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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

طرابلس على الئحة أفضل
 وأسوأ مدن العالم

ص 16

صعود

احتفال

فضاء

احتفل رواد الفضاء األميركيون فى محطة 
الفضاء الدولية هذا األسبوع بيوم العمل 

األميركى على األرض، حيث تمتع رواد 
فضاء ناسا نيك هاج، وكريستينا كوخ، 

وأندرو مورجان، ببعض الوقت اإلضافي 
لالتصال باألصدقاء واألحباء، أواالسترخاء 

ببساطة والنظر إلى األرض من خالل 
النافذة.واحتفل رواد الفضاء بهذا اليوم 

على طريقتهم الخاصة، وكتبت وكالة ناسا 
على موقع تويتر: »يوم عيد العمال سعيد 
من روادنا الذين يحتفلون بعيدًا مسافة 

250 مياًل فوقنا في محطة الفضاء الدولية.

ارتفع إنتاج منظمة الدول المنتجة للنفط 
»أوبك« من الخام الشهر الماضي، وهي 

أول زيادة منذ بدأت »أوبك« وحلفاؤها 
الجولة الجديدة من خفض اإلنتاج في 

بداية العام لدعم السوق العالمي. ووفًقا 
لمسح أجرته وكالة بلومبرج، فقد قادت 

نيجيريا والمملكة العربية السعودية 
دفعة منظمة الدول المصدرة للبترول، 
أوبك، التي زادت مجتمعًة بمقدار 200 

ألف برميل يوميًا لتصل إلى 29.99 
مليون برميل يوميًا. 

مليون 170
دوالر 

غرامة من المقرر أن تدفعها شركتا 
جوجل ويوتيوب لتسوية قضية جمع 

بيانات شخصية عن أطفال.

نفط

كل شيء

قريبا في ليبيا
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»الشان« و  »الكان«
تشهدان عودة املواجهات 

الليبية - التونسية
إلى الواجهة

15

08 ارتفاع جديد في إنتاج النفط الليبي وسط مزيد من املخاوف

الحاكم
مع استمرار الحراك الشعبي غير 

المسبوق، الذي تشهده الجزائر منذ 
تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة عن سدة السلطة في الثاني 
من أبريل الماضي، ال يزال اسم 

رئيس األركان، أحمد قايد صالح، 
رقما صعبا في معادلة التغيير. 
فمنذ اندالع موجة الغضب 

وحتى اللحظة، تترك 
الطلقات التحذيرية، 

التي يطلقها هذا الجنرال 
العتيد، مساحات 

واسعة من التأثير، 
تنعكس على نحو 

واضح في المشهد الجزائري، 
منها على سبيل المثال تنحي 

السابق ومحاكمة  الرئيس 
الفساد. رموز 

أخيرا، استعجل قايد صالح إجراء 
الدعوة  الرئاسية عبر  االنتخابات 

الناخبة  الهيئة  إلى استدعاء 
15 سبتمبر الجاري، وهو  بتاريخ 
ما فتح باب تساؤالت أكبر حول 

الدور المرتقب لصالح نفسه، 
وهل سيستمر أم سيكون 
في  المستقبلي  تموضعه 

المشهد كحاكم من وراء ستار، 
أم أن هناك سيناريوهات أخرى 

-ربما- يجري اإلعداد لها؟

إجماع دولي على االلتزام بحظر السالح إلى ليبيا
شهرها  طرابلس  العاصمة  حــرب  ــول  دخ مــع 
الموقف  فــي  جــوهــري  تحريك  دون  الــســادس 
يزال  ال  طرابلس،  العاصمة  بمحيط  العسكري 
الوصول  عن  العاجز  موقفه  على  الدولي  المجتمع 
بشأن  للتطبيق  وقابل  وحاسم  واضح  قرار  إلى 
إجماع  من  بدا  ما  رغم  ليبيا  إلى  السالح  تصدير 
عنه  عبرت  المطلب  هذا  على  األمن  مجلس  في 

تصريحات المندوب الروسي لدى المجلس.
الليبي أن عودة  في حين يرى متابعون الشأن 
تعمل  الواجهة  إلى  المتعددة  الدولية  الوساطات 
النار  إطالق  لوقف  اإلقليمي  الحراك  »كبح«  على 
إلى  الكبار  السبع  ــدول  ال دعــوة  بعد  خصوصا 
مؤتمر دولي وآخر محلي لتجميع الفرقاء المحليين 
واإلقليميين والالعبين الكبار في المشهد الليبي.

األممي  المبعوث  إحاطة  تضمنته  ما  ورغــم 
رسائل  من  األمــن  مجلس  أمــام  سالمة  غسان 
في  المتأزم  الــوضــع  بشأن  واضــحــة  ومطالب 
العاصمة طرابلس شهرها  مع دخول حرب  البالد 
على  المجلس  داخل  الدولي  واإلجماع  السادس، 
النار والدخول  ضرورة حل األزمة عبر وقف إطالق 
بحظر  الدولي  القرار  وتفعيل  المفاوضات  في 
توريد السالح إلى ليبيا، إال أن هذا اإلجماع ال يزال 
حاسم  قرار  دون  »المناشدات«  دائرة  في  يدور 

بآليات واضحة تضع نهاية لهذه الحرب.
الــدوريــة  إحاطته  ــي  وف األمــمــي،  المبعوث 
بخطورة  الدولي  المجتمع  تذكير  أعاد  األربعاء، 
استمرار تصدير السالح إلى ليبيا، مؤكدا أن فريق 
المفروض  للحظر  انتهاك  حالة   40« وثَّق  الخبراء 
الرئيسيين  الطرفين  جانب  من  التسليح  على 
منهما«،  لكل  الراعية  األعضاء  والدول  النزاع  في 
الحظر  »انتهاك  عن  واضح  نحو  متحدثا–وعلى 
الطرفين  جانب  من  التسليح  على  المفروض 
الرئيسيين في النزاع والدول األعضاء الراعية لكل 
أغلب  وفي  عادي  »أمر  أنه  إلى  ومشيرا  منهما«، 

األحيان صارخ«.
المتحدة،  األمــم  لدى  الدائم  روسيا  مندوب 
فاسيلي نيبينزيا، وعقب الجلسة، أعلن أن مجلس 
بحظر  الــصــارم  لاللتزام  باإلجماع  دعــا  ــن  األم
لم  لكنه  ليبيا،  على  المفروض  األسلحة  إمدادات 
يبين مستقبل هذا اإلجماع ووسائل تحقيقه على 
األرض، وقال نيبينزيا إن »روسيا تعتقد أن هناك 
األسلحة  ــدادات  إم لحظر  لالمتثال  ملحة  حاجة 

المفروض بموجب قرارات مجلس األمن الدولي«، 
االلتزام  واضح–يجب  الرسمي  »موقفنا  موضحا 
جميع  قبل  من  األسلحة  إمــدادات  بحظر  الكامل 

األطراف، بما في ذلك األطراف الخارجية«.
مجلس  مدد  الماضي،  يونيو  من  العاشر  وفي 
على  المفروض  السالح  صادرات  حظر  قرار  األمن 
ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل. كما أذن القرار، 
األوروبي  االتحاد  لدول  بريطانيا،  صاغته  الذي 
سواحل  قبالة  البحار  أعالي  في  السفن  بتفتيش 
معقولة«  »أسباب  لديها  يكون  عندما  ليبيا، 
لالعتقاد بأنها تنتهك الحظر. وتم تجديد السماح 
بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا )العملية 

صوفيا األوروبية( لعام إضافي.
الموقف  لتنفيذ  الواضحة  اآلليات  غياب  لكن، 
الدولي تبلور في تأكيدات السفير الروسي بالقول 
لست  إيجابي..  بشكل  المقترحات  تلقي  »تــم 

سنكون  القريب  المستقبل  في  أننا  من  متأكدا 
ولكن  تماما،  المشكلة  هذه  حل  على  قادرين 
في  وستؤخذ  سالمة  رسالة  سماع  تم  بالطبع 
ال  البعثة  تفويض  بأن  برأيه  يتعلق  فيما  االعتبار 
يسمح له في الوقت الحالي في أداء واجباته، التي 

يرغبون أن يفي بها«.
 4 في  طرابلس  العاصمة  حرب  انــدالع  ومنذ 
أبريل الماضي بين القوات التابعة للقيادة العامة 
الوفاق،  حكومة  لواء  تحت  المنضوية  والقوات 
النطاق  توسع  فقد  األمــمــي،  المبعوث  ــق  ووف
بالمدنيين  فادحة  خسائر  وألحق  للنزاع  الجغرافي 
والمتقاتلين على حد سواء، حيث أشار إلى »مقتل 
 300 من  أكثر  وأصيب  مدني   100 من  أكثر 
نزوح  في  النزاع  هذا  تسبب  كما  بجروح،  شخص 

120 ألف مدني«.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  لكن 

بالحديث  المداخلة  هــذه  استبق  غوتيريس، 
وذلك  الــنــار«،  ــالق  إط وقــف  ــروط  ش »خلق  عن 
فرنسا  إذاعة  بثتها  مقابلة  خالل  تصريحات  في 
من  المتوقعة  النتائج  على  ردا  الثالثاء  الدولية 
أشغال  ليبيا مقرر عقدها خالل  جلسة دولية حول 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في النصف الثاني 

من الشهر الجاري.
متغيرا  أميركي  بثقل  الدولي  الموقف  وبــدا 
مؤخرا، مما عزز من إمكانية أن يدفع بشكل سريع 
أمام تحرك سفير واشنطن،  العاصمة  لوقف حرب 
حول  دولي  لمؤتمر  الكبرى  السبع  الدول  ودعوة 
من  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وتحذير  ليبيا، 
حرب أهلية، وتصريح المبعوث األممي مؤخرًا بأن 

سبب الوضع الحالي هو الدعم الخارجي.
األلمانية  العاصمة  تحتضن  أن  المتوقع  ومن 
ليبيا،  حول  المرتقب  الدولي  المؤتمر  برلين 
مشاركة  ضرورة  على  الكبرى  الدول  تشدد  فيما 
المؤتمر  ذلك  في  جوار  ودول  اإلقليمية  األطراف 
مؤتمر  عقد  تهميش  يثير  بينما  انعقاده،  حال 
أطراف  حفيظة  أوال  الليبية  لألطراف  ليبي–ليبي 

سياسية داخلية.
الوساطات  وتعدد  المبادرات  كثرة  تترك  وال 
ألهداف استراتيجية لدول الجوار الليبي سوى دور 
بالطرق  األزمة  حل  في  تأثيرها  أفقدها  هامشي 
من  تشكو  جعلها  خارجية،  قوى  لصالح  السلمية 
إجراءات  من  مزيد  إلى  وتنحو  األجنبية  التدخالت 

صد الخطر القادم من حدودها.
العاصمة،  حرب  خسائر  استمرار  ومع  ميدانيا، 
حركة  ــودة  ع على  ــد  واح أســبــوع  يمر  يكد  لــم 
الطيران عبر مطار معيتيقة الدولي، حتى استيقظ 
جديد  قصف  على  األسبوع  هذا  مطلع  الليبيون 
وهو  تقريبا،  الوحيد  المدني  المطار  له  تعرض 
بيان  حسب  الماضي  يوليو  منذ  السابع  الهجوم 
اندالع  منذ  والعشرون  والواحد  األممية،  البعثة 
في  المواصالت  وزارة  حسب  العاصمة،  حــرب 

حكومة الوفاق.
البعثة  أرسلت  الهجوم،  من  ساعات  وبعد 
لتقييم  معيتيقة  مطار  إلى  فنيا  فريقا  األممية 
الوضع في المطار، وأشارت إلى أن »الفريق تمّكن 
األجــزاء  صواريخ  أربعة  إصابة  من  التثبت  من 
في  منها  ثالثة  سقطت  إذ  المطار،  في  المدنية 
موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ اآلخر مدرج 

المطار.
تفاصيل ص3

< سالمة يدلى بإحاطة دورية أمام مجلس األمن أمس األربعاء

 برلين تستعد الحتضان مؤتمر دولي 
حول ليبيا بمشاركة األطراف اإلقليمية 

ودول الجوار

َّق 40 حالة انتهاك  فريق الخبراء وث
لحظر التسليح من جانب الطرفين 

الرئيسيين في النزاع 

محامي ترامب يدخل على خط األرصدة الليبية

للرئيس  السابق  المحامي  اســم  تــردد 
قضية  في  ترامب،  دونالد  األميركي، 
بالواليات  المجمدة  الليبية  األرصــدة 
المتحدة، بعدما استعانت حكومة الوفاق، 
الليبية  الهيئة  على  قانونا  المشرفة 
الماضي،  الشهر  منتصف  منذ  لالستثمار 
استشارات  وشركتي  أجــانــب  بــوكــالء 
المشورة  إلســداء  أميركيتين،  قانونية 
ثــروة  عــن  التجميد  رفــع  كيفية  بشأن 
مليار   67 بنحو  أصولها  تقدر  سيادية 

دوالر.
ووفقا لسجالت »قانون تسجيل الوكالء 
عليها  الحصول  جــرى  التي  األجــانــب«، 
»فارا«  الخارجية  المراقبة  أداة  باستخدام 
السابق  المحامي  كوهين،  مايكل  فإن 
وشريكه  مكتبه،  مع  يعمل  الذي  لترامب، 
وعضو  السياسي  االستراتيجي  العمل  في 
غيرستمان،  برادلي  الضغط،  جماعات 
الثروة  لصندوق  أجنبيين  وكيلين  يعدان 
16 أغسطس  السيادي الليبي، ابتداًء من 
»أوبن سيكرتس«  موقع  الماضي، حسب 
أن  األميركي  التقرير  وأوضح  األميركي. 
جانب  إلى  آخرين،  ومحامين  غيرستمان 
»شاى  شركة  في  أخــرى  ضغط  جماعة 

القانونية  الخدمات  يقدمون  فرانكلين«، 
لهيئة  المجمدة  بــاألصــول  المتعلقة 
للسلطة  المشورة  ــداء  وإس االستثمار، 
االستثمارات،  وضــع  حل  كيفية  بشأن 
وفقًا لملفات »فارا«. ويتشارك غريستمان 
امتالك  في  شوارتز  ديفيد  والمحامي 
استشارية،  ومجموعة  محاماة  شركة 
منذ  ترامب  شركات  مع  كثب  عن  عملت 
 12 وتلقت  األقـــل،  على   2010 الــعــام 
أجل  من  ترامب  حملة  من  دوالر  ألــف 
في  التجمعات«  لترتيب  »اســتــشــارات 
ونشطت  ترشحه.  إعالن  من  قريب  وقت 

الزمان،  الشركتان منذ أكثر من عقد من 
لشوارتز  اختبار  أول  هــو  ــذا  ه أن  إال 
األجنبي،  التأثير  عمليات  في  وغيرستمان 

التي تم كشفها في سجالت »فارا«.
هيئة  أن  إلى  األميركي  التقرير  ولفت 
 2006 الــعــام  فــي  تأسست  االستثمار 
البالد  ــروة  ث أربــاح  الستثمار  كوسيلة 
معظم  تجميد  تم  التي  المحروقات،  من 
دوالر؛  مليار   67 نحو  البالغة  أصولها 
األمم  فرضتها  التي  العقوبات  بسبب 
إطاحة  بعد   2011 العام  في  المتحدة 

معمر القذافي.

القاهرة - الوسط

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم للظهور 
بالمغرب،  الثاني  معسكره  في  جديد  من 
األول،  المعسكر  بعد  شهر  من  أقل  في 
الوسط  من  شديدة  انتقادات  واجه  الذي 
الرياضي، بسبب وجود قرابة عشرة إداريين 
مرافقين للمنتخب، الذي يستعد لتصفيات 
الـ»شان«  والكبار  للمحليين  أفريقيا  أمم 
والـ»كان«. رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
المعسكر  إن  قال  الشلماني،  الحكيم  عبد 
المغربي،  االتحاد  ضيافة  في  كان  األول 
الذي أسهم في إنجاحه بشكل كبير، وكانت 
المفاجأة ما نشره أحد المسؤولين باتحاد 
الكرة عمر طوير، الذي قال إن المعسكر ُكلف 
أكثر من 100 ألف دوالر، وال صحة لضيافة 
المغرب إال في أشياء محددة، وكانت هناك 
تساؤالت من الوسط الرياضي هل المعسكر 
الثاني أيضًا على حساب المغرب، أم على 

حساب االتحاد الليبي، ولماذا تغيب الشفافية 
عن هذه المعسكرات والخطوات من اتحاد 
تم  فنية  تساؤالت  هناك  كان  كما  الكرة؟ 
طرحها، وهي: هل كانت هناك فائدة من 
اللعب ثالث مباريات ودية أمام فرق مغربية؟ 
وهو ما أكده المدرب الوطني جالل الدامجة، 
تحققت  الفنية  الفائدة  أن  كشف  ــذي  ال

المنتخب  للمحليين والمحترفين، حيث إن 
سيلعب على واجهتين، المحليين في بطولة 
المحترفين  الكبار  وتصفيات  الـــ»شــان« 
بطولة الـ»كان«، وأوضح أنه في المعسكر 
المنتخب  بالمغرب، سيلعب  الحالي  الثاني 
مباراتين وديتين مع النيجر وبوركينا فاسو، 
حسب ما هو مقرر، واعتبرها جالل الدامجة 

والسؤال..  فنيا.  ومكسبا  مهمة  مباريات 
لماذا ال يخرج اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي 
والمالية  الفنية  األمــور  هذه  كل  لتوضيح 
الجفاء  يتواصل  ولماذا  المنتخب؟  وبرنامج 
بين اتحاد الكرة واإلعالم الرياضي؟ ومتى 
خاصة  المطلقة،  الشفافية  لمرحلة  نصل 
أن هذا منتخب بلد ومن حق الناس معرفة 
كامل التفاصيل عنه من الناحيتين الفنية 
باحترام  تطرح  أنها  طالما  والمالية، 
االتحاد  إن  حيث  تجريح،  ودون  ومنطق 
الرئيس  إزاحــة  منذ  يعقد  لم  الحالي 
خالل  واحد  صحفي  مؤتمر  سوى  السابق 
التساؤالت  عشرات  طرح  رغم  أشهر،   9
المالي  والوضع  والمنتخبات  الدوري  حول 
إلى  فالهروب  العمومية.  والجمعية 
عدة  من  تمارس  أصبحت  سياسة  األمام 
اتحادات وشخصيات رياضية وترك األمور 
يجعل  واضحة  إجابات  دون  حالها  على 

الغموض سيد الموقف.

»سالمة« يحذر مجدداً من دفع البالد نحو حرب أهلية واسعة

»البندقية« يغوص 
في مشاكل العالم 

االقتصادية

< مقر المؤسسة الليبية لالستثمار في طرابلس

الوسط - صالح بلعيد

ترحيل 60 مهاجرا غير شرعي 
من الكفرة إلى السودان

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية 
في الكفرة جنوب شرق ليبيا، أن 

الجهاز رحل »60 مهاجرًا غير 
شرعي«  إلى السودان، منوهًا 

إلى أنه سيجري ترحيل مجموعة 
أخرى إلى السودان خالل األيام 

المقبلة.
وأوضح مسؤول الجهاز المالزم 
محمد الفضيل في تصريح هاتفي 

مع »الوسط« األربعاء، أن جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية في 

الكفرة استقبل األيام الماضية 
»171 مهاجرًا غير شرعي من 
مركز إيواء قثنفودة التابع لفرع 

الجهاز بمدينة بنغازي بعد 
التحقق من هوياتهم بالتعاون مع 

السفارتين السودانية والتشادية 
استعدادًا لترحيلهم إلى بلدانهم 
على مجموعات«. وأضاف الفضيل 
أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية في الكفرة بدأ منذ أول 
أمس اإلثنين في عملية ترحيل 

وإعادة المهاجرين غير الشرعيين 
إلى بالدهم.

نيويورك، طرابلس، القاهرة: الوسط

معسكرات املنتخب الوطني تثير التساؤالت.. و100 ألف دوالر كلمة السر

مخالفات مالية وإدارية تالحق وزارات الحكومة املوقتة

نقابة معلمي ليبيا تتمسك باالعتصام حتى تحقيق املطالب



نالت الممثلة الهندية 
بريانكا تشوبرا وزوجها 

نجم البوب األميركي نيك 
جوناس لقب األكثر أناقة 

في 2019 من مجلة 
بيبول، في أول مرة في 

تاريخ المجلة يتقاسم 
زوجان هذا اللقب.

وتصدرت تشوبرا )37 
عاما(، التي كانت ملكة 

جمال العالم وحققت 
شهرة في هوليوود 
وبوليوود، وجوناس 

)26 عاما( القائمة 
السنوية للمشاهير 

األكثر أناقة التي تصدرها المجلة.
وشملت القائمة هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز 

باإلضافة إلى رائدات عالم األناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون.
وقالت أندريا الفينثال مديرة قسم األناقة والجمال في المجلة لوكالة 

»رويترز«: »هذه هي المرة األولى على اإلطالق التي يكون فيها رجل أو زوجان 
في قائمة المراكز العشرة األولى ناهيك عن حصولهما على لقب األكثر أناقة. 

لكننا شعرنا بأن هذين االثنين يستحقانه«.
وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر كانون األول عام 

2018 ليصبحا من أشهر األزواج في العالم.

تواصـل 02

األيام راهن ما يدومن ديمه*** ال تقول عوجه ال تقول سقيمه
األيام كــان زهــــولـــــــــك *** وتي عزاهم قبل ما يلفولك

االيام يا ناشد على ما بيهم *** مريضات غير اهلل يعلم بيهم

االجتماعي،  التواصل  موقع  على  »#إسراء_غريب«  هشتاغ  حقوقيون  أطلق 
فيسبوك، للكشف عن حقيقة سبب وفاة فتاة فلسطينية تدعى إسراء ناصر غريب 

)21 عاما( من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم.
حزنا  قصتها  أثارت  حيث  فيسبوك  موقع  »#إسراء_غريب«  هشتاغ  وأشعل 

وغضبا واسعا بين النشطاء الذين نشروا روايتين لسبب الوفاة.
الرواية األولى للوفاة هي رواية عائلة إسراء، وقالت العائلة إن ابنتهم توفيت 
من  معانتها  جراء  المنزل،  بفناء  سقوط  حادث  إثر  قلبية  لنوبة  تعرضها  جراء 

اضطرابات عقلية.
التواصل  وسائل  رواد  غضب  أشعلت  التي  فهي  للوفاة  الثانية  الرواية  أما 

االجتماعي، حيث توفيت إسراء نتيجة التعذيب والضرب المبرح.
ألسرة  شاب  تقدم  حين  االجتماعي،  التواصل  مواقع  لنشطاء  وفقا  البداية 
إسراء لخطبتها، ثم خرجت برفقته وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل 
فيديو  بالتقاط  أقاربها  قام بعض  ذلك  المدينة. وخالل  أحد مطاعم  في  أعمق 
قصير وتم نشره عبر أنستغرام، إال أن ابنة عمها قامت بإبالغ والدها وأشقائها 

والتحريض على الفتاة، بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.
مبرحا،  بضربها ضربا  إسراء  أشقاء  قيام  في  النشطاء  بحسب  الفيديو  تسبب 
بالدخول  لها  تسببت  الفقري،  عمودها  في  وإصابات  بكدمات  لها  متسببين 

للمستشفى، وبعدها تم فسخ خطبتها من الشاب.
وذكر ناشطون على مواقع التواصل أن عائلتها لم تكتف بذلك، بل لحقت بها 
استخراج  عليهم  أن  ووالدها  وشقيقاها  أختها  زوج  ادعى  حيث  المستشفى  إلى 
مجددا،  المبرح  بالضرب  عليها  باالعتداء  قاموا  التوقيت  ذلك  وفي  منها.  الجن 
دون أي تحرك من فريق المستشفى، في حين اكتفت إحدى الممرضات بتسجيل 
الفتاة  وفاة  قصة  تداولوا  الذين  النشطاء  وحسب  واستغاثتها.  صراخها  صوت 
الفلسطينية، فبعد خروجها من المستشفى قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد 
بقتلها، حيث كان أول ما قام به بعد خروجها أن ضربها على رأسها، فدخلت في 

غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة

دورسي  جاك  »تويتر«  مؤسس  حساب  تعرض  محرجة،  حادثة  اعتبر  فيما 
لقرصنة إلكترونية استمرت فترة وجيزة، الجمعة، وتخللها نشر رسائل تحتوي 

على شتائم وإهانات عنصرية.
وأوضحت الشبكة أن »الحساب بات آمنا وال مؤشرات إلى أن أنظمة تويتر 

تضررت« جراء القرصنة، وفق »فرانس برس«.
العلن بسبب  المرتبط بالحساب عرض على  الهاتف  وأشارت إلى أن »رقم 
غير مخول  لالتصاالت. وسمح ذلك لشخص  المشغلة  الشركة  أمني من  خطأ 

بكتابة تغريدات وإرسالها عبر رسائل نصية من خالل رقم الهاتف«.
عن  حصلت  القرصنة  أن  إلى  بومون  كيفن  المعلوماتية  أمن  خبير  وأشار 
طريق »تطبيق آخر هو كالودهوبر كانت تويتر اشترته قبل عشر سنوات، نفذ 
بإرسال  التطبيق  هذا  وسمح  دورسي(.  )جاك  حساب  إلى  خالله  من 

تغريدات بواسطة الرسائل النصية«.
على  تنطوي  وتغريدات  السود  ضد  عنصرية  رسائل  وبدأت 
تمجيد بالزعيم النازي أدولف هتلر بالظهور قبيل الساعة 20,00 
الرسائل سريعا بعد نحو  وألغيت  بتوقيت غرينيتش. 
خمس عشرة دقيقة، لكن الخبر انتشر بسرعة البرق 
عبر »تويتر« وأثار موجة تعليقات اتسم كثير منها 

بالسخرية.
وسوما  تحوي  المشبوهة  التغريدات  وكانت 
أخرى،  قرصنة  عمليات  في  سابقا،  استخدمت  عدة 
حساب  وكان  و»تشاكلينغهيال«.  »تشاكلينغسكواد«  بينها 
الوسوم  واستخدمت  يوليو  في  للقرصنة  تعرض  »تويتر«  على  لندن  شرطة 

عينها في التغريدات التي نشرها قراصنة المعلوماتية.
بعمر  أو  المراهقة  سن  في  شخص  إلى  الهجوم  حينها  الشرطة  ونسبت 
في  ويقيم  »كال086«  أو  »كال«  المستعار  باسمه  يعرف  تقريبا  العشرين 

الواليات المتحدة.

هشتاغ »#إسراء_غريب« يشعل فيسبوك

قرصنة حساب رئيس »تويتر«

تحميل  »هواوي«  من   »30 »مايت  مستخدمو  سيتمكن 
برمجيات »غوغل مابس« و»جي ميل« و»يوتيوب«، رغم أن 

الهاتف لن يعمل بنظام »أندرويد«.
الواليات  لقرار  ملموس  ارتداد  أول  هي  النتيجة  وهذه 
المتحدة إدراج »هواوي« في قائمة الشركات األجنبية، التي 
يحظر على المجموعات األميركية تبادل التكنولوجيا معها، 
بأنه  »غوغل«  باسم  ناطق  وأفاد  برس«.  »فرانس  وفق 
يتعذر إدراج نظام تشغيل »أندرويد« من تطوير »غوغل« 
والتطبيقات المرفقة به في هذا الهاتف الذكي، بسبب الحظر 
المفروض على المجموعة الصينية التي منحت عدة فترات 

سماح مدة كل منها 90 يوما كان آخرها في 19 أغسطس.
استخدام  في  »سنستمر  الصينية:  المجموعة  وأكدت 
أندرويد والبرمجيات ذات الصلة إذا ما سمحت لنا الحكومة 
األميركية بذلك. وفي حال لم تخولنا القيام باألمر، فسنواصل 

تطوير نظام التشغيل الخاص بنا«.
النفاذ  الممكن  من  سيبقى  متطابقة،  مصادر  وبحسب 
من  لـ»غوغل«  التابع  ستور«  »بالي  التطبيقات  متجر  إلى 
خالل هذه الهواتف الجديدة، ما يتيح ألصحابها أن يحملوا 

بأنفسهم برمجيات »غوغل« المنشودة.
وهواتف »مايت 30« ونسختها األكثر تطورا »مايت 30 
برو« هي أجهزة رفيعة المستوى من »هواوي«، الهدف منها 
منافسة مجموعة »غاالكسي نوت« من »سامسونغ«. ومن 
المرتقب تقديمها رسميا في 18 سبتمبر في ميونيخ، لكن 

لم يحدد بعد أي موعد لطرحها في األسواق.
مطلع  في  »هواوي«  قدمت  األميركي،  الحظر  ظل  وفي 
الشهر نظامها الخاص للتشغيل »هارموني أو إس«، الذي 

قد يحل محل »أندرويد« على أجهزتها.
في  »كاناليس«  األبحاث  مركز  نشرها  دراسة  وكشفت 
مجال  في  عالميا  الثانية  »هواوي«  مبيعات  أن  سنغافورة، 
الهواتف الذكية تراجعت بنسبة %16 في أوروبا، خالل الربع 

الثاني من العام نتيجة اإلجراءات األميركية..

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 198 6 من املحرم 1441 هــ
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»تلغرام« توجه ضربة لـ »فيزا« و»ماستركارد«

»السيلفي« يهدد بانقراض ثعالب البحر

كلمة1000

● حملة تطوعية لتنظيف كورنيش وشاطئ بنغازي.

عام،  من  أكثر  منذ  كبير  بتكتم  أحيط  مشروع  في 
قد تطلق شبكة »تلغرام« قريبا عملتها االفتراضية 

»غرام« مرفقة بنظام دفع طموح موجه للعامة.
وتهدف »تلغرام« إلى تطوير منتج يتميز بسهولة 
المشفرة  بالعمالت  مقارنة  االستخدام  في  أكبر 
الحالية، مثل »بتكوين« التي يقتصر استخدامها على 

فئات محدودة، حسب »فرانس برس«.
خدمة  أكدت  الماضي،  العام  سربت  وثيقة  وفي 
بافيل  الروسي  المستثمر  أسسها  التي  المراسلة، 
افتراضية بمزايا  لتطوير عملة  أنها تسعى  دوروف، 
المسماة  شبكتها  تنشئ  أن  المتوقع  ومن  كبيرة. 
على  والمعتمدة  نتوورك(  أوبن  )تلغرام  »تون« 
السجالت  سلسلة  )تقنية  »بلوكتشاين«  تكنولوجيا 
المغلقة(، نظام دفع متكامال يتمتع باألمان والسرعة 
فيزا  لبطاقات  »بديال  يكون  ألن  الشبكة  وتسعى 

وماستركارد وصوال إلى اقتصاد المركزي جديد«.
ولهذه الغاية، جمعت »تلغرام« مبلغا قياسيا قدره 
1,7 مليار دوالر من مئتي مستثمر خاص، في إطار 

عملية حشد أموال ضخمة بالعمالت المشفرة 
على مرحلتين.

شبكة  أن  لدرجة  كبيرا  النجاح  وكان 
المراسلة ألغت عملية حشد أموال عامة 
لم  الذين  المستثمرين  على  وفرضت 
ينجحوا في مرحلة االختيار التي نظمتها 
الشبكة االنتظار إلى حين موعد اإلطالق 
الرسمي لـ«غرام« للتمكن من الحصول 

على العملة المشفرة الجديدة.
هذا  في  علنية  تعليقات  بأي  »تلغرام«  تدل  ولم 
في هذا  ترشح  التي  المعلومات  أن  كما  الموضوع، 
الموجودون  المستثمرون  ومصدرها  نادرة  المجال 

خصوصا في الواليات المتحدة وروسيا وآسيا.
االقتصادية  األوساط  من  مقرب  مصدر  وقال 
في موسكو: »هم عقدوا اتفاقا سريا فيما بينهم«، 
في  المستثمرين  بين  من  يعرف  أنه  مؤكدا 
من  األقل  على  واحدا  »مصرفيا  المشروع 
قائمة  على  أعمال  ورجل  األول  الصف 
وأضاف  روسيا.  أثرياء  ألثرى  فوربز« 
المصدر »لم يكن متاحا االستثمار إال بعد 
كثيرون  كان  وقد  دعوة،  على  الحصول 
يرغبون في المشاركة«. وبحسب صحيفة 
الروسية،  االقتصادية  »فيدوموستي« 
تبدأ »تلغرام« اختبار مشروعها »تون« في 
األول من سبتمبر مع إتاحة قواعد وإرشادات إلقامة 

»عقدة« والمشاركة تاليا في الشبكة.
ومن المتوقع وضع أولى عمالت »غرام« المشفرة 

قيد التداول خالل شهرين بحسب صحيفة »نيويورك 
تايمز« نقال عن مستثمرين لم تذكر أسماءهم. وهذا 
سيحصل تاليا قبل طرح »فيسبوك« لعملتها »ليبرا« 

في الموعد المتوقع في النصف األول من 2020.
بحسب  الزمن  مع  سباقا  »تلغرام«  وتخوض 
الصحافة المتخصصة إذ إنها تعهدت بتسليم عمالت 
»غرام« المشفرة للمستثمرين بحلول 31 أكتوبر أو 

إعادة األموال لهم.
التحليل  قسم  مدير  فالنت  مانويل  وأكد 
تتيح  التي  »كوينهاوس«  شركة  في  االستراتيجي 
المشفرة، أن  العمالت  للعامة أدوات استثمارية في 
يمكن  مساحة  وجود  تدركان  وتلغرام  »فيسبوك 
بتبادل مبالغ صغيرة  للناس  السماح  استغاللها عبر 
المعتمدة  بالعمل  المرور  دون  من  اإلنترنت  عبر 

رسميا أو العمليات المصرفية أو التطبيقات«.

بجانب  )سيلفي(  ذاتية  صور  التقاط  أن  من  البيئيون  الخبراء  حذر 
بعض  زوال  في  تسهم  قد  باالنقراض،  مهددة  أخرى  حيوانات 

األجناس.
وتوضح نيكول دوبليه التي تشارك في رئاسة مجموعة متخصصة 
االتجار غير  أن  الطبيعة،  الدولي لحفظ  االتحاد  البحر، في  ثعالب  في 

القانوني بهذه الحيوانات »سجل ارتفاعا صاروخيا بصورة مفاجئة«.
وتصنف كل أجناس ثعالب البحر اآلسيوية منذ زمن بعيد، من بين 
به، جراء تقلص مواطنها  المهددة  أو  المعرضة لالنقراض  األصناف 
الطبيعية وتنامي االتجار غير القانوني بفروها، حسب »فرانس برس«.
االجتماعي  التواصل  وسائل  يحملون  البيئيين  الخبراء  أن  غير 
مسؤولية االزدياد الكبير في الطلب على صغار ثعالب البحر في بعض 
هذا  بقاء  على  تهديدا  يشكل  ما  اليابان،  في  خصوصا  آسيا،  بلدان 

الجنس الحيواني.
السويسرية،  جنيف  مدينة  في  المجتمعين  المندوبين  آالف  وعلى 
في إطار مؤتمر األطراف الموقعة على اتفاقية االتجار الدولي بأنواع 
إصدار  )سايتس(،  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 
قرار بشأن حماية نوعين من ثعالب البحر اآلسيوية يواجهان تهديدا 

خاصا.
المخالب  صغير  اآلسيوي  البحر  ثعلب  وهما  النوعان  هذان  أدرج 
اتفاقية  من  الثاني  الملحق  قائمة  ضمن  الفراء،  ناعم  البحر  وثعلب 
الهند ونيبال  أن  المهددة، غير  األجناس  أنهما من  »سايتس« على 
وبنغالدش والفيليبين تطالب بإدراجهما ضمن الملحق األول ما يعني 

حظرا تاما لالتجار الدولي بهذه الحيوانات.
ويعتبر الخبراء البيئيون أن هذا المسار يرتدي أهمية حيوية لهذين 
العقود  %30 خالل  عن  تقل  ال  بنسبة  أعدادهما  تراجع  بعد  النوعين 
الثالثة الماضية، وفي ظل تسارع هذا التراجع بفعل موضة استخدام 

منظمة  من  كوينن  كاسندرا  وتقول  منزلية.  كحيوانات  البحر  ثعالب 
بتملك  حقيقية  رغبة  »ثمة  الحكومية  غير  بيتس«  نات  »وايلداليف 

التواصل  وسائل  بفعل  زخما  تزداد  الغريبة  الحيوانات  هذه 
االجتماعي«.

من  اآلالف  لمئات  البعض  وينشر 
و«إنستغرام«  »فيسبوك«  عبر  متابعيهم 
صورا لهم بصحبة ثعالب بحر، حاصدين 
والتعليقات  اإلعجابات  من  كبيرا  قدرا 
اقتناء  في  رغبتهم  يبدون  أشخاص  من 

حيوانات من هذا النوع.
»تتمتع  الكائنات  هذه  بأن  دوبليه  وتقر 
لكون  األسف  مبدية  كبيرة«،  بكاريزما 

تراجع  في  السبب  هو  اللطيف  »طابعها 
أعدادها«. وتخفي صور السيلفي هذه المعاناة 
التي  الصغيرة،  الثدييات  بهذه  الالحقة  الكبيرة 

كانت تعيش ضمن مجموعات في الطبيعة قبل 
سلخها فجأة من محطيها وعزلها.

الفيديو  تسجيالت  عند  كوينن  وتتوقف 
»الطريفة« التي تظهر ثعالب بحر تلف حول ذاتها، 
الفتة إلى أن هذه األنشطة تعبر عن »معاناة هائلة« 
قاستها هذه الحيوانات للتمكن من إنجاز مثل هذه 

الحركات.
يقضي  الطلب،  في  المطرد  التنامي  ظل  وفي 
البالغة،  البحر  ثعالب  على  إندونيسيا  في  صيادون 

وإرسالها  أقفاص  في  لوضعها  صغارها  وينتزعون 
لهذه  الرئيسية  والوجهة  منزلية.  كحيوانات  تستخدمها  جهات  إلى 

األنشطة هي اليابان حيث يصل سعر صغير ثعلب أحيانا إلى 10 آالف 
دوالر. وكذلك ظهرت »مقاه لثعالب البحر« في اليابان، 
حيث يتم تشجيع الزبائن على شراء قطع غذاء صغيرة 
والتقاط  أقفاص  داخل  الحيوانات  لهذه  لتقديمها 

صور ذاتية معها لدى ارتشافهم القهوة.
البتة  تشبه  ال  البيئة  »هذه  أن  كوينن  وتؤكد 
منتقدة  الحيوانات،  لهذه  الطبيعية«  البيئة 
البحر  لثعالب  المقدمة  المياه  النقص في كميات 
العذاب  يفاقم  ما  منزلية  كحيوانات  المستخدمة 
المتأتي من سلخها من محيطها األصلي، وفق 

»فرانس برس«.
وتشير الناشطة الكندية إلى أن هذه الصور 
إن  إذ  الواقع  عن  تماما  مغايرة  قصة  تروي 
كما  قوية  رائحة  لها  البرية  الحيوانات  هذه 
ثعالب  وليست  للعض.  فطري  ميل  لديها 
المتضرر  الوحيد  الحيواني  الجنس  البحر 

جراء هذه الظاهرة.
المقدمة  الـ56  االقتراحات  بين  فمن 
توفير  بهدف  »سايتس«  اتفاقية  للجنة 
أجناس  إلى   22 تعود  لها،  أكبر  حماية 
بينها السحايا والسالحف والعناكب يتم 
التجارة  هذه  إطار  في  أيضا  صيدها 

التي تدر مليارات الدوالرات.
ويقول بول تود من منظمة »ناتشورل ريسورس 
ديفنس كاونسل« األميركية غير الحكومية »صغار ثعالب البحر تموت 

بسبب صورة سيلفي. يجب وضع حد لذلك«.

حققت أغنية »We Love Africa« للفنان العالمي المغربي الزوجان األكثر أناقة
مليون   18 من  أكثر   »Redone«ـــ بـ الشهير  خياط،  نــادر 
دورة  افتتاح  خالل  بثها  من  أسبوع  أول  خالل  مشاهدة 

األلعاب األفريقية التي أقيمت بالمغرب.
عشر  الثانية  األفريقية  لأللعاب  المنظمة  اللجنة  وكانت 
التي   12 للدورة  الرسمية  األغنية  لتكون  األغنية  اختارت 
نادر  العالمي  الفنان  وقال  المغربية.  المملكة  استضافتها 
خياط: »أطمح أن تصبح هذه األغنية نشيدا للقارة اإلفريقية 
بأكملها، وأمنيتي هي أن يجد جميع األفارقة أنفسهم في 

هذه األغنية التي تمثل إسهامي المتواضع في هذه القارة 
التي أحبها وأفتخر باالنتماء إليها«.

قدم  أن  له  سبق  خياط  نادر  المغربي  الفنان  أن  يذكر 
أهمها  من  عالمية  رياضية  لمناسبات  األعمال  من  عددا 
أغنية احتفالية فوز نادي ريال مدريد ببطولة دوري أبطال 
أوربا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والتي اعتمدها 
احتفاالت  األغنية  وصاحبت  الجديد  نشيده  لتكون  النادي 
الثالثة عشرة لكأس أبطال  الملكي بالفوز بالبطولة  النادي 

أوروبا التي حققها في 2018.

»We Love Africa«  18مليون مشاهدة لـ 
»هواوي مايت 30« 

دون أندرويد

#هشـتاغ

معرض  أروقـــة  العسكرية  ببزاتهم  ألــمــان  جنود  جــاب 
الفيديو في كولونيا، بحثا عن مواهب  »غيمسكوم« أللعاب 
المعلوماتية يخدمون في صفوف  المهارات  شابة من ذوي 
الجيش. ويقول نليز فيلدهوف المكلف بشؤون التواصل في 
الجيش األلماني »نبحث عن شباب متخصصين في تكنولوجيا 
أن  المعلوماتية  يهوون  الذين  لهؤالء  ونقول  المعلوماتية. 

يدقوا على بابنا«، وفق »فرانس برس«.
ويبدو جناح القوات المسلحة )بوندسفير( في معرض يزخر 
برمجيات  لكليات هندسة وصناع سيارات ومطوري  بأجنحة 
كأنه يغرد خارج السرب مع الجنود الموجودين فيه والمقدر 

عددهم بحوالى ثالثين.
ويستقطب الجناح العسكري عشرات الشباب الراغبين في 
تجربة آلة تحاكي التحليق بالمروحية بتقنية الواقع االفتراضي 
أو ممارسة لعبة سرعة مع خصم لهم. ويؤكد الجيش األلماني 
أنه ال يختار المرشحين للخدمة في صفوفها بناء على مدى 

شغفهم بألعاب الفيديو العنيفة الطابع.
ويقول فيلدهوف »مهمتنا التثقيفية واضحة، ونحن نفصل 
أن  للمهتمين  ونشرح  والواقعية  االفتراضية  األلعاب  بين 
األجواء هنا ال تشبه تلك السائدة في ألعاب الفيديو«. ويشير 
»إذا ما كان الشاب يريد االنضمام إلى الجيش ألنه شغوف 

باألسلحة، فهو لن يقنعنا بحجته«.
المجال.  بهذا  اهتماما  عاما(   19( هايلمان  لوكاس  يبدي 
البرمجة  أساليب  بشأن  عدة  أسئلة  عن  »أجبت  يقول  وهو 

المختلفة والشبكات وقواعد البيانات«.
الجيش  إليها  يلجأ  التي  جدا  الدينامية  التوظيف  سياسة 
األلماني هي حديثة النشأة نسبيا في بلد ال يزال يرزح تحت 
وطأة ماضيه النازي وحيث ال تلقى عمليات القوات المسلحة 

اهتماما كبيرا، خصوصا تلك التي تنفذ في الخارج.

الجيش األملاني في 
معارض ألعاب الفيديو



محليات 03

رغم ما تضمنته إحاطة المبعوث األممي غسان سالمة أمام 
الوضع  بشأن  واضحة  ومطالب  رسائل  من  األمن  مجلس 
المتأزم في البالد مع دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها 
ضرورة  على  المجلس  داخل  الدولي  واإلجماع  السادس، 
المفاوضات  في  والدخول  النار  إطالق  وقف  عبر  األزمة  حل 
وتفعيل القرار الدولي بحظر توريد السالح إلى ليبيا، إال أن 
هذا اإلجماع ال يزال يدور في دائرة »المناشدات« دون قرار 
واستئناف  الحرب  لهذه  نهاية  تضع  واضحة  بآليات  حاسم 

العملية السياسية.
زيارة  في  القاهرة  من  عودته  وبعد  األممي،  المبعوث 
الدورية  إحاطته  التقى خاللها مسؤولين مصريين، دعا في 
األربعاء إلى توسيع صالحيات البعثة األممية، وحشد المزيد 
الالزمة  الحماية  وتوفير  القتال،  لوقف  الدولي  الجهد  من 
للمدنيين، وحث أطراف األزمة على استئناف الحوار والعودة 

للعملية السياسية.
وفي السياق، أعاد سالمة تذكير المجتمع الدولي بخطورة 
حظر تصدير السالح إلى ليبيا، مؤكدا أن فريق الخبراء وّثق 
»40 حالة انتهاك للحظر المفروض على التسليح من جانب 
الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول األعضاء الراعية لكل 
الحظر  »انتهاك  عن  واضح  نحو  متحدثا–وعلى  منهما«، 
المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في 
النزاع والدول األعضاء الراعية لكل منهما«، ومشيرا إلى أنه 

»أمر عادي وفي أغلب األحيان صارخ«.
من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة، 
دعا  األمن  مجلس  أن  الجلسة،  وعقب  نيبينزيا،  فاسيلي 
باإلجماع لاللتزام الصارم بحظر إمدادات األسلحة المفروض 
على ليبيا، لكنه لم يبين مصير هذا اإلجماع ووسائل تحقيقه 
على األرض، وقال نيبينزيا إن »روسيا تعتقد أن هناك حاجة 
بموجب  المفروض  األسلحة  إمدادات  لحظر  لالمتثال  ملحة 
الرسمي  »موقفنا  موضحا  الدولي«،  األمن  مجلس  قرارات 
واضح–يجب االلتزام الكامل بحظر إمدادات األسلحة من قبل 

جميع األطراف، بما في ذلك األطراف الخارجية«.
قرار  األمن  مجلس  مدد  الماضي،  يونيو  من  العاشر  وفي 
ليبيا منذ 2011 لمدة  المفروض على  حظر صادرات السالح 
عام كامل. كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول االتحاد 
األوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، 
بأنها تنتهك  عندما يكون لديها »أسباب معقولة« لالعتقاد 
الحظر. وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي 

ليبيا )العملية صوفيا األوروبية( لعام إضافي.
لكن، غياب اآلليات الواضحة لتنفيذ الموقف الدولي تبلور 
المقترحات  تلقي  بالقول »تم  الروسي  السفير  تأكيدات  في 
بشكل إيجابي.. لست متأكدا من أننا في المستقبل القريب 
سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تماما، ولكن بالطبع 
يتعلق  فيما  االعتبار  في  وستؤخذ  سالمة  رسالة  سماع  تم 
برأيه بأن تفويض البعثة ال يسمح له في الوقت الحالي بأداء 

واجباته، التي يرغبون أن يفي بها«.
ومنذ اندالع حرب العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي 

بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت 
توسع  فقد  األممي،  المبعوث  ووفق  الوفاق،  حكومة  لواء 
بالمدنيين  فادحة  خسائر  وألحق  للنزاع  الجغرافي  النطاق 
والمتقاتلين على حد سواء، حيث أشار المبعوث األممي إلى 
»مقتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 300 شخص 

بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120 ألف مدني«.
في ضوء ذلك، جاء تحذير سالمة الواضح من »سيناريوهين 
قال  حيث  الراهن،  النزاع  استمرار  جراء  ليبيا  في  مقلقين« 
مواصلة  هو  األول  مقلقين،  سيناريوهين  نواجه  »نحن 
التحشيد  والثاني مضاعفة  اإلرهابي،  التهديد  وزيادة  النزاع 
العسكري األجنبي«. كما حذر أيضا من أن »مضاعفة الدعم 

الخارجية الداعمة  العسكري ألحد األطراف من قبل الجهات 
له سيؤدي إلى سقوط المنطقة بأسرها في الفوضى«، وهي 
تحذيرات أبدى محللون القلق حيالها في ضوء ما قد يتوافر 
من معلومات لدى البعثة األممية حول تطورات األوضاع على 

األرض والمواقف الدولية.
لبعض  يحلو  ما  أو  الحاسم،  الدولي  الموقف  غياب  ورغم 
األممي  المبعوث  أن  إال  بـ»الميوعة«،  بوصفه  المراقبين 
ابتغاًء  والدولي  الوطني  الدعم  »حشد  مواصلة  على  يصر 
هذا  ووفق  الحوار«،  إلى  والعودة  العدائية  األعمال  لوقف 
التقدير جاءت اإلحاطة لتعيد التذكير بـ»الرسالة القوية التي 
وجهتها مجموعة الدول السبع الكبرى من خالل دعوتها إلى 

والفاعلين  المؤثرة  األطراف  جميع  يضم  دولي  مؤتمر  عقد 
اإلقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا«.

غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  لكن 
وقف  شروط  »خلق  عن  بالحديث  المداخلة  هذه  استبق 
إطالق النار«، وذلك في تصريحات خالل مقابلة بثتها إذاعة 
فرنسا الدولية الثالثاء ردا على النتائج المتوقعة من جلسة 
العامة  الجمعية  أشغال  عقدها خالل  مقرر  ليبيا  حول  دولية 

لألمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.
شيء  »أهم  فإن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  وبالنسبة 
ووقف  النار،  وقف إلطالق  على  الحصول  هو  ليبيا  في  اليوم 
القتال، وخلق شروط ذلك«، الفتا إلى »إمكانية إعادة بعث 

الحوار السياسي«. وأكد أن »األولوية األولى هي وقف القتال 
وغير  مباشر  بشكل  ليبيا  في  مصلحة  لهم  من  كل  وجمع 
ألن  االقتتال  عن  للتوقف  حان  قد  الوقت  أن  لفهم  مباشر 

الجميع يخسر وال أحد فائز في الحرب«.
وما بين جهود سالمة ومطالبه وتحذيراته، بقى واضحا 
أمام المتابعين الشأن الليبي غياب اإلرادة الدولية في وقف 
البالد،  في  المتنازعين  الطرفين  بين  النيران  مفاوضات 
فرص  قد  يعَّ اإلقليمية  المصالح  دائرة  اتساع  أن  خصوصا 
السالح  منابع  تجفيف  تقدير  أقل  على  أو  النار،  إطالق  وقف 
وقف  شروط  يجعل  بما  المتقاتلة،  األطراف  إلى  ودفقاته 

إطالق النيران أكثر صعوبة.

حظر السالح.. املجتمع الدولي يكتفي مجددا بـ »اإلجماع«
تحذيرات ومطالب وتفاؤل سالمة أمام مجلس األمن

<    ماكرون

<    من آثار قصف مطار معيتيقة السبت الماضي

<    سالمة يدلي بإحاطة دورية أمام مجلس األمن في نيويورك أمس األربعاء

بالمسؤولية  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  متهما 
الهجوم. عن 

البعثة  أرسلت  الهجوم،  من  ساعات  وبعد 
لتقييم  معيتيقة  مطار  إلى  فنيا  فريقا  األممية 
»الفريق  أن  إلى  وأشارت  المطار،  في  الوضع 
صواريخ  أربعة  إصابة  من  التثبت  من  تمكن 
منها  ثالثة  إذ سقطت  المطار،  في  المدنية  األجزاء 
اآلخر  الصاروخ  أصاب  بينما  السيارات،  موقف  في 
الهجوم  أن  إلى  البعثة  ونوهت  الطائرات«.  مدرج 
أوصلت  كانت  التي  الطائرة  في  أضرار  عن  »أسفر 
الحج«،  فريضة  أداء  من  العائدين  الحجاج  عشرات 
على  الطائرة  طاقم  من  اثنين  »جرح  إلى  مشيرة 

لمغادرتها«. إسراعهما  أثناء  األقل 
األممية،  البعثة  موقف  في  اآلخر  النوعي  التطور 
ووصفه  معيتيقة  مطار  قصف  إدانة  عند  يتوقف  لم 
بـ»الوحشي الذي يهدف إلى خلق الذعر والفوضى«، 
إلحالته  الحادث  »توثق  أنها  إلى  أيضا  وأشارت  بل 
إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن«، في 

المراقبين. أسئلة  أثارت  محتملة  خطوة 
وصوله  ولدى  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
معيتيقة،  إلى مطار  القاهرة  قادمًا من  الثالثاء  صباح 
التأكيد  وكرر  للقصف،  تعرضت  التي  المواقع  تفقد 

كل  إلى  الحادث  حول  تقريرًا  ستحيل  البعثة  أن  على 
من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس 
األمن ولجنة العقوبات المعنية بليبيا. مشيرا إلى إجراء 
اتصاالت »بعدد من الدول المعنية التي قد يكون لها 
تأثير، لكي تقوم بواجبها، وكي تمسك األطراف التي 
كما طالب  بأعمالهم«،  للقيام  المدنيين  على  تعتدي 
خالل إحاطته أمام مجلس األمن أمس األربعاء بإدانة 

واضحة للهجمات ضد المطار.
أما السفير اإليطالي في ليبيا جوزيبي غريمالدي، 
يعد  »الذي  المطار  إغالق  البالغ من  قلقه  أبدى  فقد 
العالم«  الوحيد للعاصمة طرابلس على دول  المنفذ 
وخالل  المطار.  له  يتعرض  الذي  المتكرر  والقصف 
الطاهر  محمد  المفوض  الخارجية  وزير  مع  لقاء 
الضمانات  تقديم  بضرورة  الجانبان  »طالب  سيالة، 

القصف«. الكاملة لعدم تكرار هذا 
البعثة  حديث  جدية  مدى  حول  محللون  ويتساءل 
األممية عن توثيق هذا االعتداء إلحالته إلى مجلس 
التطور  هذا  وانعكاسات  الدولية،  والجنائية  األمن 
التي  العاصمة  حرب  مجريات  على  حدث-  -إن 
تتوقف  أن  دون  السادس  شهرها  أعتاب  على  باتت 
الليبيين  تؤرق  وباتت  المطار  طالت  التي  القذائف 

وترحالهم. حلهم  في 

سالمة كرر الحديث عن »الجنائية الدولية«.. وروما طالبت بـ»ضمانات«

الهجوم الواحد والعشرون على مطار معيتيقة.. ماذا بعد؟

الجوار يفقد تأثيره

تعدد املبادرات يعطل الحراك اإلقليمي لتسوية األزمة

الليبي  التموقع في المشهد  رغم تنافس القوى الكبرى على 
»فرملة«  على  الواجهة  إلى  الدولية  الوساطات  تعدد  وعودة 
الحراك اإلقليمي لوقف إطالق النار بمحيط العاصمة طرابلس، 
حرب  أتون  البالد  دخول  من  األممية  التحذيرات  كانت  بينما 
ضغوط  وتزايد  الجزائرية  الحدود  على  لالستنفار  كافية  أهلية 

دول الساحل لفرض حل سياسي.
عزز  ما  مؤخرًا،  متغيرًا  أميركي  بثقل  الدولي  الموقف  وبدا 
أمام  العاصمة  حرب  لوقف  سريع  بشكل  يدفع  أن  إمكانية  من 
لمؤتمر  الكبرى  السبع  الدول  ودعوة  واشنطن،  سفير  تحرك 
من  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وتحذير  ليبيا،  حول  دولي 
حرب أهلية، وتصريح المبعوث األممي مؤخرًا بأن سبب الوضع 

الخارجي. الدعم  الحالي هو 
برلين  األلمانية  العاصمة  تحتضن  أن  يرتقب  وقت  وفي 
المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا، تشدد الدول الكبرى على 
المؤتمر  في  جوار،  ودول  اإلقليمية  األطراف  مشاركة  ضرورة 
ليبي–ليبي  يثير تهميش عقد مؤتمر  بينما  ليبيا،  الدولي حول 

أطراف سياسية. أواًل حفيظة  الليبية  لألطراف 
ألهداف  الوساطات  وتعدد  المبادرات  كثرة  تترك  وال 
أفقدها  هامشي  دور  سوى  الليبي  الجوار  لدول  استراتيجية 
خارجية،  قوى  لصالح  السلمية  بالطرق  األزمة  حل  في  تأثيرها 
من  مزيد  إلى  وتنحو  األجنبية  التدخالت  من  تشكو  جعلها 

إجراءات صد الخطر القادم من حدودها.
خالل  زياراته  من  الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  وكثف 
المنطقة  إلى  األسبوع،  هذا  آخرها  كان  األخيرة،  األشهر 
النفط  وأغنى حقول  أكبر  وجانت  ورقلة  في  ليبيا  مع  الحدودية 

الجزائرية. بالصحراء  الغاز  ومنشآت 
فبراير   22 منذ  حساسة  انتقالية  بمرحلة  تمر  بالده  وكون 
بوتفليقة،  عبدالعزيز  السابق  الرئيس  تنحية  إلى  أدت  الماضي 
كلمة  صالح،  قايد  أحمد  الجزائري،  الجيش  أركان  رئيس  ألقى 
االنتخابات  إجراء  تستعجل  الثالثاء  أمس  ورقلة  زيارته  خالل 

الرئاسية، ورفضه أي تدخل خارجي في األزمة السياسية.
الدين  نور  الجزائرية،  الحكومة  رئيس  تصريح  ويترجم 
سبب  عن  أفريقيا  في  للتنمية  طوكيو  مؤتمر  في  قبلها  بدوي، 
الهواجس  تلك  ليبيا  إلى  االستقرار  إعادة  جهود  بالده  دعم 
التهديدات  »تفرضها  المقاربة  هذه  دعم  أن  مؤكدًا  األمنية، 
أن  إلى  مشيرًا  المنطقة«  في  واالستقرار  األمن  تعترض  التي 
نظر  وجهة  من  تكون  أن  يمكن  ال  التهديدات  هذه  »مواجهة 

إال جماعيًا وبشكل تضامني«. الجزائر 
وأشار الوزير الجزائري إلى عمل بالده على »دعم السلم في 
الليبيين  األخوة  مواقف  لتقريب  مكثفة  جهود  خالل  من  ليبيا 

في سبيل تسوية سياسية دائمة لألزمة« في بالدهم.
حدودها  عند  إرهابية  لهجمة  تعرضت  التي  تونس  وتنحو 
الليبي  »الملف  من  التحذير  إلى  الماضي،  األحد  الجزائر،  مع 
المباشرة على تونس« وفق ما جاء على لسان وزير  وتداعياته 
إلى  العمل  زيارة  خالل  الجهيناوي،  خميس  الخارجية  الشؤون 

2 سبتمبر. الهاي يوم 
وقبل أيام من موعد انتخابات الرئاسة، دخل المرشحون في 
في  ليبيا  إلى  زيارة  أول  بتنظيم  وعودًا  نقلت  حامية  منافسة 
حال الفوز بكرسي قرطاج على حد قول المرشح للرئاسة وأمين 
عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، في حين تعهد آخرون 

الليبية في شرق البالد. بالتقرب أكثر من األطراف 
دعم  حشد  إلى  األفريقي  الساحل  دول  سعت  المقابل،  وفي 
دولي من اليابان دون أن تبادر لحل األزمة الليبية كونها أول 
في  التنمية  حول  طوكيو  مؤتمر  انعقد  عندما  المتضررين، 
الوضع  من  إيسوفو  محمد  النيجر  رئيس  شكا  حيث  أفريقيا، 
»هذه  أن  معتبرًا  والصومال،  وليبيا  تشاد  بحيرة  بحوض 

أن  يمكن  المناسب،  الوقت  في  حلها  يتم  لم  إن  الصراعات، 
القارة«. واالجتماعية في  االقتصادية  التنمية  آفاق  تقوض 

إلى  أواًل  إيسوفو  يدعو  التهديدات  هذه  كل  مواجهة  في 
في  الدولة  استعادة  خالل  من  عاجاًل  الليبية  المشكلة  »حل 
لمكافحة  الهشة  المناطق  تنمية  برامج  تنفيذ  يليها  ليبيا« 

والجهل. الفقر 
زاعمًا  النيجر  جارته  كيتا،  بوبكر  إبراهيم  مالي  رئيس  وأيد 
البلدان  لبعض  قدم«  موطئ  في  »شوكة  ليبيا  في  الوضع  أن 

العنف. التي تواجه  األفريقية، وال سيما في منطقة الساحل، 
البلد  هذا  ليبيا،  أن  الواضح  »من  كيتا  للرئيس  بالنسبة 
مفتوحًا  سوًقا  الجنوب  في  أصبح  الذي  والصديق،  الشقيق 
والحرب  والعنف  الكراهية  أدوات  يلقي  تطورًا،  األكثر  لألسلحة 

النيجر ومالي«. في بالدنا، خاصة 
فاسو  بوركينا  يعبر  العنف  »هذا  كيتا:  بوبكر  إبراهيم  وقال 
قلق  لذلك هناك  بنين.  آمن،  أنه  يعتقد  كان  بلد  إلى  للوصول 
اليوم لجميع الدول إليجاد حل لقضية السالم والعنف واإلرهاب 
في منطقة الساحل«. داعيًا في هذا الصدد إلى تعبئة الموارد 
أكثر«. العسكرية »عملية  الخمس  الساحل  الالزمة لجعل قوات 
مارك  روش  البوركينابي  نظيره  كيتا  الرئيس  حجج  ودعم 
لمنطقة  خطير  جرح  ليبيا  »إن   : حين  كابوري  كريستيان 
الساحل، فمن المهم إيجاد حل سياسي للوضع في هذا البلد«.
موافقة  لليبيا  المجاورة  الكبرى  الصحراء  جنوب  دول  وافتكت 
تتولى  بأن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
المنظمة الدولية تمويل قوة الساحل األفريقية لمكافحة اإلرهاب، 

التي شكلتها موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
الدولية  فرنسا  إذاعة  بثتها  مقابلة  في  غوتيريس  وأضاف 
اضطرابات  عامل  تمثل  الديمقراطية  الكونغو  »جمهورية  أن 
الكونغو  جمهورية  عن  والتخلي  بأكملها،  للمنطقة  استقرار  أو 
نظر  وجهة  من  فقط  ليس  انتحارًا  سيكون  الديمقراطية 
المجتمع  مصالح  نظر  وجهة  من  أيضًا  ولكن  الكونغوليين 
المتحدة  األمم  بعثة  مستقبل  بشأن  رده  في  وذلك  الدولي«، 

)مونوسكو(. الكونغو  في 
األوغندية  »الميليشيات«  المتحدة  األمم  عام  أمين  وشبه 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  شرق  في  الرعب  تنشر  التي 
»إن  وقال:  أفريقيا«.  في  المسلحة  اإلسالمية  بـ»الجماعات 
من  جزء  اليوم  رأيي  في  هي  المتحالفة  الديمقراطية  القوات 
بحيرة  إلى منطقة  الساحل وتذهب  وتعبر  ليبيا  تبدأ في  شبكة 

وتتواجد في موزمبيق«. تشاد 

حركة  عودة  على  واحد  أسبوع  يمر  يكد  لم 
تعرض  الذي  الدولي،  معيتيقة  مطار  عبر  الطيران 
استيقظ  حتى  بقذيفة،  لقصف  الماضي  األسبوع 
جديد  قصف  على  األسبوع  هذا  مطلع  الليبيون 
يوليو  منذ  السابع  الهجوم  وهو  المطار،  له  تعرض 
والواحد  األممية،  البعثة  بيان  حسب  الماضي 
طرابلس،  العاصمة  حرب  اندالع  منذ  والعشرون 

حسب وزارة المواصالت.
البعثة  أن  األسبوع، هو  الجديد هذا  المتغير  لكن 
األضرار  حجم  لمعاينة  فنيا  فريقا  أرسلت  األممية 
الحادث  توثيق  عن  وتكرار  المطار،  في  وقعت  التي 
الدولية ومجلس  الجنائية  المحكمة  إلى  إحالته  بغية 
لعدم  بضمانات  أيضا  إيطاليا  وطالبت  بل  األمن، 

القصف. تكرار 
السبت  فجر  قذائف  سقطت  مفاجئ،  نحو  على 
يستعد  كان  الذي  المطار  مدرج  على  الماضي، 
الستقبال دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام، مما أدى 
الرسمي  للناطق  وفقا  الجوي،  المجال  إغالق  إلى 

باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ، أسامة علي.
 3 بينهم  مواطنين   4 إصابة  عن  القصف  وأسفر 
وزارة  حسب  آخر،  ومواطن  ورجالن(  )امرأة  حجاج 
إلى  أشارت  التي  الوفاق،  لحكومة  التابعة  الصحة 
إصابة 30 حالة أخرى من الحجاج بإغماء وارتفاع في 

للهلع. نتيجة  والسكري  الضغط  معدالت 
المجلس  رئيس  توجه  الحادث،  وقوع  وفور 
»لالطمئنان  المطار  إلى  السراج  فائز  الرئاسي 
أثناء  بالمطار  كانوا  الذين  المدنيين  سالمة  على 
تزامن  الذي  الحرام  اهلل  بيت  حجاج  وبينهم  القصف 
على  واطلع  القصف«،  وقوع  مع  المطار  وصولهم 
اإلعالمي  المكتب  وفق  خلفها،  التي  األضرار  حجم 

الرئاسي. المجلس  لرئيس 
إذ  نوعه،  من  األول  يكن  لم  الحادث  هذا  لكن 
العاصمة  حرب  اندالع  منذ  اعتداء  عشرون  سبقه 
قوات  بين  الماضي  أبريل  من  الرابع  في  طرابلس 
الجيش  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
األممي  بالمبعوث  حدا  مما  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
المتكررة  »الضربات  يدين  أن  إلى  سالمة  غسان 
الوحيد  المطار  معيتيقة،  مطار  استهدفت  التي 
عنه،  المدنيين  لماليين  غنى  ال  والذي  يعمل،  الذي 
اإلنسانية  المساعدات  لتوصيل  أيضا  والمستخدم 
أصدرته  بيان  حسب  الكبرى«،  طرابلس  منطقة  في 

الماضي. الثالث من أغسطس  البعثة في 
الجوي  المجال  إغالق  أدى  القصف،  وقوع  وبعد 
إلى  طيران  شركات  ثالث  إجبار  إلى  معيتيقة  لمطار 
هي  الدولي،  مصراتة  مطار  إلى  رحالتها  تحويل 
و»الليبية«،  و»األفريقية«  البراق«  »خطوط  شركات 
القاصدة  رحالتها  استمرار  عن  األولى  أعلنت  فقد 
بنفس  الدولي  مصراتة  مطار  من  اليوم  اسطنبول 
تونس  مطار  إلى  المتوجهة  الرحلة  أما  موعدها، 
حسب  صباحا«،  األحد  غد  ليوم  تأجيلها  فتم  قرطاج 

الخصوص. بهذا  للشركة  بيان 
المجلس  إدانة  كانت  الفعل،  ردود  صعيد  على 
األممية  »البعثة  حمل  لكنه  القصف،  الرئاسي 
األمن..  لمجلس  الحقيقة  بإظهار  كاملة  المسؤولية 
المتضررين«،  خواطر  لتطييب  ببيان  تكتفي  وأال 

طرابلس  ــ الوسط

القاهرة، الوسط:  عالء حموده 

الجزائر–عبدالرحمن أميني

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

السنة الرابعة
العدد 198 6 من احملرم 1441 هــ
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محليات 04

مخالفات مالية وإدارية تالحق وزارات الحكومة املوقتة

رصد التقرير السنوي لهيئة الرقابة اإلدارية 
التابعة لمجلس النواب، للعام 2018، مخالفات 

إدارية وتجاوزات مالية طالت الحكومة الموقتة، 
برئاسة عبداهلل الثني، التي تمثل أغلبها في عدم وجود 

خطة عمل معتمدة بغالبية الوزارات، األمر الذي اشتركت فيه 
جميع الوزارات، باستثناء وزارة الحكم المحلي.

التقرير، الذي اطلعت »الوسط« على نسخة منه، أشار إلى 
توسع وزارات الحكومة الموقتة في النفقات غير المبررة 
وعدم االلتزام بالقوانين واللوائح، سواء بإصدار قرارات 

مخالفة أو عدم االلتزام باللوائح والقوانين الموجودة.
ونوهت الرقابة اإلدارية بمخالفات أخرى، من بينها إهدار 

الموازنات في مجاالت ال تتعلق بنواحي تخصيصها، وعدم 
التقيد بمبدأ الترشيد في اإلنفاق، في ظل غياب اإليرادات 

الالزمة لدعم الموازنة، فضال عن عدم التعاون مع هيئة 
الرقابة اإلدارية بإحالة التقارير إليها طبقا للقانون.

بدورها، دعت الحكومة الموقتة كل الجهات المذكورة في 
التقرير، فور صدوره األسبوع الماضي، إلى تجهيز الردود 

المناسبة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لتقديمها بشكل 
رسمي إلى الهيئة للرد عليه.

وفيما يلي تفصيل هذه المخالفات، التي رصدها التقرير، 
في مجلس الوزراء ووزارات »المالية والعدل والحكم المحلي 

والتعليم والصحة واالقتصاد والصناعة والداخلية والدفاع 
والخارجية والعمل«.

للمادة »43« من الالئحة التنفيذية للقانون 59 لسنة 2012 
بشأن نظام اإلدارة المحلية.

مكافآت  صرف  في  تمثلت  مالية،  تجاوزات  التقرير  وذكر 
شهرية  ومكافآت  بالوزارة،  لموظفين  »مخالفة«  تشجيعية 
وصرف  للوائح،  بالمخالفة  المشتريات  لجنة  وأعضاء  لرئيس 
الرغم  على  البلدية،  المجالس  بعض  ألعضاء  مالية  قيم 
صرف  واستمرار  األخير،  الدفع  شهادات  تقديمهم  عدم  من 

رواتبهم من جهة عملهم السابقة.
التابع  البلدي  الحرس  بجهاز  مخالفات  التقرير  رصد  كما 
الوظائف  أصحاب  حمل  عدم  مثل  المحلي،  الحكم  لوزارة 
عن  فضال  عملية،  ومؤهالت  شهادات  الجهاز  في  القيادية 
في  »القصور  بسبب  الدقيق  تسريب  عن  الجهاز  مسؤولية 
إلى  أدى  مما  المخابز،  على  الدقيق  توزيع  كشوفات  متابعة 
مرتفعة«،  بأسعار  الموازية  السوق  إلى  هائلة  كميات  تسرب 

وأيضا القصور في متابعة الوزن والتسعيرة والجودة.
صفة  يحملون  ال  لموظفين  سيارات  تسليم  إلى  وأشارت 
ولوائح  بالمخالفة لضوابط  بالوزارة،  ومكاتب  إدارات  مديري 
من  سيارات  »تسع«  تستلم  وعدم  بالوزارة،  السيارات  شراء 
الموظفين، الذين انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة، وتوسع 
إهدارا  يعد  الذي  األمر  والمباني،  العقارات  إيجار  في  الوزارة 

للمال العام، وفق التقرير.

وزارة التعليم
مصروفة  مالية  عهدة   42 تسوِّ  لم  الوزارة  أن  التقرير  بين 
خالل العام 2017، مما يعد »إهدارا للمال العام«، والمبالغة 
في  والتوسع   ،2018 العام  خالل  المالية  العهد  صرف  في 
بالعمل  وظيفية  تربطهم صلة  ال  تذاكر سفر ألشخاص  منح 
لموظفين  دائمة  مالية  مكافآت  منح  في  والمبالغة  بالوزارة، 
بالوزارة دن وجه حق، وصرف مكافآت مالية شهرية لمديري 
اإلدارات وبعض الموظفين نظير قيامهم بالعمل بعد الدوام 

الرسمي.
 15 تسلم  عن  الوزارة  »تقاعس«  إلى  أيضا  التقرير  ولفت 
سيارة في عهدة موظفين انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة، 
صفة،  يحملون  ال  لموظفين  سيارات  تسليم  عن  فضال 
والمبالغة في أسعار آالت الطباعة وصيانتها، فضال عن عدم 
وجود عقد بين الوزارة والشركة الموردة إليها، وقيام الوزارة 
بشراء »41« جهاز محمول »الب توب« وثالثة أجهزة »آيباد« 
بأسعار مبالغ فيها، وعدم توريدها إلى المخازن العامة بالوزارة. 

وزارة العدل
اإلنسان،  حقوق  بملف  االهتمام  عدم  إلى  التقرير  نبه 
المخالفة  القرارات  من  العديد  إصدار  في  الوزارة  و»إسهاب« 
 2018 لسنة  رقم »90«  القرار  واللوائح، ومن ذلك  للقوانين 
ونيابة  محكمة  في  للعمل  بعقود  موظفا   19 تعيين  بشأن 
»الزنتان« االبتدائية بالمخالفة للمادة »67« من القانون 12 

لسنة 2010 بشأن عالقات العمل.
الدولة  على  المرفوعة  القضايا  على  الضوء  التقرير  وسلط 
القضايا  هذه  عن  الوزارة  مسؤولية  إلى  الفتا  الخارج،  في 
التحكيم  هيئات  أمام  المرفوعة  للقضايا  بمفردها  »لتصديها 
التجاري الدولي ضد الدولة الليبية، واغتصاب اختصاص أصيل 
إلدارة قضايا الدولة، ومحاولة التصالح مع رافعي تلك الدعاوى 
بالمخالفة للقانون«، ومن ذلك قيام وزير العدل في الحكومة 
شركة  مع  تسوية  اتفاق  بتوقيع   2016 العام  خالل  الموقتة 
عدم  حال  وفي  يورو،  مليون   230 قدره  بمبلغ  »سوريليك« 
السداد خالل خمسة وأربعين يوما تتحصل الشركة على 452 
االتفاق  هذا  على  دعواها  الشركة  أسست  حيث  يورو،  مليون 
أبريل   14 بتاريخ  بباريس  الدولية  التجارة  لها غرفة  وحكمت 

2018 بمبلغ قدره نحو 452 مليون يورو.
من  الموظفين  بعض  مكنت  الوزارة  فإن  التقرير،  ووفق 
بوظائف  وتكليفهم  بالوزارة  العمل  من  أخرى  قطاعات 
عدم  في ظل  وسيارات،  وبدل سكن  مالية  مكافآت  ومنحهم 
وجود ملفات وظيفية لهم بالوزارة أو أي بيانات عنهم كجهة 
في  والمبالغة  الدرجة،  أو  العلمي  المؤهل  أو  األصلية  العمل 
التقرير،  وفق  قيمتها،  بلغت  التي  المالية  المكافآت  صرف 
673 ألفا و400 دينار لـ20 موظفا بديوان الوزارة، دون مبرر 
دينار  ألف   72 األقصى  حدها  في  بلغت  كبيرة  بقيم  لصرفها 

ألحد الموظفين.
ومن ضمن التجاوزات المالية التي كشفها التقرير، المبالغة 
في صرف العهد المالية لمديري ورؤساء المكاتب والموظفين 
دون إصدار قرارات، وشراء ثالث سيارات »واحدة لوزير العدل 
بمبلغ 650 ألف دينار، وأخرى لوكيل الشركة القضائية بقيمة 
 169 بقيمة  الوزير  مكتب  لمدير  وثالثة  دينار،  ألف   165
وذلك  العمل«،  عن  بعدها  وانقطع  تسلمها  التي  دينار،  ألف 
المملوكة  السيارات  استعمال  ولوائح  لقرارات  بالمخالفة 
للمجتمع، فضال عن عدم تسجيل السيارات، التي تم شراؤها 
180 سيارة، سلم غالبيتها  الماضية بإجمالي  السنوات  خالل 

ألشخاص ليسوا من موظفي وزارة العدل.
وفي مخالفات مالية أخرى، أشار التقرير إلى لجوء الوزارة إلى 
تجريها،  التي  التوريدات  أغلب  في  المباشر  التكليف  أسلوب 
العطاءات  ولجنة  المشتريات  لجنة  وجود  من  الرغم  على 
بالوزارة، ومن ذلك قيام مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
وصيانة  إلكترونية  أجهزة  بتوريد  الشركات  بعض  بتكليف 
بلغ  إذ  كبيرة،  بمبالغ  محمول  أجهزة  كتوريد  اآلخر،  البعض 
 28700 مبلغ  وصرف  دينار،   12300 الواحد  المحمول  سعر 
»خمس«  صيانة  مقابل  الكاملة  التقنية  شركة  لصالح  دينار 
بقسم  خاصة  واحدة  آلة  وجود  من  الرغم  على  تصوير  آالت 

المحفوظات بالوزارة.

وزارة الحكم المحلي
لفتت الرقابة اإلدارية إلى ندب موظفين للعمل بالوزارة دون 
القرارات  من  كثير  وإصدار  األصلية؛  عملهم  جهة  موافقة 
بتسيير  البلدية  المجالس  رؤساء  بتكليف  الخاصة  المخالفة 
مهام البلديات بعد انتهاء مدة انتخابهم القانونية، بالمخالفة 

التقرير جملة  بالبلديات، سجل  التعليم  إدارات  وعلى مستوى 
يتوافق  ال  بما  مدارس  مديري  تكليف  أبرزها  المخالفات،  من 
ال  العجز  لسد  معلما   123 مع  والتعاقد  العملية،  ومؤهالتهم 
عمره  تجاوز  اآلخر  والبعض  تربوية  مؤهالت  بعضهم  يحمل 
التعليمية  المؤسسات  استكمال  في  والتأخر  عاما،  الستين 
المتعاقد عليها، وعدم مالئمة بعض مباني المدارس الخاصة 

لمزاولة النشاط التعليمي.
رصدت  التعليم،  لوزارة  التابعة  الجامعات  مستوى  وعلى 
الهيئة تجاوزات مالية في جامعات »بنغازي« و»عمر المختار« 
و»طبرق« و»محمد بن علي السنوسي- البيضاء«، و»إجدابيا«، 
ماليين  ثمانية  بمبلغ  كليات  سبع  إنشاء  على  التعاقد  ومنها 
المحاسبة،  أخذ موافقة ديوان  دينارا، دون  ألفا و752  و690 
واستخدام إيصاالت غير قانونية لجباية الرسوم من الطالب، 
والتوسع في صرف العهد المالية وعدم مراعاة تسويتها في 
المواعيد المقدرة، وإهدار المال العام في المبالغة في اإلنفاق 
مالية  مكافآت  ومنح  الغذائية،  والوجبات  السفر  تذاكر  على 

مخالفة، وعدم العدالة في صرف مستحقات العمل اإلضافي.

وزارة الصحة
التي  المخالفة  القرارات  من  كثيرا  الوزارة  اتخاذ  التقرير  أكد 
مكافآت،  وصرف  موظفين،  وندب  استثنائية  بترقيات  تتعلق 
ومنها صرف مكافآت مالية شهرية لـ»14« موظفا متعاونين 
750 و4000 دينار شهريا، الفتا إلى  مع الوزارة، تتراوح بين 
الشؤون  إدارة  لمدير  المصروفة  المالية  العهد  تسوية  عدم 
سكن  بدل  وصرف  الفنية،  للشؤون  الوزارة  ووكيل  اإلدارية 
لـ»15 موظفا« دون وجه حق، واالستمرار في صرف مكافآت 
للموظفين  والمبالغة في صرف مكافآت مالية  للمستشارين، 

بالوزارة دون تحديد األعمال والخدمات التي قاموا بإنجازها.
الشركات  من  مقدمة  عروض  وجود  بعدم  التقرير  ونوه 
والمستلزمات  األثاث  وقطع  األجهزة  بعض  توريد  بشأن 
اإلنفاق  والمبالغة في  الطبية طبرق،  الخدمات  لمركز  الطبية 
على النظافة والسفرجة، حيث تم توقيع عقد بقيمة 120 ألف 
دينار بند نظافة وسفرجة، وتقديم إعانات مالية دون تحديد 
أسباب، ومنها صرف مليونين و800 ألف دينار لشركة الوفاء 

الدائم للخدمات الطبية.
المستشفيات  في  الموجودة  بالمخالفات  يتعلق  وفيما 
التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، فتمثلت في تفشي 
ظاهرة التسيب اإلداري؛ من عدم التزام األطباء واالستشاريين 
العاملين بعيادة القلب بمركز بنغازي الطبي بعملهم والتفرغ 
القطاع  في  األطباء  بعض  وعمل  الخاصة،  بالعيادات  للعمل 
للجراحة  الجالء  بمستشفى  الرسمي  الدوام  أثناء  الخاص 
األطفال  نفسه في مستشفى طب وجراحة  واألمر  والحوادث، 
مساعدة  وطبية  طبية  عناصر  بتشغيل  األخير  وقيام  بنغازي، 
النظافة  بغياب  تتعلق  عديدة  وسلبيات  تعاقد،  إجراءات  دون 
التابعة  المستشفيات  بعض  في  وتقادمها  األجهزة  وضعف 
102 مليار و111 مليونا و700  للوزارة، في ظل موازنة تبلغ 

ألف دينار.
الحكومة  تخصيص  من  الرغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
الموقتة مبالغ مالية لوزارة الصحة في بند التحسين والتطوير 
المالية،  لمخصصاتها  الطبية  والمراكز  المستشفيات  وتسلم 
فإنه تردي األوضاع الصحية وتدني مستوى الخدمات والنقص 
في األدوية الضرورية لألمراض المزمنة استمر، بسبب -وفق 
ما أكده التقرير- عدم وضع الوزارة آلية معينة لكيفية صرف 
وتصرف  والتطوير،  التحسين  بند  في  المخصصة  المبالغ 

اعتماد  عدم  اإلداري«  »القصور  مخالفات  مقدمة  في  جاء 
عقود الموظفين العاملين، وغياب اللجان المختصة بالتدريب، 
القانونية«،  أطرها  خارج  العامة  األموال  صرف  و»استسهال 
الوزراء،  مجلس  بديوان  المختصة  اللجان  على  عرضها  دون 
صرف  في  التوسع  وأهمها:  المالية،  للتجاوزات  أمثلة  ذاكرا 
وظيفية  عالقة  أي  تربطهم  ال  ألشخاص  خارجية  سفر  تذاكر 
صرف  ذلك:  ومن  المبيت«،  »بدل  وصرف  المجلس،  بديوان 
ثالثة ماليين و141 ألفا و600 دينار، لشركة السفير للتعهدات 
يتم  لم  لشخصين  وإقامة  عالج  مقابل  الفنية،  والخدمات 
تحديد هويتهما والجهة التابعين لها، وعدم تصديق فواتير 
العالج من قبل السفارة الليبية بألمانيا، وصرف مبلغ 101 ألف 
و558 دينارا لصالح مواطن، مقابل سداد فواتير تذاكر سفر 
وحجز فنادق، وحجز تذاكر سفر خارجية لستة أشخاص لزيارة 
عدة عواصم بإجمالي مبلغ 126 ألفا و113 دينارا، من خالل 

شركة دعاء الخير للخدمات السياحية.
كما رصدت الهيئة مخالفات تتعلق بالتوسع في الحجوزات 
دينار  و300  ألفا   372 صرف  ذلك  ومن  واإلعاشة،  الفندقية 
إقامة  لصالح شركة منارة سوسة للخدمات السياحية، مقابل 
ألف   475 أيام، وصرف  البلديات لمدة خمسة  وإعاشة عمداء 
فاتورة ملتقى  المتواصل، لسداد  اإلمداد  دينار لصالح شركة 
العرف االجتماعي ببلدية الساحل بأسعار مبالغ فيها، كاحتساب 
إيجار خيمة الضيافة بقيمة 215 ألف دينار، وصرف مبلغ 269 
ألفا و333 دينارا لصالح شركة السالل للنظافة، مقابل أعمال 
ألف   40 بمعدل  الوزراء  مجلس  بديوان  والسفرجة  النظافة 

جنيه لكل شهر.
في  التوسع  التقرير،  رصدها  التي  المالية،  التجاوزات  ومن 
شراء السيارات دون تقيد بالتشريعات المنظمة للشراء، ومن 
أي  تربطهم  ال  أشخاص  إلى  السيارات  بعض  تسليم  ذلك 
صلة بديوان مجلس الوزراء، مثل مدير مكتب وزير الخارجية، 
كتيبة  منتسبي  ومن  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  ورئيس 
الليبية  المؤسسة  ومقرر  النواب،  بمجلس  وموظف  تاروغاء، 
غدامس،  مستشفى  ومدير  الصحة،  وزارة  ووكيل  لالستثمار، 
وذلك فضال عن عدم ذكر ثمن السيارات في العقود المبرمة 
حيث  من  السيارة  بنوع  التقيد  وعدم  الموردة،  الشركات  مع 

سعة المحرك والقيمة.
شراء  في  بالتوسع  تتعلق  تجاوزات  عن  التقرير  وكشف 
مليون  صرف  إلى  الفتا  التجهيزات،  وبعض  القرطاسية 
لمستلزمات  المتخصص  لشركة  دينار  و1700  ألفا  و293 
األمن  لجهاز  وأجهزة  أثاث  توريد  بشأن  المباني،  وتقنيات 
الداخلي بنغازي، وصرف 388 ألفا و215 دينارا لشركة البرق 
بنغازي،  العام  المحامي  مكتب  تجهيز  مقابل  للتجهيزات، 
خصصت منها 180 ألف دينار لشراء عشرة مكاتب درجة أولى، 
وصرف مبلغ 932 ألفا و370 دينارا لصالح شركة الهرم األكبر 
دينار،  ألف   20 رأسمالها  يتعدى  ال  التي  العامة،  للتجهيزات 
اإللكترونية  واألجهزة  اإلدارية  المكاتب  من  توريد  مقابل 

والمضخات لبلدية سلوق.

وزارة المالية
أشار التقرير إلى عدم وجود جرد سنوي ومفاجئ، وعدم متابعة 
فائض المخصصات المالية قبل نهاية السنة المالية والعمل 
على إعادتها للخزانة العامة، و»التراخي« في جباية اإليرادات 
السيادية كإيراد مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومصلحة 

الجوازات.
للعام  بالوزارة  المالي  الموقف  عن  التقرير  مالحظات  وفي 
اإلنفاق  في  الترشيد  بمبدأ  »التقيد  غياب  إلى  أشار   ،2018
العام في ظل غياب اإليرادات الالزمة لدعم الموازنة« بالنسبة 
إلى  والتخطيط  المالية  وزارة  قبل  من  المسيلة  المبالغ  إلى 
من  الفترة  في  والمؤسسات  والشركات  والهيئات  الوزارات 

األول من يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.
ورصد التقرير تجاوزات مالية، كان أبرزها صرف عهدة مالية 
دون  الوظيفي  االزدواج  لجنة  لرئيس  دينار  ألف   30 بقيمة 
الذين  للموظفين،  المسلمة  السيارات  تسلم  وعدم  تسويتها، 
انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة، وصرف مكافآت شهرية للجنة 
العطاءات دون إرفاق ما يفيد اجتماعها أو تقديم نتائج أعمالها، 
المراقبات  بعض  في  الداخلية  الجرد  لجان  تقارير  ورود  وعدم 

ومكاتب الخدمات المالية إلى اللجنة الرئيسية للجرد.
مصلحة  ومكاتب  بفروع  مالية  تجاوزات  التقرير  رصد  كما 
الضرائب بوزارة المالية، ومنها قيام بعض الفروع »لم يسمها 
الجهات  إلى بعض  مباشر  إيراداتها بشكل  بتحويل  التقرير« 
الممولة من الخزانة العامة، األمر الذي »يعد تصرفا بالمجان 
الضرائب  مصلحة  إيرادات  في  والتصرف  الدولة«،  أموال  في 
مليونا   33 البالغة   2018 العام  خالل  الجباة،  األخضر  الجبل 

و946 ألفا و585 دينارا و525 درهما

أغراض  في  المبالغ  هذه  في  والمراكز  المستشفيات  إدارات 
أخرى كشراء السيارات وكعوب الوقود وكروت الهواتف وصرف 

العهد المالية والمكافآت.

وزارة االقتصاد والصناعة
أوضح التقرير عدم وجود مؤهالت علمية بالملفات الوظيفية 
التجارة  إدارة  ومدير  القانوني،  المكتب  مدير  من:  لكل 
التابعة  السيارات  تسجيل  إجراءات  إتمام  وعدم  الخارجية، 
للوزارة لدى الهيئة العامة للنقل والمواصالت، وعدم تسليم 
مدير مكتب الوزير المنقطع عن العمل ما بحوزته من سيارات، 
السلع  توريد  دون  المالية  المبالغ  الشركات  بعض  وتسلم 

بالكامل.
وصرف عهدة مالية بقيمة خمسة آالف يورو لمدير اإلدارة 
المالية بالوزارة، لغرض تغطية نفقات السفر إلى الجمهورية 
تسوية  وعدم  الموازية،  السوق  من  شراؤها  وتم  السورية، 
ألف   25 بقيمة  والصناعة  االقتصاد  لوزير  المالية  العهدة 
دينار من العام الماضي نظير سفره إلى دولة تونس، وصرف 
دينار   1000 بواقع  شهري  بشكل  موظفين  لتسعة  مكافآت 

بالمخالفة للقانون.

وزارة الداخلية
مع  األمن  مديري  بعض  تعاون  إلى  اإلدارية  الرقابة  لفتت 
هيئة الرقابة اإلدارية، وعدم اتخاذ بعض مديريات األمن أي 
وموظفي  مقار  تطال  التي  التهديدات  مواجهة  في  إجراءات 
»تقاعس  الهيئة  وثقتها  التي  المخالفات  بين  ومن  الشركة، 
المواطنين  أمن بلدية شحات في منع بعض  ضباط مديرية 
سوسة  بين  الرابط  المياه  تحلية  خط  مسار  على  البناء  من 
في  تمثلت  تجاوزات  الهيئة  سجلت  كما  البيضاء«.  ومدينة 
عدم تسوية العهد المالية المصروفة خالل العام 2018، على 
السيارات  تسجيل  وعدم  القانونية،  المدة  انتهاء  من  الرغم 
للمواصالت، وتسليم  العامة  بالهيئة  الداخلية  لوزارة  التابعة 
وظيفية  عالقة  تربطهم  ال  ألشخاص  للوزارة  تابعة  سيارات 
بالوزارة، والمبالغة في تمليك السيارات التابعة للوزارة، »مما 
يعد إهدارا ممنهجا لألصول« وفق التقرير، والتوسع في شراء 
السيارات بواقع 900 سيارة دون الحصول على موافقة مجلس 
الوزراء. وأشار التقرير إلى تصرف جهاز الهجرة غير الشرعية، 
التقيد  دون  تحصيلها  تم  التي  اإليرادات  في  للوزارة،  التابع 
مبالغ  لتحصيل  معتمدة  غير  إيصاالت  واستخدامه  باللوائح، 

من الوافدين العرب واألجانب نظير 100 دينار.

وزارة الدفاع
وقف  رغم  جديدة  بتعيينات  قرارات  إصدار  على  التقرير  ركز 
لجنة  تشكيل  وعدم  الجديدة،  التعيينات  الوزراء  رئيس 
العطاءات بالوزارة بالمخالفة للقانون، وصرف مساعدات مالية 
بالوزارة،  وظيفية  عالقة  تربطهم  ال  وعسكريين  لموظفين 
مدتها  تجاوزت  مالية  بمبالغ  الودائع  بحساب  واالحتفاظ 
والصرف  العام،  اإليراد  حساب  إلى  إضافتها  دون  القانونية 
على بعض المتطلبات اليومية وبعض التجهيزات من حساب 
الودائع واألمانات، والتوسع في حجز إقامة الفنادق دون تحديد 
استرداد  عن  الوزارة  وعجز  الصرف،  تنظيم  وضوابط  أسس 

خمس سيارات ممن انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة.
وزارة الخارجية

وصفت الهيئة الدور الخارجي لوزارة الخارجية بـ»الباهت«، 
إليفاد  الوزارة  عن  الصادرة  القرارات  كثرة  من  الرغم  على 
في  للعمل  آخرين  وتكليف  رسمية  مهام  في  موظفين 
غير  الخارج  في  السفارات  معظم  أن  إلى  مشيرة  السفارات، 

خاضعة للوزارة.
وصرف  عمل،  عقد   128 الوزارة  إبرام  إلى  التقرير  ولفت 
وعدم  العمل،  وزارة  من  اعتمادها  دون  للمتعاقدين  مرتبات 
قدرة الوزارة على إعادة بعض السفراء والدبلوماسيين للعمل 
بالداخل من الذين انتهت مهمتهم بالخارج، وعدم إحالة نسخ 
من قراراتها إلى هيئة الرقابة اإلدارية، واتخاذ الوزارة ثمانية 
قرارات مخالفة للوائح والقوانين تتعلق بتمديد عمل موظفين 
بالمخالفة  رسمية  مهام  في  البعض  وإيفاد  مكافآت  ومنح 
للوائح، وتكليف أحد الموظفين بعدة وظائف قيادية بالوزارة 

مديرا إلدارة آسيا وأستراليا ومستشارا للوزارة.
مالية  بمبالغ  الودائع  بحساب  الوزارة  احتفاظ  إلى  ولفتت 
اإليراد  حساب  إلى  إضافتها  دون  القانونية  مدتها  تجاوزت 
وبعض  اليومية  المتطلبات  بعض  على  والصرف  العام، 
وصرف  بالمخالفة،  واألمانات  الودائع  حساب  من  التجهيزات 

عهدة مالية لمدير مكتب بنغازي من حساب إيرادات الوزارة.
وزارة العمل

إدارتين  بمهام  موظفا  الوزارة  تكليف  عن  التقرير  كشف 
بديوان الوزارة، هما مدير مكتب الشؤون االجتماعية تاروغاء، 
إيقاف  واستمرار  بالوزارة،  بالخارج  النازحين  قسم  ورئيس 
205 موظفين من فائض المالكات الوظيفية على الرغم من 
درنة  العمل  مكتب  من  وإحالتها  اإلدارية  إجراءاتهم  استيفاء 

إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
سفر  تذكرة   43 صرف  إلى  اإلدارية  الرقابة  وأشارت 
بالوزارة،  وظيفية  عالقة  تربطهم  ال  وأشخاص  لموظفين 
ومديري  للموظفين  المصروفة  المالية  العهد  تسوية  وعدم 
وعدم   ،2018 إلى   2014 من  الفترة  في  واألقسام،  اإلدارات 
والنقل،  للمواصالت  العامة  الهيئة  لدى  السيارات  تسجيل 
انقطعت  لموظفين  المسلمة  السيارات  استرجاع  وعدم 
عالقتهم الوظيفية بالوزارة، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراء حيال 

تعرض السيارات التابعة لها للسرقة.

»الوسط« تنشر مقتطفات من تقرير الرقابة اإلدارية للعام 2018

وزارات دون خطط عمل.. وصرف المال العام خارج القانون

»العدل« تغتصب اختصاص إدارة قضايا الدولة في الدعاوى 
املرفوعة أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي

 تذاكر سفر خارجية و»بدل المبيت« 
ألشخاص ال تربطهم عالقة وظيفية بديوان 

الحكومة الموقتة

 وزارة الدفاع دون لجنة عطاءات..
 وتعيينات جديدة رغم وقف رئيس الوزراء 

جهاز الحرس البلدي مسؤول عن تسريب 
الدقيق بسبب »القصور في متابعة كشوفات 

توزيعه على المخابز«

غياب االنضباط والنظافة بالمستشفيات.. 
واألطباء تفرغوا للعمل بالعيادات الخاصة

<    عبداهلل الثني <    عبدالسالم الحاسي

<    من اجتماع سابق لمجلس وزراء الحكومة الموقتة

 القاهرة - الوسط

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

السنة الرابعة
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محليات 05

املعاناة من »الوفاق« و»املوقتة« توحد املعلمني

نقابة معلمي  باسم  الرسمي  الناطق  قالت 
التعليم  إن وزارة  العسبلي  ليبيا نجاح 

-2019 الدراسي  للعام  المؤقته  بالحكومة 
2020 أجلت حتى بداية شهر أكتوبر القادم، 
وهذا يدل على انضمام الوزارة إلى اعتصام المعلمين 

والوقوف بجانبهم من أجل نيل حقوقهم.
وأوضحت العسبلي خالل حوار إلى »الوسط«، أن 

المعلمين والعاملين  زيادة رواتب  الوزارة حريصة علي 
التربية والتعليم ولها مواقف قوية مع  في قطاع 

النقابة العامة ، متمنيه أن تكون يد العون في تنفيذ 
القانون والتكون يد معرقلة له تحت أي ضغوطات 
آلن جل موظفي الوزارة في خندق واحد مع حقوق 

الحوار: يلي نص  المعلمين، وفيما 

● ما الذي أوصل األمور إلى محطة االعتصام؟
تشريعية  جهات  من  األبواب  جميع  طرقوا  المعلمون 
مع  وتواصلنا  الحكومة،  وزراء  رئاسة  إلى  وصلنا  وتنفيذية 
النواب عقيلة صالح، ولكن بعد عرقلة تنفيذ  رئيس مجلس 
االعتصام  أعلنت  النقابة،  مسدود  لطريق  ووصولنا  القرار 
ملزم  والكل  تنفيذه،  حتى  االستحقاق  هذا  عن  نتراجع  ولن 
في  التشريعية  الجهة  من  صدر  الذي  القانون  هذا  بتنفيذ 
خزائن  في  اآلن  المعلمين  مرتبات  فإن  وللعلم  الدولة، 

القانون. تنفيذ  القرار  المركزي وعلى أصحاب  ليبيا  مصرف 
انطالق  اقتراب  مع  خصوصًا  اإلضراب  مستقبل  ما   ●

الدراسي؟ العام 
البيضاء،  المركزي  ليبيا  مصرف  من  الصادر  البيان  بعد 
بزيادة  الخاص   4 رقم  القانون  لتعطيل  جدًا  المعلم مستاء 
من  صدر  القانون  هذا  أن  يعلم  والكل  المعلمين،  رواتب 
تنفيذ  لعدم  كافي  مبرر  هناك  وليس  التشريعية  الجهة 
القانون كل الحجج واهية ، ورغم كل مايحدث من إجراءات 
تتراجع  لن  ليبيا  لمعلمي  العامة  النقابة  أن  إال  أستفزازية 
في  الرواتب  زيادة  وصرف  القانون  بتنفيذ  إال  اإلضراب  عن 

المعلمين. حسابات 
لكم  تعهد  ومن  مطالبكم  بتنفيذ  وعود  هناك  هل   ●

بذلك ...؟
، رئيس  التشريعية  الجهات  الوعود من  نعم تلقينا جميع 
المستشار عقيلة صالح قدم وعودًا بالتنفيذ  النواب  مجلس 

اللحظة. القانون حتى  ينفذ  ولم 
● وما مبرراتهم ...؟

وهكذا،  قريبًا  تنفيذه  وسيتم  صدر  القانون  إن  يقولون 
االستجابة  وعدم  األزمة  واستمرار  األطراف  تعنت  حال  وفي 
القرار،  لتنفيذ  الوحيد  الحل  هو  العام  اإلضراب  سيكون 

تتجاهل  دولة  وقضية  عام،  رأي  قضية  القضية  وستكون 
موظفيها. حقوق 

تــتم  لم  إذا  محتملة  تصعيدية  خطوات  هناك  إذن   ●
؟ لمطالبكم  االستجابة 

أن تحقيق  إال  العامة،  النقابة  تواجه  التي  الضغوط  رغم   

االعتصام،  وتعليق  لرفع  البديل  هو  المعلمين  مطالب 
فاالعتصام سيأخذ مجرى معينًا في أمور تصاعدية في حالة 
والمطالبة  مستمرة،  احتجاجية  وقفات  مثل  التنفيذ،  عدم 

بإقالة كل الفاسدين وأمور أخرى.
مستوى  على  موحدة  المعلمين  نقابة  التزال  هل   ●

...؟ ليبيا 
الغرب والجنوب والشرق  مازالت موحدة لدينا أعضاء في 
العمل  جاٍر  واآلن  المناطق،  كل  في  وحاضرين  متجانسين 

الليبي. علي عقد اجتماع بعون اهلل تعالى في الجنوب 
التعليم  لوزارة  التابعين  المعلمين  استبعدتم  هل   ●

..؟ الوفاق من مطالبكم  بحكومة 
طالبنا  وعندما  ليبيا،  مستوى  على  عامة  كنقابة  نحن   
الغربية  المنطقة  معلمي  نستبعد  لم  المعلمين  بحقوق 
لم  بدورها  التي  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  خاطبنا  بل 
لمعلمي  الكلمة  كانت  ولكن  الخصوص  هذا  في  رأيها  تبد 
في  شامل  اعتصام  في  دخلوا  عندما  الغربية  المنطقة 

.2018
وكيف تقيمون في النقابة موقف المجلس الرئاسي؟  ●

موقف المجلس الرئاسي ال يشكل شيًئا.. القرار للمعلمين 
أما  الحكومه،  وليست  مصيرهم  يحدد  من  واعتصامهم 
مشرف،  غير  فهو  الوفاق  حكومة  في  التعليم  وزارة  موقف 
ووزارة التعليم تقف عثرة في وجوه أصحاب هذا االستحقاق 

الحكومتين. في  األمرين  يعانون  والمعلمون  البداية،  منذ 
الكادر  بشروط  المدارس  إدارة  التزام  عن  ماذا   ●

الكادر؟ بتقليص  التعليم  ومراقبات  الوظيفي 
مالئم  وغير  للواقع  مطابق  غير  جاء  الوظيفي  الكادر 
للوقت، فهو قرار صادر عن طريق وزارة التعليم، ولم يطبق 

في المدارس إال إجراءات فقط.
واعتماد  إعالن  في  توحيدًا  اآلن  حتى  نر  لم  لماذا   ●
اإلعدادية  الشهادات  في  وخاصة  امتحانات  نتائج 

...؟ والثانوية 
االختصاص،  أصحاب  التعليم  وزارة  علي  يطرح  سؤال   
إعالن  في  التشتت  علي  جدًا  معترضة  العامة  والنقابة 
لجنة  اختصاص  من  األمر  هذا  أن  إال  النتائج،  واعتماد 

التعليم. بوزارة  االمتحانات 

الناطق الرسمي باسم نقابة معلمي ليبيا

 االعتصام سيأخذ منحى تصاعدًيا حال استمرار تجاهل املطالب

مصير 11 ألف طالب كان في مهب الريح

جامعة طبرق .. العقل ينتصر على الصراعات القبلية
من جديد عادت الحياة لجامعة طبرق، التي شهدت توقف الدراسة 
فيها لفترة كبيرة بسبب النزاع القبلي على منصب رئيس الجامعة، 

الذي هدد مستقبل نحو 11 ألف طالب.
واستؤنف العمل بجامعة طبرق، صباح األربعاء الماضي، بعد نجاح 
بوالخطابية  فرج  طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  جهود 
الجامعي  العام  الدراسة واستكمال  الوصول لحل يضمن عودة  في 

2018 / 2019، بين األطراف المتنازعة.
وشدد بوالخطابية في تصريحات لجريدة »الوسط«، على ضرورة 
أي  عن  طبرق،  جامعة  منها  التي  الحيوية،  الدولة  مؤسسات  إبعاد 
والفساد،  االنهيار  من  عليها  حفاظًا  قبلية؛  تجاذبات  أو  صراعات 
القبلي  النزاع  وإغالقها بسبب  بالجامعة  الدراسة  أن تعطل  مضيفًا 
على منصب رئيس الجامعة، هدد مستقبل أكثر من 11 ألف طالب 

بعد إغالقها في النصف األول من شهر رمضان الماضي.

والمشايخ  واألعيان  الحكماء  »بجهود  قائاًل:  بوالخطابية  وتابع 
بمنطقة البطنان استطعنا الوصول لحل يقضي باستئناف الدراسة 
بالجامعة، وحل اإلشكال القائم بتكليف الدكتور حسن علي بتسيير 

أمور الجامعة«.
وذكر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن مشايخ القبيلتين 
المتنازعتين قدموا تنازالت كبيرة من أجل مصلحة أبنائهم الطالب.

من جانبه قال المكلف مهام رئاسة الجامعة بشكل موقت الدكتور 
حسن علي لـ»الوسط«، إن عودة الدراسة من جديد خطوة كبيرة 
طالما انتظرناها من حكمائنا وعقالئنا ومشايخنا بمنطقة البطنان 
الذين ساهموا في حل المشكلة ولو بشكل موقت؛ ألن هناك كليات 

كثيرة مقبلة على االمتحانات وأخرى لم تكمل امتحاناتها.
يعقد  وسوف  األربعاء،  يوم  أبوابها،  فتحت  الجامعة  أن  وأضاف 
تحديد  أجل  من  المقبل،  األسبوع  بداية  اجتماعه  الجامعة  مجلس 
موعد الدراسة واالمتحانات سواء للدور األول أو الثاني، »لن يكون 

هناك تعطيل للدراسة أكثر من ذلك من أجل مصلحة الطالب«.
االلتفات  وعدم  لدراستهم  »لاللتفات  الطالب  جميع  علي  ودعا 

للمشاكل القبلية والصراعات الحاصلة داخل جامعة طبرق«، مضيفًا: 
»سوف نتغلب عليها بإرادتنا وعزيمتنا وبجهود جميع أعضاء هيئة 

التدريس والموظفين بجامعة طبرق«.
وقال الطالب بكلية اآلداب بالجامعة، محمد عبداهلل الساعدي، إن 
مصير الطالب أصبح مجهواًل عندما أغلقت الجامعة أبوابها، مطالبًا: 
أن يقفوا صفًا واحدًا من  الطلبة  الطالب واتحاد  »يجب على جميع 
والوطن عن مصالحهم  المدينة  أجل مصلحتهم، وتغليب مصلحة 
القبلية  للصراعات  والقبلية، وعدم جرهم من قبل ذويهم  الخاصة 

التي ضيعت المدينة وهدمت مؤسساتها وإدارتها«.
في  المختار  عمر  جامعة  عن  استقلت  طبرق  جامعة  أن  يذكر 
الثني،  عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس  من  بقرار   2015 ديسمبر 
كلية   19 أصل  من  مفعلة  كلية   13 من  أكثر  الجامعة  تضم  حيث 
الطبية  والتقنية  والتمريض  والصيدلة  البشري  الطب  كليات  وهي 
واالقتصاد والعلوم السياسية والهندسة والعلوم واآلداب والموارد 
الطبيعية وعلوم البيئة والسياحة واآلثار والحقوق والتربية والرياضة 

والتربية البدنية، وبها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

بنغازي ـ سالم العبيدي

طبرق ــ الوسط: فراس بن علي

تقرير ــ ابتسام أغفير

أطفال ليبيا ضحايا عنف الحرب واأللعاب اإللكترونية
قطنش: نتمنى ابتكار وزارة لرعاية األمهات واألطفال الجتياز فترة ما بعد الحرب

مع  ليبيا،  أطفال  على  يسيطر  متزايد  وعنف  غريبة  ظواهر 
مواجهات  معاصرتهم  عن  فضال  القتالية،  األلعاب  انتشار 
سلوكهم  في  أثر  مما  سنوات،  منذ  ليبيا  في  مستمرة  مسلحة 
الذي لم يعد طبيعيا، وهو ما ظهر في المفاجأة المربكة، التي 
حين  إنتصار،  وجه  على  ارتسمت  اإلحباط،  من  مشاعر  تحمل 
مرت من أمام مجموعة من األطفال بسيارتها، فانهال األطفال 
عليها بسيل من البصاق والكلمات البذيئة، وأقدموا على إيقاف 
الخوف تالشى من عيون  أمامها..  السيارة بجلوسهم ونومهم 

األطفال وتم استبدال نظرات عنف ال متناهٍ به.
من  األولى  هي  لـ»إنتصار«  حدثت  التي  الحادثة  تكن  لم 
نوعها، ولكن عنف األطفال في تزايد، بل أصبح ظاهرة يصعب 
تقوم  التي  والجمعيات  المؤسسات  غياب  ظل  في  عالجها، 
بتأهيل هؤالء األطفال نفسيا بعد الحرب، وبعد انتشار األلعاب 

القتالية، ال سيما »بوبجي«.
وكيفية  العنف  هذا  أسباب  معرفة  حاولت  »الوسط«  جريدة 
عالجه، من خالل عدد من الطبيبات والمتخصصات النفسيات، 
منهن طبيبة األعصاب المتخصصة في الصرع، الدكتورة سعاد 
علي قطنش، التي أكدت أن األطفال يواجهون -بسبب مشاهد 
الفرد  الدماغ، مماثلة لما يصيب  العنف- تغيرات كيميائية في 
بعد الصدمة العصبية النفسية، فيصبحون غير مبالين بالخطر، 
وتميل تصرفاتهم إلى التهور والتحدي والعدوانية مع الجميع، 
في البيت والشارع والمدرسة، ويبتعد هؤالء األطفال عن التعاون 
مع اآلخرين، وال تشبع رغباتهم وحاجاتهم بأي شيء، بينما تزيد 

حدة األعراض كلما تعرض الطفل أكثر لألخبار.
يتأثرون  الثامنة  سن  تحت  األطفال  أن  قطنش  وأضافت 
المنظر،  وقبيحة  بشعة  شخصيات  تحوي  التي  بالمشاهد 
وبالسلوك العنيف لهذه الشخصيات في الرسوم المتحركة، وفي 

المقابل البنات أكثر تأثرا من الصبيان في هذا األمر طبعا.
وأوضحت أن »بوبجي« من األلعاب التي تغير الدماغ وتؤدي 
واالنسحاب  االكتئاب،  منها  العصبي،  للجهاز  بالغة  أضرار  إلى 
النوم  واضطرابات  والعنف،  والهيجان  والغضب  االجتماعي، 
أو  والشراهة  األكل،  واضطرابات  الجسم،  في  العامة  واآلالم 
القلق  ونوبات  االنتباه،  وتشتت  والنسيان  الشهية،  انعدام 

والذعر، إضافة إلى األزمات واالنهيار العصبي في حالة استمرار 
اللعب بها.

إلى تكاتف  إلى أن عالج هؤالء األطفال نفسيا يحتاج  ولفتت 
من األسرة والمحيطين بالطفل، ال سيما في الحاالت التي تعاني 
من الفزع الليلي والتبول الال إرادي، والتي قد تحتاج إلى العالج 
الفيتامينات  االكتئاب والمهدئات، وكذلك  أدوية  باألدوية مثل 
 ،»Eو  A« وفيتاميني  »بي«  فيتامين  ومركبات  األوميغا  مثل 
والتحدث  االختصاصي  مع  والجلوس  النفسي  بالتحليل  والعالج 
معه والوصول إلى النقطة التي تخيف الطفل المريض، وتسبب 

الصدمة والعمل على تفتيتها تدريجيا، هذا باإلضافة إلى النوم 
مثل  الرياضات  ولعب  المنتظمة،  العائلية  والوجبات  المبكر 
التمارين السويدية واليوجا، والوجود في المساحات الحرة للعب 
الذي  الكشفي  النشاط  في  والمشاركة  مربين،  إشراف  تحت 

يحوي الكثير من إعادة الطمأنينة والهدوء والثقة.
إلى  والعودة  العامة  المكتبات  تنشيط  ضرورة  أكدت  بينما 
قراءة الكتب وتشجيع األطفال والمراهقين عليها، »هناك كثير 
من الجمعيات األهلية التي تبذل جهودا كبيرة في هذا التأهيل 

لألطفال بمساعدة االختصاصيات«.

من  يكون  األسرة  لرعاية  وزارة  ابتكار  »نتمنى  وأضافت: 
الحرب،  بعد  ما  فترة  واألطفال الجتياز  األمهات  تأهيل  مهامها 
النشاطات  هذه  لمثل  أماكن  توفير  مهامها  من  أيضا  ويكون 
من  وتطويرها  والعلمية  والرياضية  الفنية  المواهب  واكتشاف 

أجل مستقبل أفضل«.
علم  في  المتخصصة  أمازونات،  منظمة  عضو  تقول  بينما 
مشروعا  نفذت  المنظمة  إن  قيني،  عائشة  االجتماعي،  النفس 
متكامال من أجل تأهيل األطفال نفسيا بعد الحرب، وذلك قبل 
عامين، بينما تنفذ حاليا مشروع دعم نفسي واجتماعي للمرأة، 

كما أن لديها مقترحا تسعى لتنفيذه بإعادة مشروع المساحات 
واجتماعيا  نفسيا  للطفل  داعم  برنامج  وهو  للطفل،  الصديقة 
وتربويا، ويشمل عدة نشاطات ترفيهية واجتماعية ويهدف إلى 

توفير مساحات آمنة لألطفال من أي خطر يهددهم.
وأضافت أن »أطفالنا لديهم مشاكل كثيرة تربوية ونفسية، 
خاصة أن األهل ال يقومون بدورهم التربوي، كما أن األمهات 
من  يظهر  ما  وهو  وأسري،  تربوي  وإرشاد  توعية  إلى  يحتجن 
أن  مضيفة  واجتماعي«،  نفسي  دعم  كمسؤول  عملي  خالل 
األطفال  تصرفات  فإن  لذلك  التربية،  في  األساسية  المشكلة 
تغيرت مع انعكاسات أحداث الحرب وتأثير الفضائيات واأللعاب 

اإللكترونية عليهم.
تأهيل  بهدف  دعما  تتلقى  ال  المنظمة  أن  على  وشددت 
األطفال، ال سيما أن هذه البرامج تحتاج إلى تكاتف الجهود مع 

توافر دعم مادي كبير.
وتعديل  النطق  لمشاكل  »غادة  مركز  رئيس  وتقول 
أن  يمكن  الليبيين  األطفال  غالب  إن  العقوري،  غادة  السلوك« 
مدة  مع طول  ال سيما  الحرب«،  بعد  ما  »أطفال  عليهم  يطلق 
المواجهات المسلحة في ليبيا، »لم تبقَ لنا إال فئة األطفال من 

بداية الحرب حتى يومنا هذا«.
مسؤولية  تتحمل  ال  الحرب  إن  قالت  ذلك  من  الرغم  وعلى 
يعيشها  التي  والبيئة  التربية  بل  وحدها،  الطفل  سلوك  تغير 
من أهم العوامل المساعدة في اضطرابه نفسيا، وسبب سلوكه 
العدواني، إضافة إلى أن األم أو األب أحدهما عنيف مع الطفل، 
وفي بعض األحيان يقوم ولي األمر بتحريض طفله على ضرب 
أطفال آخرين كنوع من تدريبه على الدفاع عن نفسه، وهذا أمر 
خاطئ ويخلق العدوانية لديه، كذلك من أسباب عدوانية الطفل 
الذي لديه مشاكل نطق أو مشاكل تعلم، عندما يتعرض للتنمر 
العدوانية  وهي  دفاع  وسائل  لنفسه  خلق  قد  نجده  أقرانه  من 

المفرطة.
إنهم  قالت  العدواني،  السلوك  ذوي  األطفال  تأهيل  وعن 
مشاكل  ولديه  المضطرب  الطفل  أوال  فئتين،  إلى  ينقسمون 
والتشتت،  الحركي  والفرط  النطق  مشاكل  مثل  أخرى  سلوكية 
وشد  ضبطه  يتم  حتى  سلوك،  تعديل  مراكز  إلى  يحتاج  وهذا 
وذهنية  حسية  مهارات  تنمية  ذات  تأهيل  ببرامج  انتباهه 
إدراكية، والفئة الثانية وهي الطفل الطبيعي الذي يحتاج إلى ناد 

رياضي، لتغيير اهتماماته وتوجهاته، وخلق اهتمامات أفضل.

<   سعاد علي قطنش

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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لندن ــ وكاالت

تزايد احتماالت عقد انتخابات مبكرة في بريطانيا

البرملان يخوض مواجهة شرسة ضد جونسون ويتمسك برفض »بريكست« دون اتفاق
 

مني  منصبه،  توليه  من  فقط  أسابيع  ستة  بعد 
مؤلمة  بهزيمة  جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس 
نواب  من  كبير  عدد  انشقاق  بعد  البرلمان  في 
لخطته  رفضهم  وإعالنهم  المحافظين،  حزبه، 
الخروج من االتحاد األوروبي من دون إتفاق مما 
برلمانية مبكرة  انتخابات  احتماالت عقد  زاد من 
نقطة  إلى  للجدل  المثير  »بريكست«  ملف  تعيد 

الصفر.
وكان من المقرر أن يصوت النواب مساء أمس 
االنفصال  منع  يستهدف  قانون  على  األربعاء 
صوت  وإذا  األوروبي.  االتحاد  عن  اتفاق  بدون 
ضد  وبالتالي  القانون،  ذلك  لصالح  النواب 
مذكرة  للتصويت  جونسون  فسيطرح  الحكومة، 
أن  ويفترض  مبكرة.  تشريعية  انتخابات  إلعالن 
تمر،  حتى  الثلثين  غالبية  على  المذكرة  تحصل 
وسط جدل داخل األحزاب إذا ما كانوا سيدعمون 

ذلك التوجه نحو عقد اإلنتخابات.
وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من 
المقرر  التاريخ  أكتوبر،   31 في  األوروبي  االتحاد 
لـ »بريكست«، في حال تم التوصل التفاق خروج 
جديد مع بروكسل أم ال. وإلثبات عزم جونسون 
ساجد  للمالية  وزيره  قدم  بتعهده،  الوفاء  على 
جاويد أولويات ميزانية الحكومة، والتي تضمنت 
إضافيين  إسترليني  جنيه  ملياري  تخصيص 
استعدادات  أجل  من   2021-2020 لعامي 

الخروج من االتحاد األوروبي.
لكن معارضيه يخشون من النتائج االقتصادية 
كانت  مهما  اتفاق،  بدون  ل»بريكست« 
الخروج  وسيتسبب  له.  السابقة  االستعدادات 
بخسارة  اتفاق  بدون  األوروبي  التكتل  من 
عائدات  هي  يورو  مليار   14,6 البريطانيين 

األمم  وفق  األوروبي،  االتحاد  إلى  صادراتهم 
المتحدة.

رفع الراية البيضاء
بهزيمة  الثالثاء  المحافظ  الحكومة  رئيس  ومني 
في  الغالبية  وافقت  فقد  البرلمان.  في  مؤلمة 
مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم 
بزمامه  تمسك  الذي  البرلمان  عمل  برنامج  في 
المذكرة  هذه  وسمحت  الحكومة.  عمومًا 
أمس  مساء  يقدموا  بأن  جونسون  لمعارضي 
أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء 
على أن يطلب من االتحاد األوروبي إرجاء جديدًا 
لبريكست حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم 
خالل  بروكسل  مع  جديد  خروج  التفاق  التوصل 

المقبلة. األسابيع 
جونسون  تكبدها  التي  الهزيمة  وتحققت 
وتصويتهم  محافظًا  نائبًا   21 انشقاق  بفضل 
النواب  أبرز  ومن  المعارضة.  نواب  جانب  إلى 
وصوتوا  الوزراء  رئيس  رغبة  على  تمردوا  الذين 
حفيد  سومس،  نيكوالس  المعارضة،  جانب  إلى 
وفيليب  تشرشل  وينستون  الراحل  الوزراء  رئيس 
من  طردهم  وتم  السابق.  المالية  وزير  هاموند 

الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.
حقق  الثالثاء،  مساء  حام  نقاش  ختام  وفي 
النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق 
فوزًا مدويًا إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 

.301
بمحاوالت  جونسون  ندد  التصويت  وقبيل 
الخاصة  استراتيجيته  عرقلة  النواب  من  عدد 
المحاوالت  هذه  واصًفا  ب»بريكست«، 
إضعاف  شأنها  من  أن  ومعتبرًا  ب»االستسالم«، 
موقفه خالل التفاوض على اتفاق انسحاب جديد 

مع االتحاد األوروبي.
في  وأعضاء  المعارضة  نواب  خطوة  إن  وقال 

ما  إلى  بريكست  إلرجاء  سعيا  المحافظ  حزبه 
على  موافقته  عدم  حال  في  أكتوبر   31 بعد 
الراية  الخروج مع بروكسل، بمثابة »رفع  شروط 
بأننا  الناس  وعدنا  »لقد  وأضاف  البيضاء«. 
األوروبي.  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  سنطبق 
نفعل  أن  وعلينا  االستفتاء  نتيجة  باحترام  وعدنا 

ذلك اآلن. هذا يكفي«.
»الكل  أن  وتابع جونسون وسط صخب شديد 
مجلس  لكن  اتفاًقا،  يريد  الحكومة  هذه  في 
العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثالث مرات 
مع  ماي  تيريزا  السابقة  الحكومة  رئيسة  )وقعته 

بروكسل( وهو بكل بساطة ال يمكن إحياؤه«.

المحافظ  النائب  انتقل  تحد،  مشهد  وفي 
فيما  العموم،  مجلس  في  مقعده  من  لي  فيليب 
حزب  صفوف  إلى  خطابه،  يلقي  جونسون  كان 

ألوروبا. المؤيد  الديمقراطيين  الليبراليين 
يحظى  الوزراء  رئيس  يعد  لم  وبالتالي، 
مقعدًا،   650 يضم  الذي  المجلس  في  بالغالبية 
وال  تلقائيًا.  الحكومة  يعني سقوط  ال  ذلك  لكن 
في  الثقة  الحكومة  خسرت  إذا  إال  ذلك  يحصل 

مذكرة تصويت رسمية.

ال اقتراحات ملموسة
ورفض جونسون اتفاق االنسحاب المطروح لكنه 

بروكسل  مع  التوصل التفاق  يريد  أنه  على  يصر 
في  لبريطانيا  عامًا   46 عمرها  عضوية  إلنهاء 

االتحاد األوروبي.
التفاوض  إعادة  األوروبي  االتحاد  قادة  ورفض 
أنه  يصر  جونسون  لكن  الحالي،  االتفاق  حول 
ذي  تهديد  مع  فقط  إنه  ويقول  تقدم،  إحراز  تم 
مصداقية باالنسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد. 
هناك  ليست  إنه  يقولون  المنتقدين  أن  غير 

مفاوضات رسمية مع بروكسل.
األوروبية  المفوضية  باسم  متحدثة  وقالت 
ملموسة«  »مقترحات  بعد  توجد  ال  إنه  الثالثاء 

من لندن تتعلق بكيفية تغيير االتفاق القائم.
الوزراء  رئيس  سيلتقي  أنه  جونسون  وكشف 
في  االولى  للمرة  فارادكار  ليو  اإليرلندي 
بريكست.  لمناقشة  المقبل  األسبوع  دبلن 
الرأي  استطالعات  في  دعمًا  جونسون  وتلقى 
خلفية  على  البرلمان  أعمال  تعليق  قراره  بعد 

بريكست.
انتخابات  في  جونسون  يحصل  أن  ويمكن 
سينطوي  ذلك  بأن  علمًا  غالبية،  على  مبكرة 
المشهد  لتشرذم  نظرًا  كبيرة،  مجازفة  على 

.2016 استفتاء  بسبب  السياسي 

السيطرة فقد  جونسون 
البريطانية  الصحف  من  العديد  وأشارت 
»فقد  جونسون  بوريس  أن  إلى  أمس  صباح 
أن  »تايمز«،  صحيفة  وعنونت  السيطرة«. 
فيما  تاريخيًا«،  تصويتًا  خسر  الوزراء  »رئيس 
المؤيدة  إكسبرس«  »ديلي  صحيفة  نددت 
لالتحاد  البرلمان  بـ»استسالم  لبريكست 
في  آخر  مذل  بـ»يوم  منددًة  األوروبي«، 

مفترضة«. ديمقراطية 
استفتاء  في  البريطانيين  من   52% ووافق 
األوروبي.  االتحاد  من  الخروج  على   2016 عام 

على  بحدة  ينقسم  البريطاني  المجتمع  لكن 
المتوقع  التصويت  من  ساعات  وقبل  الموضوع، 
الخروج،  بتأجيل  تطالب  التي  المذكرة  على 
المناهضين  البريطانيين  من  المئات  تظاهر 

البرلمان. أمام  لبريكست 
بدون  للخروج  المعارضون  النواب  تمكن  وإذا 
فستقوم  لبريكست،  إرجاء  فرض  من  اتفاق 
انتخابات مبكرة  إعالن  بإخضاع مذكرة  حكومته 
بالفعل  جونسون  وحذر  البرلمان.  في  للتصويت 
إذا  لكن  )مبكرة(،  »انتخابات  يريد  ال  أنه  من 
المفاوضات  وقف  مع  األربعاء  النواب  صوت 
لبريكست،  ضروري  غير  آخر  إرجاء  إلى  والدعوة 
ستكون  الحالة  هذه  ففي  لسنوات،  يدوم  قد 

المشكلة. لحل«  الوحيد  السبيل  االنتخابات 
انتخابات  إجراء  تفضل  إنها  الحكومة  وقالت 
األوروبية  القمة  قبل  أي  أكتوبر،  منتصف  مبكرة 
17 و18 أكتوبر. لكن بعض النواب  المقررة في 
يخشون من أن يغير جونسون موعد االنتخابات 
 31 بعد  ما  إلى  األخيرة  اللحظة  في  المبكرة 
من  الخروج  على  لندن  يجبر  قد  ما  أكتوبر، 

اتفاق. االتحاد األوروبي بدون 
النواب  بين  الشرسة  المعركة  وتتواصل 
والحكومة  اتفاق  بدون  للخروج  المعارضين 
في  مدنية  محكمة  أعلى  وأعلنت  المحاكم.  أمام 
أعمال  تعليق  جونسون  قرار  أن  أمس  إسكتلندا 
بشأن  صادر  حكم  في  وذلك  قانوني،  البرلمان 
ألوروبا  مؤيدين  نائبًا   75 رفعها  قضائية  دعوة 
فرضه  الذي  البرلمان  تعليق  تعطيل  إلى  تهدف 

بوريس جونسون.
النواب  من  العديد  غضب  جونسون  أثار  وقد 
حتى  أسابيع،  لخمسة  البرلمان  أعمال  بتعليقه 
الوقت  لهم  يترك  ال  الذي  األمر  أكتوبر،   14
موعد  قبل  اتفاق  بدون  بريكست  لوقف  الكافي 

الخروج في 31 أكتوبر.

رغم إعالن قرب التوصل التفاق سالم

طالبان تواصل شن هجماتها تزامنا 
مع زيارة املوفد األميركي إلى أفغانستان

رينزي يسعى للعودة إلى السلطة

الحزب الديمقراطي اإليطالي يجازف بالرهان على تحالف مع »خمس نجوم«

يسار(،  )وسط  اإليطالي  الديمقراطي  الحزب  يقدم 
المؤيد ألوروبا، على رهان ينطوي على مجازفة بعودته 
إلى السلطة على رأس تحالف مع حركة »خمس نجوم« 
المناهضة للمؤسسات، بعدما أضعفته انقسامات داخلية 

ونتائج مخيبة في االنتخابات األخيرة.
أمينه  هما  زعيمين  بقيادة  حاليًا  نفسه  الحزب  ويجد 
العام نيكوال زينغاريتي )53 عامًا( ورئيس الوزراء السابق 
ماتيو رينزي )44 عامًا( الذي استخدم نفوذه الكبير للدفع 

في اتجاه تشكيل التحالف الحكومي الجديد.
االنتخابات  في  نجوم«  »خمس  حركة  فوز  وشكل 
الحزب  أضعفت  ضربة   2018 مارس  في  التشريعية 
الديمقراطي الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على 
في  الرابطة  حزب  جاء  فيما  األصوات،  من   19% نحو 

المرتبة الثالثة )17%(.
وحصدت حركة »خمس نجوم« في ذلك الحين 32% 
الرابطة  من األصوات، وشكلت الحقًا حكومة مع حزب 

اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني.
اليوم  الديمقراطي  الحزب  الرأي  استطالعات  وتمنح 
الرابطة  حزب  يتقدمه  فيما  األصوات،  نوايا  من   23%
ماتيو  بزعامة  صفوفه  عزز  وقد   )32%( كبير  بفارق 
سالفيني اليميني المتطرف، فيما تسجل حركة »خمس 

نجوم« 18%.
تحالف  تشكيل  الديمقراطي  الحزب  استبعد  ولطالما 
بـ»الحزب  تنعته  كانت  التي  نجوم«  »خمس  حركة  مع 
النخبوي«. لكن بعدما أسقط ماتيو سالفيني االئتالف 
الحكومي بين حزبه وحركة »خمس نجوم« مغرقًا البالد 
في أزمة سياسية حادة، تخلى ماتيو رينزي عن تحفظاته 
حيال الحركة وطرح عقد اتفاق مع أعداء األمس يجنب 

إيطاليا انتخابات مبكرة.
سالفيني  ماتيو  االتفاق  يبقي  أن  في  الحزب  ويأمل 
بعيدًا عن السلطة، وأن يمنحه أيضًا متسعًا من الوقت 
لتعزيز موقعه قبل االستحقاق االنتخابي المقبل. وعليه 
في  انتخابات محلية  نوفمبر  في  أن يخوض  ذلك  قبل 
منطقتي إيميليا رومانيا وأومبريا، وهما معقالن لليسار 

حقق فيهما حزب الرابطة تقدمًا.

خالفات عميقة
ورأى المفكر ماسيمو كاتشياري في جريدة »ال ستامبا« 
فإن  رومانيا،  إيميليا  في  سالفيني  ماتيو  فاز  »إذا  أنه 
الحزب الديمقراطي سينهار تمامًا بعد ذلك«. واضطر 
عن  التخلي  إلى  الماضي  العام  الديمقراطي  الحزب 
اختراقًا  حقق  الذي  سالفيني  ماتيو  لصالح  السلطة 
المناهضة  بسياسته  مدعومًا  الرأي،  استطالعات  في 
للهجرة، في وقت كانت البالد تواجه أزمة المهاجرين 

منذ سنوات.

ويرى المراقبون أن تحالفه مع حركة »خمس نجوم« 
من  قسمًا  االشتراكيين  الديمقراطيين  تحرم  قد 
نجوم«  »خمس  حركة  على  يأخذون  الذين  ناخبيهم 

تحالفها مع اليمين المتطرف.
وقال وزير الصناعة السابق كارلو كالندا، بعد إعالن 
نقاط  »إن  الديمقراطي،  الحزب  من  الخروج  قراره 
المقترنة  الديمقراطي  الحزب  في  الداخلية  الضعف 
تكون  لن  نجوم  خمس  حركة  مع  العميقة  بالخالفات 

مفيدة ال إليطاليا وال للحزب«.
ويخشى البعض أن يكون ماتيو رينزي الذي استبعد 
لعب أي دور بارز في الحكومة المقبلة، يستعد في الواقع 
للطعن في الحزب وتقسيمه في األشهر المقبلة سعيًا 

منه للعودة إلى السلطة.
قاد  الذي  السابق  فلورنسا  بلدية  رئيس  واضطر 
في  لهم  تاريخي  إداء  أفضل  إلى  الديمقراطيين 
االنتخابات األوروبية العام 2014 حين فاز الحزب بـ40% 
العام  من األصوات، إلى االستقالة بعد عامين ونصف 
من رئاسة الحكومة بعدما رفض اإليطاليون بكثافة في 

استفتاء مشروعه إلصالح المؤسسات.
شخص  بأنه  معارضوه  يصفه  الذي  رينزي  يزال  وال 
متسلط ومتعجرف ال يثق سوى بعدد ضئيل من النواب، 

يحتفظ بنفوذ كبير في األوساط السياسية في إيطاليا.
وفي مواجهة رينزي الذي يعتبر شخصًا مثيراً للشقاقات، 
للم  الساعي  الزعيم  موقع  في  نفسه  زينغاريتي  يطرح 
شمل الحزب المشرذم. وقال أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة لويس في روما لورنزو كاتيالني، »المشكلة أن 
اإليطاليين ما زالوا مقتنعين بأفكار اليمين« في حين أن 

اليسار »ليس في وضع جيد«.

»خمس نجوم« تدعم التحالف
»خمس  حركة  في  الناشطون  أيد  أخرى،  ناحية  من 
عبر  تصويت  خالل  من  جدًا«  »كبيرة  بغالبية  نجوم« 
والحزب  الحركة  بين  الحكومي  االئتالف  اإلنترنت 

الديمقراطي.
وأعلن زعيم الحركة دي مايو في وقت متأخر الثالثاء 
بقيادة  لتشكيل حكومة  »نعم«  % صوتوا ب   80« إن 
دي  كونتي«.وأضاف  جوزيبي  المعين(  الوزراء  )رئيس 
أقل  في  أننا  التذكير  »أود  صحافي  مؤتمر  خالل  مايو 
من شهر تمكنا من حل أزمة الحكومة التي اندلعت في 

أغسطس«.
أدلوا  إيطالي  مواطن  الف   80 »إلى  بالشكر  وتقدم 
باصواتهم عبر منصة رقمية فريدة من نوعها في العالم«. 
وتابع »أعتقد أننا يجب أن نفخر بهذه المنصة الرقمية )...( 

ألنها قدمت لنا طريقة مختلفة لتشكيل حكومة«.
اآلن سننتقل  انتهى،  »البرنامج  ان  مايو  واضاف دي 
أفكار  لجميع  بالترويج  سنقوم  الحكومي،  الفريق  إلى 
البرنامج الحكومي، وسنوافق على جميع القوانين التي 

ستساعد الشباب«.
األيام  في  النتقادات  تعرض  الذي  مايو  دي  وتخلى 
غريللو  بيبي  الحركة  ومؤسس  اإلعالم  من  األخيرة 
المطالبة  عن  االثنين  المفاوضات،  في  لمماطلته 
بتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة تزامنًا 

مع تنازل الحزب الديموقراطي عن المطلب نفسه.

برنامج مشترك
وكان رئيس الجمهورية سيرجيو مارتاريال كلف رئيس 
تشكيل  الخميس  كونتي  واليته  المنتهية  الحكومة 
بين  العلنية  المشادات  بعض  وبعد  جديدة.  حكومة 
الحزبين، األعداء سابًقا، قرر الحزبان أن يحكما معا تجنبا 

النتخابات مبكرة.
الثالثاء  اإلنترنت  على  نجوم  خمس  حركة  ونشرت 
وتم  الطرفين  قادة  أقرها  نقطة   26 تضم  وثيقة 
تقديمها لكونتي لينظر فيها. وتتضمن هذه الوثيقة 
المساواة  عدم  أشكال  من  شكل  أي  على  »القضاء 
االجتماعية أو المناطقية أو بين الجنسين« وتخفيض 
القوانين  من  »سلسلة  ووضع  العمل،  على  الضرائب 
ضد تضارب المصالح«، كما وعد ب »استجابة قوية« 

لمشاكل تدفق الهجرة.
زينغاريتي،  نيكوال  الديموقراطي  الحزب  رئيس  وقال 
بعد إالعالن عن نتائج تصويت حركة خمس نجوم »نحن 
اآلن بصدد تغيير إيطاليا«. وأضاف، »نعمل بصبر وجد 
إيطاليا  من أجل حكومة تسمح بتحقيق تغيير حقيقي 

بحاجة إليه«، مضيفًا أنه »متفائل وواثق«.
كونتي  يقدم  ان  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  وتوقعت 
الجمهورية،  رئيس  إلى  األربعاء  أمس  الحكومي  فريقه 
قبل أداء اليمين. وسيبقى على كونتي أن يكسب ثقة 

مجلسي البرلمان ربما بحلول نهاية األسبوع.

مع  سالم  اتفاق  على  األخيرة  اللمسات  لوضع  واشنطن  تسعى  فيما 
المتمردين، واصلت حركة طالبان شنَّ هجماتها وقتلت 16 مدنيًا على 

األقل في اعتداء هز كابول في وقت متأخر االثنين وتبنته الحركة.
قرب  وقود  محطة  في  وانفجار  نار  إطالق  تاله  الذي  االنفجار،  ووقع 
ومنظمات  إغاثة  وكاالت  يضم  الذي  الكبير  المجمع  الخضراء،  القرية 

دولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية نصرت رحيمي إن »16 
119 بجروح في هجوم األمس. االنفجار نجم عن  شخصًا قتلوا وأصيب 

جرافة مفخخة«.
بأسوار  المحاطة  الخضراء  المنطقة  عن  منفصلة  الخضراء  والقرية 
عدة  وتضم  الساعة  مدار  على  مشددة  لحراسة  تخضع  والتي  عالية 

سفارات بينها السفارتان األميركية والبريطانية.
باسمها،  المتحدث  لسان  على  الهجوم، مشيرة  طالبان  وتبنت حركة 
انتحاري  بواسطة  منسقًا  هجومًا  شنت  أنها  إلى  مجاهد،  اهلل  ذبيح 

ومسلحين.
خالل  طالبان  تشنه  الذي  النطاق  واسع  الثالث  هو  األخير  والهجوم 
أيام. فقد شنّت هجومًا السبت في محاولة لالستيالء على مدينة قندوز 
االستراتيجية في شمال البالد، وتلته عملية في مدينة بول–اي–خمري 

عاصمة والية بغالن المجاورة قبل أن يتم طردها منها.
التلفزيونية تذيع  اعتداء كابول فيما كانت محطة »تولو نيوز«  ووقع 
مقابلة مع الموفد األميركي زلماي خليل زاد الذي قال إن بالده ستسحب 
قواتها من خمس قواعد في هذا البلد إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق 

السالم الذي يجري التفاوض حوله.
واعتبر المحلل الباكستاني رحيم اهلل يوسف زاي أن لجوء حركة طالبان 
الى أعمال العنف مع التفاوض مع األميركيين حول السالم في البالد في 
الوقت نفسه ليس مفاجًئا. وقال، »إن ممارسة الضغط تشكل جزًءا من 
استراتيجية حركة طالبان. إنهم مقتنعون بأنه بفضل قوتهم العسكرية 
واالعتداءات التي يقومون بها، أنهم أرغموا األميركيين على التفاوض 
معهم«. وأضاف »إنه السالح الذي يملكونه بين أيديهم، وسيواصلون 

استخدامه إلى أن يحققوا أهدافهم«.
وأثار التفجير غضب سكان المنطقة المحيطة بالقرية الخضراء الذين 
وأشعل  منطقتهم.  من  الدولية  المنظمات  برحيل  مطالبين  تظاهروا 
مكان  بجانب  الرئيسي  الطريق  وأغلقوا  إطارات  في  النار  المتظاهرون 

الهجوم.
ليست  األجانب منطقتنا...  يغادر هؤالء  أن  »نريد  السكان،  أحد  وقال 
بعد  هنا  نريدهم  نعد  لم   ... بسببهم  فيها  نعاني  التي  األولى  المرة 

اآلن«.

لقاء مع غني
وتزامن هجوم كابول مع وجود الموفد األميركي الخاص إلى افغانستان 
من  وهو  األحد،  مساء  األفغانية  بالعاصمة  حل  الذي  زاد  خليل  زلماي 

أشرف  الرئيس  مع  البالد  إلى  وصوله  فور  واجتمع  أيضًا.  أفغاني  أصل 
غني الستعراض نتائج الجولة التاسعة من المفاوضات بين األميركيين 

وحركة طالبان التي اختتمت في الدوحة.
في  المتمردين  مع  تسوية  إلى  للتوصل  سنة  منذ  زاد  خليل  ويسعى 
محاولة إلنهاء 18 عامًا من الحرب في أفغانستان، واحتمال إبرام اتفاق 
تاريخي في هذا الصدد بات يعتبر وشيًكا. وعرض خليل زاد االثنين على 
الرئيس األفغاني مسودة االتفاق بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون.
وأبقيت الحكومة األفغانية بعيدة إلى حد كبير عن محادثات الدوحة 
وقال  المتحدة.  الواليات  يد  في  »دمية«  تعتبرها  طالبان  حركة  ألن 
صديق صديقي الناطق باسم الرئيس األفغاني االثنين إن »األمر األكثر 

أهمية هو أن تتوقف أعمال العنف التي تنفذها طالبان«.

خمس قواعد
ويتمحور االتفاق المحتمل حول انسحاب للقوات األميركية مقابل العديد 
أوسع  وإجراء محادثات سالم  األمنية من حركة طالبان،  الضمانات  من 
نطاًقا بين المتمردين والحكومة األفغانية، ووقف محتمل إلطالق النار.

أميركي  جندي  ألف  ال14  من  كبير  قسم  غادر  لو  حتى  ذلك،  ومع 
أفغانستان بعد التوصل إلى اتفاق، قال الرئيس دونالد ترامب األسبوع 
الماضي إن واشنطن ستحتفظ بوجود دائم عبر إبقاء 8600 جندي في 

البداية، حتى بعد االتفاق مع طالبان.
مجال  في  طالبان ضمانات  تقدم  أن  يفترض  االنسحاب  هذا  ومقابل 
في  قال  األميركي  الخارجية  وزير  بومبيو  مايك  وكان  اإلرهاب.  مكافحة 
مطلع  بحلول  سالم  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  أن  يأمل  إنه  سابق  وقت 

سبتمبر، قبل االنتخابات األفغانية المقرر إجراؤها في 28 من الشهر.
وكرر غني القول إن االنتخابات ستجري في الموعد المقرر لكن عددًا 
الفوضى  أبدوا شكوًكا حيال ذلك بسبب  أفغانستان  المراقبين في  من 

في البالد.

كابول ــ وكاالت

<   جنود أفغان في موقع االنفجار الذي هز العاصمة كابول 
<   رئيس الوزراء اإليطالى السابق  ماتيو رينزي 

روما ــ وكاالت

<    بوريس جونسون يلوح بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة 

حملة لمقاطعة الدروس وإغالق المترو

رئيسة هونغ كونغ تسحب اقتراح تسليم املطلوبني للصني وتنفي نيتها االستقالة
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس األربعاء سحب مشروع 
قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثالثة أشهر من 

التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.
وقالت كاري الم في تسجيل مصور نشره مكتبها إن »الحكومة ستسحب 
رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام«. ودعت 

الم المتظاهرين إلى التخلي عن العنف واالنخراط في »حوار« مع الحكومة.
وقالت »لنستبدل النزاعات بالمحادثات ولنبحث عن حلول«. وأضافت »علينا 

ان نبحث عن الطرق لمعالجة االستياء في المجتمع والبحث عن حلول«.
ويعد سحب مشروع القانون أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين 
الذين نزلوا بالماليين إلى الشارع في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ 

كونغ المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
سحب  الم،  كاري  كونغ،  هونغ  في  التنفيذية  السلطة  رئيسة  قرار  وجاء 
مشروع القانون بعد يوم من تأكيدها أنه ليس لديها نية في االستقالة، 
وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي لها تقول فيه إنها تريد مغادرة منصبها.

وكانت الم قد علقت تقديم نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا 
مطالبهم، التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ، وعلى 
التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقالل شبه ذاتي.

وقالت الم، الثالثاء، في مؤتمر صحفي من هونغ كونغ: »قلت لنفسي مرارًا 
خالل األشهر الثالثة الماضية إن علينا، أنا وفريقي، أن نبقى لمساعدة هونغ 
كونغ«. وأكدت أنها »لم تفكر حتى« في بحث مسألة استقالتها مع الحكومة 

الصينية.
وتملك بكين سيادة على منطقة هونغ كونغ، التي تتمتع بدرجة كبيرة 

واحد،  »بلد  مبدأ  بموجب   2047 للعام  نظريًا  مضمونة  االستقاللية،  من 
نظامان«.

هامش محدود
جاء تصريح الم بعد نشر وكالة »رويترز« تسجياًل صوتيًا لها، تقول فيه خالل 
اجتماع مع مسؤولين من قطاع األعمال األسبوع الماضي، إنه كان بودها أن 

تستقيل لو استطاعت ذلك.
وقالت الم في التسجيل: »كرئيسة للسلطة التنفيذية، ال يمكن أن يغفر لي 
خلق مثل هذه الفوضى«. وتابعت باإلنجليزية: »لو كان الخيار لي... لكان أول 

أمر أقوم به هو االستقالة، مع تقديم أشد االعتذارات«.
وأوضحت الم في التسجيل أن لديها هامشًا »ضيقًا جدًا« لحل األزمة، التي 
باتت شأنًا متعلقًا باألمن القومي والسيادة بالنسبة إلى الحكومة الصينية 

المركزية.
وفي بكين، أكدت الحكومة الصينية دعمها كاري الم. وقال المتحدث باسم 
أمام  يانغ غوانغ،  الصينية  الحكومة  مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في 
الصحافة: »إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري 
الم على رأس حكومة المنطقة اإلدارية الخاصة«. وحذر النظام الشيوعي في 

األثناء من أنه لن يبقى »مكتوف اليدين« إذا تفاقم الوضع.
وفي التسجيل، تقول الم إنها تعتقد أن ليس لدى بكين »أي خطة على 
اإلطالق« بنشر الجيش الصيني في هونغ كونغ، مضيفة: »يدركون أن الثمن 

سيكون مرتفعًا جدًا«.
وأكدت أيضًا أن الصين لم تحدد »مهلة« لوضع حد لالضطرابات.

واعتبرت الم من جهتها، خالل مؤتمرها الصحفي، أن تسريب التسجيل 
دبرتا  وحكومتها  إنها  تقول  التي  االتهامات  ورفضت  مقبول«،  غير  »أمر 
تسريب التسجيل. وأكدت: »ال وجود لهذا الصراع بين رغبتي في االستقالة 

وعدم قدرتي على ذلك«.
واتهم متظاهرون الم بأنها تسعى من خالل التسجيل إلى كسب التعاطف 

معها.

حق التظاهر
وتجمع المئات، الثالثاء، في حديقة في المدينة، بينما واصل الطالب حملة 
مقاطعة الدروس، التي انطلقت اإلثنين. كما قامت مجموعات من المحتجين 
بتعطيل حركة مترو األنفاق ومنعوا الركاب من الصعود إلى القطارات. وكان 
المحتجون نجحوا كذلك في تعطيل مطار هونغ كونغ شديد االزدحام لعدة 

أيام.
ومنذ ثالثة أشهر، تشهد هونغ كونغ تحركات شبه يومية، بعضها تطور 

إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين.
وكانت تظاهرات بداية األسبوع الحالي من بين األكثر عنفًا منذ يونيو، مع 
رشق متظاهرين حجارة وزجاجات حارقة على الشرطة، التي ردت باستخدام 
حتى  المتظاهرين  وطاردت  المياه،  ومدافع  للدموع  المسيل  للغاز  مكثف 

المترو.
ورغم تصعيد بكين، األسبوع الماضي، مع وصفها بعض التحركات في 
التظاهرات بأنها شبه إرهابية، بدت الثالثاء كأنها تحاول التهدئة. وقال يانغ 
غوان في مؤتمره الصحفي إن سكان هونغ كونغ، »بينهم طالب شباب«، 

لهم الحق في التظاهر »سلميًا«.
واعترف بوجود »مشكالت اجتماعية« تؤثر منذ وقت طويل على سكان 
هونغ كونغ، »خصوصًا الشباب« مثل »صعوبات في السكن والتفاوت بين 

األغنياء والفقراء وحركة اجتماعية متعثرة«.
وأوقف أكثر من 1100 متظاهر منذ بدء التحرك، بينهم نشطاء من أجل 

الديموقراطية ونواب، أوقفوا األسبوع الماضي.

هونغ كونغ - وكاالت

<   رواد مطعم في هونغ كونغ يتابعون بثا تلفزيونيا لكلمة كاري الم

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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األوروبية  القوى  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  منح 
النووي  االتفاق  إلنقاذ  آخرين  شهرين  األربعاء  أمس 
ال  أن طهران  من  حذر  لكنه   ،2015 العام  في  المبرم 
في  االتفاق  ببنود  اإلخالل  من  لمزيد  العدة  تعد  تزال 

خطوة قال إنها ستحدث »آثارا هائلة«.
متضاربة  مؤشرات  بعد  روحاني  تصريحات  وجاءت 
من جانب مسؤولين إيرانيين ردا على اقتراح من فرنسا 
بفتح خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دوالر حتى نهاية 

العام إذا عادت طهران إلى االلتزام الكامل باالتفاق.
إذا  ستلتزم  طهران  إن  كبير  إيراني  مسؤول  وقال 
مبيعات  أو  ائتمانية  المبلغ كخطوط  حصلت على هذا 
نفطية، بينما ذكرت قناة »برس تي.في« التي تديرها 
األوروبي  االتحاد  من  اقتراحا  رفضت  إيران  أن  الدولة 

بتقديم قرض بهذه القيمة.
أعواما  دامت  اقتصادية  عزلة  من  إيران  وخرجت 
في  عالمية  قوى  مع  اتفاق  إبرام  على  الموافقة  بعد 
العام 2015 بهدف كبح جماح برنامجها النووي مقابل 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  لكن  العقوبات.  رفع 
فرض  وأعاد  الماضي  العام  في  االتفاق  من  انسحب 

عقوبات.
وردت طهران بخطوتين منفصلتين تنتهكان بنودا 
في االتفاق رغم أنها تقول إنها ما زالت تسعى إلنقاذه. 
بحلول  اإلجراءات  من  المزيد  باتخاذ  روحاني  وهدد 
من  وغيرها  فرنسا  تفعل  لم  ما  سبتمبر  من  الخامس 
األطراف األوروبية الموقعة على االتفاق المزيد لحماية 

إيران من تأثير العقوبات األميركية.
قوله:  روحاني  عن  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
»أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا 
للوفاء  آخرين  شهرين  أوروبا  سنمنح  غدا...  أو  اليوم 
بالتزاماتها«. وأضاف أن إيران ستواصل اإلخالل ببنود 

االتفاق وتسريع أنشطتها النووية.
)في  الثالثة  »الخطوة  قوله،  التلفزيون  عنه  ونقل 
لها  وسيكون  األهم  ستكون  إيران(  التزامات  تقليص 

آثار هائلة«.
إنهم  البداية  في  قالوا  إيرانيون  مسؤولون  وكان 
بشأنها  أنباء  وردت  عندما  الفرنسية  الخطة  يدرسون 
الثالثاء. وأيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية على 

ما يبدو بنودها الرئيسة.

ونقلت »وكالة فارس« عن عراقجي قوله، »العدول 
عن خفض االلتزامات النووية يرتبط باستالم 15 مليار 
دوالر في جدول زمني مدته أربعة أشهر. غير ذلك فإن 
أن  »إما  وأضاف  مستمرة«.  االلتزامات  تقليص  عملية 
تشتري أوروبا النفط من إيران أو تقدم إليران ما يعادل 
بيع النفط كخط ائتمان بضمان إيرادات النفط،         وهو 

ما يعني بشكل ما البيع المسبق للنفط«.
ولكن بعد فترة قصيرة، بثت قناة »برس تي. في« 
»إيران  أن  فيه  ورد  تقريرا قصيرا  باإلنجليزية  الناطقة 
االتحاد  عرضه  دوالر  مليار   15 بقيمة  قرضا  رفضت 

األوروبي« دون ذكر المزيد من التفاصيل.
الفرنسية  الخطة  وإيرانية  غربية  مصادر  ووصفت 
بأنها عرض بخط ائتمان وليس قرضا على الرغم من 
أن التفاصيل الدقيقة لم تعلن. وكانت مبيعات النفط 
بعد  بالمئة   80 من  بأكثر  هوت  قد  الحيوية  اإليراني 

إعادة فرض العقوبات األميركية.

جهود فرنسية
في هذه األثناء، تناقش ثالث دول أوروبية هي فرنسا 

سبل  اإلسالمية  الجمهورية  مع  وبريطانيا  وألمانيا 
الجهود  هذه  ويقود  النووي.  االتفاق  على  الحفاظ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع 
الواليات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات 

المشددة التي فرضتها عليها.
وبعدما اعتبر أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها 
لن  الجديدة  اإليرانية  التدابير  تجنب  لمحاولة  فرنسا 
حددته  الذي  النهائي  الموعد  قبل  األرجح  على  تنجح 
طهران، قال روحاني خالل انعقاد مجلس الوزراء أمس 
األربعاء إن اإلعالن سيركز على »تفاصيل )...( المرحلة 
الثالثة« من االستراتيجية اإليرانية للحد من االلتزامات 
للرئاسة  بيان  في  جاء  ما  وفق  مايو،  في  بدأتها  التي 

اإليرانية.
البيان أن روحاني تطرق في جلسة مجلس  وأضاف 
الوزراء إلى سير المفاوضات مع أوروبا وقال »على سبيل 
نقطة،  عشرين  على  خالفات  هناك  كانت  اذا  المثال 
لكننا   )...( ثالث  في  الخالفات  هذه  انحصرت  فاليوم 
المستبعد  النهائي ومن  الحل  الى  لم نصل حتى اآلن 
التوصل الى هذا الحل على مدى اليوم وغدًا، وبالتالي 

سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية«.
وقال الرئيس اإليراني لنواب مجلس الشورى الثالثاء 
إيران  التزامات  تخفيض«  من  الثالثة  »المرحلة  إن 
لم  ما  المقبلة«  األيام  له »في  ستتم كما هو مخطط 
تتخذ األطراف األخرى خطوة »مهمة« تجاه بالده، كما 

أوردت وكالة األنباء االيرانية الرسمية، »ارنا«.
انسحاب  على  مضادة  بتدابير  الرد  إليران  وسبق 
الواليات المتحدة من اتفاق فيينا الذي خفف العقوبات 
النووي.  برنامجها  من  الحد  مقابل  عليها  المفروضة 
ففي يوليو أعلنت أنها زادت مخزوناتها من اليورانيوم 
حدده  الذي  األقصى  الحد  من  أبعد  الى  المخصب 
الحد  تجاوزت  أنها  الحق  وقت  في  أعلنت  ثم  االتفاق. 

األقصى لمستوى تخصيب مخزونها.
ولطالما هددت إيران بتنفيذ خطوة ثالثة بحلول غدا 
الجمعة ما لم تعوض األطراف األخرى في االتفاق تأثير 
لبنود  امتثالها  مواصلة  مقابل  األميركية  العقوبات 

االتفاق.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، عراقجي، أن »االقتراح 
إشارة  في  الموضوع«،  هذا  حول  يدور  الفرنسي 
إرنا  وذكرت  ماكرون.  الفرنسي  الرئيس  مبادرة  إلى 
الرسمية، أن عراقجي الذي كان االثنين في باريس مع 
فريق مفاوضين إيرانيين، أكد أن المحادثات تمحورت 
عشر  خمسة  ميزانيته  »تبلغ  ائتماني  خط  فتح  حول 

مليار دوالر لمدة أربعة أشهر«.
وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات 
2017، وسيتم  اإليرانية من المشتقات النفطية العام 
ما  وفق  مستقبلية،  نفط  مبيعات  خالل  من  سدادها 

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي.
التطبيق  إلى  تعود  »لن  إيران  إن  عراقجي  وقال 
تصدير  من  تتمكن  لم  ما  النووي  لالتفاق  الكامل 
نفطها واستالم عوائده بشكل كامل«. وأشار عراقجي 
كذلك إلى »خالفات واضحة« بين أطراف المفاوضات، 
مستبعدا أن »تتمكن الدول األوروبية من اتخاذ خطوة 
»فإن  وبالتالي  القادم«،  السبت  يوم  حتى  مؤثرة 
النووية  التزاماتها  إيران  تقليص  من  الثالثة  المرحلة 

ستدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور«.
وأتاح اتفاق فيينا المبرم بين ايران والقوى الكبرى 
من  جزء  رفع  والصين،  روسيا  وبينها   20015 في 
العقوبات الدولية ضد إيران مقابل فرض قيود صارمة 
قدراتها  تطوير  من  لمنعها  النووي  برنامجها  على 

لحيازة السالح النووي.

روحاني: إيران تتجه نحو خفض جديد اللتزاماتها النووية
مقترح فرنسي بتوفير خط ائتمان بـ15 مليار دوالر

طهران – وكاالت

مخاوف من هجوم إسرائيلي بعد اتهام «حزب الله» بإنشاء مصنع صواريخ في البقاع
الكالمي  والتصعيد  الحذر  الترقب  حالة  استمرت 
اإلسرائيلي  االحتالل  وحكومة  اللبناني  اهلل  حزب  بين 
بعد  العسكرية  العمليات  انتهاء  أبيب  تل  إعالن  رغم 
الحالي.  األسبوع  مطلع  الطرفين  بين  للقصف  تبادل 
واتهمت الحكومة اإلسرائيلية حزب اهلل الثالثاء بإنشاء 
البقاع، في  التوجيه في سهل  مصنع للصواريخ دقيقة 
مزيدًا  إسرائيل  تشنَّ  أن  احتمال  من  ضمني  تحذير 
من الهجمات المضادة بعد أن تسبب هجوم بطائرات 

مسيرة قرب بيروت في إشعال المواجهة عبر الحدود.
بين  األعنف  هو  األحد  يوم  المتبادل  القصف  وكان 
إسرائيل وحزب اهلل منذ حرب لبنان عام 2006. ورغم 
الحكومة  قالت  التصعيد  تجنب  على  الجانبين  حرص 
لترسانة  تحديث  أي  ضد  ستتحرك  إنها  اإلسرائيلية 
حزب اهلل من الصواريخ، بينما قال حزب اهلل إنه سيرد 

على أي هجوم على األراضي اللبنانية.
وفي بيان لوسائل اإلعالم مصحوب بصور التقطت 
باألقمار الصناعية، قال الجيش اإلسرائيلي إن حزب اهلل 
مصنع  إلى  متخصصة  معدات  إيران،  بمساعدة  ينقل، 
لألسلحة قرب قرية »نبي شيت« بالبقاع بهدف إنشاء 

خط إنتاج للصواريخ دقيقة التوجيه.
ولم يدل حزب اهلل بتعقيب بعد لكنه سبق ونفى أنه 
يملك وحدات إلنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان. 
لكن الجماعة تقول إنها تملك مثل هذه األسلحة والتي 
يمكن استخدامها في استهداف أجزاء حيوية من البنية 

التحتية اإلسرائيلية.

ال خطوط حمراء
وكان األمين العام لجماعة حزب اهلل حسن نصر اهلل قد 
حذر االثنين إن المواجهة على الحدود مع دولة االحتالل 
انتهت لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد بها خطوط 
حمراء. وقال نصر اهلل في كلمة بثها التلفزيون إن حزب 
اإلسرائيلية  الطائرات  استهداف  على  اآلن  سيركز  اهلل 
المسيرة التي تخترق األجواء اللبنانية وإن األمر »صار 

بيد الميدان«.
رسالة  بعثت  األحد  صواريخ  إن  اهلل  نصر  وقال 
حدودكم  كل  فإن  اعتديتم  »إذا  مفادها  إلسرائيل 
وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي 

واالستهداف  التهديد  دائرة  في  ستكون  العمق  عمق 
والرد قطعًا وبال أي إشكال«.

وتشكل تصريحاته لهجة تنطوي على التحدي رغم 
الخصمين  أن  إلى  تشير  المنطقة  في  التصورات  أن 
يحرصان على تجنب نشوب حرب شاملة في وقت يزداد 
فيه التوتر بالمنطقة. وخالل تفجر األوضاع على امتداد 
من  عددًا  بأن  إسرائيل  تظاهرت  اللبنانية  الحدود 
جنودها أصيب لتثبيط أي نية لدى حزب اهلل لتصعيد 
العمليات القتالية. وعرضت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
تنقل  وهي  للجيش  تابعة  هليكوبتر  لطائرة  صورًا 
على ما يبدو جنديين مصابين إلى المستشفى بعدما 
أطلقت جماعة حزب اهلل صواريخ مضادة للدبابات عبر 
الحدود. لكن شخصًا جرى اطالعه على عملية اإلجالء، 
قال إن الجنديين لم يصابا في واقع األمر ووضعت لهما 
بأنها  ذلك  واصًفا  حقيقية  غير  دماء  عليها  ضمادات 

»حيلة حرب نفسية«.
إسرائيلية  عسكرية  آلية  دمر  إنه  اهلل  حزب  وقال 
مدرعة مما أسفر عن مقتل وإصابة من كانوا بداخلها. 
صاروخين  لضرب  بلقطات  وصفته  ما  الجماعة  وبثت 

لمركبة متحركة.

قواعد االشتباك
وقال نصر اهلل إن اشتباكات األحد شكلت أول عملية 
مماثلة لحزب اهلل منذ فترة طويلة تستهدف إسرائيل 
التي  شبعا  مزارع  في  وليس  الحدود  عبر  مواقع  في 
تحتلها إسرائيل. وأضاف األمين العام لحزب اهلل »أقول 
غيرت  ألنك  حمراء  خطوط  لدينا  يعد  لم  لإلسرائيلي 

قواعد االشتباك«.
وقال حزب اهلل، الذي تدعم قواته الرئيس السوري 
من  اثنين  إن  األهلية،  سوريا  حرب  في  األسد  بشار 
سوريا  في  إسرائيلية  جوية  ضربة  خالل  قتال  أعضائه 
الضربة  هذه  إن  إسرائيل  وقالت  الماضي.  األسبوع 
على  إيرانية  بقيادة  مسيرة  بطائرات  هجومًا  منعت 

إسرائيل.
شهر  لمدة  حربًا  خاضا  اللذان  الطرفان،  واكتفى 
يبدو واستأنفا ممارسة  2006، بذلك على ما  في عام 
إلى  الهدوء  وعاد  االثنين  اليوم  المعتادة  أعمالهما 

المنطقة الحدودية.
لبنان  على  متزايد  بشكل  باللوم  إسرائيل  وتنحي 
االئتالف  في  المشارك  اهلل،  لحزب  السماح  في  ككل 

الحاكم، بزيادة نفوذه العسكري والسياسي.

نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأشار 
في  عسكري  عمل  لشنِّ  إسرائيل  تلجأ  أن  احتمال  إلى 
يمكن  صواريخ  امتالك  من  اهلل  حزب  لمنع  المستقبل 
وقال  إسرائيل.  في  أهداف  تجاه  بدقة  توجيهها 
»سنواصل القيام بكل ما يلزم للدفاع عن إسرائيل في 
البحر والبر والجو. سنواصل مواجهة تهديد الصواريخ 

دقيقة التوجيه«.
اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  كاتس  إسرائيل  وقال 
اليوم االثنين إنه طلب من ألمانيا إبالغ لبنان بأنه إذا 
»سيتعرض  إسرائيل  ضد  اهلل  حزب  أنشطة  يوقف  لم 

لبنان كله للقصف وستلحق به خسائر جسيمة«.

حذر من نشوب حرب جديدة
لكن ال يمكن ألي من الطرفين تحمل عبء العودة 
استمرت  حرب  نشبت  عندما   2006 في  حدث  ما  إلى 
اهلل.  حزب  نفذها  الحدود  عبر  عملية  بسبب  شهرًا 
وراح ضحية تلك الحرب 1200 لبناني أغلبهم مدنيون 
و158 إسرائيليًا أغلبهم جنود. وقالت مها يحيى مديرة 
مركز كارنيجي الشرق األوسط في بيروت »ما يقيدهم 
هو أن الطرفين ال يريدان الحرب. كل منهما يريد أن 
يستخدم األمر في إطار آلة الدعاية الداخلية... لكن ال 

يريد أيهما خوض حرب حًقا«.
يضع  أن  لبنان  في  جديد  صراع  اندالع  شأن  ومن 
الصعب  االقتصادي  الوضع  على  إضافية  ضغوًطا 
لتطبيق  السلطات  فيه  تسعى  وقت  في  بالفعل 
اقتصادية تأخرت كثيرًا. وخفضت مؤسسة  إصالحات 
تصنيف  الماضي  األسبوع  االئتماني  للتصنيف  فيتش 
خدمة  على  بالقدرة  متعلقة  مخاوف  بسبب  لبنان 

الديون.
وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير إن رسائل من نصر 
إلسرائيل  وصلت  الحريري  سعد  الوزراء  ورئيس  اهلل 
انتهت  عبر ثالث دول لم يسمها مفادها أن »الواقعة 
هجوم  من  وجيزة  فترة  بعد  اهلل«  لحزب  بالنسبة 

الجماعة ورد الجيش اإلسرائيلي عليها.
واتسمت تصريحات إيران، على غير العادة، بالهدوء 
بشأن االشتباك على الحدود وقالت فحسب إن سياسة 
مسؤول  وقال  لبنان.  مصالح  لحماية  تهدف  اهلل  حزب 
هو  اآلن  المنطقة  هذه  تحتاجه  ما  »آخر  كبير  إيراني 

حرب شاملة«.

نصر الله يهدد بضرب «عمق العمق»

هيئة االنتخابات التونسية في سباق مع الزمن لتثبيت املسار الديمقراطي
في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  تواجه 
المبكرة  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  تحدي  تونس 
الباجي  الرئيس  إثر وفاة  الزمني  الجدول  بعد تغيير 
الزمن  مع  سباق  في  يضعها  ما  السبسي،  قائد 
البالد  به  تمر  الذي  الديموقراطي  االنتقال  لتدعيم 

منذ 2011.
االنتخابات  تنظيم  المكلفة  الهيئة  وتتعرض 
تنظم  أن  بها  يفترض  كان  إذ  كبيرة:  لضغوط 
أكتوبر  مطلع  في  المقررة  البرلمانية  االنتخابات 
أحسن  في  نوفمبر  في  الرئاسية  الى  الوصول  قبل 
يوليو   25 في  السبسي  وفاة  أن  غير  الظروف. 
نفسها  وجدت  فقد  صعب،  امتحان  أمام  وضعها 
موعد  تقديم  بعد  قصوى  بسرعة  بالتحرك  ملزمة 

االنتخابات الرئاسية الى منتصف سبتمبر.
حسناء  الهيئة،  باسم  الرسمية  الناطقة  وقالت 
في  »الهيئة  إن  برس«  لـ»فرانس  سليمان،  بن 
تكون  أن  أجل  من  القصوى«  السرعة  سباق 
االنتخابات »وفقا للقواعد وتضمن اإلنصاف لمختلف 

المترشحين«.

سباق مع الزمن
وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد إلى تقديم 
االنتخابي  القانون  تعديل  بهدف  للبرلمان  مقترح 
واالستفتاء صادق عليه النواب الحقا، بهدف اختصار 
بعض اآلجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج 
االنتخابات الرئاسية المبكرة تجنبا النتهاك الدستور 

وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوما 
على أقصى تقدير.

البرلمان أعضاءها  التي ينتخب  الهيئة  وتحصلت 
االقتراع  عمليات  في  المستخدم  الحبر  على  التسعة 
للبصم، وبدأت التحضيرات اللوجستية، واختارت 26 
مرشحا ليتنافسوا في االنتخابات من أصل نحو مئة 

طلب.
وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر 
من سبعة ماليين ناخب بعد حملة إعالمية ودعائية 
مليون  نحو  تسجيل  من  بعدها  تمكنت  مكثفة، 
ونصف مليون ناخب جديد، %60 منهم من الشباب، 
انتخابات  منذ  المجال  هذا  في  قياسيا  رقما  محققة 
إلى  بالنظر  السهل  باألمر  ذلك  يكن  ولم   .2011
البلدية  االنتخابات  في  االقتراع  عن  العزوف  نسبة 
فيه  شارك  التي   2018 العام  منتصف  جرت  التي 
نسبة  ستكون  كم  يعلم  وال  فقط.  المسجلين  ثلث 

المقترعين في االنتخابات المقبلة.
متقدمة  تكوينية  دورات  تنظيم  تسريع  ويعد 
لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز االقتراع 
أبرز  من  االنتخابي،  والتمويل  الحمالت  ويراقبون 
التحديات التي تواجه الهيئة، وشاركت في الدورات 
وسيتحقق  المركزي.  والبنك  متخصصة  وزارات 
المراقبون من عدم لجوء المتنافسين إلى تمويالت 

خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون.
ألفا   55 نحو  تكوين  بن سليمان »سيتم  وقالت 
دوما  الهيئة  تحاول  مراقبين ومشرفين... كما  بين 
بمراقبة  يتعلق  ما  في  خصوصا  األفضل  تقدم  أن 
تبعا  وتكون  والتمويل  االجتماعي  التواصل  مواقع 

لذلك قراراتها مستندة إلى ملفات مدروسة جيدا«. 
المتخصصة  »مراقبون«  منظمة  رئيس  يرى  فيما 
»الهيئة  أن  مرزوق،  محمد  االنتخابات،  مراقبة  في 
تحديد  عملية  في  الواضحة  الطرق  بعد  تقدم  لم 
»فرانس  وكالة  وفق  واإلنفاق«،  التمويل  ومراقبة 

برس«.

سقوط  منذ  الخبرة  من  سنوات  الهيئة  وراكمت 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي وشقت البالد 
طريقها نحو الممارسة الديمقراطية، إذ نظمت أكثر 
من جولة انتخابات تاريخية، بينها انتخاب المجلس 
واالنتخابات  الثورة،  بعد   2011 في  التأسيسي 
في  العام  باالقتراع  األولى  والرئاسية  التشريعية 

2014، وأول انتخابات بلدية ديمقراطية في 2018. 
لكن هذا ال يعني أنها ستتمكن من تجاوز الصعوبات 

الحالية بسهولة.
راكمت  »الهيئة  أن  سليمان  بن  وأوضحت 
تجارب سابقة مهمة لكن تبقى األمور معقدة، ألن 
القوانين تتغير وألن عدد المترشحين أكبر والمناخ 
أستاذ  أن  إال  نتأقلم«،  أن  وعلينا  يتغير  السياسي 
الحناشي  عبدالّلطيف  المعاصر  السياسي  التاريخ 
يعتبر أن سرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة الرئيس عبر 
طلب تقديم المهل »مؤشر مهم على جاهزيتها في 

معالجة األمور بمرونة وحكمة«.

مواقع التواصل
انطالق  قبيل  المتنافسين  بين  االحتقان  وتزايد 
زاد  مما  سبتمبر  من  الثاني  في  االنتخابية  الحملة 
صاحب  توقيف  وبعد  الهيئة.  مهام  صعوبة  من 
قناة »نسمة« الخاصة نبيل القروي، أحد المرشحين 
البارزين إلى الرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، 
أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحا ما لم يصدر 
قرار قضائي في شأنه. ويرى الحناشي أن قرار الهيئة 
استقالليتها  يؤكد  »أمر  القروي  ترشيح  على  اإلبقاء 
طالبت  التي  المختلفة  للضغوطات  رضوخها  وعدم 

بإسقاط ترشيحه«.

تزكية مرشحي الرئاسة
وهو  الـ26،  المرشحين  تزكية  قائمة  نشر  وبعيد 
كشف  الترشيح،  ملف  تقديم  في  أساسي  شرط 
لم  أنهم  الناخبين  ومن  البرلمان  نواب  من  عدد 

وقدموا  تزكيتها،  إليهم  نسبت  معينة  أسماء  يزكوا 
الناخبين  شكاوى  قبلت  التي  للهيئة  اعتراضات 
أن  ويفترض  فيها.  للنظر  القضاء  على  وأحالتها 
من  أعضاء  عشرة  توقيع  على  مرشح  كل  يحصل 
تقديم  من  ليتمكن  ناخب  آالف  عشرة  أو  البرلمان 

ملف ترشحه.
وانطلقت الحملة االنتخابية قبل موعدها بالنسبة 
لها،  مساحة  االفتراضي  الفضاء  وكان  البعض،  إلى 
بأسماء  الناطقة  الممولة  الصفحات  انتشرت  إذ 
المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها يتزايد 
الدفاع  لوزير  منسوبة  صفحة  وأهمها  بسرعة، 
ترشحه  أعلن  الذي  الزبيدي  عبدالكريم  المستقيل 
ونفى الحقا أنه يملك صفحات خاصة به على مواقع 

التواصل االجتماعي.
الهيئة  أن  بفون،  نبيل  الهيئة،  رئيس  وأعلن 
الصفحات«  لحذف  للمرشحين  تنبيهات  »ستوجه 
وأشادت  االنتخابية.  الحملة  تبدأ  أن  إلى  الممولة 
االنتقال  مراقبة  في  مختصة  دولية  منظمات 
التجارب  خالل  بتونس  واالنتخابات  الديمقراطي 
األوروبي  االتحاد  بعثات  بينها  ومن  السابقة، 
المنظمات  هذه  غالبية  وأقرت  األفريقي.  واالتحاد 
االنتخابية،  المسارات  في  الثغرات  بعض  بوجود 
النتائج  أنها لم تؤثر على  المقابل  لكنها أكدت في 

النهائية.
االنتخابات  تنظيم  »نجاح  إن  الحناشي  ويقول 
لها  ودعم  الديمقراطي  االنتقال  لتجربة  نجاح  هو 
التي  المنطقة  دول  منها  تستفيد  أن  وباإلمكان 

تعيش انتقاال مماثال مثل السودان«.

أكثر من سبعة ماليين ناخب ألول مرة

بيروت، تل أبيب – وكاالت

<    جنود من قوات األمم المتحدة يقومون بدورية علي الحدود اللبنانية  ــ اإلسرائيلية

<    الرئيس حسن روحاني أثناء ترؤسه اجتماًعا لمجلس الوزراء في العاصمة طهران

الخرطوم – وكاالت

خالفات مع «قوX الحرية والتغيير» أّخرت التشكيل

توقعات بإعالن رئيس الوزراء السوداني 
لحكومة جديدة اليوم تضم ٣ سيدات

يتوقع أن يتم اإلعالن اليوم الخميس عن تشكيلة أول حكومة سودانية منذ 
الذي  حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  قبل  من  البشير  عمر  بالرئيس  اإلطاحة 

دعا مجددًا واشنطن إلى سحب بالده من الئحة »الدول الداعمة لإلرهاب«.
مع  انتقالية  مرحلة  السودان  يشهد  البشير  انقالب  من  عقود  ثالثة  وبعد 
أهم  شكل  الذي  األمر  مدني  حكم  إلى  تؤدي  أن  يفترض  مؤسسات  تركيز 

مطالب حركة احتجاج غير مسبوقة هزت البالد لعدة أشهر.
الساحة  إلى  بالدهم  إعادة  من  التمكن  في  الجدد  السودان  قادة  ويأمل 

الدولية وإنعاش اقتصادها المترنح من خالل اجتذاب استثمارات أجنبية.
وكان يفترض أن يعلن حمدوك الخبير االقتصادي المحنك الذي أدى اليمين 
»إعالن  قوى  لكن  أغسطس،   28 في  الحكومة  تشكيلة  عن  أسبوعين،  قبل 
الحرية والتغيير«، عماد حركة االحتجاج التي أطاحت بالبشير، لم يعلنوا أسماء 

مرشحيهم إال االثنين، ما أخر اإلعالن عن الحكومة.
وقال مجلس السيادة االنتقالي في بيان الثالثاء إن »اإلعالن عن الحكومة 

سيتم خالل 48 ساعة كأقصى حد«.

حكومة تمثل واليات السودان
وأكد حمدوك خالل لقاء مع المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، 
الثالثاء، »رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثياًل لواليات السودان«، بحسب 

للمجلس. بيان 
التوازن  »مقتضيات  ضمان  أيضًا  يريد  الوزراء  رئيس  أن  البيان  وأضاف 
تضم  أن  السودانية  اإلعالم  وسائل  وتوقعت  والرجال.  النساء  بين  الجندري« 
األقل،  وزيرًا ثالث سيدات على  التي ستتكون من عشرين  الجديدة  الحكومة 
بينهم وزيرة للخارجية وذلك للمرة األولى في تاريخ السودان، بجانب وزيرتين 
مع  األربعاء  أمس  ثانيًا  لقاًء  حمدوك  وعقد  االجتماعية.  والشؤون  للرياضة 

أعضاء المجلس السيادي لمناقشة القائمة النهائية للمرشحين.
اتفاقية  أغسطس   17 في  وقعت  قد  والتغيير«  الحرية  إعالن  »قوى  وكانت 
رسمية مع المجلس العسكري نصت على تشارك السلطة لفترة انتقالية مدتها 

3 سنوات.
أن  يفترض  التي  االنتقالية  للمرحلة  العريضة  الخطوط  االتفاق  هذا  ورسم 

تفتح الباب النتخابات ديمقراطية.

رفع العقوبات األميركية
ومن أول التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة إنعاش االقتصاد في بلد 
رفعت  واشنطن  وكانت  األميركية.  العقوبات  من  عقدين  من  خصوصًا  عانى 
»للدول  السوداء  في الئحتها  البالد  إبقاء  مع   2017 في  السودان  على  الحظر 
بالنمو  السودانيين،  المسؤولين  حسب  أضر  الذي  األمر  لإلرهاب«  الداعمة 

االقتصادي وعطل قدوم مستثمرين أجانب إليها.
وزير  مع، هايكو ماس،  الثالثاء خالل مؤتمر صحفي مشترك  وقال حمدوك 
خارجية ألمانيا بالخرطوم، »نريد أن نعمل على زيادة اإلنتاج وخلق بيئة مالئمة 
لالستثمار لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
والعقوبات المرتبطة بها لن ننجز شيًئا دون إزالة اسم السودان منها. هناك 
نقاش طويل مع أمريكا ونتوقع أن يحدث تقدمًا يؤدي إلى رفع اسم السودان 

ونعتقد أن الظروف مالئمة لهذا«.
للسودان  تتيح  دعائم  سنقيم  أننا  من  واثق  »أنا  ماس،  قال  جهته  من 
الحصول على دعم دولي يحتاجه خالل هذه الفترة المهمة«. واعتبر ماس أن 
شطب اسم السودان من الالئحة األميركية سيكون رهن »التنمية واإلصالحات 

خالل األسابيع واألشهر القادمة«.
وبواجه السودان تضخمًا متناميًا ونقصًا مزمنًا في السلع األساسية وفي 
العملة األجنبية. وكانت المشاكل االقتصادية منطلق التظاهرات التي اندلعت 
على  احتجاج  إلى  تحولت  ما  الخبز. وسريعًا  رفع سعر  بعد   2018 في ديسمبر 

نظام البشير الذي حكم البالد منذ 1989.
وقتل أكثر من 250 شخصًا في قمع الحركة االحتجاجية بحسب لجنة ألطباء 

مقربة من حركة االحتجاج.
كما سيكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع تحدٍ مهم آخر وهو إبرام 
التي  الواليات  في  التمرد  حركات  مع  أشهر  ستة  غضون  في  سالم  اتفاقات 

تشهد نزاعات.
األزق  والنيل  دارفور  بينها  مهمشة  مناطق  من  متمردة  مجموعات  وشنت 
وجنوب كردفان، حروبًا استمرت أعوامًا ضد القوات الحكومية قتل فيها آالف 

ونزح ماليين.
مع  »ستتفاوض  أنها  دارفور  في  متمردة  حركات  أربع  أعلنت  والسبت، 
اجتماع  وبحث  تفاصيل.  تقدم  أن  دون  موحدة«  برؤية  االنتقالية  السلطات 
مجلس السيادة وحمدوك الثالثاء إنشاء لجنة مكلفة بمباحثات السالم مع هذه 

المتمردة. المجموعات 

<   وزير الخارجية األلماني هايكو ماس ورئيس الوزراء السوداني الجديد عبداهلل حمدوك

تونس ــ وكاالت
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اقتصاد

كالم في األرقام

حصلوا على مخصصاتهم من 
الدوالر ضمن »منحة أرباب األسر« 

منذ 20 أغسطس الماضي.

قالوا

08

المقاصة  صكوك  »ترجيع  حول  المتداولة  األنباء  الوحدة  بنك  نفى 
أخبار  أنها  مؤكدا  األخــري«،  التجارية  المصارف  من  عليه  المقدمة 
التواصل  وصفحات  اإلخبارية  المواقع  بعض  من  دقيقة  »غير 

االجتماعي غير الموثوقة«.
تهدف  المغلوطة  األخبار  »هذه  أن  له  بيان  في  المصدر  وأكد 
دعم  في  الرائد  دوره  على  والتشويش  المصرف  سمعة  تشويه  إلى 

االقتصاد الوطني«.
من  عليه  المقدمة  الصكوك  جميع  بقبول  ملتزم  أنه  على  وشدد 

المصارف األخرى بحسب منشورات مصرف ليبيا المركزي.

»الوحدة« ينفي ترجيع صكوك 
املقاصة من املصارف األخرى الحكومة تريد مواجهة 

االستيطان اإلسرائيلي من 
خالل االستثمار في القطاع 
الزراعي

محمد اشتية 
رئيس الوزراء الفلسطيني
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العالمي،  االقتصاد  في  نفوذا  األكثر  الجهات  بعض  تقود 
التحول نحو عالم نظيف وأخضر وخال من االنبعاثات، ولو أن 

الحكومات الرئيسية ال تحرك ساكنا.
والصين،  ــا،  أوروب في  الضخمة  المالية  للمراكز  ويمكن 
واليابان، والواليات المتحدة، وأستراليا، وأماكن أخرى، أن ترى 
التي تلوح في األفق، وهي ال تنتظر من  المخاطر والمكاسب 

صناع السياسة اإلشارة إلى ما يجب القيام به.
الجديدة  االستثمارات  على  فوري  حظر  فرض  طريق  وعن 
النظيفة  الطاقة  األحفوري، وتصنيف منتجي  الوقود  في مجال 
القطاع  يعيد  الجذابة،  غير  األسهم  من  والتخلص  والقذرة، 
الوقود  من  ــوال  األم من  الضخمة  التدفقات  توجيه  المالي 

األحفوري إلى التكنولوجيا المنخفضة الكربون.
االقتصادات.  عبر  تنتشر  أن  القرارات  هذه  لمثل  ويمكن 
الطاقة  تمويل  بين  االنقسام  المثال،  سبيل  على  لنأخذ 
المالية  المساءلة  لمركز  وفقا  الهند.  في  والخاص  الحكومي 
األساسي  التمويل  تراجع  له،  مقرا  دلهي  من  يتخذ  الــذي 
و   2017 بين عامي    %93 بنسبة  الفحمية  الطاقة  لمحطات 
2018، في حين ارتفع تمويل مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 

.%10
وكان مصدر معظم قروض مشاريع الفحم في عام 2018، 
ثالثة  أن  حين  في  الحكومة،  عليها  تسيطر  مالية  مؤسسات 

أرباع التمويل المتجدد قدمته البنوك التجارية الخاصة.
عن  اليابان  في  والبنوك  التجار  يتخلى  وكذلك، 
مشاريع الفحم لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مع أن 
من  التدريجي  للتخلص  موعد  تحديد  قاومت  الحكومة 
الطاقة الفحمية. إذ خالل هذا العام، ألغيت ثالثة مشاريع 

لمصانع الفحم اليابانية، أو أجلت.
وعلى المستوى العالمي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية 
)IEA( أن االستثمارات في محطات توليد الطاقة الفحمية 
عام  في  الزمان  من  قرن  منذ  لها  مستوى  أدنى  بلغت 
2018، في حين أوقفت المزيد من محطات توليد الفحم 

أنشطتها.
عدد  نمو  استمرار  مع  أكثر  االتجاه  هذا  وسيتضح 
األحفوري.  الوقود  من  تتحول  التي  المالية  الشركات 
 . مارس  منذ  الصحف  عناوين  المثال  على سبيل  لنأخذ 
لقد حصل صندوق الثروة السيادية للنرويج على موافقة 
البرلمان على صرف 13 مليار دوالر من مخزونات الوقود 

األحفوري، لتكون جزءا من أكبر عمليات بيع للوقود األحفوري 
حتى اآلن.

المالية  جــي«  إف  يو  »ميتسوبيشي  مجموعة  وتوقفت 
األصول، عن  العالم من حيث  في  البنوك  أكبر  أحد  اليابانية، 
تمويل المشاريع الجديدة للطاقة الفحمية. وأصبحت »تشاب«، 
أول شركة تأمين أميركية كبرى تعلن فرض حظر على تغطية 
»سانكورب«  أصبحت  حين  في  الفحمية،  الطاقة  مشاريع 
الجديدة  المشاريع  تغطية  تنهي  أسترالية  تأمين  شركة  آخر 

الستخراج الفحم وتوليد الطاقة الفحمية.
األوراق  تصنيف  لندن  بورصة  أعــادت  ذلــك،  عن  وفضال 
غير  »طاقة  أنها  على  والغاز  النفط،  ومخزونات  المالية، 
»قابلة  أنها  على  الخضراء  الطاقة  أسهم  وصنفت  متجددة« 

للتجديد« بدال من »بديلة«.
وقالت أكبر شركة استثمار في العالم في مشاريع الفحم في 
الخارج، الشركة المصرفية الصينية التي تمارس أنشطتها فيما 
وراء البحار، إنها ستنهي تمويل محطات توليد الطاقة الفحمية 
)بمجرد االنتهاء من مشروعين أخيرين في فيتنام(، في حين 
أعلنت مؤسسة الدولة للتنمية واالستثمار الصينية عن خطط 
الفحمية،  الطاقة  لتوليد  جديدة  محطات  في  االستثمار  لوقف 
مصادر  على  والــتــركــيــز 

الطاقة الجديدة.
وعــلــى نــطــاق أوســـع، 
المستثمر  أجندة  جذبت 
الكربون  منخفض  لعالم 
يمثلون  مــوقــعــا،   477
دوالر  تريليون   34 حوالي 
الخاضعة  ــول  ــ األص مــن 
هؤالء  ويناشد  لـــإدارة. 
الحكومات  المستثمرون 
لــيــس فــقــط لــلــحــد من 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة، 
باريس  التفاق  صعوبة  األكثر  بالهدف  للوفاء  أيضا  ولكن 
الحراري  االحتباس  ظاهرة  من  الحد  في  والمتمثل  للمناخ، 

لتصل إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
الطاقة  اقتصاديات  معهد  خلص  نفسه،  الوقت  وفــي 
والتحليل المالي أن أولئك الذين تجاهلوا تحذيرات تغير المناخ 
قد عانوا بالفعل من أزمة مالية. إذ فقدت »بالك روك«، أكبر 
شركة إدارة الصناديق في العالم، حوالي 90 مليار دوالر على 
مدار العقد الماضي، ويرجع فقدانها لثالثة أرباع هذه القيمة 
و»شيفرون«، و»شيل«،  موبيل«،  »إيكسون  في  حيازاتها  إلى 

و»بي بي«.
بما  إلكتريك«،  »جنرال  شركة  في  المستثمرون  وخسر 
الثالثة  األعــوام  في  دوالر  193مليار  روك«،  »بالك  ذلك  في 
التي سبقت عام 2018، ألن الشركة أخطأت في تقدير وتيرة 
توربينات  على  الطلب  وانهيار  الخضراء،  الطاقة  إلى  التحول 

الغاز، ومحطات الطاقة الحرارية.
هائل  أمر  األحفوري  الوقود  عن  بعيدا  التحول  أن  ومع 
وأولئك  تسونامية.  أمــواج  تأتي  أن  يرتقب  أنه  إال  بالفعل، 
لمسوا  من  أول  هم  األحفوري،  الوقود  من  يتحولون  الذين 
تغييرا في اتجاه الرياح وقاموا بإعادة ضبط شراعيهم. ولكن 
هذه  منافسي  ألن  و  عمله.  يجب  مما  الكثير  هناك  زال  ما 
الشركات الزال عليهم اتخاذ خطوات تجاه سحب االستثمارات، 
الزالت تريليونات الدوالرات من أصول الكربون في ميزانيات 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  وفقا  ذلك،  عن  وفضال  المستثمرين. 
الفحمية،  الطاقة  استثمارات  فيه  انخفضت  الذي  الوقت  في 
عاد  قد  والفحم،  والغاز،  النفط،  على  الرأسمالي  اإلنفاق  فإن 
االستثمار  وتوقف   ،2018 عام  عليه  كان  الذي  المستوى  إلى 
ذلك،  من  واألســوأ  المتجددة.  والطاقة  الطاقة  فعالية  في 
خلصت »وود ماكنزي« االستشارية، أن طفرة الطاقة المتجددة 

ترجمت إلى 2% فقط من الطلب العالمي على الطاقة.
إلى 3  الحرارة  ارتفاع مستوى  إلى  الحالي  وسيؤدي مسارنا 
درجات مئوية أو أكثر، األمر الذي سيكون له عواقب وخيمة.

سبتمبر،   23 في  المناخي  للعمل  المتحدة  األمم  قمة  وتتيح 
الفرصة للمؤسسات المالية والحكومات للقيام بما هو ضروري.

بنا، وهي  الخاصة   2020 المناخ  تقدم  تعقب  أداة  وتخضع 
قاعدة بيانات مفتوحة، للتحديث بشكل منتظم لتتماشى مع 
البلدان، والشركات والمدن وغيرها.  المناخ من قبل  التزامات 
وكلما زاد سحب االستثمارات، كلما كان من الصعب االختباء 

في الظل، والتشبث بالماضي.

* أكاديمي اقتصادي بجامعة أكسفورد

يتخلى التجار والبنوك 
في اليابان عن مشاريع 

الفحم لصالح مصادر 
الطاقة المتجددة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4154دوالر أميركي
1.5539يورو

1.7147الجنية االسترليني
0.3773الريال السعودي
0.3853درهم إماراتي
0.1976االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 4 سبتمير 2019

ألف رب أسرة

التخضير البطيء للتمويل
أندرو هيغام*

للصين  الجديدة«  الحرير  »طرق  مشروع  يقوض  قد 
باريس  اتفاق  أهــداف  عدة  بلدان  على  يمتد  الذي 
»تسينغهوا«  مركز  حــذر  ما  بحسب  المناخ،  حــول 
الصين  من  الحرير  طريق  ويبدأ  والتنمية.  للمالية 
وسورية  وكردستان  وخراسان  تركستان  عبر  ويمر 

إلى مصر ودول شمال أفريقيا مرورا بأوروبا.
هذه  فــي  المدرجة  المشاريع  بعض  وتتسبب 
العاملة  والمحطات  السدود  مثل  الواسعة،  المبادرة 
لبصمة  تحليل  وخلص  بيئية.  بــأضــرار  بالفحم، 
البلدان  في  تحتية  بنى  تطوير  عن  الناجمة  الكربون 
المعنية بطرق الحرير الجديدة هذه إلى أن المشروع 
قد يقوض أهداف اتفاق باريس للعام 2015 الرامية 
إلى حصر االحترار بما دون درجتين مئويتين مقارنة 

بالمستويات السائدة ما قبل العصر الصناعي.
الصيني  األبــحــاث  مركز  ــاد  وأف
أند  فايننس  فور  سنتر  »تسينغهوا 
الـ126  البلدان  بأن  ديفلوبمنت« 
مع  تعاون  اتفاقات  أبرمت  التي 
28% من انبعاثات  الصين، تصدر 
الصعيد  عــلــى  الــدفــيــئــة  ــازات  ــ غ

العالمي.
محاكاة  نــمــاذج  المركز  ــد  وأع
ــئ وأنــابــيــب  ــراف ــاء م ــش آلثـــار إن
ــرق  ــوط ســكــك حــديــد وط ــط وخ
هذه  مــن  بــلــدا   17 فــي  سريعة 
بعض  أن  إلــى  فخلص  البلدان، 

وإندونيسيا،  والسعودية  وإيران  روسيا  مثل  الدول، 
 %68 بنسبة  الكربونية  انبعاثاتها  تخفض  أن  ينبغي 
اتفاق  احــتــرام  على  حرصت  ما  إذا   2050 بحلول 

باريس من أجل المناخ.
وقال سيمون صادق من المركز »أمامنا السيناريو 
استمر  ما  فإذا  حالها(،  على  األمور  بـ)بقاء  المعروف 
الكربون  انبعاثات  ستشهد  المنوال،  هذا  على  األمر 
األطـــراف،  بقية  ــارت  س لــو  حتى  شــديــدا،  ارتفاعا 
على  والهند  والصين  ــا  وأوروب المتحدة  كالواليات 

مسار درجتين مئويتين«.
أكسيد  ثاني  النبعاثات  مصدر  أكبر  الصين  وتعد 
العالم.  انبعاثات  من   %30 حصتها  وتمثل  الكربون 
»فيفيد  شركة  مع  بالتعاون  الدراسة  هذه  وأجريت 

إكونوميكس« ومؤسسة »كاليمت ووركس«.
 3000 العام  إلى  الحرير  ويرجع تاريخ إنشاء طريق 
الطرق  من  مجموعة  عن  عبارة  وكان  الميالد،  قبل 
التجارة،  بهدف  والقوافل،  السفن  تسلكها  المترابطة 
يربط  كان  حيث  1877م،  العام  إلى  تسميته  وترجع 

الوسطى  والغربي آلسيا  الجنوبي  والجزء  الصين  بين 
والهند.

الصين  ألن  االســم  بهذا  الحرير  طريق  وسمي 
كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان 
لشعوب  وتنقلها  الحريرية،  المنسوجات  وتنتج  القز 
العالم عبر هذا الطريق لذا سمي طريق الحرير نسبة 

إلى أشهر سلعة تنتجها الدولة التي أطلقته.
الصيني  الرئيس  أعلن   2013 العام  سبتمبر  وفي 
االقتصادي،  التعاون  لتعزيز  تهدف  جديدة  مبادرة 
شبكة  إنشاء  إعــادة  إلى  دعا  الماضي  أكتوبر  وفي 
البحري  الحرير  لخلق طريق  القديمة  البحرية  الممرات 

لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة.
دراسة  أصدرت  المصريين  األعمال  رجال  جمعية 
االقتصادية  الفوائد  تناولت  الطريق  هــذا  حــول 
واالستراتيجية لمصر بعد انضمامها إلى قائمة الدول 
وأوضحت  اآلن.  حتى  دولة   50 يضم  الذي  بها  المار 
بـ65  يمر  الطريق  أن  الــدراســة 
اآلن  حتى  منها   50 وافقت  دولة 
وأفريقيا،  بأوروبا  آسيا  ويربط 
مركزا  ستصبح  مصر  أن  مؤكدة 

للطريق.
إلى  تسعى  الصين  أن  وأكدت 
الطريق  من  االستفادة  تعظيم 
الدول  مع  تجارتها  مضاعفة  في 
دوالر  مليار   240 مــن  العربية 
600 مليار دوالر، وتستهدف  إلى 
غير  االستثمار  من  رصيدها  رفع 
من  العربية  ــدول  ال في  المالي 
دوالر،  مليار   60 من  أكثر  إلى  دوالر  مليارات   10
باإلضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 

400 مليار دوالر بحلول 2020.
أن  حديثة  ــة  دراسـ كشفت  ــاء،  ــن األث ــذه  ه فــي 
استثمارات الدول الغربية في »طريق الحرير الجديد« 

مماثلة الستثمارات الصين في هذا المجال.
من  بتكليف  أجــريــت  التي  ــدراســة،  ال وأظــهــرت 
يستثمره  »ما  بعنوان  األلماني  »بيرتلسمان«  معهد 
أن  للصين«  الجديد  الحرير  طريق  طول  على  الغرب 
الفترة  خالل  غربية  دول  ضختها  التي  االستثمارات 
»الحزام  2017 في دول  العام  2013 حتى  العام  من 
 290 نحو  بلغت  الدراسة،  شملتها  التي  والطريق«، 

مليار دوالر، مقابل 285 مليار دوالر من الصين.
الخاصة  البيانات  تحليل  أظهر  الدراسة،  وبحسب 
بالنسبة  الغربية  المالية  التدفقات  أن  الدول  ببعض 
دولة   25 من  البحث)16  شملها  التي  الدول  لغالبية 
ونيجيريا(  ومصر  وأفغانستان  وفيتنام  الهند  مثل: 

أهم من التدفقات المالية القادمة من الصين.

مخاطر محتملة من »طرق الحرير« على املناخ في العالم
مركز أبحاث صيني: 

القاهرة–الوسط

تتسبب بعض مشاريع هذه 
المبادرة الواسعة مثل 

السدود والمحطات العاملة 
بالفحم بأضرار بيئية

• ميناء في الصين.

النفط  إنتاج  سجل  متزايدة،  أمنية  مخاوف  وسط 
يوليو  المسجلة خالل شهر  اإليرادات  ارتفاعا في  الليبي 
الماضي، إذ أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ارتفاع 
 2.1 لتسجل  السابق،  الشهر  عن   %23 بنسبة  اإلنتاج 
مليار دوالر أميركي، بزيادة 403 ماليين دوالر، مرجعة 
في  الخام  النفط  شحنات  عدد  ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه 
والتي تم تسلمها وتسويتها ضمن  يونيو،  أواخر شهر 

حسابات يوليو.
شهر  خالل  النفط  عائدات  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
النفط،  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أن  إال  يوليو، 
يزال  الليبي ال  النفط  يقول »قطاع  اهلل،  مصطفى صنع 
األوضــاع  بتدهور  أساسا  مرتبطة  النتكاسات  عرضة 
التي  التخريب  أعمال  تسببت  فقد  البالد..  داخل  األمنية 
خفض  في  النفطي  الشرارة  بحقل  األنابيب  خط  طالت 

اإليرادات بشكل ملحوظ«.
بأكثر من  والغاز ساهمت  النفط  إيرادات  أن  وأضاف 
التقدم  »إحراز هذا  إلى  ليبيا، مشيرا  ميزانية  92% من 
من  فقط   %58 من  أقل  تسلمنا  أننا  من  الرغم  على 
الكافي  التمويل  بتوفير  مطالبا  المطلوبة«،  ميزانيتنا 
لقطاع الطاقة والبنية التحتية األمنية، بما يضمن بقاءها 
تمويل  مواصلة  لها  ويتيح  الدائر  الصراع  عن  بمنأى 

الخدمات األساسية في جميع أنحاء البالد.
لكن تقديرات منظمة الدول المصدرة النفط »أوبك« 
الليبي خالل شهر يوليو  النفط  إنتاج  تراجع  إلى  أشارت 
بيانات  وكشفت  يوميا،  برميل  ألف   42 بمقدار  الماضي 
الدول  إنتاج  مستويات  أن  الجمعة،  أمس  المنظمة، 
برميل  مليون   29.609 مستوى  إلى  تراجعت  األعضاء 
يوميا في يوليو الماضي، مقابل 29.855 مليون برميل 

يوميا في الشهر السابق له.
وفي هذا السياق، توقع محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
العام بنسبة  النفط هذا  الكبير، تراجع إيرادات  الصديق 
17% بالمقارنة مع العام الماضي بحسب تصريحات له 
أن  موضحا  »بلومبرغ«،  وكالة  مع  حديثة  مقابلة  خالل 
المتكررة  لإيقافات  نتيجة  ستكون  المتوقعة  التراجعات 
حين  بين  يغلقون  مسلحين  قبل  من  الشرارة  لحقل 
الزاوية.  في  التصدير  لميناء  النفط  وآخر صمامات ضخ 
إن  الكبير  قال  األميركية  الوكالة  سؤال  عن  إجابة  وفي 
المصرف على تواصل مع وزارة الخزانة األميركية وعلى 

تواصل دائم مع المؤسسات الدولية.
ومشتقاته  الخام  النفط  مبيعات  إيـــرادات  توزعت 
لشهر يوليو البالغة 2.15 مليار دوالر، على إيرادات بيع 

النفط الخام بنحو 1.88 مليار دوالر، وإيرادات بيع الغاز 
وإيــرادات  دوالر،  مليون   137.35 بحوالي  والمكثفات 
دوالر،  مليون   5.42 بقيمة  البتروكيماوية  المنتجات 
ضرائب  إيــرادات  دوالر  مليون   118.48 إلى  باإلضافة 

وإتاوات عقود االمتياز.
لشهر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إحصائية  وحسب 
يوليو، يتضح أن اإليرادات الشهرية من بيع النفط الخام 
إلى   %24.3 بنسبة  يوليو  شهر  خالل  زادت  قد  وحده 
يونيو،  في  دوالر  مليار   1.52 مقابل  دوالر،  مليار   1.89

في حين بلغت 1.35 مليار دوالر في يناير الماضي.
ارتفعت  التي  والمكثفات  الغاز  بيع  إيــرادات  وكذلك 
يوليو،  في  دوالر  مليون   137.35 إلى   %25.3 بنسبة 
109.54 مليون دوالر في يونيو، وكانت سجلت  مقابل 

126.24 مليون دوالر في يناير الماضي.

خالل  البتروكيماويات  بيع  إيرادات  تراجعت  حين  في 
شهر بنسبة 39.9% إلى 5.42 مليون دوالر في يوليو، 
مقابل 9.02 مليون دوالر في الشهر السابق، ولم تتعد 

إيراداتها في يناير الماضي 1.94 مليون دوالر.
برميل  مليون   1.3 نحو  حاليا  ليبيا  إنتاج  ويبلغ 
بسبب  الماضية  األعــوام  خالل  تذبذب  ظل  في  يوميا، 
وتوقف  النفطي،  الهالل  بمحيط  المسلحة  االشتباكات 
ثلث  نحو  ينتج  الذي  الشرارة  حقل  من  اإلنتاج  عملية 

النفط الليبي.
أكثر  برميل يوميا قبل  1.6 مليون  تنتج  ليبيا  وكانت 
التاريخ وقطاع النفط يخضع  من 8 سنوات، ومنذ ذلك 
لتحقيق  الطامحين  المواطنين  من  واسعة  لمساومات 
قبل  البالد من  خارج  تهريبه  مالية، فضال عن  مكاسب 

الميليشيات المسلحة.

ارتفاع جديد في إنتاج النفط الليبي وسط مزيد من املخاوف
توقعات سلبية من »أوبك« و»المركزي«

طرابلس - الوسط

صنع الله: قطاع النفط ال يزال 
عرضة النتكاسات مرتبطة بتدهور 

األوضاع األمنية

إيرادات يوليو: 1.88 مليار دوالر 
للنفط الخام و137.35 مليون 

دوالر للغاز والمكثفات

< منشآت في حقل الفيل النفطي. < مصطفي صنع اهلل.



استعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة 
الماضي،  الشهر  منتصف  منذ  لالستثمار  الليبية 
أميركية  قانونية  استشارات  وشركتي  أجانب  بوكالء 
إلسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة 

سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دوالر.
األجانب«  الوكالء  تسجيل  »قانون  لسجالت  ووفقا 
المراقبة  أداة  باستخدام  عليها  الحصول  جرى  التي 
الخارجية )فارا( فإن المحامي السابق مايكل كوهين، 
ترامب  دونالد  للرئيس  سابق  محام  نفسه  وهــو 
االستراتيجي  العمل  في  وشريكه  مكتبه،  مع  يعمل 
السياسي وعضو جماعات الضغط برادلي غيرستمان 
باعتبارهما وكيلين أجنبيين لصندوق الثروة السيادي 
الليبي ابتداء من 16 أغسطس الماضي، حسب موقع 

»أوبن سيكرتس« األميركي.
ومحامين  غيرستمان  أن  األميركي  التقرير  وأوضح 
شركة  في  أخــرى  ضغط  جماعة  جانب  إلى  آخــرون 
القانونية  الخدمات  يقدمون  فرانكلين«،  »شــاى 
االستثمار،  لهيئة  المجمدة  بــاألصــول  المتعلقة 
وضع  حل  كيفية  بشأن  للسلطة  المشورة  وإســداء 

االستثمارات، وفقا لملفات »فارا«.
ويتشارك غريستمان والمحامي ديفيد شوارتز في 
عملت  استشارية  ومجموعة  محاماة  شركة  امتالك 
على   2010 العام  منذ  ترامب  شركات  مع  كثب  عن 
من  ترامب  حملة  من  دوالر  ألف   12 وتلقت  األقــل، 
قريب  وقت  في  التجمعات«  لترتيب  »استشارات  أجل 
من إعالن ترشحه. ونشطت الشركتين منذ أكثر من 
لشوارتز  اختبار  أول  أن هذا هو  إال  الزمان،  عقد من 
تم  التي  األجنبي  التأثير  عمليات  في  وغيرستمان 

كشفها في سجالت »فارا«.
االستثمار  هيئة  أن  إلى  األميركي  التقرير  ولفت 
أرباح  الستثمار  كوسيلة   2006 العام  في  تأسست 
معظم  تجميد  تم  التي  المحروقات،  من  البالد  ثروة 
أصولها البالغة نحو 67 مليار دوالر؛ بسبب العقوبات 
بعد   2011 العام  في  المتحدة  األمم  فرضتها  التي 

إطاحة معمر القذافي.
فكرة  الماضي،  العام  في  الوفاق  حكومة  وطرحت 
الحسابات حول  تعيين شركة مستقلة إلعداد تدقيق 
إلى  تقديمها  يمكن  التي  االستثمار،  أصول مؤسسة 
العقوبات. لكن بعد ذلك  المتحدة، لطلب رفع  األمم 
تم إلقاء القبض على رئيس مؤسسة االستثمار، علي 
محمود حسن، من قبل مكتب النائب العام، في وقت 

سابق من هذا العام بتهمة الفساد واالختالس.

الوقت  في  يأتي  »فــارا«  ملف  إن  المصدر  قال  و 
في  الليبية،  األطراف  بين  الصراع  فيه  يحتدم  الذي 
قانونا  تشرف  التي  الوفاق  حكومة  استأجرت  حين 
بما في  الشركات  الليبية، عديد  االستثمار  على هيئة 
مع  عالقات  ولها  العامة،  للشؤون  ميركوري  ذلك 

العديد من مسؤولي إدارة ترامب.
باألنشطة  األميركية  العدل  وزارة  إبالغ  ويتطلب 
وبعض  الضغط،  جماعات  مثل  السياسية  شبه 
بالمعارك  المرتبطة  القضائية  االتصاالت  خدمات 
الخدمات  أن  من  الرغم  على  الدولية،  القانونية 
من  كبير  حد  إلــى  معفاة  عامة  بصورة  القانونية 

متطلبات اإلفصاح لدى هيئة »فارا«.
في  مكتبا  فتحا  أن  وشوارتز  لغيرستمان  وسبق 
العالقات  »جوثام  تدعى  التي  لشركتهما  واشنطن 
رئيسا  ترامب  انتخاب  بعد  واالتصاالت«  الحكومية 
العام  البيت األبيض  للواليات المتحدة، وضغطا على 

بدعم  ترامب  إلقناع  تتطلع  شركة  لصالح  الماضي 
ليبيا  إلى  خاصة  أميركية  أمن  قوات  إلرسال  خطتها 

لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط.
وفي فبراير 2011، قرر مجلس األمن، التابع لألمم 
المتحدة، تجميد أصول النظام الليبي، الذي كان من 
المفترض أن يفيد الشعب الليبي، واستولت الواليات 

من  إسترليني  جنيه  مليار   30 نحو  على  المتحدة 
األصول الليبية، بينما حصلت بريطانيا على 11 مليار 

جنيه إسترليني.
للجمارك  الــجــاللــة  صــاحــبــة  هيئة  ــرفــت  ــت واع
من  ضرائب  تتلقى  بأنها  فترة  قبل  البريطانية، 
الليبي.  للنظام  المملوكة  الكيانات  نسبة صغيرة من 
إسترليني  جنيه  مليون   17 نحو  الهيئة  وتسلمت 
اآلن،  2016-2017 حتى  الضريبية  السنة  بداية  منذ 

بمعدل نحو خمسة ماليين جنيه إسترليني كل عام.
هيئة  أمـــوال  ــاب  ذه بريطانية  تقارير  وتــؤكــد 
شركة  تديرها  حسابات  ــى  إل الليبية  االستثمار 
الخدمات المالية »يوروكلير« التي تتخذ من بروكسل 
مليون   600 تم تحويل   ،2013 العام  لها، وفي  مقرا 
المجمعة حول  المجمدة  األصول  إسترليني من  جنيه 
من  يتضح  ولم  الليبية،  االستثمار  هيئة  إلى  العالم 

الذي يحصل على فوائد هذه المليارات.

إلغاء  تأثير  من  تخوفهم  مصريون  محللون  أبدى 
البالد  في  التضخم  معدالت  على  الجمركي  الدوالر 
المصري  الجنيه  المقبلة في حالة تراجع  الفترة  خالل 

مقابل الدوالر بشكل كبير.
المصرية  المالية  وزارة  إعالن  مع  تزامنا  ذلك  جاء 
الدوالر  بسعر  العمل  إلغاء  عن  الماضي  األحد  مساء 
الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه 
في  الجنيه  صرف  سعر  تحرير  بعد   2017 يناير  في 
الصرف  بسعر  للعمل  ستعود  وأنها   ،2016 نوفمبر 

الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.
ونقلت وكالة »رويترز« عن أحمد محللة االقتصاد 
إسراء  المالية  األوراق  لتداول  شعاع  في  المصري 
يكون  لن  الجمركي  الدوالر  إلغاء  »تأثير  إن  قولها 
الدوالر  سعر  استقر  طالما  المقبلة  الفترة  في  كبيرا 

مقابل الجنيه عند المستويات الحالية«.
لكنها أضافت »التخوف كله من حدوث أي ارتفاع 
التضخم  سيزيد  حينها  )األجنبية(،  العملة  في  كبير 
بشكل كبير... التخوف الثاني واألكبر عند حدوث أي 
بمعنى  نفسه،  السوق  في  منضبطة  غير  ممارسات 
زيادة  في  الجمركي  الــدوالر  تحرير  كلمة  استغالل 

غير مبررة لألسعار من قبل التجار«.
المستهلكين  ألسعار  السنوي  التضخم  وسجل 
سنوات  أربع  في  مستوياته  أقل  المصرية  بالمدن 
من  الماضي  يوليو  في   %8.7 إلــى  هبط  عندما 
الشواربي  طارق  وتوقع  الماضي.  يونيو  في   %9.4
رئيس قسم البحوث في بنك االستثمار بلتون »تأثيرا 
الــدوالر  إلغاء  بعد  الفرق  ألن  األسعار  في  محدودا 
الجمركي ليس بالكبير... التأثير األكبر سيكون مع أي 
»نتوقع  وأضاف  العملة«.  أسعار  في  عالية  تذبذبات 
سعر الدوالر في بلتون عند 16.7 جنيه بنهاية السنة 

المالية الحالية في يونيو المقبل«.
ديسمبر  في  الجمركي  الدوالر  سعر  مصر  حررت 
واالستراتيجية  األساسية  السلع  باستثناء  الماضي 
 16 عند  عليها  الـــدوالر  سعر  على  أبــقــت  حيث 
وتجعل  الماضية  الليلة  ذلك  تلغي  أن  قبل  جنيها، 

السلع  جميع  على  السائد  هو  المركزي  البنك  سعر 
المستوردة دون أي استثناءات.

المصرية  البنوك  في  الدوالر  سعر  تداول  وجرى 
جنيه  و16.61  للشراء  جنيه   16.51 متوسط  عند 
األحد  مساء  الجمارك  لمصلحة  نشرة  وأفادت  للبيع. 
أنه تم تحديد سعر الدوالر الجمركي عند 16.6230 

جنيه مقابل الدوالر ليوم االثنين.
وقالت سارة سعادة محللة االقتصاد المصري في 
»الوقت كان مناسبا إللغاء  اتش.سي  االستثمار  بنك 
الدوالر الجمركي دون تأثير كبير على األسعار ولكن 

في  تذبذب  أي  مع  األسعار  في  تذبذب  يحدث  قد 
سعر الصرف في المستقبل«.

الدوالر  أمام  الصاعد  مساره  المصري  الجنيه  بدأ 

أيام  وحتى  الماضي  يناير  من  الثاني  النصف  في 
التدفقات  زيادة  إلى  المركزي  يعزوه  ما  وهو  قليلة، 
المصرفيين  بعض  يعزوه  بينما  الدوالرية  النقدية 
األسعار،  لتحديد  المركزي  من  مباشر  تدخل  إلى 

األمر الذي ينفيه البنك عادة.
وقالت منى مصطفى من عربية أون الين لتداول 
ارتفاع  حــدوث  من  تخوف  »لــدي  المالية  األوراق 
مخزون  لديه  الذي  التاجر  ألن  األسعار  في  طفيف 
مضيفة  مــراحــل«.  وعلى  اآلن  من  السعر  سيرفع 
»التخوف اآلخر هو حدوث تراجع لسعر الجنيه مقابل 
السلع،  جميع  أسعار  ارتفاع  ذلك  يعني  إذ  الــدوالر، 

مما سيكون له تأثير مباشر على التضخم«.
المجموعة  من  باشا  أبــو  محمد  معها  واتفق 
الشرق  في  استثمار  بنك  أكبر  هيرميس،  المالية 
ــدوالر  ال إللغاء  األكبر  »التأثير  أن  في  األوســـط، 
سعر  في  كبيرة  تذبذبات  أي  مع  سيكون  الجمركي 
الدوالر مقابل الجنيه سواء كان نزوليا أو صعوديا... 
على  طفيف  تأثير  له  يكون  قد  ذاته  حد  في  اإللغاء 

األسعار والتضخم«.
البحوث  قسم  رئيسة  السويفي  رضــوى  وقالت 
الجمركي  الدوالر  »إلغاء  فاروس  االستثمار  بنك  في 
إشارة )من القائمين على إدارة الملف االقتصادي في 
تذبذبات  حدوث  لعدم  مطمئنون  أنهم  إلى  البالد( 

كبيرة في أسعار الصرف خالل الفترة المقبلة«.
ال  المستوردة  السلع  من  كبير  »جــزء  وأضافت 
التأثير  من  أتخوف  ال  لذا  التضخم  سلة  في  يدخل 
الخوف  يجعل  قد  ما  لكن  التضخم  مؤشرات  على 
تكون  لن  ألنــه  الجنيه،  يضعف  أن  هو  ينتابني 
هناك حينها سيطرة على األسعار وقد تحدث موجة 

تضخم جديدة«.
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تراجعت أسعار الذهب مع جني متعاملين لألرباح بعد مكاسب حققها المعدن األصفر 
عدة  في  أعلى مستوياتها  قرب  تبقى  األسعار  لكن  السابقة،  الجلسة  في   %1 بنسبة 
الخالف  التي تكتنف  الضبابية  المخاوف من ركود عالمي فضال عن  أعوام مع تصاعد 

التجاري الصيني األميركي وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية 0.6% إلى 1537.20 دوالر لألوقية )األونصة(، 
1554.56 دوالر وهو األعلى منذ  الماضي عند  ولكنه حام قرب مستواه في االسبوع 
الواليات  التعامالت اآلجلة في  أبريل 2013. حسب وكالة »رويترز«. ونزل الذهب في 

المتحدة 0.6% إلى 1546.6 دوالر.
أن  بعد  لألوقية  دوالر   19.33 إلى   %0.5 الفورية  المعامالت  في  الفضة  وزادت 
سجلت في وقت سابق 19.57 دوالر وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016. وانكمش 
نشاط التصنيع في الواليات المتحدة ألول مرة في ثالثة أعوام في أغسطس حسبما 
أظهرت بيانات يوم الثالثاء، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على 
إلى   %0.6 البالتين  ارتفع  النفيسة،  المعادن  لبقية  وبالنسبة  للمخاطرة.  على  اإلقبال 

963.15 دوالر لألوقية، في حين نزل البالديوم 0.1% إلى 1540.25 دوالر.

الذهب يحافظ على ذروته التاريخية 
أوسع  ارتفاع  األربعاء، بدعم من  النفط قليال أمس  تعافت أسعار 
نطاقا في األسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، 
بعد أن المس الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خالل الجلسة 

السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف االقتصاد العالمي.
إلى   %0.53 أو  سنتا   31 برنت  العالمي  القياس  خام  وارتفع 
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  ربحت  بينما  للبرميل،  دوالر   58.57
تكساس الوسيط األميركي 34 سنتا أو 0.63% إلى 54.28 دوالر 

للبرميل.
يوم  شهر  نحو  فــي  مستوى  ــى  ألدن النفط  أســعــار  ــوت  وه
األميركية  المصانع  أنشطة  انكماش  أظهرت  بيانات  بعد  الثالثاء 
قطاع  وانكماش  سنوات  ثالث  في  األولــى  للمرة  أغسطس  في 

الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.
لكن األسواق العالمية ارتفعت أمس بعد أن أظهر مسح خاص 
أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثالثة 
أكبر  حفز  مما  الجديدة  الطلبيات  ارتفاع  مع  أغسطس  في  أشهر 

زيادة في التوظيف في أكثر من عام.
العالم وأكبر مستورد  والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في 
مستويات  بيانات  األســبــوع  هــذا  تتأخر  أن  المقرر  ومــن  لــه. 
األربعاء  إلى  واحد  يوم  بواقع  الخام  من  األميركية  المخزونات 
يوم  المتحدة  الواليات  في  العمال  عيد  عطلة  بسبب  والخميس 
االثنين. ورجح استطالع أولي أجرته »رويترز« انخفاض مخزونات 

النفط األميركية لألسبوع الثالث على التوالي.

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار املخاوف االقتصادية
السعر بالدوالرنوع الخام

59.05برنت

54.83غرب تكساس

56.99دبي

58.76سلة أوبك

55.20أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 4 سبتمبر 2019
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حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب الثالثاء الصين 
من محاولة المماطلة في المفاوضات التجارية، على 

أمل أال يعاد انتخابه رئيسًا في عام 2020.
وكتب ترامب على موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر«: »تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت«، 
مضيفاً »ستصبح شروط االتفاق أقسى بكثير!«، 

متوقعاً في هذا الوقت استنزافًا للوظائف والشركات 
في الصين. وأكد في الوقت نفسه أن »المفاوضات مع 
الصين تسير بشكل جيد«، على الرغم من أن الرسوم 

الجمركية الجديدة على مليارات الدوالرات من البضائع 
الصينية قد دخلت حيز التنفيذ األحد.

وقال ترامب »رغم أنني متأكد أنهم يفضلون 
التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة 

غش الواليات المتحدة )600 مليار دوالر في العام(، 
لكن مدة تفوق الستة عشر شهرًا طويلة بما يكفي 
الستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل«.

وتزامنت تصريحات ترامب مع زيارة أجراها أعضاء 
جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا 

خاللها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء 
ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ.

والتقى ليو هي الثالثاء وفد مجموعة العمل 
بين الواليات المتحدة والصين في مجلس الشيوخ 

األميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما 
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وذكر أعضاء الوفد بأهمية العالقات األميركية-
الصينية، معربين عن معارضتهم للنزاعات االقتصادية 

والتجارية بين البلدين. وشددوا كذلك على رغبتهم 
مواصلة »لعب دور إيجابي« لتعزيز نمو مالئم 

للعالقات الثنائية.
وأعلنت الصين االثنين أنها قدمت شكوى لمنظمة 

التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية 
األميركية الجديدة.

توقعت وكالة التصنيف االئتماني »ستاندرد أند بورز«، 
الثالثاء، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد 

إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022، مرجعة 
ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب 

التجارية بين الواليات المتحدة والصين واالضطرابات 
السياسية.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية بأن مستوى النمو في 
دبي تأثر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، 

األساسيين بالنسبة لإلمارة، مضيفا أن قيمة الدين 
العام في دبي بلغت حوالي 124 مليار دوالر أو 108% 
من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات 
المرتبطة بالدولة، حسب ما ذكرت »فرانس برس«.

ونما إجمالي الناتج الداخلي لإلمارة بنسبة 1.94% 
فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 
عندما كانت دبي ال تزال في مرحلة التعافي من 

تداعيات األزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد 
ديونها.

لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو 
نسبة 2.4 % هذا العام، خصوصا بسبب استكمال 

المشاريع المرتبطة بمعرض »إكسبو 2020« الدولي 
الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر العام المقبل.

وبعد »إكسبو«، سيعود النمو إلى %2 في 2022، 
بحسب »ستاندرد أند بورز«. ورجحت الوكالة بأن 
تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير 

في اقتصاد دبي جراء الحرب التجارية بين واشنطن 
وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميا بسبب 

العقوبات على إيران المجاورة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8% 

العام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام 
الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد 

السياح.
وكانت اإلمارة تتوقع استقطاب 20 مليون زائر 

سنويا بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو 
الذي يستمر لستة أشهر. لكن عدد السياح بلغ أقل 

من 16 مليونا خالل العامين السابقين، بحسب أرقام 
رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون زائر في 

النصف األول من 2019.
وتشهد سوق العقارات التي تساهم بنحو %7 في 

إجمالي الناتج الداخلي تراجعا منذ منتصف العام 2014 
مع انخفاض أسعار البيع واإليجارات بنسبة الثلث.

ترامب يحذر الصني 
من »املماطلة«

»ستاندرد أند بورز« تتوقع 
استمرار التباطؤ االقتصادي 

في دبي حتى 2022

القاهرة–الوسط

• مكتب صرافة في منطقة وسط البلد بالقاهرة. )أرشيفية: رويترز(

• مقر الهيئة الليبية لالستثمار في العاصمة طرابلس.

حكومة الوفاق اقترحت تعيين شركة 
مستقلة إلعداد تدقيق الحسابات 

حول أصول مؤسسة االستثمار 
لتقديمها إلى األمم المتحدة

 جزء كبير من السلع المستوردة 
ال يدخل في سلة التضخم

مخاوف من حدوث أي ارتفاع كبير 
في الدوالر قد يقود لزيادة األسعار

هل يؤثر إلغاء الدوالر الجمركي على معدالت التضخم في مصر؟
محللون مصريون يجيبون 

محامي ترامب يسعى لرفع التجميد 
عن 67 مليار دوالر من األرصدة الليبية

سجالت »قانون تسجيل الوكالء األجانب« تكشف:

الوسط - عبد الرحمن أميني
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آمنة القلفاط

على  يدور  الذي  المسلح،  الصراع  في  فريق  كل  به  يتشبث  الذي  الحق  يبدو 
القناعات  العاصمة طرابلس، يقينًا راسخًا لدى كل منهما. وعندما تتحول  تخوم 
إلى بديهيات مسلم بها وال يقبل التشكيك فيها، عندها يتحول الصراع إلى رفض 

اآلخر ويصبح االقتتال الخيار الوحيد.
أن  رفض  الحرب،  رفض  من  تبدأ  بها،  والمسلم  الحقيقية  الثابتة  البديهيات 
تكون بيوت األهالي وممتلكاتهم سواتر لحرب وقودها شبابنا، وشوارع مدينتنا، 
يمر،  يوم  نخسر كل  أننا  اإلقرار  تبدأ من  العبثية.  الحرب  لهذه  ملغمة  سراديب 
نخسر الشباب وهم عماد األمة، وأن الحرب وإن طالت فإنها لن تكون إال جسرًا 

للطاولة في نهاية المطاف.
المشرع  أن  وكما  نقطتين،  بين  مسافة  أقصر  هو  المستقيم  الخط  أن  فكما 
من  فإن  المتخاصمين،  للطرفين  يستمع  أن  دون  حكمه  يصدر  أن  يمكن  ال 
في  المتنازعة  األطراف  بين  الحوار  خيار  تبني  بها،  والمسلم  الثابتة  البديهيات 
الوطن الواحد، وصواًل إلى نقاط التقاء وتفاهمات، تحفظ حقوق الجميع وتصون 

كرامة أطراف النزاع، كما حدث في تجارب ناجحة عديدة قبلنا.
هناك دائمًا حلول ممكنة وإن طال الزمن، فال مكان لليأس في هذه الحياة، 
وننجح،  ونحاول  ومحاوالتنا،  تجاربنا  من  نستفيد  ثم  ونفشل،  نحاول  أن  يمكننا 
فقط علينا أن نسلم أن البديهيات هي ما يجمع أبناء الوطن الواحد وأن مصلحته 

العليا هي الركيزة الثابتة.
إن الحوار والتفاهمات والتسويات هي بديهيات نسمعها ونتناولها يوميًا في 
حياتنا، وكل من يرفض القبول بها، فهو يعيد واقع اليوم إلى الخيال ويجبر الناس 

على العيش في واقع )معزة ولو طارت(.
المستقبل  يصور  عندما  واألوهــام،  بالمخاوف  محاصرين  الناس  نجد  عندما 
نفكر من  أن  حقنا  واحد، فمن  أحادي  يعلو خطاب  عندما  واحد،  في ظل مشهد 
المستفيد؟ عندما تغيب بديهيات مسلم بها لبناء دولة الجميع، وتحاصر العقول 
ويعاد حشرنا داخل الحظيرة بدعوى األمن وتوفير ضروريات الحياة، فمن حقنا أن 

نسأل من المستفيد؟
أي عقال  المنفلت من  الخطاب  اليوم، بفضل  المشهد  نجح من يسيطر على 
دائرة  داخل  الناس  أفكار  محاصرة  في  المشهد  على  يسيطر  من  نجح  منطقي. 
محددة ومرسومة بدقة، وفي ذات الوقت خالية من البديهيات الجامعة المتفق 
للعقل  مكان  فال  البديهيات  تسقط  عندما  للجميع.  ناجحة  دولة  إلقامة  عليها 

واالستنتاج والمنطق، ويعلو نفير الحرب ونفي الخصوم.
من يرفض التحاور مع شركاء الوطن، فهو يرفض المصلحة العامة التي تجمع 
الوطن. من يرفض الحوار، فهو يتحايل ويلجأ للمبررات، إليقاف العقل. من يصنع 

نهاية مسبقة غير قابلة للتبديل فهو يتغاضى عن البديهيات.
الحل،  هو  الحوار  سيكون  الجامعة،  المظلة  هي  البديهيات  أن  نتعلم  عندما 
ليتحمل كل طرف جزءًا من المسؤولية، وتصبح التسويات ممكنة وكرامة األطراف 
المتنازعة محفوظة، وحصتهم في إمكانية الوصول للسلطة مصانة بالتفاهمات 
الثابتة،  المنهجية  هي  الجامعة  البديهيات  تكون  عندما  بينهم.  عليها  المتفق 
تنمو بينهم بيئة األلفة وتسود الثقة المتبادلة والتي ستنعكس إيجابيًا على كل 
مناحي الحياة في ليبيا المثقلة بالهموم. نزاع اليوم بين أبناء ليبيا الواحدة، هو 
من أجل وهم وخزعبالت، سوق لها بأنها الحقيقة والبديهة الثابتة. الحقيقة فقط 
هي في جانب األغلبية الصامتة، األغلبية التي تظللها راية وطن جامع لكل أبنائه، 

وفق قواعد دستور للجميع وليس لطرف واحد يريد بناء دولة وفق هواه.

 عندما تتحول 
القناعات إلى 

بديهيات مسلم 
بها وال يقبل 

التشكيك فيها، 
عندها يتحول 

الصراع إلى رفض 
اآلخر ويصبح 

االقتتال الخيار 
الوحيد

سياحة ليبية... بني الحسن واألقل حسنًا في ربوع الطبيعة والتاريخالبديهيات املنسية

اقتربت  تأمل.  وقفة  وحيدًا  يقف  شخصًا 
وقفته  كانت  إليه.  واستمعت  سلمنا،  منه، 
أمامنا  الدمار  للتأمل.  منها  لألسى  أقرب 
المعارك.  تفسره  أو  تتركه  مما  أوسع  كان 
بميدانيها:  التاريخية  المدينة  ــرت  دم
وأسواقها:  وأزقتها،  والحمرا،  البلدية 
كانت  األروع.  والخرازة  والخضرة  الظالم 
امتدت  قد  سابق،  عهد  في  الهدم،  أيادي 
والتطوير،  التنمية  عناوين  تحت  لتمحو، 
والمقهى  واديها  على  القديم  الكوبري 
طرفه  على  الكثيف  السامق  الشجر  تحت 
سيدي  مقام  الــزهــراء.  ومدرسة  الغربي، 
الوشيش استسلم للخراب بعد سنة 2011، 
استمر  باألرض  لصيق  مؤنس  حضور  بعد 
واإليطاليون  العثمانيون  به  مر  قــرونــًا. 
وبقي  وسبتمبر،  والمملكة  والبريطانيون 
أناقته  أمــام  الطريق  يتواضع  معلمًا  هو 
ثم  ــن  وم ــات  درجـ فينخفض  وبساطته 
طمست  فقد  الرفاعية  الزاوية  أما  يصعد. 
ونوافذها،  مدخلها  واجهة  »التعديالت« 

وتحولت إلى دكاكين.
األدب  على  الــدرنــاوي  المجتمع  انقلب 
االعتدال  وعلى  والتعليم،  والمسرح  والشعر 
في  عليه  كــان  ــذي  ال والبناء،  والتسامح 
غلو  إلى  متحواًل  الماضي،  القرن  أواســط 
ديني وعنف مصاحب له. قتل أبرياء، أرسلت 
للبغدادي. أخفق  البيعة  المفخخات، وأعلنت 
منهم،  أراد  من  ــور،  األم وأولياء  األهالي 
عواقب  من  والمدينة  أبنائهم  حماية  في 
جذور  له  كانت  مغاٍل،  تيار  وراء  االنجرار 
ومحرضون وداعمون داخل البالد وخارجها، 
حاضنة  بأنها  المدينة  وعرفت  تمكن  حتى 
ذات  من  نابعًا  حولها  من  فعل  رد  جاء  له. 
في  المجتمع  ضربت  التي  االنتقام  روح 
البالد. مضت مقولة »حتحات  أنحاء  مختلف 
روح  ومضت  صاحبها،  مع  فــات«  ما  على 
زانوا  أفاضل  شيوخ  ومعها  الحرابي  ميثاق 

ــارب  رحــلــة اســتــجــمــام، تــواصــل مــع أق
بذاكرة  للمحفوظ  واستدعاء  وأصــدقــاء، 
إلى  ومنها  بنغازي  إلى  أخذتني  بعيدة، 
واألثرون  الهالل  ورأس  وأبولونيا  قورينا 
الخبطة.  ووادي  ودرنــة  مرقص  ووادي 
الطبيعة  بسحر  المتعة  خاللها  تجددت 

التاريخ. وشواهد 
ــان عــلــى الــســالمــة  ــن ــئ األمـــن واالطــم
أي وقت محل قلق  لم تكونا في  الشخصية 
طيلة اإلقامة في بنغازي ودرنة والسير عبر 
الجبل والساحل. صاحبتنا زرقة البحر وصفاء 
وتين  تين  من  الجبل  وفاكهة  السماء، 
الكرم  وغمرنا  وتفاح،  وخوخ  وعنب  شوكي 

اتجهنا. الصادق حيثما  العربي 
كانت قورينا )شحات( والجبل األخضر في 
هنا  واالهتمام.  النظر  جذب  على  تنافس 
منها  بقي  ما  كل  تفوق  التي  بآثاره  التاريخ 
وديان  هنا  القديم.  اإلغريقي  العالم  في 
من  الطبيعة  سحر  وهنا  الجهاد،  وكهوف 
معبد  هنا  وبحر.  وسهل  وماء  وشجر  جبل 
قدماء  لدى  المقدس  أبولو  ونبع  زيــوس، 
اإلغريق.  لدى  األساطير  وملهم  الليبيين، 
على الساحل أسفل الجبل أبولونيا )سوسة(، 
ميناء قورينا، المسرح المدرج على شاطئها، 
الزلزال  الغارقة تحت مياهها منذ  والمدينة 
365 م. الرحلة من سوسة إلى  الكبير سنة 
درنة ال تستقيم من دون التوقف عند سحر 
مرقص،  ووادي  واألثـــرون،  الهالل  رأس 
حيث التاريخ والطبيعة والعسل، وإلى وادي 

الخبطة شرق درنة. وذلك ما كان.
أنكاثًا: كالتي نقضت غزلها 

في درنة، لم أستطع مقاومة قوة الجذب 
تاريخ  وعــاء  البالد«،  »وســط  أطــالل  نحو 
وذاكرتها.  ومعمارها  وتراثها  المدينة 
مارس  في  األولى  بعد  الثانية  زيارتي  هي 
البياصة  جوهرتي  عند  توقفت  الماضي. 
لمحت  البياصة  في  الخرازة.  وسوق  الحمرا 

ذاك الزمان. حل الظالم والطمع واالنتقام.
العودة برًا:

إلى  جوية  رحلة  على  الحجز  يتيسر  لم 
آمنًا،  الطريق  كان  بــرًا.  فعدت  طرابلس، 
والبوابات األمنية متواجدة بطوله، مع تغير 
بتغير  المركبات  على  المطبوع  الشعار  في 
عند  يسألني  قبيل سرت.  المسيطر،  النظام 
بطاقتي:  في  النظر  بعد  سرت  بعد  بوابة 
»تفضلوا«.  ويرد:  »نعم«..   .. درنة؟«  »من 
»من أين أنت« أصبحت واحدًا من محددات 

مواقفنا من بعضنا البعض.
مررنا بتاورغاء، أطالل مدينة على الطريق، 
على  تباع  فخاريات  بال  نوافذ،  أو  أبواب  بال 
إلى  والطريق  بعدها  من  مصراتة  الطريق. 
مع  متزايد  مروري  ازدحام  حيث  طرابلس، 
اهلل،  بحمد  وصلنا  المدينة.  من  االقتراب 

لياًل، لنجد الكهرباء قد »هربت«.
استبدلنا مرضًا بمرض:

كل  وتتجاوز  وصف  كل  تفوق  اهلل  نعم 
العاملين  الشاكرين  من  نكن  ولم  تحديد، 
وراقت  التخلف  استمرأنا  وإحسان.  بحسن 
وبعثنا  الفساد،  راكمنا  قرونًا،  صحبته  لنا 

الدمار.
الكواكبي في »طبائع  الرحمن  يقول عبد 
االســتــبــداد ومــصــارع االســتــعــبــاد«، سنة 
المستبد،  على  ]األمة[  تنقم  »قد   :1902
طلبًا  ال  شخصه  من  لالنتقام  طلبًا  ولكن، 
تستفيد شيئًا،  فال  االستبداد،  من  للخالص 

إنما تستبدل مرضًا بمرض«.
ننبذ  أن  الحصاد  قبح  أمــام  األوان  آن 
والمغالبة،  والــطــمــع،  الــغــلــو،  مهالك 
وغرور  المنتصرين،  ــام  وأوه والتعصب؛ 
التي  بالنعم  نحتفي  أن  بنا  حري  الجاهلين. 
استكشاف  نعيد  أن  البالد،  بها  اهلل  حبا 
ونصون  الوطن  نحمي  أن  الخير،  مواطن 
من  والتاريخي  الثقافي  واإلرث  البيئة 

الضياع، أن نعيد البناء.

هنا التاريخ بآثاره 
التي تفوق كل 

ما بقي منها في 
العالم اإلغريقي 

القديم. هنا 
وديان وكهوف 

الجهاد، وهنا سحر 
الطبيعة من 

جبل وشجر وماء 
وسهل وبحر

عم الله تفوق 
كل وصف لكننا 

استمرأنا التخلف 
وراقت لنا صحبته 

قرونًا، راكمنا 
الفساد، وبعثنا 

الدمار

وهم النخبة الليبية

كحالة  معها  نتعامل  الليبية،  الحالة  على 
بال  برقة  والية  اختصار  منذ  سياسية  غير 
السنوسي،  األمير  شخصية  في  سياسة 
حزب  في  الطرابلسية  ــزاب  األح واختصار 
المؤتمر الوطني، الذي بعد انشقاق صفوته 
التي  زعامته،  في  اختصر  عنه،  السياسية 
المنفى،  إلى  إبعادها  تم  قانوني  بإجراء 
منذ  ليبيا  في  يعد  لم  المنفى  هذا  وبعد 
للسياسة  الراهن  وقتنا  إلى   1952 العام 
حل  قرار  ضمنيًا  فكان  ملكوت.  واالنتخابات 
األحزاب أوتفريغها من مضمونها، بإجهاض 
برلمان  في  للديمقراطية  المقربة  التجربة 
تنفيذية  له، وفي حكومات  صوري ال مهمة 
العام  حتى  الملكي  القصر  بأوامر  تسير 
1969. أو في ديكتاتورية عسكرية تمشيها 
أوامر مجلس االنقالب، حتى العام 1977 أو 
في ديمقراطية دون طليعة أو صفوة ممثلة 
والفوضوية،  الصورية  بالمباشرة  تسمت 
فوضت من قبل شعب ال وجود عينيًا له في 
تمددت  لحاكم  تمثيلية،  حزبية  مؤسسية 
أتوقراطيته المتوحدة في الجسد االجتماعي 
مما صعب فصل خيط العقل في سلطته من 
شبكة األهواء التي أودت به وبنظامه العام 

2011 إلى الهاوية.
ينبغي  المزري  السياسي  الواقع  هذا  إزاء 
قلة  بين  البوتوموري،  الفصل  إلى  اللجوء 
سياسية استوعبتها نخبة وظائفية ساعدتها 
المضادات المحلية للديمقراطية والتعددية 
توفرت  وظيفية  ــة  دول تنتج  أن  الحزبية 
الريع  بظهور  وتأكدت  ليبيا  في  شروطها 
معارضتها  فتمت  الستينات.  بداية  النفطي 
الواهمة  والعروبيات  بالقومجيات  وإعاقتها 

إلى عام انقالب سبتمبر 1969.
بعيد االنقالب الذي فاجأ العالم بالضحالة 
صغار  من  الضباط  لمنفذيه  السياسية 
ممثلة  البيزنطية  النقاشية  خلصت  الرتب. 
فيما سمي بندوة الفكر الثوري التي ترأسها 
الضباط  رفاقه  من  وبعض  االنقالب  زعيم 
الذين ال عالقة لهم بالثقافة في ثالث فئات: 
بجريدة  التصقت  التي  القومية  اإلسالمية 
سمت  التي  للملكية،  المعارضة  »البالغ« 
نفسها »صوت الطالئع العربية الوحدوية«، 
في  تجلت  التي  الفارغة  البالغة  وسفسطة 
الصحافة ونموذجها كتابة النيهوم، واألسوأ 
التي  الديماغوغية،  العرب  القوميين  حركة 
تسلل بعض رموزها وأغلبهم دون مؤهالت 
في األجهزة التنفيذية للدولة. وهذه الفئات 
الليبية  النسخة  منها  ستتشكل  الثالث 
للتنظيم السياسي الناصري الذي ُأطلق عليه 

اسم »االتحاد االشتراكي العربي«.
عبدالناصر  المصري  الرئيس  موت  يضع 
العام 1971، وانقالب وريثه الرئيس السادات 
على تنظيمه الناصري، مجلس قيادة ضباط 
الفراغ  مــأزق  في  الشبان  الليبي  االنقالب 

يساهمان  اثنين  من  واحــدًا  أتصور  ال 
المميز  أسبوعيًا من جيلي  الكتابة  في  معي 
يدرج  أن  يجرؤ   20 الـ  بالقرن  بالسبعيني 
وال  سياسية،  ليست  نخبة  في  واهمًا  اسمه 
إن  القول  يمكن  بل  متخيلة.  ثقافية  حتى 
 1978 و   ،1976 في  بتجربتهم  العسف 
بعدهم  يسمح  لم  الديكتاتورية  طرف  من 
ــدارة  ج مثلهم  ــوزون  ــح ي كــتــاب  بظهور 
تتصدر  نخبة  أنفسهم  يتوهمون  التسمية، 
الشأن العام الليبي في هذا الظرف العصيب. 
وال أحد منهم ينعى على فئتهم التي تنثرها 
صدق.  ما  بال  مفهومًا  الليبية  الفوضى 
ال  الذي  الكتابة  فعل  ما  بشكل  تمارس  أن 
متلقي له. كما أن وال واحدًا منهم سيتهور 
في  نعرفهم  ال  مغمورون  يكتب  ما  مثل 
مقترحين  الثقافة،  في  أنفقناه  الذي  عمرنا 
تكون  الليبيين  للمثقفين  رابطة  »تشكيل 
أكثر حضورًا وقوة وفاعلية، وتضم أكبر عدد 
لمن؟(  يذكروا  )لم  وتضع  وتجتمع  منهم 
عن  ينزوي  الكل  حيث   ،» والبرامج  الخطط 
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المتروك أسفًا للعطلة.
يربط باريتو النخبة بالممارسة الوظيفية، 
بها  تستقل  حاكمة،  طبقة  تفتعلها  التي 
وتأييد  دعم  أي  عن  الذاتية،  مواصفاتها 

جماهيري، وتؤهلها الحتكار المناصب.
يقرب  باريتو،  إليه  انتهى  مــا  عكس 
السياسية  النخبة  نظرية  بين  ما  موسكا 
الــمــدلــول  مستبعدًا  والــديــمــقــراطــيــة، 
)النخبة(  الطبقة  بفصل:  للطبقة  الماركسي 
المحكومة.  )الغالبية(  الطبقة  عن  الحاكمة 
تنظيمها،  قــوة  في  يكون  النخبة  وتميز 
في  إليه  تسعى  معين  وهدف  دافع؛  وتوفر 
التأكيد  مع  منظمة،  غير  أغلبية  مواجهة 
على  الحاكمين  طبقة  اعتماد  أهمية  على 
يربط  بينما  الجماهير.  ــا  ورض موافقة 
بواقع  السياسية  للنخبة  تعريفه  ميشيالز 
بمرور  تتحول  التي  السياسية  األحزاب  عمل 
إلى  الديمقراطي،  منشئها  مــن  الــزمــن 
إلى  التنظيم  لحاجة  أوليغاركية.  تنظيمات 
تستحوذ  خالله  ومن  تقوده.  منظمة  أقلية 
اتخاذ  مركز  في  بتموقعها  السلطة  على 
القرار. دعم ملز هذا التصور بمثال الواليات 
مؤسسات.  ثالث  تتحكم  حيث  المتحدة، 
والشركات  والسياسية  العسكرية  وهــي 
ببوتومور  باالستشهاد  ونختم  الكبرى. 
السابقة  التعريفات  من  توليفة  يقدم  الذي 
وظائفية،  فئة  كونها  »النخبة«  بين  فيميز 
اجتماعية  أهمية  تحوز  التي  و»األقلية« 
وممارسة  السلطة،  في  التحكم  تبوئها 
للدخول  يضطرها  مما  السياسي،  التأثير 
في صراعات مباشرة مع أقليات منافسة في 

سبيل القيادة السياسية.
المطبقة  السوسيولوجيا  بتوصيف 

االشتراكي  االتحاد  من  ويجعل  السياسي، 
من  يجعل  بل  كرتون.  من  هرمًا  العربي 
دعاوى الوحدة العربية وتحرير فلسطين بوق 
التي عبأتها  نفير ال صدى له بين الجماهير 
الديماغوغيا لعقدين في خطط ساذجة من 

العواطف التي ال معنى حقيقيًا لها.
الشكل  وبقي  الساذج،  المضمون  مات 
في  توسعت  إعالم،  ماكينة  يعمل  الوهمي 
ليبيا لتستقبل جيش العمالة المصرية، التي 
والستينية  الخمسينية  الحقبة  في  توظفت 
والرديف  الكالم  مهنة  في  الناصري  للعهد 
ريع  من  معها  تعيش  التي  القومي  العربي 
النفط الليبي . شاء عام تعييني في اإلعالم 
1978 أني أدركت بقيتهم. وفي العام1979 
تم إسقاط المؤسسة العامة للصحافة، التي 
المؤسسة  خرابها  1980من  العام  ستنبعث 
فيما  ممثلة  الثورية  اللجان  لحركة  التعبوية 
هامشها  وعلى  الثورية  بالصحافة  سمي 
)العمال(  المنتجين  من  المهن  صحافة 
والشعب  والشرطة  والمزارعين  والمعلمين 
الكل  حيث  والموظفين،  )الجيش(،  المسلح 
النفط  ريع  من  مرتبًا  يتقاضون  موظفون 
التي حددها  البدائية  يشبعون به حاجاتهم 
لهم الكتاب األخضر. هذه الظاهرة الثقافية 
للقرن  السبعينية  العشرية  في  المصطنعة 
20، التي ليس لها مضمون وطني، هي  الـ 
الجيل  ضمائر  في  النخبة  وهم  خلقت  التي 
الذين  الليبيين،  الكتاب  من  السبعيني 
 ،1988 العام  السجن  من  جلهم  خروج  بعد 
وعودة  العزلة،  نفق  من  بعضهم  وطلوع 
وخواف  بحياء  حاولوا  المنفى،  من  البعض 
االرتــزاق  األول  هدفها  كتابة،  مسار  نحت 
التغييب  عن  التعويض  والثاني  الوظيفي، 
والثالث  الدكتاتورية،  به  طالتهم  الــذي 
إلى  الكتابة  نشاط  إعادة  أمكن  ما  محاولة 
في  المعيار  ضياع  بعد  السبعيني،  معياره 
إهابها  في  ضمت  التي  الفوضى  خلطة 

الحابل بالنابل.
إلدارة  لليبيا  األممية  المبعوثيات  كل 
العام  منذ  سياسي  لحل  منفذ  إلى  أزمتها 
2011 بدءًا من المبعوث البريطاني مارتن، 
سالمة  وحتى  وكوبلر  وليون،  متري  وعبر 
في  يسري  أو  سرى  أن  أتصور  ال   .2019
تقصدًا  التقوهم  من  أن  إحساس  روعهم 
فئاتهم  بكل  الليبيين  من  مصادفة  أو 
علم  بمفهوم  السياسية  النخبة  يمثلون 
العلمي  بالتحديد  والسياسة  االجتماع 
 V.باريتو كتابات:  في  آنفًا  إليه  ألمعنا  الذي 
وميشيالز   ،G.MOSCAوموسكا  ،Pareto
R.MECHILS، وملز R .millez، وبوتومور 
فقط  يعشش  النخبة  وهم   .T.Bottomor
في  التقوهم  الذين  الليبيين  أذهــان  في 
سيناء  صحراء  متاهة  الليبي  الضياع  طريق 

لشعب بني إسرائيل.

 يربط باريتو 
النخبة باملمارسة 

الوظيفية، التي 
تفتعلها طبقة 

حاكمة، تستقل 
بها مواصفاتها 

الذاتية

 انقالب السادات 
على مشروع ناصر 

جعل من دعاوى 
الوحدة العربية 

وتحرير فلسطني 
بوق نفير ال صدى 

له بني الجماهير

نورالدين خليفة

نور الدين السيد الثلثي

أيام كانت الدنيا حلوة

جمعة بوكليب

في حقيقة األمر، 
لم تكن حلوة، 
في ذلك الزمن 

وال قبله، بل 
بالغة الصعوبة 

وشديدة املرارة

حني سقطت 
أركان نظام 
االستبداد، 

وتقوضت أسوار 
السجون، وتنفس 

الناس هواء 
التحرر من القمع، 

وتأكدوا من 
نهاية األخ األكبر

حين تلتقي العجائز الطرابلسيات في جلساتهن المعهودات، فإنهن، في 
أغلب األحيان، يتطرقن بالحديث أليام زمان. وإذا صادف وكنت قريبًا منهن، 
فإنك تحس بحسرات تغمرهن، وهن يتذكرن تلك األيام، وكأنهن يتحدثن 
عن عزيز غاب ولن يعود. حديثهن عن ذلك الماضي المتالشي، يعود بهن 
إلى زمن بعيد نسبيًا، يسبق اكتشاف وتصدير النفط، ودولة االستقالل. وإن 
كنت غريبًا عنهن، ولم تستمع إلى تلك األحاديث من قبل، لكان من الصعب 
ذلك  يتذكرن  وهن  كلماتهن،  تغلف  التي  الحسرات  تلك  تتفهم  أن  عليك 

الماضي: »أيام كانت الدنيا حلوة«.
الدنيا، في حقيقة األمر، لم تكن حلوة، في ذلك الزمن والرقبله، بل بالغة 
يولدون  األطفال  أطنابه وكان  الفقر ضاربًا  المرارة. كان  الصعوبة وشديدة 
الرعاية  وانعدام  واألمراض  األوبئة  انتشار  بسبب  عالية؛  بنسبة  ويموتون 
على  الحصول  من  تجعل  الحياة  وصعوبة  الطعام  في  الندرة  لكن  الصحية. 

القليل وتذوق القليل حلوًا في األفواه الجائعة والبطون الخاوية.
»أيام كانت الدنيا حلوة«، نوستالجيا، تجعل النسوة يلتفتن للخلف بشيء 
من حنين وشوق لماٍض لن يعود وأليام تالشت، تاركة بصماتها في قلوبهن 
وذاكراتهن، لكن ال أحد يعرف، على وجه التحديد، ماذا ستكون ردة فعلهن 

لو ُأبلغن أن تلك األيام الحلوة المشتهاة سوف ترجع قريبًا!
ال أعتقد أن الفرح سيعتلي قسمات ومالمح وجوههن أو يطلقن الزغاريد. 
وال أظنني مخطئًا إن قلت إنهن سيقعن فريسة الخوف من فقدان حيواتهن 

الحالية وما فيها من تغيرات وما يملؤها من أوالد وأحفاد ومباهج دنيوية.
العسكري  النظام  وحلول  الملكي  النظام  قليلة من سقوط  عقب سنوات 
بدأ معظم الليبيين يلتفتون إلى الوراء، متحسرين على ما ضاع، أو باألحرى 
ما أضاعوه، وما تنكبوه من خسارة طالت كل شيء في حيواتهم حتى صاروا 
كالجئين في بالدهم، التي تحولت إلى سجن كبير، تحت حراسة ورقابة ورصد 
ألوالدهم،  يحكوا  أن  سوى  يفعلون  ما  لديهم  يعد  ولم  األكبر.  األخ  أجهزة 
فردوس  وكأنه  أيامه  في  وشبوا  عرفوه،  الذي  الماضي  ذلك  عن  وأحفادهم 

مفقود ُأخرجوا منه عنوة وتركوا لمصائرهم.
كانت  الدنيا  »أيام  عن  يختلف  ال  الحالة،  هذه  في  الخلف  إلى  االلتفات 
حلوة«. النوستالجيا، في الحالتين، في حالة اهتياج؛ هربًا وانفكاكًا من سطوة 
واقع كاتم لألنفاس، ورغبة في االنفالت من دهاليز كوابيسه اليومية. لذلك، 
يصير تذكر الماضي وأيامه، وحكاياته، نوعًا من التعويض للنفس المقموعة 

غير القادرة على الفعل.
وتنفس  السجون،  أسوار  وتقوضت  االستبداد،  نظام  أركان  سقطت  حين 
واستحالة  األكبر،  األخ  نهاية  من  وتأكدوا  القمع،  من  التحرر  هواء  الناس 
عودته، عادوا إلى الحياة بروح جديدة، وبمشاعر مختلفة. وبداًل من شراسة 
وازدادوا  أمااًل،  الدنيا  وأزهرت  لقلوبهم،  الطيبة  األحالم  عادت  الكوابيس، 

تفاؤاًل بمستقبل وطنهم، وأوالدهم.
لكن العجلة التي بيد الزمن ال تعرف توقفًا، وال تكف عن الدوران. وسرعان 
إيقاع سرعة دورانها، وغير  ثالثة، واقعين في فخاخ  ما وجدوا أنفسهم، مرة 
القادم  تفاصيل  بدأت  الوقت،  وبمرور  منه.  أنفسهم  تخليص  على  قادرين 
الجديد في الوضوح، واكتشف الليبيون أنهم قتلوا الغول، ليقعوا فريسة بين 
سوى  مفر  من  أمامهم  يكن  ولم  ورعبًا.  فتكًا  أشد  مفترسة،  وحوش  أنياب 
التعود  أمل  على  المخيفة،  بمكوناته  الجديد،  الواقع  مع  التعامل  بمحاولة 
عليه، والتعايش معه، أو حتى بافتراض وهم تدجينه واستئناسه، رغم علمهم 
من التجارب أن الوحوش غير قابلة للتدجين، وال أمل في استئناسها. وحين 
بالدوار، وتبين لهم،  العديدون يصابون  العجلة، وبدأ  اشتدت سرعة دوران 
من  للنجاة  تعصمهم  جبال  وال  غارقون،  أنهم  لشك،  يدعو  ال  بما  جميعًا، 
الفيضان، لم يعد أمامهم سوى االلتفات إلى الوراء، تاركين أنفسهم فرائس 

سهلة للحسرات ولإلحباط وللندم.
جنة  وهم  إلى  وشروره،  الواقع  الواقعية  من  متعمد،  هروب،  النوسالجيا، 
حمولته  وثقل  الحاضر،  حدة  من  يقلل  بارتياح،  الشعور  أمل  على  مــاٍض، 
األكبر  واألخ  األكبر،  السجن  أيام  إلى  اآلن،  يحنون،  منا  والذين  المؤلمة. 
وأمنهم  لطمأنينتهم  خسارتهم  أنه  يظنون  مما  يهربون  الحقيقة  في  هم 
وافتقادهم لألمن واألمان، وما يمثله من تهديد لحيواتهم وحيوات أهلهم 
وأحبتهم، رغم علمهم أن ذلك الملجأ النفسي المنشود لم يكن إال كابوسًا 

مدلهمًا متتاليًا، ال مكان فيه لضوء شمس وال لبهجة قمر.
المقصودة  الدنيا  لكن  بحسرة.  العجائز  تردد  حلوة«  الدنيا  كانت  »أيام 
في أذهانهن لم تكن حلوة، والزمن المقصود في تفكيرهن لم يكن طيبًا، 
رحيمًا. لكن اإلنسان اخترع النوستالجيا؛ لتكون بمثابة مسالك ودروب خلفية 

تعينه على الهرب من ال معقولية الواقع المعاش وشدة آالمه.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع
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»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

رأي 11

عذرا داروين أحتاج آدميتي

بيع الريح للمراكب!

الباحثة عن سر الخلود ومقارعة الفناء، متلصصا 
واألســرار،  النار  منها  سارقا  اآللهة  أســرار  على 
وذهبت  البعيد،  حلمه  صوب  الماء  فوق  ومشى 
اقترح  أو  للكون،  األصل  هو  يكون  ألن  مخيلته 
نفخ  الذي  الخالق  قرب  تسكع  كمخلوق  بدايته 
عبر  ليضرب  األعلى  فردوسه  في  روحه  من  فيه 

الخطيئة موعده مع األرض كخليفة لإلله فيها.
المتبجح  لإلنسان  محببة  نرجسية  وبهكذا 
مقدس  نصف  أو  مقدسا  كائنا  يكون  ألن  سعى 
وكي  ــدواب،  ال كل  عن  يختلف  كي  األقــل،  على 
في  تقول  التي  الحقوقية  نصوصه  أول  يدبج 
وبه  مقدس  الخطاء  الكائن  هذا  إن  جوهرها 
اآلدمية  صفة  الوقت  مع  لتصبح  اهلل،  من  نفحة 
اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  أحد مصطلحات 
ومن الجانب اآلخر تمزج هذا الكائن مع الطبيعة 
تؤسس  أن  شأنها  من  مقدسة  واحدة  روح  في 

لقداسة البيئة الحيوية المحيطة بنا واحترامها.
اإلنسان  أصل  عن  الصينية  األسطورة  تذهب 
في  يسبح  كان  عمالقة  بيضة  من  خروجه  إلى 
قلب ظالمها، فتطايرت موادها الشفافة الخفيفة 
الكثيفة  الثقيلة  موادها  ونزلت  السماء،  ن  لتُكوِّ
ن األرض. وبعد أن توفي هذا الكائن األول  لتُكوِّ
تحولت عينه اليسرى إلى الشمس، وعينه اليمنى 
ورأسه  متأللئة،  نجوم  إلى  وشعره  القمر،  إلى 
األرض  أقطاب  إلى  وأطرافه  شامخة،  جبال  إلى 
األربعة، وصوته إلى هدير الرعد، ودمه إلى أنهار 
أراٍض  إلى  وعضالته  طرق،  إلى  وعروقه  وبحار، 
خصبة، وجلده وأوباره إلى أزهار وأعشاب وأشجار، 
ومعادن،  كريمة  أحجار  إلى  وعظامه  وأسنانه 

وعَرَقه إلى أمطار وندى، ومنه ظهرت الدنيا.
القدماء  المصريين  عند  الخلق  أسطورة  أما 

تستبعد العقل ضرورة، وتستبيح المعقول.
حيث إنها مأسورة في أنها الحق، وكل ما عداها 
باطل األباطيل، فإن الغاية القصوى ومبرر وجودها، 
السلطة، فمنها ولها السلطان ما هو عطية إلهية، 
بهذا التبرير تتخذ الدين قناع السلطة، الممنوحة 
لها من السماء، ومن هذا كل صراع على السلطة، 

يتخذ من خيمة اهلل مالذًا، فإنه حزب اهلل.
كلما  السلطة،  سترة  بقي  المموه  التقنع  هذا 
كصاروخ  الصندوق  هتلر  اتخذ  ولذا  مطلقة،  كانت 
ديانة  النازية  وكانت  المطلقة،  السلطة  إلى  عابر 
وبالتالي  التاريخ،  من  طقوسها  تستعير  محدثة، 
مبرر وجودها، وألن الدين من األزل فلذا نجد القوى 
صيرورتها  تعلل  العملية  عقالنية  الال  المسيطرة 
من الماضي، وتجنح إليه... هذا الماضي لم يمِض 
الراهن،  خــالل  من  الحقيقة  في  استعادته  ألن 
التي  »الرجعية«،  القوى  هذه  تتصوره  ماٍض  وهو 
تخاف المستقبل، ما قد يسلبها سلطتها، بل وفي 

هواجسها يسلبها الوجود.
• السلطة المطلقة سلفية

إلى  تستند  زالت  وما  كانت  المطلقة  السلطة 
مطلق ميتافيزيقي منذ كانت، اليوم وهي تتصارع 
الربيع  كينونتها  خلخل  ما  السلطة،  أجــل  من 
سلطة،  أي  يخدم  ديني  جناح  مع  تتحالف  الغربي، 
كما  هو  ــذي  ال السلفي،  الديني  الفصيل  وهــو 
النصوص  وتأويل  تفسير  يعيد  ديني،  تكنوقراط 
المقدسة، بمقتضى حال السلطة المهيمنة، إنهم 
في  »السلفية«  الدينية. ومن هذا  الدسترة  فقهاء 
عهد  منذ  القائمة،  السلطة  دين  هي  الحقيقة، 

في  الفراشات  ــوان  أل بمراقبة  ولعي  نتيجة 
مادة  معلم  الفصل  في  رأيــت  حين  طفولتي، 
األحياء وهو يُشرِّح فراشة على الطاولة المتآكلة، 
ووجــدت  داخــلــي،  الجمال  من  الكثير  تقوض 
الذي  العلمي  الفضول  صدمة  وقع  تحت  نفسي 
الكائنات  هذه  تجاه  الطفولية  أسطورتي  حطم 
أحشاؤها  تلتصق  إلى جثث صغيرة  حين تحولت 
بأصابع المعلم الغليظة، وتولد في داخلي صراع 
أن  أو  نقيضان؟  هما  هل  والجمال؛  العلم  بين 
مختلفة،  جمالية  بقيم  يتعلق  آخر  جمااًل  للعلم 
كالفضول والمغامرة والشغف بتقديم اإلجابات؟. 
الذي  اللطيف  باالقتباس  هــذا  كل  ويذكرني 
في  المحجوب  فهيم  الصديق  مرة  ذات  لي  قرأه 
قطعة  على  المطل  بدرنة  الصغير  التقني  محله 
المعرفة  من  محيط  وعلى  المتوسط  البحر  من 
يختزل معادلة هذا  اقتباس لطيف  بها.  المأخوذ 
الصراع: »يسكت عالم الحشرات عن وصف ألوان 
الفراشة مثلما يسكت الشاعر عن وصف خمائرها 
على  الشعر  سكوت  فضلت  وبالطبع  الهاضمة«. 

سكوت العلم.
الكائنات  قلب  في  نفسه  اإلنسان  وجد  حين 
البكماء عاريا من كل ما يستر عورته وصيرورته، 
أن  بها  حاول  التي  أساطيره  مبتكرا  بالخيال  الذ 
يفسر ما يحيط به من غموض من ناحية، ومؤلفا 
حكايات سيرته التي تنأى به عن كل ما يدب فوق 
التحديق  باشر  المنتصبة  بقامته  بينما  األرض، 

في السماء كمكان ساٍم جاء منه وعائد إليه.
كي  المتفجرة  وقريحته  للخيال  العنان  أطلق 
يصنع أسطورة بدايته ككائن مميز، وكي يرسم 
جثته  فحنط  الخلود،  إلى  ذاهب  ككائن  نهايته 
ودفن لوازم عودته للحياة بقربه، وسطر مالحمه 

كهف أفالطون
على  أفالطون،  يتحدث  »الجمهورية«  كتاب  في 
لسان سقراط، ألحد أتباعه: تخيل كائنات بشرية، 
طويل  ممر  له  األرض،  تحت  كهف  في  قبعوا 
الناس هناك، منذ نعومة  النور، ظل هؤالء  باتجاه 
أظفارهم، وقيدت أرجلهم وأعناقهم بأغالل، بحيث 
أي  رؤية  أو  أماكنهم  من  التحرك،  يستطيعون  ال 
السالسل  ألن  أنظارهم،  أمام  يقع  ما  سوى  شيء، 
منعتهم، من إدارة رؤوسهم. وخلفهم نار متأججة 
مرتفع،  طريق  والسجناء  النار  وبين  مسافة،  من 
ولتتخيل على طوال هذا الطريق، حائطًا منخفضًا، 
مشابهًا لتلك الحواجز، التي يضعها أمامهم العبو 
موقعهم  في  السجناء  أولئك  المتحركة،  الدمى 
شيئًا،  جيرانهم  ومن  أنفسهم  من  يرون  ال  هذا 
غير الظالل التي تلقيها النار، على الجدار المواجه 

لهم.
في  عندنا  أفالطون  كهف  في  يعيشون  الذين 
عقالنية  الال  المسيطرة  القوى  هم  الراهن  الوقت 
فكوجيتو  ديني،  كهوس  تتمثل  ما  العملية، 
ضدي،  معي  ليس  من  أن  عقالنية،  الــال  هــذه 
من  إال  وجود،  ال  له،  حق  ال  له،  كينونة  ال  فاآلخر 
الال  هذه  حامل  حيثية  أما  األعمى.  االنضواء  خالل 
الخواء،  في  تتمظهر  التي  العدمية،  فإنها  عقالنية 
اإلقصائي،  المتطرف  حــال،  في  تتجسد  ذا  ومن 
العملية  عقالنية  الال  مكنتهم  سجناء  أنهم  أي 
القوية، وعلى الواقع يمارسون نفوذًا، ويفعلون فيه 
متسلطين ومسيطرين عليه، يسطرون ما شاؤوا... 
واأليديولوجية التي تصوغ بها هذه القوى وجودها 

فتقول إن اإلله رع فقد إحدى عينيه ولم ينجح في 
البحث عنها فاتخذ لنفسه عينا أخرى، لكن العين 
فتذرف  تغير  من  حدث  ما  لتجد  تعود  الغائبة 
الدموع من شدة الغيظ فينتج عنها البشر، ويقرر 
رع أن يقوم بترضيتها عبر تسليمها لإلله الكاتب 
القمر،  )تحوت( ليرفعها إلى السماء وتتحول إلى 
لكن عندما فقد حورس عينه اليسرى في حربه مع 
لتصبح  العين  تلك  »تحوت«  منحه  »ست«  عمه 
اقتدى  لذلك  البدني،  للتكامل  األسمى  النموذج 
وقــالدات  تمائم  بوضع  الفراعنة  ذلك  بعد  به 

ورسومات لتلك العين في الحياة والموت.
إلى  البابليين فتذهب  الخلق عند  أما أسطورة 
في  واإلنسان،  للكون  األنوثية  البداية  تصور 
وهي  معها،  أحد  وال  »نمو«  اآللهة  كانت  البدء، 
المياه األولى التي انبثق عنها كل شيء، وأنجبت 
إنليل أب البشر الذي منه تكون الهواء، وبعد أن 
القمر  ضوء  وصدر  األرض،  عن  السماء  أبعدت 
مع  إنليل  قام  الدافئ،  الشمس  وضوء  الخافت 

بقية اآللهة بخلق مظاهر الحياة األخرى.
أمثلة عن هذا الخيال الشعري الجامح الذي كان 
يؤلف لإلنسان أصال يليق بما حققه على األرض 
وباختالفه عن كل الدواب التي ال يشغلها سؤال 
هذه  تقديس  يشغلها  وال  النهاية  وال  البداية 
المبدع  الجسد  الكينونة كي تحظى بكرامة هذا 

حيا وبعد موته.
هذا  سيضرب  الفضول  سيد  العلم  أن  غير 
إلى  باإلنسان  ويعود  مقتل،  في  الجميل  الخيال 
فتُنزع  الحيواني،  منبعه  إلى  أو  الدواب  حظيرة 
مر  على  صاغتها  التي  الجليلة  القداسة  هذه 
آالف السنين مخيلة وقريحة اإلنسان الباحث عن 

تميزه.
اإلنسان  لحقوق  نصوص  أول  ضرب  دارويــن 
بدايته  أسطورة  من  الكائن  بهذا  تحول  حين 
الوضيع، وهبط به  إلى نظرية منشئه  المقدسة 
من ساللة اآللهة المعلقة في السماء إلى ساللة 
فرويد  جاء  ثم  شجرة.  غصن  في  المعلق  جده 
الحيوانية  غرائزه  سلطة  إلى  اإلنسان  ليعيد 
األولى، تحدد ماضيه وحاضره ومستقبله سلطة 
ماركس  بينما  تفسر كل سلوكه،  التي  األيروس 
الصراع  تاريخه  يحرك  كــادح  كائن  إلى  يحيله 
اختزاالت  أن هذه  أعترف  والطعام.  المرعى  حول 
بجمال  مخل  أيضا  المنتقى  جوهرها  لكن  مخلة، 
األساطير التي اقترحها الخيال اإلنساني عن هذا 

الكائن المركزي في أرضه.
هذا األصل الحيواني الذي أخبر به داروين عقل 
إلى سياج  األرض  حدود  أحال  النرجسي  اإلنسان 
حظيرة يعيش فيها اإلنسان المروض خياله الذي 
أصبح هدفا محتمال للتدجين أو الصيد أو الذبح أو 
البيع في سوق النخاسة التي يُعرض فيها البشر 
القديمة  األساطير  تلك  أن  غير  البهائم.  مثل 
تلهم من جديد شعراء ما بعد الصدمة ليدبّجوا 
إلى  باإلنسان  تعود  أن  تحاول  حقوقية  مدونات 
قداسته، بينما النظم التي تفزعها هذه النصوص 
التي  الحظيرة  مبدأ  أن  تؤكد  زالت  ما  الحقوقية 

توفر األمن والغذاء هي أهم حقوق اإلنسان.
إلى  أميل  فإني  بالعلم  ولعي  من  الرغم  على 
وأميل  دراوين،  حقيقة  من  أكثر  األساطير  خيال 
التي  الحفريات  تلك  إلــى  وليس  آدميتي  إلــى 
يلتهم  القوي  حيث  الغابة  صراع  إلى  تعيدني 
الفراشات  ألوان  مالحقة  أحب  مثلما  الضعيف، 

وازدري نزيفها على أصابع معلم األحياء.

تحتاج  التي  العلمانية  الدول  في  وحتى  سقراط، 
لتأويل ديني ما.

هي  ليست  دائمًا  السلفية  أن  الحال  وبطبيعة 
السلفية، فهي في حالة تحول براغماتية، وهي كما 
يتعدى  ال  واختالفها  وتعددها  لها،  لب  ال  البصلة 
قشور البصلة. وهذا التمظهر يجعلها تتلون بيسر، 
تواصل،  وسيلة  المنبر  تتخذ  وهي  حتى  وتتخفى 
فإنها جهاز أمن لتثبيت الحال، يؤمن السلطة من 
موثوق،  انتماءها  فإن  ولهذا  والتجديف.  التحريف 
ألنها ال تشخصن السلطة المطلقة في الديكتاتور، 
السلفية  ولهذا  نفسها،  الديكتاتورية  في  بل 
محاذية للسلطة المطلقة، وهما معا جناحا الدولة 

القائمة.
وراثي،  حكمها  نظام  المطلقة  السلطة  دولة 
سواء كان ملكيًا أسريًا أو غير ذلك، فقد يكون الورثة 
وأيديولوجيًا  شابه،  وما  أمن  رجال  أو  عسكريين 
تبرر  الغاية  وأن  المطلقة،  السلطة  الدولة  هذه 
أهم  ولهذا  ضدي،  معي  ليس  من  وأن  الوسيلة، 
وسائلها اإلقصاء وديدنها المحافظة. ومن أهم ما 
توصم به هذه السلطة التبعية، فإن لم تكن هي 
لتحافظ  العظمى«  لـ»القوة  بحاجة  فإنها  األقوى، 
التشابه،  نمطية سمتها  قوى  وهي  على سلطتها، 
والمكان،  الزمان  في  بينها،  التباين  أن  يظهر  ما 
ضئيل وضنين، فالسلطة المطلقة، كما أنها سلطة 
ومعارفها  محدودة  مقوماتها  البدائية،  الدولة 
العقل،  وحجر  والعنف  العسف  تحتاجه  فما  كذلك، 

ليس أكثر وال أقل.

 اقترح بدايته 
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سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

ألم يكن أفضل لو بقينا 
أصدقاء؟

عمر أبو القاسم الككلي

داخليًا  متالحمة  جماعات  إلى  تحولوا  أن  منذ  البشر  بين  الحرب  انبثقت 
ومنفصلة، أو مستقلة، خارجيًا. عندها تضاربت مصالح هذه الجماعات في األمور 
المتعلقة بالمصادر الحيوية ذات العالقة المباشرة بالمعيشة اليومية من طعام 
وماء. ومع قيام الدول والحضارات توسعت المصالح وازدادت وصارت الحرب تتخذ 

أشكااًل أكثر تنظيمًا وتعقيدًا.
على  القضاء  يستهدف  قتالي،  عنفي،  سلوك  هي  الواسع،  بمعناها  الحرب، 
اآلخر العدو، تتخذه جماعة بشرية ما ضد جماعة بشرية أخرى، بناء على تضارب 
المصالح والتصارع للفوز بامتياز معيشي ما. فالحرب تتحدد بدوافع، مهما بدت 
غير مقنعة لنا أحيانًا، وليست عماًل طائشًا وعشوائيًا، وإن اتخذت هذا المظهر 
أقل توحشًا  الحرب  التاريخ، لجعل  البشرية، عبر  المحاولة  األحيان. ورغم  بعض 
وضراوة، وأكثر إنسانية، من خالل تحريم قتل األسرى وغير المحاربين، وتحريم 
الحقول  وإحراق  اآلبار  ردم  مثل  للناس،  الضرورية  الحياة  مصادر  على  القضاء 
استهداف  عدم  إليها  ُأضيف  الحديث  العصر  وفي  الماشية،  قطعان  وإبــادة 
المستشفيات وفرق اإلسعاف العاملة أثناء المعارك وعدم استهداف الصحفيين 
والمراسلين الحربيين، وعدم استهداف المالجئ ومحطات الكهرباء والمنشآت 
المدنية، وعدم شن الحرب على دولة ما إال بعد إبالغها بإعالن الحرب.. إال أن 
بات  ما  ارتكاب  إلى  أحيانًا  وتصل  تحصى،  أن  من  أكثر  واالنتهاكات  التجاوزات 
يعرف بـ»جرائم ضد اإلنسانية«. يعتقد الكثيرون منا أن اإلنسان البدائي كان 
اآلنثروبوليجية  الدراسات  لكن  أعدائه.  معاملة  في  والضراوة  التوحش  شديد 
اإلنسان(  بنية  من  وليس  تاريخي  )فالضمير  الضمير  نشأ  عندما  بأنه  تفيدنا 
»كانت أول وأهم المحظورات الخلقية التي ذهب إليها ضميره المتيقظ: إنك لن 
تقتل« )1: 34(* وتثبت الدراسات اآلنثربولوجية على األجناس البدائية المزامنة 
لنا أنها تتصرف إزاء أعدائها بمشاعر أكثر رقيًا وإنسانية مقارنة بنا. »فعندما يعود 
البدائي من أرض المعارك منتصرًا ال تسمح له قبيلته أن يطأ قريته بقدميه، وال 
أن يقرب زوجته ما لم يتطهر مما ارتكب من أعمال القتل في الحرب« )1: 34(. 
تستمر هذه الكفارة في كثير من األحيان زمنًا طوياًل وهي بالغة اإلبهاظ لنفسية 
هذا المقاتل. »وقد يقال إن مرد هذا كله االعتقاد في الخرافات، وهو قول حق 
طالما أن اإلنسان البدائي كان يرجع من الحرب وهو يحمل معه الخوف من أرواح 
من سفك دمائهم. لكننا نرى أن أرواح األعداء الذين كان يعتقد أنهم يتعقبونه 
لم تكن سوى ضميره هو نفسه وقد أزعجه الدم الذي سفك واإلثم الذي ران 

عليه« )1: 34(.
في جزيرة تيمور، بعد أن يعود المحاربون مظفرين حاملين رؤوس أعدائهم، 
تجرى مصالحة مع أرواح األعداء دفعًا للمكروه الذي ينتظر المحاربين المنتصرين. 
المقتول  للعدو  ورثاء  ندبًا  يتضمن  وغناء  رقص  حفل  ويقام  األضحيات  فتقدم 
ويطلب منه السماح »ال تغضب منا ألن رأسك عندنا هنا. لو لم يكن الحظ معنا، 
فلربما كانت رؤوسنا اآلن معلقة في قريتك. لقد أحضرنا لك أضحية. اآلن يمكن 
لروحك أن تكون راضية وتدعنا في سالم. لماذا كنت عدوًا لنا؟ ألم يكن أفضل 
لو بقينا أصدقاء؟ عند ذاك ما كان دمك قد سفك ورأسك قد قطع« )2: -59 60(.
القرن  في  الليبيتين  والعبيدات  البراعصة  قبيلتي  بين  الحرب  نشبت  وحين 
التاسع عشر عقدت القبيلتان ميثاقًا شفويًا** يحدد أخالقيات الحرب أو »قواعد 
أو  اغتيال  وال  الفجر(.  الشمس حتى  غروب  )من  الليل  في  قتال  فال  االشتباك«. 
خديعة، فالحرب مواجهة. وال سبي أو انتهاك أعراض. وأي امرأة من القبيلتين 
تدخل لظروف ما أرض القبيلة األخرى تعامل كضيفة ويذبح لها حسب العادة 

المتبعة في إكرام الضيف.
وفي بعض مناطق أفغانستان الحالية »تعقد األطراف المتحاربة اجتماعًا قبل 
احتمالها،  يستطيعون  التي  الخسائر  مدى  على  ليتفقوا  المعركة  إلى  الدخول 
أعدائهم  لدى  واأليتام  باألرامل  بعد  فيما  يعنى  أن  المنتصر  الطرف  على  ألنه 

المهزومين« )3: 435(
المالحظات والمصادر

* يشير الرقم األول إلى رقم المصدر في القائمة أدناه، ويشير الرقم الثاني 
إلى الصفحة المقتبس عنها.

** أشكر سالم العوكلي الذي تفضل بمدي بهذه المعلومات، نقاًل عن أحمد 
يوسف عقيلة.

عبد  دكتور  وترجمة  دراسة  والحضارة،  والحرب  الحب  فرويد،  سيغموند   1-
المنعم الحفني، دار الرشاد. طبع. نشر. توزيع، القاهرة، 1992.

-2 سيغموند فرويد، الطوطم والتابو، ترجمة بوعلي ياسين، دار الحوار للنشر 
والتوزيع، سورية- الالذقية، 1983.

-3 جريغ مورتنسون، ديفيد أوليفر ريلين، ثالثة أكواب من الشاي، ترجمة وفاء 
طقوز، دار التكوين، دمشق، 2016
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حكاية عن كاتب لم يثرثر

محمد عقيلة العمامي

لو أن كاتبًا ليبيًا تهور وأعلن أن كتاب ليبيا ال يقرؤون ألطلقت كتيبة مثقفين 
باإلعالن  أنا  االتجاهات كلها، ولذلك سأكتفي  أقالمهم عليه من  نيران  كاملة 

أنني ال أقرأ كما ينبغي، ولن أتحجج ال بالتلفزيون والبـ»الفيس بوك«!
صحيح إنني أقرأ يوميًا ولكن أسطرًا قليلة، وأتابع الصحف والمقاالت ولكن 
أما الطويلة فكثيرًا ما أتخلى عنها ما لم يشدني كاتبها  القصيرة منها فقط، 
بموضوعه أو بأسلوبه. وهذا أمر لم يعد خافيًا على أحد، بل كثيرًا ما يحدد بعض 

رؤساء التحرير عدد الكلمات التي يريدونها من كتابهم!
أعترف بأنني لم أكمل كتابًا منذ فترة، أو إن قرأته ال أعطيه حقه في التركيز، 
معاتبًا  أفعله؟  الذي  هذا  ما  متسائاًل:  أتوقف  ما  وكثيرًا  بل  بسرعة،  أتنقل  بل 

نفسي على هذا الخداع.
عامًا  سبعين  منذ  بها  احتفل  زلت  ما  التي  األضحى،  عيد  عطلة  أيام  قرأت 
دراسة تناولت كاتب فرنسا الكبير، فيكتور هوغو، الذي تندرنا من صراحته في 
اعترافاته. وكان ما صدمني من الدراسة غزارة إنتاجه، وأنا الذي لم أقرأ له سوى 
رواية »أحدب نوتردام« من بعد أن شاهدتها فيلمًا في الستينات، أما »البؤساء« 

فقد نسيت أحداثها.
وكالعادة، وضعت أوراقًا وقلمًا بجانبي، وبدأت في تدوين ما أرى أنه قد يكون 
مفيدًا أستثمره في مقال من مقاالتي. كانت أول مالحظة كتبتها أن فيكتور »زير 
نساء«، كان ذلك بعد قراءة أكثر من خمس صفحات عنه! وعندما عدت من بعد 
أن أتممت المقالة إلى مالحظاتي، توقفت قلياًل عند مالحظتي األولى، وحمدت 

اهلل كثيرًا أنني ما زلت أفكر بعقلية الشباب العربي المثقف وغير المثقف!
للعدل  منارة  العظيم هو  الفرنسي  الشاعر  فيكتور هوغو  إن  الدراسة  تقول 
والحرية. وهذه أول مرة أعرف أن هوغو شاعر! ثم يستمر السرد فأعرف أنه قاص 
 48 بلغت  كتاباته  وأن  رجل سياسة،  وفوق ذلك كله  وناقد،  وروائي ومسرحي 
مجلدًا ترجمت إلى 44 لغة فقط، وتوقفت عن التدوين محاواًل أن أدون ما أعرفه 
من هذه اللغات وتوقفت بعد 11 لغة فقط، مع أنني استعنت بزوجتي القارئة 

والكاتبة والدكتورة في الرياضيات !
قيل عنه: »إن شمول كتاباته ليس له نظير« وإنه »سيد عصره بال منازع« 
يقول  مثلما  يعتبر  وهو  له صدى«  يكون  أن  المضطهدين  لعذاب  أتاح  و»إنه 

النقاد »شكسبير فرنسا«.
هوغو أصبح شاعرًا غزير اإلنتاج منذ أن بلغ الرابعة عشرة من عمره، وأصدر 
صحيفة من أخوته نشر فيها خالل ستة أشهر 112 مقااًل و22 قصيدة بأسماء 
»هان  رواياته  أولى  عن  قيل  لها.  الرئيسي  المحرر  أنه  يعني  وذلك  مستعارة، 
اآليسلندي«: »هذا عمل جميل وعظيم وخالد«. ولكن هذا الخلود لم يطل أرفف 
مكتباتنا، فأنا لم أسمع من قبل عن هذا العمل، وال عن رواية »بوغ - جارغال« 
وال مسرحية »كرومويل« وال عن قصائده »الشرقيات« وال مسرحيته »ماريون 
بعد  من  كتبه  ما  وال  باإلعدام«..  لمحكوم  األخير  »اليوم  روايته  وال  دبلورم« 
كان عمر 27 سنة فقط! أما »أحدب نوتردام« فقد كتبها وعمره 28 سنة، وبعد 
ثالثين عامًا كتب »البوساء« أما ما كتبه خالل هذه السنوات الثالثين فال شك 

أنه بحجم مكتبة كاملة!
ال أعلم سوى أن عالقاته النسائية كانت واسعة، ولكنني ال أعلم عما قالوه 
عن  أعلم  وال  المحتاجين،  مساعدة  في  سخائه  مع  تمامًا  المتناقض  بخله  عن 
مواقفه السياسية وقناعته بالنظام الجمهوري، وال أعلم أنه اختار منفى ظل به 
الذي  العصور«  كل  »أسطورة  فكتب  تباعًا،  تأتيه  فرنسا  أخبار  وكانت  لسنوات 
أولئك  عنها  قال  بليغة  رائعة  وكانت  المنفى،  في  كتبها  التي  القصائد  يحوى 
الذين ترددوا في االعتراف بعبقريته: »إن فيكتور هوغو وحده الذي تكلم فيما 
كان الرجال يثرثرون«. وبعد هروبه خشية اعتقاله سنة 1851 عاد إلى باريس 
بعد إعالن الجمهورية الثالثة سنة 1870. وقد استقبلته الجماهير التي كانت 
أبياتًا من  تتابع كتاباته من المنفى تنتظره في محطة قطارات باريس، تنشد 
»لقد عوضتموني في  والدموع تمأل مقلتيه:  لهم  فقال  »العقوبات«،  قصائده 

ساعة واحدة عذابات منفى استمرت 19 سنة«.
تقول سيرته أيضًا، إنه عندما منح الرئيس شارل ديغول سنة 1944 النساء 
سنة  منذ  اإلجراء  بهذا  طالب  هوغو  فيكتور  أن  ذكر  االقتراع،  حق  الفرنسيات 
1872! وعندما ُألغيت عقوبة اإلعدام في فرنسا سنة 1981 كان هوغو مناهضًا 
لها منذ قرن مضى! كانت كلماته األخيرة، هو ولست أنا، »إني أرى نورًا أسود«.
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

اللقطة و»امليزانسني«
أو  الموضوعية،  يعني  مصطلح  وهو  »الميزانسين« 
وحدات  أصغر  فهي  اللقطة  أما  المشهد.  في  التموضع 
انقطاع،  دون  تتواصل  واحد  لمشهد  صورة  وهي  الفيلم، 
أو  قصيرة  اللقطة  تكون  قد  يعدها.  الذي  هو  والمونتاج 
طويلة وذلك بحسب حاجة مساحة تخزين البيانات، فمثال 
ال  مدة  في  األشرار  من  عددا  يصارع  الفيلم  بطل  أن  لو 
ولكن  كثيرة  الحالة  هذه  في  واللقطات  دقائق،   4 تتجاوز 
تكثف  وقد  التخزين.  سعة  وفق  يجعلها  من  هو  المونتاج 
المونتاج  ويجعلها  لقطة  خمسين  تبلغ  قد  التي  اللقطات 
طولها  عن  النظر  بغض  لقطة  كل  إن  واحدة.  دقيقة  في 
أفعال  من  للفيلم  المخرج  يريدها  معلومات  على  تحتوى 
هدف  تخدم  بخلفيات  مكان  أو  لزمان  وإيضاحا  وحركات 
الفيلم وتقدم بصريا باستخدام اإلضاءة واأللوان وعالقتها 
بالمكان بجوانبه كافة. ما يحدث في اللقطة هو ما يعرف 

بـ)الميزانسين(.
شديدة  أو  البساطة،  في  غاية  تكون  قد  اللقطة  إن 
مرتبة،  غير  مراهقة  فتاة  غرفة  فمثال  واإليحاء،  التعقيد 
وثياب  األثاث،  مغبرة 
وهناك،  هنا  متسخة 
السرير،  حافة  على  ومنشف 
وزجاجة عطر رخيص، وجهاز 
لفنانين  وصور  تسجيل، 
من  خالية  وشابات،  شباب 
غايتها  المجالت  أو  الكتب 
الغرفة  صاحبة  بأن  اإليحاء 
أن  يمكن  ال  مراهقة،  فتاة 
مجتهدة،  طالبة  تكون 
عائلتها،  من  مهملة  وأنها 
وزجاجة  مشهورة  بماركات  الثياب  استبدلت  أن  وبالطبع 
العطر غالية الثمن، فإن المخرج يتحدث عن فتاة من عائلة 
عن  يتحدث  فإنه  رخيصة  أشياء  من  بها  ما  إن  أما  غنية، 
فتاة من قاع المجتمع، وإن خرجت الفتاة إلى المطبخ مثال 
تغسل  لم  وصحونا  وكؤوسا  خمر،  زجاجة  بقايا  وشاهدنا 
ومنفضة سجائر ممتلئة باألعقاب، وصوت من تلفزيون لم 
يقفل فإن اللقطة توحي بالتأكيد أن العائلة متفككة، وأن 

المشاهد تخبرنا أننا أمام فتاة ستواجه مشكلة كبيرة.
غير أنه ينبغي أن ينتبه صناع الفيلم أن الصورة الضوئية 
ألن  ذلك  المرسومة،  اإلبداعية  الصورة  عن  تماما  تختلف 
قد  الضوئية  الصورة  أما  رؤيته،  وفق  فيها  تصرف  الفنان 
مهمة  وتكون  تصويرها،  في  أفرط  إن  لها مساوئ  يكون 
من  توصيله  يريدون  ما  توصيل  في  دقيقة  الفيلم  صناع 
منزل  عن  أوردنا  مثلما  المكان  بؤس  تصوير  في  اإلفراط 
يقصدونه  عما  به  عبروا  بسيطا  مثال  النقاد  يورد  الفتاة. 
فاختاروا  اللقطات؛  توضيح  في  اإلفراط  عدم  دالالت  من 
أو  شرسا،  تريده  كنت  فإن  بوضوح  تظهره  كالب  لقطة 
مرعبا، أو وديعا ينبغي أن يضفي للقطة الكلب. إن صورة 
مرسومة  صورة  تكون  تماما  الداللي،  المعنى  هي  الكلب 
في  الداللية  ولكن ظالله  أنه حيوان،  عنها سوى  نعرف  ال 
تلك الصورة قد تكون بكشف أنيابه، وكأنه غاضب أو ينبح 
أو أن يكون وديعا بعينيه الودودتين المسبلتين. هذا هو 
أصعب  فهي  اللقطة  أما  الثابتة  للصورة  الداللي  الظالل 
مبالغة  دون  من  اللقطة  ظالل  تبرز  أن  يتعين  إذ  بكثير، 
في تصويرها، فالمبالغة بنباح الكلب ليس عمال فنيا بقدر 
القادحتين  وبعينيه  التحذيرية  أصواته  بسماع  يكون  ما 
الدالالت  وداللته.  المحتوى  جمع  باختصار  وذلك  بالشرر. 

كثيرة إن وظفت اللقطة بمهارة إيحائية.

 إن اللقطة قد تكون غاية
في البساطة، أو شديدة 

التعقيد واإليحاء، فمثال غرفة 
فتاة مراهقة غير مرتبة

5 مسرحيات فقط
في مهرجان درنة الزاهرة

 1,3 مليون زائر ملعرض 
»توت عنخ أمون« في باريس

 األمم املتحدة تدعم 
مشاريع ثقافية في ليبيا

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي البدء في استقبال 
مشاركات الفرق المسرحية والفنانين.

وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان ستحمل النسخة الثانية اسم 
الفنان »عبدالرحيم عبدالمولى« تكريمًا للراحل وماقدمه خالل مسيرته 

الفنية.
وقال رئيس المهرجان الفنان رمضان الطيرة لـ»بوابة الوسط« إن 

»المهرجان محلي خاص بالمسرحيات الليبية فقط«، ولفت إلى أنه »يهدف 
إلى عرض 5 مسرحيات فقط لعدد من األسباب أهمها أنه مهرجان خاص 

وال تتحمل تكاليفه أي جهة رسمية«.
ودعا الطيرة الفنانين إلى »إرسال CD للعمل المشارك وذلك لعرضه 

على اللجنة والموافقة عليه وأن تكون الفرقة المسرحية ال يتجاوز عدد 
أفرادها 7 أشخاص«.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تتكون من رمضان الطيرة رئيسًا، 
والناجي عبد اللطيف مديرًا عامًا، وميالد الحصادي مديرًا فنيًا، وحمدي 

بن زابيه عالقات عامة، وعلي الحاسي مديرًا ماليًا، واألمين بورواق عضوًا.
وفي حوار سابق مع الناجي عبداللطيف، قبل انطالق الدورة األولى، 

قال لـ »الوسط«، »جاءت فكرة المهرجان من أعضاء فرقة أجيال ومديرها 
الفنان رمضان الطيرة ومن ثم طرح علينا الفكرة، وبعدها شكلت لجنه 

عليا للمهرجان وعقدنا اجتماعات يومية للتجهيز له، وشكلت اللجنة اللجان 
الفرعية... المدينة بحاجة لروح تبث فيها من جديد، وعلى كل الفنانين 
واألدباء والكتاب والنخب أن تتصدر المشاهد الثقافية في هذه المرحلة 

والمراحل القادمة وأال يعتمدوا على المسؤول«.

استقطب معرض »توت عنخ أمون، كنز الفرعون« في باريس 
أكثر من 1,3 مليون زائر منذ افتتاحه في 23 مارس، وأصبح تاليا 

أكثر المعارض جذبا للزوار في تاريخ العاصمة الفرنسية.
وأشار منظمو الحدث إلى أن »عدد البطاقات المباعة لمعرض 

)توت عنخ أمون، كنز الفرعون( الذي فتح أبوابه في 23 مارس 
2019 في قاعة غراند هال في الفيليت شمالي باريس، تخطى عتبة 
1,3 مليون، متجاوزا تاليا الرقم الذي سجله معرض )توت عنخ أمون 

وعصره( سنة 1967 والذي استقطب 1,2 مليون زائر إلى قاعة بوتي 
باليه في باريس أيضًا«. ويغلق المعرض أبوابه في 22 سبتمبر.

وانتقل معرض »توت عنخ أمون، كنز الفرعون« من القاهرة إلى 
لوس أنجليس قبل أن يحط رحاله في لندن ثم في سيدني. وتنتهي 

هذه الجولة في 2024 مع جوالت عدة أخرى.
وستُنقل القطع الـ150 إللحاقها ببقية المجموعة الدائمة في 

المتحف المصري الكبير الجديد في القاهرة.

التقى رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، الممثل 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا، غيراردو نوتو، 
بحضور مدير إدارة المشروعات واالستثمار السياحي عادل شلغم.

وبحث خالل اللقاء دعم عدد من المقترحات والمشاريع التي 
تطرق إليها الطرفان في لقاء سابق عقد مطلع أغسطس، يتضمن 

برنامج احتفاالت طرابلس عاصمة السياحة العربية 2020، ومشروع 
تأهيل مدينة غدامس القديمة، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة 

العامة للسياحة في ليبيا.
كما تطرق اللقاء، الذي عقد نهاية االسبوع الماضي، إلى حالة 

المواقع الليبية المدرجة على الئحة التراث العالمي، واألسباب 
الكامنة وراء إدراجها على قائمة الخطر، ومدى إمكانية دعم البرنامج 

األممي للمشاريع الرامية إلى رفع المواقع الليبية العالمية من 
الالئحة الحمراء.

وأكد غيراردو نوتو على الشروع في تزويد مبنى الهيئة بمنظومة 
طاقة شمسية، كنموذج سيعمم على المباني الحكومية كافة، ودعم 

مقترح برنامج مهرجان لبدة العالمي للسالم المزمع تنظيمه العام 
المقبل في مدينة لبدة األثرية، والبدء في المرحلة الثانية من 

مشروع تأهيل مدينة غدامس القديمة، ودعم مهرجان غدامس 
السياحي الدولي المقرر انطالقه نهاية أكتوبر المقبل.

ليبيا  في  الثقافي  الوسط  فقد  عاما  عشر  أحد  قبل 
الشباب«  بـ»شاعر  المعروف  عبدالقادر  صدقي  علي 
في  وتوفي   1924 العام  طرابلس  في  ولد  والذي 
أخرى  بأسماء  أيضا  لقب  والذي   ،2008 سبتمبر 
جاك  األخير،  والسريالي  الحمراء  الوردة  شاعر  منها: 
مهرجان  فعاليات  في  اللقب  بهذا  )لقب  العرب  بريفر 
على  عبدالقادر  حصل  التاسعة(.  دورته  في  المربد 
إجازة في  ثم  القانون  إجازة في  ُثم  المعلمين،  دبلوم 
عامًا، وهو   40 المحاماة ألكثر من  المحاماة، ومارس 
يعد من أبرز الشعراء الليبيين والذين تمتد تجربتهم 
الدواوين  من  كثير  له  وصدر  عامًا.   50 من  ألكثر 
»بلد  قصيدته  أشهرها  المتميزة  الشعرية  والقصائد 
الرمضاني  المرئي  برنامجه  أعد وقدم  الطيوب«، كما 
»حفنة من قوس قزح« والذي استمر في تقديمه حتى 

العام 2007.
درس في بداية حياتهِ بكلية أحمدْ باشا ُثمَ التحق 
بجامعة نابولي الشرقية كمنتسٍب لمدة سنتين. ونُشر 
والمجالتِ  الصحفِ  من  كثير  في  الشعرى  إنتاجهُ 
العماْل  لنادي  المؤسسين  من  وهو  والعربية  المحلية 
المربد  مهرجان  أعضاء  أقدم  يعتبر  وأيضًا  بطرابلس، 
الليبيين  الشعراء  أكبر  ومن  ذلك.  في  وكرم  بالعراق، 
من  بداية  عامًا،   50 من  ألكثر  تجربتهم  تمتد  الذين 
بشاعر  معروف  الحديث،  النص  حتى  التقليدي  الشعر 
وثورة(  )أحالم  الشعرية  مجموعته  وتعتبر  الشباب، 
الظامئ(،  )الحنين  الرقيعي  علي  الشاعر  رفقة مجموعة 
الشعر  تجربة  دشنتا  اللتين  الشعريتين  المجموعتين 
الندواتِ  من  كثير  في  واشترك  ليبيا.  في  الحديث 

والمؤتمرات األدبية، كما اخُتير عضوًا في لجنة التعليِم 
والعلوِم والثقافية واإلعالم الخاصة بالوحدة االندماجية 
اعتقلوا  الذين  المناضلين  من  وهو  وليبيا.  مصر  بين 
بسبب ما كانوا ينشرونه من قصائد، ومن المؤسسين 
بطرابلس(،  األدبي  كـ)النادي  األنشطة  من  لكثير 

بطرابلس(.  العمال  و)نادي 
كما ترجم شعره إلى كثير من 
الفرنسية،  اإلنجليزية،  اللغات، 
مجلة  وأصدرت  الصينية. 
الرابطة  الفصول األربعة مجلة 
عددًا  والكتاب  لألدباء  العامة 
)العدد:  الشاعر  عن  خاصًا 
الماء  مايو-   /12 السنة:   /60

.)1992
»أحالم   : دواوينه  ومن 
و»زغاريد  و»صرخة«  وثورة« 
و»الكلمة  بالفجر«  ومطر 
أمي«  و»ضفائر  عينان«  لها 
التنفيذ«  وقف  مع  و»اشتهاء 
الشعرية«  »المجموعة  ثم 

الصادرة عام 1985.
والشاعر  الصحفي  وحسب 
»رغم  النويصري:  رامز 
تجربته،  حول  الكبير  االختالف 

في  عالمة  يظل  عبدالقادر  صدقي  علي  الشاعر  أن  إال 
عامًا، صوتًا  الخمسين  تجاوز  عالمة  الليبية،  الشعرية 
حاضرًا في كل المحافل، ونصًا يؤكد التجربة الشعرية 

الحديثة في ليبيا«.
األجنبية  اللغات  من  للعديد  شعره  بعض  وترجم 
الملتقيات  من  العديد  في  شارك  كالروسية 

وأوربا،  العربي،  والوطن  ليبيا،  في  والمؤتمرات 
وآسيا. وأفريقيا، 

وكتبت عنه عدة أطروحات جامعية في ليبيا وغيرها، 
ياسمينة  اليوغسالفية  المستشرقة  أطروحة  منها 
خصصت  كما  الدكتوراه،  درجة  لنيل  بوسكوفسكي 
مجلة الفصول األربعة عددا خاصا 
عن الشاعر )1992( ضم دراسات 
وكتب  باحثا،  عشرين  من  ألكثر 
الكيب  الدين  نجم  الناقد  عنه 
الشباب  »شاعر  بعنوان:  دراسة 

علي صدقي عبدالقادر«. –
)مصر(  المنصورة  جامعة  وفي 
حصل الباحث عبد السالم عبد اهلل 
الدكتوراه  على حسين على درجة 
العام 2006 عن أطروحته بعنوان 

»على صدقى عبدالقادر«.
خالصة  في  حسين  ويقول 
معنية  الدراسة  أطروحته: »فهذه 
الشعر  أعالم  من  علم  بدراسة 
على  الشاعر  وهو  أال  ليبيا  فى 
أعطى  الذى  عبدالقادر  صدقى 
الوقت  ليبيا  فى  الشعرية  للحركة 
فهو  وحياته،  جهده  من  الكثير 
ظاهرة  يمثل  كونه  عن  فضال 
خاصة ومتميزة فى شعرنا الليبى المعاصر ، فقد كان 
حاضرًا  يكون  أن  فى  الشديد  وبإصراره  الدوام  على 
الذين  الشعراء  من  الطويل  الثبت  ذلك  مقدمة  فى 
فعلى   . مقوالته  يتحدون  الزمن  مواجهة  فى  يقفون 
يمتلك  الزال  فإنه   ، الشباب  أعتاب  تجاوزه  من  الرغم 
المتميز  الشعرى  طريقه  لشقّ  تكّل  ال  التى  العزيمة 

لنفسه  أختار  أنه  يعلم  وهو  التجديد،  بخصوصية 
الطريق الصعب، ذلك الطريق الذى ال يمكن اختصاره 
الطريق  هو  وإنما  محطتين  أو  محطة  فى  اختزاله  أو 
يغريهم  أن  دون  العبور  على  القادرين  أمام  المفتوح 

اإلعياء باإلستراحة فى محطة من محطاته.
القدر من االهتمام  يفز بذلك  لم  ورغم ذلك نجده 
داخل  يحتلها  التى  المكانة  وهذه  يتناسب  الذى 
واسعًا  الباب  فتح  مما  ليبيا،  فى  األدبية  الحركة 
الباحث  يرى  التى  الدراسة  هذه  مثل  فى  للخوض 
الليبى  األدب  أن  أهمها:  أنها ضرورية العتبارات عدة 
الشعرى  نتاجهم  وتنوع  وشعرائه  أدبائه  كثرة  رغم 
العربى  األدب  ضمن  حاضرا  غير  نجده  واألدبى، 
وضع  عدم  إلى  يعود  نظرى  فى  هذا  ومردُ  عامة، 
دراسة شاملة تعرُّف بهذا األدب أو بشعره واتجاهاته 
التاريخ  حلقة  تكتمل  حتى   ، شعرائه  وأعالم  وقضاياه 

العربى. لألدب 
يخدم  أدبى  عمل  تقديم  إلى  دعتنى  التى  الرغبة 
قد  الفترة  هذه  أن  من  الرغم  على  ألنه  ليبيا،  بلدى 
شهدت نشاطا تأليفيا متعددا إتجه إلى التعريف بهذا 
األدب وأعالمه ونشر أعمالهم، إال أننى أرى بأن هذه 
تختص  جامعة  دراسة  بوجود  إال  تكتمل  لن  الحركة 
األولى  البذرة  يمثل  الذى  الشاعر  هذا  عن  بالكتابة 
ليبيا، والذى لم تكتب  الريادة الشعرية فى  فى حركة 
عنه إال الكتابات البسيطة والمشتتة بين هنا وهناك، 
للتعريف  كافية  وغير  ناقصة  بوضعها هذا ظلت  وهى 
أذهان  فى  ووافٍ  صحيح  نحو  على  وبشخصيته  به 

العديد من قراءه أو الدارسين لشعره«.
 ،2008 في سبتمبر  توفي  المرض  مع  وبعد صراع 
طرابلس  مدينة  في  عسكر  عمر  علي  مستشفى  في 

قبل أيام قليلة من نقله إلى إيطاليا لتلقي العالج.

في ذكرى وفاة علي صدقي عبدالقادر

أحد عشر عاما على رحيل 
شاعر الوردة الحمراء

بنغازي - مريم العجيلي

فقدت األوساط الفنية في ليبيا الفنان التشكيلي عمران بشنة، الذي 
مع  بعد صراع  تونس  في  المستشفيات  بإحدى  أغسطس   28 في  توفي 

المرض.
 ،1952 العام  الزاوية  مدينة  في  الراحل  ولد 
ودبلوم  التشكيلية  الفنون  بكالوريوس  على  حاصل 
الدراسات العليا عامي 1991 و 2003 وعمل أستاًذا 
التشكيلية  الفنون  التشكيلية وأمينا لجمعية  للفنون 
عدة  له   ،1991 عام  من  الفنانين  لرابطة  وأمينًا 
على  الحصول  له  وسبق  التشكيلي  الفن  في  أبحاث 
في  وأسهم  ومعارض،  مهرجانات  من  جوائز  عدة 

الزاوية. الفنية في مدينته  الحركة  تنشيط 
المجاالت  من  بالعديد  بشنة  عمران  الفنان  عمل 
برامج  كمقدم  التشكيلي،  للفن  عشقه  جانب  إلي 
من  قدم  المحلية  »الزاوية«  بإذاعة  مسموعة 
تشكيلية«  »مقامات  بعنوان  برنامجًا  خاللها 
أعد  التشكيل«، كما  في  ملونة  وبرنامج »قصاصات 
برنامجًا إذاعيًا عن الفنِّ التشكيلي بعنوان »رسوم 

مسموعة«. وألوان 
وأزياء  ديكورات  الراحل  الفنان  ونفذ  صمم  كما 

المقاالت  من  كبيرة  ومجموعة  التشكيلي  النقد  عن  وكتب  مسرحية، 
فيها  كتب  التى  المحلية  الصحف  ومن  والعربية،  الليبية  بالصحف 
األخضر«،  و»الزحف  الخضراء«،  و»الراية  بالزاوية،  »الشروق«  صحيفة 
ومن  و»الشمس«،  و»أويا«،  الجديد«،  و»الفجر  و»الجماهيرية«، 

ومجلة  »ال«،  ومجلة   ، »الملتقى  مجلة  فيها  شارك  التى  المجالت 
»نقـد  مجلة  هي  مصر  في  فيها  شارك  التي  المجالت  أما  »الحضارة، 
الفنون  نقابة  عن  تصدر  التشكيلي  بالفن  خاصة 
التشكيلية بمصر العدد األول 2004، وفي الكويت 

. الخامس  بالعدد  الكويتي،  »التشكيل  مجلة 
منها  الكتب  من  مجموعة  تأليف  فى  وشارك 
العالم  فناني  بانوراما  من  والثاني  األول  الجزء 
والجزء  والتشكيلي،  العربي  الخط  لوحات  في 
الخط  في  النقد  في  الماسة  موسوعة  من  األول 
المتقدم  الرسم  في  وكتابين  والتشكيلي،  العربي 

الفنون. لثانويات 
التشكيلية  للفنون  جمعية  بشنة  عمران  أسس 
العام  في  للمسرح  الزاوية  فرقه  إطار  داخل 
الفنون  قسم  أسس  كما  عامين،  استمرت   1975
ثم   ،1980 العام  في  الزاوية  بإعالم  التشكيلية 
بجامعة  واإلعالم  الفنون  قسم  تأسيس  على  عمل 
السابع من أبريل بالزاوية منذ أوائل التسعينيات، 
الزاوية  لجمعية  أيضًا  المؤسسين  من  وكان 
العام  في  الزاوية  ببلدية  التشكيلية  للفنون 

.1991
منها  والدولية،  المحلية  المعارض  من  العديد  فى  بشنة  شارك 
عمران  شارك  التى  الدول  ومن  فردية،  ومعارض  جماعية  معارض 

والجزائر. وفرنسا  والمغرب  وتونس  وبريطانيا  فيها مصر  بلوحاته 

الفن التشكيلي فى ليبيا يودع عمران بشنة

يعمد فنان في تركيا على تحويل قطع صغيرة تستخدَم 
في الحياة اليومية من عود ثقاب إلى سدة زجاجة أو شفرة 

حالقة، إلى »لوحات« يرسم عليها بصبر وتأنٍ أعماله 
الفنية.

واختار حسن كاله اسمًا فنيًّا هو »ميكروأنجيلو« تيمنًا 
بفنان عصر النهضة ميكيالنجلو. ومن أكثر أعماله شهرة 
مشهد من فيلم »بالب فيكشن« مرسوم على حبة فشار، 
ورسم لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك على حبة أرز.
وللتأمل بهذه األعمال المنمنمة يحتاج المرء في كثير 

من األحيان إلى عدسة مكبرة مع أن الفنان يؤكد أنه 
زًا فقط بنظارات وصفها له  يرسم بالعين المجردة مجهَّ

الطبيب وليس بنظارات مضخمة أو بمجهر.
ويوضح الفنان الستيني لوكالة »فرانس برس« في 
محترفه في إسطنبول: »خضت هذه المغامرة قبل 25 

عامًا؛ بهدف ابتكار طريقة تعبير فني جديدة«. ويواصل 
هذا المسعى محواًل »قطعًا تهمل أو تعتبر نفايات إلى 

عبوات فنية صغيرة«.
ويحتاج هذا العمل الكثير من االنضباط والصبر. ويقول 
الفنان: »قد يستغرق العمل على قطعة واحدة ستة أشهر« 

مكرسًا 18 ساعة في اليوم لفنه أحيانًا.
باشر الفنان العصامي أبحاثه عن فن المنمنمات قبل 
نحو ثالثين عامًا، معجبًا بقدرة »لمسة متناهية الصغر 

على تغيير شكل من أشكال التعبير الفني«.
وأتته في العام 1995 فكرة االستعانة بقطع غير 

تقلدية في فنه. وكانت البداية عندما كان ينظر إلى 
فنجان قهوة فارغ، فالحظ أن ثقل البن يأخذ أشكااًل أنيقة 

ومشغولة رغم ضيق المساحة، بحسب ما يوضح.
ويتابع قائاًل: »باشرت العمل على حبة فاصولياء ناحتًا 

منظرًا من إسطنبول عليها. أعجبني األمر كثيرًا بحيث 
جربت العمل على قطع أخرى«.

وعمل منذ ذلك الحين على 300 قطعة مختلفة. وهو 
ا لفكرة أن قطعة عادية مثل حصى من البحر  سعيد جدًّ

أو حسكة سمكة تعلق بين األسنان، يمكن أن تتحول إلى 
عمل فني.

ويقول: »تخيلوا صوت مئات الحبوب الصغيرة عندما 
تأكلون التين. واآلن هل يمكنكم أن تتصوروا أحد مناظر 

إسطنبول على واحدة منها؟«.
والمثل عن إسطنبول ليس بعرضي، فعاصمة تركيا 

االقتصادية المترامية األطراف مصدر وحي رئيسي للفنان. 
فهو رسم المدينة على زهر نرد وقطع سكر وحبوب دوار 

الشمس. ويؤكد: »هي واحدة من المدن القليلة التي 
ال تنام أبدًا. وهي واقعة عند حدود قارتين وتحوي آثار 

ثقافات كثيرة«. من عود ثقاب إلى 
سدة زجاجة..

فنان مدهش يحول قطًعا 
عادية إلى أعمال فنية

 القاهرة - الوسط

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

السنة الرابعة
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 »إنجيل هاز فالن« يحافظ على 
صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم »إنجيل هاز فالن« من إنتاج »الينزغايت« على صدارة شباك التذاكر 
في أميركا الشمالية، بحسب ما أفادت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

وحقق الجزء الثالث من سلسلة »فالن« بعد »أوليمبس هاز فالن« في العام 
2013 و»لندن هاز فالن« في العام 2015، خالل األيام الثالثة من عطلة نهاية 
عيد  بمناسبة  أيام  أربعة  فترة  مليون خالل  و14,5  دوالر  مليون   11,6 األسبوع 

العمل في الواليات المتحدة، وفق »فرانس برس«.
وتدور قصة هذا الفيلم حول عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار باتلر يتّهم 

خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس األميركي )مورغن فريمان(.
وبقي في المرتبة الثانية الفيلم الكوميدي »غود بويز« من إنتاج »يونيفرسل« 

محققا في ثالثة أيام 9,2 ماليين دوالر )11,6 مليون دوالر في أربعة أيام(.
إنتاج  من  الجديدة  بنسخته  الملك(  )األسد  كينغ«  »اليين  فيلم  ثالثا  وحل 
»ديزني« بإيرادات بلغت 6,7 ماليين دوالر خالل ثالثة أيام )9,2 ماليين دوالر 

في أربعة أيام(.
أما المركز الرابع فذهب إلى فيلم »فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند 
»يونيفرسل«  إنتاج  ومن  ستايثام  وجايسون  جونسون  دواين  بطولة  من  شو« 

بإيرادات بلغت 6,3 ماليين دوالر )8,1 ماليين دوالر في أربعة أيام(.
وتراجع فيلم »أوفركامر« من إنتاج »سوني« وبطولة أليكس كندريك وآرين 
 7,9( دوالر  ماليين   5,7 بلغت  بعائدات  الخامس  المركز  إلى  تومسون  رايت 

ماليين دوالر في أربعة أيام(.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »ريدي أور نوت« مع 5,6 ماليين دوالر )6,7 ماليين دوالر في أربعة أيام(.
)6,2 ماليين  دوالر  5 ماليين  مع  دارك«  إن ذي  تل  تو  -7 »سكاري ستوريز 

دوالر في أربعة أيام(.
)5,4 ماليين دوالر  4,3 ماليين دوالر  فار فروم هوم« مع  -8 »سبايدر مان: 

في أربعة أيام(.
-9 »دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد« مع 4,1 ماليين دوالر )5,7 ماليين 

دوالر في أربعة أيام(.
-10 »ذي أنغري بيردز موفي 2« مع 4,1 ماليين دوالر )5,5 ماليين دوالر في 

أربعة أيام(.
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أكد اختيار األفالم الجيدة فقط

انتشال التميمي: »الجونة« أصبح على خريطة املهرجانات العاملية

يكرم مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني 
تيري غيليام، بجائزة »فاتن حمامة التقديرية« عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته 

المهنية الممتدة ألكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل 
منه واحدًا من أهم مخرجي العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خالل حفل افتتاح الدورة 

41 بدار األوبرا المصرية، 20 نوفمبر المقبل.

حصل على البافتا وأفالمه ترشحت وفازت باألوسكار

 »القاهرة السينمائي« يكرم املخرج 
واملمثل البريطاني تيري غيليام

محمد  المنتج  السينمائي«  »القاهرة  رئيس 
حفظي، يقول »إن تيري غيليام مخرج عبقري وساحر، 
أفالمه  في  القصص  رواية  على  فائقة  بقدرة  يتمتع 
الديستوبيا  الجمهور في عوالم  يغمر  بخيال مدهش 
أحد  شك  بال  أنه  على  مؤكدًا  الخيالية«،  والحكايات 

عظماء السينما الحقيقيين.
يفخر  »القاهرة«،  مهرجان  أن  إلى  حفظي  وأشار 
بمنح غيليام تكريمًا عن مجمل أعماله الرؤيوية التي 
من  مجموعة  تتضمن  عقود  أربعة  مدار  على  قدمها 
التأثير،  على  وقدرة  وفرادة  خصوصية  األفالم  أكثر 
فيلم   41 الدورة  فعاليات  خالل  منها  يعرض  والتي 
إعجاب  نال  الذي  »برازيل«  األيقوني  العلمي  الخيال 
»الرجل  وفيلم   ،1985 العام  لألوسكار  وترشح  النقاد 
عقود  ثالثة  استغرق  الذي  كيشوت«  دون  قتل  الذي 
فيلم مغامرات  2018، وهو  العام  انتهت  تنفيذه  في 
برايس،  وجوناثان  درايف  آدم  بطولة  كوميدي 
الحادية  دورته  ختام  كفيلم  »كان«  مهرجان  اختاره 

والسبعين.

للجمهور  سيتيح  المهرجان  أن  حفظي،  وكشف 
وصناع السينما فرصة نادرة لالستماع لتيري غيليام، 
المصرية،  األوبرا  دار  في  تقام  نقاشية  جلسة  في 
يتحدث خاللها عن حياته ومسيرته وإنجازاته الفنية، 

ويجيب فيها على أسئلة الحضور.
بالتكريم،  سعادته  غيليام  تيري  أبدى  جانبه،  من 
مهرجان  يختاره  أن  العظيم  بالشرف  إياه  واصفًا 
الجائزة  ليمنحه  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
كي  القاهرة  إلى  للحضور  حماسه  مؤكدًا  التقديرية، 

يحتفل بفن الحكي مع جمهور السينما وصناعها.
البافتا،  على  حصل  الذي  غيليام،  تيري  المخرج 
وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز األوسكار 
أن  السينما،  نقاد  من  كثير  ويرى  غلوب،  وغولدن 
العالم كان سيصير كئيبًا من دون السحر الذي قدمه 
عضو  الفني  مشواره  بدأ  السينمائية،  أعماله  في 
الكوميدية،  بايتون«  »مونتي  فرقة  في  مؤسس 
الطائر«  بايتون  مونتي  »سيرك  لمسلسل  ورساما 
 ،1969 العام  البريطاني  التلفزيون  الذي بدأ بثه في 
جونز  تيري  ويشارك  المخرج،  لمقعد  ينتقل  أن  قبل 
الكوميدية  السينما  عالمات  من  فيلمين  إخراج  في 
المقدس«  والكأس  بايتون  »مونتي  هما؛  الحديثة، 

العام  الحياة«  1975، و»مونتي بايتون ومعنى  العام 
.1983

انطلقت مسيرة غيليام كمخرج منفرد، العام 1977 
أيضًا،  كتابته  في  شارك  والذي  »جابروفكي«،  بفيلم 
الزمن«  الفانتازيا »قطاع طريق  قبل أن يتبعه بفيلم 
كونري،  وشون  كليز  جون  بطولة   ،1981 العام 
األشهر  العلمي  الخيال  فيلم  قدم   1985 العام  أما 

»برازيل«.
التالية،  تجربته  وقود  كان  الجامح  غيليام  خيال 
»مغامرات  الفانتازيا  فيلم  قدم  حيث   ،1989 العام 
فيلم   1991 العام  يقدم  أن  قبل  مانخاوزن«  البارون 
أوسكار  جوائز  لخمس  ترشح  الذي  الصياد«  »الملك 
أوسكار  بجائزة  ليفوز  غلوب،  الغولدن  من  ومثلها 
وجائزتي غولدن غلوب، وهو من بطولة جيف بريدجز 

وروبن ويليامز ومرسيدس رويل.
وفي العام 1996 قدم تيري غيليام واحدًا من أهم 
أفالم الخيال العلمي المعاصرة »12 قردًا« من بطولة 
بروس ويليز وبراد بيت، والذي خطف األنظار، وترشح 
الغولدن  لجائزتي أوسكار وفاز عنه براد بيت بجائزة 

غلوب الوحيدة التي نالها كأحسن ممثل مساعد.
بمعالجته  التقدير،  من  مزيدًا  غيليام  تيري  نال 

»خوف  طومسون  إس  هانتر  لكتاب  السينمائية 
كتابة  قدمها  والتي  فيجاس«  الس  في  واشمئزاز 
ديب  جوني  بطولة  فيلم  في   1998 العام  وإخراجًا 
أتباعًا  له  جعلت  سمعة  ليحقق  تورو،  ديل  وبينوتشو 
 2005 العام  بعدها  انتقل  العالم،  حول  مخلصين 
لتجربة ال تقل خياال بعنوان »األخوان جريم« بطولة 
العام  وفي  ليدجر،  وهيث  ديمون  مات  النجمين 
العودة للسينما المستقلة، ليكتب  نفسه حرص على 
أدهش   2009 العام  وفي  »تايدالند«،  فيلم  ويخرج 
الدكتور  »خيال  بعنوان  مغامر  خيالي  بفيلم  الجميع 
الموهوب  للممثل  األخير  األداء  شهد  برناسوس« 

هيث ليدجر الذي رحل قبل عرض الفيلم.
استكمااًل لمسيرته وبصمته الخاصة في التفاصيل، 
قدم غيليام العام 2014 فيلم الخيال العلمي »النظرية 
الصفرية«، والذي شهد أداًء مؤثرًا من النجم المتوج 
فشهد   2018 العام  أما  فالتز،  كريستوفر  باألوسكار 
خروجه  في  األمل  يفقد  لم  الذي  مشروعه  انتهاء 
الذي قتل دون  »الرجل  للنور على مدى ثالثة عقود، 
كيشوت«، وهو فيلم مغامرات كوميدي، شارك طوني 
درايف  آدم  بطولته  ولعب  كتابته،  في  جريسوني 

وجوناثان برايس.

مع اقتراب الدورة الثالثة من مهرجان 
»الجونة السينمائي« لالنطالق، يكشف 

مديره الناقد انتشال التميمي عن ما تحمله 
الدورة الجديدة من مفاجآت على مستوى 

االختيارات والشراكات الجديدة، مؤكدًا أن المهرجان 
تم وضعه على خريطة المهرجانات العالمية.

● ما الذي يمكن أن تعد به في الدورة الثالثة؟
لقد حققنا طفرات في مسائل التنظيم، ونجحنا في خلق 
البشرية،  موارد  من  المهرجان،  أقسام  كل  بين  التناغم 
وإدارة قواعد البيانات والفعاليات، عن طريق نظام رقمي، 
يقلل من نسب الخطأ البشري، وينظم المعلومات بشكل 
به  تشعر  أن  نتوقع  األمور،  مجرى  في  فرق  هناك  ممتاز. 
المهرجان  يتوسع  آخر،  جانب  وعلى  العام.  هذا  جماهيرنا 
عدة  إطالق  على  نعمل  حيث  جيد،  بشكل  العام  هذا 
مبادرات مؤثرة من شأنها دعم مشهد صناعة األفالم في 
مصر والوطن العربي. على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء 
المؤسسات  آخر من  إندبندنت«، وعدد  شراكة مع »فيلم 
المنظمات  من  عددًا  دعونا  كما  السينمائية،  والشركات 
فرص  خلق  أجل  من  الثالثة،  الدورة  لحضور  المرموقة 
للتعاون مستقبال. وعلى مستوى اختيار األفالم، قام فريق 
البرمجة بمجهود عظيم، لخلق برنامج ال يقل عن الدورتين 
السابقتين. حيث نعدكم بعرض نحو 80 فيلمًا من أحدث 
إنتاجات السينما، من األفالم الروائية والوثائقية الطويلة، 
والقصيرة أيضًا، والتي فازت بالعديد من الجوائز، أو حظت 
إضافة  ُكبرى.  مهرجانات  في  األولى  العالمية  بعروضها 
إلى برنامج خاص يحتفي بأعمال كالسيكية خالدة تركت 
أثرًا في نفوسنا على مدار الزمن. كما نفخر باألفالم التي 
تلقت دعمًا من منصة الجونة السينمائية، وتُعرض هذه 
األيام، في مهرجانات سينمائية مُهمة، مثل تورنتو، وسان 

سباستيان.

● هل ثالث سنوات كانت كافية لوضع المهرجان على 
خريطة المهرجانات المهمة؟

»الجونة«،  لمهرجان  بالنسبة  صحيح  هذا  أن  أعتقد 
وينعكس على عملنا اليومي للتحضير للدورة الثالثة. هناك 
المرموقين  الموزعين  مالحظة مهمة وهي أن عددًا من 
ليوفروا  جهد  من  لديهم  ما  بأكثر  عملوا  العالم،  حول 
األخرى،  المهرجانات  قبل  ضمها  لنستطيع  األفالم،  لنا 
واختيارها قبل حتى أن تحظى بعروضها العالمية األولى. 
على  المهرجان  في  متنامية  ثقة  هناك  أن  يعني  هذا 
المستوى العالمي، وفي المدينة ذاتها. ويمكن أن أؤكد أن 

هذا قد وضعنا بالفعل على خريطة المهرجانات العالمية.
● كيف تُقيّم منصة الجونة السينمائية في دورتها 

الثالثة؟
السينمائي،  الجونة  منطلق 
منصة  من  الجزء  ذلك  هو 
الجونة السينمائية الذي يعمل 
المشترك،  لإلنتاج  كمختبر 
لصناع  المشاريع  وتطوير 
مثبت  ونجاحه  العرب.  األفالم 
في  دعمناها  التي  باألفالم 
المنطلق، وتُعرض عالميًا هذا 
»بعلم  هي:  أفالم  ثالثة  العام 
المصري  للمخرج   » الوصول 
 »1982« و  صقر،  هشام 

للبناني وليد مؤنس، و»حلم نورا« للتونسية هند بوجمعة، 
اختيرت  السينمائية،  الجونة  منصة  من  دعمت  والتي 
للعرض في قسم »اكتشاف« لمهرجان »تورنتو السينمائي 
المخرجين  قسم  في  نورا«  »حلم  يُعرض  كما  الدولي«، 
الجديد في مهرجان »سان سباستيان السينمائي الدولي« 
هذا العام. كما سيكون هو و»1982«، جزًءا من مسابقة 
مهرجان »الجونة« الرسمية لألفالم الروائية الطويلة. كما 
عُرض فيلمان، تم دعمهما من منصة الجونة السينمائية 
سابًقا، في مهرجان »برلين السينمائي« وهما: »خرطوم 
عن  و»حديث  زين،  مروة  السودانية  للمخرجة  أوفسايد« 
األشجار« للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، وينافس 
الوثائقية  لألفالم  »الجونة«  مهرجان  مسابقة  في  األخير 

الطويلة هذا العام.
● ماذا عن األفالم المصرية والعربية المعروضة في 

األقسام المختلفة في برنامج هذا العام؟
بين  يصل  كمعبر  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  نرى 
ذلك،  وأكثر من  بل  الدوليين.  ونظرائهم  األفالم،  صُناع 
لها  ويروج  الجيدة  العربية  السينما  مكانة  من  يعزز  فهو 
الجغرافي،  التوزيع  عالميًا. نحن ال نختار أفالمنا بناًء على 
باألفالم  نهتم  ولكننا  جيدًا،  مهرجانًا  يصنع  ال  فهذا 
العربية ذات الجودة العالية. وهذا العام، لدينا خمسة أفالم 
عربية، في المسابقة الرسمية، أربعة منها من دول أفرو-
عربية، وواحد من الجانب اآلسيوي للمنطقة العربية، وهذه 
ولبنان.  والمغرب  والسودان  والجزائر  تونس  هي:  الدول 
وتمثل هذه األفالم التجارب 
لمخرجيها،  األولى  الروائية 
من  دعمه  تم  قد  وبعضها 
من  الماضيتين  الدورتين 
السينمائي،  الجونة  منصة 
مثل »1982«، و»حلم نورا« 
لدينا  ذلك،  إلى  وإضافة 
مصريان  طويالن  فيلمان 
االختيار  معروضان في قسم 
المسابقة،  خارج   - الرسمي 
 » واألميرة  »الفارس  وهما: 
مصري  تحريك  فيلم  أول   -
طويل - وهو من كتابة وإخراج بشير الديك، وفيلم »لما 
بنتولد« الموسيقي من إخراج تامر عزت، واللذان يحظيان 

بعروضهما العالمية األولى في المهرجان.
أن  أعتقد  القصيرة،  األفالم  مسابقة  صعيد  وعلى 
األفالم  إنتاجات  أفضل  لتقديم  منصة  أصبح  المهرجان 
عن  سيبحث  أحد  وأي  منها.  العربية  وخاصة  القصيرة، 
أفضل اإلنتاجات في عالم الفيلم القصير، سيضع مهرجاننا 
فيلمًا قصيرًا مميزا في   24 لدينا  بالتأكيد.  قائمته  على 
أول.  دولي  أو  عالمي  بعرض  يحظى  نصفهم  دورة،  كل 
ال  اعتبارنا،  في  األولى  العالمية  العروض  نضع  وبينما 
نتهاون أبدًا في جودة هذه األعمال. حيث نهدف لعرض 
القصيرة  العالم، ونختار أفضل األفالم  أفضل األفالم في 

هذا  ولوكارنو.  وفينيسيا،  تورنتو  مثل  مهرجانات  من 
كان  مهرجان  بسعفة  الفائز  الفيلم  نعرض  أيضًا  العام 

الذهبية، إلى جانب العروض العالمية والدولية األولى.
الكندي  المصري  الممثل  باستضافة  شعورك  ما   ●
للمهرجان.  الثالثة  الدورة  في  كضيف  مسعود  مينا 

وكيف سار األمر؟
مهرجان »الجونة السينمائي«، مهرجان دولي موجود 
بين  التوازن  على  هويته  وتعتمد  العربية،  المنطقة  في 
النجاح  ويعد  والدولية.  والعربية  المصرية  الجوانب 
بصناع  لالحتفاء  فرصة  عربي،  أفالم  صانع  ألي  العالمي 
األفالم العرب في كل مكان. ولقد وجهنا الدعوة للممثل 
األميركي   - والمصري  مسعود،  مينا  الكندي   - المصري 
له  سمح  أعماله  جدول  ألن  األول  ووافق  مالك،  رامي 
على  يعمل  حيث  مالك،  موافقة  ننتظر  بينما  بالحضور، 

فيلمه الجديد »الوقت للموت«.
بعد  المهرجان  من  العام  هذا  دورة  عن  ماذا   ●

تقلص ميزانيته عن الدورة األولى؟
أهداف  أهم  من  واحدة  المالية  االستدامة  تشكل 
التوسع  من  وبالرغم  السينمائي«،  »الجونة  مهرجان 
أكبر،  لميزانية  نتطلع  ال  المهرجان،  وبرامج  فعاليات  في 
المهرجان،  من  األولى  الدورة  في  علينا.  عبًئا  تشكل  قد 
عائلة  المؤسسين؛  من  الميزانية  من   %  58 تأمين  تم 
من  فقط   %  55 بـ  شاركوا  الثانية،  وفي  ساويرس. 
 50  %  45  –  40 بنحو  يشاركون  العام  وهذا  الميزانية، 
من الميزانية. ويتم تأمين بقية الميزانية من الشركات 
المهرجان،  من  جزًءا  لتكون  المتحمسة  والمؤسسات 
ملحوظ  اهتمام  وهناك  الوقت.  طوال  تزايد  في  وهي 
األخرى،  الحكومية  والمؤسسات  الثقافة،  وزارة  من 
لوجيستي.  دعم  بشكل  ويشاركون  المهرجان،  لدعم 
أوراسكوم  شركة  من  دعمًا  تلقينًا  الدورة  هذه  وفي 
ويست،  وأو  فاينانشيال،  وبيلتوني  للتنمية،  القابضة 
وزيس  هايتس،  ومكادي  وكاريّر،  ويورونيوز،  وأورانج، 
ودي  وسيكست،  بنز،  مرسيدس-  وشركة  إيجبت،  إيز 
وفي  للطيران.  ومصر  وبيبسي،  وكونكريت،  ستور، 
العموم هناك اهتمام متناٍم في دعم المهرجان من قبل 

مؤسسات عديدة.

الدولي«  السينمائي  األحمر  »البحر  مهرجان  أعلن 
دوالر  ألف   350 اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  نقدية  جوائز 
ستمنح خالل النسخة األولى من المهرجان، التي تُقام 

في جدة من 12 إلى 21 مارس 2020.
دوالر  ألف   250 بقيمة  نقدية  جوائز  تُمنَح  وسوف 
فيما  للمهرجان،  الرئيسة  المسابقة  الفائزة في  لألفالم 
إضافي  لصندوق  دوالر  ألف   100 مبلغ  يخصص  سوف 
في  العربية  األفالم  لدعم  المونتاج«  »بيت  اسم  يحمل 

مرحلة ما بعد اإلنتاج.
الرئيية  المسابقة  في  الفائزة  األفالم  على  وتوزع 
ستضم  تحكيم  لجنة  عبر  اختيارها  يتم  جوائز،  ست 
الفائز  الفيلم  ويمنح  بارزة.  دولية  سينمائية  شخصيات 
طويل،  روائي  فيلم  ألفضل  الذهبي«  »اليُسر  جائزة 
تمنح  فيما  دوالر،  ألف   100 نقدية  جائزة  إلى  إضافة 
 50 إلى  إضافة  مخرج  ألفضل  الفضي«  »اليُسر  جائزة 
الفضي« ألفضل  تُمنَح جائزة »اليُسر  ألف دوالر. كما 
سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مساهمة 

سينمائية.
»اليُسر  جائزة  تمنح  سوف  ذلك  إلى  وإضافة 
الفيلم  مسابقة  إطار  في  قصير  فيلم  ألفضل  الذهبي« 
50 ألف دوالر تمنح للمخرج  القصير، مع مكافأة بقيمة 
جانب  إلى  األول،  الطويل  فيلمه  مشروع  في  كإسهام 

برنامج إقامة فنية لمدة 3 أشهر في جدة التاريخية.
مسابقة  إطار  في  تندرج  قصير  فيلم  أفضل  جائزة 
البحر األحمر لألفالم القصيرة، والتي ستشهد مشاركة 

األصوات السينمائية الصاعدة في العالم العربي.
جائزة  تقديم  عن  أيضًا  المهرجان  إدارة  وكشفت 
الجمهور التي تبلغ قيمتها 50 ألف دوالر، تذهب ألفضل 

فيلم يختاره تصويت المشاهدين.
إدارة  أعلنت  الرئيسة،  المسابقة  جوائز  جانب  وإلى 
المونتاج«  »بيت  باسم  جديد  صندوق  عن  المهرجان 
إلى  يصل  ما  سيدعم  والذي  اإلنتاج،  بعد  ما  لمرحلة 

ستة أفالم عربية بمنح تبلغ قيمتها اإلجمالية 100 ألف 
دوالر. يتم اإلعالن عنها ضمن برنامج »سوق أفالم البحر 

األحمر« على هامش المهرجان.
التزام مؤسسة مهرجان  وتؤكد هذه اإلعالنات على 
مستدامة  بيئة  إلطالق  السينمائي  األحمر  البحر 
ما سبق  الى  تنضم  المنطقة، وهي  في  السينما  لقطاع 
المشاريع  لتطوير  األحمر،  البحر  كبرنامج معمل  إطالقه 
تمويل  بجائزتي  والمنتهي  المبتكرة،  السينمائية 
لفيلمين فائزين، وإلى صندوق »تمهيد« لتمويل األفالم 
المحلية الطويلة الجاهزة، والى مبادرة أومنيبوس/أفالم 
ما  إجمالي  ليصل   — القصيرة  السعوديات  المخرجات 
المهرجان  نسخة  في  األفالم  لصناع  المؤسسة  تقدمه 

األولى ما يقارب ثالثة ماليين دوالر أميركي.
حاز  اللذان  المشروعان  عن  أيضًا  المهرجان  وكشف 
»شمس  وهما  »تمهيد«  صندوق  من  اإلنتاج  جائزتي 
و»أربعون  قدس،  وفارس  صهيب  لألخوين  المعارف« 
عامًا وليلة« للمخرج محمد الهليل، والمنتج عبدالرحمن 

حسام،  قصة  المعارف«  »شمس  فيلم  ويروي  خوج. 
المراهق الذي يوشك على التخرج من الثانوية، لكنه يقع 
في إغراء موجة صناعة محتوى اليوتيوب السعودي إبّان 
ذروتها العام 2010، فيقرر إخراج فيلم روائي طويل دون 

ميزانية مخاطرًا بمستقبله الدراسي بكامله.
أسرة  قصة  يروي  وليلة«،  عامًا  »أربعون  فيلم  أما 
يكتشف أفرادها بالمصادفة، في ليلة عيد الفطر، أسرارًا 
ويهدد  عالقاتهم  صفو  يعكر  ما  لعقود،  دفينة  بقيت 

استقرار األسرة باختطاف ذكرياتهم الخاصة.
أطلقتها  مسابقة  هو  تمهيد  صندوق  أن  إلى  يشار 
لمرة  السينمائي«،  األحمر  »البحر  مهرجان  مؤسسة 
واحدة فقط، تهدف الى دعم فيلمين روائيين سعوديين 
في مرحلة اإلنتاج، بدعم مادي كلي يصل مجموع المبلغ 
تستهدف  دوالر .   ألف   500 مشروع  لكل  أقصى  كحد 
المبادرة إنتاج أفالم سعودية طويلة جاهزة خالل العام 
األولى  النسخة  ببرنامج  التحاقها  فرصة  مع   ،2019

لمهرجان »البحر األحمر السينمائي« في مارس 2020.

تقام دورته األولى من 12 إلى 21 مارس المقبل

»البحر األحمر« يكشف قيمة جوائز الُيسر الذهبي

منها فضيحة »أوراق بنما«

 »البندقية« يغوص في مشاكل العالم االقتصادية

بعيدًا عن بريق المهرجانات السينمائية، يغوص مخرجون في 
مهرجان »البندقية« في المشاكل االقتصادية التي تعصف بالعالم، 
وكوستا- بنما«  »أوراق  فضيحة  مع  سودربرغ  ستيفن  أمثال  من 

غافراس مع األزمة اليونانية.
في »ذي لوندرومات« الذي تولت »نتفليكس« إنتاجه وعرض 
ستيفن  األميركي  يتطرق  الرسمية،  المسابقة  إطار  في  األحد، 
سودربرغ إلى موضوع شائك هو الفضيحة المالية التي انطلقت 

شرارتها من بنما وهزت العالم سنة 2016، وفق »فرانس برس«.
محفوظات  من  مأخوذة  وثيقة  مليون   11,5 تسريب  وسمح 
مكتب المحاماة »موساك فونسيكا« في بنما بالكشف عن أموال 
يخفيها زعماء سياسيون ورياضيون ومشاهير في مجال الفن عبر 

شركات أوفشور.
هذه  إلى  التطرق  بروكوفيتش«  »إيرين  مخرج  واختار 

المسألة من خالل عمل كوميدي الذع يتمحور حول مصير 
امرأة من عامة الشعب تؤدي دورها ميريل ستريب.

احتيال  عملية  زوجها  وفاة  بعد  األرملة  هذه  وتواجه 
بواسطة شركة التأمين، فتبدأ تحقيقا في المسألة يوصلها 
في نهاية المطاف إلى مكتب المحاميين يورغن موساك 

)غاري أولدمان( ورامون فونسيكا )أنطونيو بانديراس(.
وقال سودربرغ خالل مؤتمر صحفي إن »هذا النوع من 

الفساد هو المشكلة الرئيسة في عصرنا إلى جانب التغير 
المناخي«. لكن »ارتأينا أن الكوميديا السوداء هي أنجع 

وسيلة للتأثير في المشاهدين«.
من  المقتبس  الفيلم  هذا  وفي 

كتاب الصحفي جايك برنسيتن، 
وقع  على  المشاهد  ينتقل 
الجّذابين  المحاميين  تنقالت 
واألنيقين. فهما يقدمان له 
شرحا مبسطا عن االقتصاد 
المالي  التطور  الستعراض 

العالمي منذ التاريخ القديم. ويصطحب الفيلم المشاهد في جوالت 
مطعمة بالفكاهة على الصين والمكسيك ولوس أنجليس حيث 

تردد صدى هذه الفضيحة.
وقالت ميريل ستريب »إنها وسيلة مسلية وسريعة ومضحكة 
لسرد حادثة قاتمة«، مضيفة بنبرة أكثر جدية »هي جريمة خّلفت 
الكثير من الضحايا. وكثيرون منهم هم صحفيون«. واستشهدت 
في  قتلت  التي  غاليزيا  كاروانا  دافني  المالطية  الصحفية  بمثل 
الجزيرة المتوسطية سنة 2017 في تفجير سيارتها خالل تحقيقها 
شؤون  في  تغوص  التي  األخرى  األفالم  ومن  المسألة.  هذه  في 
إطار  خارج  قدم  الذي  روم«  ذي  إن  »أدالتس  وشجونه  االقتصاد 
اليوناني  الفرنسي  المخرج  توقيع  من  وهو  الرسمية،  المسابقة 
كتاب  من  مقتبس  السينمائي  العمل  وهذا  كوستا-غافراس. 
»محادثات بين بالغين في كواليس أوروبا« لوزير المال اليوناني 
السابق يانيس فاروفاكيس، وهو يتتبع مسار رجل السياسة 
في  لوليس(  كريستوس  دوره  يؤدي  )الذي  هذا 
خضم أزمة العام 2015. وكشف المخرج الملتزم 
بالقضايا االجتماعية البالغ من العمر 86 عامًا أنه 
واجه صعوبات مالية في تمويل فيلم ال يزخر 
بنجوم عالميين »ومن دون قصة حب أو عنف 
أو مشاهد مطاردة بالسيارات«. وحرص مخرج 
»زد« و»ميسينغ« على إضفاء طابع فكاهي على 
فيلمه، حتى لو كان محوره شد الحبال الذي جرى 
وصندوق  واألوروبي  واالتحاد  السابق  الوزير  بين 
النقد الدولي. وقال »أظن أننا نجد دوما وسيلة لتقديم 
عرض ممتع وسرد ما حدث فعال. ويكفي التقيد بجوهر 
المؤتمر  خالل  السينمائي  المخرج  يفوت  ولم  األمور«. 
الحالية  التوجهات  انتقاد  »البندقية«  في  الصحفي 
ألوروبا التي أصبحت في نظره »إمبراطورية 
نيوليبرالية«. لكنه أعرب عن أمله في أن 
تساعد »الرئيسة الجديدة للمفوضية 
ألمانيا  من  تأتي  التي  األوروبية 

على تغيير الوضع«.

<   محمد الهليل<   فارس قدس<   عبدالرحمن خوج<   صهيب قدس

القاهرة ـ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

 ميريل ستريب
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في
املرمى
رسميا.. إلغاء بطولة 
ليبيا لبناء األجسام 
للعام 2019

يحاضر المراقب باالتحاد األفريقي ومدير العالقات الخارجية 
السابق باللجنة األولمبية الليبية محمد قريميدة ضمن 
برنامج التوعية والتثقيف الذي تقيمة منظمة المرصد 

الرياضي وتدور المحاضرة حول الحوكمة في المنظمات 
الدولية والمبادئ الدولية في الحكم الرشيد بالحركة 

األولمبية والرياضية.

◆

أعلن االتحاد الليبي لبناء األجسام، بشكل 
 ،2019 للعام  ليبيا  بطولة  إلغاء  رسمي، 
بها  تمر  التي  األمنية  الظروف  بسبب 
لبناء  الليبي  االتحاد  وأصدر  حاليا.  البالد 
على  حسابه  عبر  رسميا،  بيانا  األجسام، 
»فيسبوك«، أوضح من خالله إلغاء إقامة 
بطولة ليبيا لهذا العام 2019، على الرغم 
لتنفيذ  الشديدين  وتحمسه  حرصه  من 
البرنامج الزمني المبرمج مسبقا لمناشط 
هذا العام، الذي تم اإلعالن عنه في شهر 

أبريل الماضي.
التي  الــظــروف  أن  االتــحــاد  وأوضـــح 
فاجأت الجميع، والتي ال تخفى على أحد، 
األمني،  الوضع  في  خاصة  تدهور  من 

تحديدا في المنطقة الغربية، وحرصا من 
االتحاد العام على سالمة أبنائه كافة، قرر 
بطوالت  أن  االتحاد  وأكد  البطولة.  إلغاء 
التي تم  المواعيد  المناطق ستنطلق في 
الفرعية  االتــحــادات  قبل  من  تحديدها 

المعنية عبر صفحاتها الرسمية.
كمال  لرياضة  الليبي  االتــحــاد  كــان 
ليبيا  بطولة  إقامة  موعد  حدد  األجسام 
لبناء األجسام والفيزيك والكالسيك يومي 
ستقام  بينما  الحالي،  سبتمبر  و19   18
من  والثالث  الثاني  في  النخبة  بطولة 
ختام  في  ستكون  التي  المقبل،  أكتوبر 
المشاركات  أما  للعبة.  المحلي  الموسم 
الوطني  الخارجية فسوف يشارك منتخبنا 
في  باإلمارات،  للكبار  العالم  بطولة  في 

الخامس من نوفمبر المقبل.
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يتخل 

تماما عن فكرة العودة مجددا إلى برشلونة اإلسباني، 
رغم تعقد المفاوضات بين الناديين في األيام القليلة 
الماضية. ونقلت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، 

تصريحا ألحد المقربين من الالعب البرازيلي قال 
فيه: »إذا فشلت الصفقة هذا الصيف فإنها 

ستحدث خالل عام، نيمار سيقدم 
كل ما لديه لخدمة فريقه 

الحالي«، حسبما أشارت 
»روسيا اليوم«.

وأوضحت الصحيفة أن 
النادى الباريسي رفض 

مبادرة نيمار بسداد 20 مليون يورو 
من ماله الخاص لتسهيل انتقاله 
إلى برشلونة، واعتبرتها خطوة 
غير قانونية، ما عقد المرحلة 

األخيرة من المفاوضات. 
وأشارت »لو باريزيان« إلى أنه 
مع اختالف التوقيت بين فرنسا 

وأميركا، فإن نيمار لن يكون 
جاهزا لمواجهة ستراسبورج 
يوم 14 سبتمبر، بعد 
4 أيام فقط من 

ودية البرازيل أمام 
بيرو، خالل معسكر 

منتخب البرازيل، 
بالواليات المتحدة.

● منافسات من بناء األجسام الليبي

● قريميدة

مالعب 14
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الطريق الى إثيوبيا 
يبدأ من تونس

الحدث
زين العابدين

بركان

لكرة  األول  الليبي  المنتخب  سيستهل 
الموسم  هذا  استحقاقاته  ويستأنف  القدم، 
تصفيات  ضمن  حاسمة  مــبــاراة  بخوض 
نهائيات  ــى  إل للتأهل  األخــيــرة  المحطة 
التي  السادسة  نسختها  فــي  ـــ»شــان«  ال
المقبل،  العام  إثيوبيا  مالعب  ستستضيفها 
التونسي  نظيره  منتخبنا  سيواجه  حيث 
لقاء  فيه  يقام  مرتقب،  ــوار  ج لقاء  فــي 
أن  ينتظر  بينما  ملعبه،  على  األول  الذهاب 
وهي  بالمغرب،  الحاسم  العودة  لقاء  يدور 
المواجهة الخامسة رسميا التي تجمع بطلي 
التونسي  للمنتخب  سبق  حيث  الـ»شان«، 
نسختها  في  الـــ»شــان«  ببطولة  تــوج  أن 
السودان  بمالعب  أقيمت  التي  الثانية 
الليبي  المنتخب  تمكن  فيما   ،2011 العام 
العام  الرابعة  النسخة  ببطولة  التتويج  من 
يعني  ما  أفريقيا،  جنوب  بمالعب   2014
إثيوبيا  نسخة  عن  البطلين  أحــد  غياب 

المقبلة.
المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
لمنتخبنا  المفضلة  البطولة  هي  الـ»شان« 
في  وظهوره  حضوره  سجل  التي  الوطني 
 2009 العام  نهائياتها منذ نسختها األولى 
تواجده  وسجل  الــعــاج،  ساحل  بمالعب 
خمس  أصــل  مــن  ــرات  م ثــالث  بمالعبها 
بجدارة  وتوج  اآلن،  حتى  أقيمت  بطوالت 

بأحد ألقابها.
لتسجيل  الــوطــنــي  منتخبنا  ويتطلع 
والثانية  الرابعة  للمرة  وظهوره  حضوره 
المنتخب  عقبة  تــجــاوزه  حــال  في  تواليا 
العدة،  منتخبنا  له  أعــد  الــذي  التونسي، 
من  به  تحيط  التي  الظروف  كل  متحديا 
وفترة  المحلي،  الــكــروي  للنشاط  توقف 
منتخبنا  العبو  بها  مر  التي  السلبية  الفراغ 
بعيدا  مبارياته  خوض  ومواصلة  المحلي 
أنه  إال  جماهيره،  ــؤازرة  ومـ مالعبه  عن 
عدد  بإقامة  ــراغ  ــف ال ــذا  ه تعويض  تــم 
والمباريات  التحضيرية  المعسكرات  من 
الالعبين  جاهزية  على  للوقوف  التجريبية 
واستعداده لهذا الديربي الكبير الذي يأمل 
الزجاجة  عنق  من  والمرور  عبوره  منتخبنا 
الذهاب  لقاء  في  إيجابية  نتيجة  وتحقيق 
التأهل  بطاقة  اقتناص  من  وتقربه  تريحه 

في لقاء العودة الحاسم.

أعلن نادي شمال بنغازي استعداداته النطالق بطولة الناشئين 
الثانية لكرة القدم تحت شعار »دعونا نلعب.. هيا لنبني« 

وتنطلق المنافسات األحد المقبل بين فرق النصر والسواعد 
والشمال والنجمة وبنغازي الجديدة والحرية وأكاديمية الروح 

الرياضية والهالل والمختار وخالد بن الوليد والسد واألهلي 
بنغازي والتحدي وأكاديمية ستارز والطيران.

◆

يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهته 
المنتظرة أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة 
أبطال  دوري  كأس  مسابقة  32 من  الـ  بالدور  الذهاب 
الليبية في  للكرة  األول  الممثل  »النصر«  أفريقيا، ونجح 
دوري أبطال أفريقيا، في اجتياز »عاصفة موكاف« بطل 
جمهورية أفريقيا الوسطى، عقب فوزه في مباراة اإلياب 
في العاصمة المصرية القاهرة، وعلى ملعب بتروسبورت 
لقاء  نتيجة  فقد  أن  بعد  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة 
الذهاب بهدف دون رد، لينجح »النصر« المعروف باسم 
تعويض خسارة  في  العودة  لقاء  في  الجميل«  »الفريق 
الذهاب والفوز بثالثية مقابل هدف واحد، استطاع معتز 
المهدي، هداف دوري أبطال الموسم الماضي، في إحراز 
الثنائية األولى، ثم عزز عبد اهلل بلعم فوز فريقه بإضافة 
الهدف الثالث ليتمكن بعدها فريق العاصفة من تقليص 
التأهل  األمر شيئا، حيث كان  أن يغير من  الفارق دون 
للدور  الترشح  بطاقة  حسم  الذي  الليبية  الكرة  لممثل 

التالي بمجموع المباراتين بثالثة أهداف مقابل اثنين.
في  المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  نجح  المقابل  في 
»بريكاما  فريق  حساب  على  الـ32  دور  إلى  التأهل 
يونايتد« بطل غامبيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب األول 
بالتعادل اإليجابي بثالثة أهداف لكل منهما، فيما ضرب 
ملعبه  على  العودة  لقاء  في  بقوة  البيضاوي«  »الرجاء 
ليضرب  مقابل،  برباعية دون  فاز  وأمام جماهيره حين 

موعدا مع ممثل الكرة الليبية »النصر«.
ويدخل الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر، وهو 
المغربي،  الرجاء  أمام  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  يسعى 
حتى يتمكن من وضع قدم في دور الـ16 من البطولة 
الشهر  منتصف  بالقاهرة  الذهاب  مباراة  في  األفريقية، 
ستقام  فيما  بالقاهرة،  »بتروسبورت«  بملعب  الجاري، 
البيضاء  بالدار  الخامس  اإلياب في مركب محمد  مباراة 
يوم 29 من الشهر نفسه، حسبما أعلن االتحاد األفريقي 

لكرة القدم )كاف(.
وكلفت لجنة التحكيم باالتحاد األفريقي، الحكم الدولي 
الجزائري لطفي بوكواسة إلدارة اللقاء المرتقب بين فريق 
النصر وضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ويعاونه 

محمد  أول(،  مساعد  )حكم  عماري  اهلل  بوعبد  من  كال 
السراج )حكم مساعد ثاني(، المهدي عبيد )حكم رابع(.

»النصر«  فريق  جمعت  مواجهة  وآخر  أول  وتعود 
بطولة  في   2013 العام  إلى  المغربية  للكرة  ممثل  مع 
الكونفدرالية حين واجه فريق »النصر« نظيره »الجيش« 
المغربي الذي فاز ذهابا على ملعبه بهدف لصفر، وتعادل 

إيابا ببنغازي بهدف لهدف.
كما سبق لفريق »النصر« أن أقصى فريق »الجيش« 

المغربي في بطولة كأس أندية شمال أفريقيا حين خسر 
ذهابا بالرباط بهدفين لهدف، وفاز وتأهل »النصر« من 
ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي بهدفين لصفر، كما يعد 
فريق »الرجاء البيضاوي« المغربي وصيف بطل الدوري 
خالل  الفريق  وصل  كما  الماضي،  للموسم  المغربي 
مشاركته الموسم الماضي في بطولة الكونفيدرالية إلى 
دور المجموعات، فضال عن كونه عميد األندية المغربية 

في القارة السمراء.

النصر يسعى لوضع قدم في دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا

غير  اجتماعا  الليبية  األولمبية  اللجنة  الخميس،  اليوم  تعقد 
عادي بمقرها بطرابلس، وذلك لمناقشة العديد من البنود، 
من بينها مناقشة المشاركة األخيرة للمنتخبات الوطنية في 
أمين  من  الثقة  سحب  وبند  األفريقية،  األلعاب  منافسات 
الصندوق، الصديق الفوناس، وما يستجد من أعمال، وقد 
دعت اللجنة األولمبية جميع أعضائها لحضور االجتماع، بعد 
الفترة  في  العام  الرأي  الصندوق  أمين  استقالة  شغلت  أن 

الليبية  األولمبية  اللجنة  صندوق  أمين  وقال  األخيرة. 
قرار  ينتظر  إنه  الفوناس،  الصديق  السابق، 

بشأن  اليوم،  لألولمبية  العمومية  الجمعية 
استقالته، بعدما تقدم الفوناس باستقالته 
بعدم  ذلك  مبررا  األولمبية،  اللجنة  من 
قدرته على تقديم عمل جماعي ومنظم، 
على  اإلدارة  مجلس  ــدرة  ق عــدم  مع 
عمل جيد في اللجنة األولمبية، وأوضح 
الفوناس في تصريحات خاصة لـ»بوابة 

الوسط«، أن الجمعية العمومية لألولمبية 
هي صاحبة القرار في قبول استقالته وليس 

مجلس اإلدارة.
وأكد أنه يشعر باالرتياح بشكل عام بعد تقديمه 

من  المزيد  لكشف  الشجاعة  من  يملك  وأنــه  االستقاله، 
التفاصيل حول الوضع في األولمبية بعد تصريحاته األخيرة، 
محسن  األولمبية  رئيس  نائب  سيطرة  فيها  انتقد  التي 
السباعي، مشيرا إلى أن السباعي أقوى من رئيس األولمبية، 
جمال الزروق، وأن السفر ومرافقة البعثات الرياضية حسب 

الوالء والصداقة وليس الكفاءة.
الليبية،  األولمبية  اللجنة  أمين صندوق  استقالة  وأثارت 
التي تم قبولها من مجلس اإلدارة، اهتماما إعالميا كبيرا، 
وفتحت باب التساؤالت حول الوضع المالي للجنة األولمبية، 
أسباب  إن  الفوناس، في تصريحات سابقة،  الصديق  وقال 

استقالته تتلخص في عدم قدرته على تقديم عمل جماعي 
ومنظم، مع عدم قدرة مجلس اإلدارة على عمل جيد؛ ألن 
اللجنة األولمبية تحت سيطرة الرئيس جمال الزروق ونائب 
الرئيس محسن السباعي فقط، وبخالف ذلك فالباقي ينظم 
العمل، وأعترف  أدوار. وأضاف: »ال توجد رؤية واضحة في 
بأنني كنت ضعيفا في عملي بسبب اختزال اللجنة في شخص 
نائب الرئيس الذي يحكم اللجنة األولمبية أكثر من الرئيس 
الذي أصبح ال حول له وال قوة، وال يستطع فعل شيء«، مختتما 
تصريحاته قائال: »كل المشاركات الخارجية يتم فيها اختيار 
المرافقين حسب الوالء والطاعة للرئيس ونائبه والصداقة 
معهما وليس الكفاءة، لذا لم يعد يشرفني العمل 
وأن  التخطيط،  وغياب  الفوضى  هذه  وسط 

االستقالة جاءت عن قناعة تامة«.
األولمبية  اللجنة  كشفت  جانبها  من 
الليبية، مالبسات استقالة الفوناس، بعد أن 
قدم استقالته من منصبه، وقالت إن أمين 
منصبه  من  باستقالته  بعث  الصندوق، 
وذلك في أثناء اجتماع مجلس اإلدارة في 
مجلس  حدد  أن  بعد  منه  استباقية  خطوة 
اإلدارة البند الثاني من االجتماع لمناقشة أداء 
أمانة الصندوق إثر تكرار تغيب الصديق ومن ثم 
عرقلة بعض األعمال، خصوصا الفترة الماضية المتزامنة 
مع اإلعداد والتحضير لمشاركتين مهمتين في دورة األلعاب 
األفريقية بالمغرب، واأللعاب الشاطئية المتوسطية باليونان، 
تعطيل  بشأن  اإلدارات  مديري  من  عدد  شكوى  عن  فضال 
رئيس  ويؤكد  العمل.  أربك  مما  المالية  ــراءات  اإلج بعض 
وأعضاء مجلس إدارة اللجنة األولمبية أنه ال توجد أي مالحظات 
سلبية بشأن نزاهة وأمانة الصديق الفوناس، ولم تسجل أية 
خروقات مالية، وأن المالحظات تتمحور حول االلتزام الوظيفي 
اإلداري خالل األسابيع األخيرة فقط، كما تفند اللجنة األولمبية 
أو  األولمبي  البيت  ما يشاع حول حدوث خالفات داخل  كل 

تسجيل تجاوزات مالية.

األلعاب  الليبية في دورة  البعثة  عرفت مشاركة 
الستار عن  التي أسدل  الثانية عشرة،  األفريقية 
بعدما  متواضعة،  نتائج  بالمغرب،  منافساتها 
شارك في الدورة أكثر من 6000 العب والعبة 
المرتبة  في  ليبيا  حلت  حيث  بلدا،   54 مثلوا 
التاسعة والعشرين في جدول ترتيب الميداليات 
بعدما  الذهب،  عنها  غاب  قالئد  بأربع  بالدورة 
الطائرة  ألعاب  في  العبا   29 ليبيا  من  شــارك 
والجودو  والتايكوندو  والتجديف  الشاطئية 
والكاراتيه والمالكمة والسباحة والرماية بالقوس 
والمبارزة  واألثقال  القوى  وألعاب  والدراجات 

والشطرنج.
تمكن رباع األثقال إحسان شالبي، وزن 67 
النتر  في  فضيتين  بقالدتين  التتويج  من  كلج، 
155 كلج، وفضية المجموع 283 كلج، وبرونزية 
يحقق  لم   61 وزن  وفــي  كلج،   128 الخطف 
العقوري أي قالدة، وجاء رابعا في الخطف بـ112 
كلج، وأخفق في نتر 140 في ثالث محاوالت. وفي 
وزن 89 حل الليبي أحمد أبوزريبة خامسا بخطف 
أن  ويذكر  كلج.   318 بمجموع   172 ونتر   146
للمصري كريم، خطف  الوزن كانت  ذهبية هذا 
والفضية  كلج،   355 بمجموع   ،201 ونتر   ،154
للنيجيري إكانو، خطف 149، ونتر 180، بمجموع 

329 كلج، والبرونزية للغاني إموها، خطف 148، 
ونتر 180، بمجموع 328 كلج.

تمكن ثالثي المبارزة الليبي خالد أبوهديمة 
من  القاضي  ومالك  أبوجطيلة  وعبدالسالم 
بعد  إيبيه«  »سالح  المبارزة  ببرونزية  التتويج 
فوزهم في الدور ربع النهائي على مالي بنتيجة 
النهائي أمام  »-45 42« وخسارتهم في نصف 
أبوهديمة  حل  الفردي  وفــي   ،26  45- مصر 
سادسا، وأبوجطيلة سابعا، والقاضي الحادي عشر 

من بين 30 مبارزا.
أبوبكر  الليبي  جاء  الشطرنج  منافسات  وفي 
الـ23 في الشطرنج الخاطف  الترتيب  العربي في 
 9 من  نقاط   5 برصيد  مشاركا   29 بين  من 
باسم  للمصري  كانت  الخاطف  وذهبية  جوالت، 
أمين برصيد 9 نقاط، وفي الشطرنج السريع جاء 

العربي في الترتيب الـ27 من بين 50 مشاركا.
والسهم  بالقوس  الرماية  منافسات  في  أما 
فجاء الليبي مهند المجريسي في الترتيب الـ24 
من بين 38 مشاركا برصيد 563 نقطة، وكانت 
الذهبية للمصري يوسف طلبة برصيد 656 نقطة. 
واقتصرت المشاركة الليبية في ألعاب القوى على 
في  األول  وحل  عبود،  وهديل  وضــاح  محمد 
متر،   56.67 بمسافة  القرص  في  الرابع  المركز 
أحمد  شهاب  للمصري  كانت  القرص  وذهبية 
 ،57.82 كلفن  للنيجيري  والفضية  59.29م، 

وهديل  56.92م.  مباركي  للمغربي  والبرونزية 
100م  سباق  في  المشاركة  من  أبعدت  عبود 
عدو لبدايتها الخاطئة في هذا السباق وحلت في 
الترتيب الـ16 في سباق الوثب الطويل بمسافة 
5.42 متر، والذهبية كانت لالعبة نيجيريا بروي، 
المسافة 6.69م، والفضية للغانية ديبورا 6.37م، 

والبرونزية للجنوب أفريقية بينكي 6.30م.
األلعاب  ــدورة  ب الطريق  فــردي  سباق  وفي 
لمسافة 160 كم، المتسابق محمد الكمع جاء في 
الترتيب الـ47، وزمنه ضمن كوكبة المتصدرين 
 3.49.18 بزمن   79 الترتيب  في  بــادي  طــارق 
ووصل   ،87 الترتيب  في  اليتيم  وأنس  ساعة، 
بعد الزمن المحدد للسباق »أربع ساعات«، وعالء 
السباق.  يكمل  ولم  للسقوط  تعرض  حمودة 
بزمن  الجزائري  يوسف  السباق  بذهبية  وتوج 
3.32.13 ساعة وفي الفردي ضد الساعة لمسافة 

60 كم وبمشاركة 40 متسابقا، جاء عالء حمودة 
في الترتيب 19 بزمن 52.27.71 دقيقة، ومحمد 

الكمع في الترتيب 24 بزمن 54.16.99 دقيقة.
أفريقي  الجنوب  السباق  بذهبية  وتــوج 
جيبونسن بزمن 47.13.62 دقيقة. وفي سباق 
الفرق ضد الساعة جاء منتخب ليبيا في الترتيب 
المشاركة  وجاءت  منتخبا.   15 بين  من  العاشر 
الضبع  محمد  بالثالثي  الكاراتيه  في  الليبية 
وجبريل الفالح ومحمد التركي، وأبرز نتيجة كانت 
الضبع  ومحمد   ،84 وزن  الفالح  جبريل  حصول 

84+ في الترتيب الرابع في وزنيهما.
ليبيا من األدوار األولى، وهما  وخرج مالكما 
بالنقاط  خسر   ،63 وزن  في  خير  عبدالباسط 
وإبراهيم   ،4-1 عمر  عبدالوهاب  الغاني  أمام 
الساحلي في وزن 69، الذي خسر أمام البتسواني 
الفنية  وبالضربة  الثانية،  الجولة  في  ماموتسي 

القاضية »رمي المنشف«.
وفي منافسات الجودو لم يصمد العبانا محمد 
السنوسي وعلي النايلي طويال، وخرجا من األدوار 
األولى في وزن 100، محمد السنوسي خسر أمام 
خسر   100  + وزن  وفي  ساموزو،  الكونغولي 
وأما  بيه  سيدي  البوركيني  أمام  النايلي  على 
السباحة فخرج عدي حسونة من  عن منافسات 
األدوار األولى في سباقي سباحة األحواض 100، 
200 م حرة، وسجل في الـ100م 52.96 ثانية، 

وفي سباق 200م سجل 1.54.92 دقيقة، وتوج 
سباق  في  سحنون  أسامة  الجزائري  بذهبيتها 

الـ100 حرة بزمن 48.97 ث.
قنبور  حسين  المتسابق  جاء  التجديف  وفي 
سادس الترتيب في سباق 500م بزمن 1.43.58 
الليبي  جــاء  ـــ1000م  ــ ال سباق  وفــي  دقيقة، 
عبدالسالم سعيد سادسا بزمن 4.00.78 دقيقة، 
وتوج بذهبية السباقين التونسي محمد التائب 
سجل في 500م 1.31.62 دقيقة، وفي الـ1000م 

سجل 3.21.16 دقيقة.
مشاركة منتخب ليبيا للطائرة الشاطئية جاءت 
في الترتيب الـ13، بعدما فقد مبارياته الثالث في 
الدور األول أمام المغرب وتونس وغامبيا وبنتيجة 
2-0 في كل مباراة، وفي المباريات الترتيبية فاز 
2-1. مشاركة  2-0 وعلى سيراليون  على مصر 
بالالعبين  كانت  التايكوندو  منافسات  في  ليبيا 
رمضان الوافي وطه األسود، فاز الوافي في أولى 
وخسر   7  11- الجزائري  سفيان  على  مبارياته 
 .0  3- »كيكي«  البنيني  أمــام  الثانية  مباراته 
واألسود فاز على العب من النيجر -25 5 وخسر 

أمام العاجي سايدو -1 8.
األفريقية  األلعاب  لدورة  العام  الترتيب  وفي 
الـ12، تألقت منتخبات مصر وهيمنت على صدارة 
الترتيب بعدما حققت إنجازا غير مسبوق بـ273 

ميدالية، بينما جاءت ليبيا في الترتيب الـ29.
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القدم، منذ  لكرة  األول  الوطني  استأنف منتخبنا 
بمعسكره  تحضيراته  الماضي،  الجمعة  يــوم 
األولى،  التدريبية  المحطة  بتونس،  التدريبي 
استعداداته  لمواصلة  المغرب  ــى  إل ومنها 
تصفيات  صعيد  على  المقبلة  الستحقاقاته 
»شان  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم  بطولتي 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  وتصفيات   ،»2020
منتخبنا  وسيخوض   ،»2021 »كان  بالكاميرون 
بالمغرب  التدريبي  معسكره  خــالل  الوطني 
االتحاد  أيــام  أجندة  ضمن  وديتين  مباراتين 
من  كــل  ــام  أم »فيفا«،  الــقــدم  لكرة  الــدولــي 
الجاري،  سبتمبر  من  الرابع  في  فاسو  بوركينا 
الشهر،  نفس  من  السابع  في  النيجر  ــام  وأم
بروفة  وآخر  مناسبة  خير  المواجهتان  وستكون 
وتجربة أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب جالل 
وسالم  الهمالي  أكــرم  ومساعديه  الدامجة، 
واختيار  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف  الجاللي؛ 
التشكيل المثالي واألقرب، الذي سيخوض خالله 
غمار استحقاقه األول، الذي سيكون على واجهة 
»شان«،  لتصفيات  األخيرة  والمرحلة  المحطة 
يوم  تونس  منتخب  مستضيفه  سيواجه  حيث 
21 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب أولمبي 
رادس في العاصمة التونسية، في لقاء الذهاب، 
الحاسم  الــعــودة  لقاء  يقام  أن  ينتظر  بينما 

بالمغرب يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

المواجهة الخامسة في »شان«
خامس  تونس  أمــام  المرتقبة  المواجهة  تعد 
الوطني  منتخبنا  تجمع  رسمية  كروية  مواجهة 
منافسات  صعيد  على  التونسي،  نظيره  أمــام 
تصفيات أمم أفريقيا لالعبين المحليين »شان«، 
المنتخبين  بين  المواجهات  أولــى  تعود  حيث 
تصفيات  ضمن   ،2008 العام  إلــى  المحليين 

حيث  ــى،  األول نسختها  في  البطولة  نهائيات 
المنتخب  إقصاء  المتوسط« من  تمكن »فرسان 
التونسي، بعد انتهاء لقاء الذهاب األول بتعادل 
أشرف  الالعب  أحرزه  لهدف  بهدف  المنتخبين 
استطاع  بتونس  العودة  لقاء  وفي  العماري، 
بركالت  ملعبه  على  تونس  إقــصــاء  منتخبنا 
الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت األصلي بالتعادل 
المدافع  أحــرزه  هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي 

محمد المغربي.
على صعيد  الناجحة  منتخبنا مسيرته  وواصل 
األخير  الـــدور  خــالل  تمكن  حيث  التصفيات، 
لقاء  انتهاء  بعد  المغربي  المنتخب  إقصاء  من 
المغربي  المنتخب  بفوز  بالرباط  األول  الذهاب 
بثالثة أهداف مقابل هدف، أحرزه الالعب أسامة 

نجح  بطرابلس  العودة  لقاء  وفي  الفزاني، 
عقب  المغرب،  إقــصــاء  فــي  منتخبنا 
إحرازها  على  تناوب  بثالثية  فــوزه 
الزوي،  وأحمد  زعبيه،  كل من محمد 
وأحمد سعد، ليسجل منتخبنا ظهوره 
لنهائيات  يتأهل  عربي  منتخب  كأول 

المحليين  لالعبين  األفريقية  البطولة 
في نسختها األولى التي أقيمت بمالعب 

ساحل العاج.
المواجهات  تــجــددت  ثــم 

الليبي  المنتخبين  بين 
صعيد  على  والتونسي 
العام  »شــان«  تصفيات 
أقيمت  حيث   ،2016
بنظام  الــتــصــفــيــات 
وإيابا  ذهابا  التجمع 
منتخبات:  بمشاركة 
ــا وتـــونـــس  ــي ــب ــي ل

والـــمـــغـــرب، وحــقــق 
لقاء  الفوز في  منتخبنا 

المنتخب  أمــام  الذهاب 

مؤيد  الالعب  أحــرزه  لصفر،  بهدف  التونسي 
أمام  الثانية  مباراته  منتخبنا  خسر  ثم  القريتلي، 
اإلياب  مرحلة  بثالثية، وخالل  المغربي  المنتخب 
المنتخب  أمــام  الثالثة  مباراته  منتخبنا  خسر 
آخر  نتيجة  فقد  ثم  لصفر،  بهدف  التونسي، 
المغربي  المنتخب  أمام  التصفيات  في  مبارياته 
المجموعة  متصدرا  المغرب  ليتأهل  برباعية، 

وتونس ثاني المجموعة إلى نهائيات »شان«.
الليبي  المنتخبين  بين  المواجهة  وستتجدد 
صعيد  على  رسميا  الخامسة  للمرة  والتونسي 
أن  يعني  ما   ،»2020 »شان  تصفيات  منافسات 
على  التي ستقام  المقبلة،  نسختها  في  البطولة 
البطلين  أحد  غياب  اإلثيوبية، ستشهد  المالعب 
 »2011 »شــان  بطل  التونسي  المنتخب  إمــا 
»شان  بطل  الليبي  المنتخب  وإما  بالسودان، 

2014« بجنوب أفريقيا.

الصراع يتجدد في »كان«
منتخبنا  تحضيرات  مسيرة  تتوقف  لن 
الوطني عقب انتهاء مهمته األولى ضمن 
مشواره  حيث سيستهل  »شان«،  تصفيات 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  تصفيات  ضمن 
بمواجهة   ،»2021 »كان  بالكاميرون 
تونس  منتخب  مستضيفه 
أيضا، وذلك في الحادي عشر 
المقبل،  نوفمبر  شهر  من 
المجموعة  تصفيات  ضمن 
التي  العاشرة،  األفريقية 
منتخبنا  جانب  إلى  تضم 
كال من: تونس وتنزانيا 

وغينيا االستوائية.
ويـــطـــمـــح مــنــتــخــب 
في  الفوز  تحقيق  ليبيا 
من  تــونــس،  مواجهتي 
أجل تحقيق حلم المشاركة 

الرابعة  للمرة  األفريقية  األمم  كأس  بطولة  في 
حيث   ،2012 عــام  منذ  ــى  واألولـ تاريخه  فــي 
شارك المنتخب الليبي العام 1982 وحل وصيفا 
التي  البطولة،  في  النهائية  للمباراة  بوصوله 
نظمتها ليبيا، ووجد في بطولة 2006 بعد غياب 
بطولة  في  وجد  ثم  أفريقيا،  أمم  عن  عاما   24
في  أقيمت  التي   ،»2019 »كــان  وفي   ،2012
للنهائيات،  التأهل  في  منتخبنا  حلم  تبدد  مصر 
بعد خسارته بهدفين مقابل هدف، أمام منتخب 
من  األخيرة  السادسة  الجولة  في  أفريقيا  جنوب 

المجموعة الخامسة.

26 العبا على واجهتي 
الـ »شان« والـ »كان«

لكرة  الوطني  لمنتخبنا  العام  المدرب  اختار 
العبا   26 تضم  قائمة  الدامجة،  جالل  القدم، 
محترفين  العبين  تسعة  بينهم  مــن  دولــيــا، 
على  ــى  األول المباريات  غمار  بهم  سيخوض 
وتعذر  والـ»كان«،  الـ»شان«  تصفيات  واجهتي 
كرتوني  نجم  علي،  بن  أحمد  المحترف  التحاق 
عدم  عن  موقتة  بصورة  اعتذر  الذي  اإليطالي، 
اإلصابة  منعت  كما  المغرب،  بمعسكر  االلتحاق 
االلتحاق  المهدي، من  النصر، معتز  نادي  هداف 

بمعسكر المغرب.
ثالثي  الوطني كال من  منتخبنا  قائمة  وتضم 
الوحيشي  ومــراد  عزاقة  أحمد  المرمى  حراسة 
التربي  وأحمد  دراء،  وناجي  الطلحي،  وفتحي 
وسعد  التريكي  الرحيم  وعبد  صبو  ومعتصم 
وأحمد  عكاشة  ومحمود  العياط  ومحمد  جبارة 
المقصي ومحمد الشتيوي والمعتصم المصراتي 
ومهند مصطفى وأحمد بن علي ومحمد الهداج 
الهوني  وحمدي  طقطق  ومفتاح  الشادي  وربيع 
وخالد  مكاري  رمضان  ومحمد  الالفي  ومؤيد 
ومعتز  سلتو  وإنيس  المسالتي  وسالم  مجدي 

المهدي وصالح طاهر.

المنتخب  قائمة  في  الالعبين  من  عدد  تعرض 
الليبي لكرة القدم لإلصابة، قبل انطالق معسكر 
لمواصلة  بالمغرب،  التدريبي  الوطني  منتخبنا 
صعيد  على  المقبلة  الستحقاقاته  استعداداته 
تصفيات بطولتي أمم أفريقيا لالعبين المحليين 
»شان 2020«، وتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 
بالكاميرون »كان 2021«، حيث يغيب عن »فرسان 
في  المحترف  المصراتي،  المعتصم  المتوسط«، 
معسكر  عن  غيماريش«،  »فيتوريا  فريق  صفوف 
مشاركته  أثناء  لإلصابة  تعرضه  بعد  المغرب، 
مباريات  »بورتو«؛ ضمن  نظيره  أمام  فريقه  مع 
الدوري البرتغالي لكرة القدم، كما يغيب مهاجم 
فريق »النصر« معتز المهدي، لإلصابة أيضا التي 
ألزمته االبتعاد عن تدريبات فريقه وعدم االلتحاق 
الحارس  يغيب  فيما  الوطني،  المنتخب  بتدريبات 
فتحي الطلحي، عن معسكر المنتخب الليبي بسبب 
علي  بن  أحمد  الالعب  اعتذر  أيضا، كما  اإلصابة 
عن عدم االلتحاق بمعسكر المغرب رسميا بصورة 
موقتة، على أن يتواجد ضمن تحضيرات المنتخب 

خالل الفترة القريبة المقبلة.
وجاء ابتعاد المصراتي عن منتخب بالده بعد 
تعرضه إلصابة خالل مباراة فريقه أمام »بورتو«، 

في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي، وأشارت 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  الرسمية  الصفحة 
بموقع »فيسبوك«، إلى أن إدارة المنتخب قامت 
تفاصيل  على  والتعرف  الالعب  مع  بالتواصل 

الجهاز  أن  وأوضحت  به،  الخاص  الطبي  التقرير 
أسبوعين،  راحة  منحه  البرتغالي  لفريقه  الطبي 
سيخضع خاللهما للعالج، كما أعرب االتحاد الليبي 
وإدارة  الوطنية  المنتخبات  ولجنة  القدم  لكرة 

العاجل  بالشفاء  أمنياتها  عن  الوطني  المنتخب 
الوطني  بالمنتخب  لاللتحاق  المصراتي  لمعتصم 

في المواعيد الدولية المقبلة.
المهاجم معتز المهدي والحارس فتحي الطلحي 
»النصر«،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  العبا 
يغيبان عن معسكر المنتخب بداعي اإلصابة التي 
كانا تعرضا لها خالل المشاركة األفريقية في مباراة 
فريقهما »النصر« أمام فريق »عاصفة موكاف« في 
»النصر«  بفوز  انتهت  التي  أفريقيا،  أبطال  دوري 
المنتخب  يتأثر  وقد  هدف.  مقابل  أهداف  بثالثة 
الوطني في معسكر المغرب، بغياب المهدي، حيث 
الليبية  والكرة  أبرز العبي »النصر«  إنه يعتبر من 
حاليا في خط الهجوم، حيث ساهم في تأهل فريقه 
أبطال  دوري  بطولة  منافسات  من  الثاني  للدور 
من  موكاف«  »تيمبي  على  فــوزه  عقب  أفريقيا، 

أفريقيا الوسطى بثالثة أهداف.
كما تعذر التحاق العبي فريق »األهلي بنغازي«، 
نظرا النشغال الفريق بالتحضير لمباراة الذهاب أمام 
بطولة  تمهيدي  ضمن  المصري،  »اإلسماعيلي« 
سبتمبر   13 يوم  إقامتها  المقرر  العربية  األندية 
الجاري. ووصل إلى المملكة المغربية، العبو منتخبنا 
الوطني المحترفون وهم محمد الترهوني المحترف 

ومؤيد  المصري،  فريق »سموحة«  ضمن صفوف 
وصالح  الجزائري،  العاصمة  »اتحاد  العب  الالفي، 
ومفتاح  المغربي،  طنجة«  »اتحاد  العب  الطاهر 
باإلضافة  البورسعيدي،  »المصري«  العب  طقطق 
إلى وصول العب فريق »النصر« سعد إجبارة، حيث 
كان في استقبالهم المدير اإلداري لمنتخبنا الوطني 
حسين الفريطيس. وسيخوض منتخبنا الوطني خالل 
معسكره التدريبي بالمغرب مباراتين وديتين ضمن 
أجندة أيام االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، أمام 
كل من بوركينا فاسو في الرابع من سبتمبر الجاري، 
وأمام النيجر في السابع من نفس الشهر، وستكون 
وتجربة  بروفة  وآخــر  مناسبة  خير  المواجهتان 
الدامجة،  المدرب جالل  بقيادة  الفني  الجهاز  أمام 
ومساعديه أكرم الهمالي وسالم الجاللي؛ للوقوف 
المثالي  التشكيل  واختيار  الالعبين  جاهزية  على 
استحقاقه  غمار  خالله  سيخوض  الذي  ــرب،  واألق
األول، الذي سيكون على واجهة المحطة والمرحلة 
األخيرة لتصفيات »شان«، حيث سيواجه مستضيفه 
منتخب تونس يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، 
على ملعب أولمبي رادس في العاصمة التونسية، 
في لقاء الذهاب، بينما ينتظر أن يقام لقاء العودة 

الحاسم بالمغرب يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الـ »شان« والـ »كان« تشهدان عودة املواجهات الليبية – التونسية إلى الواجهة

»االتحاد« يطمح في حجز تأشيرة التأهل بكأس 
الكونفدرالية على حساب »حسنية أغادير« املغربي

الغيابات تضرب صفوف املنتخب الوطني في معسكره التدريبي باملغرب

معسكرات املنتخب الوطني تثير التساؤالت في الوسط الرياضي

الوسط–زين العابدين بركان

أحالم »فرسان المتوسط« تواجه طموح »نسور قرطاج« في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.. وتتجدد المنافسة للتأهل لنهائيات »كان 2021«

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  عاد 
معسكره  في  جديد  من  للظهور 
أقل من شهر  في  بالمغرب،  الثاني 
واجه  الذي  األول،  المعسكر  بعد 
الوسط  من  شديدة  انتقادات 
قرابة  وجود  بسبب  الرياضي، 
للمنتخب،  مرافقين  إداريين  عشرة 
أفريقيا  أمم  الذي يستعد لتصفيات 
الـ»شان«  والكبار  للمحليين 

والـ»كان«.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 

قال  الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم 
إن المعسكر األول كان في ضيافة 
أسهم  الذي  المغربي،  االتحاد 
وكانت  كبير،  بشكل  إنجاحه  في 
المسؤولين  المفاجأة ما نشره أحد 
الذي قال  الكرة عمر طوير،  باتحاد 
إن المعسكر كلف أكثر من 100 ألف 
المغرب  لضيافة  صحة  وال  دوالر، 
إال في أشياء محددة، وكانت هناك 
تساؤالت من الوسط الرياضي هل 
حساب  على  أيضا  الثاني  المعسكر 
االتحاد  حساب  على  أم  المغرب، 
الشفافية عن  تغيب  ولماذا  الليبي، 

من  والخطوات  المعسكرات  هذه 
اتحاد الكرة؟

كما كان هناك تساؤالت فنية تم 
طرحها، وهي: هل كانت هناك فائدة 
من اللعب ثالث مباريات ودية أمام 
فرق مغربية؟ وهو ما أكده المدرب 
كشف  الذي  الدامجة،  جالل  الوطني 
أن الفائدة الفنية تحققت للمحليين 
المنتخب  إن  حيث  والمحترفين، 
سيلعب على واجهتين، المحليين في 
الكبار  وتصفيات  الـ»شان«  بطولة 
المحترفين بطولة الـ»كان«، وأوضح 
الحالي  الثاني  المعسكر  في  أنه 

بالمغرب، سيلعب المنتخب مباراتين 
فاسو،  وبوركينا  النيجر  مع  وديتين 
جالل  واعتبرها  مقرر،  هو  ما  حسب 
الدامجة مباريات مهمة ومكسبا فنيا.
اتحاد  يخرج  ال  لماذا  والسؤال.. 
لتوضيح  صحفي  مؤتمر  في  الكرة 
والمالية  الفنية  األمور  هذه  كل 
يتواصل  المنتخب؟ ولماذا  وبرنامج 
واإلعالم  الكرة  اتحاد  بين  الجفاء 
لمرحلة  نصل  ومتى  الرياضي؟ 
هذا  أن  خاصة  المطلقة،  الشفافية 
منتخب بلد ومن حق الناس معرفة 
كامل التفاصيل عنه من الناحيتين 

تطرح  أنها  طالما  والمالية،  الفنية 
تجريح،  ودون  ومنطق  باحترام 
يعقد  لم  الحالي  االتحاد  إن  حيث 
سوى  السابق  الرئيس  إزاحة  منذ 
مؤتمر صحفي واحد خالل 9 أشهر، 
حول  التساؤالت  عشرات  طرح  رغم 
الدوري والمنتخبات والوضع المالي 
إلى  فالهروب  العمومية.  والجمعية 
األمام سياسة أصبحت تمارس من 
رياضية  وشخصيات  اتحادات  عدة 
دون  حالها  على  األمور  وترك 
الغموض  يجعل  واضحة  إجابات 

سيد الموقف.

مهمة  مباراة  الليبية  الكرة  عشاق  تنتظر 
»حسنية  نظيره  مع  »االتحاد«  نادي  تجمع 
ذهاب  منافسات  إطار  في  المغربي،  أغادير« 
المعروفة  األفريقي  االتحاد  لكأس  الـ32  دور 
»العميد«  ونجح  »الكونفدرالية«،  ببطولة 
األفر  البطولة  الـ32 من  إلى دور  التأهل  في 
بطل  »الجيش«  فريق  أقصى  بعدما  يقية، 
كأس النيجر، عقب فوزه في لقاء اإلياب الذي 
بتونس،  زويتن  الشاذلي  ملعب  على  أقيم 
بهدفين لصفر أحرزهما كل من قائد الفريق 
لقاء  وكــان  الطبال،  ومحمد  زعبيه  محمد 
العاصمة  بملعب  أقيم  الذي  األول  الذهاب 
الفريقين  تعادل  عن  أسفر  نيامي،  النيجرية، 
فريق  افتتح خاللها  مباراة  )1-1( في  بنتيجة 
العبه  طريق  عن  األهــداف  سباق  »االتحاد« 

مؤيد القريتلي.
و»حسنية  »االتحاد«  مباراة  تقديم  وتم 
أغادير« المغربي، المقرر إقامتها على أرضية 
صفاقس  بمدينة  المهيري  الطيب  ملعب 
السابق،  الموعد  عن  واحدا  يوما  التونسية، 
حيث ستقام المباراة يوم 14 سبتمبر الجاري 

االنتخابات  بسبب  وذلـــك  15؛  عــن  ــدال  ب
التاريخ،  هــذا  في  ستجرى  التي  التونسية، 
سنغاليا  تحكيم  طاقم  »الــكــاف«  كلف  كما 
التحكيم  طاقم  يتكون  حيث  المباراة،  إلدارة 
السنغالي من داودا جوي حكم ساحة، والحاج 
عبدالعزيز مساعدا أول، والشيخ توري مساعدا 
رابع،  حكما  سانديجوي  سو  وأليون  ثانيا، 

وعمار بهلول من الجزائر مراقبا للمباراة.
ثالث  ــر«  ــادي أغ »حسنية  فــريــق  ويــعــد 
المغربي  ــدوري  الـ مستوى  على  الترتيب 
أن  الماضي، وسبق  الموسم  في  للمحترفين 
الماضي  الموسم  في  مشاركته  خالل  بلغ 

ربع  الدور  محطة  الكونفدرالية  بطولة  في 
»الزمالك«  فريق  أمام  غادره  الذي  النهائي 
بالتعادل  الذهاب  لقاء  انتهى  المصري، حيث 
وتأهل  ــاز  ف بينما  ــداف،  أهـ دون  السلبي 

»الزمالك« عقب فوزه إيابا بهدف دون رد.
أندية  أقدم  من  أغادير«  »حسنية  ويعد 
على   1946 العام  تأسس  حيث  المغرب، 
على  الغيورين  الوطنيين  من  مجموعة  يد 
الفرنسيين  استئثار  على  ردا  وذلك  وطنهم 
في  الرياضية  األندية  تكوين  بحق  وحدهم 
الوقت  ذلك  في  تخضع  كانت  التي  المغرب 
فكرة  طرحت  لذلك  الفرنسية،  للحماية 
تكوين فريق نضال منطقة سوس الساحلية 
على  الرياضة  ميدان  في  المغرب  غرب  في 
التي  األخرى  المغربية  المدن  من  عدد  غرار 
مجموعة  أفــراد  واتفق  مماثل،  أمر  بها  تم 
مؤسسي هذا النادي على تسميته »حسنية« 
المغربية،  بهويتهم  تشبثهم  عن  تعبيرا 
رمزا  واألحمر  األبيض  اللونين  اختيار  وتم 
العام  وفي  والسلم،  الوطن  يمثالن  للفريق 
الفريق  ظهر  سوس«  »آيت  وبملعب   1947

السوسي ألول مرة مؤازرا بمئات المشجعين 
اإلدارة  وتنقم  الحسنية  بحياة  تهتف 

االستعمارية التي عارضت إنشاء الفريق.
»حسنية  ــادي  ن لشعبية  انعكاس  وفــي 
»مانشستر  نادي  عن  ممثلون  حل  أغادير« 
»البريميرليغ«،  بطل  اإلنجليزي  سيتي« 
واألوروبية،  اإلنجليزية  األندية  أكبر  وأحد 
ضيوفا على مدينة أغادير، في زيارة خاصة، 
عطلته  بقضاء  الفريق  لقيام  تحضيرا  وذلك 
الشتوية، واإلعداد بعاصمة سوس مقر نادي 
»حسنية«، باإلضافة إلى عقد اتفاقية شراكة 
في  اإلنجليزي  النادي  ومثل  الناديين،  بين 
ودافيد  سانشيز  ليسلي  من  كل  االتفاقية 
على هذه  اإلشـــراف  ــل  أج مــن  دوغـــالس، 
الحبيب  النادي  برئيس  التقيا  كما  الزيارة، 
هذه  أن  أغادير«  »حسنية  وأكــد  سيدينو، 
للمعسكر  التحضير  إطار  في  تندرج  الزيارة 
كما  اإلنجليزي،  للفريق  القادم  اإلعـــدادي 
»أدرار«  ملعب  بزيارة  اإلنجليزي  الوفد  قام 
»االتحاد«  فريق  عليه  يستقبل  أن  المنتظر 

في الكونفدرالية. ● جانب من تدريبات االتحاد استعدادا لـ »حسنية أغادير«

 فريق »حسنية أغادير« ثالث 
الترتيب على مستوى الدوري المغربي 

للمحترفين في الموسم الماضي

● مباراة سابقة بين منخبي ليبيا وتونس

● الدامجة

اختار االتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة 
من  الوحيد  الحكم  ليكون  تكاله  صــالح 
للتواجد  الدعوة  له  وجهت  الــذي  ليبيا، 
من  حكما   16 اختير  حيث  أستراليا،  في 
المونديال  مــبــاريــات  إلدارة  دولــة   14
ببيرت  ستقام  التي  الثالثة،  نسخته  في 

األسترالية خالل شهر أكتوبر المقبل.
الشاب  الليبي  الدولي  الحكم  ويواصل 
صالح تكاله تدريباته يوميا للظهور رفقة 
تفاؤل  وســط  الشباب  زمالئه  من  عــدد 
الليبي في  للتحكيم  بتقديم مستوى طيب 

المونديال العالمي.
في  يتواجد  الليبي  التحكيم  أن  يذكر 
للمرة  المصغرة  القدم  لكرة  العالم  كأس 
سابقة  مشاركة  كانت  بعدما  الثانية 
أبوالقوادر  مصباح  الدولي  للحكم  ومميزة 

في النسخة الماضية بتونس العام 2017.

مونديال أستراليا للكرة 
المصغرة يستعين 

بالتحكيم الليبي

● من استعدادات المنتخب الوطني 

الوسط– صالح بلعيد
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 كل شيء  

أقوالهم

نواجه سيناريوهين مقلقين، األول 
هو مواصلة النزاع وزيادة التهديد 

اإلرهابي، والثاني هو مضاعفة 
التحشيد العسكري األجنبي.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد 
مخرج للنزاع الليبي، فإن هذه النتيجة 

ستجعل حل األزمة في منطقة 
الساحل وما وراءها، أسهل.

سفير روسيا لدى األمم المتحدة
فاسيلي نيبينزيا

الجامعة العربية ملتزمة باالستمرار 
في جهودها الرامية إلى تشجيع 

األطراف الليبية على إيقاف العمليات 
العسكرية.

أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط

إن أهم عمل ينبغي القيام به اليوم 
في ليبيا هو خلق شروط وقف إطالق 

النار.

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

سر تبول رواد 
الفضاء على العجلة

اضطر رائد الفضاء األول، يوري 
الطبيعة قبل  نداء  تلبية  إلى  غاغارين، 
وتبول  الفضائية،  االنطالق في مهمته 

للحافلة  الخلفية  اليمنى  العجلة  على 
إلى منصة االنطالق،  التي كانت تنقله 

فأصبحت هذه عادة تسبق أي مهمة 
للفضاء. وأخيرا، قدمت روسيا بزة 

جديدة لرواد الفضاء الروس مع تصميم 
المتوارث منذ عقود. التقليد  ينهي  قد 

النموذج األولي للبزة  وعُرض 
المسماة »سوكول م« أمام العامة 

الجوية  للمالحة  خالل معرض 
والفضائية قرب موسكو. وهو سيحل 

التي يرتديها رواد الفضاء  البزات  محل 
الروس خالل عمليات اإلطالق نحو 

الدولية. الفضاء  محطة 
الروسية  وأشارت شركة زفيزدا 
إلى  الجديدة،  البزة  المصنعة هذه 

أن هذه األخيرة مصنوعة من »مواد 
جديدة« وتتمتع بقدرة تكيف مع مختلف 

األجسام. بنى 

»تلغرام« تهدد »فيزا« 
و»ماستركارد«

في مشروع أحيط بتكتم كبير منذ أكثر 
من عام، قد تطلق شبكة »تلغرام« قريبا 
عملتها االفتراضية »غرام« مرفقة بنظام 

دفع طموح موجه للعامة.
وتهدف »تلغرام« إلى تطوير منتج 

يتميّز بسهولة أكبر في االستخدام 
مقارنة بالعمالت المشفرة الحالية، مثل 
»بتكوين« التي يقتصر استخدامها على 
فئات محدودة. وفي وثيقة سُربت العام 

الماضي، أكدت خدمة المراسلة، التي 
أسسها المستثمر الروسي بافيل دوروف، 

أنها تسعى لتطوير عملة افتراضية بمزايا 
كبيرة. ومن المتوقع أن تنشئ شبكتها 
المسماة »تون« )تلغرام أوبن نتوورك( 

والمعتمدة على تكنولوجيا »بلوكتشاين« 
)تقنية سلسلة السجالت المغلقة(، نظام 

دفع متكامال يتمتع باألمان والسرعة 
وتسعى الشبكة ألن يكون »بديال 

لبطاقات فيزا وماستركارد وصوال إلى 
اقتصاد المركزي جديد«. ولهذه الغاية، 
جمعت »تلغرام« مبلغا قياسيا قدره 1,7 

مليار دوالر من مئتي مستثمر خاص، في 
إطار عملية حشد أموال ضخمة بالعمالت 

المشفرة على مرحلتين.

عن املربوعة ونصري 

الفنان السوري سميح  كلما وضعت قدمي على عتبة بابها، تستدعي ذاكرتي أغنية 
باب  الهم«،  جمعنا  وجمعنا،  هاألصحاب  نلتم..  كنا  وحنونة  صغيرة  »فغرفة  شقير 
بيته، فاألصحاب قدموا،  باب  القاضي ال يقفل، كما هو  مربوعة صديقنا نصرالدين 
إذن،  )المربوعة(،  الحنونة  الصغيرة  الغرفة  في  وسيلتمون  القدوم،  وشك  على  أو 
يجب أن يبقى الباب مواربًا ليقودك الممر القصير من باب البيت الرئيسي إلى باب 
الذين  بأصدقائه،  المرحب  ومحياه  بابتسامته  نصري  سيكون  وهناك  المربوعة، 
تعود أن يستقبلهم شبه يومي في تلك الساعة من عشية تمتد أحيانًا حتى منتصف 
الليل، وما بعد، سعداء يتناوب ويتبادل األصدقاء الحديث والخوض في هم الوطن 
لنستمع  حانت  قد  الفرصة  ستكون  هنا  وصنوفها،  الثقافة  إلى  وينتقلون  والناس، 
الكدي  أو سيأخذ عمر  الفقيه صالح،  الصديق محمد  الراحل  الشاعر  آخر قصائد  إلى 
المبادرة ويلقي إحدى قصائده الجديدة، أو سيكون الموعد مع الشاعر إدريس الطيب، 
رأي  إلى  يقود  رأي  وكل  آخر،  إلى  شأن  من  الحديث  وينتقل  التدخالت،  وستتوالى 
مساند أو مخالف، سيتخلل ذلك طرفة أو نكتة ما واالبتسامة وملمح البهجة ال يفارق 
وجه الصديق نصري، كما ال يفارق الجميع، أولئك أيقونات اإلبداع الثقافي واألدبي 
درج  لما  الليبية  النسخ  أبهى  في  بهم،  وبوركت  المربوعة  جمعتهم  الذين  والفني 
تقتصر جلسة مربوعة نصرالدين على وجوه  ولم  الثقافي،  بالصالون  على تسميته 
مهمة،  عربية  أسماء  تواجد  شهدت  بل  الليبيين،  والصحافة  والفن  واألدب  الثقافة 
قشطة،  المصري هشام  الكاتب  والشاعر  عفيفي،  محمد  الراحل  الشاعر  منهم  أذكر 
أما  واكيم،  نجاح  اللبناني  والنائب  جابر،  يحيى  اللبناني  المسرحي  والكاتب  والناقد 
أيقونات الثقافة والفن الليبيون الذين تزينت بحضورهم »المربوعة« فأذكر منهم، 

القويري،  يوسف  الشريف،  يوسف  مازن،  أمين  األساتذة، 
الجنزوري،  عبدالرحمن  عتيقة،  جمعة  الطيب،  إدريــس 
محمد  الككلي،  عمر  الماقني،  نورالدين  الفيتوري،  أحمد 
إبراهيم  أبوشويشة،  رضوان  الكدي،  عمر  صالح،  الفقيه 
إدريس  عبدالدائم،  نوري  البوسيفي،  محمود  حميدان، 
المسماري، أحمد بّلو، محمد الكيش، عبدالباسط البدري، 

محمد السيليني، بدري الكلباش، محمد الجفيلي.
أحبابه،  يسميه  أن  يفضل  كما  نصري  أو  نصرالدين، 
والصفاء،  للطيبة  عريض  عنوان  العمروصي،  الوجه  هذا 
وحسن المعشر، ربطتنا عالقة الجيرة والصداقة واألخوة 
منذ بيته المشرع بابه على قلب حي العمروص النابض 
بالحياة المتجلية في بساطتها وحميميتها، عفيف، نظيف 
اليد، لم يتلوث حين كان التلوث كائنًا يتقافز على عتبات 
الذي  نصرالدين  والمخازن،  الخزائن  وأبــواب  المكاتب 
وأضخم  أكبر  إحــدى  في  المالي  المدير  وظيفة  شغل 
للكهرباء(،  العامة  )الشركة  الليبية  العام  القطاع  شركات 
وتحت  للشركة،  التابعة  اإلسكان  لجمعية  أمين  وأول 
وإجــراءات  الصرف  وأذنــات  رواتــب  استمارات  تمر  يديه 
المادي  نصيبه  يكن  لم  موظف،  ألف   30 لنحو  القروض 

النصيب  لكن  الشهري،  وراتبه  الشعبية،  المساكن  أحد  سوى  هذه  مسؤوليته،  من 
األكبر الذي حازه وبقي معه، هو سمعته الطيبة ومحبة أصدقائه، وتقدير زمالئه.

الماضي  القرن  من  السبعينات  البوسيفي خالل  محمود  الصديق  وثالثنا  معا  كنا 
نشعل نادي هالل سوق الجمعة )الترسانة( الحقًا نشاطًا ثقافيًا ملفتًا، أسسنا عبره مجلة 
»الكلمة«، ونظمنا دوريات ثقافية على مستوى أندية طرابلس، ومعارض متنوعة، ما 
ساهم في فوز النادي بالترتيب األول على مستوى ليبيا في مجال النشاط المتكامل، 
وإبان ذلك كان حضور نصرالدين متنوعًا وشاماًل، يكتب نصوصه الشعرية، ويمثل 
على خشبة المسرح، ويعزف على آلة العود بجانب صديقنا الفنان المرحوم ابن سوق 

الجمعة نوري الزروق..
كانت لنصري هواية أخرى عشقها حتى صارت ضمن طقوسه اليومية أحيانًا، هي 
هواية صيد السمك التي جذبه إليها شقيقه األكبر كريم، ثم جذبني إليها هو فيما 
بين  الحوار  وبإدارة  ًبالبحر  خبيرا  نصري  بينما صار  كثيرًا،  أصمد  لم  أنني  غير  بعد، 

السنارة والسمكة وإيقاع األخيرة في الكمين.
متسعة  دومــًا،  مفتوحة  فهي  عديدة،  خصال  في  يشتركان  والمربوعة  نصري 
منها  يفوح  روحه،  كما  حميمة  روح  ولها  وعامر،  ومتسع  مفتوح  قلبه  مثلما  وعامرة 
الكرم كما يفوح منه، أليفة ألفته، تطمئن نفوسنا حالما تحتضننا بين حيطانها، مثلما 
نطمئن عندما يطل نصري مرحبًا مبتهج الوجه، بشوشًا، فرحًا بالوجوه التي ألفتها، 

واحتضنتهم المربوعة بين جدرانها، وتربعوا بين جدران قلبه هو.

باب مربوعة 
صديقنا 

نصرالدين 
القاضي ال يقفل، 

كما هو باب 
بيته، فاألصحاب 

قدموا أو على 
وشك القدوم 

وسيلتمون في 
الغرفة الصغيرة 

الحنونة

صدقي  علي  الوردة  شاعر  رحيل  ذكرى  حلت  الشهر  هذا  مطلع 
الغنائي  والشاعر  الطيوب،  بلد  قصيدة  صاحب  عبدالقادر، 
ال  نلوم  ال  نعاتبك  »ال  صاحب  الشعبي  الشاعر  فرج،  خليفة 

عالج  الذي  عبدالصمد،  عبدالوهاب  والصحفي   ،».. آه  نقول 
باألعشاب. العثماني  السطان  ابنة 

ليبيا األمس

بينيلوبي كروز..
الحرية للكوبيين

طرابلس على الئحة أفضل
 وأسوأ مدن العالم

مالئمة  العالم  مدن  »أقل  قائمة  على  الرابعة  المرتبة  في  طرابلس  الليبية  العاصمة  حلت 
للسنة  فيينا  تصدرت  فيما  يونيت«،  إنتلجنس  »إكونوميست  تعده  التي   ،»2019 للعيش 
العاصمة  التصنيف  وتذيلت  العيش.  فيها  يحلو  التي  المدن  تصنيف  التوالي  على  الثانية 

وأكدت  وكراتشي.  وطرابلس  فداكا  األخيرة  قبل  ما  المرتبة  في  الغوس  وحلت  دمشق  السورية 
أوروبية  مدينة  أول  كانت  بعدما  توفرها،  التي  الخدمات  جودة  بذلك  النمسوية  العاصمة 

يونيت«  إنتلجنس  »إكونوميست  تعده  الذي  السنوي  التصنيف  هذا  الماضي  العام  تتصدر 
بنى  إن  التنصيف  معدو  وقال  إكونوميست«..  »ذي  األسبوعية  البريطانية  للمجلة  التابعة 

يكاد  والطبي،  والتربوي  الثقافي  الصعيد  على  توفره  وما  فيها  الهواء  ونوعية  التحتية،  فيينا 
 99,1 عالمة  على  فيينا  حصلت  التوالي  على  الثانية  وللسنة  مستقرة..  بيئة  في  مثاليًا  يكون 

للتصنيف  متصدرة  لسنوات  بقيت  التي   )98,4 ( األسترالية  ملبورن  على  متقدمة   100 أصل  من 
مع  مدن   10 أفضل  تصنيف  على  وكندا  أستراليا  وهيمنت   .)98,1 ( أيضا  األسترالية  وسيدني 
المرتبة  في  كوبنهاغن  وحلت  وأوساكا.  طوكيو  مع  اليابان  جانب  إلى  منهما  لكل  مدن  ثالث 
بسبب  والعشرين  الخامس  المركز  في  وحلت  مراتب  ست  باريس  وتراجعت  عالميًا.  التاسعة 
استنادًا  نقطة  مئة  من  سلم  على  سنويًا  مدينة   140 وتقيّم  الصفراء.  السترات  حركة  تأثير 
وإمكانية  العام  النقل  وشبكات  والجريمة  المعيشة  مستوى  منها  المؤشرات  من  سلسلة  إلى 

والسياسة. االقتصادي  واالستقرار  الطبية  والخدمات  التعليم  على  الحصول 

شاعران وصحفي

خالل  كروز  بينيلوبي  اإلسبانية  الممثلة  ندّدت 
قبل  »البندقية«،  مهرجان  في  صحفي  مؤتمر 

المستوحى  نتوورك«،  »واسب  فيلم  عرض 
الجواسيس  من  لشبكة  حقيقية  قصة  من 

حرية  بضيق  ميامي،  في  الكوبيين 
كوبا. في  التعبير 

على  ردًا  اإلسبانية  الممثلة  وقالت 
الجزء  صوِّر  حيث  كوبا  بشأن  سؤال 

كبيرة  بحرية  أشعر  »لم  الفيلم  من  األكبر 
عن  واإلفصاح  التعبير  بحرية  يتعلق  ما  في 

المشاعر«.
أنه  أعتبر  ألنني  يقلقني  أمر  »إنه  وأردفت 

عن  الناس  يعبّر  كي   2019 العام  في  الوقت  حان 
العالم«. أنحاء  كل  في  حرية  بكل  آرائهم 

لجائزة  المرشح  الفيلم  هذا  في  كروز  وتؤدي 
الجواسيس.  أحد  زوجة  دور  الذهبي  األسد 

خالل  »رائعين«  الكوبيين  وجدت  بأنها  وصرّحت 
»يتحّلون  أنهم  إلى  مشيرة  الجزيرة،  في  إقامتها 

وتواضع«. وقيم  كبير  بقلب 
أيضا  )المعروف  نتوورك«  »واسب  ويروي 

الفرنسي  إخراج  من  وهو  نتوورك«(،  بـ»كيوبن 
وغاييل  راميريز  إدغار  وبطولة  أساياس  أوليفييه 

من  لمجموعة  الحقيقية  القصة  برنال،  غرسيا 
ميامي  في  استقرّوا  كوبيين  جواسيس  خمسة 

إضفاء  مع  التسعينات،  مطلع  في  المتحدة(  )الواليات 
عليها. وتشويق  إثارة  عناصر 

اختراق  هدفها  تجسس  شبكة  وأسسوا 
المسؤولة  كاسترو  لنظام  المعارضة  المجموعات 

في  وسجنوا  وأوقفوا  الجزيرة.  في  اغتياالت  عن 
المتحدة. الواليات 

كوبا.  في  التصوير  عن  أيضًا  أساياس  وسئل 
لنا،  يحلو  ما  نفعل  أن  وسعنا  في  »كان  وأّكد 

أن  غير  للمراقبة.  نتعرّض  لم  إننا  أقول  لن  لكنني 
بوعودهم  وفوا  وهم  التصوير  على  يؤثر  لم  ذلك 

إليه«. نصبو  كنّا  الذي  الفيلم  وأنجزنا 

بشير زعبيه

أطراف األزمة الليبية
ماذا يريد كل منهم؟

مـن هم؟

متى يجتمعون حول طاولة واحدة؟

أيــن يمكن أن يجتمعوا؟

لماذا ال يمارس عليهم الضغط الدولي؟

كيف يمكن إقناعهم أو إجبارهم على الدخول في العملية السياسية؟


