق نتائج سريعة ألنه استند 

إلى برنامج بالغ التطرف«.
وبولسونارو، الذي لم يقدم سوى قانونين خالل 27 عاما أمضاها 
في البرلمان، سيتولى رئاسة بلد يسكنه 208 ماليين نسمة بدون أن 

يملك أي تجربة في السلطة، على غرار وزراء حكومته المقبلة.
تصريحاته  بعد  المستقبل  من  القلقين  البرازيليين  فئات  وتزداد 
أجل  أن يحكم »من  يريد  إنه  فيها  قال  والتي  العدائية خالل حملته 
والمثليين  والنساء  السود  بذلك  وعنى  األقلية«  أجل  ال من  األغلبية 
أرض  بال  الفالحين  حركة  وأعضاء  والهنود  اليسار  ناشطي  وكذلك 

ومنظمات غير حكومية والمدافعين عن البيئة والصحافيين.
ويعتقد األكثر تفاؤال أن هذا المعجب بالحكم الديكتاتوري العسكري 
)1964-1985( سيتخلى عن خطابه القاسي خالل الحملة بعد توليه 

مهامه. لكن آخرين يتوقعون أن يحكم على أسس عقائدية أكثر منها 
براغماتية، ما يجعل البرازيل تعيش تحوال هائال.

يغيب  أال  يجب  لكن   )...( مخاطر  هناك  زالت  »ما  غابياتي  وقال 
أميركا  في  الديموقراطيات  أمتن  من  واحدة  البرازيل  أن  بالنا  عن 
الالتينية«. وأضاف أن »النموذج االشتراكي الديموقراطي )...( سيء 
جدا ونحن رهائن نمو ضعيف«. والنقطة المجهولة األخرى هي معرفة 
ما إذا كان بولسونارو سيمتلك وسائل تطبيق سياسته. وقال استرادا 

إنه »سيواجه البرلمان األكثر تشتتا في التاريخ«.

ترسيخ الديمقراطية
وسيكون بولسونارو تحت أنظار المجتمع الدولي. وقد دعاه االتحاد 
األوروبي اإلثنين إلى »ترسيخ الديمقراطية« في إشارة إلى أنه سيكون 

تحت األنظار.
»احترام  بضرورة  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  طالبه  باريس،  وفي 

المبادئ الديمقراطية«.
لكن في واشنطن أعلن البيت األبيض أّن الرئيس دونالد ترامب 
بولسونارو  انتخاب  ولقي  لتهنئته.  ببولسونارو  األحد  مساء  اتّصل 

ترحيبا من قبل قادة آخرين لليمين القومي في العالم.
فقد صرح ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا والرجل 
القوي في حكومة روما حاليا أن »المواطنين في البرازيل أيضا طردوا 
اليسار! أداء جيد للرئيس بولسونارو والصداقة بين شعبينا وحكومتينا 

ستكون أقوى«.
مارين  فرنسا  في  المتطرف  اليمين  زعيمة  تمنت  جهتها،  من 
لوبن »حظا موفقا« لبولسونارو الذي قالت إن عليه »تحسين الوضع 

االقتصادي واألمني والديموقراطي السيء في البرازيل«.
بانون  ستيف  األبيض  للبيت  السابق  المستشار  قال  ــدوره،  ب
حكومة«  مع  للبرازيل  أوثق  شريكا  »ستكون  المتحدة  الواليات  إن 

بولسونارو.
واضاف لصحيفة »فولها دي ساو باولو« أنه في جزء »من العالم 
واألزمة  فنزويال،  في  والفوضى   ، الراديكالية  االشتراكية  توجد  حيث 
يمثل  األرجنتين،  في  الدولي  النقد  صندوق  تقرير  مع  االقتصادية، 

بولسونارو مسار الرأسمالية المستنيرة«.
وهنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين بولسونارو وفق بيان صادر 
عن الكرملين أكد أنه أعرب عن »ثقته« بتنمية العالقات بين روسيا 

والبرازيل والتعاون بينهما في المحافل الدولية واالقتصادية.

<   المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 

<  الرئيس  اليميني المتطرف جايير بولسونارو وزوجته 

<   حطام من الطائرة اإلندونيسية المنكوبة في مياه بحر جاوا 

<  الرئيس األميركي دونالد ترامب <   عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي يمرون امام نصب أمام كنيس "شجرة الحياة" الذي تعرض لهجوم في بيتسرغ 

واشنطن ــ وكاالت

قبل انتخابات 6 نوفمبر الحاسمة

اتهامات لترامب باملسؤولية عن تصاعد العنف في الواليات املتحدة
  

األساسي  المحور  االنتخابية  الحسابات  تبدو 
لكافة التحركات التي يقوم بها الرئيس األميركي 
المتوقعة  المشاركة  من  أيام  قبل  ترامب  دونالد 
التجديد  انتخابات  في  األميركيين  لماليين 
نوفمبر،   6 في  األميركي  للكونغرس  النصفي 
الرئيس  شعبية  على  استفتاء  إلى  تحولت  والتي 
نفسه وسط تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف 

في أنحاء متفرقة من الواليات المتحدة.
ويوم الثالثاء، قام ترامب برفقة زوجته وصهره 
في  اليهودي  المعبد  إلى  بزيارة  كوشنير  جاريد 
شهد  والذي  بنسلفانيا،  بوالية  بيتسبرغ  مدينة 
الواليات  تاريخ  في  لليهود  معاد  هجوم  أسوأ 
المتحدة يوم السبت، والذي أسفر عن مصرع 11 

شخصًا أثناء تأديتهم الصالة.
الهجوم  بارتكاب  المتهم  باورز  روبرت  ومثل 
يجلس  وهو  األولى  للمرة  اإلثنين  المحكمة  أمام 

على كرسي متحرك.
خالل  كثيرًا  عامًا(   46( المتهم  يتحدث  ولم 
بالرد  واكتفى  دقائق  ثالث  استمرت  التي  الجلسة 
من  إجرائية  أسئلة  على  سيدي«  و»نعم  بـ»نعم« 

القاضي الفدرالي.
ويواجه باورز 29 تهمة بارتكاب جرائم عنيفة. 
كل  يموت  أن  »يجب  صاح  أنه  التقارير  وذكرت 
الحياة«،  »شجرة  كنيس  مهاجمته  عند  اليهود« 

في بيتسبرغ بوالية بنسلفانيا.
في  إصابته  بعد  السبت  باورز  اعتقال  وتم 
ولم  المستشفى.  إلى  ونقل  الشرطة،  مع  اشتباك 

تتضح مدى إصابته.
لباورز  الموجهة  التهم  إن  السلطات  وقالت 

تتضمن عقوبة اإلعدام.

المفخخة الطرود 
بإرساله  يشتبه  رجل  مثل  اإلثنين  مثل  كما 
الحزب  في  بارزين  أعضاء  إلى  مفخخة  طرودا 
ترامب  دونالد  للرئيس  ومنتقدين  الديموقراطي 
في  تنظر  التي  الفدرالية  ميامي  محكمة  أمام 

تسليمه لسلطات نيويورك.
القاضي  أمام  عامًا(   56( سايوك  سيزار  ومثل 
الجمعة على خلفية  اعتقاله  توريس، عقب  إدوين 
أي  ينفجر  لم  االقل  على  مفخخًا  طردا   15 إرسال 
الجلسة  في  بالكثير  سايوك  ينطق  ولم  منها. 

المقتضبة وتمتم »أحبك« ألحد الحضور.
الجمعة،  يوم  جديدة  جلسة  القاضي  وحدد 
التخاذ قرار بشأن منحه اإلفراج المشروط والنظر 

بطريقة غير شرعية إلى أراضي الواليات المتحدة.
كبيرة  عسكرية  تعبئة  الخطوة  هذه  وتمثل 
جندي  ألفا  حاليا  يتواجد  حيث  الحدود  طول  على 
من أفراد الحرس الوطني لمؤازرة حرس الحدود.

إن  األخيرة  األسابيع  خالل  مرارًا  ترامب  وقال 
هناك حاجة لمزيد من القوات لتعزيز أمن الحدود 
انتخابات  قبيل  سياسيًا  القافلة  استغل  حيث 
تشهد  قد  التي  التشريعية  الوالية  منتصف 

استعادة الديمقراطيين شيئًا من نفوذهم.
الحدود  وحماية  الجمارك  مفوض  أفاد  بدوره، 
السلطات  بأن  ماكالينان  كيفن  األميركي 
األميركية تتعقب مجموعة مكونة من نحو 3500 
تشياباس- منطقة  عبر  شمااًل  تتوجه  شخص 

أواهاكا في جنوب المكسيك.
ويراقب مسؤولون كذلك مجموعة أخرى تضم 
نحو 3000 شخص تجمعوا عند معبر حدودي بين 

والمكسيك. غواتيماال 
أن  اإلثنين  مساء  ترامب  أعلن  جهته،  من 
إدارته تخطط إلقامة مخيمات للمهاجرين الذين 

يصلون إلى الحدود ويطلبون اللجوء.
»فوكس  شبكة  مع  مقابلة  في  ترامب  وقال 

للجوء،  بطلب  تقدموا  حال  »في  إنه  نيوز«، 
محاكمتهم.  موعد  يحين  أن  إلى  فسنحتجزهم 
سنحتجزهم. سنبني مدن خيام، سنبني خيامًا في 

كل أنحاء المكان«.
ماليين  مئات  وننفق  مباني  نشيد  »لن  وقال 
جدًا  جميلة  ستكون  خيامًا  سننصب  الدوالرات. 
يحصلوا  لم  حال  وفي  االنتظار.  عليهم  وسيكون 

على اللجوء فسيخرجون«.
مسؤولون  كشف  الذي  الوقت  في  وحتى 
الجنود، حاول  أميركيون عن تفاصيل عملية نشر 
مهاجرون عبور نهر سوتشيات من غواتيماال إلى 
إطارات  قوارب مصنوعة من  متن  على  المكسيك 

الشاحنات أو عبر تشكيل سالسل بشرية.
رفضت  بعدما  سباحة  النهر  آخرون  وعبر 

السلطات المكسيكية فتح جسر حدودي.
الوضع  ماكالينان  وصف  السياق،  هذا  وفي 
»أزمة  بأنه  األميركية–المكسيكية  الحدود  عند 
الحدود  حرس  أن  إلى  مشيرًا  وأمنية«،  إنسانية 
1900 شخص كل يوم كانوا يعبرون  أوقفوا نحو 
الثالثة  األسابيع  مدى  على  شرعية  غير  بطريقة 

الماضية.

محامي  وطلب  نيويورك.  إلى  المحتمل  نقله  في 
واستخدم  لموكله.  البراءة  قرينة  احترام  الدفاع 

سايوك حق االمتناع عن الكالم.
واعترضت السلطات اإلثنين رزمة مشتبهًا بها 
جديدة في مكتب بريد في أتالنتا موجهة لشبكة 

سي إن إن، بحسب جيف زاكر رئيس الشبكة.
ويقول  ترامب،  مناصري  أشد  من  وسايوك 
شاحنة  في  ويقيم  متطرفة  آراء  لديه  إن  معارفه 
ومعادية  لترامب  مؤيدة  بملصقات  مغطاة 

لليبرالية.
مفخخة،  طرود  لهم  أرسلت  الذين  بين  ومن 
الخارجية  ووزيرة  أوباما  باراك  السابق  الرئيس 
ترامب  منافسة  كلينتون،  هيالري  السابقة 

الديمقراطية في االنتخابات الرئاسية السابقة.

نشر الجنود على حدود المكسيك
وفي تطور تحول أيضًا إلى قضية انتخابية، أعلنت 
أنها  الثالثاء  البنتاغون،  األميركية،  الدفاع  وزارة 
على  األمن  لتعزيز  جندي   5200 بنشر  ستقوم 
لمنع  محاولة  في  وذلك  المكسيك،  مع  الحدود 
العبور  من  الوسطى  أميركا  من  مهاجرين  قافلة 

هؤالء  نصف  من  »أكثر  إن  ماكالينان  وقال 
من  مصحوبين  غير  وأطفال  عائالت  من  يتألفون 
عنيفين  بشر  لمهربي  يسلمون مصيرهم  ذويهم 
لخوض  شخص  كل  عن  دوالر   7000 ويدفعون 

الرحلة«.
زيادة  إلى  للجنود  الكبير  االنتشار  هذا  ويشير 
الماضي  األسبوع  األولية  التقديرات  تفوق  حادة 
800 جندي  عندما أعلن مسؤولون أميركيون أن 

جنوبًا. سيتجهون 
سيكون  أيام  غضون  في  أنه  يعني  وهذا 
ثالثة  الجنوبية  الحدود  على  األمريكي  للجيش 
الدولة  تنظيم  تقاتل  التي  قواته  عدد  أضعاف 

اإلسالمية في سورية.

»أرجوكم عودوا«
اإلثنين  »تويتر«  في  حسابه  على  ترامب  وانتقد 
من  بمعظمها  المكونة  المهاجرين  قافلة  مجددًا 
من  منهم  الكثير  فر  الهندوراس  من  أشخاص 

بلدهم. العصابات في  عنف 
من  الكثير  »هناك  أدلة  يقدم  أن  دون  وكتب 
السيئين  األشخاص  من  والكثير  العصابات  أفراد 

حدودنا  إلى  المتوجهة  القافلة  ضمن  كثيرًا 
المتشدد  الخطاب  على  بذلك  مؤكدًا  الجنوبية«، 
في  فوزه  في  ساهم  الذي  للهجرة  المناهض 

.2016 العام  انتخابات 
وقال مخاطبًا المهاجرين في القافلة »أرجوكم 
المتحدة  الواليات  عودوا، لن يسمح لكم بدخول 
لبالدنا  غزو  القانونية. هذا  العملية  إال من خالل 

بانتظاركم«. وجيشنا 
أسابيع  منذ  مكثفة  حملة  ترامب  ويشن 
بشدة  المهاجرين  قافلة  مسألة  على  ركز  حيث 
صفوف  في  للهجرة  المعادية  المخاوف  وأثار 

لناخبين. ا
في  انتخابيًا  تجمعًا   11 يقيم  أن  ويتوقع 
والتي  نوفمبر،   6 انتخابات  تسبق  التي  األيام 
على  استفتاء  واشنطن  في  المراقبون  فيها  يرى 

الرئاسية. واليته 
المدنية  الحريات  اتحاد  انتقد  جهته،  من 
واصفًا  الجنود  إرسال  ترامب  قرار  األميركي 
تغذية  إلى  ويهدف  سياسي  بأنه  التحرك 
للهجرة«  المعادية  واالنقسامات  الخوف  »أجندة 

الجمهوري. الرئيس  يتبعها  التي 
وقال المحامي من االتحاد شاو دريك »يحتاج 
والحفاضات  المياه  إلى  المهاجرون  هؤالء 

فرقة جيش«. إلى  األساسيات–ال  من  وغيرها 
فحاولوا  الديمقراطي،  الحزب  أعضاء  وأما 
اقتراحات  عن  متسقة  بدائل  تقديم  جاهدين 

القافلة. مع  للتعامل  ترامب 
 4000 من  يقارب  ما  ترامب  أمر  ابريل،  وفي 
الحدود  إلى  بالتوجه  الوطني  الحرس  عناصر  من 
وتم  شمااًل.  مهاجرين  قافلة  توجهت  وقت  في 

2100 جندي. نشر نحو 

الحدود تعزيز 
الجيش  في  الشمالية  القيادة  رئيس  وقال 
أوشوغنيسي  تيرانس  الجنرال  األميركي 
 5200 عددهم  البالغ  العناصر  إن  للصحفيين 
على  الحماية«  »تشديد  محاولة  على  سيركزون 
بها،  المحيطة  والمناطق  الحدودية  المعابر 
من  الهندسة  وحدات  به  تقوم  ما  الى  باإلضافة 

موقتة. بناء سياجات 
عسكرية  شرطة  أيضًا  البنتاغون  وسيرسل 
متطورة  استشعار  أجهزة  تحمل  مروحيات  وثالث 

ليلية. رؤية  وأجهزة 
بمهمات  يقومون  ال  الجنود  أن  من  وبالرغم 
على  عملهم  ويتركز  القانون  لفرض  مباشرة 
أسلحتهم،  بكامل  نشرهم  سيتم  أنه  إال  الدعم، 

وفق مسؤولين.

عدم  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  أعلنت 
واليتها  نهاية  في  المستشارة  لمنصب  الترشح 
الرابعة عام 2021 على أن تتخلى عن رئاسة الحزب 
األزمــات  وطــأة  تخفيف  إلى  سعيًا  ديسمبر،  في 

السياسية التي يعاني منها ائتالفها الحكومي.
مسيرتها  إنهاء  باتجاه  حاسمة  خطوة  وفي 
بالدها  قادت  التي  المستشارة  قالت  السياسية، 
طيلة 13 عامًا، إنها تأمل أن ينهي رحيلها الخالفات 
على  التركيز  يتم  لكي  االئتالف  داخــل  المريرة 

مهمة حكم أكبر اقتصاد أوروبي.
مقر  في  للصحفيين  اإلثنين  ميركل  وقالت 
المحافظ  الديمقراطي  المسيحي  االتحاد  حزبها 
»اليوم، حان وقت فتح صفحة جديدة«، معلنًة أنها 

لن تختار خلفًا لها على رأس الحزب.
األزمات  من  أشهر  بعد  ميركل  إعالن  ويأتي 
هسن  مقاطعة  في  انتخابات  وغــداة  الحكومية 
مُني حزبها خاللها بخسارة كبيرة. وقالت ميركل 
)64 عامًا( إن »الصورة التي ترسلها الحكومة إلى 

الخارج غير مقبولة«.
مثلما  االنتخابية  االنتكاسات  إن  وأضافت 
»نقطة  كانت  هيسن  مقاطعة  في  األحــد  حدث 
لألحزاب  بالنسبة  فرصة«  تقدم  قد  لكنها  تحول، 

السياسية الرئيسة إليجاد طريق للمضي قدمًا.
السياسي  خروجها  عملية  ميركل  وستبدأ 
بالتخلي أواًل عن زعامة حزبها في ديسمبر، والتي 
ستجري انتخابات بشأنها خالل مؤتمر الحزب في 

ديسمبر.
وأضافت أنها لن تشارك في االنتخابات المقبلة 
انتهاء  عند  كمستشارة  مدتها  لتجديد  تسعى  أو 
مرشحين  أربعة  وأعلن  في 2021.  واليتها الرابعة 
منصب  على  التنافس  في  رغبتهم  األقــل  على 

ميركل بعد إعالنها.
إال أنها قالت إنها لن تسمي خلفًا لها. وأكدت 

»سأقبل بأي قرار ديمقراطي يتخذه حزبي«.

عقبة الهجرة
وقائدة  امرأة  أقوى  بأنها  كثيرًا  ميركل  وتوصف 
منذ  تضعف  بدأت  قوتها  ولكن  الفعلية.  أوروبــا 
قرارها في 2015 فتح حدود بالدها في ذروة أزمة 
الهجرة في أوروبا والسماح ألكثر من مليون الجئ 

بدخول البالد.
وأدى ذلك إلى حالة استقطاب في ألمانيا، وربما 

زيادة ظهور اليمين المتطرف.
وبسبب مهاجمته الالجئين أصبح حزب البديل 
أللمانيا المناهض الهجرة أكبر حزب معارض في 
هسن،  مقاطعة  في  قوية  نتائج  وبعد  البرلمان، 
المقاطعات  برلمانات  جميع  في  مقاعد  له  أصبح 

حزب  بروز  دفع  فقد  ذاته  الوقت  وفي  األلمانية. 
االتحاد  المحافظ  ميركل  بحليف  أللمانيا  البديل 
المسيحي االجتماعي إلى تبني سياسات متشددة 
المعتدلين  الناخبين  دفع  ما  وهو  الهجرة،  بشأن 

إلى اختيار حزب الخضر اليسار الوسط.
وأشاد زعيم حزب البديل أللمانيا، يورغ ميوثن، 
بإعالن ميركل تخليها عن المستشارية وقال إنها 

»أخبار جيدة«.

من الخليفة؟
وذكر روبن الكسندر مراسل جريدة »دي فيلت« أن 
لالتحاد  العام  لألمين  ممهدًا  اآلن  أصبح  الطريق 
المسيحي الديمقراطي نيغريت كرامب كارنبوير، 

الملقبة بـ»ايه كاي كاي«، لتمسك بزمام األمور.
المرأتان  استعادت  »لقد  تغريدة  في  وكتب 
مستعدًا  المعارضين  من  أي  يكن  لم  ألنه  الزخم 

لذلك«.
ولكن مرشحين آخرين ما زالوا ينتظرون ومن 
بينهم وزير الصحة ينز سباهن، المنتقد لميركل. 
األحد  الغيماينة«  »فرانكفورتر  جريدة  وذكرت 
ميركل  تتمسك  أن  »الخطأ«  من  سيكون  أنه 

بالسلطة.
منصبها  ميركل  تسليم  خالل  »من  وقالت 
بإرادتها الحرة فإنها ستظهر أنها تعرف ما يعرفه 

الجميع وهو أن نهاية مستشاريتها اقتربت«.
ومن المرجح أن تتسبب خطوة ميركل األولى 
في  فعل  ردود  في  السلطة  من  الخروج  باتجاه 
االتحاد األوروبي الذي كانت فيه منارة لالستقرار 
متعددة  عالمية  أزمات  من  االتحاد  معاناة  وسط 
ال  حليف  ووجــود  االتحاد،  من  بريطانيا  وخــروج 

يمكن التكهن بتصرفاته في البيت األبيض.
ورغم أن ميركل ال تزال تحظى باحترام واسع 
األخيرة  الداخلية  المتاعب  أن  إال  بالدها،  خارج 
األوروبية  الساحة  عن  أبعدتها  ألمانيا  داخــل 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  جهود  محبطة 
ماكرون إلصالح منطقة اليورو بينما تكون ميركل 

إلى جانبه.
ورغم مكانتها الدولية، إال أن ميركل ال تسعى 
إلى الحصول على منصب في المفوضية األوروبية 
بعد الخروج من السياسة األلمانية، بحسب ما أفاد 
مصدر في االتحاد المسيحي الديمقراطي لوكالة 

فرانس برس.
ال  قد  األبدية«  الملقبة »المستشارة  ميركل  لكن 
من  لخروجها  الزمني  جدولها  اختيار  من  تتمكن 
شريكها  يسرع  أن  ويمكن  األلمانية،  السياسة 
أطاح  حال  في  جدولها  من  االئتالف  في  الصغير 

بالحكومة قبل 2021.

أقوى امرأة في أوروبا تعتزل بعد 13 عامًا في الحكم

برلين ــ وكاالت

انتشلت فرق اإلغاثة اإلندونيسية الثالثاء المزيد 
التي  إير  اليون  طائرة  ركاب  ضحايا  أشالء  من 
شخصًا   189 متنها  وعلى  البحر  في  تحطمت 
في حين طلبت إندونيسيا من شركات الطيران 

فحص كل طائرات »بوينغ 737 ماكس«.
 737 الطائرة وهي من طراز »بوينغ  وكانت 
بضعة  قبل  الخدمة  في  وضعت  وقد  ماكس« 
أشهر، طلبت العودة إلى مطار العاصمة قبل أن 
ينقطع كل اتصال مع برج المراقبة بعد 12 دقيقة 
على إقالعها. ونقلت السلطات عن شهود عيان 

أنهم شاهدوا الطائرة تسقط في البحر.
ويشارك عشرات الغواصين في جهود البحث 
أضرت  التي  الطائرة  اختفاء  موقع  في  واإلنقاذ 
لجهة  اإلندونيسي  الطيران  قطاع  بسمعة 
استبعدت  اإلثنين،  مساء  منذ  أنه  إال  السالمة. 
فرق البحث واإلنقاذ العثور على ناجين نظرا لحالة 
األشالء مشيرة إلى احتمال تحطم الطائرة على 
قبالة سواحل  المياه  إلى 40 مترا في  عمق 30 

جزيرة جاوا.
اإلندونيسية  الوطنية  الوكالة  رئيس  وقال 
سياوغي  محمد  مترو  لتلفزيون  واإلنقاذ  للبحث 
إن الفرق نقلت حتى الساعة عشرة أكياسا تحوي 
بقايا بشرية. وقد ُأرسلت إلى مستشفى الشرطة 
في جاكرتا إلجراء فحوص الحمض النووي للتعرف 

عليها.
نتائج  تنتظر  المفجوعة  العائالت  وكانت 

كان  التي  سيتيونو  هاري  هؤالء  وبين  الفحوص 
الطائرة. فقالت »ابنتي لم يعد  صهرها على متن 
لها زوج، حفيدي لم يعد له أب«. وأكد نائب قائد 
العثور على  اري دونو سوكمانتو  الوطنية  الشرطة 
أشالء رضيع. وصرّح وزير النقل اإلندونيسي بودي 
كاريا سومادي الثالثاء »أمرتُ الشركات بفحص كل 

)طائرات( بوينغ 737 ماكس«.
وتمكنت الفرق من جمع 14 كيسا تحوي مقتنيات 

عائدة للضحايا من مالبس وأحذية ومحفظة.
وقال سياوغي »نأمل أن نتمكن من العثور على 
هيكل الطائرة — تم جمع كل ما كان يطفو على 

سطح المياه«.ال يمكن االعتماد عليه

وقالت اللجنة الوطنية لسالمة النقل إن الطائرة 
وطيارين  ورضيعين  وطفال  بالغا   178 تقل  كانت 
اثنين وستة من أفراد الطاقم على الرحلة »جي.تي-

.»160
موظفًا  عشرون  هناك  كان  الركاب،  بين  ومن 
من وزارة المالية اإلندونيسية والرياضي اإليطالي 

السابق اندريا مانفريدي.
وقال المتحدث باسم وكالة البحث واإلنقاذ يوسف 
لطيف »أولويتنا العثور على الحطام الرئيسي للطائرة 
باستخدام خمس سفن حربية مزودة بأجهزة سونار 
للكشف عن معادن تحت المياه«. ولم يتم بعد العثور 
في  الطائرة  وكانت  األسودين.  الصندوقين  على 

طريقها إلى مدينة بنغال بينانغ بجزيرة بلينتونغ 
عندما فقد االتصال بها في وقت مبكر من صباح 
اإلثنين. وأفادت اليون أير أن الطائرة وضعت في 

الخدمة في أغسطس.
وأكدت أن الطيار ومساعده لديهما أكثر من 
طبية  لفحوص  وخضعا  طيران  ساعة  ألف   11
إدوارد  اير  اليون  مدير  وأقر  مخدرات.  وفحص 
لمشكلة  تعرضت  الطائرة  بأن  اإلثنين  سيريت 
فنية تم تصليحها في بالي قبل أن تتوجه إلى 

جاكرتا، واصفا ذلك ب»اإلجراء العادي«.
سجل  أورد  سي«،  بي  »بي  شبكة  وبحسب 
يمكن  »ال  السرعة  لقراءة  جهاز  وجــود  تقني 
األحد  بالي-جاكرتا  رحلة  على  عليه«  االعتماد 
الطيار  جهازي  على  لالرتفاع  مختلفة  ــراءات  وق

ومساعده.

مساعدة تقنية
»حزنها  عن  األميركية  بوينغ  مجموعة  وعبرت 
وتعاطفها  بالحادث  المتعلقة  لألنباء  العميق« 
لتقديم  »مستعدة  أنها  مؤكدة  األهالي،  مع 

المساعدة التقنية للتحقيق في الحادث«.
وكانت بوينغ علقت بيع طائرة -737ماكس 
بعد أيام على أول تسليم تجاري لها العام الماضي 
إيرالينر  موقع  بحسب  المحرك،  في  مشكلة  إثر 

ريتنغز المتخصص في سالمة الطيران.
وقال الموقع إن محركات الطائرة يتم إنتاجها 
الكتريك«  »جنرال  بين  مشترك  مشروع  في 
سفران  ومجموعة  المتحدة  الواليات  ومقرها 

الفرنسية لمحركات الطائرات.

جاكرتا–وكاالت

برازيليا ــ وكاالت

ميركل تعلن عدم ترشحها 
ملنصب املستشارة في 2021 
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السلطات التونسية تعتبر االعتداء 
االنتحاري عمال »معزوال وبدائيا«

تصعيد تركي ضد السعودية مع مرور شهر على الجريمة

إثر ضغوط من الكونغرس وتصاعد االنتقادات الدولية

إردوغان يشير إلى محاوالت »للتغطية« على تحديد املسؤول عن قتل خاشقجي

ماتيس وبومبيو يدعوان إلنهاء حرب اليمن وبدء مفاوضات خالل 30 يومًا

الذي  االنتحاري  االعتداء  التونسية  السلطات  اعتبرت 
الشارع  في  ووقع  جريحًا  عشرين  عن  اإلثنين  أسفر 
الرئيسي في العاصمة، »معزواًل« و»بدائيًا«، وأشارت 
إلى أنها الزالت تسعى إلى تحديد دوافع المنفذة التي 
متوسطة  عائلة  من  وتتحدر  جامعية  شهادة  تحمل 

الحال.
واالعتداء هو األول منذ قرابة ثالث سنوات. وخّلف 
بيان  بحسب  خطرة،  غير  إصاباتهم  جريحا  عشرين 

رسمي.
الفراتي  هشام  التونسي  الداخلية  وزير  وصرّح 
الثالثاء أثناء زيارته موقع التفجير أن االنتحارية »ليس 
مظاهرها  أو  لسوابقها  معروفة  وليست  لديها سجل 
الدينية«. وأضاف »إنه عمل معزول، قوات األمن في 
أن  معتبرًا  كبيرة«  بسرعة  تدخلوا  لقد  تأهب،  حالة 

»االعتداء بدائي«.
االنتحارية  إن  اإلثنين  مساء  أمنية  مصادر  وقالت 
لم تكن تحمل على األرجح »حزاما ناسفا«، بل »قنبلة 

يدوية الصنع«.
عامي  اعتداءات  بشأن  التحقيقات  وأظهرت 
2015 و2016، التي أسفرت عن مقتل العشرات، أن 
حيث  المجاورة  ليبيا  في  تحصل  كانت  التحضيرات 
تأصل تنظيم »داعش« مستغاًل الفوضى السائدة في 

البالد.
تتبن  ولم  شرطيًا.   15 العشرين،  الجرحى  وبين 
أي جهة التفجير حتى الساعة. وقال مصدر في وزارة 

الداخلية إن البحث جاٍر عن متواطئين مفترضين.

قيم التسامح
وغداة هذا االعتداء األول في العاصمة منذ 2015، 
عادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة 

المزدحم وأعادت المقاهي فتح أبوابها.
التي  الجادة  هذه  في  الشرطة  انتشار  تعزيز  وتم 
الداخلية  وزارة  تقع  وحيث  عادًة  للمراقبة  تخضع 

والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس.
السينمائية،  قرطاج  أيام  مهرجان  منظمو  وأكد 
بيان  في  البالد،  في  الرئيسية  الثقافية  األحداث  أحد 
أن المهرجان سيجري كما كان مقررًا بعد بضعة أيام 

»لالحتفال بقيم التسامح واالنفتاح والحياة«.

عاطلة عن العمل
وكانت االنتحارية، منا قبلة، تحمل شهادة جامعية في 
األعمال باللغة االنجليزية وهي من بلدة زردة النائية 

في والية المهدية على الساحل الشرقي للبالد.
ووفق عائلتها، لم تجد الشابة التي تخرّجت منذ ثالث 
سنوات، عماًل في قطاع األعمال لكنها كانت تساعد 

أحيانًا وتهتمّ بالماشية. واستجوبت الشرطة شقيقي 
االنتحارية، بحسب والديها اللذين اعتبرا أن ابنتهما 
»ساذجة« و»تم التالعب« بعقلها. وتحدثا عن شابة 
على  وقتها  معظم  تمضي  كانت  وعزباء  »مثالية« 
من  الشهادات  حاملي  ثلث  حوالي  ويعاني  حاسوب. 
البطالة في تونس حيث ال يزال االقتصاد بطيئًا بعد 

أكثر من سبع سنوات من ثورة 2011.
وأكد المحلل السياسي سليم خراط أن »هذا األمر 
تطرف  خلف  تقف  التي  العميقة  األسباب  أن  يُظهر 
يتسبب  أال  »يجب  وتابع  سائدة«.  تزال  ال  الشباب 
هذا االعتداء بحملة قمع أمنية« معتبرًا الدعوات إلى 

تطبيق حالة طوارئ أكثر تشددًا »مقلقًة«.
التي  المسلحة  المتطرفة  المجموعات  وتستهدف 
الحدود  على  الجبلية  المناطق  في  خصوصًا  تنشط 
مع الجزائر، بشكل متكرر قوات األمن التونسية. ولم 
تتوقف السلطات حتى اليوم عن تمديد حال الطوارئ 
تونس  في  الدامية  االعتداءات  سلسلة  منذ  السارية 

وسوسة عام 2015.
ومنذ ربيع عام 2016، شهد الوضع األمني تحسنًا 
السياح، عاد هؤالء  البالد من  أن خلت  واضحًا. وبعد 
بكثافة إلى تونس في السنتين الماضيتين، ما سمح 
االقتصاد  إلى  بالنسبة  الحيوي  القطاع  هذا  بإنعاش 

التونسي.
»الربيع  من  الوحيدة  الناجية  تونس  وتستعدّ 
في  حاسمة  وتشريعية  رئاسية  النتخابات  العربي«، 
الحياة  تعتبر  وقت  في  اإلثنين  اعتداء  ويأتي   .2019
صراعات  بسبب  مستقرة  غير  تونس  في  السياسية 
على السلطة، خصوصًا في صلب حزب »نداء تونس« 

الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
هذا  أن  اإلثنين  عامًا(   90( السبسي  قائد  واعتبر 
االعتداء »يذكرنا بأنه لدينا مشاكل أخرى في تونس« 

غير التنافس على السلطة.

يرى مراقبون أن إعالن الحزب الحاكم في الجزائر نيته 
ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة في 
2019، ال يعتبر رسميًا، لكنه قد يزيل بعض الغموض 
بخصوص نوايا رئيس الدولة قبل نحو ستة أشهر من 
االنتخابات. وكان األمين العام لحزب »جبهة التحرير 
الوطني«، جمال ولد عباس المعروف بأنه مقرب منذ 
إلى  الداعين  أول  بوتفليقة  الرئيس  من  بعيد  زمن 
في  مناضليه  »أمل«  عن  معبرًا  أبريل،  في  ترشيحه 

أن  عباس  ولد  أكد  واألحد،  الحكم.  في  بقائه 
الحزب  »مرشح  هو  عامًا(   81( بوتفليقة 

مريض  الرئيس  أن  رغم   »2019 في 
ويجد  متحرك  كرسي  على  ومقعد 

منذ  الكالم  في  كبيرة  صعوبة 
إصابته بجلطة دماغية منذ العام 
2013. وهو نفسه لم يعلن رغبته 

بشكل رسمي.
وكان الفتًا أن الوكالة الرسمية 

قامت بنقل إعالن ولد عباس، بينما 
الحكومي،  التلفزيون  له  يشر  لم 

بشكل  الخبر  اإلذاعة  ذكرت  حين  في 
»ليبرتيه«  جريدة  وبحسب  مقتضب. 

الصادرة بالفرنسية، فإن األمر محسوم بتصريح 
ولد عباس أن بوتفليقة سيترشح لوالية خامسة، بينما 

اكتفت الصحف األخرى بنقل الخبر دون تعليق.
وعلقت الجريدة أن »بوتفليقة سيترشح للبقاء في 
الحكم، كما في 2014 دون أن يقوم بحملة انتخابية«. 
أما موقع »كل شيء عن الجزائر« فكتب أنه »يبدو من 
الوهلة األولى أن سيناريو )انتخابات( 2014 سيتكرر«.

شكوك  هناك  كانت  البداية  »في  الموقع:  وكتب 
حيال صحة رئيس الدولة وقدرته على مواصلة مهمته 
على رأس الدولة، ثم تزايدت الدعوات لالستمرارية، 

تبعها إعالن حزب جبهة التحرير لمرشحه«.
بشكل  ترشحه  بوتفليقة  يعلن  لم   2014 وفي 
تقديم  مهلة  انتهاء  من  أيام  عشرة  قبل  إال  رسمي 

ملفات الترشيحات.

مزايدة
فإن  شريف  إدريس  السياسي  المحلل  وبحسب 
»الغموض مازال يسود االنتخابات الرئاسية، وبما أن 
بوتفليقة لم يعلن ترشحه ال يمكن أن نعتبره مرشحًا« 

بشكل رسمي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر 
الذي يعلن فيه  أنه »بين إعالن ولد عباس، والوقت 
تحدث  أن  يمكن  ذلك،  أعلن  إذا  ترشحه،  بوتفليقة 

أشياء كثيرة«.
وأشار موقع »كل شيء عن الجزائر« إلى أن »صحة 

الرئيس تبقى الشيء الوحيد غير المعروف«.
وبحسب المحللين فإن من المستبعد أن 
يكون قد تم تكليف ولد عباس التحدث 
باسم الرئيس وإعالن ترشحه نيابة 
أحدًا  نفوض  أن  يمكن  »فال  عنه. 
لالنتخابات  الترشح  إلعالن  آخر 

الرئاسية«، كما أوضح إدريس.
المحلل  رأى  جهته،  من 
»ولد  أن  هناد  محمد  السياسي 
عباس ليس له أي وزن في اتخاذ 
الخامسة  الوالية  حول  القرار« 

»فال أحد طلب منه التحدث«.
تصريح  يكون  أن  يستبعد  وال 
التحرير  »جبهة  لحزب  العام  األمين 
الوطني« مزايدة بين أنصار الرئيس للرد على 
تصريحات أحزاب أخرى. وأضاف موقع »كل شيء عن 
الجزائر« أن »هناك مؤشرات بأن رؤساء أحزاب األغلبية 
الحاكمة يتنافسون حول من هو األكثر وفاء للرئيس«.

القاطرة والعربات
وكذلك فعل التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس 
بقاء  أن  السبت،  اعتبر  الذي  أويحيى،  أحمد  الوزراء 
بوتفليقة في السلطة »ضرورة سياسية وضمان لألمن 
واالستقرار« في البالد، »وال يمكن إيجاد رئيس يحقق 

اإلجماع غير بوتفليقة«.
وقليل من المحللين يشكك في إمكانية عدم ترشح 
بوتفليقة، »فما دام على قيد الحياة سيترشح« لوالية 

خامسة كما لخص هناد.

<  منفذة الهجوم االنتحاري »منا قبلة« 

اسطنبول ــ وكاالت

تونس ــ وكاالت

الجزائر–وكاالت

القدس المحتلة، رام اهلل- وكاالت

واشنطن – وكاالت

السعودية  بإرادة  أمس  تركيا  شككت 
جريمة  في  التحقيق  في  بصدق«  »التعاون 
قنصلية  في  خاشقجي  جمال  الصحافي  قتل 
من  يوم  بعد  وذلك  اسطنبول،  في  بالده 
التركي  الرئيس  بها  أدلى  الفتة  تصريحات 
رجب طيب إردوغان قال فيها إنه يخشى من 
المسؤول  على  للتغطية«  »محاولة  هناك  أن 
السعودي الذي اتخذ قرار تنفيذ العملية، من 

دون تحديده باالسم.
ومع مرور شهر كامل منذ دخول خاشقجي 
فريق  يد  على  داخلها  وقتله  القنصلية  لمقر 
خصيصا  السعودية  أرسلته  شخصا   15 من 
اكتوبر   2 صباح  اسطنبول  إلى  الغرض  لهذا 
على  للحصول  المقر  سيزور  أنه  لمعرفتهم 
الفقيد  جثمان  مصير  زال  ما  رسمية،  أوراق 
مجهوال، وهو ما دفع إردوغان لتجديد مطالبته 
إنه »متعاون  قالوا  بتحديد اسم من  للرياض 

محلي« تسلم جسده لدفنه بعد مقتله.
أكد مسؤول تركي كبير اشترط عدم  كما 
المسؤولين  أن  أمس  اسمه  عن  الكشف 
خصوصا  »مهتمين  بدوا  السعوديين 
ضد  نملكها  التي  األدلة  على  بالحصول 
أنهم  نشعر  »لم  وأضاف  الجريمة«.  مرتكبي 
حريصون على التعاون بصدق في التحقيق«. 
وجاءت هذه التصريحات في وقت يزور النائب 
تركيا  المعجب  سعود  الشيخ  السعودي  العام 

منذ األحد في إطار هذا التحقيق.
من  »طلبنا  التركي،  المسؤول  وتابع 
حول  معلومات  السعوديين  المسؤولين 
وهوية  خاشقجي  جمال  جثة  وجود  مكان 
طلب  مكررًا  المزعوم«،  المحلي  الشريك 
الـ18  بهم  المشتبه  تسليمها  أنقرة 
يحاسبوا  »كي  السعودية  في  الموقوفين 

أفعالهم«. على 
ناقدة  رأي  مقاالت  يكتب  خاشقجي  وكان 
»واشنطن  صحيفة  في  الرياض  لسياسات 
بوست« األميركية منذ عام بعد اتخاذه قرارا 

<  متظاهر  يحمل صورة الصحفي جمال خاشقجي بينما يغادر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب مقر  القنصلية السعودية في اسطنبول

بالرحيل الطوعي عن المملكة خشية اعتقاله 
الذي  سلمان  بن  محمد  العهد  ولي  يد  على 
معارضين  فيها  اعتقل  واسعة  حملة  شن 
وكان  السياسية.  اإلتجاهات  مختلف  من 
السعودية  لخاشقجي عالقات واسعة باألسرة 
لتحرير  رئيسا  العمل  له  وسبق  الحاكمة، 
السعودية  لسفير  ومستشارا  »الوطن« 
المخابرات  ومدير  واشنطن،  لدى  السابق 

الفيصل. السعودية، األمير تركي 
وبعد أن أكدت غداة اختفائه أن خاشقجي 
الرياض بعد أكثر  غادر القنصلية حيًا، أعلنت 
لكنها  قنصليتها  في  ُقتل  أنه  أسبوعين  من 
أثارت  متناقضة  روايات  ذلك  بعد  قدّمت 
و»اشتباك  شجار  عن  فتحدثت  الشكوك. 
»عناصر  نفذها  عملية  عن  وبعدها  باأليدي« 
السلطات  تكن  ولم  إطار صالحياتهم«  خارج 

على علم بها.
وتقول وسائل اإلعالم التركية إن العناصر 

لتنفيذ  الرياض  أوفدتهم  الذين  السعوديين 
الجثة.ويتحدث  بتقطيع  قاموا  العملية 
تورط  عن  تركية  إعالم  ووسائل  مسؤولون 
في  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي 
السعودية بشدة. تنفيه  الذي  األمر  القضية، 

ليل  السعودي،  العام  النائب  المعجب،  وزار 
االستخبارات  جهاز  مكتب  الثالثاء-األربعاء 
في  التحقيق  إطار  في  اسطنبول  في  التركية 
أنباء  وكالة  بحسب  خاشقجي،  قتل  جريمة 
الوكالة  وأفادت  الخاصة.  التركية  »دوغان« 
ليل  منتصف  بعد  الفندق  غادر  المعجب  أن 
مقر  إلى  توجّه  موكب  في  بقليل  الثالثاء 

إدارة جهاز االستخبارات في اسطنبول.
حول  إضافية  تفاصيل  الوكالة  تعطِ  ولم   
النائب  التقاها  التي  الشخصيات  أو  الزيارة 

النقاشات. أو محتوى  العام 
وأثناء زيارته لتركيا، التقى المعجب مرتين 
وزار  فيدان  عرفان  اسطنبول  عام  مدعي 

وشّكك  اسطنبول.  في  السعودية  القنصلية 
صحيفة  في  سيلفي  القادر  عبد  الصحافي 
بقربه  والمعروف  اليومية،  التركية  »حرييت« 
في  الرياض  بإرادة  األربعاء  السلطات،  من 
التعاون في التحقيق. وكتب »بداًل من تقاسم 
المعلومات التي بحوزته، يحاول النائب العام 
التي  )المعلومات(  على  الحصول  السعودي 
شدد  المعجب  إن  وقال  تركيا«.  جمعتها 
وعارض  خاشقجي،  هاتف  على  الحصول  على 
في  بهم  المشتبه  محاكمة  صارم  بشكل 

تركيا، كما تطلب أنقرة.
يعرف  العام  النائب  أن  الصحافي  واعتبر 
»أخفى«  وقد  خاشقجي،  جثة  وجود  مكان 
وكتب  األتراك.  نظرائه  عن  المعلومة  هذه 
أجل  من  يعمل  العام  »النائب  سلفي 
التالعب  عبر  )السعودي(  العهد  ولي  إنقاذ 
هذه  على  الضوء  إلقاء  من  بداًل  بالتحقيق 

الجريمة«.

زعم الجيش اإلسرائيلي أنه لم يكن يعلم أن إحدى 
غاراته على غزة استهدفت قاصرين، مدافعا بذلك عن 
نفسه من االتهامات التي وجهت إليه بعد مقتل ثالثة 

فتية في ضربة جوية في القطاع مطلع األسبوع.
الثالثاء  وأوضح الجيش اإلسرائيلي في بيان مساء 
أنه اعتقد أن الفتية الثالثة الذين تبلغ أعمارهم بين 
كانوا  غزة،  في  الصحة  وزارة  حسب  عاما  و14   13
يزرعون قنبلة بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل 

والقطاع.
من  مجموعة  رصدوا  »الجنود  إن  بيان  في  وقال 
ثالثة مشبوهين يقتربون بوضع القرفصاء وبما يثير 
الشكوك، من الحدود مستفيدين من الظالم«، موضحا 
أنهم ضبطوا بينما كانوا »يخربون السياج ويحفرون«.

كانوا  »الثالثة  أن  االسرائيلي  الجيش  وتابع 
حوادث  في  سجلت  التي  نفسها  بالطريقة  يتحركون 
سابقة قام خاللها إرهابيون بوضع عبوات ناسفة في 

المكان نفسه«.
الجوية  الضربة  يوجه  أن  قبل  قام  أنه  وأضاف 
لم  لكنهم  باتجاههم  تحذيرية  عيارات  »بإطالق 
يستجيبوا«.وزعم أن العسكريين »لم يتبين لهم أنهم 

فتية«.
األحد  أعلنت  غزة  قطاع  في  الصحة  وزارة  وكانت 
في  السلقا  وادي  من  أطفال«  شهداء  »ثالثة  مقتل 

أبو  »قصف جوي إسرائيلي«، هم خالد بسام محمود 
 13( ظاهر  أبو  محمد  الحميد  وعبد  عامًا(   14( سعيد 

عامًا( ومحمد ابراهيم عبد اهلل السطري )13 عامًا(.
واتهم المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اسرائيل 
ب»االستخدام المفرط للقوة« بعد مقتل الفتية الثالثة 
الذين قال إن أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما وتم 

تشييعهم اإلثنين.
كشفت  تحقيقاته  إن  الفلسطيني  المركز  وقال 
مع  الفاصل  السياج  من  »اقتربوا  الثالثة  األطفال  أن 
دير  مدينة  وشرق  السلقا  وادي  قرية  شرق  إسرائيل 
البلح، في محاولة يبدو أنها تسلل«، موضحا أن »طائرة 
إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخا« باتجاههم أسفر 

عن مقتلهم.
وغير  مدنيين  كانوا  الثالثة  »األطفال  أن  وأوضح 
األحمر  الهالل  مسعفي  عن  نقل  بينما  مسلحين«، 
الفلسطيني الذين انتشلوا جثث األطفال الممزقة، أنه 

»لم يكن بحوزتهم أي شيء«.
بأنها »جريمة جديدة من  العملية  المركز  ووصف 

الجرائم الناجمة عن االستخدام المفرط للقوة«.
ويأتي ذلك في إطار التوتر المستمر منذ أشهر على 
الفلسطينيون  بها  يقوم  متواصلة  احتجاجات  خلفية 
عند السياج الفاصل في قطاع غزة تتخللها مواجهات، 
وبعد تصعيد إضافي ترجم خالل األسبوعين الماضيين 

بإطالق صواريخ من قطاع غزة وبغارات إسرائيلية.
كان  التوترات،  هذه  في  فلسطينيا   218 وقتل 
في  واحد  اسرائيلي  جندي  قتل  كما  اإلثنين.  آخرهم 

المواجهات المتواصلة منذ 30 مارس 2018 في إطار 
ما يعرف ب»مسيرات العودة الكبرى« والتي تتمسك 
مع  مدنهم  ترك  على  أجبروا  الذين  الالجئين  بحق 
إلى  العودة  في   1948 عام  الصهيوني  الكيان  إنشاء 
أراضيهم، وكذلك إنهاء الحصار اإلسرائيلي الخانق على 

القطاع المكتظ بالسكان منذ أكثر من عشر سنوات.
حركة  احتواء  بضرورة  حصارها  إسرائيل  وتبرر 
على  تسيطر  التي  اإلسالمية  الحركة  وتتهم  حماس، 

القطاع بتنظيم االحتجاجات ألهداف »إرهابية«.

السلطة تقرر سحب اإلعتراف بسلطة اإلحتالل
في تطور منفصل، أعلن المجلس المركزي الفلسطيني 
إسرائيل  بدولة  االعتراف  تعليق  قرر  أنه  اإلثنين 
التحرير  منظمة  وخوّل  معها،  األمني  التنسيق  ووقف 

الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه.
وقال المجلس عقب اختتام دورته العادية الثالثين 
في رام اهلل في الضفة الغربية إن التعليق يجب أن ينفذ 

إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين.
واإلسرائيلية  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  وتعمل 
لهذا  وأي وقف  الغربية،  الضفة  في  وثيق  معا بشكل 

التعاون قد يزيد المخاوف من تصاعد العنف.
اجتماعاته  في  مماثلة  قرارات  المجلس  واتخذ 
تنفيذها  يتم  لم  لكن   ،2015 وعام  يناير  األخيرة في 
والرئيس  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  قبل  من 
اجتماعات  نهاية  في  بيان  وقال  عباس.  محمود 
نظرا  إنه  يومين  استمرت  التي  المركزي  المجلس 

»إنهاء  المجلس  قرر  التفاقاتها،  إسرائيل  »لتنكر« 
والسلطة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  التزامات 
مع سلطة  اتفاقاتها  تجاه  كافة  الفلسطينية  الوطنية 
االحتالل«. وهذا يتضمن وفق البيان »تعليق االعتراف 
بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على 
حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية«، إضافة إلى »وقف التنسيق األمني بأشكاله 

كافة«.
كما شمل قرار المركزي »االنفكاك االقتصادي على 
اعتبار أن المرحلة االنتقالية بما فيها اتفاق باريس لم 

تعد قائمة«.
وذكر المجلس في بيانه أنه »يخول السيد الرئيس 

واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك«.
وكان عباس قد تعهد األحد بأنه لن يسمح لصفقة 
القرن بأن تمر، في إشارة إلى خّطة سالم وعد الرئيس 
النزاع  لحل  عنها  بالكشف  ترامب  دونالد  األميركي 

الفلسطيني-اإلسرائيلي.
الذي  بلفور  ووعد  القرن  بين صفقة  عباس  وقارن 
آنذاك  البريطاني  الخارجية  وزير   1917 عام  قطعه 
اللورد آرثر بلفور وتعهّد فيه باسم المملكة المتّحدة 

بإنشاء وطن قومي لليهود.
العام  في  تأسس  الذي  المركزي  المجلس  ويعتبر 
1973 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة 
التشريعية العليا في اتخاذ قرارات مصيرية هامة، وعلى 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ ما 

يصدر عنه من قرارات.

أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما

جيش االحتالل يزعم أنه قتل ثالثة أطفال في غارة على غزة عن طريق الخطأ

الحرب  إنهاء  إلى  المتحدة  الواليات  دعت 
الضربات  بوقف  خصوصًا  مطالبة  اليمن،  في 
الجوية لما يسمى بالتحالف العربي الذي تقوده 
بعد  موقفها  في  واضح  تغيير  في  السعودية، 
في  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحفي  مقتل 

مقر قنصلية بالده بإسطنبول.
مفاوضات  فتح  تطلب  التي  واشنطن  لكن 
الوقت  في  ترى  يومًا  ثالثين  خالل  سالم 
بها  يقوم  أن  يجب  األولى  الخطوة  أن  نفسه 
إيران  من  المدعومون  الحوثيون  المتمردون 
المتحدة  للواليات  اللدودة  العدوة  الشيعية، 

وحلفائها السعوديين السنة.
وأكد على تغير الموقف األميركي أن الرسالة 
جيم  األميركي  الدفاع  وزير  كررها  نفسها 
ولم  بومبيو.  مايك  الخارجية  وزير  ثم  ماتيس 
خاشقجي  مقتل  إلى  األميركيان  الوزيران  يشر 
الصحفي المنتقد للرياض، الحادثة التي أثرت 
دور  في  شبهات  وأثارت  المملكة  صورة  على 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان. 
لكن هذا الحزم األميركي يأتي بينما تتعرض 
في  لضغوط  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة 

الكونغرس من أجل النأي عن السعودية.
الوقت  »حان  بيان  في  بومبيو  مايك  وقال 
ذلك  في  بما  العدائية،  األعمال  لوقف  اآلن 
المسيّرة  الطائرات  وغارات  الصواريخ  إطالق 
الحوثيون  عليها  يسيطر  التي  المناطق  من 
أن  وأضاف  واإلمارات«.  السعودية  باتجاه 
»الغارات الجوية للتحالف يجب أن تتوقف بعد 

ذلك في كل المناطق المأهولة في اليمن«.
بتصريحات  ذلك  بعد  ماتيس  جيم  وأدلى 
إلى  االنضمام  إلى  »الجميع«  داعيًا  مماثلة، 
إلطالق  وقف  أساس  على  مفاوضات  »طاولة 
المتمردين  انسحاب  إلى  يفضي  النار« 
»ثم  السعودية  مع  الحدود  من  أواًل  الحوثيين 
عمليات القصف« التي يقوم بها التحالف الذي 

تقوده السعودية.
سيتيح  المعارك  وقف  أن  ماتيس  وأضاف 
لمبعوث األمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، 

»جمع« مختلف األطراف »في السويد«.

أزمة إنسانية
صرح  واشنطن،  في  صحفي  مؤتمر  وفي 
ماتيس الذي كان التقى نهاية السبوع الماضي 
هامش  على  العرب  المسؤولين  من  العديد 
حوار المنامة بالبحرين: »علينا أن نقوم بذلك 
األيام الثالثين المقبلة )..( وأعتقد أن السعودية 

واإلمارات على استعداد« للمضي في األمر.
أولية  مشاورات  إجراء  أيضًا  بومبيو  وطلب 
في  نوفمبر  »في  المتحدة  األمم  موفد  برعاية 
بلد ثالث«، للبحث خصوصًا في »إخالء الحدود 
من األسلحة وتركيز كل األسلحة الثقيلة بأيدي 

مراقبين دوليين«.

وكانت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم 
محادثات سالم في سبتمبر الماضي في جنيف، 

باءت بالفشل في غياب الحوثيين.
حوالي عشرة  فيها  التي سقط  الحرب  وفي 
آالف قتيل وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية حالية 
تتواجه  المتحدة،  األمم  حسب  العالم،  في 
القوات الموالية للحكومة المدعومة من األسرة 
إيران  من  المدعومين  المتمردين  مع  الدولية 
الذين سيطروا في 2014 و2015 على مناطق 
واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء. وفي 
مارس 2015 تدخل التحالف بقيادة السعودية 

دعمًا للقوات الموالية للحكومة.
ويقدم الجيش األميركي مساعدة لوجستية 
معلومات  ويتقاسم  واإلمارات  للسعودية 
األساسيين  الحليفين  هذين  مع  استخبارية 
بشن  اتهامات  مواجهة  في  لكن  لواشنطن. 
الرياض  قبل  من  وأخطاء  عشوائية  ضربات 
أودت بحياة مئات المدنيين، كانت إدارة ترامب 
السعوديين وحتى  تحت الضغط أصاًل لضبط 

لخفض الدعم العسكري لهم.
وبعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية 
في إسطنبول في 2 أكتوبر، تصاعد هذا الضغط 
خصوصًا بسبب االنعكاسات الدولية لألزمة التي 
تواجهها المملكة. واستبعدت فرنسا والواليات 
المتحدة وقف صادرات األسلحة إلى السعودية، 

لكن ألمانيا اختارت وقف هذه الصادرات.
واشنطن  موقف  تبدل  يأتي  المقابل،  في 
بشأن الحرب في اليمن بعد تصريحات مماثلة 
فلورانس  الفرنسية  الجيوش  وزيرة  بها  أدلت 
 )...( الوقت  »حان  أنه  الثالثاء  رأت  التي  بارلي 

لوقف هذا النزاع«.

الحزب الحاكم يعلن بوتفليقة 
مرشحًا لفترة خامسة رغم مرضه

 <    مايك بومبيو

 <   تشييع ثالثة فتية فلسطينيين قتلوا في غارة اسرائيلية على قطاع غزة 

 <    جيم ماتيس



مصارف  في  المجمدة  الليبية  األرصــدة  قضية  سجلت 
تجاوزت  األسبوع،  هذا  األهمية  بالغة  تطورات  بلجيكا 
البلجيكية قد  الحكومة  إذا كانت  معها السؤال حول ما 
السؤال  ليصبح  المجمدة،  الليبية  األموال  في  تصرفت 
األهم، ووفق مراقبين، أين وإلى من ذهبت 300 مليون 

يورو خالل الستة أشهر األخيرة من العام 2012.
على نحو مفاجئ، أقر مصدر حكومي بلجيكي، ضمنيا 
المجمدة  الليبية  األرصدة  على  المفروض  الحظر  برفع 
منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ 
تفجير القضية قبل أكثر من عام، فيما نقلت محطة إذاعة 
بلجيكية عن مصدر مقرب من الملف قوله: »إن الحكومة 
الليبية  الميليشيات  تمويل  في  دورا  لعبت  البلجيكية 

المسؤولة عن اإلتجار بالبشر«.
الحظر  رفع  بلجيكا  قرار  »إن  قالت:  حكومية  مصادر 
عن األموال الليبية المجمدة اندرج بموجب قرار مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، 
عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني 

لذلك«.
العقوبات والتجميد

فرض  األمن  مجلس  أن  البلجيكية  الحكومة  وتوضح 
العقوبات ضمن القرار 1970، الذي اعتمد في 16 فبراير 
2011. وتضيف: »تم إلغاء تجميد األصول الليبية وحظر 
األسلحة على ليبيا جزئيا بموجب القرار 2009، الذي صدر 
في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد 

القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر«.
وتبرر مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه 
تم »نقل هذين النصين إلى القانون األوروبي، وبالتالي 
ينطبقان أيضا على بلجيكا، ولكن تفسيرا للقرار الثاني 
من قبل مجموعة المستشارين للعالقات الخارجية تابعة 
لالتحاد األوروبي، الذي تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، 
يقول إنه لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة 

من الحسابات المحظورة«.
وزير المالية ستيفن فاناكير، وحسب مصادر لإلذاعة 
البلجيكية، أذن لمصرف »يوروكلير« باإلفراج عن األموال 
نائب  من  بموجب خطاب   ،2012 أكتوبر   4 في  الليبية 
رئيس الخزانة. وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت 
أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر 
برفع الحظر في الواقع. ونفى وزير الخارجية اليوم هذا 
األمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي 

اتخذ القرار.
تهريب أسلحة لميليشيات

التطور اآلخر األكثر أهمية، وفق مراقبين، هو ما نقلته 
إذاعة »آر تي بي إف إم«، عن مصدر اشترط عدم كشف 
هويته، بالقول: »فصائل الميليشيات الليبية حصلت على 
سنوات«،   7 مدار  على  يحتاجونها  التي  األسلحة  جميع 
مضيفا: »بعض الدول تسلحهم علنا، لكنهم وجدوا أيضا 
األسلحة بوسائل أخرى«، موضحا: »كانت هناك قضية أو 
اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت في مطار )أوستند( 

البلجيكي محملة باألسلحة نحو ليبيا«.

بأربعة  المصادر، فقد جرى »تجميد األصول  وحسب 
يتم  لم  واألربــاح  الفوائد  لكن   ،2011 العام  في  بنوك 
من  مليارات  و5   3 بين  ما  استعمال  وجرى  تجميدها، 
هذه الحسابات منذ العام 2012«. وقالت: »ال أحد يعرف 
بالضبط ما حدث لهذا المال، لكن تقرير األمم المتحدة، 
تهريب  مشكلة  بوجود  يفيد  سبتمبر،  في  نشر  الذي 
والميليشيات«،  المسلحة  الفصائل  لتغذية  األسلحة 
مضيفة: »هناك سوق كاملة تهدف إلى جلب المهاجرين 

وإشراك شبكات البغاء النيجيري«.
وفي يونيو الماضي، كشفت مجلة »لوفيف لكسبرس« 
البلجيكية، أن وفدا يمثل مجلس األمن الدولي زار بلجيكا 
لمعرفة مصير  تحقيقا رسميا  الماضي، وباشر  مايو  في 
 ،2011 العام  منذ  البالد،  في  المجمدة  الليبية  األموال 
لدى  المجمدة  باألموال  يتعلق  األمــر  أن  إلى  مشيرة 
مؤسسة )يوركلير( المالية، التي هي محل تحقيق رسمي 
من قبل مكتب االدعاء العام البلجيكي، تحت بند مكافحة 

غسل األموال.
جامعة  في  الفخري  األســتــاذ  واتــروالــجــي،  روبــرت 
كاليفورنيا قال إنها »مؤسسة مافيا، لكنها تعتمد على 

جميع الميليشيات المعنية. إنها تتلقى أمواال خارجية«.
إذ  عــام،  نحو  منذ  الملف  هذا  حول  الجدل  ويمتد 
كشف سفير ليبيا السابق لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا 
الماضي  مارس  في  حميمة،  محمد  مراد  ولوكسمبرغ، 
الليبية  الدولة  أرصــدة  من  يــورو  مليون   300 سحب 
 2012 يونيو   30 من  الفترة  في  بلجيكا  في  المجمدة 
وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. وأوضح حميمة 
في بيان حصلت »الوسط« على نسخة منه وقتذاك أن 
قيمة األرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد على 15 
مليار يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله في 
بروكسل من وزير المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ 

المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها.
لم تتوقف أصداء هذا الكشف على الجانب الحكومي، 

إذ تفاعل البرلمانان الليبي والبلجيكي مع هذه التطورات.
مجلس  في  الحوار  لجنة  رئيس  طالب  ليبيا،  ففي 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  نصية،  عبدالسالم  النواب، 
والنائب العام والرقابة اإلدارية وديوان المحاسبة بمعرفة 
كيفية صرف األموال الليبية في بلجيكا، ولمن ذهبت؟.

وقال رئيس لجنة الحوار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
تغذي  »ليبيا  إن  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  بموقع 

أزمتها األمنية من مواردها«.
خطط  فقد  البلجيكي،  ــواب  ــن ال مجلس  فــي  ــا  أم
البرلمانيون البلجيكيون لسماع خبراء األمم المتحدة في 
جلسة داخل مجلس النواب، حيث دعا البرلمانيون مرارا 
وقال  القضية.  هذه  لشرح  البلجيكية  الحكومة  وتكرارا 
النائب جورج داليمان لإلذاعة: »عندما نطرح السؤال على 
الوزراء، ال نتلقى إجابة تذكر عن المبالغ واألسباب. هذه 

مشكلة خطيرة للغاية، وتلوث سمعة بلجيكا«.
من جهته، يرى البرلماني جورج جيلكينيت أن الحكومة 
عدم  لغاية  للملف  المعقد  الطابع  تستخدم  البلجيكية 
على  المتخذة  القرارات  عن  والتراجع  المعلومات  إعطاء 

المستوى األوروبي.

التكتم العام
الشفافية  توجد  »ال  إنه  يقول  واترولجي  روبرت  لكن 
الضرورية على المستوى البرلماني«، مضيفا: »هذا هو 
العام«.  التكتم  قانون  من  نوع  وهو  المطبق،  الصمت 
ونقلت اإلذاعة عن مصدر أمني قوله: »من الممكن أن 
تكون هذه الفضيحة أكثر خطورة من أي فضيحة أخرى 
الليبية  األهلية  للحرب  المحتمل  التمويل  تعني  ألنها 
لمدة 7 سنوات، وهي الحرب التي أدت إلى أزمة هجرة 
كبرى في أوروبا«. وأضافت: »هناك اسم يظهر بانتظام 
في التحقيق الصحفي، وهو وزير المالية السابق ووزير 

الشؤون الخارجية الحالي ديدييه رايندرز«.
أما النائب جورج جيلكينيت فقال إن بلجيكا كانت ملزمة 
 ،2011 العام  في  ولكن  المتحدة،  األمم  التزام  باحترام 
وافقت على اإلفراج عن فوائد هذه األموال، وتمت إعادة 
توزيع مئات الماليين من اليورو، وال أحد يعرف أين أو 
لماذا، نحن نعرف فقط أن الوزير ريندرز في ذلك الوقت 

كان يملك سلطة اتخاذ القرار.
الـ300  ما مصير  قائما:  السؤال  ويبقي  اآلراء،  تتنوع 

مليون يورو؟

الخارجية،  االستثمارات  شركة  كانت  بينما 
المعروفة بـ»الفيكو«، تستعد لتوقيع عقد تطوير 
مشروع أرض »ليك سايد« بالقاهرة الجديدة مع 
شركة »ال ندمارك صبور«، جاء حادث اقتحام مقر 
الشركة في العاصمة طرابلس بواسطة شخص 

اسمه عبدالعزيز الخوجة.
وقال مصدر بالشركة لـ»الوسط« إن »الخوجة 
الذي ال يعمل بالمؤسسة الليبية لالستثمار اقتحم 
المقر بصحبة الصيد قدور شقيق آمر النواصي، 
الموقتة  الحكومة  قبل  من  مكلف  أنه  مدعيا 
رئيسا للشركة، وأن مرافقه قدور عضو بمجلس 

إدارتها«.
لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  رئيس  وقال 
علي محمود حسن، لـ»الوسط« إن ما »قام به 
وسوف  إداريــة،  بلطجة  هو  الخوجة  عبدالعزيز 

نالحقهم قانونيا«.
الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس  ودان 
لالستثمار في بيان أصدره ليل الثالثاء »واقعة 
االقتحام«، الفتا إلى أنه اتخذ اإلجراءات القانونية 
المؤسسة  أصول  وصون  بحماية  الكفيلة  كافة 
والشركات التابعة لها«. كما أكد مجلس إدارة 
مع  »سيعمل  أنه  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
رئيس مجلس اإلدارة مصطفى الطيب الخطابي 

والمدير العام للشركة سالم محمد حنيش«.
وفي توقيت متزامن، جاء اإلعالن عن تطوير 
الجديدة،  بالقاهرة  »ليك سايد«  أرض  مشروع 
حامد  الليبي  الجانب  عن  عقده  وقــع  ــذي  وال
»ليك  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  الحضيري 
»الفيكو«،  شركة  إدارة  مجلس  وعضو  سايد« 
»الفيكو«  إدارة  مجلس  رئيس  بحضور  وذلك 
مصطفى الخطابي ومديرها العام سالم حنيش، 

إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين.
مساحتها  أرض  تطوير  المشروع  ويتضمن 
الجديدة، وحسب  بالقاهرة  ألف متر مربع   344
سايد«  »ليك  لشركة  الجدوى  دراسات  توقعات 
الخارجية،  لالستثمارات  الليبية  للشركة  التابعة 
من  األولى  المراحل  تمويل  المطور  »على  فإن 
تتجاوز  إيــرادات  تحقيق  من  لتمكنه  المشروع 
 34 إلى  تصل  بقيمة  قدرت  التي  األدنى،  الحد 
مليار جنيه شاملة حصص البيع وحصص األرباح 
المؤجرة على امتداد 13 سنة من  من األصول 

تاريخ بدء أعمال التنفيذ«.
ويلزم عقد التطوير الشركة المطورة »بتحقيق 
الثانية  السنة  في   35% إلى  تصل  إنجاز  نسب 
إلثبات جدية التنفيذ وتذليل مخاطر عقد شراء 
األرض، وبالتالي المحافظة على استمرار امتالك 

شركة »ليك سايد« األرض على مدار سنوات.
المشروع  تطوير  أعمال  استكمال  ولحين 
نهائي  عقد  وإصــدار  النهائي  النقل  وإجــراءات 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  من  األرض  لبيع 
لصالح شركة ليك سايد، التي يليها نقل الملكية 
للمشترين وشركة امتالك األصول«، كما تضمن 
الشركة  حقوق  لحفظ  وضمانات  شروطا  العقد 

وجزاءات متوازنة بين الطرفين.

واالستثمارية  التجارية  للعالقات  الصين  استخدام  يؤجج 
بعض  في  المتزايدة  المخاوف  أفريقيا  في  نفوذها  لتوسيع 
العواصم األوروبية، ولكن بدال عن الشكوى بشأن أنشطة 
مع  شراكته  تعميق  األوروبي  االتحاد  على  يتعين  الصين، 

القارة.
في السنوات األخيرة، سعى االتحاد األوروبي لتأمين فرص 
 ،2018 يوليو  في  العالم.  حول  جديدة  واستثمارية  تجارية 
اتفاقية   21 بشأن  مفاوضات  في  األوروبي  االتحاد  شارك 

للتجارة الحرة، لكن ماذا عن أفريقيا؟.
إن تجارة القارة مع االتحاد األوروبي ال تقل أهمية، إذ تمثل 
البلدان األفريقية ثالث أكبر شريك تجاري لالتحاد األوروبي، 
بعد الواليات المتحدة والصين، إذ تبلغ نسبتها نحو %7 من 
إجمالي التجارة الخارجية لالتحاد األوروبي في السلع، بما في 

ذلك %7 من الواردات و%8من الصادرات.
مع  مستمرا  تجاريا  عجزا  األوروبي  االتحاد  شهد  وبينما 
 22 قدره  فائضا  2014، سجل  و   2000 عامي  بين  أفريقيا 
 2015 العام  في  أميركي(  دوالر  مليار   25.5( يورو  مليار 

وفائضا بقيمة 22.7 مليار يورو في العام 2016.
التجارة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا، على سبيل  إن 
المثال، أكبر بثالث مرات من التجارة مع كندا، والتي بلغت 
االقتصاد  اتفاقية  مع   .2016 العام  في  يورو  مليار   94.7
والتجارة الشاملة، من المتوقع أن تزيد التجارة السنوية 
أي  األقل،  على   8% بنسبة  وكندا  األوروبي  االتحاد  بين 
حوالي 12 مليار يورو. لكن هذا يعادل فقط نصف حجم 

التجارة بين االتحاد األوروبي ومصر.
وبالمثل، من شأن اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين 
االتحاد األوروبي ونيوزيلندا أن تزيد نسبة التجارة الثنائية 
بنحو %36، ولكن هذه الزيادة ستظل أقل من نصف حجم 
السلع التي يتاجر بها االتحاد األوروبي اآلن مع تونس. في 
حالة أستراليا، تمثل الزيادة المتوقعة بنحو الثلث في حجم 

التجارة معظم التجارة مع مصر.
ويمكن لحصة أفريقيا من التجارة في االتحاد األوروبي أن 
تزيد أكثر من ذلك، نظرا إلى اإلمكانيات االقتصادية الهائلة 
2010 حققت  و   2000 العام  بين  ما  الفترة  القارة. في  في 
أفريقيا نموا سنويا حقيقيا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
%5.4، وقد ظل هذا المعدل 
ثابتا عند %3.3 ما بين العام 
واليوم،   .2015 و   2010
أصبحت أفريقيا ثاني أسرع 
بعد  نموا،  العالم  مناطق 
في  والسائرة  الناشئة  آسيا 

طريق النمو.
يظل  ألوروبا،  بالنسبة 
اإلمكانيات  استغالل 
بعيد  ألفريقيا  االقتصادية 
أن  المتوقع  من  المنال. 
األسر  إنفاق  حجم  يصل 
مليارات   4 إلى  والشركات 
بحلول  دوالر  مليار   5.6 إلى  ليصل   2015 العام  في  دوالر 
العام 2025، مما يعكس نموا سنويا بنسبة %3.5. عالوة على 
االستثمار  فرص  فإن  العالمي،  ماكينزي  لمعهد  وفقا  ذلك، 
النابعة من الطلب على البنية التحتية في أفريقيا ستصل إلى 
ما ال يقل عن 150 مليار دوالر سنويا على مدى العقد المقبل.
إن أهمية أفريقيا كشريك تجاري واستثماري ليست مسألة 
جديدة بالنسبة ألوروبا. على مدى السنوات الخمس الماضية، 
تفاوض االتحاد األوروبي مع كل منطقة من المناطق الفرعية 
 ،)EPAs( االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  إطار  أفريقيا في  في 
حرة  تجارة  اتفاقية  إلى  المطاف  نهاية  في  التوصل  بهدف 
بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر 

الكاريبي والمحيط الهادئ.
)مع  فقط  واحدة  اتفاقية  على  التصديق  تم  ذلك،  ومع 
جنوب أفريقيا( حتى اآلن. لم تتمكن البلدان األخرى من إحراز 
أي تقدم، بسبب عدم وجود حماس سياسي. لدى األفارقة 
مخاوف جدية حول كيفية تأثير اتفاقيات الشراكة االقتصادية 
الحرة  التجارة  الخاصة بهم ومنطقة  الصناعية  التنمية  على 
عليها  المصادقة  تمت  والتي   ،)AfCFTA( القارية  األفريقية 
من قبل جميع الدول األفريقية تقريبا في مارس الماضي. 
من  بريطانيا  خروج  عن  الناجم  اليقين  عدم  يساعد  ولم 

االتحاد األوروبي في تيسير األمور.
بالقلق. في  للشعور  األفارقة سببا وجيها  القادة  إن لدى 
حين يؤكد االتحاد األوروبي أن الغرض من اتفاقيات الشراكة 
االقتصادية هو دعم منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية، 
فإن التحقيقات األولية تشير إلى أن المكاسب التجارية التي 
التفاوض  تم  كما  االقتصادية،  الشراكة  اتفاقيات  حققتها 
الزراعية– المنتجات  بعض  على  تركز  أن  ينبغي  عليها، 

ستؤدي  المناطق،  معظم  في  نموا.  البلدان  أقل  وتستبعد 
تقويض  إلى  النهاية  في  االقتصادية  الشراكة  اتفاقيات 
التجارة البينية األفريقية، وإضعاف إيرادات التجارة والتصنيع 

اللذين تقودهما التجارة في أفريقيا.
ألنه  بالتوقيت،  أكثر  تتعلق  المشكلة  أن  البعض  يزعم 
تستغرق  الفور، وسوف  على  تسجل خسائر  أن  المرجح  من 
إلى  الوصول  إمكانية  زيادة  عن  الناجمة  المحتملة  الفوائد 
الخلفية،  هذه  وعلى  أطول.  وقتا  األوروبي  االتحاد  سوق 
يطالب مؤيدو اتفاقية الشراكة االقتصادية بإنشاء صندوق 
القصير.  المدى  على  الخسائر  بعض  عن  للتعويض  خاص 
لكن األبحاث تشير إلى أن أفضل طريقة لتفادي الخسائر في 
أفريقيا هي التركيز على تعزيز منطقة التجارة الحرة األفريقية 

القارية وإنهاء اتفاقات الشراكة االقتصادية.
إذا كان االتحاد األوروبي سيغتنم الفرص التي توفرها أفريقيا 
بطريقة تعود بالنفع المتبادل، فإنه سيحتاج إلى العمل مع قادة 
القارة لبناء نوع جديد من الشراكة يعامل البلدان األفريقية 
كأنداد. ببساطة، يجب أن ترتكز العالقة الجديدة بين االتحاد 

األوروبي وأفريقيا على التجارة وليس على المعونة.

اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي األرباح الموزعة على مساهمي 
مصرف التجارة والتنمية الليبي منذ بداية 

نشاطه في 1998وحتى العام 2017.

قالوا
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السوق  في  تداوال  األكثر  الدولية  العمالت  صرف  أسعار  مقارنة  أظهرت 
زيادة  تحقيق  عن  الماضي  أكتوبر  أول  في  نظيرتها  مع  أمس،  الموازية 
كبيرة خالل الشهر، إذ زاد كل من الدوالر األميركي بنسبة 4.6 %، واليورو 

بنسبة %2.6، والجنيه االسترليني 2.2 %.
فقد أغلق سعر الدوالر في آخر تعامالت أكتوبر عند 5.58 دينار أمس 
العملة  وأيضا  قرشا،   25 بفارق  أكتوبر،  أول  في   5.33 مقابل  األربعاء، 
 16 6.31 دينار مقابل 6.15 دينار، بفارق  األوروبية الموحدة التي سجلت 
قرشا خالل فترة المقارنة نفسها، وكذلك زاد الجنيه االسترليني إلى 6.95 
دينار مقابل 6.80 دينار، وبفارق 15 قرشا، كما كسرت الليرة التركية حاجز 
الدينار لتصل إلى 1.01 دينار أمس، مقابل 0.90 دينار أول أكتوبر الماضي.
وكانت أقل المكاسب من نصيب الدينار التونسي طوال شهر أكتوبر، إذ 

لم يزد إال بثالثة قروش، عندما وصل إلى 1.94 دينار مقابل 1.91 دينار.

الدوالر يصعد 4.6 % أمام الدينار في أكتوبر

مليون دينار

الدول األعضاء في منظمة 
»أوبك« ومنتجو النفط غير 
األعضاء يأملون في توقيع 
اتفاق تعاون جديد في 
ديسمبر لوضع حدود 
لإلنتاج في 2019.

خالد الفالح 
وزير الطاقة السعودي

* أستاذ اقتصاد في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

لتفادي الخسائر في 
أفريقيا يجب التركيز على 

منطقة التجارة الحرة 
األفريقية وإنهاء اتفاقات 

الشراكة االقتصادية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

187.53

كارلوس لوبيز*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3987دوالر أميركي
1.5864 يورو

1.7784الجنية االسترليني
0.3729الريال السعودي
0.3808درهم إماراتي
0.2008االيوان الصيني

2018 31 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

األرصدة الليبية في بلجيكا: أين ذهبت فوائد 15 مليار يورو؟

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

السنة الثالثة
العدد 154 23 من صفر 1440 هــ

1 نوفمبر 2018 م اخلميس

تجارة وليس معونة!

ليبيانا: مدينة ذكية وأكاديمية اتصاالت في 2019

»الرئاسي«: بنية استثمارية »الفيكو«: عقد تطوير في القاهرة.. واقتحام املقر في طرابلس
واقتصادية خالل 15 شهرا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، األحد الماضي 
سعي المجلس إلى تأسيس بنية استثمارية واقتصادية خالل الـ 

15 شهرا المقبلة، للوصول باالقتصاد الوطني إلى المسار الصحيح، 
وأوضح خالل لقاء برجال األعمال وهيئة التدريس بكلية االقتصاد 

والعلوم السياسية بجامعة مصراتة، بغرف التجارة والصناعة 
والزراعة بمصراتة أن »البيئة االقتصادية يشوبها تشوه كبير أعاق 
تحقيق أي تنمية في البالد«، مشيرا إلى أن »القوانين والتشريعات 

االقتصادية والتجارية تصاغ بطريقة سليمة ويتم تشويهها في 
حال التطبيق«.

وأشار إلى أن »برنامج اإلصالح االقتصادي خضع لمداوالت 
بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزى ما يقارب من العام 

ونصف العام«، وأقر المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي برنامج 
اإلصالح االقتصادي الذي يتضمن عدة إجراءات من بينها تعديل 

سعر الصرف.
من جهته، أوضح المستشار االقتصادي بالمجلس الرئاسي، 

إمحمد الدرويش، أن »برنامج اإلصالح االقتصادي لديه أولويات 
في الوقت الحالي، من أهمها، معالجة تدهور سعر صرف الدينار 

ومكافحة السوق الموازية من خالل إجراءات وتدابير محددة«.

نصية يتساءل: لمن 
ذهبت هذه األموال 

وكيف صرفت؟ 

جدل قانوني حول شرعية 
التصرف في األرصدة المجمدة

القابضة  الشركة  إدارة  استعرض مجلس 
إدارات  مجالس  ــاء  ــ ورؤس لــالتــصــاالت 
الشركات التابعة، مشاريع تطوير القطاع 
رأسها  وعلى   ،2019 للعام  المستهدفة 
ومشروع  االتصاالت  أكاديمية  مشروع 
 ICT( الذكية  المدينة  ومشروع   )FTTX(
Park(، باإلضافة إلى مشروع الجيل الرابع 
المطور وعدد من المشاريع االستراتيجية 

األخرى.
بمقر  مؤتمر صحفي  خــالل  ذلــك  جــاء 
في  المحمول  للهاتف  »ليبيانا«  شركة 
مجلس  رئيس  حضره  اإلثنين،  طرابلس، 
إدارة »القابضة لالتصاالت« الدكتور فيصل 
الشركات  إدارات  مجالس  ورؤساء  قرقاب 

المحمول– للهاتف  )ليبيانا  وهي  التابعة، 
المدار الجديد–ليبيا لالتصاالت والتقنية–
الدولية–البنية  ليبيا–االتصاالت  هاتف 
ليبيا–الجيل  والخدمات–بريد  لالستثمار 

الجديد(.
وقالت الشركة القابضة لالتصاالت في 
بيان إن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي 
»تسليط الضوء على أهم المشاريع الحيوية 
واالستراتيجية التي يتم العمل عليها خالل 
هذه السنة والمشاريع المستهدف إطالقها 

خالل سنة 2019«.
المشاريع  هــذه  فــإن  البيان  وحسب 
»تهدف بدورها إلى تحسين جودة الخدمات 
المقدمة للمواطنين في المدن الليبية كافة 

قفزة  وإحداث  االتصاالت  بواقع  واالرتقاء 
نوعية في كامل الخدمات التقنية لمواكبة 
آخر المستجدات التكنولوجية والتقنية في 

العالم«.
االتصاالت  أكاديمية  مشروع  ويهدف 
إلى »تطوير ورفع قدرات الكوادر البشرية 
خالله  من  و»سيتم  المجال«  في  العاملة 
واالستشاري  المعرفي  الدعم  تقديم 

لمواجهة التحديات الحالية«.
وأضافت القابضة لالتصاالت أن مشروع 
)FTTX( »يهدف إلى تطوير البنية التحتية 
بالكامل لقطاع االتصاالت األمر الذي يمهد 
الطريق نحو تقديم خدمات متميزة بجودة 
عالية«، فيما سيتم تطوير قطاع االتصاالت 

خالل  من  ليبيا  في  المعلومات  وتقنية 
مشروع المدينة الذكية )ICT Park( الذي 
سيجري »عن طريق إنشاء مناطق مخصصة 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي 
ستخلق بيئة عمل نموذجية ونقطة جذب 

للشركات العالمية«.
االتصاالت  قطاع  »شركات  أن  وأكدت 
تقف على مسافة واحدة من الجميع وتعمل 
في  المتواجدة  كافة  وشركاتها  بفروعها 
الليبية كافة كقطاع وجسم واحد  المدن 
متكامل يسعى باستمرار إلى تقديم أفضل 
الخدمات للمواطن في جميع المدن الليبية 
كافة  والمعوقات  التحديات  من  بالرغم 

وخاصة في السنوات القليلة الماضية«.  <  مؤتمر صحفي حول مشاريع تطوير قطاع االتصاالت 

بروكسل - علي أوحيدة 

مصادر بلجيكية تتهم بروكسل بتمويل »ميليشيات« في ليبيا 

 <  المؤسسة الليبية لالستثمار

 <  بنك يوروكلير

 <  علي محمود حسن



المعني  أرجع تقرير لموقع »أويل برايس« األميركي، 
بمتابعة أسواق النفط والغاز، التحرك األوروبي األخير 
لتحقيق نوع من االستقرار في ليبيا وإنهاء األزمة بعد 
»تردد استمر سنوات«، إلى الرغبة في إنقاذ إمدادات 
حجم  على  يخيم  الذي  الغموض  مع  العالمية  النفط 

صادرات النفط اإليرانية بعد فرض العقوبات.
الدولي  الطاقة  خبير  كتبه  الــذي  التقرير،  وأشــار 
»اهتمام  ــى  إل السبت،  ونشر  بيلنكسي  سكوت 
»القوى  أن  وذكر  ليبيا«،  في  األزمة  بحل  كبير  غربي 
إنــهــاء األزمــة  ــدأت التحرك مــن أجــل  ــة ب ــي األوروب
إيطاليا  يد  في  اآلن  والكرة  سنوات،  منذ  المستمرة 
الشهر  منتصف  ليبيا  حول  مؤتمرا  تستضيف  التي 

المقبل، بهدف إيجاد حل مشترك لألزمة«.
في  األزمــة  بحل  الغربي  االهتمام  هذا  إن  وقــال 
الهجرة غير  أبعد من مسألة  إلى ما هو  ليبيا يذهب 
النفط، في ظل  الشرعية، »فإن عدم استقرار أسواق 
حالة من الغموض حول المآل النهائي لحجم صادرات 
النفط اإليرانية، فإن كثيرا من المحللين ينظرون إلى 
الوحيدين  النفط  منتجي  باعتبارهما  ونيجيريا  ليبيا 
القادرين على اإلبقاء على أسعار الخام تحت مستوى 

الـ100 دوالر«.
إلى  ليبيا  في  النفطي  اإلنتاج  ارتفاع  أن  وذكــر 
في  قليال  يوميا ساهم  برميل  المليون  مستوى  فوق 
تراجع  مع  بالتزامن  العالمية  اإلمدادات  تراجع  تجنب 
ليبيا  إنتاج  »زيادة  إن  وقال  طهران،  من  الصادرات 
في شهر سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا عكس 
ألف   150 بمقدار  اإليرانية  الصادرات  تراجع  تأثير 

برميل يوميا في الشهر نفسه«.
المؤسسة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت  ذلك،  إلى 
الخام  النفط  من  الدخل  إجمالي  أن  للنفط  الوطنية 
 15.23 بلغ  البترولية  والمنتجات  والمكثفات  والغاز 
مليار دوالر في الفترة من يناير وحتى 31 أغسطس 
الدخل خالل الشهور  الجاري. وحول توزيع  العام  من 
أن  المؤسسة  أوضحت  الجاري،  العام  من  الثمانية 
14 مليار و475  الخام بلغ  النفط  اإليراد من  إجمالي 
مليون   276 و  مليار   13 إلى  موزعة  دوالر،  مليون 
دوالر من النفط الخام للمؤسسة، ونحو مليار و198 

مليون دوالر قيمة ضرائب وإتاوات عقود االمتياز.
حتى  )يناير  نفسها،  الثمانية  الشهور  فترة  وخالل 
الغاز  من  اإليــراد  إجمالي  وصل   ،) أغسطس  نهاية 
والمكثفات نحو 575.69 مليون دوالر، ومن المنتجات 
يتعد  لم  حين  في  دوالر،  مليون   169.22 البترولية 

إيراد البتروكيماويات 13.87 مليون دوالر.
منظمة  منتجي  أكبر  السعودية،  ــالن  إع ــم  ورغ
مليون   1.3 بمقدار  إنتاجها  برفع  التزامها  »أوبــك«، 
في  الفاقد  يعوض  لن  ذلك  إن  التقرير  قال  برميل، 
الصادرات اإليرانية التي سجلت مليوني برميل يوميا 
يبرز  »ذلك  أن  وأضاف  الماضي،  أغسطس  في شهر 
أهمية ليبيا بالنسبة إلى استقرار أسواق الخام، خاصة 

مع قرب دخول العقوبات األميركية حيز التنفيذ«.
وقال الكاتب إن »دوافع تجارية بحتة هي المحرك 
الوضع  األخير إلصالح  األوروبي  الزخم  الرئيسي خلف 
أكبر  صاحبة  هي  ليبيا  أن  إلــى  الفتا  ليبيا«،  في 

احتياطي نفطي في أفريقيا.
وأضاف: »ترغب فرنسا بشدة في إيجاد حليف لها 
في شمال أفريقيا، في الوقت الذي حصلت فيه شركة 

)إيني( اإليطالية، المملوكة للدولة، على حصة كبيرة 
في شركة )بريتيش بتروليوم( البريطانية«.

الشركة  تبدأ  أن  المقرر  »مــن  التقرير:  وتابع 

ليبيا،  في  قريبا  واالستكشاف  الحفر  أعمال  اإليطالية 
وإرســاء  الفساد  إلنهاء  ملحة  حاجة  هناك  ولهذا 
العمليات  استئناف  أجل  من  الدولة  في  االستقرار 
النفطية«، لكنه قال: »بغض النظر عن الدوافع، فإن 
المساعي الغربية للبدء في إصالح الضرر الذي أصاب 
لتغيير  بها  مرحب  خطوة  األحــوال  كل  في  هي  ليبيا 

الوضع القائم«.
الطاقة  قطاع  شهدها  التي  »األزمــات  أن  وذكــر 
عدم  من  أشمل  لحالة  انعكاس  إال  هي  ما  ليبيا  في 
المؤسسات  على  أثرت  بالبالد،  واالنقسام  االستقرار 
متنافستان،  حكومتان  فهناك  الرئيسية.  الوطنية 
طرابلس،  في  الوطني  الــوفــاق  حكومة  إحداهما 
طرف  وكل  الشرق.  في  الموقتة  الحكومة  واألخــرى 

تدعمه مجموعات مسلحة مختلفة«.
مشكلة  يظل  »الفساد  أن  مــن  التقرير  ــذر  وح
»سوء  إن  وقال  النفطي«،  القطاع  تشوب  مؤسسية 
الطبيعية  البالد  موارد  حول  النفطية  العائدات  إدارة 
وتحقيق  الفساد،  على  فالقضاء  للصراع.  محرك  إلى 
رئيسة من  المتنافسة خطوات  األطراف  بين  التوافق 
أجل نجاح أي مساع للتوصل إلى حلول دائمة لألزمة، 
النفط  ضخ  في  االستمرار  على  ليبيا  قدرة  ولضمان 

والحفاظ على استقرار األسواق العالمية«.
األسبوع  بنغازي  في  والغاز  النفط  منتدى  وخالل 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قــدر  الماضي، 
البالد  في  النفط  إنتاج  إجمالي  اهلل  صنع  مصطفى 
يتراوح بين 1.25 و1.27 مليون برميل يوميا، مشيرا 
يوميا،  برميل  مليون   1.3 إلى  أحيانا  يصل  أنه  إلى 

حسب وكالة »رويترز«.

اقتصاد 09

صرف  أذونات  تنفيذ  الوطني،  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
رواتب شهر سبتمبر لكافة الجهات العامة.

وقال الفريق اإلعالمي للوزارة، في بيان »تم تنفيذ أذونات صرف 
الرواتب لشهر سبتمبر من وزارة المالية، اليوم الثالثاء، لكافة الجهات 
العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وفق 

اإلجراءات المعمول بها«.
النافذة– التشريعات  أحالت–وفق  »الوزارة  أن  إلى  البيان  وأشار 

األذونات إلى مصرف ليبيا المركزي لإلجراء المتبع«.
في  الدولة  رواتب  منظومة  »توحيد  أعلنت  المالية  وزارة  كانت 
لحكومة  المالية  بوزارة  والتوثيق  المعلومات  بمركز  رواتب  منظومة 
الوفاق الوطني، حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه 

المنظومة بدءا من شهر يناير لسنة 2018«.

تنفيذ أذونات رواتب شهر سبتمبر
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  طالب 
ــادة  زي بتطبيق  اهلل  صنع  مصطفى 
مرتبات العاملين بالقطاع النفطي بنسبة 
%67 في موازنة 2019 تطبيقا للقرار رقم 
642 بتاريخ 27 أكتوبر 2013، الذي لم 
يطبق حينها بسبب قرار المؤتمر الوطني 

العام بوقف جميع الزيادات.
في  »العاملين  إن  اهلل  صنع  ــال  وق
قطاع النفط يقدمون تضحيات كبيرة ال 
تقدر بثمن من أجل زيادة اإلنتاج، وهو 
االقتصاد«،  بناء  إلعادة  استرتيجي  أمر 

وطني  نموذج  »هــم  قائال:  ووصفهم 
على  الــتــقــديــر  ويستحقون  مــشــرف 

جهودهم في زيادة اإلنتاج«.
تحسين  أن  اهلل  صنع  أكد  و 
المعيشية  و  المهنية  الظروف 

النفط  قطاع  في  للعاملين 
اهتمام  صميم  ــي  ف ــي  ه

ظهور  متوقعا  اإلدارة  مجلس 
اإلطار  هذا  في  ملموسة  نتائج 

ضمن ميزانية 2019 .
استعراض  خالل  ذلك  جاء 

ميزانية قطاع النفط والغاز الليبي لعام 
2019 مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
حيث جرى التأكيد على أن االستثمار 
في القطاع النفطي سيعود على 
عالية  بإيرادات  الدولة  خزينة 
على  إيجابي  بشكل  تنعكس 
اقتصاد البلد خصوصا بعد أن 
زيادة  من  المؤسسة  تمكنت 
اإلنتاج ليبلغ 1.25 مليون برميل 
يوميا، على الرغم من كل 

الظروف الصعبة.

السعر بالدوالرنوع الخام

76.39برنت

66.32غرب تكساس

79.41دبي

76.07سلة أوبك

73.28أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 31 أكتوبر 2018

تهريب 350 مليون لتر وقود ليبي 
إلى إيطاليا في 2016 و2017

الدوالر يحقق مكاسب للشهر 
السابع مع صعود األسهم

إعادة تشغيل حقل البيضاء 
ألول مرة بعد هجوم الجضران

● القاهرة–الوسط
من  مهرب  وقود  لتر  مليون   29 اإليطالية ضبط  الشرطة  أعلنت 
ليبيا وأصول مالية أخرى بقيمة إجمالية 55 مليون يورو، وذلك في 
إطار التحقيقات الجارية حول تهريب الوقود الليبي، والمتهم فيها 

مواطنان مالطيان.
أن  الماضي،  ــد  األح إندبندنت«،  »مالطا  جريدة  وذكــرت 
مليون   350 تهريب  تم  أنه  إلى  توصلوا  اإليطاليين  المحققين 
لتر وقود من ليبيا إلى مالطا ثم إلى إيطاليا، بين عامي 2016–

2017، خالل 30 رحلة بحرية نفذتها ناقالت نفط يملكها األخوان 
الرئيسان  المتهمان  دارين ديبونو وجوردون ديبونو،  المالطيان 

في التحقيقات.
وأضافت أن الشرطة احتجزت، الجمعة، اإليطالي أنطونيو دسياتا، 
51 عاما ومقيم في لندن، وصادرت حوالي 29 مليون لتر من الوقود 
والديزل، بقيمة سوقية تصل إلى 44 مليون يورو، إلى جانب 11 عقارا 
في مدن جنوا وتريست وأبياتغراسو اإليطالية ويختا، لتصل القيمة 
اإلجمالية للمضبوطات 55 مليون يورو. وقالت الجريدة إن ذلك جزء 

من التحقيقات التي كشفت عن مافيا تهريب الوقود من ليبيا.
وكشفت التحقيقات أن الوقود المهرب من ليبيا وصل إيطاليا 
عبر سفينة نقل تم ضبطها في أكتوبر من العام الماضي، ويعتقد 
أنها ملك لألخوين ديبونو. ويتم توزيع الوقود عبر فواتير مزيفة 
تجارية  مستودعات  ثم  الواجهة،  شركات  من  مجموعة  بين 
بيضاء«،  »مضخات  باسم  معروفة  وقود  ومحطات  طرق  وموزعي 
وذكرت  الشهيرة،  للمحطات  التابعة  غير  الوقود  محطات  وهي 
ضريبة  تشمل  لم  التوريد  وسلسلة  البيع  عمليات  أن  الجريدة 
القيمة المضافة مما ساعد في بيع الوقود المهرب بأسعار أقل من 

األسعار المحلية.

إذ  األربعاء،  16 شهرا أمس  أعلى مستوى في  الدوالر عند  استقر 
األسهم  تعافي  بفضل  األميركية  العملة  شراء  على  اإلقبال  زاد 
أعطت  المركزي  اليابان  بنك  من  تعليقات حذرة  العالمية، وسط 

دعما للمعنويات أيضا.
97.07 مسجال  إلى  منافسة  الدوالر مقابل سلة عمالت  وصعد 
المستويات  %10،عن  بارتفاع   2017 يونيو  منذ  له  مستوى  أعلى 
المتدنية التي سجلها في فبراير. واستقرت العملة األمريكية عند 
الدوالر  وزاد  دوالر.   1.1356 عند  اليورو  مقابل  مرتفع  مستوى 

لسبعة أشهر على التوالي.
بلغه  مرتفع  مستوى  اختبار  إلى  الدوالر  يتجه  اليورو،  ومقابل 
أعلى  من  ويقترب  لليورو  دوالر   1.1120 عند   2017 يونيو  في 
مستوياته مقابل الجنيه االسترليني عند 1.2660 دوالر وفقا لخبراء 

في »براون برازرز هاريمان«.
وقبع االسترليني قرب أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، 
محوما عند 1.2705 دوالر بعدما قالت وكالة التصنيف االئتماني 
اتفاق  إلى  التوصل  عدم  إن  أمس  من  أول  بورز«  آند  »ستاندرد 
بشأن االنفصال البريطاني سُيدخل بريطانيا في ركود على األرجح.

أعادت شركة الخليج العربي للنفط أمس األربعاء، تشغيل حقل 
البيضاء النفطي الواقع جنوب مدينة مرادة، في أحدث استئناف 
الجضران  قوات  هجوم  بعد  النفطي  الهالل  منطقة  في  للعمل 

األخير على الموانئ النفطية.
»إن  »رويترز«:  إلى  تصريحات  في  ميداني  مهندس  وقال 
نفط  برميل   12400 نحو  للحقل  الحالية  اإلنتاجية  الطاقة 

يوميا«، وعرض صورا لعمال وهم يعملون خالل الليل.
بدوره، قال مصدر آخر لوكالة »سبوتنيك« إن »شركة الخليج 
العربي للنفط استأنفت تشغيل حقل المجمعات الخارجية ومحطة 
ألول  أكتوبر،   30 الثالثاء  أمس  النفطي  البيضاء  بحقل  الكتلة 
مرة منذ هجوم الجضران األخير على الموانئ النفطية«، وأضاف 
المصدر: »إن حقل البيضاء النفطي جنوب مرادة امتياز 47، يضخ 
يوميا،  برميل  ألف   12.4 له  إنتاج يصل  وأقصى  آمنا،  خاما  اآلن 

ويضخ إنتاجه إلى ميناء رأس النوف النفطي«.
النفطية  المنشآت  حرس  آمر  أعلن   ،2018 يونيو   14 وفي 
على  سيطرتها  أحكمت  قواته  أن  الجضران،  إبراهيم  السابق، 

ميناءي السدرة ورأس النوف بمنطقة الهالل النفطي.
الليبي،  الجيش  ثم اندلعت بعدها اشتباكات عنيفة مع قوات 
يونيو   21 في  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  إثرها  أعلنت 

السيطرة على منطقة رأس النوف والسدرة بالكامل.

»أويل برايس«: ليبيا املالذ األخير بعد العقوبات على إيران
الوسط - )ترجمة(: هبه هشام

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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صنع الله يطالب بزيادة 67% ملرتبات العاملني بقطاع النفط

اإلصالحات  أن  الدولية«  األزمــات  »مجموعة  اعتبرت 
ليبيا  وأدرجت  القصور،  يشوبها  ليبيا  في  االقتصادية 
ضمن قائمتها للبلدان العرضة لخطر الصراع وتصاعد 

العنف في العام 2018.
منظمة  وهي  الدولية،  األزمات  مجموعة  ورصدت 
دولية مستقلة تعمل على منع حدوث نزاعات، اثنتين 
كلتيهما  األخيرة،  األشهر  في  المواجهات  أكبر  من 
أكبر  سيطرة  فرض  في  الصراع  أطراف  رغبة  حفزتها 

على المؤسسات االقتصادية.
في  الوطني  الوفاق  حكومة  تبنت  لذلك،  ونتيجة 
سبتمبر الماضي أول حزمة من اإلصالحات االقتصادية 

منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
لكن تقرير »األزمات« قال إن الصراع على الموارد 
سيبقى سمة رئيسة لألزمة في ليبيا. ورأى أن »حزمة 
األوضاع  لتحسن  ما هو مطلوب  ينقصها  اإلصالحات 
وإجهاض  االحتيال،  ومنع  المتدهورة،  المعيشية 
محاوالت تغيير الوضع القائم عن طريق العنف وخلق 
بيئة أكثر مالءمة لحل تفاوضي للنزاع الذي قسم ليبيا 

منذ العام 2014«.
صوب  خطوة  تمثل  اإلصالحات  أن  التقرير  وذكر 
خبراء  لكن  المتداعي،  االقتصادي  الوضع  معالجة 
دوليين دعوا إلى تخفيض الدينار الليبي بدال عن تلك 
اإلصالحات، قائلين إن نموذج الرسوم على بيع الدوالر 

يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية.
العملة  قيمة  تخفيض  إن  قالت  الحكومة  أن  غير 
ليبيا  مصرف  انقسام  ظل  في  مستحيلة  عملية  يظل 
المركزي ووصول مؤسسات الدولة إلى طريق مسدود، 
ويسمح  أكبر  مرونة  يوفر  الرسوم  نموذج  يجعل  مما 
القيمة  لتحديد  الصرف  سعر  على  سريعة  بتعديالت 
األزمــات  »مجموعة  لتقرير  وفقا  للدينار،  السوقية 

الدولية«.
لكن »األزمات الدولية« رصدت نتائج إيجابية أيضا 
لإلصالحات االقتصادية التي تبنتها الحكومة، معتبرة 

القتال في  التخفيف من  أن »اإلعالن عنها ساهم في 
العاصمة، وانخفاض سعر الصرف في السوق السوداء 
على  الدولي  الضغط  تخفيف  جانب  إلى   ،20% بنسبة 
إدارة  لمجلس  اجتماع  لعقد  طرابلس  في  السلطات 
مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة ضرورية لتوحيده«.

التقرير  التأثيرات اإليجابية األولية، ذكر  ورغم تلك 
أنه »يظل من المبكر للغاية الحكم على النتائج طويلة 
الجديد  النظام  أن  خاصة  اإلصالحات،  لتلك  المدى 
فضال  اإلعداد،  قيد  يزال  ال  االئتمان  خطابات  إلصدار 
عن أن متغيرات خارجية مثل عائدات النفط تبقى غير 

متوقعة للغاية«.
أن  إلى  تقريرها  في  الدولية«  »األزمــات  وأشــارت 
اإلصالحات  تلك  من  بالقلق  يشعرون  الليبيين  عديد 
جماعات  تتحايل  أن  من  يخشون  ألنهم  االقتصادية، 
والالعبون  »الميليشيات  ذلــك  في  بما  المصالح، 
الرسوم  على  القائم  النموذج  على  السياسيون«، 

تواصل  وبذلك  الرسمي،  الصرف  سعر  وتستخدم 
االنتفاع من حقيقة وجود نظام صرف مزدوج.

أما الشاغل الثاني لليبيين، كما جاء في التقرير، يتمثل 
في الطريقة التي ستوزع بها الحكومة عائدات الرسوم، 
والتي من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دينار، إذ يرى 
غالبيتهم أن تلك األموال يجب أن تستخدم لتسديد 
الدين العام، وتمويل مشاريع التنمية. غير أن مرسوم 

اإلصالحات  حول  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
االقتصادية لم يذكر سوى أن المجلس سيحدد في ما 

بعد طريقة توزيع العائدات.
خطوات مقبلة

الليبية  الحكومة  الدولية  األزمــات  مجموعة  وأوصت 
باتباع تلك اإلصالحات بالتزامن مع تخفيض تدريجي 
في دعم الوقود، إذ يشجع الدعم على تهريب الوقود 
نقدية مالئمة  إعانات  تقديم  إلى جانب  البالد،  خارج 
أسعار  في  الزيادة  عن  الفقراء  المواطنين  لتعويض 

السلع والخدمات.
هو  الدينار  لقيمة  مناسبا  »تخفيضا  أن  وأضافت 
المزدوج  الصرف  نظام  من  للتخلص  الوحيد  السبيل 
المصرف  توحيد  أن  معتبرة  منه،  التربح  الذي يسهل 
المركزي هو أمر ضروري كذلك، ألنه سيوقف تهديدات 
الفرع غير  النفط من خالل  ببيع  الشرق  الحكومة في 

المعترف به دوليا للمؤسسة الوطنية للنفط«.
االقتصادية  اإلصالحات  حزمة  أن  المنظمة  ورأت 
المعلن عنها في سبتمبر الماضي لن تحدث تغييرات 
بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل بداية للتغيير، وقالت 
»إذا كانت تلك اإلصالحات مجرد إعادة إنتاج للفساد 
وأخفقت في تلبية احتياجات المواطنين الليبيين، فعلى 

األرجح ستواجه تحديات عنيفة«.
ينبغي  إنــه  المنظمة  قالت  سبق،  ما  على  وبناء 
إدراك  به  األعضاء  ــدول  وال األوروبــي  االتحاد  على 
مهمتهم المصيرية في معالجة العيوب في السياسات 
الحكومة  على  والضغط  تلك  المقترحة  االقتصادية 
الليبية ومؤسساتها االقتصادية لمواصلة العمل إلجراء 

إصالحات أكثر شموال.
توصيات

األعضاء  ــدول  وال ــي  األوروب االتحاد  التقرير  وأوصــى 
مراقبة  تحسين  ضرورة  اعتباراتهم  في  يضعوا  بأن 
تطبيق اإلصالحات االقتصادية، والضغط على حكومة 
الوفاق الوطني والمصرف المركزي للحد من تخصيص 
االعتمادات بناء على سعر صرف تفضيلي، ومنع خطابات 
االئتمان االحتيالية، التي من شأنها السماح باختالس 

المال العام بسهولة، كما كان الوضع في الماضي.

اإلصالح االقتصادي يحتاج إلى مؤسسات سيادية موحدة
الوسط - )ترجمة(: مريم عبدالغني 

 <  السراج ومعيتيق والكبير والمشري خالل مناقشة برنامج اإلصالح  اإلقتصادي مطلع هذا العام

 < حقل النافورة سيستأنف اإلنتاج

15.23 مليار دوالر إجمالي الدخل من النفط والغاز خالل 8 أشهر

أحدث تقرير لـ »األزمات الدولية«

 < صنع اهلل

بالدوالر األميركيعائدات النفط والغاز من أول يناير الي 31 أغسطس 2018

المطلوب: إصالحات حقيقية 
للدعم.. تخفيض الدينار الليبي.. 

مراجعة أولويات الميزانية
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قفل الفضاء العمومي واستراتيجية البحث
عن العفريت )فولتير ليس من بني جلدتنا(

صالح الحاراتي

أبو القاسم قزيط

من  خليط  يسكنها  كان  بها  طفولتي  وعشت  ولدت  التي  مدينتي 
إنجليزية  جالية  ما  يومًا  بها  كان  حيث  والديانات،  واألعراق  األجناس 
معظمهم من العساكر ولهم مساكنهم الخاصة خلف معسكر إنجليزي 
مباريات  في  نراهم  كنا  أننا  أتذكر  »الحامية«،  يسمى  الجالء«  »قبل 
كرة القدم التي ينظمونها باللعب ضد فريق النادي المحلي، وهم من 
يرتدونه كما سمعنا من  الذي  الرياضي  اللباس  المحلي  لفريقنا  أهدى 
كبار الحومة، وكانت صيحات التشجيع تأتي من جمهور الحاضرين من 
الطرفين فى مناخ يسوده االحترام والظرف والحماس أيضًا، كنت طفاًل 
وأنا أراهم قبل بداية الصيف وهم ينظفون الشاطئ من »تبن البحر« 
استعدادًا لموسم  الشاطئ، كان ذلك  أعشاب بحرية يقذفها على  وهو 
صغيرة  ومنصة  البحر  حالة  توضح  سارية  ينصبون  وكانوا  االصطياف، 

قرب الشاطئ لإلنقاذ!
كان هناك جالية إيطالية، لهم كنيسة يؤدون فيها شعائرهم وكان 

لهم مزرعة نموذجية في أطراف المدينة، وتتميز خاصة بزراعة التبغ.
السينمائي  العرض  دار  يملك  من  هو  الجالية  أفراد  أحد  أيضًا  أذكر 
صيفية؛  أخرى  عرض  بدار  مقارنة  المدينة  في  جيد  بشكل  المجهزة 
وهو  ومحبوبًا؛  مميزًا  شخصًا  اإليطاليين  من  الــذاكــرة  وتجترح 
عطل  أي  إصالح  عن  المسؤول  الوحيد  الكهربائي  الفني  »جياكالوني« 
وصيانة  متابعة  عن  أيضًا  ومسؤول  المدينة  في  عامة  خطوط  أي  في 
في عالقتهم  للناس  أقرب  كانوا  اإليطاليون  الوحيدة.  الكهرباء  محطة 
االجتماعية؛ وكان لهم ثالث حانات ومحل لبيع الخمور، وليس بعيد عن 
بيتنا كانت تسكن عائلة إيطالية لها صبية تدعى »سيلفانا«، كانت آية 
في الجمال لدرجة أن هناك من ألف حولها األغاني والشعر؛ إضافة إلى 
والجميع  والمالطيين،  اليهود  من  قليل  نفر  بمدينتي  كان  أولئك  كل 

كانوا متعايشين وال أرى في طفولتي أي أثر لكراهية أو تعصب.
وأنني  خاصة  التعصب؛  عن  بعيدة  المناخ  ذلك  في  نشأتي  فكانت 
تحض  التي  الكشفية  للمبادئ  وكان  طفولتي،  في  بالكشافة  التحقت 
على التعاون والمحبة والتسامح تأثير كبير أيضًا في برمجتي العقلية.. 
العصبية  أو  للقبلية  انحيازًا  يعرفون  ال  مدينتي  سكان  أن  ألحظ  كنت 
)المحافظ  مثل  الحساسة  المناصب  إن  حتى  العرق  أو  الجنس  أو  للون 
ومدير التعليم ورئيس مركز الشرطة( وغيرها من اإلدارات قد يشغلها 
يشعرون  أو  ذلك  من  الناس  يتحرج  وال  المدينة  خارج  من  إنسان  أي 
بشيء من عدم الرضا.. كانت الحياة سلسة والعالقات يسودها الوئام 
أحاول  ولكني  انقضى،  لماض  وحنينا  نوستالجيا  ليست  هذه  والود.. 

توصيف واقع عشته وعايشته عن قرب.
الهوى،  مديني  العام  مزاجهم  مدينتي  سكان  معظم  أن  والحقيقة 

يتقبلون الوافد إليهم والتعايش معه بال ضغائن وال تمييز.
في هذا المناخ تأتي ذاكرة المكان باستحضار بيت »أمي مريم«، وهو 
سيارات  لمبيت  مخصص  عمومي  »جاراج«  داخل  يقع  جدًا؛  صغير  بيت 
اإلدارات الحكومية ويعرفه عامة الناس »بجراج المواصالت« ومكانه في 

الطرف الشمالي من المدينة وقريب من البحر.
البيت صغير. ولكنى أراه كبيرًا جدًا بقاطنيه.. أمي مريم هذه، سمراء 
زنجية المالمح فارعة الطول ابتسامتها حاضرة دائمًا؛ تكاد ترى ما يسمونه 
الطيبة والود متجسدًا في نظرة عينيها.. وعندما أتذكر احتضانها لي وأنا 

طفل صغير أتذكر بوضوح معنى المودة واإلنسانية الخالصة.
طفل  وأنا  مشاعري  كانت  لوالدتي..  حميمة  صديقة  مريم  أمي 
أمي  بين  أفرق  ال  وأكاد  واالحترام،  والود  الحب  كل  تحمل  تجاهها 
والمعشر  القلب  طيب  اللسان  عفيف  إنسان  زوجها  ووالدتي.  مريم 
ابن  لها  الدولة،  سيارات  مبيت  »جراج«  في  حارسًا  كان  الكالم.  قليل 
لم  لنا،  أخ  أنه  غير  إحساسًا  تعطينا  تكن  لم  والدتي  محمد،  اسمه 
أمي  الرائعتين  عالقة  بفضل  حياتي  في  عنصري  بشعور  يوماص  أشعر 
أحدث  ذلك  أتذكر  وأنا  الحاضنة.  البيئة  في  العام  والمزاج  ووالدتي 
العنصرية،  ضد  محصنًا  نشأتي  في  سببًا  ذلك  كان  ربما  قائاًل،  نفسي 

حيث لم أشعر يومًا بشعور عنصري في حياتي والحمد هلل.
ألف نور ورحمة على روحيهما.

التواصل  من  والفكرية  السياسية  للنخب  البد  العام  الرأي  لتشكيل 
والندوات  والملتقيات  للمحافل  المباشر  بالحضور  سواء  الشارع  مع 
النشاطات ذات الطابع الحماهيري، أو من خالل وسائل اإلعالم  وكافة 
االستقطاب  حالة  لكن  االفتراضي،  الفضاء  أو  المختلفة،  التقليدية 

الرأي بشكل كبير. الشديد قلصت هامش حرية  السياسي 
لم  الواقعي  الفضاء  ألن  الرأي  صناع  أمام  قفل  الواقعي  فالفضاء 
أصبح  ألنه  والكلمة.  الفكر  قوة  الناعمة.  للقوة  فيه  دور  أي  هناك  يعد 
مدججا بالسالح، فضال عن العدوان اللفظي أو حتى الجسدي على كل 

من له رأي مخالف لرأي القطيع أو رأي حامل البندقية.
أما الفضاء االفتراصي فقفل أيضا بفعل مايعرف بالذباب اإللكتروني، 
شعواء  هجمات  تكلفك  الذباب  مسيري  تعجب  ال  كلمة  أو  موقف  فأي 
للحط من قدرك وتلفيق اإلشاعات واإلفك التي تقول بكفرك وفسقك 

العاشر. بالتشويه حتى جدك  الحمالت  وفسادك، وتطال 
عالء  المصري  األديب  أسماه  ما  بفعل  فقفل  اإلعالمي  الفضاء  أما 
عليك  اإلعالم  وسائل  في  حمالت  شن  وهو  البط،  بإعالم  االسواني 
قبل  لدمك  هدر  بمثابة  وهي  الناس،  نظر  في  وتخوينك  وتجريمك 
يصبح  حتى  العقاب،  من  واإلفالت  بالسالح  متخم  مجتمع  في  كرامتك 
اسمك ولقبك الشخصي عبًئا على األقارب واألصدقاء، ويتحول الضغط 
تبتلع  حتى  ومحبيك،  القريب  محيطك  كل  إلى  كشخص  عليك  من 

العمومي. الفضاء  وتغادر  لسانك 
المجلس  السابق.. ورأس  النظام  الجيش..  فبراير..  فموضوعات مثل 
الرئاسي، هي مواضيع حساسة باختالف المدن الليبية. ففي بعض المدن 
أي نقد مهما كان موضوعيا لفبراير هو خيانة التغتفر. ومدن أخرى أي 
حراك  أي  البالد  عاصمة  في  محتشما،  كان  مهما  يغفر  ال  لسبتمبر  نقد 
وجهه  في  ويقفل  به،  مسموح  غير  الرئاسي  المجلس  يطال  أن  يمكن 
الفضاء العمومي ولن تحصل على صالة في فندق لو فكرت أو قلت إن 
رأس الرئاسي يجب أن يتغير. في شطر آخر من البلد عدم تأييد الجيش 

هو مثل هرطقة المهرطقين في منطق كنيسة العصور الوسطى.
وذبابها  السياسية  القوى  تمارسه  الدي  العفريت  عن  البحث  منطق 
اغتيال  إلى  اقتناص أي كلمة يمكن أن تؤول  االلكتروني وهو محاولة 
كافية  من سياقها  إخراجها  أو  تأويلها  يمكن  واحدة  كلمة  الشخصية. 
فرصاصة  الواحدة  بالكلمة  المهمة  تنجز  لم  وإذا  الشخصية.  الغتيال 
ومن  بل  والعام،  السياسي  الفضاء  من  ليس  بإخراجه،  كفيلة  واحدة 

برمته. الوجود 
بروتس  مختلف  كل  في  وترى  بيننا  تسكن  التي  الفاشية  القوى 
الديمقراطي  وتطوره  المجتمع  تعطل حركة  قوى ظالمية  الخائن، هي 
أجواء  في  يتحقق  لن  لمجتمعنا  مأمول  تقدم  أو  تطور  أي  الطبيعي. 
للحرية  الترهيب هذه. دون حرية ال يوجد تقدم ودون تنوير ال معنى 
أصال. لكن علينا أن نكافح طويال في مجتمعاتنا األبوية حتى نتخلص 

من الوصاية على الفكر وحرية الرأي.
الفيلسوف فولتير يقول قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن 
من  ليس  فولتير  لكن  رأيك..  عن  التعبير  في  لحقك  ثمنا  حياتي  أدفع 

قبيلتنا. مضارب  واليسكن  جلدتنا  بني 

كانت صيحات 
التشجيع تأتي 

من جمهور 
الحاضرين من 

الطرفني في 
مناخ يسوده 

االحترام والظرف 
والحماس أيضًا

 الفضاء الواقعي 
لم يعد هناك أي 

دور فيه للقوة 
الناعمة. قوة 

الفكر والكلمة. 
ألنه أصبح مدججا 

بالسالح

نور الدين خليفة

حـزب الهدف املؤقت

 25 طرابلس  أعيان  عقد  إيطاليا.  من  مباشرة  التحرر 
يناير1943 اجتماعًا للبحث في وضع البالد بعد الحرب، 
تنظيم  في  البريطانية  االنتدابية  السلطات  والستئذان 
البريطاني  العسكري  الحاكم  السياسية.  ــزاب  األح
لم  الحرب  بأن  محاججهم  بالرفض  طلبهم  على  رّد 
لمطلبهم  المالئم  الوقت  وأن  أوزارهـــا،  بعد  تضع 
صلح  معاهدة  بمقتضى  البالد  مستقبل  يتقرر  عندما 
المستعمرة  وإيطاليا  ليبيا  على  المنتدبة  الدول  بين 
في  تــوالــوا  الطرابلسية  األعــيــان  ولكن  السابقة. 
طرابلس  لمنح  البريطاني  بالوعد  منوهين  المطالبة 
أكثر  ليست  الداخلية  أحوالها  التي  ببرقة  إسوة  الحرية 
ناديًا  ينشئوا  أن  لمواطنيها  أتيح  حيث  منها.  مالءمة 
على  قام  التي  المختار،  عمر  ويقصدون جمعية  سياسيًا 
الوطني  المؤتمر  السياسي  نشاطها  بتجميد  التصرّف 

البرقاوي.
االستقالل  أحزاب  أماتت  االستقاللي  المطلب  أوّلية 

الليبية بعد ثالث سنوات من بزوغها.
صارت  االستقالل،  مطلب  أنشأها  التي  فاألحزاب 
مطلب  الثالث  الواليات  وحدة  وثانية  بتحققه،  نافلة 
أرضاها  المختار  عمر  وجمعية  الطرابلسية  األحــزاب 
حين  إلى  موقتًا  تنظيمًا  كان  الذي  الفيدرالي،  النظام 
بزوغ الثروة النفطية التي ريعها سيصيغ ليبيا الواحدة. 
وتحققه  باالستقالل  المطالبة  بين  الزمنية  المحدودية 
صياغات  في  تتجدّد  أن  األحـــزاب  يد  في  أسقطت 
موضوعية وبمبادئ جديدة تجتذب الجمهور السياسي 
وأن  البريطاني،  لالنتداب  الليبرالية  الفترة  وعته  الذي 
تطلعات  لتلبية  كافيين  يكونا  لم  والتأهيل  الوقت 
حزبي،  برنامج  في  ووضعها  جديدة  أفكار  إلى  الشباب 
عالوة على أن الدالئل كانت تؤكد عدم ارتياح السلطة 
الحاكمة ممثلة في الملك والقبيلة الموالية له ورئاسة 
ما  وهو  للظهور،  الحزبي  النظام  عودة  إلى  حكومته 
السري،  للعمل  الميل  إلى  المسيّسة  الجماعات  دفع 
الواهمة،  واالنخراط في أحزاب القومجيات والعروبيات 

الليبية. وهو ما سيصير مع الزمن عالمة الشؤم 
ألحــزاب  المطلبية  المؤقتية  تعدينا  إذا  ولكن 
أحزابَا  بوصفها  كثيرًا  سنتردد  فإننا  الليبي،  االستقالل 
شكل  أخذت  فقد  للكلمة.  الحديث  بالمعنى  سياسية 
البارزين،  القبليين  الزعماء  فلك  في  تدور  جماعات 
يتكلمون  من  القبائل  لشيوخ  يدينون  التابعون  وكان 
تأثير  تحت  برقة  في  كانت  التي  قبائلهم،  باسم 
فإنها  والريفية  القبلية  لطبيعتها  والتي  السنوسيين، 
أتباع  أمــا  المهيمن.  ــوي  األب الحكم  مبادئ  تدعم 
أبناء  من  أغلبهم  فإن  باألعيان  الممثلين  اإلقطاعيين 
في  القولوغلية  نسل  من  المدن  وأثرياء  العريقة  اأُلسر 

ودرنة وطرابلس. بنغازي 
كما حدث في البلدان العربية التي احتلتها بريطانيا 

حاضرهم  انسداد  اليوم  ينعون  وهم  الليبيون  يتهم 
الملكية  الحقبة  لها،  ــداف  أه ال  مصطنعة  بأحزاب 
ليبيا،  في  السياسة  حياة  بأنها جمّدت   1969 ـ   1951
نداء  أبرزها  واهنة.  مستمسكات  ثالثة  إلى  ويستندون 
سيصير  الذي  األمير  من   1948 فبراير   10 بـ  مؤرخ 
فــي24  االستقالل  بعد  السنوسي  إدريـــس  الملك 
ديسمبر 1951 متكلمًا بضمير البرقاويين دامجهم في 
الطرابلسيين  بإخواننا  وصفهم  من  ينصح  السنوسية 
واألحزاب  الهيئات  جميع  حّل  المقدّس  الوطن  باسم 
ما  بأسرع  واحدة  هيئة  وتشكيل  أنواعها،  اختالف  على 
»يروق  هذا  كان  إن  المنتظرة  األحداث  لتواجه  يمكن 

لكم«.
السيد  وجهها  رسالة  برقة  في  سبقه  النداء  هذا 
مدينة  من   1948 فبراير   1 بتاريخ  السنوسي  إدريس 
تقمص  الذي  الحزبي  شبه  التكوين  لرئيس  بنغازي 
باالمتثال  امتنانه  عن  معبرًا  المختار  عمر  جمعية  اسم 
نشاط  مــن  السياسي  الجانب  باستبعاد  ــره  ألوامـ
والثقافي  الرياضي  بالنشاطين  واالكتفاء  الجمعية، 
بتوحيد  طرابلس  رسالة  في  كما  تصرّفه  مــبــرّرًا 
في  الوطن  إلسعاد  مجتمعة  الجهود  وبــذل  الكلمة 
الرسالتين  في  إليه  المُشار  والظرف  الحاضرة  ظروفه 
 1948 أكتوبر   1 يوم  وفي  باالستقالل.  المطالبة  هو: 
البرقاوي  الوطني  المؤتمر  إدريــس  السيد  يؤسس 
فتكون  منه،  بإيعاز  برقة  باسم  تتحدث  شعبية  كهيئة 
الداعم له أمام ما تبقى من منافسيه في برقة، وغالب 

القابلة به ملكًا. زعامات طرابلس غير 
حقيقة  يعكس  الطرابلسيين،  للزعماء  إدريس  نداء 
كانت ماثلة في الواقع الليبي، حيث رفد السيّد إدريس 
برقة بزعامة متزنة، بينما كانت طرابلس قد عانت من 
فيما  الحزبية  الخالفات  ومن  المنظمة،  الزعامة  فقدان 
اإلقطاعية  تقاسمته  الشعبي  فالوالء  الفوضى.  يشبه 
في  ترسخ  لم  جــذوره  الوطني  والشعور  والعائلية، 
وهو  التقليدية،  الوالءات  على  يتغّلب  حتى  بعد.  البالد 
لم  متعددة،  سياسية  جماعات  ظهور  عنه  ترّتب  ما 
على  لتنافسهم  نشاطهم  تنسيق  من  قادتها  يتمكن 

بينهم. فيما  الزعامة 
السنوسي  النفوذ  استعادة  انتهزوا  طرابلس  زعماء 
بعضهم  فلجأ  بالسياسة،  لالهتمام  فرصة  برقة،  في 
إلى زعامة السيد إدريس على طرابلس، بدون منافس 
ولكن  السنوسية  لميولهم  ليس  برقة،  في  حدث  كما 
كيان  في  اإلقليمين  توحيد  على  بقدرته  إلحساسهم 
ليبيا.  على  المتآربة  الدولية  القوى  أمام  واحد  ليبي 
والمعتدلون  إمارته  رفضوا  المتطرفون  المعارضون 
بوضع  البعض  طالب  بل  زعامته،  قبول  في  تــرددوا 
على  أجمعوا  ولكنهم  البريطانية،  الحماية  تحت  البالد 
بعد  اإليطالية  السيطرة  إلى  بالدهم  عودة  استحالة 

أو انتدبت على تسيير شؤونها حتى البت في مصيرها 
السياسية  التجربة  كانت  العالمية.  الحرب  بعد  ما 
وكان  االستقاللية،  نخبها  مستلهم  المصرية  الحزبية 
واقع  كحزب  وتبلور  تأسس،  الــذي  الوطني  الحزب 
إزاء  شعبويته  يُبرز  حتى  االستقالل،  األساسي  مطلبه 
فقد  والصفوة.  األعيان  مّثل  الذي  األمة  حزب  نخبوية 
من  يتغذى  الطابع  بــورجــوازي  الوطني  الحزب  كان 
تجاوبًا  خلق  الذي  األمر  البورجوازي،  األوروبي  التقليد 
والبورجوازية  الفقيرة  الجماهير  لدى  خطابه  مع  فاترًا 
بعد   ،1919 عــام  الــحــزب  اختفى  لذلك  الصغيرة. 
انتفاضة األمة، تاركَا الساحة لحزب الوفد، الذي سيمأل 
التي استلهمها  األمزجة السياسية المصرية بشعبويته 
الذين   1952 عام  األحرار  الضباط  تنظيم  انقالب  منه 
الطبيعة  في  حيث  الصغيرة  البرجوازية  أبناء  كانوا 
سردته  ما  وهذا  بالعواطف،  السياسة  تمتزج  المصرية 
لنا كتب المطالعة المدرسية المصرية في رواية حادثة 

دنشواي 1906،1907.
شمس  ضربة  ــدر  ق مــع  تفاعلت  فرومنطقيتها 
ذنب  على  فالحون  فعوقب  إنجليزيًا،  ضابطًا  أماتت 
أشعارًا  فقط  ليس  ألهمت  والتي  بالموت،  يقترفوه  لم 
ذاته  الوطني  الحزب  تأسيس  بل  وشوقي،  لحافظ 
ليس  متجليًا  الليبية  رومنطيقيته  استنساخُ  كان  الذي 
الوطني  كالحزب  الطرابلسية  العائلية  األحــزاب  في 
تسلل  أنه  المفارقة  بل  الوطنية،  الكتلة  حزب  ومنشقه 
مثااًل  ننتقى  التي  المُختار  عمر  جمعية  عبر  برقة  إلى 
الجمعية،  باسم  الناطقة  الوطن  صحيفة  عليها  دااًل 
لإلنجليز  المناوئ  الحزبوي  الخطاب  مع  تماهت  التي 
لم  فاالفتتاحيات  لليبيا،  والمحررين  لمصر،  المحتلين 
حادة  وكانت  البريطاني،  للوجود  الجمعية  ُكره  تخفِ 
غمزٌ  وفيها  الوالية  حكومة  على  وهجومها  نقدها  في 

البريطاني. الملك إدريس مع الوجود  واضح لتواطؤ 
ميولها  على  تؤكد  انفكت  ما  الجمعية  أن  كما 
المصري  العربية  الجامعة  أمين  ممتدحة  العروبية 
منذ  الليبية  الوطنية  الحركة  إربــاك  في  أوغل  الذي 
من  برسائل  محماًل   1915 نوفمبر  برقة  إلى  قدومه 
نوري  التركي  إلى  المصري  الوطنيّ  الحزب  أقطاب 
باشا. فاقترب من أحمد الشريف السنوسي ليحارب معه 
الّلـيبيّة.  المصريّة  الحدود  عند  البريطانيّة  ات  القوَّ
معركة  خسران  بعد  بريطانيا  مع  إدريس  األمير  تحالف 
»العقاقير« لم يكن محَل نقاش، وخوافه من طموحات 
المريبة  معالمها  الزالت  التي  ليبيا  في  ومآربه  عزام 
لتصرفه  إدريس  األمير  دفعا  ما  اليوم هما  مخفية حتى 
العمل  فبراير1948بتجميد   1 في  رسالته  أبانته  الذي 
السياسي لجمعية عمر المختار الذي كان توطئة إلماتة 
ليبيا  في  المغيبة  الديمقراطية  مدماك  الحزبية  الحياة 

اليوم أن تصير نفسها. التي تفشل غالبًا حتى 

هذا النداء سبقه 
في برقة رسالة 
وجهها السيد 

إدريس السنوسي 
بتاريخ 1 فبراير 

1948 من مدينة 
بنغازي

كانت التجربة 
السياسية 

الحزبية املصرية 
مستلهم نخبها 

االستقاللية، 
وكان الحزب 

الوطني الذي 
تأسس، وتبلور 

كحزب واقع 
مطلبه األساسي 

االستقالل

بنغازي 1961 )2/2(

أنكر  الذي  العالم  السيد  مع  والمفاتحة  االتصال 
أو  معهم  اجتمع  قد  يكون  أن  ونفي  بهم  عالقته 
التقاهم في فترة سبقت اإلعالن عن القضية التي 
الملك  وأطلق  أوراقها  وحفظت  طوياًل  تستمر  لم 
الذي أضحى بعد  العالم من السجن  السيد  سراح 
سبيل  أخلي  كما  المغرب،  في  لليبيا  سفيرًا  فترة 

ومناع. ماعدا حماد  المتهمين  بقية 
أو الحزب لم تكن واضحة  التنظيم  ولعل فكرة 
المعالم لدى البعض وتم تأويلها تأويالت بعيدة 
كثيرًا  يهتم  ال  كان  المحلي  الواقع  أن  إلى  إضافة 
السيد  أراد  فقد  األحزاب  تشكيل  أو  األفكار  بهذه 
الحزب  تشكيل  خالل  من  لتصوره  وفقًا  العالم 
الخطوات  وترشيد  األخطاء  إلى  والتنبيه  اإلصالح 
قد  لكنها  والدولة  الوالية  في  المسؤولين  أمام 
منطقة  في  دخلت  أخرى  بمفاهيم  فهمت  تكون 

والظنون. وااللتباسات  المحظور 
تلك صفحة قد انطوت من صفحات عام 1961 
مذكرات  وكتابة  وتحقيقات  ــداوالت  م شهدت 
هذا  في  كثيرة  والتفاصيل  قانونية  واستشارات 
ثمة  بأن  األحوال  كل  في  أشارت  لكنها  السياق 
توخت  التوفيق  لها  يكتب  لم  وإن  مــحــاوالت 
المسؤولين  بعض  قبل  من  والتغيير  اإلصــالح 
بالظروف  أحاطوا  الذين  الدولة  في  المهمين 

البلد وخارجه. داخل 
ورغم ما حدث وهمست به الشفاه في األحاديث 
والسجن  بنغازي  نيابة  وشهدته  والــلــقــاءات 
في  والسلطات  االتحادية  الحكومة  فإن  الرئيسي 
أو  التحقيق  مسار  عن  شيئًا  تعلن  لم  برقة  والية 
ملفات  رهينة  باتت  التي  والتنظيم  الحزب  قضية 
واإلذاعة  الصحف  سكتت  فيما  والمباحث  النيابة 
عما يتصل بالموضوع تمامًا وصارت فكرة الحزب 

التاريخ. في ذمة 
التاسع  اليوم  وفي  أغسطس  حل  يوليو  بعد 
والعشرين  الحادي  بالعيد  االحتفال  أقيم  منه 
لتأسيس الجيش. عرض عسكري كالعادة للجيش 
كان  وكشفية.  رياضية  أخرى  وفئات  والبوليس 
االستقالل  في شارع  بنغازي  في  يتم  العرض  هذا 
التي  الليبية  الجامعة  تواجه  الرئيسية  والمنصة 
إعالن  المنار  قصر  كانت  أيام  شرفتها  شهدت 

االستقالل.
عثمان  محمد  السيد  الحكومة  رئيس  وصل 
الفريق  يمينه  عن  توسط  المنصة  وفي  الصيد، 
وعن  برقة  دفاع  قوة  قائد  بوقويطين  محمود 
أركان  رئيس  األطيوش  السنوسي  اللواء  يساره 
خطابه  إلقاء  في  العرض  قبل  بدأ  وحين  الجيش 
إلى  اإلذاعة  عبر  وليصل  الحاضرة  الجموع  أمام 
مما  شيء  يصل  لم  ليبيا  أنحاء  في  المستمعين 
واضحة  ربكة  وحصلت  جميعًا  هــؤالء  إلى  قاله 
حدث  ما  بأن  أيضًا  األقاويل  وتسربت  وإحراجات 
لتفجير  تفكير  هناك  كان  وأنــه  مقصودًا،  كان 

قبل  من  والتحقيق  التهمة  طالت  األيام  تلك  في 
العالم،  عبدالقادر  برقة  والية  في  العامة  النيابة 
حماد،  وإبــراهــيــم  المريمي،  منصور  ومحمد 
مناع،  عبدالرازق  ومحمد  الحاسي،  محمد  ويونس 
الفزاني،  محمد  وعبداهلل  بوسنينة،  علي  وطاهر 
البكوش،  حسن  وصالح  الفزاني،  مسعود  ومحمد 
الكزه،  عبدالسالم  وناصر  دهش،  مفتاح  وسالم 
ومصباح  الضريريط،  عبدالسالم  والكيالني 
سليمان رقرق، واتهمتهم النيابة بأنهم في سنة 
 1960 ديسمبر  شهر  بين  المدة  وفي   ،1956
تنظيم  إنشاء  على  وعملوا  اتفقوا   1961 ويوليو 
وسيلة  وبأي  واإلرهــاب  العنف  باستعمال  سري، 
األساسية  الدولة  نظم  لقلب  مشروعة  غير  أخرى 
برقة  والية  في  الحكم  على  باالستيالء  السياسية 

الجريمة. تقع  ولم 
وكان السيد عبدالقادر العالم من وجهاء قبيلة 
العراق،  في  لليبيا  وسفيرًا  المعروفين  العبيدات 
مجلس  في  للترشيح  التقدم  من  منع  قد  وكان 
1956 وأضحى الحقًا وزيرًا للدفاع ثم  النواب عام 
حزب  فكرة  صاحب  وكان  فالخارجية،  المواصالت 
التي  الشخصي  المستوى  على  األحرار  الوطنيين 
الشخصيات  بعض  بشأنها  فاتح  وقد  تستمر،  لم 
في طرابلس في مقدمتهم علي الذيب ومصطفي 
الزقلعي  العزيز  وعبد  المسعودي  وفاضل  ميزران 
ومحمد الزقعار، غير أن الفكرة التي كانت سلمية 

لم يكتب لها االستمرار والنجاح.
العالم  عبدالقادر  السيد  على  القبض  تم 
واستدعي  آخرين،  مع  بنغازي  سجن  في  وأودع 
ومثل  المهدوي  مصطفي  المستشار  قبل  من 
اختلطت  فيما  يونس،  بن  محمد  أمام  للتحقيق 
والظنون  األقاويل  وحامت  والشبهات  األمــور 
بعالقتهم  االتهام  شملهم  ممن  البعض  حول 
في  المصري  الثقافي  والمركز  مصر  سفارة  مع 
بنغازي، ثم ذكر البعض منهم أثناء سير التحقيق 
ما  يؤيد  بأنه  العهد  ولى  الرضا  الحسن  األمير 
نفيًا  ذلك  ونفى  الخاص،  جيبه  من  ويموله  حدث 
الذي  العالم،  السيد  قبل  من  النيابة  أمام  قاطعًا 
ومنحط  ماكر  تدبير  مجرد  له  حدث  ما  أن  اعتبر 
فكر  الذي  الحكومي  المسؤول  عقل  إليه  انساق 
وما  دفاعه،  حد  على  ودبرها  المكيدة  هذه  في 
ولولي  للنيابة  قدمها  التي  مذكراته  في  أبداه 

شخصيًا. العهد 
شملت التهمة مجموعة من الشباب من مدينة 
اإلرشاد  في  يعمل  كان  بعضهم  والمرج  بنغازي 
االتهام  صحة  ولعدم  الزراعة،  بنظارة  الزراعي 
الضريريط  والكيالني  الكزه  ناصر  السادة  تجاه 
التحقيق  النيابة  تــواصــل  لــم  ــرق  رق ومصباح 
بشأنهم. كان حماد ومناع في السجن جراء تهمة 
الطرق،  مفترق  في  العربية  ليبيا  كتاب  مخطوط 
بتهمة  المريمي  محمد  مع  التحقيق  وطالهما 

وحدثت  االحــتــفــال  ــواء  أجـ وتــخــريــب  المنصة 
على  وأبعد  تنته،  ولم  واستمرت  بدأت  تداعيات 
وبالعيد  التاجوري  علي  محمد  اإلذاعة  من  أثرها 
النقل  مسؤولية  يتوليان  وكانا  العبيدي  سليمان 
مذيع  وكــان  اإلذاعــيــة  الهندسة  من  الخارجي 
الشريف  فرج  المذيعين  كبير  الهواء  على  الحفل 
ولم  بعيدًا عنها  اتهام ومشاكل كان  الذي الحقه 
الهمالي  فهمي  أحمد  قبل  من  شيئًا  عنها  يعلم 
اإلعالم  رجل  واإلرشــاد.  األنباء  وزارة  عام  مدير 

الحكومة. وصوت 
لم  المذيعين  كبير  بأن  الحقيقة  وضحت  ثم 
وصفه  أثناء  وفوجئ  حدث  بما  إحاطة  على  يكن 
الذين لم يعلموا  المواطنين  للحفل به مثل بقية 
وما  اللحظة  تلك  المنصة  أجواء  في  دار  بما  أيضًا 

بعدها في محطة اإلذاعة.
ألغيت  بنغازي.  في   1961 مشاهد  وتالحقت 
وكالة المصالح الليبية األمريكية المشتركة وقدم 
وعين  لبرقة  واليًا  استقالته  مازق  حسين  السيد 
بدال منه الشيخ محمود بوهدمة. وأعلن عن حركة 
السنوسي  اللواء  إقالة  أثر  على  الجيش  في  تمرد 
نائبه  الجيش وتعيين  أركان  رئاسة  األطيوش من 

اللواء نوري الصديق إسماعيل في منصبه.
المرج  حامية  في  الجيش  ضباط  من  مجموعة 
المعروفة  بحركتهم  وقاموا  حــدث  ما  رفضوا 
وخليل  العماري  وفرحات  جاداهلل  عابد  وشملت: 
العاشق  وعبدالوهاب  الفرجاني  وسالم  العبار 
الضباط  حوكم  وآخرين.  المنفي  سعد  وإدريس 
مع  هناك  والتقوا  بنغازي  في  السجن  وأدخلوا 
الذي  صدقي  محمد  والمطرب  مناع  كتاب  قضية 
دخل  ال  موضوع  في  عقوبة  يقضي  أيضًا  كان 
متعددة  وقضايا  ومدنيون  عسكر  بالسياسة.  له 
تستعيد  وبنغازي  يضمهم  البحر  على  والسجن 
عن  ــرج  أف ــة.  ــدي واألن المقاهي  فــي  أحاديثها 
للعفو  وفقًا  سراحهم  وأطلق  الضباط  مجموعة 
التسامح  كان  بحقهم.  الصادرة  العقوبة  وتخفيف 

البالد. والتصالح يغلب على األجواء في 
ثم احتفل في أكتوبر بافتتاح ميناء البريقة من 
إلى  البترول  من  شحنة  أول  ودشنت  الملك  قبل 
الخارج لتشهد البالد في المراحل الالحقة تبدالت 

الدولة واألفراد. كثيرة على مستوى 
من  الملك  حــذر  ورخـــاء  اقتصادية  طــفــرات 
األيام  مع  يكون  قد  األســود  فالذهب  مشاكله 
العاشر.  بعيدها  البالد  وابتهجت  جــدًا.  أســود 
الصغيرة  بنغازي  إلى  العالم  من  وفود  وصلت 
وعبر  وفزان  طرابلس  في  المهرجانات  وأقيمت 
لقضايا  ومعالم  مشاهد  ضاعت  ــداء  األص تلك 
يتحدث  لم  الذكريات.  أوراق  في  ظلت  وأحــداث 
هناك.  الناس  ونسيها  بنغازي  في  أحــد  عنها 
بنغازي في أحيان كثيرة تغض الطرف عما يحدث 

فيها!!

تم القبض على 
السيد عبدالقادر 
العالم وأودع في 

سجن بنغازي 
مع آخرين، 

واستدعي من 
قبل املستشار 

مصطفى 
املهدوي ومثل 

للتحقيق أمام 
محمد بن يونس

 أقيمت 
املهرجانات في 
طرابلس وفزان 

وعبر تلك األصداء 
ضاعت مشاهد 
ومعالم لقضايا 

وأحداث ظلت في 
أوراق الذكريات

ذاكرة مكان.. أمي مريم!

سالم الكبتي
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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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إرهاب اإلسالم السياسي

ليبيا شاطئ باليرمو الرابع!

الحقوقية،  وابتكاراته  الحديث  السياسة  علم  أطروحات  ضد 
فأصبحت أطروحة الحكم الرشيد تعويذة هذه التيارات ضد 
مع  ذلك  في  متناغمة  ديمقراطية،  إصالحات  في  تفكير  أي 
الديمقراطية،  التي تعيش فوبيا  السياسية  نظم االستبداد 
مستعينة بمفردة طقوسية »الشورى«في مواجهة إصطالح 

سياسي أفرزه الحراك التاريخي »الديمقراطية«.
المنشورة  والديمقراطية«  الشورى  »بين  مقالته  في 
بموقع بوابة الوسط 21 أكتوبر 2018 ، يقول الكاتب عمر 
أو  الرشيد«  »الحكم  مصطلح  يستخدم  ما  »كثيرا  الككلي: 
الخالي  العادل  الحكم  نظام  إلى  إشارة  الرشيدة«  »السلطة 
من الظلم. هذا المصطلح يستخدمه اإلسالميون مشيرين 
به، صراحة أو ضمنا، إلى الحكم اإلسالمي المثالي، أال وهو 
الغموض.  بالغ  المصطلح  هذا  أن  بيد  اإلسالمية.  الخالفة 
معظمهم  يكن  لم  اإلســالمــي  التاريخ  في  الخلفاء  ألن 
راشدين، ومن ناحية أخرى: ما هي مؤسسات الحكم الرشيد 

التي تضمن رشده ورشاده؟.«.
التجربة مؤسساتها، أو تشريعاتها  الواقع، لم تنتج تلك 
النافذة، التي تضمن رشاد الحكم إال بالمراهنة على تربية 
وأخالق الحاكم الشخصية التي ظلت حتى طيلة حكم الخلفاء 
مشيرا  المهمة،  مقالته  في  الككلي  يفصل  كما  جدل  محل 
من زاوية أخرى إلى تعزيز فكرة الخالفة التي فرضها صراع 
عبر  النفوذ،  مناطق  على  العصر  ذلك  في  اإلمبراطوريات 
الديمقراطية  لمؤسسات  كبديل  الشورى  فكرة  تكريس 
بمبدأ  التحجج  »يتم  غربيا:  نتاجا  بكونها  المؤثمة  الحديثة 
»الشورى«، وهو مبدأ بنفس غموض أخيه مصطلح الحكم 
اإلسالمي  التاريخ  في  تمارس  لم  الشورى  أن  ذلك  الرشيد. 
من خالل مؤسسة، وإنما مورست على نحو كيفي وفي نطاق 
الككلي  إليه  يشير  الذي  الغموض  وهذا  المحدودية«.  بالغ 
متسق  واقع  أنتجها  شعائرية،  مفردات  استلهام  عن  ناتج 
التجربة  أنتجتها  تاريخية  اصطالحات  مقابل  في  معها، 

اإلنسانية في الترقي.
ومحاوالت  الخلف،  إلى  التاريخ  رقبة  َليّ  على  العمل  إن 
ـ التي  تدجين االبتكارات اإلنسانية الحديثة لمقوالت التراثـ 
ال ترتكز على أية قاعدة نظرية في الفكر أو أداة مؤسسية 

ليبيا  في  واألمن  االستقرار  لبسط  جديدة  خطة  مناقشة 
وإجراء انتخابات العام المقبل، وهذه خطة سيتم تقديمها 
الثاني  والمحور  المتحدة،  األمــم  أمــام  نوفمبر   18 يوم 
طرابلس،  العاصمة  في  األمنية  األزمة  احتواء  سبل  يشمل 
الليبي  االقتصاد  إنعاش  كيفية  الثالث  المحور  يناقش  فيما 

والدفع به.
النقاط الثالث التي ذكرتها الجريدة كمحاور  تبين هذه 
أخرى  ومن  جهة  من  عامة  فالنقاط  جديد،  ال  أن  للمؤتمر 
وأقل  المتحدة،  األمم  طريق  خارطة  في  جاء  لما  استعادة 
تفاصيل مما جاء في مؤتمر باريس األخير المشابه والذي 
أقيم من أجل حّل المشكل الليبي فلم يزد كما خارطة األمم 

المتحدة على أنه وكدّ الال حل.
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السؤال البديهي ما الفارق بين هذه المؤتمرات، إذا كان 
آخرها عقد في باريس هذا العام بحشد مميز ودولة عظمى 
ما عقدته، والنتيجة أن إيطاليا المساهم الرئيس في إفشال 
يمكن  كيف  أي  الفشل،  هذا  تجاوز  له  كيف  الذي  باريس 
لباليرمو أن يجسر فشل باريس لنجاحه، وباليرمو تدرك أن 
من  جزء  هو  ليبيا  في  والراهن  التاريخي  الالتيني  التنافس 

تنافس إيطالي - فرنسي شامل.
للنجاح  ملحة  بحاجة  المتطرفة  اليمنية  إيطاليا  أن  لنقل 
لديها  المتوافر  الوحيد  البيدق  فهي  الليبية  المسألة  في 
على  يراهن  ما  المحلية  وقبل  الدولية،  الشطرنج  رقعة  في 
يوفر  خارجي  ونفوذ  اقتصادية  أرباح  لجني  ليبيا  استقرار 
الشعبوي  الزعيم  سالفيني  لماتيو  خاصة  قوية  أرضية 
ال  والطموحات  الرغبات  لكن  اإليطالي.  لليمين  الطموح 
تمهد الطرق الصعبة فإذا على ما يعتمد أمثال سالفيني في 
فائز  قائده  يراهن  لم  وإن  الليبي  والحليف  خاصة  باليرمو، 

السراج على الفشل فإنه راهن على عدم النجاح.

ثمة مغالطة وقعت فيها الكثير من الكتابات والتحليالت، 
ووقعتُ فيها في بعض مقاالتي السابقة، تتعلق بالتفريق 
الذي  السياسي؛  اإلسالم  وبين  اإلرهابية  الجماعات  بين 
يوصف كونيا، واآلن، بأنه معتدل، وهي مغالطة وجدتْ لها 
ترويجا كبيرا حتى على مستوى التصورات الدولية لمستقبل 
الذين  المثقفين  بعض  أطروحات  مستوى  وعلى  المنطقة، 
التنوعات داخل  الديمقراطية تقبل كل هذه  رأوا أن طبيعة 

فضائها.
من هذا المنطلق، خلقت بعض الحركات اإلسالمية التي 
تتمتع بماض إرهابي أذرعًا سياسية تابعة لها كي تدخل حيز 
أحزابا  وكونت  المستخدمة،  أداوته  وفق  السياسي  الصراع 
سياسية دون أن تتخلى عن عقائدها التكفيرية اإلقصائية، 
ودون أن تفرط في ذراعها المسلح وعملها السري الكفيلين 

بإنجاز ماال يمكن إنجازه سياسيا.
يسمى  ما  ــرة  دائ داخــل  اإلرهابية  الجماعات  كل  تقع 
»اإلسالم السياسي«، أو بصورة أشمل، داخل فكرة تسييس 
األخــوان  جماعة  عن  منشق  ذراع  يؤسس  فحين  الدين. 
األولى  مهمته  وتكون  المسلح،  القاعدة  تنظيم  المسلمين 
الغربي  للمعسكر  وانحيازه  القطبين  صراع  في  المشاركة 
السياسة،  صميم  في  دخل  فقد  الشيوعية،  محاربة  في 
الشيوعي  الحكم  نهاية  بعد  القاعدة،  تنظيم  يرسل  وحين 
النظم  إسقاط  على  للعمل  المسلحة  جماعاته  ألفغانستان، 
الكافرة )الطواغيت( في المنطقة، داعيا لدولة الخالفة، فهذا 

من صميم اإلسالم السياسي.
وحين يتبني فصيل منشق عن تنظيم القاعدة مصطلح 
)الدولة( في تسميته لمشروعه، الدولة اإلسالمية في العراق 
لها،  والًة  ويُعيّن  أراض  على  ويستولي  والشام »داعش«، 
المبايعة  مبدأ  ويرسي  لتمويله،  اقتصاديا  نظاما  ويبني 
فإن  العالم،  من  تتاح  بقعة  أية  في  النظام  هذا  لمؤسس 
مؤسس  حديثا  له  نظر  الذي  السياسي،  اإلسالم  لب  هذا 
حركة األخوان المسلمين، حسن البنا، عبر بدايتها كجماعة 
إلى  للوصول  سعيا  السياسي  طموحها  إلى  انتقاال  دعوية، 
لتحقيق  العالمي  التنظيم  أجل توحيد  السلطة كخطوة من 
ر له بقوة، سيد قطب،  دولة الخالفة، كمشروع انتكاسي نظُّ
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الجنوب  عاصمة  هي  التي  صقلية  عاصمة  باليرمو 
اإليطالي تبدو مهددة بانفصال الشمال عنها حسبما دعوة 
حزب مشارك حاليًا في حكم إيطاليا، باليرمو هذه المجهولة 
المستقبل جعلتها إيطاليا اليمين كقاعدة استثنائية للبحث 
في مستقبل طرابلس الغرب!... وهذا البحث كما حدد مكانه 
العجائبي حدد زمانه يومي 12 و13 نوفمبر 2018م!، ورغم 
اللقاء  هذا  جدوى  عدم  عن  يتحدث  إيطاليًا  زخمًا  هناك  أن 
زخم  تتحدث عن  إيطاليا  أيضًا عن  أخبارًا تصدر  فإن هناك 

المشاركة الدولية في المؤتمر حول المسألة الليبية.
إيطالية  ــات  أزم عن  يعبر  اإليطالي  التضارب  وهــذا 
حين  الماضي  القرن  مدخل  مع  بمثلها  تذكر  متفاقمة، 
صدرت إيطاليا أزماتها باالدعاء أن طرابلس الغرب الشاطئ 
جملة  أوروبا  وكانت  واالحتالل،  للحرب  المبرر  لروما  الرابع 
هكذا  األولى،  الكبرى  الحرب  مفتتح  األزمات  نفس  تعاني 
أزماته  يصدر  موسوليني  منذ  اإليطالي  المتطرف  اليمين 

إلى الخارج.
لكن طرابلس الغرب رغم هذا وذاك فهي حقيقة جغرافية 
على  الجنوبي  الجار  إنها  إيطاليا،  قبالة  تونس  كما  تقع 
البحر المتوسط مما يجعل المسألة الليبية مسألة إيطالية 
داخلية، خاصة في هذا العصر الرقمي الذي يهدم الحدود 

ومع عودة الهجرة البشرية وقد بات المتوسط جسرًا.
اندالع  منذ  ألجله  إيطاليا  عملت  كهذا  لقاء  فإن  عليه 
2011م،  فبراير   17 ثورة  غبّ  الليبية   - الليبية  الحرب 
كان  توافرت  حين  ذلكم،  ألجل  المعطيات  تتوافر  لم  لكن 
أزماتها  بنيويا تصدر  التي  الفاعلة  القوى  المتطرف  اليمين 

إلى الخارج.
الجريدة اإليطالية البارزة »كوريري ديال سيرا« أكدت أن 
مؤتمر باليرمو وضع ثالثة محاور على جدول األعمال وهي: 

ــ يعود حسب ما اعتقد إلى محاولة مزاحمة األيديولوجيات 
عملوا  الذين  السياسي  اإلسالم  فكرة  مروجي  من  الحديثة 
الصراع  قلب  في  الدين  إدراج  على  وفكري  لغوي  بتعسف 
األيديولوجي كخيار صالح لحل مشاكل اإلنسان فوق األرض، 
الروحي دون  الدين من جوهره  لتفريغ  النهاية  أدى في  ما 

قدرته البنيوية على حل مشاكل العصر المعقدة.
)الضمير  كتابه  في  عاشور  ابــن  عياض  يقول  وكما 
والتشريع(: »ما يروج اليوم من أقوال متعلقة بآيات الشورى، 
وبذور  الديمقراطي،  النظام  دعائم  فيها  رأت  التي  مثل 
اإلنسان، فهي تركيب  النظام االشتراكي وشيئًا من حقوق 
معانينا الظرفية على المعاني األزلية للكتاب، وآيات الشورى 

ال تمت إليها بصلة وال إلى مفهوم العدل االستوائي«.
مقلد،  علي  محمد  ترجمة  الهويـة«،  »أوهام  كتابه  في 
كانت  »إذا  شايغان:  داريـــوش  اإليــرانــي  المفكر  يقول 
الثالثة من الحداثة، وبفعل  الديمقراطية تبدو، مع الموجة 
أي  حرية؛  لكل  مسبق  شــرط  بمثابة  المجتمع،  تشظي 
بطبيعته،  التكنولوجي،  التحول  هذا  كان  إذا  أخرى،  بعبارة 
اإلسالمية  البلدان  بعض  فإن  العادات،  دمقرطة  يتطلب 
االختالف  حق  ويُرفض  اإلنسان.  ترويض  إلى  ميالة  تبقى 
مع  األحــوال،  أحسن  في   ، يتطابق  ثقافي  نموذج  لحساب 
الصورة التي يرسمها فقهاء الشريعة عن اإلنسان المسلم. 
فالثورات الثقافية في البلدان اإلسالمية ال تعمل على أسلمة 
العكس، وذلك  على  وليس هذا فحسب، بل هي،  السكان، 
مجتمع  تصنع  تحركها،  التي  الجماعات  سيكولوجية  بسبب 
يفاجئ  وهو  الدين،  فإن   ، ذلك  وفوق  والكتل.  الجماعات 
األكثر  األشكال  مع  يتزاوج  تاريخيا،  يتخطاه  الذي  العالم 
رغم  ويتحول  التوتاليتارية،  األيديولوجيات  من  راديكالية 

أنفه إلى معادل ديني لنوع من الفاشية«.
انطالقا من هذا التصور الحصيف، لن نستغرب تأسيس 
القرن  من  األول  الربع  في  المسلمين،  ــوان  األخ جماعة 
في  والفاشية  النازية  التيارات  بزوغ  مع  بموازاة  الماضي، 
وأخواتها  بعد،  فيما  الجماعة  هذه  ولتلقى  نفسه،  الوقت 
من حركات التسييس الديني األخرى كالسلفية وتفرعاتها، 
اإلسالم  لتحويل  سعى  الذي  الغربي  المعسكر  من  دعما 
أيديولوجيا  للشيوعية،  المنطقة  في  معادية  أليديولوجيا 
المعسكر الشرقي. كما يأتي دعم الغرب لإلسالم السياسي 
العربي،  الربيع  بعد  ــ  له  الغرب  مفهوم  الليبرالي حسب  ــ 
في  اليسارية  التيارات  انتشاء  عــودة  ضد  مناسب  كخيار 
إلى  ــارة  اإلش الككلي  عمر  الكاتب  يفوت  وال   . المنطقة 
اإلله  عبد  الدكتور  من  القتباس  تضمينه  المنحى،عبر  هذا 
)الفتنة واإلسالم(: »أن فكرة الشورى في  بلقزير في كتابه 
الفقه السياسي  الفكر اإلسالمي المعاصر، ليست من نسل 
اإلسالمي التقليدي )فقه السياسة الشرعية(، ]...[ وإنما هي 
من ثمار الفكر السياسي الليبرالي الحديث وآثاره في الوعي 

العربي واإلسالمي منذ القرن التاسع عشر«.
نقلية  طقسية  كمنظومة  ــ  نظريا  ــ  الدين  بنية  وألن 
جدلية  عقلية  كمنظومة  األيديولوجيا  بنية  مع  تتناقض 
الدين  توريط  مأزق  في  العاطفية  الخطابات  هذه  وقعت  ــ 
الدين  يُفقد  ال  توريط  وهو  األيديولوجية،  الصراعات  في 

روحانيته فقط ـ كما أشرنا ــ ولكن قداسته أيضا.
اإلسالم  بين  نفرق  أتصور–أن  ما  حسب  ـ  المغالط  من 
من  الكثير  في  يشيع  كما  اإلرهابية  والجماعات  السياسي 
اختلفت  وإن  واحدة  فالفكرة  أخيرا،  برزت  التي  الخطابات 
الوسائل، وهي محاولة تركيب معانينا الظرفية على المعاني 
قلب  في  للوجود  الطرق  أقصر  يمثل  ما  للكتاب،  األزلية 

الفاشية.
تنظيم  أول  الحشاشين  حركة  اعتبرنا  ما  إذا  مالحظة: 
إرهابي في ٌاإلسالم مارس االغتيال السياسي المباشر وفق 
تراتبية وتخطيط مسبق، فإن حركة »األخوان المسلمون« 
هي أول تنظيم إسالمي، سياسي، تراتبي، براغماتي، مارس 
االغتيال السياسي في العصر الحديث، وتفرعت عنه معظم 
والهجرة  التكفير  جماعة  من  اإلرهابية،  المسلحة  الحركات 

إلى داعش. لهذا السبب كان تركيزي على هذه الجماعة.

الطرف  باستثناء  األطراف  كل  يقلق  ال  هذا  النجاح  عدم 
المغيب أبدًا وهو المواطن الليبي، عدم النجاح متفق عليه 
بلغة المبعوث األممي بأن الحل الال حل، فاألطراف اإلقليمية 
بعد  الليبية  المسألة  تقلقها  تعد  لم  الجوار  دول  وبالذات 
دحر اإلرهاب أو كما ترى، واآلن هذه القوى تباينت مواقفها 
حتى مع حليفها الليبي، أما األطراف الدولية فغير الدولتين 
موقف  لها  دول  هناك  ليس  وفرنسا  إيطاليا  المتنافستين 
محدد وواضح ونهائي فأمريكا كما روسيا، بل إن بريطانيا 
في خلفية المشهد ترغب في الال حل علها تتمكن في هذا 

الحال من سرقة المال الليبي المجمد بقرار دولي.
المستجد الحماس األلماني للمشاركة في باليرمو حسب 
ألمانيا  أن  يعني  فعله  كذلك  كان  فإذا  اإليطالية،  المزاعم 
تريد أن تحصل على الحجر المهمل باعتباره حجر األساس 

كما يقول المثل اليوناني.
لسان حال الليبيين المواطنين أن تجيء متأخرًا خيرًا من 
فاتورة  فعاًل  يدفع  الذي  الوحيد  الطرف  هذا  تجيء، ألن  أال 
يتابع  أحد  ال  وبات  المدافع،  سكتت  أن  بعد  حل  الال  الحل 
كمصر  الصديقة  المحطات  قاطعته  ما  الليبي  المسلسل 
وغير الصديقة كالبي بي سي والجزيرة التي وجدت المفيد 

ما يلهيها عن ليبيا وشعابها.
من  الليبي  غير  باليرمو  نجاح  في  صادقًا  يرغب  أحد  ال 
يحتفل  الذي  الليبي  أهله،  من  حتى  أحد  حسبان  في  ليس 
هذه األيام بمرور قرن على نفي أبنائه إلى باليرمو بتهمة 
االحتالل  بذكرى  أكتوبر   7 في  واحتفل  للمحتل،  المقاومة 
شيخ  ــدام  إع ذكــرى  سبتمبر   16 وفــي  لبالده،  اإليطالي 
الشهداء عمر المختار، المواطن الليبي هذا وأنا معه يأمل 
وحارسه  حل  الال  الحل  قفص  من  يفتك  أن  باليرمو  بنجاح 

غسان سالمة ومن معه.

خلقت بعض 
الحركات 

اإلسالمية التي 
تتمتع بماض 
إرهابي أذرعًا 

سياسية تابعة لها 
كي تدخل حيز 

الصراع السياسي 
وفق أداوته 

املستخدمة

باليرمو هذه 
املجهولة 

املستقبل 
جعلتها ايطاليا 
اليمني كقاعدة 

استثنائية للبحث 
في مستقبل 

طرابلس الغرب!

 إيطاليا اليمنية 
املتطرفة بحاجة 

ملحة للنجاح في 
املسألة الليبية 

فهي البيدق 
الوحيد املتوافر 

لديها في رقعة 
الشطرنج الدولية

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

بني الشورى والديموقراطية

سيرة كاتب تفوق على نفسه

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

إشارة  الرشيدة«  »السلطة  أو  الرشيد«  »الحكم  مصطلح  يستخدم  ما  كثيرا 
يستخدمه  المصطلح  هذا  الظلم.  من  الخالي  العادل  الحكم  نظام  إلى 
المثالي،  اإلسالمي  الحكم  إلى  ضمنا،  أو  صراحة  به،  مشيرين  اإلسالميون 
ألن  الغموض.  بالغ  المصطلح  هذا  أن  بيد  اإلسالمية.  الخالفة  وهو  أال 
الخلفاء في التاريخ اإلسالمي لم يكن معظمهم راشدين، ومن ناحية أخرى: 

التي تضمن رشده ورشاده؟. الرشيد  الحكم  ما هي مؤسسات 
وجود  دون  مستدامة  رشيدة  حكم  أنظمة  توجد  لم  أنه  التاريخ  أثبت 
وقانونيا،  دستوريا  تفرض،  ومستقلة،  مستقرة  ومرشدة،  راشدة  مؤسسات 
مبدأ  وهو  »الشورى«،  بمبدأ  التحجج  يتم  الحاكم.  به  وتلزم  الرشد  هذا 
بنفس غموض أخيه مصطلح الحكم الرشيد. ذلك أن الشورى لم تمارس في 
1 على نحو كيفي وفي  التاريخ اإلسالمي من خالل مؤسسة، وإنما مورست 
نطاق بالغ المحدودية. فالرسول في حياته كان يستشير أصحابه المقربين 
وبعد  قرآني.  نص  أمرها  يحسم  لم  التي  المسائل  بعض  في  المعدودين 
كان  وإنما  شورى،  ساعدة  بني  سقيفة  في  حدث  ما  يكن  لم  الرسول  وفاة 
بن  عمر  مبادرة  وحسمته  والمهاجرين  األنصار  بين  السلطة  على  تنافسا 
طريقها  تشق  أن  لها  قيض  التي  الخطوة  وهي  بكر،  أبي  بمبايعة  الخطاب 
وتلك  والخزرج،  األوس  بين  األنصار  داخل  الموجودة  االنقسامات  بفضل 
والذين  )المهاجرين(  اإلسالم  إلى  السابقين  بين  قريش  داخل  الموجودة 
االنقسامات  إلى  إضافة  مكة،  بفتح  المطبقة  الهزيمة  إليه  اضطرتهم 

ككل. قريش  داخل  والعشائرية  القبلية 
أحدا.  »يشاور«  أن  دون  لعمر  بالخالفة  أوصى  أبوبكر  يموت  أن  وقبل 
إلى  المجوسي،  لؤلؤة  أبي  طعنة  بسبب  مريض  وهو  عهد،  فقد  عمر  أما 
عن  األمر  وأسفر  بينهم،  من  خليفة  باختيار  الصحابة  من  أشخاص  ستة 
عن  ونتج  وقتله،  عليه  بالثورة  خالفته  انتهت  الذي  عفان  بن  عثمان  اختيار 
بالفتنة  يعرف  ما  متداخلة،  وصراعات  وتفاعالت ألحداث  تطورات  عبر  ذلك، 

الكبرى.
السياسي  اإلسالم  قادة  يعنيه  الذي  بالمعنى  الشورى  تطبق  لم  وإذن، 
إلى  يطمحون  حيث  الشورى  مبدأ  من  المعاصرون  اإلسالميون  والمفكرون 
إلزاميتها  مبدأ  اصطناع  أن  »ومع  الغربية.  للديموقراطية  بديال  يكون  أن 
وإيديولوجية  سياسية  اليوم–وظيفة  عقود–ويؤدي  منذ  أدى  ]الشورى[ 
شرعية  أية  من  المعاصر  السياسي  االستبداد  تجريد  مزدوجة:  إيجابية 
إال  مؤكدة،  والشورى  الديموقراطية  بين  وصل  صلة  بأن  واإليحاء  دينية، 
أن تأسيس الوظيفة تلك على سوابق التاريخ شأن عسير جدا، ألن فيه قدرا 

الواقع«2. معطيات  يجافي  االصطناع  من 
. وهذا يؤدي إلى القول »أن فكرة الشورى في الفكر اإلسالمي المعاصر، 
السياسة  فقه   =( التقليدي  اإلسالمي  السياسي  الفقه  نسل  من  ليست 
الشرعية(، ]...[ وإنما هي من ثمار الفكر السياسي الليبرالي الحديث وآثاره 
في الوعي العربي واإلسالمي منذ القرن التاسع عشر«3. وبذا يمكن القول 

أن الشورى »بدأت ]...[ مع عمر وانتهت في أول اختبار لها«4.
إنما  اآلن  الشورى  مبدأ  بإعمال  المطالبين  أن  كله  هذا  من  ونستخلص 

الديموقراطية. مبدأ  ضد  سالحا  يمتشقونه 
الهوامش

الدكتور  ينظر:  النقطة  هذه  حول  دقيقين  وتحليل  بتفصيل  لإللمام   -  1
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من كتاب »روائع المقال« الذي تناولنا نماذجَ منه، مقال لكاتب اسمه تشارلز 
الم عنوانه: العبقرية الحقة وسالمة العقل، انتقد فيه الرأي الذي يربط العبقرية 
أنه ما شدني  أعترف  الناس عقال.  أسلم  العباقرة هم  أن  بالجنون، مدلال على 
للكاتب ليس المقال ولكن ما كتبه عن نفسه في مقال آخر وجهه إلى األجيال 
القادمة، فجعله في نظر معاصريه خير من كتب سيرة لحياته، باإلضافة مثلما 
قالوا أنه: »أحلى وأعقل وأكثر كتاب النثر اإلنجليزي إنسانية ». لم يضيفوا شيئا 
التي  بأخته،  اعتني  أنه  مقال سوى  في  قلنا  مثلما  لخصها  التي  »سيرته«  إلى 

قتلت أمها في نوبة جنون، لمدة ثمانية وثالثين عاما دون كلل أو ملل.
بمثابة  كان  الذي  المقال  ذلك  نص  بترجمة  أخذت  أنني  أيضا  وأعترف 
السرد  في  قمة  لي،  بالنسبة  فكان،  الغائب  بصيغة ضمير  وّثقه  لحياته  سيرة 
واالختصار، فلم يمّل ولم يكل، فليس ثمة سيرة ذاتية، فيما أعرف، لكاتب ما 
لم يطنب فيها، ويسهب ويكرر، بما فيها شبه السيرة الذاتية التي أكتبها من 
أيضا،  كتبت،  التي  األيام.  حسين:  طه  سيرة  سوى  عقيلة(،  سي  )قهوة  خالل 

بضمير الغائب، إليكم السيرة مثلما وردت بالنص:
مدرسة  في  وتعلم  فبراير1775   10 في  تمبل  أينر  في  ولد  الم،  »تشارلز 
شركة  في  الحسابات  قسم  في  كاتبا  ذلك  بعد  اشتغل  هوسبتال.  كريستس 
ايست انديا هوس وأحيل على المعاش عام 1825، بعد خدمة ثالثة وثالثين 
الذكر  يستحق  قيمة  ذا  شيئا  يذكر  ال  وهو  حرا.  رجال  ذلك  بعد  وأصبح  عاما. 
من  طوال  أقل  وهو  يطير.  وهو  بعصفور  مرة  أمسك  أنه  عدا  فيما  حياته،  في 
في  ديانته  كانت  وإن  باليهود،  الشبهة  بعض  فيها  وجهه  مالمح  المتوسط. 
ظاهرها ال تمت بصلة إليهم. وهو يتأتئ بفظاعة، ولذلك يميل إلى أن يحمل 
أو  غريب  بمثل  والحين-  الحين  بين  له  تعرض  التي  المناسبات  في   – حديثه 
نكتة تافهة، بدال من كالم محدد المعاني فيه غذاء للروح أو تهذيب الخلق. 
ونتيجة لذلك ألصقت به تهمة استهداف سرعة البديهة دائما، ولقد أجاب رجال 
-ثقيل الظل- وجه إليه هذه التهمة، بأن هذا يتساوى على األقل باستهداف 
اإلنسان لثقل الظل. وهو مقل في أكله – وال يتعاطى الخمر، وإن كان يعترف 

بميله إلى شراب توت تبغ)جنيبر(.
ذلك  بعد  أصبح  ولكنه  للتبغ،  نهما  مدخنًا  األيام  من  يوم  في  كان  ولقد 
الحين  بين  الدخان  من  نفثة  فوهته  من  وتنبعث  ناره،  خبت  الذي  كالبركان 
»روزاموند  تسمى:  نثرية،  قصة  الناس  على  إقحامه  في  مذنب  وهو  والحين. 
للتبغ«  وداع  »قصيدة  و  وودفيل«  »جون  يسمى:  دراميا  واسكتشا  جــراي«، 
جزئين  في  النثر جمعها  من  خفيفة  ومادة  مختلفة،  أخرى  ومقطوعات شعرية 
نحيلين من حجم » كراون اكتافو« -12X 15- وأطلق عليهما في تعاظم اسم 
» أعماله » بينما لم يكونا في الحقيقة إاّل ترويحا عن نفسه في أوقات فراغه. أما 
أعماله الحقيقية فيمكن رؤيتها على الرفوف في شارع ليدنهول وهي تمأل قرابة 
الذي جمعت مقاالته  الحقيقي  إيليا  الكبير. وهو كذلك  القطع  مئة صفحة من 
اإلسم  ذلك  تحت  شهرة  أكثر  وهو  عامين،  أو  عام  منذ  نشر  صغير  كتاب  في 
أو يرجو أن يكتبه تحت  الذي ال معنى له، من شهر ته بسبب أي شيء كتبه 
اسمه الحقيقي. ولقد كان أول من لفت انتباه الجمهور إلى الكتاب المسرحيين 
القدماء من اإلنجليز، في سماه »نماذج« من كتابات كتاب المسرح اإلنجليزي 
الذين عاشوا قريبا من عصر شكسبير، ولقد نشر هذا الكتاب من حوالي خمسة 
آخر  إلى  تعديدها  في  سيؤخذ  ونقائصه،  فضائله  فإن  واختصارا،  عاما.  عشر 
أنه ناقد ألعماله من معاصريه–ثم إنها لن تروى  كتاب لمستر أبكوت- يبدو 
على حقيقتها، ولقد مات سنة 1800 وهو مأسوف عليه أشد األسف » التوقيع 

: تشارلز الم«.
لقد قيل أنه تفوق على نفسه في مجموعته الثانية: »آخر مقاالت )أيليا( ولقد 
مات مأسوفا عليه«. ولقد أكد النقاد أنه مات مأسوفا عليه أكثر مما كان يحلم 
به. فهل تعرفون سيرة بهذا الحجم لكاتب معاصر–تفوق على نفسه- أوجزها 

في مقالة؟

نستخلص 
من هذا كله 

أن املطالبني 
بإعمال مبدأ 
الشورى اآلن 

إنما يمتشقونه 
سالحا ضد مبدأ 

الديموقراطية

من كتاب »روائع 
املقال« الذي 
تناولنا نماذَج 

منه، مقال لكاتب 
اسمه تشارلز الم 
عنوانه: العبقرية 

الحقة وسالمة 
العقل



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 رسائل الفاخري »9«
جنقي املربي

الفاخري لم ينل الدرجة 
العلمية التي نالها العفاس، 

إال أنه ظل يرى في 
الفاخري األستاذ المربي

العفاس  الفاخري والدكتور عمر  تواصلت صداقة خليفة 
الصديقين،  يكون  من  خير  كانوا  عامًا.  أربعين  من  ألكثر 
غير أن جملة سمعتها من الدكتور عمر العفاس بعد رحيل 
من  الرغم  فعلى  نفسي،  في  جميل  وقع  لها  كان  الفاخري 
أثناء  طوياًل  بينهما  استمرت  مرح  وأيام  بينهما  الحميمية 
في  لقاءاتهما  ثم  القاهرة،  في  العفاس  الدكتور  دراسة 
خليفة  في  يرى  كان  العفاس  فإن  بنغازي،  وفي  بريطانيا 
صديقًا وموجهًا.. وصالألمر أن يراه »مربيًا«. هذا في الواقع 
من  الرغم  فعلى  )جنقي(  إلى  نظرتي  من  تمامًا  يتوافق 
الحميمية والصداقة والمواقف والسهرات الثقافية واألدبية 
صديقي  زرت  ليلة  ذات  وموجهًا.  مربيًا  بالفعل  كان  فإنه 
الدكتور عمر العفاس في بيته، ألشكره على موقف أخالقي 

نبيل قام به، فأجابني: »يا خويا نحن تربية جنقي«.
لم  الفاخري  وإن  المربي ألجيال،  اآلن  الدكتور عمر، هو 
ينل الدرجة العلمية التي نالها الدكتور العفاس، إال أنه ظل 

يرى في الفاخري األستاذ المربي، وقد كان كذلك بالفعل.
سلوك  أن  والواقع 
الذين  كل  تجاه  الفاخري 
بالحميمية  يتسم  يحبهم 
هائلة  ومقدرة  والدفء 
حدود،  دون  المنح  على 
وبالتأكيد النصح والتوجيه، 
أبدًا  يرى  ال  المرء  أن  غير 
ال  من  مع  األخالق  هذه 
ال  ذلك  ومع  يستحقونها، 
من  بأنهم  أبدًا  يشعرهم 
سقط المتاع. كان نبياًل في 
وكذلك  العفاس،  عمر  كالدكتور  يستحقه،  من  مع  سلوكه 
ينقلب شخصية  أنه  غير  تميم عصمان،  الخلوق  الرجل  مع 
أخرى إن داس أحد من الغوغاء على طرفه أو طرف أحد من 

أصدقائه.
هذه رسالة بعثها الفاخري من بريطانيا في 1970/8/2 

إلى عمر العفاس:
»أخي عمر..

كلي  رائعًا  صباحًا  كان  الصباح.  هذا  رسالتك  استلمت 
اإلشراق، وكان في إمكاني أن أشعر بقلب اهلل نفسه ينهمر 
فليس  المبكرة،  الصباحية  المطر  قطرات  عبر  جبيني  فوق 
ثمة ما يمنحني انعتاقًا روحيًا مذهاًل كسحابة ريشية، مثل 
أن أراك، وأن أراك، وأشكو لك الفقر وسوء الطالع، وأن أربت 
أعني  رأسك/  فوق  المحمول  األبيض  الصحن  ذلك  على 

)الصلعة(!
لندن،  إلى  لوصولك  للغاية  مبتهج  أنا  حال،  أي  وعلى 
بصدق  سأبتسم  وأنني  سأراك،  أنني  يعني  فهذا  فهذا، 
ألول مرة منذ وصولي إلى هنا.. وسأضحك إلى أن أستلقى 
على قفاي، فحاول أن تضع تميم - يقصد تميم عصمان- 
في  وأنا  ممكن..  وقت  أقرب  في  إليّ  وتعاال  حقيبتك،  في 

انتظاركما منذ اآلن.
أنا أحمل في جرابي صدري جرابًا معبأ بآالف الحكايات.. 
وأزمع  هائل،  بتدفق  اآلن  ألشعر  وإنني  الدافئة،  والكلمات 
أن أدع كلماتي تهطل بغزارة فوق الورق، غير أنني سأكبح 
جناحها اآلن، لكي ال تتأخر هذه الرسالة عن الوصول إليه، 

ولكي ال تتأخرا أنتما معًا عن الوصول إلى أيضًا!
عشرة  بنحو  )بورمث(  خارج  بيت  في  اآلن،  أسكن  أنا 
تلفونيًا  تعلمني  أن  فحاول   )83208( تلفوني  ورقم  أميال 
والنصف  الخامسة  من  بالبيت  سأكون  وصولكما.  بموعد 
التاسعة  الساعة  من  فأنا  يوم،  كل  مساًء  السابعة  إلى 
صباحًا إلى الثالثة تقريبًا سأكون عادة في المدرسة، التي 
سأكتب لك عنوانها وعنوان البيت في الصفحة األخرى من 
)اإلفالس(،  من  أحر  على  انتظاركما  في  وأنا  الورقة.  هذه 
أقرب  في  رأيتكما  لو  للغاية  وممتنًا  شاكرًا  أكون  وسوف 
أشياء  من  أحمله  ما  كل  إليكما  نلتقي،  أن  وإلى  فرصة، 

طيبة..خليفة«
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عزة رجب سمهود:

نحتاج التخلص من املجامالت
 وتغيير الدماء في شرايني وأروقة الثقافة

عزة رجب سمهود، هي شاعرة وروائية ليبية، 
والنصوص  والمقال  والقصة  الشعر  كتبت 
مبدأ  من  كتاباتها  تنطلق  والنثرية،  السردية 
والمرأة،  الطفل  ضد  العنف  قضايا  مناهضة  اإلنسان، 
عام  بشكل  كتاباتها  تكرس  الجمادات،  أنسنة  ومؤيدة 

لها  العنف،  وممارسة  العنصري  التمييز  الحروب  ضد 
ومجموعة  شعرية  مخطوطات  خمس  من  وأكثر  رواية 
فكرية  ومقاالت  سرديتان  ومجموعتان  قصصية 
هذه  وفي  المواضيع..  ومتنوعة  عديدة  وفلسفية 

نحاورها. المساحة 

حاورتها: حنان علي كابو

لغات  من  مطورة  نسخة  آخر  في  حداثوية  نصوصك   ●
البرمجة الشعرية.. كيف جئت إلى الشعر؟

تعاطت  شاعرة،  اهلل  رحمها  فأمي  مصادفة،  األمر  يكن  لم 
الشعر الشعبي والمحكي منذ طفولتها، واعتادت على الترحال 
الذي أكسبها تجربة ذات موروث شعبي أصيل، فقالت الشعر 

المحكي والغنائي.
إلى  إلى شعر وبساطته  اليومي  األلم  كيف تحيلين   ●
عمق وعاجله إلى فلسفة وكل التقاط إلى لسع وكل ما يمرَّ 

وينطلي إلى إثارة وأسئلة في روعة حزينة؟
األلم شرنقة نولد فيها جميعًا، وقدرتنا على الخروج منها 
تسكن  التي  الكيفية  مع  تعاملنا  في  أسلوبنا  على  تعتمد 
ذواتنا، هنالك مَن يترجم ألمه بالفرشاة، وهناك مَن يغني 
له وهنالك مَن يكتبه وهنالك مَن يشيح بوجهه عن ألمه 
فينساه ويدفنه كعظام رميم، ال يحييها إال جرح جديد. عالقتي 
معه  تواجدت  مرة  من  أكثر  مشبوهة،  تكون  تكاد  بالحزن 
أجله، لكني ال  احترامي وأكتب من  له  أبدي  متلبسة، كنت 
أتجاوز عنه ببساطة، بل أدقق في مالمح تكوينه، أدهلل حتى 
لى فله قدسية الشعر، وعبقرية الفِكرة،  يكبر و يتجلَّى، فإن تجَّ

وله أْن يصبح جمياًل كقمر سافر في معارج البياض.
● لك خيال خاص حيث تطوعين العمق الفلسفي في 

سيريالية.. ماذا تقولين؟
الشعر،  صهوة  امتطى  أينما  به  يجنح  خياله  منا  لكل 
االختالف بين شاعر وشاعر ال يحدده سوى الثقافة واالطالع 
والقراءة، لذلك العمق الذي يكتسي النصوص الشعرية هو 
بحر الشاعر نفسه، وال أعتقد أن المسألة فيها جانب التطويع 
قدر ما هو جانب التأثير، فاللغة تتأثر وتتشكل في النص وفق 
المخزون اللغوي والثقافي الذي يصبها على الورقة البيضاء قد 
يكتسي حينها مضمونًا موضوعيًّا أو سرياليًّا أو تجريديًّا أو 

فلسفيًّا أو فسيفسائيًّا متحواًل.
ترجمت  عربية  قصائد  ضمن  لكِ  قصيدة  اختيار   ●
لإلنجليزية ثم لإليطالية وغنيت باإليطالية.. كيف وجدتِ 

هذه التجربة؟
هي تجربة خالقة ألهمية بعدها اإلنساني الشمولي، الشعر 
في نظري ومبدئي الخاص إذا لم يحقق المبدأ الشمولي فهو 
غير جدير بأن يقرأ وإذا لم تقده دالة المعنى التي تؤثر في 
النبيلة والسامية فهو  القارئ فتجعله مهتمًا ومحبًّا للقيم 
وعابرًا  للهوية  وعابرًا  للقارات  عابرًا  يكون  أن  يستحق  ال 
للطائفية وعابرًا للغة ألن الغاية القصوى من الشعر أن يكون 

لإلنسان رسالة األرض للسماء.
● يعاني المشهد الثقافي الليبي الشللية والنخبوية.. 

لماذا برأيك؟
لعل السبب أنها لم تواجه ولم يتم نقدها ولم يثر عليها 
أجل  من  وتبقى،  تتمدد  أن  لها  فكان  الثقافي  المجتمع 

مصالحها الشخصية، ما بقي الصمت حيالها قائمًا.
قوى  بين  العربي  الشارع  يشهده  الذي  االنقسام   ●
التكفير والجهل والتخلف امتد لكل ساحات األدب والثقافة.. 

دور المثقف في هذا المجال كيف يجب أن يكون؟
المثقف مسؤول عما يكتب ومسؤول عما يسوقه لآلخرين، 
المبدأ اإلنساني ال أتخلى عنه في كتاباتي، واالنفتاح في نظري 

ليس فوضى لفكري بل هو إعادة لتنظيم أفكاري وطريقتي في 
التعاطي مع الحياة لذلك أتعامل مع االنقسام القائم بشكل 
طبيعي، فاالختالف سمة خلقها اهلل في كونه، والتعصب في 
اآلراء تجاه اآلخرين يمنع حقهم في خياراتهم، يجب أن يكون 
دور المثقف نابعًا من مبدأ احترام رأي اآلخر واالستماع له 
والتعاطي معه وفق احترام حرية خياراته، كما يجب أن نراعي 
الفرق بين النقد واالنتقاد، فاألول ظاهرة صحية من أجل خلق 
وعي جماعي منظم والثاني ظاهرة مرضية تزيد من انقسام 

المشهد.
التواصل  شبكة  من  الحديثة  التقنيات  أثرت  هلى   ●
االجتماعي على تطور الشعر.. أم برأيك أدى إلى تراجعه 

النشغال الشعراء؟
التي  األصوات  معها  حملت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الوقت لتبدأ  النشر والتي لم يتسنَ لها  حرمت من حقوق 
التعريف بنفسها ورقيًّا، بل إن لمواقع التواصل الفضل في 
تطوير الشعر والتعريف به وجذب جمهور العوام إليه والتعرف 
إلى خطوط الكتابة وأشكالها وطريقة الشكل البنائي لكل 

وحدة شعرية.
في  ر  عامة قصَّ واألدب  الشعر خاصة  أن  ترين  ● هل 

إرساء قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن؟
لعل االقتصار على الكتابة فقط أمر يبخس حق الوطن 
في حماية قيمه ومبادئه باعتبار أن مبدأ الكتابة يرتكز على 
ذاتيي  تعبيرًا  تكون  أن  قبل  والشمولية  القيمية  المعايير 
التوثيق، لكل ما يحدث هو مهمة الشعر ومسؤولية السرد، 
حاولت قدر اإلمكان أال أسقط في فخ االنحياز السياسي ألي 
تيار وكتبت للوطن فقط وألبناء الوطن فقط في منشوراتي 
أحاول أال يكون الشتم والسباب وسيلة للتعبير ألنها تذكي 
القراءة  نحو  القارئ  قيادة  عن  مسؤولة  وألنني  الفتنة  روح 
اآلمنة، خاصة أن القراء مستويات، فهنالك مَن يتأثر وينقل 
رأيي للشارع ويؤثر به .ال أعتقد أن الشعراء قصروا في إرساء 
يكتبون  كلهم  الحرب،  توثيق  وفي  والتسامح  المحبة  قيم 
من أجل ليبيا، نحن فقط نرجح أن سبب طول عمر المشهد 
البائس هو أن الذين يتحكمون في مجرياته ال يجدون وقتًا 
إنهم  الناس واإلحساس بمعاناتهم.  وللتعاطف مع  للقراءة 

مشغولون بقضايا السلطة والمصالح .
● برأيك ما الذي نحتاجه للوصول إلى مشهد ثقافي 

حقيقي؟
ثمة  بأن  وللقناعة  أواًل  المجامالت  من  للتخلص  نحتاج 
جديدًا كل يوم، نحتاج لشخصيات قيادية مثقفة ممتلئة فكرًا 
حقيقيًّا، نحتاج لظاهرة النقد البناء وتقبل اآلخر، نحتاج للتعدد 
وتغيير الدماء في شرايين وأروقة الثقافة انطالًقا من مبدأ أن 

التحديث يعني التجديد، وأن التجديد يعني االستحداث .
متجددة  شاعرة  والشعراء  النقاد  من  كثير  يعتبرك   ●

حداثوية.. كيف ترين نفسك؟

أرى نفسي صديقة الشعر، أكتب وأنكب على كتاباتي بحب 
شديد. أنصت لكل شيء حولي وما حولي من نكرات ومعارف 
لها قيمة وجودية في نفسي لطالما كنت صديقة الجمادات 
أكتب  كيف  بعضهم  يالحظني  والحيوانات  البشر  وصديقة 
إيماني  من  أجدد  نفسي  قرارة  في  لكني  متجددة  بطريقة 

المطلق بالشعر ليس أكثر.
● مسؤولية المثقف جراء األحداث.. كيف يجب أن تكون؟ 
من  تملصوا  قد  المثقفين  من  كثيرًا  أن  تعتقدي  هل 

أدوراهم؟
تقع، أي تسقط، مسؤولية المثقف إذا خاض من أجل تيار 
أن يكون  المثقف يجب  الوطن.  إياه على كلمة  ما، مقدمًا 
السياسية  التيارات  كل  من  متساوية  مسافة  وعلى  بعيدًا 
ومن أيديولوجيات السلطة ويتعاطاها وينقدها بالشكل الذي 
تستحقه دون تعاطف أو تبرير، ولذلك أعتبر أن تعقيد المشهد 
النخب  بين  الثقافي  االنقسام  سببه  اآلن  إليه  وصلنا  الذي 
وأصحاب المصالح وما يسمى في السياسة الخارجية بجماعات 
المصالح، وكان لها دور في خدمة تيارات معينة والترويج لها 

خاصة عبر منصات التواصل االجتماعي.
● ما الذي شكل تجربتك الشعرية؟

تجربتي  مالمح  تشكيل  في  ساهم  الذي  هو  التجريب 
دون  للجميع  القراءة  أحب  فأنا  االطالع،  يأتي  ثم  الشعرية 
تمييز. أتعامل مع تجاربهم بإحساس عميق بمعاناتهم وما 

قد يكتبون من أجله.
● استخدمتِ خيالكِ الشعري في تناول قضايا بلدكِ.. 

هل تثبتين أن الشاعر ليس بعيدًا عن قضايا بلده؟
ا من إحساس الناس والبلد. هو مجموعة  الشاعر قريب جدًّ
هؤالء الناس لست وحدي من أثبت أن للشعر إحساسًا عميًقا 
بالقضية. كل شاعر ولد على هذه األرض حمل على عاتقه 
القضية. الشعر هو القضية والشاعر صاحب تلك القضية ـ 

يوصلها بصوته وقصائده المتفاعلة، نيابة عن أبناء شعبه.
● تم اختيارك من قبل مؤسسة الشعر العربي والنبطي 
والشعبي كسفيرة فخرية في ليبيا لتمثيلها في نقل حراك 

الشعر واألدب الليبي.. ما الرسالة التي تسعين لنشرها؟
توصيل معاناة أهلي وبالدي للعالم هو غايتي القصوى، 

نجحت في ذلك عبر الترجمة لإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 
وكان لي شرف المشاركة بعدد من الدوريات واألنطولوجيا 
على  أحرص  التي  القضايا  أهم  ولعل  والعالمية،  العربية 
خاص  بشكل  المرأة  ومعاناة  الناس  حقوق  هي  توصيلها 
ومعاناة المهجرين قسرًا والمخفيين عمدًا والمسلوبين من 

حقوقهم .
● غبتِ مؤخرًا عن الحراك الثقافي في بنغازي.. لماذا؟

ال أعتبر نفسي غائبة وإن كنت أعلم أن بعضهم يصر على 
مالها  لها  التي  بنغازي(  )مناشط  عن  غائبة  بأنني  الدعاية 
وعليها ما عليها من مآخذ ثقافيًّا. بنغازي قدمت وكتبت لها 
ومن أجل التعريف بالحرب التي تخوضها نحوالي جزأين من 
سلسلة تتحدث عن الحرب في داخلها تحتوي قرابة خمس 
من  وعدد  شعري  نص  مئة  وقرابة  سرديًّا  نصًا  وثالثين 
المقاالت الفكرية والقضايا السياسية التي نشرتها في موقع 
»ليبيا المستقبل« والحوار المتمدن العالمي وكان لها قراء 
الدفاع عن  في  واستخدام صفحتي  مثقفون من كل مكان 
حقوق اآلخرين وحقهم في الحياة وتوثيقي سيرة الحرب في 
روايتي المطبوعة »فر الريح«، فهنالك وسائل أخرى يمكنها 
أن تكون أقوى وأكثر حرية وفاعلية وتأثيرًا، لذلك أنا موجودة 
في مناشط بنغازي بالطريقة التي توافق حريتي التعبيرية 

وتحفظ مكانتي.
● تعرضتِ لسرقة أدبية.. كيف يمكن لألديب أن يحمي 

إنتاجه في ظل فضاء أزرق واسع ال حدَّ له؟
نعم لألسف تعرضت للسطو على نصوصي بشكل مباشر 
وغير مباشر، فالسرقات التي تمت بشكل مباشر كانت تذيل 
نصوصي بعد نسخها باسم مَن سرقها وبعد تعديل أسماء 
المكتوب عن دولة  النص األصلي  ُذكرت في  مدن وأمكنة 
ليبيا أو إحدى مدنها، أما السرقات غير المباشرة فأنا أتابعها 
جيدًا وأعلم أن ثمة استنساخًا للشكل البنائي الذي كتبت 
بنائي لنص كتبه  عليه نصوصي بحيث تتطابق مع شكل 
شاعر آخر، وهذا حدث وأشاهده بشكل شبه يومي، ال أعرف 
طريقة يحمى بها نتاج األديب سوى النشر الورقي والحصول 

على ترقيم دولي.
● عُـرض عليكِ نشر كل إنتاجكِ األدبي من قبل دور 

نشر عربية.. هل سنرى نتاجك قريبًا في المكتبات؟
عربية  شخصيات  قبل  من  عروضٌ  لي  مت  ُقدِّ صحيح 
الفكرية  الملكة  معتبرة تتابع نتاجي من أجل حفظ حقوق 
لنصوصي. في الحقيقة خجلت من قبول هذه العروض، فقد 
بحيرة  فوق  تعوم  التي  بالدي  على  كبيرًا  مأخًذا  اعتبرتها 
سبع  يقارب  وعددها  الشعرية  مخطوطاتي  فبقيت  نفطية 
وشعر  مفتوحة  وسردية  تعبيرية  سردية  بين  مخطوطات 
ونثرية تنتظر في أدراجها في ظل األوضاع المتردية وقلة دور 
النشر وارتفاع أسعار طباعة الكتب وغياب المرتبات... إلخ من 

الهموم التي تحبط بشدة.
 ● ماذا بعد »سفر الريح«؟

األكاديمية  في  بدراستي  شغلت  الريح«  »سفر  بعد 
البريطانية الليبية، ثم عكفت بعد ذلك على تجميع نصوصي، 
توافر  حال  في  لطباعتها  تجهيزًا  بتنقيحها  أقوم  وحاليًّا 
قلياًل  بعيد  ثانية فهذا  رواية  أما بخصوص كتابة  الفرصة، 
بالوقت الحالي ألن الرواية تحتاج لمناخ خاص ووقت لتدارس 
الفكرة والموضوع، ولم يتوافر لي الزمن المناسب وال المناخ 

الجيد لالنشغال بها .

تعرضت للسطو على نصوصي 
بشكل مباشر وغير مباشر

في حفل تأبين المؤرخ والمفكر الراحل..

إبراهيم الكوني: في حضرة أوفنايت تعلمت ما لم أتعلمه بمشيئة عالم حافل باآلالم

حفل  السبت،  للسياحة،  العامة  الهيئة  نظمت 
بمسرح  الكوني  أوفنايت  والمفكر  المؤرخ  تأبين 

الشهيد جمال أفطيس بمبنى الهيئة.
حضر حفل التأبين كل من رئيس الهيئة خيضر 
بشير مالك، ووزير العمل والتأهيل المهدي ألمين، 
للمصالحة،  األعلى  المجلس  وأعضاء  ورئيس 
ومدير  الطوارق،  لقبائل  األعلى  المجلس  وأعضاء 
التاريخية،  والدراسات  للمحفوظات  الليبي  المركز 
اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  الطوارق،  وأعيان  وشيوخ 

للهيئة.
األديب  الفقيد  شقيق  قال  مسجلة  وبمداخلة 
حضرة  »في  الكوني  إبراهيم  الليبي  والروائي 
عالم  بمشيئة  أتعلمه  لم  ما  تعلمت  أوفنايت 
حافل باآلالم، في واقع وجود معاد بطبيعته لكل 
الدنيا  بحطام  يستهين  أن  نفسه  له  سولت  من 
قيمتنا ال  بأن  ليقيني  الحقيقة،  بحًثا عن  وينطلق 
نأمله من أحالم، ولكن فيما نتكبده  تكمن فيما 

في هذه الدنيا من آالم«.
لم  إنسان  عن  تعبر  أوفنايت  »سيرة  وأضاف 
يكن يومًا من هذا العالم، سيرة إنسان ثري في 
عطائه،  في  سخي  مواهبه،  في  متعدد  شخصه، 
بصلة  يمت  ما  كل  في  زاهد  مآثره،  في  مجهول 
والحكيم  عالقاته  في  النبيل  الدنيا،  هذه  لحطام 
همه  ألن  مماته،  في  القديس  كما  مسلكه،  في 
في  المغتربة  القيمة  هذه  القيمة،  كان  دومًا 
زماننا، يقينًا مني بأننا كلنا بالدنيا فانون، ولكن 

بالموت فحسب خالدون«.

الكوني  حياة  سيرة  عن  قصير  فيلم  وعرض 
الوطن«،  فقدها  التي  الوطن  »ذخيرة  بعنوان 
الطفولة  مرحلة  من  الفقيد  حياة  مراحل  يتناول 
في  للعمل  وانخراطه  الشباب  فترة  إلى  المبكرة، 
ووظائف،  مناصب  من  تالها  وما  الشرطة،  سلك 
الوظيفة،  من  وتقاعده  كطيار  عمله  مرحلة  إلى 
لشركة  كمدير  السياحة،  في  بالعمل  والتحاقه 
ومشاركاته  السياحية،  للخدمات  فزان  واحات 
والمهرجانات  والدولية،  المحلية  المحافل  في 
ودراساته،  وأبحاثه  السياحية،  والمعارض 
الكشف  في  ساهم  التي  األثرية  واالكتشافات 
عنها، وأفالم وثائقية ساهم في إنتاجها، والجوائز 

العالمية التي تحصل عليها.

شهادة  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  وقدم 
أوفنايت،  ألسرة  تقديرية  ودرعًا  وعرفان  شكر 
التاريخ  توثيق  في  الفقيد  مساهمة  نظير 
قطاع  خدمة  في  أعماله  وحفظ  القديم،  الليبي 

السياحة.
ولد أوفنايت الكوني العام 1945 وترعرع في 
 73 عمر  عن  وتوفي  غدامس،   - سيناون  قرية 
عامًا في 14 يونيو الماضي، ساهم في اكتشاف 
فنون  لوحات  بينها  من  صخرية،  لوحات  عدة 
ملاللين(،  )وان  البقر  وادي  اكتشاف  صخرية 
وحرفها  القديمة  الليبية  اللغة  نقوش  واكتشاف 
التفيناغ، فك رموز ليبية في أميركا العام 1976، 

الهيروغليفية. عن  التفيناغ  اشتقاق  واكتشاف 

المهمة،  البحثية  األوراق  من  العديد  له 
الشفاة  من  األمازيغية  اللغة  بعنوان  ورقة  منها 
القديمة،  اللغات  أصل  عن  وأخرى  الكتابة،  إلى 
الليبية  الحضارة  حول  وندوات  محاضرات  وقدم 
والدراسات  للمخطوطات  الوطني  بالمركز 
جنزور  وأكاديمية  طرابلس،  بمدينة  التاريخية 
ومدرج  بأوباري  التربية  وكلية  وغدامس 
للكتاب،  القاهرة  وبمعرض  بطرابلس،  السياحة 
إسطنبول  جامعة  مدرج  في  محاضرة  وآخرها 
الذي سمي باسمه، وله عديد الكتابات التي لم 
ومواطنهم  الطوارق  أساطير  عن  بطباعتها  يقم 
حول  مخطوط  وله  قبائلهم،  أسرار  من  وبعض 

القديم. ليبيا  تاريخ 

الوسط - نهلة العربي

كتاب

كتاب  مؤخرًا  ظهير  أبو  سالم  الصحفي  للكاتب  صدر 
»قراءات في نصوص ليبية « عن دار ومكتبة الشعب.

ويتضمن الكتاب قراءات لنصوص متعددة لُكتاب ليبيين 
والشعر  والقصة  الرواية  من  األدب  صنوف  مختلف  في 

وغيرها.
تونس  في  الكتاب  معرض  في  مؤخرا  الكتاب  وشارك 
ويأتي في مائتين وست عشرة صفحة من الحجم المتوسط.

الكتاب  »هذا  لـ»الوسط«:  تصريح  في  المؤلف  وقال 
والهدف  العربية  باللغة  الحبر  سوق  في  إنتاجي  باكورة  هو 
هو  والمتباينة،  المتفرقة  المواد  هذه  تجميع  من  األساسي 
السنوات  الليبي، خصوصا في  األدبي  النتاج  بغياب  شعوري 
األخيرة، التي شهدت فيها ليبيا أوضاعا سيئة ال تخفى على 

أحد«.

متحفمعرضكتاب جديد لسالم أبوظهير

جذبت دورة معرض الجزائر الدولي للكتاب العام الماضي 
1.5 مليون زائر، فيما يأمل المنظمون جذب مليوني زائر في 

الدورة الجديدة التي تنطلق نهاية أكتوبر.
إقبااًل  الثقافة  وزارة  تنظمه  الذي  المعرض  ويكتسب 
الزائرين،  أو  النشر  دور  من  سواء  أخرى  تلو  دورة  متزايدًا 
صحفي  مؤتمر  في  مسعودي،  حميدو  المعرض،  مدير  وقال 
دار   1018 مشاركة  الدورة  هذه  »تشهد  الوطنية  بالمكتبة 
نشر تمثل 48 دولة إضافة إلى الجزائر« ما يعتبره دلياًل على 

مكانة المعرض عربيًا وعالميًا، وفًقا لوكالة »رويترز«.
المشاركة  الجزائرية  النشر  دور  عدد  إن  مسعودي  وقال 
بالمعرض، الذي تنطلق دورته الثالثة والعشرون في الفترة 
من 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، انخفض هذا العام إلى 279 

دار نشر.

متحف  فتح  إغالقه،  على  سنوات  ست  بعد  األولى  للمرة 
دمشق الوطني في سورية، األحد. واكتفت المديرية العامة 
عرضت  المتحف،  من  واحد  جناح  بافتتاح  والمتاحف  لآلثار 
إخفاؤها خالل  تم  عدة  تاريخية  فترات  من  أثرية  قطعًا  فيه 

السنوات الماضية.
دمشق  متحف  أغلقت  والمتاحف  اآلثار  مديرية  وكانت 
الدولي في 2012، العام الذي تحولت فيه حركة االحتجاجات 
في سورية إلى نزاع مسلح انتشر في الجزء األكبر من أراضي 
البالد وضمنها دمشق. وقال مدير المباني والتوثيق األثري 
»اخترنا  ديب:  أحمد  والمتاحف،  لآلثار  العامة  المديرية  في 
بعض القطع األثرية التي كانت معروضة في المتحف الوطني 
قبل  ما  عصور  من  التاريخية  الفترات  لغالبية  وتعود  سابًقا 

التاريخ وحتى الفترة اإلسالمية«.

شارك فريقا مسرحيتي »بدون 
تأشيرة« و»من أنا« في مهرجان 

»دوز العربي للفن« في نسخته 
الرابعة، والذي أقيم في تونس.

مسرحية »بدون تأشيرة« لفرقة 
مواهب ليبيا تأليف جمال الدريو، 

بطولة حمزة بليبلو وهيثم درباش 
ومن إعداد وإخراج 

توفيق الفيتوري، 
موسيقى أنس 

العريبي والديكور 
للفنان عمر اقوية.

أما مسرحية 
»من أنا« 

المأخوذة عن 
مسرحية »أغنية 
البجعة« للكاتب 
العالمي أنطوان 
تشيخوف، فهي 

من أداء عوض الفيتوري وإخراج علي 
األشلم.

وانطلق المهرجان مساء الجمعة 
في دورته الثالثة عشر واختتم األول 

من نوفمبر، بمشاركة عدد من الفرق 
العربية من ليبيا والجزائر وتونس.

وعن المشاركة يقول الفنان 
توفيق الفيتوري لـ»الوسط«: »سعيد 

بالمشاركة في كل المحافل الفنية 
التي نشارك بها في البلدان العربية، 

فنحن نظهر الفن الليبي كما يليق 
به رغم كل الصعوبات، وعندما جاءت 

الدعوة لم نتأخر في المشاركة«.

 الفيتوري: »بدون تأشيرة« 
تعكس هموم املواطن

بنغازي – مريم العجيلي

عرض للفنان والمخرج الليبي أحمد إبراهيم مسرحية بعنوان 
الفنانة  بمشاركة  درنة،  مدينة  في  البهائم«  مع  »مكان 
سعاد خليل. ويقول إبراهيم عن العرض: »هذا العمل نصٌّ 
أحتضنه منذ أكثر من عشرين عامًا متمنيًا إخراجه، وكانت 

الظروف تمنع عرضه في كل مرة أحاول فيها تقديمه«.
الخاصة  فرقتي  بإنشاء  حلمي  حققت  »عندما  وأضاف: 
فرقة شموس ليبيا المسرحية، كانت )مكان مع البهائم( 
»اخترت  وتابع:  بتقديمه«،  الذي فكرت  األول  النص  هي 
من  ألكثر  وتدربنا  خليل،  سعاد  الفنانة  العمل  لتمثيل 
في  الفنانة سعاد  إقامة  ألن  متقطع  بشكل  ولكن  شهر، 
المرج شكلت مشكلة أمامنا، ولكن رغبتها وحبها للعمل 
المشاركين  وعن  لالستمرار«.  دافع  خير  كانت  والتزامها 
في المسرحية يقول إبراهيم: »عمل معي كل من الفنان 
والتشكيلي إسماعيل التاجوري كمنفذ للمناظر واألستاذان 
جمال المحجوب وفتحي عيس طيب للمهمات المسرحية، 
والطفل الموهوب عبد الرحمن طه للموسيقى والمؤثرات، 
أما اإلضاءة فنفذها كل من رمضان الطيره وعصام العالم، 
والدعاية بدر طيب«. وتعد المسرحية اقتباسًا لمسرحية 
أثول  أفريقي،  الجنوب   - لأليرلندي  الخنازير«  مع  »مكان 
المعركة  ميدان  من  يهرب  جندي  حول  وتدور  فوجارد، 
ويحبس نفسه في زريبة البهائم، وبما أنه في الحالتين 

ميت، فيقرر الخروج من الزريبة ليواجه مصيره«.

بنغازي - ابتسام اغفير

إعادة فتح متحف دمشق٢ مليون زائر
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لألسبوع الثاني..  »هالوين«  
في صدارة شباك التذاكر

في  التذاكر  شباك  إيرادات  تصدره  »هالوين«  فيلم  واصل 
صاالت السينما األميركية الشمالية بعدما حصد إيرادات قدرها 
32 مليون دوالر في أسبوعه الثاني، بحسب ما أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
إنتاج  من  الفيلم  هذا  إيرادات  مجموع  يصبح  وبذلك 
استوديوهات »يونيفرسال« 126,7 مليون دوالر رغم ميزانية 
وفق  دوالر،  ماليين  عشرة  تتخط  لم  التي  المتواضعة  إنتاجه 

»فرانس برس«.
الذي  بورن«  إز  ستار  »إيه  فيلم  الثانية  المرتبة  في  وأعقبه 
حافظ على موقعه األسبوع الماضي حاصدًا 14,1 مليون دوالر، 
ليصبح إجمالي إيراداته 148,7 مليون دوالر في أربعة أسابيع.

كذلك حافظ على مرتبته الثالثة فيلم »فينوم« رغم أراء النقاد 
مجموع  ليصبح  دوالر  ماليين   10,8 وحصد  بشأنه،  السلبية 
187,3 مليون دوالر منذ إطالقه  عائداته في صاالت السينما 

قبل أربعة أسابيع.
الذي  هالوينز«  هونتد   :2 »غوزبامبس  فيلم  أيضًا  واحتفظ 
الرابع.  بالمركز  لدمية شريرة،  اكتشاف صديقين  قصة  يروي 
وحقق إيرادات قدرها 7,5 ماليين دوالر )38,3 مليون في ثالثة 

أسابيع(.
أما الفيلم الجديد الوحيد في هذا التصنيف فهو »هانتر كيلر« 
الذي يؤدي بطولته غاري أولدمان. وحل هذا الفيلم في المرتبة 

الخامسة مع 6,6 ماليين دوالر في األيام األولى لعرضه.
وفي ما يلي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - »ذي هايت يو غيف« يحافظ على المرتبة السادسة مع 
5,1 ماليين دوالر )18,3 ماليين دوالر في أربعة أسابيع(.

7 - »فرست مان« عن سيرة رائد الفضاء نيل أرمسترونغ وهو 
من بطولة راين غوسلينغ. ونال الفيلم مع 4,9 ماليين دوالر 

)37,9 مليونا في ثالثة أسابيع(.
8 - »سمولفوت« من إنتاج استديوهات »وورنر«. وحصد هذا 
الفيلم 4,7 ماليين دوالر )72,6 مليون دوالر في أربعة أسابيع(.

9 - »نايت سكول« بتراجع مركز واحد عن األسبوع الفائت مع 
إيرادات قدرها 3,3 ماليين دوالر في األسبوع الخامس )66,9 

مليونا في المجموع(.
10 - »ميد ناينتيز« الذي حصد ثالثة ماليين دوالر.

حوار: الصغير الحداد

حوار: عبدالرحمن سالمة
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خلود خليفة

 عائلتي سبب نجاحي.. والتمثيل ال يعيق عملي في اإلعالم

التمثيل  في  مواهبك  تعدد  هل   ●
والتقديم يسبب لك ارتباكًا أم كل موهبة 

تكمل األخرى؟
الفضل  له  وكان  أواًل،  بالتمثيل  بدأت 
مثل  األخرى  مواهبي  اكتشاف  في  ذلك  بعد 
وتعودت  كبيرًا  دافعًا  أعطاني  التقديم، حيث 
وأنا  الكاميرا،  أمام  الوقوف  على  خالله  من 
البرامج،  وتقديم  التمثيل  في  مستمرة 
لبعضها  مكملة  المجاالت  هذه  كل  إن  حيث 

البعض.
أول  عن  الجمهور  فعل  رد  كان  وكيف   ●

أعمالك في التمثيل؟
مع  كان  بالتمثيل  فيه  شاركت  عمل  أول 
وحمل  الموهوبين  الشباب  من  مجموعة 
أعتبره  أنني  اللي صاير«، ورغم  عنوان »هذا 
من  حقه  يأخذ  لم  أنه  إال  االنطالقة،  بمثابة 

العرض الجيد.
حول  عائلتك  فعل  رد  كان  كيف   ●

موهبتك في التمثيل؟
عائلتي لم تكن موافقة على خوض مجال 
في  نجحت  ولكنني  البداية  في  التمثيل 
كنت  ما  ولوالهم  بجواري،  ووقفوا  إقناعهم 
ألصل إلى ما وصلت إليه اليوم من نجاحات.

في  لك  األول  اليوم  منذ  هدفك  ما   ●
التمثيل؟

أمام  فيها  وقفت  التي  األولى  اللحظة  من 
في  وبرغبة  كبير  براحة  شعرت  الكاميرا 
استكمال المشوار، وأنني مستمرة حتى أضع 

بصمتي في الفن الليبي.
● هل   تؤيدين   النجاح   السريع   أم   تفضلين  

 صعود   سّلم   النجاح   بخطى مدروسة؟

»في  ألن  خطوة  خطوة..  النجاح  أفضل 
التأني السالمة وفي العجلة الندامة«.

تقديم  في  تجربتك  تقيمين  كيف   ●
البرامج؟

لي  وبالنسبة  اآلن،  حتى  ناجحة  أعتبرها 
التقديم كان هدفي قبل التمثيل ولكنني لم 

أجد الفرصة.
هل تتقبلين النقد؟

أتقبله عندما يكون النقد بناًء وليس جارحًا 
أو هدامًا.

● ما الحكمة التي تؤمنين بها؟
باإلرادة  وإنما  باألمنيات  األعمال  نحقق  ال 

نصنع المعجزات.
● ما أمنيتك في الحياة؟

مستوى  على  ناجحة  أكون  أن  أتمنى 
العالم، وأنجح في توصيل صوت ليبيا في كل 

مكان بالكون.
● ما جديدك في الفترة المقبلة؟

أستعد لالشتراك في عمل تلفزيوني ضخم 
وسأكشف  المقبل،  رمضان  في  عرضه  مقرر 

عن تفاصيله قريبًا.
● لمن توجهين كلمتك األخيرة معنا؟

حقي  في  قال  إنسان  لكل  بالشكر  أتوجه 
من  معي  وقف  من  كل  وأشكر  خير،  كلمة 
تلفزيون  في  وزمالئي  وأصدقائي،  عائلتي 
مسيرتي  في  معي  وقفوا  الذين  »وعد« 

اإلعالمية.

خلود خليفة دخلت عالم التمثيل في فترة مبكرة 
من عمرها، إذ ظهرت ألول مرة في مسلسل »هذا اللي 
صاير«، بعد ذلك توجهت إلى تقديم البرامج، وحظيت 

الممثلة الشابة بقبول جماهيري ساعدها على التقدم في 
مسيرتها الفنية، عن جوانب عدة من شخصيتها كفنانة 

وإنسانة التقتها »الوسط« في هذا الحوار

الفنان والسيناريست فتحي القابسي، هو واحد من الكتاب الذين أسهموا في 
رفعة الدراما الليبية سواء في المسرح أو التلفزيون، حيث قدم عددا كبيرا من 
المسلسالت والمسرحيات منها »هالل وقمرة« و»أيام الكيش« و»امنع الكالم«.. 

فتحي تحدث مع »الوسط« عن أزمة الفن في ليبيا وحلمه الوحيد.
● في البداية.. حدثنا عن تجربتك في كتابة السيناريو؟

أنا كاتب في حالة هروب دائم.. بدايتي كانت مع الشعر ثم هربت منه إلى 
المسرح.. كتبت ومثلت العديد من المسرحيات في أجدابيا وبنغازي، واستمر ذلك 
فترة من الزمن، إلى أن جاءت فكرة كتابة السيناريو، وبعد أن شجعني الكثير من 
األصدقاء من داخل وخارج الوسط قررت أن أخوض غمار هذه التجربة، والحمدهلل 
كانت تجربة جميلة، بدأت بمسلسل »هالل وقمرة« للمخرج الكبير عياد ميكائيل، 
وبعدها مسلسل »غفير الكاف« وأيضا للمخرج عياد ميكائيل، وصوال إلى مسلسل 
أجنادي، والحقيقة إن كتابة  السوري سامي  المخرج  إخراج  الكيش« من  »أيام 
السيناريو والحوار مهنة ممتعة جدًا، ولكن مساحة الحرية فيها مقيدة بفكرة 
القصة األصل، بمعني أنها مهنة تنفيذية أكثر من كونها إبداعية وتظل رغم 
أهميتها في صناعة الدراما، إال أنها ترجمة حرفية ألفكار اآلخرين واليحق لكاتب 

في  شيئا  يغير  أن  والحوار  السيناريو 
سير األحداث إال بصعوبة.

من  انزعاجك  أظهرت  لما   ●
لهم  كانت  الذين  الفنانين  بعض 
انخفاض  تصريحات أن من أسباب 
أزمة  الليبية  الدراما  مستوى 

النصوص؟
تصريحات  من  انزعاجي  أخفِ  لم 
بعض الممثلين المبتدئين خصوصا 
من أن أزمة الدراما الليبية تكمن في 

عدم وجود النص الدرامي، وهذا غير حقيقي، ألن بالدنا تعج بالكتاب الجيدين 
سواء في القصة أو الرواية أو المسرح وكان أجدر بهؤالء أن يقولوا إننا كنا 
مقصرين في حق الكتاب ولم نهتم بهم ولم ندعمهم ولم نوفر لهم أبسط 

االمكانات المادية والمعنوية لكي يستمروا في العطاء.
● هل الحظت عدم حرص الممثلين على التقيد بالنص في أعمالك؟

هناك فرق كبير بين المسرح والتلفزيون، فلكل واحدة أسلوبها وطريقته 
المستقلة، فللمسرح خصائص وعناصر تأليف معينة وللتلفزيون رؤية 

ومعايشة خاصة.
● هل ثمة فروقات بين الكتابة للتلفزيون والمسرح وأين تجد 

نفسك أكثر؟
المسرح ثقافة، والتلفزيون رؤية، وشخصيا أميل كثيرا للكتابة في 
المسرح، ال أدري لماذا؟ ولكنني أشعر في المسرح بأني أكثر صدقا وأكثر 

حرية.
● هل خضت من قبل تجربة كتابة المسرح الشعري؟

أغلب األعمال المسرحية التي كتبتها كان الشعر حاضراً فيها مثل »معرض 
أم بسيسي« و»جريدة أم بسيسي« و»الصابية«، فأنا مؤمن تماما بأن بداية 

المسرح كان شعرا وأن أغلب الشعر هو عبارة عن مسرح.
● في رأيك.. لماذا تخطتنا بعض الدول التي سبقناها في الدراما؟

تطوير  على  تعمل  أن  يمكنك  ال  أنه  بمعنى  جماعية،  لعبة  الدراما  صناعة 
العرب، علينا  إليه اخوتنا  إلى ما وصل  جزء منها وتهمل اآلخر، ولكي نصل 
بإعادة تأهيل كل المنظومة مجتمعة بدءا من النص إلى التمثيل واإلخراج 

والتصوير، واألهم من كل ذلك التمويل.
● ما هي الصعوبات التي تواجه الفنان الليبي؟

الصعوبات كثيرة، ولكن أهمها الفنان نفسه، الذي عليه أن يقرر إما 
أن يكون في هذا المجال ويترك فيه بصمة تذكر من بعده، أو يتركه 
لغيره، فال يعقل أن تكون إنسانا طبيعيا ومواطن عاديا، وفي الوقت 

نفسه تريد أن تكون فنانا مبدعا، فهذه بتلك.
● ما هي أمنياتك؟

لدي طلب وأمنية واحدة، وهي أن ترى ابنتى الوحيدة عائشة كل 
المدن الليبية، فهي لم تر من الوطن الكبير إال أجدابيا.

أحلم بزيارة ابنتي الوحيدة
 لكل املدن الليبية

أرحب بالنقد البناء.. وشكرًا 
لكل من وقف بجواري

صناعة الدراما تحتاج 
إلى وقفة جماعية

فتحي 
القابسي:

من إخراج حفيدته.. »بابا الهادي« وثائقي جديد عن عميد األغنية التونسية

كانت كلير بلحسين في سيارة أجرة في أحد شوارع باريس 
التي  التونسية  األغنية  مؤدي  اسم  عن  السائق  سألت  عندما 
كان يبثها الراديو، فجاء جوابه صادمًا أن كان صاحب األغنية 
هو جدها الهادي الجويني، أحد أعمدة الموسيقى في تونس 

والعالم العربي.
البريطانية  المخرجة  حياة  في  فارقة  كانت  اللحظة  تلك 
خلف  »الرجل  الوثائقي  فيلمها  بها  استهلت  بلحسين،  كلير 
الهادي  حياة  من  حميمة  جوانب  يتناول  الذي  الميكروفون«، 
الجويني الذي، على الرغم من كونه من أعالم الموسيقى في 
لثالثة  عنها  خافية  تونس  تجاوزت  التي  شهرته  ظلت  بلده، 

عقود.
انطالق عرض  لمناسبة  لقاء مع وكالة »فرانس برس«  في 
الفيلم في تونس، قالت كلير )42 عامًا(: »إن الفيلم يبحث من 
خالل المشوار الفني لبابا الهادي عن معنى االنتماء للبلد. عن 

الهوية الفردية والجماعية«.
وأشارت إلى أن الفيلم، وهو باكورة أعمالها الوثائقية، »عبارة 

بهدف  المتناثرة  أجزائها  تجميع  حاولتُ  ممزقة  صورة  عن 
إعطائها شكاًل« لحفيدة وُلدت وترعرعت في لندن بعيدًا عن 

جذورها التونسية.
وحوارات  وصور  وثائق  على  »مبني  العمل  أن  وأوضحت 
الهادي  إرث  وشهادات غير مسبوقة«، غاصت من خاللها في 
الجويني، واألثر الذي تركه على مواطنيه وعلى عائلته التي غادر 

العديد من أفرادها تونس لإلقامة في دول أخرى.
ووجدت كلير بلحسين صعوبة في الحصول على األرشيف 

الفني للهادي الجويني في تونس. واستغرق العمل في 
الفيلم الوثائقي نحو 12 عامًا، تنقلت خاللها بين 

يمكن  ما  أكثر  لتجميع  وفرنسا؛  ولندن  تونس 
شهادات  خالل  من  جدها  حول  معلومات  من 

مؤرخين وفنانين وأفراد من عائلتها.
العام  توفي  الذي  الجويني،  الهادي  وطبع 
الساحة  عامًا،   81 ناهز  عمر  عن   1990
الموسيقية التونسية على مدى ستين عامًا، مع 

أكثر من 1070 أغنية و56 »أوبريت« ونحو 900 
لحن موسيقي. وكان يغني ويعزف على العود.

والقت أغانيه شهرة واسعة في تونس وخارجها، 

في  الياسمينة  و»تحت  مني«  غاروا  اللي  »الموني  بينها  ومن 
الليل« و»مكتوب يا مكتوب« و»حبي يتبدل يتجدد«. وال تزال 

هذه األغاني تتردد إلى اليوم في تونس والبالد العربية.
مجتمع  في  بالتناقضات  المليئة  الفنان  حياة  الفيلم  يروي 
محافظ ومغلق في زمن ما قبل االستقالل العام 1956. وتشكل 
البناء السردي للفيلم. فهي ابنة فريد،  كلير حلقة الوصل في 
التي  اليهودية  المرأة  ونينات،  الجويني،  للهادي  البكر  االبن 

ارتبط بها الفنان التونسي من دون زواج.
وهذا األمر كشفه أبوها في الفيلم قائاًل: »لم يتزوجها. لم 
اختار  أبناء  وأربعة  ابنتين  منها  أنجب  لكنه  البتة«،  يتزوجها 

معظمهم العيش في المهجر.
التي  المعاناة  حجم  عن  أخرى  مشاهد  في  األبناء  وتحدث 

تعرضوا لها على خلفية ديانة األم.
ويعد الزواج بغير مسلمة بين المسائل األكثر إثارة للجدل في 
اليهود  الزواج من  الجدال تحديدًا حول مسألة  تونس، وازداد 
خالل احتدام الصراع العربي - اإلسرائيلي بعد منتصف القرن 

العشرين.
ويبلغ عدد اليهود في تونس حاليًا نحو 1500 شخص، وكانوا 

يناهزون نحو مئة ألف قبل استقالل البالد سنة 1956.

عائلتا  عارضتها  التي  الغرامية  العالقة  هذه  خلفية  وعلى 
الحبيبين، يسترسل الفيلم في الحديث عن الخالفات حول ميراث 
الهادي الجويني الذي أدى الى قطيعة بين أبنائه استمرت أكثر 
الجراح«،  لملمة  في  »نجح  الفيلم  أن  غير  عامًا.  عشرين  من 
أن  وأتمنى  متسامحًا،  كان  »جدي  تضيف:  التي  كلير  بحسب 

يحمل الفيلم الرسالة نفسها«.
أيضًا مشاهد من  الفيلم  ينقل  دقيقة،  امتداد تسعين  على 
سهرات تلفزيونية وبعض الحفالت الناجحة التي أقامها الهادي 
الجويني في دول عربية وفرنسا وصورًا للقاءات مع شخصيات 
يتجاوز  لم  عمره  كان  عندما  الفنية  مسيرته  بدء  منذ  فنية 

العشرين.
في  ثقافية  ومراكز  مقاه  داخل  كلير  كاميرا  تجولت  كما 
الجويني  الهادي  أغاني  بث  اليوم  حتى  يستمر  تونس،حيث 
الذي دأب التونسيون على مناداته تحببًا بـ»بابا الهادي«. لكن 
مشوار الجويني لم يكن دائمًا مكلاًل بالنجاح، فقد فشل مثاًل في 
التلحين ألم كلثوم ولم يختاروه لتلحين النشيد الرسمي لتونس 

بعد استقالل البالد.
التونسية«  الموسيقى  سيناترا  »فرانك  لقب  عليه  وأطلق 

لمزجه المتقن بين الحداثة والهوية.

تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي 

عروض عاملية أولى في الدورة
 الـ40 ملهرجان »القاهرة السينمائي«

الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  إدارة  أقامت 
الـ40  الدورة  فعاليات  عن  لإلعالن  صحفيًا  مؤتمرًا 
من المهرجان، وذلك ظهر اإلثنين داخل أحد الفنادق 

المطلة على نيل العاصمة.
بالشكر  حفظي  محمد  المهرجان،  رئيس  وتوجه 
للصحافة واإلعالم ووزارة الثقافة والهيئة االستشارية 
وصناع األفالم، الشريك اإلعالمي »دي إم سي« وإذاعة 
للطيران،  ومصر  السياحة  تنشيط  وهيئة   »9090«

متمنيًا أن تحقق الدورة الحالية النجاح المرجو منها.
الكبير  الناقد  مع  بالعمل  »شرُفت  حفظي:  وقال 
والناقد  شوقي  أحمد  والناقد  اهلل  رزق  شريف  يوسف 
وقت  في  محسن  أندرو  والناقد  الفتاح  عبد  أسامة 
هناك  ألن  عليه،  العين  أصبحت  القاهرة  لمهرجان 
منافسة قوية بين المهرجانات وخاصة الحديث منها 

والقديم سواء في مصر أو حول العالم«.
وأضاف: »حرصنا هذا العام على عمل برنامج خاص 
والعالم  التكنولوجيا  ومواكبة  العربيات  للمخرجات 
حاليا  له  اإلعداد  يتم  جديد  قسم  بخلق  االفتراضي 
فالقاهرة تأخر كثيرًا في مواكبة التكنولوجيا الخاصة 
األجهزة  أحدث  لدينا  العام  هذا  ولكننا  بالعرض 
.»4k والشاشات والمعدات وسيتم عرض أفالم بتقنية

هيئة  رئيس  يوسف  أحمد  وجه  كما 
تنشيط السياحة الشكر للمنظمين 

مع  والتعاون  دعوتهم  على 
بما  والسياحة  الثقافة  وزارة 

ألن  البلد  صالح  في  يصب 
القوى  من  المهرجان 
وواجهة  لمصر  الناعمة 
إثراء  في  تساهم  مشرفة 
واالقتصاد  السياحة 

المصري.
سليمان،  هشام  وقال 

دورته  في  المهرجان  إن 
فعاليات  سيشهد  األربعين 

مميزة وخاصة بدعم من قناة 
»دي إم سي« التي تعلم جيدًا 

السابع،  والفن  السينما  أهمية 
مشيرًا إلى أن المهرجان متاح لجميع 

فقط  سي«  إم  »دي  لـ  وليس  القنوات 
باستثناء انفراد القناة بحفلي االفتتاح والختام.

الناقد  للمهرجان،  الفني  المدير  قال  جانبه،  ومن 
دورته  المهرجان  »يفتتح  اهلل:  رزق  شريف  يوسف 
)كتاب  وهو   2018 أفالم  أهم  أحد  بعرض  األربعين 
الذي  الفيلم  فاريلي،  بيتر  األميركي  للمخرج  أخضر( 
توّج بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي، 
الفيلم  األوسكار.  جوائز  بوصلة  مؤشرات  أهم  أحد 
من بطولة النجوم فيجو مورتينسين وماهرشاال علي 

وليندا كارديلليني«.
وأضاف رزق اهلل: »خارج المسابقات يُقدم مهرجان 
تُثري  التي  العروض  برامج  من  مجموعة  القاهرة 
يتقدمها  الجمهور،  ترقب  وترفع من مستوى  الدورة 
والذي يضم  المسابقة،  خارج  الرسمي  االختيار  قسم 
سبيل  على  منها  العام،  أفالم  أهم  من  فيلمًا   12
المثال الفيلم الكازاخي الروسي )آيكا( للمخرج سيرجي 
دفورتسيفوي الذي يُعرض في عرض سجادة حمراء 

)جاال( بحضور مخرجه وبطلته الفائزة بجائزة أحسن 
الكازاخية  النجمة  األخير،  كان  مهرجان  في  ممثلة 

سامال يسلياموفا«.
وتابع: »يُعرض أيضا فيلم )حب غير متوقع( بحضور 
خوان  لألوسكار  المرشح  األرجنتيني  وكاتبه  مخرجه 
النجمة ميرسيدس موران وبشكل عام  فيرا وبطلته 
يقيم المهرجان في كل ليلة من لياليه عرض سجادة 
حمراء )جاال( بحضور نجوم أحد األفالم الكبرى، لتكون 
وملفتة  بالنجوم  القاهرة مشرقة  ليالي مهرجان  كل 
يستضيف  المهرجان  أن  اهلل  رزق  وأكد  لألنظار«. 
العرض األول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لفيلم 
فيلم  »روما«،  كوران  ألفونسو  المكسيكي  المخرج 
الذهبي«  »األسد  جائزة  نال  الذي  نتفليكس،  شبكة 
من مهرجان »فينيسيا السينمائي الدولي«، واعتبره 
كما  اإلطالق،  على  العام  أفالم  أهم  النقاد  من  كثير 
يضم قسم عروض خاصة أحدث أفالم بيل أوجيست 

ويضم  الدولية،  المسابقة  تحكيم  لجنة  رئيس 
إقامة  وسيتم  أفالم   8 المخرجات  قسم 
ندوة بحضور صناع األفالم، كما ستقام 
منتصف  أفالم  مسابقة  قسم  عروض 
وهناك  الزمالك،  سينما  في  الليل 

المصرية  لألفالم  خاص  قسم 
الحديثة التي قدمت خالل العام 
ليتعرف ضيوف المهرجان علي 

السينما المصرية.

»مزدة السينمائي« 
يرفع شعار 

»سينما ضد اإلرهاب«
●  بنغازي: مريم العجيلي
تستضيف مدينة البيضاء 

األربعاء، مهرجان »مزدة 
السينمائي«، الذي يقام في 

دورته الثالثة على التوالي تحت 
شعار »سينما ضد اإلرهاب«.
يشارك في المهرجان 13 

دولة عربية بمجموع 96 فيلمًا 
سينمائيًا، بحسب ما صرح رئيس 

المهرجان، المخرج رمضان 
المزداوي، لـ»الوسط«.

وأضاف أن المهرجان يقام في 
مدينة البيضاء خالل الثالثة أيام 
األولى من شهر نوفمبر، ووصل 

للمهرجان عديد األفالم التي 
تود المشاركة وبعد مشاهدتها 
من لجنة الفرز وقع االختيار على 

96 فيلمًا.
ومن ضمن األفالم المشاِركة 

في المهرجان »غرفة 23« 
للمخرج بيتر فؤاد من مصر، 

فيلم »أفضل جائزة في 
المهرجان« للمخرج وحيدي 
كفري من كردستان العراق، 

»أفراح سوداء« للمخرجة كوثر 
معراوي من سورية، »فحم 

ودم« للمخرج طارق رسمي من 
الجزائر، »انتباه« للمخرج محمد 

عبداهلل من ليبيا، »حليمة« 
للمخرجة جميلة رهقور من 

فرنسا، »يا أنا يا حيفا« للمخرج 
شادي سرور من فلسطين.

وتكونت لجنة الفرز 
والمشاهدة من عزالدين 

المهدي وأنور البلعزي وعاشور 
بوشوق وعبدالسيد آدم وفرج 

معيوف ونوري الورفلي.
ولجنة التقييم تكونت من 

المخرج عبداهلل الزروق والمخرج 
محمود الزردومي والطاهر 
القبائلي وعلي أحمد سالم 

وعبدالعزيز الزني.



في
املرمى

املدينة يقدم 
صفقاته الجديدة

أبدى رئيس اللجنة التسييرية باالتحاد الليبي 
للمصارعة، فوزي عزيز، إعجابه بنجاح التجربة األولى 
التي جرت بصالة المصارعة في طرابلس، وشهدت 

التجربة مشاركة 55 مصارعا مثلوا أندية »التضامن« 
و»شهداء عبدالجليل« و»الشرطة« و»شهداء 

أبوعرقوب« و»االتحاد العسكري«.

حدد االتحاد العام لكرة القدم المصغرة برئاسة حسين الطويلب ◆
يوم 16 نوفمبر الجاري موعدا النطالق الموسم الجديد، وتسبقه 

بأسبوع مباراة الكأس الممتازة )السوبر( التي ستجمع التحدي 
بطل الدوري والجهاد المتوج بالكأس بملعب الكاشيو بمصراتة، 
كان اتحاد كرة القدم المصغرة ألغى العقوبات كافة التي صدرت 
الموسم الماضي على األندية والالعبين حسب جريدة »االتحاد«.

◆

صحفي  مؤتمر  في  اإلعالم  لوسائل  والطبي  واإلداري  الفني  طاقمه  المدينة  نادي  قدم 
أقيم بفندق المهاري، بحضور رئيس اللجنة التسييرية محمد الغزيوي، ورئيس الجمعية 
العام للفريق  اللجنة التسييرية بالنادي، والمدرب  العمومية عالء حفيظة، وجميع أعضاء 

األول جمال خميس والطاقم المصاحب له.
الفترة  التسييرية الذي أشاد بالعمل خالل  اللجنة  وألقيت في المؤتمر كلمات لرئيس 
الماضية، وكلمة لرئيس الجمعية العمومية وكذلك المدرب العام، ثم بعد ذلك تم تقديم 
الالعبين الجدد للفريق األول وهم المحترف النيجيري كريست إيجيكتي والمدافع الصلب 
علي سالمة والعب الوسط زكريا الالفي وناصر دلة وأحمد الزياني وخالد البرجي وفؤاد 

التريكي ومحمد ناصر، وثالثة العبين من فئة األواسط تم التعاقد معهم.
ويعد نادي المدينة من أقدم وأعرق األندية الليبية في مدينة طرابلس، حيث تأسس 
 ،75/76 أعــوام  مرات  ثالث  الليبي  الــدوري  بطولة  لقب  على  وحصل   1952 العام  في 
مرة  الممتازة  والكأس   ،1977 العام  واحدة  مرة  الكأس  وبطولة   ،2000/2001  ،82/83

واحدة.
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يواصل نجم المنتخب الليبي 
األول لكرة القدم أحمد بن 
علي، المحترف بصفوف نادي 
»كروتوني« اإليطالي، التأهيل من 
اإلصابة التي لحقت به مؤخرا في 
مباراة منتخب بالده أمام نيجيريا 
ضمن الجولة الرابعة لتصفيات 
المجموعة الخامسة المؤهلة إلى 
نهائيات األمم األفريقية المقبلة 
»الكاميرون 2019«، حيث تعرض 
بن علي لكسر في مشط القدم 
اليسرى وفقا للتشخيص الذي 
أجراه الطاقم الطبي المعالج له في 
ناديه اإليطالي، األمر الذي يستلزم 
وضعه تحت اإلشراف الطبي لفترة 
ما بين 60 و90 يوما ليخسر النادي 
اإليطالي جهود بن علي بعد أن 
كان عنصرا أساسيا بفريقه ومنتخب 
بالده، حيث سجل الهدف 
الثاني لـ»فرسان المتوسط«

 قبل الخسارة أمام 
»النسور الخضر«
 النيجيرية )2/3(.
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● مؤتمر صحفي للصفقات الجديدة بنادي المدينة

حراسة املرمى »سر« نجاح »فرسان املتوسط«

بنغازي–زين العابدين بركان

الغا قاد لذهبية الدورة اإلسالمية.. وشنقب األكثر حضورا ونجاحا.. وعبود تألق أفريقيا

الحدث
زين العابدين

بركان

موسم الكرة موعد 
طال انتظاره

الممتاز  الليبي  الـــدوري  فــرق  رابطة  ــدت  ول أن 
النور،  ترى  أن  التجربة  لهذه  يكتب  ولم  ميتة 
بال  المحترفين جعجعة  رابطة دوري  وكانت فكرة 
الوقت  من  الكثير  وأضاعت  أخــذت  حين  طحين 
تشكيل  في  األندية  بعدها  لتخفق  جــدوى  دون 
واختيار لجنة تمثلها لإلشراف على تسيير وتنظيم 
المسابقة، طوى اتحاد الكرة هذه الصفحة وسارع 
تشكيل  إلعــادة  العودة  نحو  والخطوات  الخطى 
ملعبها  إلى  الكرة  ليعيد  للمسابقات  لجنة جديدة 
الهادي  فريقها  تــرأس  جديدة  بتشكيلة  الكبير 
مرة  ألول  اإلداريــة  الحقيبة  تسلم  الذي  سويطي 
والتقى بفريقه اإلداري في محاولة إلزالة الغموض 
اكتنف  ــذي  ال المجهول  المصير  عن  والكشف 
والذي  المشهد،  ساد  الذي  والصمت  المسابقة 
لسحب  جديدا  موعدا  ليضرب  مــرات  عدة  تأجل 
صافرة  عن  النهائي  اإلعــالن  انتظار  في  القرعة 
كل  عن  والكشف  والمتعثرة  المتأخرة  البداية 

تفاصيل خارطة طريق الموسم الماراثوني.
لكن هذه الخطوات عادت لتصطدم من جديد 
بعدد كبير من األندية التي ارتفع سقف مطالبها 
نهائي  موعد  تحديد  ســوى  يحسمها  لن  التي 
فطالما  بانطالقته،  والتعجيل  فيه  تراجع  ال  حاسم 
لن  فالمطالب  االنطالق  في  وتــردد  تأخير  هناك 
تأتي فرادى وستتوالى بال توقف من قبل األندية 
إنقاذ  مقابل  الدعم  توفير  بشرط  بــدأت  التي 
في  بالتدخل  األمر  تطور  ثم  الموسم،  وانطالق 
ثم  الهبوط،  آلية  بتحديد  الكرة  اتحاد  سياسة 
لهذه  االستجابة  عدم  حال  في  تطورا  األمر  ازداد 
المطالب والشروط بالدعوة العاجلة لعقد اجتماع 
سيتحمل  فهل  العمومية..  للجمعية  عــادي  غير 
اتحاد الكرة مسؤولياته تجاه المسابقة ويضع حدا 

للعالقة المتوترة مع شركائه؟
الكرة  مصلحة  المسابقة  فــرق  ستغلب  هــل 
وتتفرغ  بشروطها  تمسكها  عن  وتتخلى  الليبية 
عجلة  في  العصا  وضــع  عن  بــدال  لتحضيراتها 
إلى  ويمضي  يضيع  قد  الذي  الكرة  دوري  قطار 
في  بفعالية  وتشارك  ستساهم  أم  المجهول؟.. 
الحل  من  جزءا  وتكون  الدوران،  إلى  الكرة  عودة 
المالعب  عن  لتنفض  المشكلة  من  جزءا  وليس 
غبار الزمن لينطلق سباق الموسم الذي طال شوق 

واشتياق الجميع في انتظار موعده؟

عقدت اللجنة التسييرية باتحاد التايكوندو بفندق »برج 
االستعدادات  اجتماعا خصص آلخر  المدينة« بطرابلس 
من  الفترة  في  بطرابلس  السرايا  بطولة  النطالق 
الكبرى  بالقاعة  المقبل  نوفمبر  شهر  من   17 15وحتى 
واللجنة  الرياضي  بالخير  نادي  إشراف  تحت  بطرابلس 
التسييرية للتايكوندو، وهو الجسم الموازي التحاد الليبي 

للتايكوندو.
ومن المتوقع أن يشارك في البطولة 35 ناديا أعلنت 
مشاركتها حتى اآلن ومشاركة أكثر من 150 رياضيا من 
مختلف المناطق الليبية، حيث حضر االجتماع رئيس اللجنة 
التسييرية السنوسي عامر، وامحمد مصباح مقرر اللجنة 
والدكتور بلقاسم األحمر نائب الرئيس ومحمد بيت المال 
مندوب نادي بالخير المشرف الرسمي على البطولة، وعبد 

المولى الشوشان رئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة وأعضاء 
اللجنة ووسائل اإلعالم.

وأقيم خالل االجتماع عرض مرئي لنظام البطولة التي 
في  مرة  إلكترونيا ألول  البطولة  قرعة  إقامة  بينها  من 
والالئحة  الراعية  والجهات  البطولة  شعار  وكذلك  ليبيا، 

المنظمة للبطولة.
خاص  تصريح  في  المال  بيت  محمد  أكد  جانبه  من 
الخامسة  هي  البطولة  هذه  أن  »الوسط«  جريدة  إلى 
على التوالي التي تقام تحت إشراف نادي بالخير واللجنة 
البطولة  متطلبات  جميع  وأن  للتايكوندو،  التسييرية 
الهواء  على  تنقل  وسوف  رصدها،  تم  الفاعلة  واللجان 
مباشرة عبر النت، ويتوقع مشاركة كبيرة من األندية وأن 

جميع الترتيبات تم اتخاذها.

تايكوندو السرايا يستعد لالنطالق

المختار،  بنادي  األول  الكرة  لفريق  الفني  المدير  كشف 
خالد السيد، أسباب استقالته، مؤكدا أنه أنهى تعاقده 

مع إدارة نادي المختار، بعد فترة تعاقد لم تدم شهرا.
لجريدة  السيد  قال خالد  التقاعد،  أسباب فسخ  وعن 
»الوسط«: »اإلدارة أخلت بشروط التعاقد، وهي شروط 
أساسية لم توفرها على اإلطالق، علما بأن تعاقدي مع 
كان  والجميع  العمومية،  الجمعية  بحضور  كان  النادي 
متفقا على الشروط التي وضعتها، لكن اإلخالل جاء من 

الطرف اآلخر فكان قرار الفسخ والرحيل«.
السيد:  خالد  قال  الشروط،  طبيعة  وعن 
منظومة  لصالح  وجميعها  وأساسية،  »كثيرة 

النادي والفريق، وليست طلبات شخصية، 
عدم  المثال  سبيل  على  منها 
عن  إال  ــدرب  ــ م ــع  م الــتــعــاقــد 
وأدوات  معدات  وتوفير  طريقي، 

الئحة  ــع  وض مــع  ــب،  ــدري ت وملعب 
واالتفاق  المصابين  بعالج  واالهتمام  مالية  جــزاءات 
إلعداد  آلية  ووضع  طبيعي،  وعالج  عظام  أخصائي  مع 

معسكرات التدريب، مع جلب العبين جدد«.
مع  ناجحة  تجربة  له  كانت  السيد  خالد  المدرب 
المختار بصعوده من دوري الدرجة الثانية إلى األولى، 
وقد تعاقد معه النادي في بداية أكتوبر الماضي، قبل 

أن يقرر الرحيل بشكل مفاجئ.

السيد يفسخ عقده مع المختار

● خالد السيد

حرصت الصفحة الرسمية لنادي االتحاد على نشر توضيح القاهرة–أنور الشريف
لرئيس  المنتشرة  الصورة  بشأن  العمومية  الجمعية  أمانة 
المدينة  بنادي  ونظيره  دغيم،  منصور  العمومية  الجمعية 
عالء الدابة، وجاء في رسالة رسمية من قبل منصور دغيم، 
حيث أكد أن سبب الزيارة إلى نادي المدينة خاص بتوقيع 
مذكرة تعاون وتبادل الخبرات والرياضيين وتوحيد المواقف 

في بعض األمور الرياضية واالتفاق على عقد اجتماع آخر 
المذكرة  على  للتوقيع  الخميس،  غدا  االتحاد  نــادي  في 

والبرتوكول.
العمومية  الجمعية  أن رئيس  وأضاف دغيم في رسالته 
بنادي المدينة طلب التقاط صورة تذكارية معه، والصورة ال 
تعني موقفا أو قرارا لنادي االتحاد حول ما يدور في الوسط 

الرياضي، وقال دغيم إن »القرارات السيادية هي شأن للجنة 
التسييرية بالنادي، وهو حق مكتسب لها، وال يحق لي أو 
إدارة  اختصاصات  التدخل في  العمومية  بالجمعية  زمالئي 
النادي«، وتزامن نشر الصورة مع ارتباك المشهد الكروي، 
والذي تسبب في تأجيل إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز 

لكرة القدم رقم )46( لموسم 2018/2019 أكثر من مرة.

دغيم يكشف توأمة االتحاد مع المدينة قبل الموسم الجديد

حققت ليبيا فوزا واحدا في الجولة الرابعة لعربية 
الشطرنج، التي تتواصل بمدينة الحمامات التونسية 

في فئة 8 أعوام بفوز الالعب فرج القطعاني على 
الفلسطيني سعيد صالح، وفي فئة 10 أعوام فقد 
عمر فطيس أولى جوالته بالبطولة أمام منافسه 

اإلماراتي، كذلك في فئة 14 عاما خسر صابر العجمي 
أمام منافس إماراتي أيضا، وفي 18 عاما خسر أصيل 

فطيس أمام األردني يزيد بشير.
وشهدت مباريات الجولة الخامسة للبطولة في فئة 8 
أعوام مواجهات بين فرج القطعاني مع التونسي إلياس 

مازن، وفي 10 أعوام عمر فطيس يتبارى مع الفلسطيني 
محمد سدر المتوج ببطولة العرب األخيرة في 8 أعوام.

فوز وحيد في الجولة الرابعة للشطرنج

طرابلس–محمد ترفاس

● بن علي

● نشنوش ● عبود

لم يكن يشكل مركز حراسة المرمى يوما نقطة 
يقف  ولم  الليبية،  القدم  لكرة  عائقا  أو  ضعف 
المنتخبات  تألق  أمام  عثرة  حجر  المكان  هذا 
الليبية منذ ميالد وظهور أول منتخب ليبي قبل 
حراسة  مركز  ظل  حيث  عاما،  ستين  من  أكثر 
عمالقة  من  الكثير  لتألق  الفتا  عنوانا  المرمى 
تعاقبوا  الذين  الليبية  الكرة  مرمى  حــراس 
على الدفاع عن عرين المنتخب الليبي، فكانت 
حراسة المرمى نقطة قوة ومثلث الحلقة األقوى 
والحصن المنيع والمتين، فكان هذا المركز وال 
يزال هو األبرز واألقوى، ورغم كل المراحل التي 
والنقص  المتوسط«  »فرسان  منتخب  بها  مر 
الذي عانى منه في مراكز مختلفة، إال أن مركز 
لسنوات  الواجهة  في  ظل  المرمى  حراسة 
طويلة، فلم يشك منه أحد يوما من األيام فلم 
يشكل حيرة أو قلقا تجاه من يحمي عرينه، وما 
الكرة  تشعر  ال  حتى  مرمى  حارس  يعتزل  إن 
ويحمل  يتسلم  ما  سرعان  إذ  بفراغ  الليبية 
الشباك عمالق آخر يعوض  الراية ويدافع عن 
الغياب ليكون خير خلف لخير سلف وسط أسماء 
كثيرة تألقت وساهمت في نجاح مسيرة فرقها 
ومنتخباتها بل وتفوقت حتى على العديد من 
وكانت  العربية  الساحة  على  المرمى  حراس 

نصف قوة الفريق.
الوش–أول حارس مرمى

حارس  أول  الوش  علي  المرمى  حارس  كان 
الوطني  المنتخب  شباك  عن  يدافع  مرمى 
العربية  بالدورة  أول ظهور رسمي  في  الليبي 
باإلسكندرية العام 1953 برفقة زميله المهدى 
تألق  الــذي  العقيلي  عبدالعال  تــاله  كويري 
العربية  الــدورة  في  للمنتخب  مرمى  كحارس 
الثانية ببيروت العام 1957 وعبدالسالم كريم 
مرمى  حارس  أول  كان  الذي  الكبير  الحارس 
ليبي يحترف، حيث خاض تجربة احترافية ناجحة 
مع نادى حمام األنف التونسي وسليم بن زايد.
إبراهيم  العمالق  المرمى  حــارس  تواجد 
عربيتين  دورتين  في  شــارك  الــذي  المصري 
متتاليتين العام 1961 بالمغرب التي نال خاللها 
الساعة الذهبية، ثم شارك في الدورة العربية 
بالقاهرة العام 1965، وتسلم الراية من بعده 
العمالق علي بوعود، وكان أول حارس مرمى 
التي  العرب  كأس  دورات  في  الوطني  للفريق 
ظهر بمالعبها ألول مرة العام 1964 بالكويت 
وعلي أبوالكريعات ثم الحارس البهلول فروجي 
الشهير بعبود، وهو أول حارس مرمى للمنتخب 
بتصفيات  ظهور  أول  في  الشباك  عن  يدافع 
أول  وهو  مفتاح  محمد  والراحل  أفريقيا  كأس 
تصفيات  في  الوطني  للفريق  مرمى  حــارس 
احترف  الذي  العبيدي  وخميس  العالم  كأس 

بفريق األولمبي السكندري المصري.
الفيتوري–أول من حمل شارة القيادة

كانت فترة السبعينات من أزهى فترات حراسة 
بروز وظهور  والتي شهدت  ليبيا،  المرمى في 
جيل آخر جيل خليفة أبونوارة ومحمد العقوري 
وفرج دوال ورمضان المصري، والفيتوري رجب 

القيادة  شارة  يحمل  مرمى  حارس  أول  وهو 
شارة  وحمل  تواجدا  جيله  حراس  أكثر  ومن 
أفضل حارس  جائزة  نال  كما  المنتخب،  قيادة 
بماليزيا  الدولية  مرديكا  بطولة  في  مرمى 
حبارة  ومفتاح  الخراز  ومحمد   ،1977 العام 
ومحمد  غريبة  وبشير  المصراتي  وعبدالناصر 
الغا الذي قاد المنتخب إلحراز أول قالدة ذهبية 
وأول   1980 العام  بتركيا  اإلسالمية  بالدورة 
الوطني  للفريق  هدفا  يسجل  مرمى  حــارس 

رسميا ليقوده لفوز مهم على منتخب الجزائر.
شنقب العمالق

يكن  فلم  فريدة،  حالة  الثمانينات  جيل  شكل 
رمزي  جيل  كــان  بل  سابقه  عن  كفاءة  أقــل 
الكوافي حارس مرمى المنتخب في أول مشاركة 
رسمية في نهائيات بطولة أفريقيا العام 1982 
والطاهر سعد ومحفوظ الهادي ومصباح شنقب 
الذي يعد من أكثر حراس المرمى تواجدا، حيث 
استمر مدافعا عن شباك المنتخب لقرابة عشر 
طرابلس  األهلي  فريقه  وقاد  متتالية،  سنوات 
لألندية  أفريقيا  كؤوس  كأس  بطولة  لنهائي 
العام 1984، كما كان مع المنتخب على أعتاب 
وناصر  الشبلي  ورمضان  المكسيك،  مونديال 
المنتخب  قاد  الذي  سويدان  وعلي  المقصبي 
لفوز تاريخي على مصر ومفتاح غزالة وعبداهلل 
المشهد  تصدر  الذي  عبود  وسمير  العمامي 
عقب اعتزال شنقب لسنوات طويلة وقاد فريقه 
بطوالت  في  نهائي  نصف  الدور  إلى  االتحاد 

األندية األفريقية الثالثة.
نشنوش اإلنجازات

رجل  نشنوش  محمد  يعد  الواقع  أرض  على 
اإلنجازات والمهمات الصعبة في الكرة الليبية، 
على  تناوبوا  مرمى  حراس  سنوات  عبر  فبرز 
وأبونوارة  والفيتوري  عبود  أمثال  المنتخب 

سويدن  وعلي  الكوافي  ورمــزي  الغا  ومحمد 
ومصباح شنقب وحارس أجنبي واحد حصل على 
العمامي  وعبداهلل  أوغستين  الليبية  الجنسية 
وسمير عبود وجمعة إقطيط، إال أن نشنوش 
بأول  للظفر  الليبي  المنتخب  قاد  الذي  الوحيد 
بطولة  وهي  الليبي  للمنتخب  رسمية  بطولة 
أفريقيا لالعبين المحليين بل ولعب فيها دورا 
محوريا بعد أن صارت التصفيات خطوة بخطوة 
في  نشنوش  أصبح  كما  الترجيح،  عبر ضربات 
السنوات األخيرة هو الحارس الرسمي للمنتخب 
أعوام   9 عبر  ليبيا  في  األفضل  ليبقي  الليبي 
كاملة هي فترة زمنية كافية لتجعل منه عميد 
قائمة المنتخب الحالي، ففي يوم 6 يناير 2010 

في عاصمة بنين كوتونو ظهر اسمه في قائمة 
المنتخب أول مرة ولكنه لم يشارك فعليا، حيث 
كان الحارس االحتياطي لسمير عبود وبعد أيام 
تحضيرية  ودية  مباراة  في  فعليا  شارك  قليلة 
أمام مختلط العبي األجانب في الدوري الليبي.
قائمة  ضمن  مباريات   109 نشنوش  لعب 
طرابلس  األهلي  وفريقه  الليبي  المنتخب 
مراحل  واألندية خالل  المنتخبات  مختلف  أمام 
على  نشنوش  بقي  المختلفة،  االســتــعــداد 
ولم  لعبود  احتياطي  كحارس  البدالء  مقاعد 
يشارك فعليا، وبعد إعالن عبود اعتزاله أصبح 
الوطني  للمنتخب  الرئيس  الحارس  نشنوش 
أصبح  اليوم  تاريخ  وحتى   2012 العام  في 

بعد  خاصة  ليبيا،  لمنتخب  األول  الحارس  هو 
نهائيات  في  الالعبين  كل  بين  األبرز  كان  أن 
»الشان« 2014 بجنوب أفريقيا وتحصل خاللها 
»الشان«  بطولة  كأس  على  الوطني  المنتخب 
مقدما  جــزاء  ركلة  من  ألكثر  تصديه  نتيجة 
وحتى  النقاد  جميع  به  أشاد  متميزا  مستوى 
لتستقبله  به  يتغنى  وأصبح  الرياضي،  الشارع 
الجماهير في طرابلس استقبال األبطال بعد أن 
قدم مستوى متميزا أيضا في بطوالت األندية 
طرابلس  أهلي  فريقه  مع  ووصــل  األفريقية 
لقب  أي  تحقيقه  رغم عدم  أدوار متقدمة  إلى 
شخصي له في هذه المنافسات، كما حصل على 
العديد من العروض الخارجية من دول الخليج، 
إال أن الجماهير األهالوية رفضت مغادرته وفي 
من  اإلدارة  لدى  تدخلت  المرات  من  العديد 
أجل تجديد عقده ويبقى دائما الحارس األول 
المنتخب  مع  أو  طرابلس  األهلي  مع  ليبيا  في 

الوطني.

نشنوش أول من حصد األلقاب 
والدفاع عن حقيبة الفرسان

المصري نال الساعة الذهبية.. 
والفيتوري حصد جائزة األفضل بعد 
أن كان أول حارس يحمل شارة القيادة

● الفيتوري رجب مع حارس تونس النايلي

● الطويلب 
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في  تتوافر  أن  فيه  يفترض  الذي  الوقت  في 
في  والحكمة  الكياسة  الرياضي  المسؤول 
إدارة األزمات، تحول فجأة رئيس اتحاد الكرة 
اللجنة  رئيس  وتبعه  الجعفري  جمال  الليبي 
مباشر  مصدر  إلى  ــزروق،  ال جمال  األولمبية 
التي باتت تبحث  لألزمات األخيرة والمتراكمة 
عن حلول جذرية، حيث كشف رئيس الجمعية 
ارتفاع  الدابة،  عالء  المدينة  بنادي  العمومية 
يخص  فيما  األنــديــة  عديد  مطالب  سقف 
إلى حد  الليبي لتصل  الكرة  اتحاد  العالقة مع 
المطالبة بإقالة رئيس االتحاد جمال الجعفري 
التعايش معه بسبب مجمل األخطاء  لصعوبة 
هناك  أن  الدابة  وأوضح  األخيرة،  الفترة  في 
تخبطا وسياسة خبيثة، على حد وصفه، وهذه 
السياسة الخبيثة باتت ممتدة في كل القرارات 
الصادرة عن االتحاد ولجانه، لكنه بات يحتضر 

في كل األحوال.
وقال الدابة فى تصريحات إعالمية: »الدوري 
الليبي الممتاز لكرة القدم لن يقام فى وجود 
الترشح  أحمله ضياع فرصة  االتحاد، كما  هذا 
بنسبة  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس  لبطولة 
زمن  إلى معجزة في  يحتاج  فالمنتخب  كبيرة، 

انتهت فيه المعجزات«.
عجلة  دفــع  نحو  خطوة  أنها  يبدو  وفيما 
مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم 
)46( لموسم 2018/2019 نحو الدوران، أعلن 
اتحاد الكرة في بيان رسمي له أنه بصدد إجراء 
القرعة ردا على بيان األندية الغاضب من غياب 
الدعم، ففي وقت سابق أجلت لجنة المسابقات 
باالتحاد الليبي لكرة القدم قرعة الدوري الممتاز 
التي كان من المقرر لها أن تجرى السبت بفندق 
هاتفي  اتصال  وفي  بطرابلس  البحر«  »بــاب 
اإلعالمي  المكتب  برئيس  »الوسط«  لجريدة 
باالتحاد الليبي لكرة القدم، فاتح حبلوص، أكد 
نبأ التأجيل دون أن يحدد مكان انعقاد القرعة، 
الغربية  المنطقة  في  الممتاز  أندية  وكانت 
وطرابلس عقدت اجتماعا الجمعة بنادي المدينة 
القرعة  مقاطعة  فيه  أعلنت  بيانا  ــدرت  وأص
باالتفاق مع أندية المنطقة الشرقية، وجاء قرار 
أندية المنطقة الغربية وطرابلس بعد اجتماع 
حضره رئيس رياضيي رابطة طرابلس ورئيس 
المنطقة الغربية ومندوبو أندية أهلي طرابلس 
والشط  والمحلة  والوحدة  والمدينة  واالتحاد 
ورفيق واألولمبي والخمس واالتحاد المصراتي 
على  الضغط  األندية  حاولت  كما  وأبوسليم، 
قبل  المالي  الدعم  لطلب  المختصة  الجهات 
موجه  خطاب  في  وطالبت  المسابقة،  انطالق 
الرئاسي  المجلس  رئيس  إلى  عاجل  بشكل 
بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في سبتمبر 
الماضي بعقد اجتماع معه لبحث كثير من األمور 
التي تهم مصلحة الرياضة والبالد بشكل عام.

رئيس  من  بتوقيع  الموجه  الخطاب  جاء 
اتحاد كرة القدم جمال الجعفري عقب اجتماعه 
بأندية المنطقة الغربية بمقر اتحاد الكرة في 
عقد  طلب  إلى  خطابه  في  مشيرا  طرابلس، 

االجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي بشخصه 
التي  المهمة  الموضوعات  بعض  لشرح 
ناحية  من  الرياضي  والشأن  باألندية  تتعلق 
والضغوطات االقتصادية التي تعيشها األندية 
أخرى،  ناحية  احتقان سائد من  الليبية وسط 
كما طالبت األندية عبر خطابها تحديد موعد 
الرياضة  دور  توضيح  بهدف  االجتماع  لعقد 
المهم في المجتمع، الذي بات يئن من عديد 
تحديدا بهدف  الشباب  تحاصر  التي  المشاكل 
عن  بــدال  النشاط  ممارسة  إلــى  توجيههم 
المعنية  األندية  أعلنت  كما  االقتتال،  ساحات 
مقابلة  بعد  إال  الجديد  الموسم  بدئها  عدم 

رئيس المجلس الرئاسي.
أشعل عدم وصول رد رسمي الموقف لتخرج 
إال  المنافسات  خوض  بعدم  مهددة  األندية 
وصلت  التي  المتصاعدة،  مطالبها  تنفيذ  بعد 
التشديد  إلى  الغربية  المنطقة  أندية  لدى 
كشرط  نفسه  الجعفري  رحيل  ضــرورة  على 
لبدأ المسابقة، األمر الذي دفع مسؤولو لجنة 
دعمه  يؤكد  قوي  ببيان  للخروج  المسابقات 
في  لكنه  بالشرعية،  وصفها  التي  المطالب 
الظروف  تلك  عن  مسؤول  غير  نفسه  الوقت 
وأنه تضامن بشكل عملي عندما رفع خطاب 
التأخير  وأمام  المسؤولة،  الجهات  إلى  رسمي 
في الرد ونظرا إلقدام المنتخب الوطني األول 
أفريقيا  تصفيات  في  مصيرية  مباراة  على 
ألول  الرباعي  مشاركة  وكذلك  سيشيل  أمام 

مرة، األهلي بنغازي والنصر واألهلي طرابلس 
العملي  البدء  تقرر  فقد  أفريقيا  في  واالتحاد، 

لدوران عجلة مسابقة الدوري الممتاز.
الجمعية  أعمال  اختتمت  ذاته  الوقت  في 
بعد  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
بمدينة  انعقد  الذي  األول  العادي  اجتماعها 
ساعات  خمس  من  أكثر  لنحو  وامتد  مصراتة 
 120 أصل  من  ناديا   81 بحضور  متواصلة 
العمومية،  بالجمعية  األعضاء  األندية  من 
واستعرض رئيس االتحاد جمال الجعفري أمام 
األخيرة  النشاطات  العمومية جانبا من  أعضاء 
واالجتماعات التي عقدها التي وصلت إلى 13 
اجتماعا والتي نجح اتحاد الكرة من خاللها في 
فتح آفاق كبيرة مع »فيفا« و»كاف« التي جاءت 
بعد عدد من االجتماعات مع رئيسي االتحادين 
االجتماعات  أثمرت  حيث  واألفريقي،  الدولي 
عن حصول ليبيا على عضوية المكتب التنفيذي 
الفنية،  اللجان  من  عدد  وعضوية  بـ»كاف« 
الليبي  االتحاد  رئيس  تزكية  إلى  باإلضافة 
من شهر  اعتبارا  أفريقيا  اتحاد شمال  لرئاسة 

نوفمبر المقبل.
واستعرض أيضا برنامج ومباريات المنتخب 
المشاركات  كل  عن  تغب  لم  التي  الوطني 
ومن  مرضية  نتائجها  أغلب  وكانت  الخارجية 
للشباب  أفريقيا  شمال  ببطولة  التتويج  بينها 
بالجزائر وتحقيق الترتيب الثاني ببطولة المغرب 
التي  المنتخبات  جميع  ومباريات  نتائج  وأيضا 

خارج  جميعها  كانت  دولية  مباراة   44 بلغت 
ليبيا، كما كشف الجعفري أمام األعضاء أن اتحاد 
التي واجهته  الظروف  استطاع رغم كل  الكرة 
أكثر من نصف  أن يسدد  الماضية  الفترة  في 
الديون المتراكمة من االتحاد السابق، كما شدد 
تراخيص  على  الحصول  موضوع  أهمية  على 
األندية، وأكد أن جميع فرق الدوري الممتاز في 
موسم 2020/ 2021 ستكون ملزمة بالحصول 
على رخصة األندية المحترفة تنفيذا لتوجيهات 

االتحاديين الدولي واألفريقي.
بدوري  خاصة  مسابقة  تنظيم  إلى  وأشار 
 2021  /2020 موسم  في  )ب(  المحترفين 
التحكيم ومجهودات  مجال  أيضا عن  وتحدث 
خالل  من  به  للنهوض  الكرة  اتحاد  ومساعي 
الكفاءة على غرار ملتقى  دورات الصقل ورفع 

حكام النخبة بمصراتة تحت إشراف »فيفا«.
متوقع  وغير  ومفاجئا  سريعا  تطورا  أن  إال 
على خلفية األزمة الكبرى التي تفجرت مؤخرا 
داخل معسكر المنتخب الليبي األول لكرة القدم 
بتونس ونتج عنها رحيل المدير الفني البلجيكي 
- الجزائري األصل عادل عمروش أخرج رئيس 
برسالة  الزروق  الليبية جمال  األولمبية  اللجنة 
على  الشخصي  حسابه  عبر  اللجهة  شديدة 
»فيسبوك« محذرا نظيره في اتحاد الكرة جمال 
إياه  مطالبا  للجعفري  الزروق  وكتب  الجعفري، 
في  نجح  كان  وإن  بالعبث  وصفه  عما  بالكف 
كرة  التحاد  األخيرة  العمومية  الجمعية  احتواء 

بأعصاب  اللعب  عن  توقف  وأن  فالبد  القدم 
الليبيين، مصاحبا رسالته بكلمة »انتهى« في 
في  عليه  المسيطرة  الغضب  حالة  إلى  اشارة 
المشهد  على  المسيطرة  االرتبارك  حالة  ظل 
قبل مباراة مهمة ومصيرية في تصفيات األمم 

األفريقية بالكاميرون »كان 2019«.
الجعفري،  من  حاال  أفضل  الزروق  يكن  لم 
عندما  كبرى  أزمات  في  اآلخر  هو  تسبب  بل 
أساسه  على  هاجم  مزور  خطاب  وراء  انجرف 
رئيس  نفى  حيث  للرماية،  اإلماراتي  االتحاد 
تردد  ما  قريش  عادل  للرماية  الليبي  االتحاد 
بشأن عرض إماراتي قدره 2 مليون يور نظير 
المقرر  العربية  البطولة  في  المشاركة  عدم 
وجوده  أثناء  قريش  وقال  قطر  في  إقامتها 
جريدة  إلــى  خــاص  تصريح  في  تونس  في 
أزمة كبيرة  الهاتف: »ما حدث  »الوسط« عبر 
بطلها رئيس اللجنة األولمبية الليبية، الدكتور 
مزور  وراء خطاب  انجرف  الذي  الزروق،  جمال 
ليخرج على صفحته الشخصية والرسمية ببيان 
من مصادري  وعلمت  علم  أو  دون سند  حاد 
الخاصة أن الخطاب مزور وليس له أساس من 
الزروق  يتوخى  أن  األفضل  من  وكان  الصحة 
الحذر والدقة أوال قبل الخروج بمنشوره الحاد، 
ولو كان هناك اهتمام وتقدير لدور االتحادات 
برئيس  يتصل  أن  األجدى  من  فكان  األهلية 
رئيس  بصفتي  ويطالبني  األولمبية  اللجنة 
األمر  في  للتحقيق  للرماية  الليبي  االتحاد 
واالتصال بالجهات المعنية، لكن لألسف حدث 

عكس ذلك تماما وتورط في أزمة كبيرة«.
الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  وكــان 
التام ألي  أعلن رفضه  الزروق،  الدكتور جمال 
رسالة  موجها  البالد  خــارج  من  مالي  دعم 
للرماية  اإلماراتي  االتحاد  إلى  اللهجة  شديدة 
وقال  »فيسبوك«،  على  الشخصي  حسابه  عبر 
تعانيها  التي  الصعبة  الظروف  »رغم  الزروق: 
ليبيا إال أنها ستتعافى حتما وأنها لن تنكسر 
أمام بعض اإلغراءات المالية« جاء ذلك بسبب 
ما أشيع عن تلقي االتحاد الليبي للرماية دعوة 
لحديث  وفقا  اإلماراتي  نظيره  من  صريحة 
العربية  البطولة  في  المشاركة  لعدم  الزروق 
خلفية  على  قطر  في  إقامتها  المقرر  للرماية 
البلدين  بين  السياسية  الصدمات  بعض 
الليبي  الرماية  اتحاد  منح  مقابل  الخليجيين، 
بالده  التزام  الــزروق  وكشف  يــورو،  مليوني 
بميثاق الشرف األولمبي، معتبرا ما حدث رسالة 
حرص على إبرازها تحت عنوان »ليبيا ال تشتري 
العبيها  دعم  على  قادرة  ليبيا  وأن  بالمال« 

واتحاداتها دون االعتماد على أحد.
القضيتان أكدتا عجز الجعفري والزروق عن 
حلول  وإيجاد  المعنية  األطــراف  مع  التواصل 
حالة  في  األندية  مع  ســواء  كثيرة  لمشاكل 
ودوره  الكرة  التحاد  رئيسا  بصفته  الجعفري 
المنوط بيه تذليل العقبات أو في حالة الزروق 
أزمة  في  الرماية  اتحاد  رئيس  تجاهل  الذي 
الذي  الوقت  في  بامتياز  بطلها  كان  كبرى 
التجاهل  من  االتحادات  معظم  فيه  تشتكي 
الليبية  األولمبية  مع  جيد  بشكل  والتواصل 

ويبقى تجاهل الدعم المالي هو األبرز دائما.

الجعفري والزروق.. أزمة ثقة تبحث عن حل

طرابلس ـ الوسط

7 فرق تمنح ثقتها لالعب المحلي في مواجهة تحدي المحترفين

كرة القدم الليبية في مأزق 
ومنعرج خطير

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القدم  كرة  شهدت  الماضي  األسبوع  خالل 
االتحاد  عهد  فى  مسبوق  غير  حراكا  الليبية 
العام وشهد  ونصف  عاما  أكمل  الذي  الحالي 
خالل هذه المدة صراعات متعددة وانتقادات 
لم تتوقف طالت رئيسه واألعضاء تارة بسبب 
أخرى  وتارة  االتحاد  رئيس  وسياسات  قرارات 
أخرى  وأحيانا  األندية  مع  مباشرة  خالفات 
عن  الكشف  في  المستمر  الغموض  بسبب 
النواحى المالية فى عمل االتحاد العام وعدم 
خالفات  أخرى  وأحيانا  واضحة  شفافية  وجود 
نتائج  ثم  نفسه  التفيذي  المكتب  أعضاء  بين 
مباراة  نتائج  وآخرها  الوطنية  المنتخبات 
الترشح  فرصة  وتقلص  وأيابا  ذهابا  نيجيريا 
ألمم أفريقيا حيث اعتبر أن التخبط في القرارات 
وتكليف 5 مدربين في سنة واحدة سببا من 
أسباب الخسارة أمام نيجيريا ثم جاءت قضية 
قضى  الذي  عمروش  عادل  الجزائري  المدرب 
ستة أشهر فقط مع المنتخب وترك المنتخب 
في  تراشق  هناك  وكــان  صعبة  ظــروف  في 
االتهامات بينه وبين رئيس اتحاد الكرة جمال 
وصفه  تم  معه  التعاقد  تم  وعندما  الجعفري 
بأنه مدرب مميز وبعد ستة أشهر قال رئيس 
االتحاد إنه مدرب نظري وغير مفيد ليكتشف 
والعشوائية  التخبط  مدى  الرياضى  الوسط 
الذي تناولته األندية فى االجتماع  وهو األمر 

المطالب بإقالة رئيس اتحاد الكرة.
ووصلت األزمات ذروتها عندما طالبت أندية 
المدينة  بنادي  اجتماع  فى  الغربية  المنطقة 
وترك  أوإقالته  باالستقالة  االتحاد  رئيس 
المهمة لنائب الرئيس عبد الحكيم الشلمانى 
البيان  حسب  جديد  اتحاد  تشكيل  يتم  حتى 
سياسة  يمارس  االتحاد  رئيس  اعتبر  الــذى 
لتتأزم  اللفظ  بهذا  صراحة  واتهمه  خبيثة 
ووصل  وخطيرا  آخر  منعرجا  وتدخل  القضية 
لتأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز عدة مرات 
مع إصرار عدة أندية علي إسقاط هذا االتحاد 

وأنها لن تلعب الدوري في وجوده.
ولم يصدر بيان رسمي من اتحاد الكرة ليتأكد 
أن األزمة مستفحلة وهى مأزق حقيقي يحاول 
رئيس االتحاد عالجه بعدة طرق وهو الذي عرف 
عنه استعماله لعدة وسائل للحفاظ على موقعه 
كونه رئيسا سابقا التحاد الكرة ورئيس لجنة 
الرياضي  الوسط  ويعرف  ذلك  قبل  مسابقات 
جيدا ولكن هذه المرة إذا نجح فى االلتفاف حول 
معارضيه المتزايدين يكون قد أكد مرة أخري 
مع  وخاصة  األزمات  كل  تجاوز  على  قادر  أنه 
تأكيدات عدة أندية أن وجوده أصبح مشكلة 
وليس  الوالء  بسياسة  يعامل  ألنه  ذاتها  بحد 
الكفاءة ويكافئ من وقف معه في االنتخابات 
إلى  واليرجع  مصلحته  حسب  اللوائح  ويخترق 
مكتبه  يحترم  أو  يقدر  وال  العمومية  الجمعية 
بعضهم  عضوا  عشر  أحد  فيه  الذي  التنفيذي 

اكتفى بدور المراقب والصامت.
واهتمام  الرياضى  الوسط  فى  كبير  ترقب 
الكرة  علي  وتداعياتها  االزمــة  بهذه  اعالمى 
الليبية وهى أصعب وأقوى أزمة يواجهها إتحاد 

الكرة منذ استالم مهامه فى فبراير 2017.

الممتاز  الليبي  الدوري  منافسات  اقتراب  مع 
فرق  سارعت  الجديد  موسمه  في  القدم  لكرة 
من  محترفين  بالعبين  لحشد صفوفها  الموسم 
بحثا عن سد  وبرازيلية  وعربية  أفريقية  مالعب 
اإلضافة  وتقديم  الثغرات  ومعالجة  النواقص 
طموحاتها  لتحقيق  الفرق  هذه  تحتاجها  التي 
الماضي  الموسم  تجربة  مــن  ــفــادة  واالســت

بسلبياته وإيجابياته.
البطولة  في  مشاركا  فريقا   24 بين  ومــن 
بالالعبين  الــفــرق  أغلب  استعانت  المحلية 
باستثناء  المالعب  مختلف  مــن  المحترفين 
مستوى  على  بامتياز  محلية  كانت  فرق  سبعة 
من  فــريــقــان  منها  والــالعــبــيــن،  الــمــدربــيــن 
والتعاون  دارنـــس  وهما  األولـــى  المجموعة 
وهي  الثانية  المجموعة  مــن  ــرق  ف وخمسة 
واألولمبي  والمحلة  والوحدة  والشط  الخمس 
التي خلت كشوفاتها وفضلت االعتماد وتجديد 
وإعطاء  المحليين  العبيها  ــدرات  ق في  الثقة 
التحدي  أعلنوا  الذين  الشابة  لمواهبها  الفرصة 
القادمين  الالعبين  الزخم من  مواجهة هذا  في 
وصل  الـــذي  ــار  ــدي ال خـــارج  مــن  لمنافستهم 

اثنان  بينهم  من  أجنبيا  العبا   35 إلى  عددهم 
ــى،  األول المجموعة  تضمهم  العبا  وعــشــرون 
العبا  عشر  ثالثة  الثانية  المجموعة  تضم  بينما 
أجنبيا ليكون التنافس والصراع على أشده بين 
المالعب  داخل  الوافد  والالعب  المحلي  الالعب 

والمستطيل األخضر.
حضورا  األكثر  هو  األفريقي  الالعب  ويعد 
 29 برصيد  الموسم  هذا  دوري  في  وتواجدا 
ايبونغ  كوفري  النيجيري  المحترف  آخرهم  العبا، 
الكرة  ويمثل  تتواجد  بينما  بنغازي  األهلي  في 
العربية بالدوري الليبي عدد أربعة العبين فقط 
فيما  وفلسطين،  والسودان  مصر  مالعب  من 
الخاصة،  بنكهتها  البرازيلية  المدرسة  تشارك 
ويمثل بالد السامبا العبان اثنان ضمن تشكيلة 
ــارة  إث يقل  ال  وبتنافس  السويحلي،  فريق 
ستقود  مختلفة  تدريبية  مدارس  بين  وتشويقا 
ستة  تواجد  يشهد  الذي  الموسم  فرق  مختلف 
ثمانية  ومقارعة  مواجهة  في  محليا  مدربا  عشر 
ومــدارس  العربي  الــمــدرب  يمثلون  مدربين 
يترقب  حيث  األفريقي،  والشمال  الجوار  دول 
المزيج  وهذا  الحوار  وترجمة  انطالقه  الجميع 

المسابقة  مالعب  على  والتجارب  الخبرات  من 
في  الجميع  واشتياق  شوق  طال  الذي  الكروية 
وانطالقها،  بدايتها  وصافرة  موعدها  انتظار 
فلمن سيكون التفوق، ولمن ستكون الكلمة في 
نهاية مشوار الموسم الذي سيجمع فرقا بنكهة 

سيجني  ومن  وأفريقية،  مغاربية  وأخرى  محلية 
مستوى  على  وخياراته  انتداباته  وحصاد  ثمار 

الالعبين والمدربين الوافدين؟
األول  الكرة  فريق  سعى  نفسه  الوقت  في 
الثانية،  الدرجة  ببطولة  الفائز  الصقور  بنادي 
األولى،  بالدرجة  الجديد  الموسم  في  ويلعب 
ورأت  الكبار،  وسط  األضواء  دوري  إلى  للعودة 
إلحــداث  الفني  الجهاز  على  اإلبــقــاء  اإلدارة 
المخضرم  المدرب  يقوده  والذي  به،  االستقرار 
مفتاح المقيرحي، كما تم تكليف إدريس الدناع 
التعاقدات  صعيد  على  أما  له،  المساعد  بمهام 
فتم ضم الالعب سالم سليم الذي خاض تجربة 
التعاقد مع  مع نسور مرتوبة ودارنس، كما تم 
مرمى  وحارس  يايا  وعبدالرحمن  سمير  حسين 
الصفقات  أبرز  لتشهد  بعيو،  عبدالسالم  الهالل 
البرازيلي  الالعب  توقيع  على  بالحصول  مفاجأة 
تدريباته  الفريق  ليخوض  عاما(   22( اسيس  ليو 
اجتماعا  اإلدارة  عقدت  أن  بعد  النادي  بملعب 
وطالبتهم  الفني،  والطاقم  الالعبين  مع  موسعا 
ــدوري  ل الفريق  عــودة  ــل  ألج الجهود  ببذل 

األضواء.

رئيس اتحاد الكرة يدخل دائرة األزمات بتخبط إداري شديد التعقيد واألندية ترفض بدء الدوري في وجوده

خطاب مشكوك في صحته يحدث وقيعة مع رئيس »األولمبية«.. ورئيس »الرماية« يكشف التجاهل المستمر

تعادل فريق الكرة األول بنادي األهلي بنغازي بهدف أمام 
فريق نجوم المستقبل أحد أندية الدوري الممتاز المصري 
العاصمة  في  المقام  الخارجي  معسكره  القدم، خالل  لكرة 
المصرية القاهرة، وسبق وأمطر فريق األهلي شباك فريق 
وفاق أجدابيا، بخماسية نظيفة في مباراة ودية أقيمت على 
)هدفين(  مرسال  جبريل  األهــداف  أحرز  قاريونس،  ملعب 

وإبراهيم بودبوس ومحمد التاورغي وعبداهلل عبدالرحيم.
الجديد  الفني  المدير  عودة  محمد  المصري  ويصطحب 
لفريق األهلي بنغازي العبيه إلى معسكر خارجي بالقاهرة، 
الودية، استعدادا للموسم  المباريات  لخوض سلسلة من 
الجديد من الدوري الليبي رقم )46( لموسم 2019/2018، 
وجاء التوجه إلى مصر بعد ساعات من قرار إدارة النادي 
األهلي بتعيين نجم الفريق الدولي السابق ونيس خير 
مساعدا ومعاونا للجهاز الفني بقيادة المصري عودة، 
النادي،  داخل  كثيرة  تفاصيل  من  خير  يعلمه  لما 
سابقا  رمزا  كونه  الالعبين،  من  قربه  عن  فضال 
لفريق »المشوار الطويل«، كما تم قبل السفر إلى 
القاهرة استقدام المحترف النيجيري كوفري ايبونغ 

بهدف مزيد من دعم صفوف الفريق.
من جانبه كشف محمد عودة عن سعادته بتجربة 
تدريب األهلي بنغازي، الذي فضله عن كثير من العروض 
الموسم، فمن سلطنة عمان جاءه عرض  التي تلقاها هذا 

فاوضه  المصري  المحلي  الدوري  وفي  وظفار،  النصر  من 
كثير من األندية، لكنها عروض لم ترضي طموحاته بعكس 
في  وقارية  محلية  مشاركات  تنتظر  الذي  بنغازي،  األهلي 
دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، كما يمتلك الفريق 
العبين أصحاب طموحات، كما أنه ضيف أفريقي ال يشق له 
غبار، ومؤخرا كان منافسا في دور الثمانية بدوري األبطال.

منافسات  ضمن  النصر  مع  بنغازي  األهلي  وينافس 
دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعدما قرر االتحاد 
الجديد  الموسم  بدء  أحمد  أحمد  برئاسة  )كاف(  األفريقيى 
من منافسات مسابقتي دوري األبطال والكونفيدرالية بعد 
الجاري، تطبيقا للمواعيد  أسابيع قليلة من نهاية الموسم 
في  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  تنطلق  حيث  الجديدة، 
نسختها المقبلة لموسم 2019/2018 في شهر نوفمبر من 
العام الجاري، في الوقت الذي لم تنته فيه منافسات الموسم 
بنهاية  المقبل  الموسم  ينتهي  أن  على  اآلن،  الحالي حتى 
من  تليها  التي  النسخة  تبدأ  ثم  ومن   ،2019 مايو  شهر 
البطولة لموسم 2020/2019 في شهر أغسطس 2019، على 
أن تنتهي في شهر مايو 2020، ليتم بذلك تأسيس المواعيد 
خالل  األندية  أجندة  معه  سيضغط  الذي  األمر  الجديدة، 
دوري  الجديدة من  النسخة  في  ويشارك  المقبلة،  الشهور 
الكونفيدرالية  وفي  بنغازي،  واألهلي  النصر  ناديا  األبطال 

االتحاد واألهلي طرابلس.

دورة للتحكيم في بناء األجسام األهلي بنغازي يتسلح بخير في معسكر القاهرة 

طائرة السويحلي تواصل الصدارة

لبناء  العام  باالتحاد  التطوير  لجنة  تستعد 
التحكيم  دورة  إقامة  إلعالن  األجسام 
المنطقتين  في  األجسام  ببناء  الخاصة 
الشرقية والغربية، باإلضافة إلى المنتسبين 
والوسطى  الجنوبية  المنطقين  من 

بالتنسيق مع اتحاداتهم الفرعية.
الرسمي،  اللعبة  اتحاد  لصفحة  ووفقا 

االتحادات  من  التطوير  لجنة  طالبت 
وتعبئة  التسجيل  لها  سبق  التي  الفرعية، 
االستمارات خالل الفترة الماضية، مراجعة 
إجراءاتها  الستكمال  العام  االتحاد  مقر 
المختصة  الفرعية  االتحادات  ومراجعة 
الدوام  ساعات  خالل  المناطق  لباقي 

الرسمية.

الثالث  فوزه  السويحلي  فريق  حقق 
على التوالي في الدوري الليبي للكرة 
االتحاد  حساب  على  وجاء  الطائرة، 
في المباراة التي جرت بقاعة مصراتة 

الثالثاء.
أشواط  ثالثة  بنتيجة  جاء  الفوز 
 ،10  /25( نتائجها  كانت  رد،  دون 
الترتيب  ليصبح   ،)16  /25  ،22  /25
الموقت بعد الجولة الثالثة السويحلي 
برصيد 9 نقاط، والتصدي 9، والنصر 
6، وأساريا 5، والمروج 4، واالتحاد 3، 

والتحدي واألولمبي دون نقاط.

أكد المحلل الرياضي والالعب 
السابق عماد الشاوش أن المكتب 

التنفيذي التحاد الكرة الليبي 
يتحمل المسؤولية كاملة في عدم 

تطوير اللعبة والتخبط اإلداري 
الحاصل وليس رئيس االتحاد 

وحده، فهناك مكتب تنفيذي فيه 
أحد عشر عضوا، والجميع يتحمل 
المسؤولية، وأضاف الشاوش أن 

النائب األول عبدالحكيم الشلماني 
هو أيضا صاحب قرارات ورأي 

ويتحمل المسؤولية مع الرئيس.
وأكمل عبر تصريحات إذاعية، 

قائال: »توقعنا بعد عام ونصف 
العام من انتخاب االتحاد أن يعمل 

على تطوير اللعبة، ولم نشاهد 
ما كنا نتوقع، إقامة دوري الدرجة 

األولى من 53 فريقا تتنافس 
للصعود إلى الممتاز طامة كبرى 

وأمر غير مقبول وال يخدم كرة 
الليبية«. القدم 

الشاوش يرفض نظام الكرة الليبي

● عماد الشاوش

● كوفري ايبونغ

● جمال الزروق● جمال الجعفري



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 1 نوفمبر 2018 م العدد 154السنة الثالثة 23 من صفر 1440 هــ

S

  

تفعل الميليشيات األجنبية المسلحة هناك؟

يحميه من عدوان تلك الميليشيات؟

يحظى ملفه بأولوية في مساعي الحل الشامل في البالد؟

نوابه وسلطاته المحّلية ومنظمات المجتمع المدني مما يحدث في بلداته؟

ال يطرح ملفه بجدية على أجندة دول الجوار واألمم المتحدة؟

الجنوب الليبييمكن إقناع هؤالء بأنه يتعرّض إلى غزو حقيقي؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء
 حوش املحيشي.. أقدم بيوت بنغازي في العهد العثماني

وكذلك  والحضارات،  الثقافات  لتعدد  نظرًا  وتنوعها،  بثرائها  الليبية  العمارة  تتميز 
حوش  النماذج  هذه  بين  ومن  فيها،  شيدت  التي  التاريخية  الحقب  باختالف  تختلف 

المحيشي.
في  إخريبيش  سيدي  منارة  خلف  البالد  وسط  بنغازي  في  المحيشي  حوش  ويقع 
نهاية سوق الجريد، وعند تقاطع سوق الجريد مع سوق بوغولة، على شمال الشارع 

المؤدي لمقبرة سيدي إخريبيش.
وشيد الحوش الذي يعد أقدم بيوت المدينة في العهد العثماني الثاني، حيث قام 
بتشييده سالم باشا المحيشي، أحد وجهاء مدينة بنغازي، وتوجد به أول مطبعة في 

المدينة، وكان الشاعر أحمد رفيق المهدوي المعروف بشاعر الوطن يقيم فيه.
تعرض البيت إلي تدمير بعض أجزائه خالل الحرب التي حدثت العام 2014 وبعد 

انتهاء المعارك قامت لجنة مراقبة اآلثار في بنغازي بزيارة المنزل.
كما تولى قسم الترميم بمراقبة آثار بنغازي تنظيف وترميم باب حوش المحيشي، 
إعادته  ستتم  ترميمه  من  االنتهاء  وبعد  للمبنى  الخلفي  الشارع  في  عليه  عثر  الذي 
نباتية  زخارف  عليه  الخشب خرط  رائعة من  أثرية  تحفة  والباب  األصلي..  مكانه  إلى 

وهندسية وهي من أعمال النجارة في العهد العثماني الثاني.
¿ خديجة العمامي

القاهرة 2018

جمعة بوكليب

والليل  لندن  من  قادمًا  وصلتها   2015 العام  األخيرة  الزيارة  في 
تعب  بعد  استرخاء  حالة  في  فراشها  في  هاجعة  فوجدتها  آخره  في 
هنيئًا  نومًا  لها  وتمنيت  امتنانًا  جبينها  فقبلت  طويل،  نهار  وإرهاق 

بها. تليق  وأحالمًا 
أوله،  في  والصبح  بيروت  مطار  من  قادمًا  وصلتها  المرة  هذه 
الشوارع  في  حيوية  تفيض  نشطة  مبكرًا  استيقظت  وقد  فوجدتها 
المكاتب  في  آخر  يوم  عمل  دوام  لمباشرة  طريقها  وفي  والطرقات 
عيناها  التقطتني  وحين  واألسواق  والمتاجر  والجامعات  والمدارس 
في وسط زحام الواصلين في ردهات المطار حيتني على عجل مرحبة 
وغابت  بالود  مفعمة  ابتسامة  لي  وابتسمت  يدها  من  بتلويحة 
مقر  إلى  توصيلي  عارضين  األجرة،  سيارات  محتالو  عليَّ  فانقض 

بهزيمتي. معترفًا  مستسلمًا  صاغرًا  فقبلت  فلكية  بأسعار  إقامتي 
البشر  زحام  شدة  من  وقت  منذ  لغرقت  سفينة  القاهرة  كانت  لو 
الزمن  على  األبــواب  مشرعة  مدينة  لكنها  تاريخها،  حمولة  وثقل 
نهر  حضور  وسطوة  والثورة  والعمارة  والدين  والعلم  واألدب  والفن 
عنخ  وتوت  الضاد  أبجدية  فتوحدها  ضفتين  يقسمها  الذي  النيل 
إن  مصر  »ادخلوا  و  سيناء،  طور  في  موسى  لنبيه  اهلل  وتجلي  آمون 
شاء اهلل آمنين« وضجيج حركة السيارات الذي ال يكف وشكوى صغار 
غالء  استفحال  تفاقم  أمام  األجور  ضآلة  من  والعاملين  الموظفين 

المعيشة.
 1973 العام  العبور  سبق  الذي  الشهر  في  لها  زيــارة  أول  بين 
السنين كثيرًا  القاهرة عبر هذه  2018 تغيرت  أكتوبر  زيارة في  وآخر 
خجاًل  وانكمش  للزمن  مستفز  تحدٍ  في  االتجاهات  كل  في  وتمددت 
لكنها  شاهقة،  عمارات  من  ُاستُجد  ما  علو  تغوّل  أمام  مآذنها  علو 
أنا  وتغيرت  بالحياة.  وتشبثها  برونقها  االحتفاظ  على  حريصة  ظلت 
قطار  دهسني  القاهرة  عكس  وعلى  كثيرًا  األعوام  هذه  خالل  كذلك 
أصابع  بين  من  هاربًا  تسرب  حرصي  شدة  ورغم  رحمة  بال  الزمن 

يديّ، كماٍء، شبابُ عمري ورونقه حتى لم أعد أعرفني.
»الدقي«  في  يقع  لفندق  الخامس  الطابق  في  معلقة  شرفة  من 
هو  وطني  مناضل  خطف  لجريمة  وموقعًا  عيان  شاهد  ما  يومًا  كان 
المرحوم منصور الكيخيا من قبل نظام المقبور القذافي، ظللت مدة 
أربعة أيام بلياليها أطل أول الصبح على »ميدان المساحة« محتسيًا 
بعينين  راصدًا  سجائري،  دخان  سمائه  صحو  في  ونافثًا  مُرّة  قهوة 
بيوتها  النوم وتهرع مغادرة  غبار  هرمتين مدينة تنفض عن نفسها 
عن  أو  سابقه  عن  يختلف  ال  قد  آخر  نهار  دفء  بإيقاع  بتفاؤل  لتلحق 
حرارة  درجة  في  صغير  انخفاض  أو  قليل  ارتفاع  في  إال  كثيرًا  الحقه 

الطقس.
فيها  زرت  التي  األولى  ألنها  سابقاتها؛  عن  تتميز  الزيارة  هذه 
بها  العاملين  الشباب  عديد  على  وتعرفت  »الوسط«،  جريدة  مكاتب 
رئيس  زعبية  بشير  القاص  الصديق  صحبة  طيبًا  وقتًا  فيها  وقضيت 
نقابة  زيــارة  بشرف  فيها  أحظى  التي  األولــى  أيضًا  وهي  التحرير، 
به  تعرفت  شاب  صحفي  من  كريمة  بدعوة  المصريين  الصحفيين 
مؤخرًا في مكاتب جريدة »الوسط«، مخضرم مهنيًّا وطيب السريرة 
أن يكون مرشدًا  الحسيني، حرص خاللها على  وكريم، اسمه حمدي 
وتألقًا  إضاءة  محطاته  وأكثر  التليد  الحصن  ذلك  تاريخ  إلى  ودلياًل 

الكافتيريا. لتناول وجبة غداء خفيفة في  ومصرًّا على عزومتي 
الكدي  عمر  الصحفي  والكاتب  والروائي  والقاص  الشاعر  الصديق 
وكرمه  وظرفه  وصحبته  وقته  من  كامل  بمساء  مشكورًا  خصّني 
لجولة في معالم المدينة ومكتباتها تخللتها أحاديث وحكايات كثيرة 
وكانت طرابلس بثقل مواجعها ترافقنا، وحين تعبنا أرحنا أرواحنا في 
بصحبة  مستدفئين  الليل،  من  متأخرة  ساعة  حتى  »الحرية«  مقهى 
وأحاديث وظرف القاص محمد جابر والروائي حمدي الجزار والصحفي 

أسماؤهم. البوسيفي وغيرهم ممن ال تحضرني  المخضرم محمود 
ونبل  لصمت  وطرقاتها،  شوارعها  وضجيج  لزحام  للقاهرة:  سالمًا 
بدأب  يخوضون  وهم  ألهلها  وكنائسها،  مساجدها  لعراقة  نيلها، 
أصدقائي  لكل  وسالمًا  ولياليها.  نهاراتها  تضاريس  حفر  في  وصبر 
بها، خاصة منهم مَن تسبب ضعف ووهن ذاكرتي في زعلهم دون 

قصد.

لو كانت القاهرة 
سفينة لغرقت 
منذ وقت من 

شدة زحام البشر 
وثقل حمولة 

تاريخها، لكنها 
مدينة مشرعة 

األبواب
الجزائر تتقاسم أكثر من 1000 كلم 
من الحدود مع لبيبا، وتولي أهمية 

الستقرار وأمن هذا البلد 
الشقيق والجار

وزير الخارجية الجزائري
عبدالقادر مساهل

تزايد الدعم لليمين المتطرف أمر 
غير مطمئن، وهو ظاهرة أوروبية

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

أقوالهم
أزمات شيرين عبد الوهاب مع 

شركات اإلنتاج.. عرض مستمر!
حررت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، ثالثة محاضر ضد الشركات التي تولت 
إنتاج وتوزيع ألبوم المطربة شيرين عبد الوهاب »نساي«، ومنعت طرحه باألسواق 
حتى اآلن، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي حدثت من قبل الشركات الثالث، 

الالزمة من  والتراخيص  الموافقات  لم تحصل على  حيث 
الفنية  المصنفات  على  للرقابة  المركزية  اإلدارة 

بالعرض العام سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية 
واإلعالن والبيع والتداول، مما ترتب عليه عمل 
محاضر بالمخالفات للشركات التي ساعدت على 
نشر األلبوم، لما تم رصده عبر مواقع التواصل 
من  عرضه  تم  وما  و»يويتوب«  االجتماعي 
الفتات في الشوارع.. وجاءت المحاضر التي تم 
 all« تحريرها من قبل المصنفات ضد شركة

ومديرها  القانوني  وممثلها   »about arts
بكريم  الشهير  مرسي  محمد  كريم  التنفيذي 

ثانٍ   2018 لسنه  جنح   13861 رقمه  الحميدي 
القاهرة الجديدة، التجمع األول.

ومحضر آخر ضد شركة »قنوات« 
واإلنترنت  االتصال  لخدمات 

وممثلها القانوني ومديرها 
جمال  محمد  خالد  العام 
 16420 ــه  ــم رق ــن  ــدي ال
النزهة.   2018 لسنة  جنح 

إلحــدى  الثالث  والمحضر 
وممثلها  المحمول  شركات 

التنفيذي  والرئيس  القانوني 
لها حازم متولي رقمه 9889 جنح 

لسنة 2018 أول القاهرة الجديدة، 
التجمع الخامس.

لغز زهرة
املكسيك 

البرتقالية
عند أقدام بركان وبوكاتيبيتل 

قرب بويبال في وسط 
المكسيك يبعث محيط من 

الزهور البرتقالية تستخدم في 
مراسم دينية، رائحة قوية.

وستغطي زهور 
"سيمباسوتشيل" أو ورد 

الهند، ممرات من شأنها 
قيادة األرواح الراحلة وسترافق 

التقدمات بمناسبة يوم 
الموتى الذي يحتفل به 

المكسيكيون في األول من 
نوفمبر والثاني منه.

وبحسب المتعقدات 
المحلية، تختزن أوراق زهرة 

سيمباسوتشيل حرارة الشمس 
كما تجسد العلي. واسمها 

مشتق من كلمة تعني 
"عشرون زهرة" في لغة ناهتل 

للسكان االصليين.

 "أوبر" األمريكية 
باالشتراك الشهري

أطلقت شركة "أوبر" 
المتخصصة في خدمات 

األجرة نظاما جديدا لالشتراك 
الشهري، لتنضم تاليا إلى 

منافستها "ليفت" في هذه 
الخدمة التي تستهدف 

خصوصا الزبائن المهتمين 
بالتنقل بين العمل والمنزل.

وفي مقابل 14,99 دوالرا 
في الشهر، باتت خدمة "رايد 
باس" من "أوبر" متوافرة في 
مدن أميركية عدة وهي تتيح 

اإلفادة من رحالت بأسعار 
ثابتة ال تتبدل تعرفتها تبعا 

للطلب. وأقرت الشركة الرائدة 
في مجال خدمات األجرة في 
بيان أن "هذه التغييرات في 

التعرفة وإن كانت ضئيلة، 
يمكن أن تعّقد تنظيم 
الرحالت عبر +اوبر+".

حان الوقت لوقف األعمال
 القتالية في اليمن

وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو

المغرب تحاول تقديم مساهمة
في حل المشكل الليبي تحت 

مظلة األمم المتحدة

وزير الخارجية المغربي
ناصر بوريطة
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