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قريبا في ليبيا
 القرقني: صائد ذهب 

»مستر أوملبيا 2019«

»جوجو رابيت« يحصد
 جائزة الجمهور في 

»تورنتو السينمائي«

يومية »أسبوعية موقتًا«

04ليبيا.. الرقم الصعب في الطريق إلى قرطاج
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انخفاض

فندق

فضاء

نفط

خفض بنك »كومرتس« توقعاته ألسعار 
النفط في العام 2020 بعد الهجومين 

اللذين استهدفا منشأتي نفط في 
المملكة العربية السعودية، مشيرًا لتدهور 

العوامل األساسية بما في ذلك تباطؤ 
نمو الطلب. وقلص البنك توقعاته لسعر 
خام برنت في العام المقبل بواقع خمسة 

دوالرات إلى 60 دوالرًا للبرميل، بينما 
أبقى على توقعاته لسعر الخام للعام 

الجاري دون تغيير عند 65 دوالرًا، كما 
خفض التوقعات لسعر خام غرب تكساس 

الوسيط إلى 57 دوالرًا من 62 دوالرًا. 

تخطط شركة أميركية إلنشاء فندق على 
طراز باخرة، تطفو في الفضاء بين النجوم. 

ويهدف المشروع إلى إرسال الفندق من 
األرض بحلول العام 2025 ليصبح جاهزًا 

بالكامل بحلول العام 2027، وتعد محطة 
»فون براون« واحدة من بين خيارات 
أخرى قيد التطوير في مجال السياحة 

الفضائية، إذ تخطط شركات »فيرجن 
غاالكتيك«، و»إيلون موسك«، و»سبيس 

إكس«، و»بلو أوريجين« المختصة في 
هندسة الطيران إلرسال األشخاص إلى 

الفضاء.

مليار1,8
 دوالر

حراك دولي تقوده أملانيا.. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به

»الروبوكوب«

وفاة سيدة صبراتة تضع »الكيتو« في قفص االتهام

بداية العد التنازلي لوضع األزمة الليبية على طاولة »املؤمتر الدولي«

»النقد العربي«: 18% نسبة تضخم في ليبيا العام 2020 

قيمة فجوة تمويلية تعاني 
منها السلطة الفلسطينية.

»البنك الدولي«

كأن مهد الربيع العربي تأبى اإلقالع 
بمفاجأة  المفضلة  هوايتها  عن 

تاريخية من خارج  باختيارات  الجميع 
التقليدي  العربية  المنطقة  صندوق 

حد الملل. في تونس، وعلى نحو غير 
الرئاسي قيس  المرشح  بات  متوقع، 

للبعض تسميته  -أو من يحلو  سعيد 
أبواب قصر  بـ»الروبوكوب«- على 

قرطاج، إذ إنه األوفر حظا في الجولة 
الرئاسة،  انتخابات  من  الثانية 
نبيه  بمنافسه  ستجمعه  التي 

القروي.
القانوني  أن األكاديمي  الالفت 

لم يعتمد على حزب سياسى، 
أو كتل برلمانية، بل كان اسمه 
لكنه حقق  المنافسة،  بعيدا عن 
األحزاب  توابيت  معجزة بكسره 

كتل  على  اعتمادا  التقليدية، 
الجامعيين. الطالب  أوسع من 

التساؤل: هل  لكن يبقى 
اختيار  يكون »الروبوكوب« هو 

المنطق..  إلى  األقرب  التونسيين 
أخرى  لمفاجآتهم كلمة  أم سيكون 

بالدهم؟! في مستقبل 

كل شئ

العدد  يصدر  انقطاع-  -ودون  انطالقتها  من  سنوات  أربع  نحو  بعد 
الذي  البعيد  المدى  يعكس  في مشهد  »الوسط«،  جريدة  200 من 
الليبيين، ليست ككل  البالد، حتى بلغت حربا بين  أزمة  تعقدت فيه 
بما  طرابلس،  عاصمتهم  تخوم  ميدانها  حربا  مضت،  التي  حروبهم 
آالف  وعشرات  الجرحى  وآالف  القتلى  مئات  من  اآلن  حتى  أنتجته 
بقرب  ينبئ  األفق  في  أمل  دون ظهور  بيوتهم،  من  قسرا  النازحين 
البالد،  إلى  قريب  عن  واالستقرار  األمن  وعودة  الحرب،  هذه  انتهاء 
أجل  من  والتفاوض  الحوار  إلى  العودة  عن  الحديث  يزال  ال  بينما 
واقعا يمكن معايشته  أكثر منها  أمنية  البالد،  الحالة في  إنهاء هذه 

على األرض.
وتفلت  تعقيدا،  تزداد  واألزمة  الثاني،  المئوي  العدد  هذا  يصدر 
على  الخارج،  أيدي  إلى  خيوطها  وتنتقل  األرض،  أصحاب  أيدي  من 
توافق  ينتظرون  الليبيون  وصار  والدولي.  اإلقليمي  المستويين 
ووسط  المحلي.  توافقهم  من  أكثر  أزمتهم،  بشأن  الخارج  موقف 
في  الصحافة  وحركة  حرية  مساحة  مخيف  بشكل  تضيق  ذلك  كل 
زالت  ما  األول،  المئوي  العدد  صدور  عند  الحال  كان  وكما  ليبيا، 
جريدة  تصفح  من  بالده  في  الليبي  القارئ  حرمان  غصة  تالزمنا 
صحفي،  وجفاف  قحط  حالة  يعيش  وهو  يديه،  بين  »الوسط« 
الثمن  هو  هذا  البالد.  تعيشها  التي  االستثنائية  المرحلة  جراء 
مهنيا،  إصدارا  ستكون  أنها  القارئ  لوعدها  »الوسط«  تدفعه  الذي 
والدقة  بالصدق  المحصنة  المعلومة  في  المواطن  حق  على  ينبني 
الحرص  مع  تحقيقا،  أو  تحليال  أو  تقريرا  أو  كان  خبرا  والموضوعية، 
احتراما  أشكالها،  وأدق  وأبسط  أيسر  في  المعلومة  تصله  أن  على 
األستاذ  إدارتها  مجلس  رئيس  عنه  عبر  سياق  في  ولوقته،  لعقله 
على  اإلصرار  »إن  بقوله:  بالمناسبة،  تدوينة  في  شمام،  محمود 
الحاجة  على  فقط  تأكيدا  ليس  هو  الثابت،  موعدها  في  إصدارها 
هامة  لمرحلة  التاريخي  وللتوثيق  للجريدة  والحضارية  الثقافية 
إصدار  تقليد  استمرار  على  حرصا  نفسه  بالقدر  ولكن  تاريخنا،  من 
الصحف في ليبيا وهو تقليد يعود إلى عام 1827، ومنذ ذلك الحين 
40 جريدة و15 مجلة، اختفت تقريبا جميعها، ومن هنا  صدرت نحو 

يأتي اإلصرار على االستمرار«.
ثم  األول،  العدد  إطالق  عند  أكدناه  عما  نضيف  ما  لدينا  ليس 
العدد  صدور  عشية  القارئ  وعدنا  أننا  وهو  الـ100،  العدد  إصدار 
وخطا  معتدال  مستقال  توجها  الوسط  »تنتهج  بأن:  األول  التجريبي 
من  عبر شبكة  شاملة  تغطية  إلى  وتسعى  متزنا،  موضوعيا  تحريريا 
بتغطية  المحلي  الشأن  لمتابعة  وخارجها،  ليبيا  داخل  المراسلين 
ليبيا  في  البناء  ومسيرة  واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي  الحراك 
أبرز  أمام  القارئ  لوضع  الدولي  الشأن  مواكبة  جانب  إلى  الجديدة، 
تعتمد  وهي  العالم،  يشهدها  التي  والمستجدات  األحداث  وأهم 
مقدمتها  وفي  عليها،  المتعارف  المهنية  المعايير  على  أدائها  في 
تغطياتها  في  إليها  تستند  التي  والموضوعية(،  والدقة  )الصدق 
إلى  والتحليلية  اإلخبارية  مادتها  تقديم  وفي  والشاملة  المتوازنة 
الرأي  المبني على  للحوار  القارئ، وستسعى ألن تكون منبرا مفتوحا 

والرأي اآلخر«.
بالمعايير  تمسكها  مقابل  الجريدة  تدفعه  ثمن  من  بد  ال  وكان 
واقع ال يمكن فيه  القارئ، في  أمام  التزمتها  التي  المهنية واألدبية 
المراهنة الواثقة على احترام هذه المعايير، واقع تغيب فيه الدولة، 
وتشخصن  الفوضى  لتحضر  منها،  األمنية  خاصة  ومؤسساتها، 
مقولة  وتصبح  للمزاج،  المجال  ليفسح  القانون  ويتراجع  السلطة، 
كانت  الــرأي،  على  مصلتا  سيفا  ضــدي«  فهو  معي  ليس  »مــن 
في  نسير  كأننا  ذلك،  طوال  كنا  أننا  رغم  ضحاياه،  من  »الوسط« 
التوازن  من  استعنا  ما  بقدر  اجتيازه  محاولين  األلغام،  من  حقل 
في  التوزيع  من  ومنعت  جريدتنا،  صودرت  ذلك  ومع  والموازنة، 
الصحفي  بالسبق  المناسبات  البالد وغربها، وضحت في عديد  شرق 
حفاظا  الصحفية  القصة  عناصر  تستوجبها  التي  الشروط  وببعض 

على أمن وسالمة مراسليها في مناطق الحدث.
غير أن ذلك لن يثني جريدة »الوسط« والمؤسسة التي تصدرها 
مقتنعة  وهي  القارئ،  تعهدتها  التي  بالوعود  االلتزام  مزيد  عن 
األزمة  بانحسار  وسينحسر  واستثنائي،  طارئ  ظرف  في  تعمل  بأنها 
الراهنة، وستتعافى البالد، وإن كنا نسعى اآلن ألن نرى الجريدة وقد 
وبنغازي  طرابلس  في  التوزيع  منافذ  عبر  الليبي  القارئ  إلى  وصلت 
تباشر  أن  هو  طموحنا  فإن  الليبية،  والبلدات  المدن  وباقي  وسبها 
التي ستتعافى  ليبيا  الطبيعي داخل  »الوسط« صدورها من مكانها 

واعدة. فتية  حتما، وستعود وتعود معها صحافتها، 
◗ رئيس التحرير

200العد د

< رئيس الوزراء اإليطالى كونتي مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل                 »أرشيفية«

سجل المشهد الدولي حراكا وإيقاعا متسارعين هذا األسبوع، 
الليبية،  آليات حل األزمة  باتجاه البحث عن تصورات وربما 
على خلفية فكرة المؤتمر الدولي، التي أطلقتها قمة الدول 
العسكري  الجمود  بينما الزم  الماضي.  الشهر  الكبار  السبع 
جبهات المواجهة على تخوم العاصمة طرابلس، في حرب 
انتصف شهرها السادس دون مؤشرات على األرض توحي 
بقرب توقفها. وفي السياق دخلت فرنسا على خط التحركات 
الدولي بشأن  المؤتمر  ألمانيا لعقد  التي تقودها  الواسعة، 
إلى  للوصول  أساسية  شروط  أربعة  وضعت  لكنها  ليبيا، 
مواقفها  تأكيد  إيطاليا  أعــادت  بينما  حقيقية،  مصالحة 

السابقة والداعمة جهود المبعوث األممي، غسان سالمة.
عبر  النحو،  هذا  على  الواسعة  تحركاتها  واصلت  برلين 
وبريطانيا  أميركا  دول  عن  ممثلين  ضم  اجتماع  استضافة 
واالتحاد  وتركيا  والصين  وروسيا  ومصر  وإيطاليا  وفرنسا 
األفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص 
لألمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سالمة، وذلك بمبادرة من 

المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، لمعالجة األزمة الليبية.
وحسب جريدة »دي فيلت« األلمانية فإن االجتماع، الذي 
أحيط بسياج من السرية، عقد الثالثاء ولم يعلن عنه، ألنه 
تفصح  ولم  ليبيا«.  في  مختلفين  فرقاء  تدعم  أطرافا  »ضم 
أنهم  إلى  باإلشارة  مكتفية  الحضور،  أسماء  عن  الجريدة 
الدول  رؤســاء  من  لعديد  الخارجية  السياسة  »مستشارو 
والحكومات وكبار المسؤولين من وزارات الخارجية«، إضافة 
إلى كبير مستشاري السياسة الخارجية للمستشارة األلمانية، 
الشرق  سياسة  عن  المسؤول  الدولة  ووزيــر  هيكر،  جان 

األوسط في وزارة الخارجية األلمانية، أندرياس مايكليس.
وقبل أسبوع، حذرت ميركل بوضوح في خطاب برلماني 
من التطورات الحالية في ليبيا، قائلة إن هناك تهديد »حرب 
سورية،  في  الحال  مثل  هناك  لألحداث  وتطورا  بالوكالة«، 
حيث تسود الحرب األهلية لسنوات. وأضافت: »األمر يتعلق 
عقد  إلى  الفيدرالية  الحكومة  وتهدف  الدولة،  باستعادة 

مؤتمر دولي حول ليبيا، الذي ستقوده األمم المتحدة«.
وفي االتجاه نفسه، جاءت دعوة الرئيس األلماني، فرانك 
فالتر شتاينماير، إلى إطالق مبادرة ثالثية مع إيطاليا وفرنسا 
الليبية«، على حد وصفه. ولم  الدولة  تآكل  أجل »منع  من 
يحدد شتاينماير نوع هذه المبادرة، وما إذا كانت استضافة 
انعقاده  المتوقع  الليبية،  األزمة  حول  دوليا  مؤتمرا  بالده 

نهاية العام الجاري جزءا منها.
في  للدعم  بعثتها  رئيس  المتحدة،  األمم  مبعوث  كان 
ليبيا، غسان سالمة، اقترح في إحاطته األخيرة إلى مجلس 
األمن الشهر الماضي خطة من ثالث مراحل لمعالجة الوضع 
خفض  تطويرها  يتطلب  بهدنة  تبدأ  ليبيا،  في  الراهن 
النار،  إلطالق  بوقف  يقضي  اتفاق  إلى  والتوصل  التصعيد 
بليبيا،  المعنية  الدول  فيه  دولي تشارك  تنظيم مؤتمر  ثم 
الفاعلة  المحلية  األطراف  يضم  ليبي  ملتقى  مباشرة  يليه 
في األزمة، كما دعمت قمة الدول السبع الصناعية الكبرى 

أطروحته من أجل تحقيق التسوية.
دخول فرنسا على خط الحراك نحو عقد المؤتمر الدولي 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أكثر بوصول  سيتبلور 
إلى روما، وإجرائه مباحثات مع رئيس الوزراء اإليطالي، بشأن 
تصريحات  لكن  ليبيا.  حول  عقده  المزمع  الدولي  المؤتمر 
الرؤية  أوضحت  األخيرة  لودريان،  إيف  جان  الخارجية،  وزير 
الفرنسية في هذا السياق، إذ رأى الوزير الفرنسي أنه يمكن 
التوصل إلى حل سلمي وسياسي عبر أربعة شروط أساسية 
وهي: »وقف إطالق النار، ومشاركة جميع الفرقاء على طاولة 
مفاوضات واحدة، واحترام المسارات السياسية، ثم تطبيقها 

من خالل إجراء انتخابات«.
وفي إيطاليا، تشير مصادر في رئاسة الوزراء إلى »العمل 

مع  الوثيق  وبالتنسيق  الدوليين  الشركاء  مع  بالتنسيق 
المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، لوضع حد للنزاع 
ما  وفق  هناك«،  السياسية  العملية  إطالق  وإعادة  الليبي 
هذا  »في  قائلة:  المصادر  وأضافت  »آكــي«.  وكالة  نقلته 
التي في  الدبلوماسية  المبادرات  أنه بوسع  المعنى، نعتقد 
في  ثمينة  مساعدة  تشكل  أن  حاليا  التنظيم  إلى  طريقها 
اإلبقاء على االهتمام الدولي بأعلى مستوى وتشجيع تحقيق 
خفض تصعيد حقيقي بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا«. 
خارجية  لوزراء  مؤتمر  إقامة  فرضية  إلى  المصادر  وأشارت 
الجمعية  أعمال  على هامش  الليبية  باألزمة  المعنية  الدول 
المقبل،  األسبوع  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم  العامة 
والمؤتمر الدولي الذي تنوي برلين استضافته هذا الخريف.

اإليطالي،  ــوزراء  ال رئيس  لقاء  كان  نفسه،  الوقت  في 
السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  كونتي،  جوزيبي 
في  اإليطالية  الحكومة  مقر  في  األسبوع،  هذا  منتصف 
المسؤولين  )قصر كيغي(، بحضور عدد من  روما  العاصمة 
أنه »ال حل  تأكيد  أعاد كونتي  والليبيين. حيث  اإليطاليين 
على  إيطاليا  »حرص  إلى  مشيرا  الليبية«،  لألزمة  عسكريا 
إيجاد حل سياسي لتحقيق االستقرار وتنمية وتطوير عالقات 

التعاون مع ليبيا«.
في  إيطاليا  استمرار  بتأكيد  السراج  لقاء  استبق  كونتي، 
مقدمة العمل الدولي من أجل ليبيا موحدة، محذرا من أن 
»جرائم  تشكل  السكنية  المناطق  في  العشوائية  الهجمات 
وبقوة بدعم جهود  بنشاط  ملتزمون  وقال: »نحن  حرب«، 
سالمة،  غسان  الخاص  ممثلها  قيادة  تحت  المتحدة  األمم 
على  إنسانية،  هدنة  وتنفيذ  التوترات  تخفيف  إلى  الهادفة 
غرار هدنة عيد األضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة 
وهشة، تمهيدا لوقف حقيقي إلطالق النار واستئناف الحوار 

بين أطراف النزاع« في ليبيا.
ميدانيا، ارتفعت وتيرة االشتباكات جنوب طرابلس منذ 
الخميس الماضي بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة 
لحكومة الوفاق، في الحرب التي لم تتوقف منذ اندالعها في 
2019/4/4، وأسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيال وإصابة 
النازحين  عدد  قارب  بينما  مدنيون،  بينهم  بجروح   5762
أن  دون  المتحدة،  األمم  وكاالت  حسب  شخص،  ألف   120
ظل  في  اآلن،  حتى  حسمها  من  طرفيها  من  أي  يتمكن 
استمرار تدفق السالح القادم من الخارج، الذي شكل عنصرا 

أساسيا في إطالة مداها، وإطالة معاناة الليبيين جراءها.
تفاصيل ص3

الجمود العسكري الزم جبهات المواجهة 
على تخوم العاصمة دون مؤشرات على 

األرض توحي بقرب توقفها

فرنسا وضعت أربعة شروط للمصالحة، 
بينما أعادت إيطاليا تأكيد مواقفها 

الداعمة لجهود سالمة

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

ذكرى املختار بعيون هولندية: »بطل.. ورمز للمقاومة«
الشهيد«،  »يوم  بذكرى  فقط  الليبيون  يحتفل  لم 
االحتفال  إحياء  في  أيضا  الهولنديون  شاركهم  بل 
ويجري  سبتمبر،   16 يوافق  الــذي  اليوم،  بهذا 
االحتفال به تكريمًا الستشهاد شيخ الشهداء عمر 

المختار.
هذه  أحيت  والتي  ليبيا،  في  الهولندية  السفارة 
للمقاومة«،  »رمز  بأنه  المختار  وصفت  الذكرى، 
)يــوم  سبتمبر  مــن  عشر  ــســادس  ال إن  وقــالــت 
عمر  الشهداء  شيخ  إعدام  ذكرى  يوافق  الشهيد(، 
الرسمي  حسابها  عبر  مضيفة،   ،1931 في  المختار 
للمقاومة  رمزا  )المختار(  يزال  »ال  بـ»فيسبوك«: 

لثباته البطولي في مقاومة القوات اإليطالية«.
عن  تبعد  التي  األشهب،  بئر  بلدية  وفي  محليا، 
الشهداء  شيخ  ولد  كيلومترا،   80 من  بأكثر  طبرق 
بالشهيد،  البلدية دائما  ليرتبط ذكر  المختار،  عمر 
الذي قاتل االحتالل اإليطالي طوال 20 عاما. وأحيت 
وسط  المختار،  الستشهاد  الـ88  الذكرى  البلدية 
بالمناسبة،  كلمات  عدة  ألقيت  إذ  كبير،  حضور 
تناولت الدور الجليل لـ»المختار« ورفاقه في الدفاع 

لمقاومة  رمــزا  الشهيد  أصبح  وكيف  ليبيا،  عن 
المستعمرين في الوطن العربي واإلسالمي أجمع.

التذكاري  النصب  زاروا  االحتفال  المشاركون في 
ولد  الــذي  الكهف  وأيضا  البلدية،  في  للشهيد 
ثم  روحه،  على  الفاتحة  قرأوا  وهناك  المختار،  فيه 
وزير  قال  جانبه،  من  بالكهف.  تفقدية  جولة  أجروا 
خارجية الحكومة الموقتة، عبد الهادي الحويج، في 
تصريحات خالل حضوره االحتفال، إن الكهف يعتبر 
رمزا لكل الليبيين، الذين يرون أنه أكبر وأعظم من 

كل قصور العالم.
بيت  إلى  نسبه  يعود  الــذي  المختار  عمر  ولد 
منطقة  في  القاطنة  المنفة  قبيلة  من  فرحات 
 ،1858 أغسطس   20 في  ليبيا  شــرق  البطنان 

بمنطقة جنزور شرق مدينة طبرق.
واستمر في قيادة المقاومة الليبية 20 عاما حتى 
 1931، العام  من  سبتمبر   11 في  األسر  في  وقع 
على  الحكم  ويصدر  له،  صورية  محاكمة  لتجري 
 1931 سبتمبر   16 في  إعدامه  جرى  الذي  المختار 

ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.



أعلنت خدمة »نتفليكس« حصولها 
على حقوق عرض مسلسل 

»ساينفيلد« األميركي اعتبارا من 
2021، في إطار الجهود التي 
تبذلها منصات البث التدفقي 

لتعزيز مضمونها في ظل المنافسة 
المحتدمة في القطاع.

وتحاول »نتفليكس« تعزيز 
مضامينها من المسلسالت 

الجماهيرية، خصوصا في ظل 
خسارتها حق عرض »فريندز« 
اعتبارا من نهاية العام الحالي، 

وكذلك األمر مع »ذي أوفيس«، 
الذي ستتوقف عن عرضه اعتبارا 

من 2021، وهما المسلسالن 
األكثر مشاهدة على منصتها.

وحقوق البث الرقمي لمسلسل »ساينفيلد« مملوكة حاليا لمنصة »هولو« 
التابعة لمجموعة »ديزني«، منذ 2015، ولم يتم اإلعالن عن قيمة الصفقة، 

ودفعت »إن بي سي يونيفرسال« 500 مليون دوالر على خمس سنوات لحيازة 
حقوق »ذي أوفيس«، بينما دفعت »وورنر ميديا« 425 مليونا في مقابل حق 

عرض »فريندز« لخمس سنوات أيضا.
وباتت المسلسالت القديمة ورقة أساسية في المنافسة في هذا القطاع، 

على مشارف إطالق »آبل« و»ديزني« منصتيهما للفيديو بالبث التدفقي 
في نوفمبر، قبل أن تنضم إلى هذه السوق »وورنر ميديا« و»إن بي سي 
يونيفرسال« في 2020. أما »سوني«، التي تملك فعليا حقوق »ساينفيلد« 
وتبيع حق استخدام هذا العمل للشركات األخرى، فلم تنجح في الدفع قدما 
بمنصتها الخاصة »بالي ستايشن فيو«، ولم يكن لديها تاليا مصلحة في 

استرجاع الحق الحصري لعرض المسلسل.
وإضافة إلى »فريندز« و»ذي أوفيس«، ستفقد »نتفليكس« حق عرض أفالم 

»ستار وورز« وإنتاجات »بيكسار« و»مارفل«، التي كانت تبث جزءا منها وهي 
مملوكة لمجموعة »ديزني« أيضا.

تواصـل 02

عمري أورزقي موش فيد اعداي*** أبها مقتنع مهما الدنيا لفت
عقاب بشر عندي مالهم شي راي*** لوكان فيدهم راه المويه جفت

عظيم قدرته عابي علي موالي *** ما عمر روح بال قضاه توفت

»#اشتقنالك_ هاشتاغ  عبدالوهاب  شيرين  المصرية  الفنانة  محبو  أطلق 
شيرين« بعدما تجاهلت الرد على استفساراتهم حول أسباب غيابها.

3000 تغريدة، منها  جمهور شيرين وضع الئحة مطالب عبر أكثر من 
جديدة  منفردة  أغنيات  وطرح  الفنية،  الحفالت  لتقديم  مطربتهم  عودة 
أثناء التحضير لأللبوم الجديد، والعودة لنشر مقاطع فيديو وصور حديثة 

تطمئنهم على حقيقة الوضع الصحي للمطربة المصرية.
تغريدة  وأطلقت  هاشتاغ»#اشتقنالك_شيرين«،  مع  تجاوبت  شيرين 
ودايما  شكرا  بجد  ده.  والتفاعل  ليا  بحبكم  جدا  فرحانة  »أنا  فيها:  قالت 
ضهر وسند ألي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما 
على  شغالة  وحاليا  أجــازة  في  كنت  أنا  عليا.  بتسأل  ناس  هالقي  غبت 
بألبوم  أرجعلكم  اهلل  شاء  إن  أغنيتين.  أول  منه  وخلصت  الجديد  ألبومي 

قوي يعوض الغياب«.

أعلنت شركة »سناب« اليوم عن ميزة جديدة اللتقاط صور سيلفي مجسمة 
من خالل وضع التصوير الجديد »3D Camera« في تطبيق »سناب«، وهي 
ثم  بورتريه  صور  التقاط  إمكانية  التطبيق  لمستخدمي  تتيح  التي  الميزة 
تحويلها تلقائيا إلى صور تبدو مثل صور سيلفي مجسمة، مع إمكانية إضافة 

تأثيرات مباشرة على الصور.
كما أعلنت الشركة عن تأثيرات »3D« جديدة لمستخدمي 
السحب الكتشافها ضمن  إال  المستخدم  ما على  »سناب«، 
»3D Camera« شبيهة  ميزة  وتبدو  التأثيرات،  أو  الفالتر 
لمستخدمي  »فيسبوك«  وفرتها  التي  بالميزة  جدا 
 ،2019 الحالي  العام  من  سابق  وقت  في  التطبيق 
تأثير  على  تعتمد  أو  بورتريه  أي صورة  تحول  والتي 
وجعل  الصور  في  ما  شيء  على  بالتركيز  البوكيه 

الخلفية ضبابية إلى صورة مجسمة.
اآلن   »3D Camera« »سناب«  ميزة  وتتوافر 
»آيفون  هواتف  خالل  من  التطبيق  لمستخدمي 
»آيفون  ذلك  في  بما  األحــدث  »آيفون«  وهواتف   »X
قالت   »Snap« شركة  لكن  ماكس«،  برو  و»11  برو«  و»11   »11
ومشاهدتها،  المجسمة  الصور  مع  التفاعل  التطبيق  مستخدمي  بإمكان  إن 
لكنها لم تكشف عن موعد توافر الميزة الجديدة لهواتف أندرويد، ويمكن 
للمستخدمين تحميل أحدث إصدار من تطبيق »سناب« مجانا من خالل متجر 

.»App Store« آبل« للتطبيقات«

هاشتاغ »#اشتقنالك_شيرين« 

سناب« تتيح للمستخدمني 
نشر صور سيلفي مجسمة

الرسائل  خدمة  تعليق  »فيسبوك«  موقع  أعلن 
األوتوماتيكية للحملة االنتخابية لحزب الليكود، لمدة 24 

ساعة بعد تحريضها الدموي ضد الفلسطينيين.
»تم  إنه  بالقول  قرارها  »فيسبوك«  إدارة  وعللت 
تعليق الحملة االنتخابية لحزب الليكود لمدة 24 ساعة، 
وذلك بعد انتهاك سياسة النشر، فبعد متابعة ومراجعة 
يتعلق بخطاب  بما  لسياستنا  انتهاكا  المنشورات وجدنا 

الكراهية«.
وحرض رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتانياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع 
»فيسبوك«، على النائب أيمن عودة بشكل خاص، وجاء 
في رسالته: »يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة األسبوع 
حكومة  وليبرمان،  غانتس  وعودة،  البيد  مع  المقبل، 
يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون 
إبادتنا جميعا، أطفاال، ونساء ورجاال، التي ستسمح إليران 

بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا«.
رئيس  عودة  أيمن  النائب  توجه  السياق،  هذا  وفي 
شركة  ممثلي  إلى  الفور  على  المشتركة  القائمة 
المحرضة  الرسائل  هذه  بإزالة  وطالبهم  »فيسبوك«، 

ومعاقبة نتانياهو.
وبناء على طلب عودة، أعلنت شركة »فيسبوك« عن 
تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس 

الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.
وكانت حملة نتانياهو االنتخابية حاولت أن تنأى به عن 
إنها »نشرت  قائلة  انتقادات،  أثارت موجة  التي  الرسالة 
من قبل موظف فيها دون معرفة نتانياهو شخصيا، وتم 

حذفها فور اطالع نتانياهو عليها«.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
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»سامسونغ« تتحدى »آيفون« 

»غوغل« تكشف عن هاتفها »بيكسل 4« في أكتوبر

كلمة1000

● حضور قياسي لمهرجان التذوق بنغازي

ــن عــمــالق  ــي ــد جـــديـــد ب ــح ــي ت فـ
الجنوبية  الكورية  التكنولوجيا  صناعة 
األميركية  ونظيرتها  »سامسونغ« 
»سامسونغ«  شركة  نشرت  ــل«،  »أبـ
فيديو ترويجياً جديدًا يدعو مستخدمي 
ــون« مــن »أبـــل« إلى  ــف هــواتــف »آي
التبديل إلى أحدث هواتفها »جالكسي 
 )Galaxy Note 10(  »10 نـــوت 
ضمن   )Bokeh( بميزة  واإلعجاب 

الفيديو.
الترويجي  الفيديو  ويــأتــي 
الجديد في أعقاب إعالن شركة 
هواتفها،  ــدث  أح عن  »أبـــل« 

األسبوع المنقضي.
هواتف  »سامسونغ«  وتحدت 
الفيديو  ــالل  خ مــن   »11 ــون  ــف »آي

الجديد، الذي يوضح أن كاميرا »آيفون 11« 
المستخدمين  رغبات  تلبية  على  قادرة  غير 
إلى حد كبير، قائلة إن هاتف »غاالكسي نوت 

10« هو األفضل في هذا المجال.
المستخدمين  »سامسونغ«  ترويج  وحث 
على التركيز على ما يهم من خالل تسليط 
الكاميرا ال تمتلكها  الضوء على ميزة ضمن 

هواتف »آيفون« الجديدة.
وامــرأة  رجل  اإلعــالن  خالل  من  ويظهر 
»آيفون«  يحمالن  جنب،  إلى  جنباً  يقفان 
الــتــوالــي،  على   »10 نــوت  و»غــاالكــســي 
»آيفون«،  عكس  وعلى  فيديو،  ويلتقطان 
قادر على طمس   »10 فإن »غاالكسي نوت 
خلفية الفيديو في الوقت الحقيقي للحصول 

.)Bokeh( على تأثير
»آيفون«  أجهزة  أن  من  الرغم  وعلى 

 )Portrait Mode( وضــع  لديها  الحديثة 
لتمويه خلفية األشخاص والحيوانات األليفة 
تقدم  ال  »آبل«  فإن  الصور،  في  والكائنات 
عبر  الفيديو  ضمن   )Bokeh( تأثير  ميزة 

تطبيق الكاميرا األساسي.
»آيفون«  هواتف  لمستخدمي  ويمكن 
إلى  الفيديو  خلفية  طمس  على  الحصول 
الجهات  كاميرا  تطبيقات  باستخدام  ما  حد 

.)FiLMiC Pro( الخارجية، مثل
ــدرت هاتف  وكــانــت »ســامــســونــغ« أصـ
أغسطس،   23 في   »10 نــوت  »غاالكسي 
يبدأ  بينما  دوالرًا،   950 من  يبدأ  بسعر 
 999 سعر  من   )iPhone 11 Pro( نموذج 
قبل  المسبقة  الطلبات  باب  فتح  مع  دوالرًا، 
المتاجر غدًا الجمعة، 20 سبتمبر  توافره في 

.2019

من  الجديدة  مجموعتها  »غوغل«  تقدم 
الذكي  هاتفها  يشمل  قد  بما  المنتجات 
تنظمه  حدث  خالل   ،»4 »بيكسل  الجديد 
ما  وفــق  نيويورك،  في  المقبل  الشهر 

أعلنت المجموعة، اإلثنين.
عليها  حصلت  مقتضبة  رســالــة  وفــي 
المجموعة  دعت  برس«،  »فرانس  وكالة 
وسائل  اإلنــتــرنــت  مــجــال  فــي  العمالقة 
اإلعالم إلى »الحضور لمعاينة جديد غوغل 
المنتج  يكون  أن  أكتوبر«.ويرجح   15 في 
 »4 »بيكسل  هاتف  الحدث  هذا  في  األبرز 
من  جزئيا  استخدامه  يمكن  الذي  الذكي، 
في  بحركات  القيام  بمجرد  اللمس،  دون 

اليد يرصدها نظام استشعار.
وحسب تفاصيل كشفت عنها المجموعة 
يمكن  يوليو،  نهاية  العمالقة  األميركية 
خاصية  خالل  من  الجهاز  على  القفل  فتح 
لن  »غوغل«  أن  غير  الوجه،  إلى  التعرف 
بهذه  المرتبطة  الشخصية  البيانات  تنقل 

الخاصية إلى خدمات أخرى.
ومن شأن دمج تقنية مسماة »سولي«، 
على  »بيكسل«  فريق  يعمل  رادار  وهــو 

يشكل  أن  سنوات،  خمس  منذ  تطويره 
االبتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد.

الحدث  فــي  »غــوغــل«  تكشف  كذلك 
عن  المقبل  الشهر  منتصف  المنتظر 
الكمبيوتر  جهاز  بينها  ــرى  أخ منتجات 
أطلقته  الذي  بــوك«،  »بيكسل  المحمول 

في 2017.
كشفت  بعدما  »غوغل«  إعــالن  ويأتي 
عن  الماضي،  الثالثاء  »أبــل«،  منافستها 
»آي  هــواتــف  مــن  الجديدة  مجموعتها 
فون« والجيل الجديد من أجهزة »آي باد« 

اللوحية وساعة »أبل ووتش« الذكية.

»نتفليكس« تشتري حقوق 
مسلسل »ساينفيلد«

حظيت أغنية »يا مختار« للفنان الكبير أحمد فكرون بمتابعة 
كبيرة على موقع »يوتيوب« وصفحات التواصل االجتماعي.

األغنية من كلمات الشاعر الغنائي الكبير نبيل الجهمي، 
الفنان أحمد فكرون، حيث تذكر كلماتها  وألحان وتوزيع 
بشيخ الشهداء عمر المختار، نائب رئيس المقاومة الليبية 

ضد االحتالل اإليطالي.

رواد  فإن   1996 سنة  إطالقها  جرى  األغنية  أن  ورغم 
الفيديو  وموقع  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات 
بها  كبيرا  اهتماما  أبدوا  »يوتيوب«  العالم  في  األشهر 
شيخ  الستشهاد   88 الذكرى  مرور  بسبب  األسبوع،  هذا 
الشهداء عمر المختار، الذي أعدمه االحتالل اإليطالي في 

16 سبتمبر 1931.

رائعة »يا مختار« تحظى بمتابعة كبيرة  
»فيسبوك« يعاقب نتانياهو بعد 

تحريضه ضد الفلسطينيني

#هشـتاغ

أعلن برنامج »The Talent« بالتعاون مع شركة 
»تويتر« إطالق ميزة التصويت المباشر ألول مرة في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهدف منح عشاق 
البرنامج فرصة التصويت لمشتركهم المفضل أونالين 

والتأثير في نتائج التصويت النهائية.
وبما أن برنامج »The Talent« هو أول برنامج 

غناء أونالين في العالم العربي يعطي المشترك فرصة 
تحقيق حلمه في الوصول إلى النجومية والعالمية 
أونالين وبسهولة، واختارت »تويتر« إطالق هذه 

الميزة لتكون أول تجربة للتصويت باستخدام الرسائل 
الخاصة أونالين ومع برنامج محترف في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، وذلك إلى جانب التصويت 
عبر الموقع اإللكتروني، التطبيق والرسائل النصية.

وقالت مديرة الشراكات اإلعالمية لشركة »تويتر« 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كندة 

إبراهيم: »ستتيح هذه الطريقة الفريدة للمعجبين في 
المنطقة التصويت بسهولة لمشتركهم المفضل من 
خالل رسائل تويتر الخاصة. وسيكون لدى المصوتين 

خيار إبقاء أصواتهم سرية أو مشاركتها علنا مع 
متابعيهم لتشجيعهم على اإلدالء بأصواتهم. ونحن 

متشوقون لمتابعة أحداث معركة التصويت وهي 
تتطور في هذا البرنامج المبتكر«.

كشف تطبيق المراسالت الفورية األشهر عالميا 
»واتسآب« عن ميزة جديدة، انتظرها الماليين من 

مستخدميه حول العالم، وهي التي تتيح إرسال الصور 
مباشرة على حاالت »فيسبوك«.

وكشف التطبيق عن هذا التحديث لمنصتي آيفون 
وأندرويد في وقت واحد، حيث يمكن للمستخدمين 

تحميل أحدث نسخة من متجري آب ستور وجوجل 
بالى.

اآلن وبكل بساطة يمكنك الضغط على خيار وضع 
الحالة الجديدة على كل من »واتسآب« و»فيسبوك« 

في وقت واحد، بضغطة زر واحدة.
يذكر أن عدد مستخدمي تطبيق »واتسآب« تجاوز 
المليار ونصف المليار شخص حول العالم، وهو رقم 

ضخم يجعله األكثر استخداما بعد »فيسبوك«.

»تويتر« تتيح التصويت أونالين 
»THE TALENT« لبرنامج

»واتسآب« يكشف ميزة 
جديدة طال انتظارها
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النحو،  هذا  على  الواسعة  تحركاتها  واصلت  برلين 
عبر استضافة اجتماع ضم ممثلين عن دول أميركا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين 
العربية،  الدول  وجامعة  األفريقي  واالتحاد  وتركيا 
إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  حضره  كما 
ليبيا، غسان سالمة، وذلك بمبادرة من المستشارة 
الليبية.  األزمة  لمعالجة  ميركل،  أنغيال  األلمانية 
وحسب جريدة »دي فيلت« األلمانية فإن االجتماع، 
ولم  الثالثاء  عقد  السرية،  من  بسياج  أحيط  الذي 
يعلن عنه، ألنه »ضم أطرافا تدعم فرقاء مختلفين 
في ليبيا«. ولم تفصح الجريدة عن أسماء الحضور، 
السياسة  »مستشارو  أنهم  إلى  باإلشارة  مكتفية 
الخارجية لعديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار 
المسؤولين من وزارات الخارجية«، إضافة إلى كبير 
مستشاري السياسة الخارجية للمستشارة األلمانية، 
سياسة  عن  المسؤول  الدولة  ووزيــر  هيكر،  جان 
األلمانية،  الخارجية  وزارة  في  ــط  األوس الشرق 

أندرياس مايكليس.
ميركل بوضوح في خطاب  أسبوع، حذرت  وقبل 
إن  قائلة  ليبيا،  في  الحالية  التطورات  من  برلماني 
لألحداث  وتتطور  بالوكالة«،  »حرب  تهديد  هناك 
الحرب  تسود  حيث  سورية،  في  الحال  مثل  هناك 
األهلية لسنوات. وأضافت: »األمر يتعلق باستعادة 
الدولة، وتهدف الحكومة الفيدرالية إلى عقد مؤتمر 

دولي حول ليبيا، الذي ستقوده األمم المتحدة«.
الرئيس  ــوة  دع كانت  نفسه،  السياق  ــي  وف
إطالق  إلــى  شتاينماير،  فالتر  فرانك  األلماني، 
»منع  أجل  من  وفرنسا  إيطاليا  مع  ثالثية  مبادرة 
يحدد  ولم  وصفه.  حد  على  الليبية«،  الدولة  تآكل 
كانت  إذا  ومــا  الــمــبــادرة،  هــذه  نــوع  شتاينماير 
الليبية،  األزمة  حول  دوليا  مؤتمرا  بالده  استضافة 
منها.  جزءا  الجاري  العام  نهاية  انعقاده  المتوقع 
الدولي  المؤتمر  عقد  نحو  بقوة  ألمانيا  وتدفع 
حول ليبيا، كما كشف ذلك سفيرها أوليفر أوفكتزا، 

عملية  من  تفاؤله  أبدى  الذي  الماضي،  األربعاء 
للمؤتمر«. »الحشد 

بعثتها  رئيس  المتحدة،  األمــم  مبعوث  كــان 
إحاطته  في  اقترح  سالمة،  غسان  ليبيا،  في  للدعم 
األخيرة إلى مجلس األمن الشهر الماضي خطة من 
ثالث مراحل لمعالجة الوضع الراهن في ليبيا، تبدأ 
بهدنة يتطلب تطويرها خفض التصعيد والتوصل 
تنظيم  ثم  النار،  إلطالق  بوقف  يقضي  اتفاق  إلى 
مؤتمر دولي تشارك فيه الدول المعنية بليبيا، يليه 
مباشرة ملتقى ليبي يضم األطراف المحلية الفاعلة 
في األزمة، كما دعمت قمة الدول السبع الصناعية 

الكبرى أطروحته من أجل تحقيق التسوية.
أما فرنسا، فقد دخلت على خط هذا الحراك، إذ 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يصل  أن  المقرر  من 
ماكرون إلى روما، من أجل إجراء مباحثات مع رئيس 
المزمع  الدولي  المؤتمر  بشأن  اإليطالي،  الوزراء 
الخارجية،  وزير  تصريحات  لكن  ليبيا.  حول  عقده 
الرؤية  أوضــحــت  األخــيــرة  ــان،  ــودري ل ــف  إي ــان  ج
الفرنسي  الوزير  رأى  إذ  السياق،  هذا  في  الفرنسية 
عبر  وسياسي  سلمي  حل  إلى  التوصل  يمكن  أنه 
النار،  إطالق  »وقف  وهي:  أساسية  شروط  أربعة 
مفاوضات  طاولة  على  الفرقاء  جميع  ومشاركة 
تطبيقها  ثم  السياسية،  المسارات  واحترام  واحدة، 

من خالل إجراء انتخابات«.
سامح  المصري،  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  وفي 
اتفق  »إذا  لــودريــان:  قــال  القاهرة،  في  شكري، 
المجتمع الدولي على هذه القضية، وهو أيضا قرار 
المسار  على  فنحن  العام،  ونائبها  المتحدة  األمم 
خالل  الصدد،  هذا  في  نتائج  ونتوقع  الصحيح، 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  انعقاد 
واجتماع وزراء خارجية، األسبوع المقبل«، أما رئيس 
الفرنسي،  الشيوخ  بمجلس  والدفاع  الخارجية  لجنة 
الجميع  مشاركة  إلى  دعا  فقد  كومب،  كريستيان 
الوصول  أجل  من  ليبيا  في  السياسي  الحوار  في 
رسمية  رسالة  في  وذلك  الليبية،  لألزمة  حل  إلى 
النواب  إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
في  مصادر  تشير  إيطاليا،  العقوري.وفي  يوسف 

الشركاء  مع  بالتنسيق  »العمل  إلى  الوزراء  رئاسة 
األممي  المبعوث  مع  الوثيق  وبالتنسيق  الدوليين 
الليبي  للنزاع  حد  لوضع  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى 
ما  وفق  هناك«،  السياسية  العملية  إطالق  وإعادة 
قائلة:  المصادر  وأضافت  ــي«.  »آك وكالة  نقلته 
المبادرات  بوسع  أنه  نعتقد  المعنى،  هذا  »في 
حاليا  التنظيم  إلى  طريقها  في  التي  الدبلوماسية 
أن تشكل مساعدة ثمينة في اإلبقاء على االهتمام 
خفض  تحقيق  وتشجيع  مستوى  بأعلى  الدولي 
في  المسلح  الصراع  طرفي  بين  حقيقي  تصعيد 
مؤتمر  إقامة  فرضية  إلى  المصادر  وأشارت  ليبيا«. 
على  الليبية  باألزمة  المعنية  الدول  خارجية  لوزراء 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعمال  هامش 
الذي  الدولي  المقبل، والمؤتمر  نيويورك، األسبوع 

تنوي برلين استضافته هذا الخريف.
الــوزراء  رئيس  لقاء  كــان  نفسه،  الوقت  في 
المجلس  رئيس  كونتي،  جوزيبي  اإليــطــالــي، 
في  األسبوع،  هذا  منتصف  السراج،  فائز  الرئاسي، 
)قصر  روما  العاصمة  في  اإليطالية  الحكومة  مقر 
اإليطاليين  المسؤولين  من  عدد  بحضور  كيغي(، 
حل  »ال  أنه  تأكيد  كونتي  أعاد  حيث  والليبيين. 
عسكريا لألزمة الليبية«، مشيرا إلى »حرص إيطاليا 
وتنمية  االستقرار  لتحقيق  سياسي  حل  إيجاد  على 

وتطوير عالقات التعاون مع ليبيا«.
استمرار  بتأكيد  السراج  لقاء  استبق  كونتي، 
ليبيا  أجل  من  الدولي  العمل  مقدمة  في  إيطاليا 
في  العشوائية  الهجمات  أن  من  محذرا  موحدة، 
وقال:  حرب«،  »جرائم  تشكل  السكنية  المناطق 
جهود  بدعم  وبــقــوة  بنشاط  ملتزمون  »نحن 
غسان  الخاص  ممثلها  قيادة  تحت  المتحدة  األمم 
سالمة، الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة 
إنسانية، على غرار هدنة عيد األضحى، على الرغم 
لوقف  تمهيدا  وهشة،  قصيرة  كانت  كونها  من 
أطراف  بين  الحوار  واستئناف  النار  إلطالق  حقيقي 

النزاع« في ليبيا.
جنوب  االشتباكات  وتيرة  ارتفعت  ميدانيا، 
القيادة  طرابلس منذ الخميس الماضي بين قوات 

في  الــوفــاق،  لحكومة  التابعة  والــقــوات  العامة 
وأسفرت  السادس،  شهرها  دخلت  التي  المعركة 
عن سقوط نحو 1093 قتيال وإصابة 5762 بجروح 
بينهم مدنيون، بينما قارب عدد النازحين 120 ألف 

شخص، حسب وكاالت األمم المتحدة.
التابع  الجيش  قوات  باسم  العسكري  الناطق 
إن  قال  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة،  للقيادة 
قوات القيادة العامة مستنفرة وجاهزة لحين صدور 
أمر من القائد العام بالتحرك، وأنها »تقترب رويدا 
وتيرتها  ستزيد  والمعركة  طرابلس،  من  رويــدا 
المقبلة وتدخل مرحلة حاسمة  القليلة  األيام  خالل 

جدا، وستسمعون أخبارا سارة قريبا«.
كان  الجديد  الميداني  الجديد  التطور  لكن 
جوية  غارات  استهداف  عبر  الحرب،  نطاق  توسيع 
وقاعدة  بسرت،  وتأمين  حماية  لقوة  تابعة  مواقع 
أبوهادي، مما أسفر عن سقوط  الجوية  القرضابية 
أغباق  القوة، هما أمحمد فتحي  قتيلين في صفوف 
جريحا   12 عن  فضال  قحيط،  السالم  عبد  وعلي 
آخرين إصاباتهم متفاوتة، حسب آمر القوة، العميد 
النعاس عبداهلل، واستهدفت الغارات موقعا للغرفة 
بحي الزعفران بجوار مصنع األعالف بسرت، يتكون 
من طابقين تعرض للدمار تم استهدافه بغارتين، 

كما تعرضت منطقة أبو هادي لغارة جوية أخرى.
استهداف  ــى  إل معيتيقة  مطار  تعرض  كما 
الثالثاء،  الغضب«،  أعلنت عملية »بركان  إذ  جديد، 
ويعد  الدولي،  معيتيقة  مطار  طيران  استهداف 
قصف مطار معيتيقة هو التاسع منذ يوليو الماضي 
العاصمة  حرب  ــدالع  ان منذ  والعشرين  والثاني 
مغلقا  المطار  ويظل  الماضي،  أبريل  في  طرابلس 
منذ أكثر من أسبوعين. وما بين الشروط الفرنسية 
للتوصل إلى مصالحة حقيقية في ليبيا، والتحركات 
ووسط  السرية،  نطاق  اتخذت  التي  األلمانية 
استمرار القصف المتبادل بين طرفي الحرب، يبقى 
السؤال قائما حول فرص انعقاد هذا المؤتمر، وما 
إذا كانت هناك صفقات يجري طبخها للتوصل إلى 

تسوية شاملة للملف الليبي.

طرابلس، عواصم - الوسط

حرب العاصمة طرابلس توسع نطاق القصف إلى سرت

املؤتمر الدولي: 4 شروط فرنسية وسياج أملاني من السرية

في  المتخصص  للكاتب  واشنطن  معهد  في  تقرير  سلط 
على حرب طرابلس، في  الضوء  فيشمان،  بين  الليبي  الشأن 
قوات  قائد  إطالق  على  أشهر  خمسة  من  أكثر  مرور  مناسبة 
القيادة العامة المشير خليفة حفتر، شرارة بدايتها في محاولة 
مئات  خلفت  حرب  في  طرابلس،  العاصمة  على  للسيطرة 

القتلى والمصابين وعشرات اآلالف من النازحين.
قوات  بين  مستعرة  حرب  انطلقت  الماضي  أبريل   4 وفي 
الجيش التابعة للقيادة العامة وقوات الجيش التابعة لحكومة 
الداخلية  القوى  من  العديد  تحاول  فيما  الوطني،  الوفاق 

والخارجية التوسط لوقف إطالق النار دون جدوى.
لوقف  األمثل  الحل  أن  تقريره،  في  فيشمان،  بين  ويرى 
لكال  السالح  لتصدير  جاد  حظر  هو  طرابلس،  في  الحرب 
الطرفين المتنازعين، مع استنزاف القتال للمعدات المتاحة مع 

الطرفين حاليًا.
ويقول في تقرير، إنه »بعد مرور خمسة أشهر على الحرب 
أن  فمنذ  هوادة،  بال  العنف  أعمال  تستمر  ليبيا،  في  األهلية 
الماضي،  أبريل  أطلق خليفة حفتر هجومه على طرابلس في 
خلفت الحرب أكثر من 1100 قتيل وأكثر من 100 ألف مشرد، 
هجوم  إلى  عمومًا  بري  هجوم  من  القتال  طبيعة  وتحولت 
الطائرات  من  مجموعة  من  الجوية  الضربات  على  يعتمد 

الليبية القديمة والطائرات دون طيار المستوردة«.
واشنطن،  معهد  في  سابق  باحث  مساعد  هو  وفيشمان، 
ومحرر كتاب »شمال أفريقيا في مرحلة انتقالية: النضال من 
 ،2015 العام  صدر  الذي  والمؤسسات«  الديمقراطية  أجل 
األميركي  القومي«  األمن  »مجلس  طاقم  ضمن  عمل  كما 
بما في ذلك مديرًا لشؤون شمال   ،2013-2009 الفترة  في 

أفريقيا واألردن.
األضــرار  تقليص  عن  ــداًل  »ب األميركي،  المحلل  وتابع 
الجانبية، من المرجح أن تكون الطائرات دون طيار مسؤولة 
أن  مؤكدًا  المدنيين«،  ضد  الجماعية  اإلصابات  هجمات  عن 
بين  السياسية  المفاوضات  إلى  العودة  أو  النار  إطالق  »وقف 
الوطني  والجيش  دوليًا  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة 
الليبي بقيادة حفتر، أصبح مستحياًل أكثر من أي وقت مضى، 
التي  الدولي  المجتمع  المتكررة من  النداءات  الرغم من  على 

تدعو إلى إحالل السالم«.
السبع  الــدول  مجموعة  قادة  أعلن  األخيرة،  اآلونــة  وفي 
دعمهم لـ»وقف طويل األجل إلطالق النار« في ليبيا، وضرورة 
التوصل إلى حل سياسي، لكن أصبحت مثل هذه التصريحات 
الدولية الروتينية »خطابات رنانة خالية من أي معنى«، وفق 

بين فيشمان.
وشدد على أن التقليد القديم بعقد مؤتمرات دولية ترمي 
كان  إذ  بــدوره،  مشكلة  يطرح  السالم  محادثات  تحفيز  إلى 
قد  فرنسا،  بقيادة  السبع  الدول  مجموعة  عن  الصادر  البيان 
حث على عقد »مؤتمر دولي آخر معد بشكل جيد يجمع كافة 
بهذا  العالقة  ذوي  اإلقليميين  واألطــراف  المصلحة  أصحاب 

النزاع«.
وكرر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نيته عقد 

مثل هذا المؤتمر في خطاب أدلى به في 29 أغسطس.
 ،2017 العام  في  رئيسًا  ماكرون  إيمانويل  انتخاب  ومنذ 

اندالع  قبل  وذلك  ليبيا،  حول  مماثلين  مؤتمرين  استضاف 
الحرب األهلية األخيرة، »وكانت مقاربة فرنسا إزاء ليبيا، التي 
شملت عمومًا حفتر باعتباره العبًا سياسيًا أساسيًا وسعيًا إلى 
ضمه إلى الساحة السياسية، قد باءت بالفشل«، بحسب بين 

فيشمان.
ذاتها،  االستراتيجية  له  آخر  دولي  مؤتمر  عقد  شأن  ومن 
سواء عقد في باريس أو في إطار االجتماعات المقبلة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك، أن يكرر »الوعود الفارغة 
نفسها«، يضيف بين فيشمان: »لكي يحقق أي مؤتمر نتيجة 
الرئيسية  األسباب  أحد  معالجة  على  يركز  أن  يجب  ملموسة، 
للحرب األهلية األخيرة المتمثل في »تسليح الطرفين الفاضح 

الساكن  األسلحة  لحظر  انتهاك  في  خارجية  ــراف  أط من 
المفروض منذ فترة طويلة من قبل مجلس األمن الدولي«.

في  األسلحة  توريد  على  حظرًا  فرض  األمن  مجلس  كان 
إطار تدخله في ليبيا العام 2011، وبقي القرار ساري المفعول 
على الورق فقط، إذ ال توجد آلية تنفيذ للتحقق من السفن أو 
واألسوأ  محتملة،  أسلحة  شحنات  تنقل  التي  الجوية  الرحالت 
تفريغ  يتم  حيث  النهار،  وضح  في  يحصل  هذا  أن  ذلك،  من 
المركبات المصفحة على األرصفة وتحلق الطائرات المسلحة 

دون طيار في السماء اآلتية بوضوح من خارج ليبيا.
مزودين  على  طــرف  كل  يعتمد  الحرب،  استمرار  ومــع 
المتطورة  واألنظمة  األسلحة  يضاهي  أن  أجل  من  خارجيين 

بشكل متزايد من الطرف اآلخر.
ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  صرح  وكما 
الماضي،  يوليو  أواخر  في  األمن  مجلس  أمام  سالمة،  غسان 
ومركبات  طيار  دون  مسلحة  طائرات  نقل  أخيرًا  تم  »فقد 
الثقيلة  باألسلحة  محملة  صغيرة  نقل  وشاحنات  مصفحة 
الهاون  وقذائف  االرتداد  عديمة  والبنادق  الرشاشة  والمدافع 
ودعمها  أجنبية  حكومات  مع  بتواطؤ  ليبيا  إلى  والصواريخ 

الواضح بالفعل«.
التي لم  ويتابع بين فيشمان: »من جهة، تردد أن تركيا، 
تنضم أبدًا إلى توافق دولي يدعو إلى وقف إطالق النار، زودت 
حكومة الوفاق الوطني بمركبات مصفحة وطائرات دون طيار، 

وقفًا  تدعم  أنها  علنًا  المتحدة  العربية  اإلمارات  تدعي  فيما 
من  حفتر  المشير  قوات  دعمت  لطالما  ولكنها  النار،  إلطالق 
خالل بناء قاعدة جوية عسكرية في شرق ليبيا وتزويد الجيش 
الوطني الليبي، بطائرات دون طيار صينية الصنع، إلى جانب 

مركبات مصفحة ومواد إضافية«.
في  لحفتر  دعمها  كشفت  التي  فرنسا،  »أمــا  ويضيف: 
الفرنسية  الخاصة  القوات  عناصر من  ثالثة  لقي  2016 حين 
أخيرًا  أرسلت  فقد  بنغازي،  في  مروحية  تحطم  في  حتفهم 
على  هجومه  في  الليبي  الوطني  الجيش  لمرافقة  قواتها 
من  وجودها  كشف  »تم  أنه  موضحًا  قوله،  وفق  طرابلس«، 
أن  بعد  للدبابات،  المضادة  جافلين  صواريخ  اكتشاف  خالل 
الوطني  الجيش  بطرد  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  قامت 
وجود  فرنسا  وبررت  االستراتيجية..  غريان  مدينة  الليبي من 
صواريخ جافلين األميركية األصل لحماية قواتها، مقرة بشكل 
تدعو  ذلك،  ومع  حفتر،  لمساعدة  قوات  نشرت  أنها  أساسي 
المفاوضات  النار واستئناف  إلى وقف إطالق  باريس باستمرار 
بأشكال  حفتر،  هجوم  منذ  مرات  تسع  األقل  على  السياسية، 

مختلفة ومتعددة األطراف«.
يعتبر  ليبيا  حول  آخر  مؤتمر  عقد  أن  فيشمان  بين  ويرى 
سببًا الستمرار الجمود السياسي، ما لم يعالج بشكل ملموس 
مسألة استيراد األسلحة بطريقة غير قانونية، »فحتى اآلن لم 
يفضل  التي  النقطة  إلى  المتنازعين  الطرفين  من  أي  يصل 
فيها التسوية السياسية على استمرار الحرب، ال سيما بالنظر 
إلى االنقسام المتنامي في البالد.. وبالتالي، تتمثل الطريقة 
في  السياسية  المفاوضات  استئناف  إمكانية  لتغيير  الوحيدة 
البدء باستنزاف مصدر األسلحة والمعدات الخاصة بكل طرف«.
ويؤكد أن واشنطن تعد المرشح األفضل لقيادة مثل هذه 
»منع  على  وافقت  واإلمارات  وفرنسا  مصر  أن  فبما  المبادرة، 
شحنات األسلحة المزعزعة لالستقرار« إلى ليبيا في 16 يوليو 
الماضي، يتعين على الواليات المتحدة دعوة هذه الدول إلى 
حظر  لفرض  آلية  إعداد  مناقشة  وإلى  االلتزام  بهذا  الوفاء 
يؤدي  فقد  الحليفة،  الدول  هذه  وافقت  وإذا  األسلحة،  توريد 
إمدادات  حظر  إلى  الدول  هذه  ويعرض  تركيا  عزل  إلى  ذلك 
األسلحة بطريقة قد ال تناسبها، علمًا بأن آلية تطبيق محدودة 
لن تتطلب فريق تفتيش دوليًا كبيرًا على األرض أو نشر قوات 

بحرية، وفق بين فيشمان.
علنيًا  تحلياًل  تقدم  أن  المتحدة  للواليات  يمكن  وبدايًة، 
للصور يكشف استخدام أي من الطرفين طائرات مسلحة دون 
طيار.. »ومن شأن تجريد حفتر من قدرته على تنفيذ هجمات 
الهجوم  أن يحد بشكل كبير من قدرته على مواصلة  جوية، 
في الغرب«. كما أن منع الشحنات التركية من شأنه أن يقلل 

قدرة قوات حكومة الوفاق على إعادة التسلح.
الجهة  ليبيا«  في  للدعم  المتحدة  األمم  »بعثة  تزال  وال 
األفضل للدعوة إلى حوار سياسي متجدد بين كافة الليبيين، 
وليس فقط طرفي النزاع، لكن من دون دعم المجتمع الدولي 
والجهود الحثيثة لمنع الطائرات دون طيار من التحليق ووقف 
إمدادات األسلحة تتمتع األمم المتحدة بنفوذ ضئيل لتجديد 
محادثات السالم ومساعدة عملية االنتقال السياسي المتوقفة 

في ليبيا منذ فترة طويلة.

● تدفق السالح يعرقل جهود وقف احلرب يف العاصمة طرابلس

روشتة معهد واشنطن للحل :

حظر تصدير السالح.. الحل األمثل لوقف حرب العاصمة 

رغم تجمد الموقف العسكري على 
تخوم العاصمة طرابلس في حرب 

انتصف شهرها السادس، فإن 
المشهد الدولي سجل حراكا واسعا 

ومتسارعا هذا األسبوع إلنضاج فكرة 
المؤتمر الدولي، وهو المبادرة التي 
اقترحها اجتماع الدول السبع الكبار 

الشهر الماضي.
 وفي هذا السياق دخلت فرنسا على 

خط التحركات الواسعة التي تقودها 
ألمانيا لعقد المؤتمر الدولي بشأن 

ليبيا، لكنها وضعت أربعة شروط 
أساسية للوصول إلى مصالحة 

حقيقية، بينما أعادت إيطاليا تأكيد 
مواقفها السابقة والداعمة لجهود 

المبعوث األممي، غسان سالمة.

< آثار القصف اجلوي ألحد املواقع العسكرية التابعة لقوة حماية وتأمني سرت
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قيس سعيد يؤيد انتخابات ليبية في وقت عاجل.. ونبيل القروي تربطه عالقات صداقة بأطراف األزمة

ليبيا.. الرقم الصعب في الطريق إلى »قرطاج«
املرشح األكاديمي: الحدود بني البلدين »مصطنعة«.. وصاحب قناة »نسمة« يواجه اتهامات بتلقى 4 مليارات دينار من »فجر ليبيا«

امللف الليبي يتأرجح بني قيس الباحث عن صيغة »سيادة« 
والقروي صاحب العالقة الغامضة بـ »الجماعة املقاتلة«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تونس  رئاسة  على  النهائي  التنافس  أظهر 
األعمال  ورجل  سعيد،  قيس  األكاديمي  بين 
القروي،  نبيل  المالي  الفساد  بتهمة  الموقوف 
صناعة  في  التقليدية  األحزاب  دور  نهاية 
الملفات  على  بظالله  يخيم  ما  وهو  القرار، 
الذي  الليبي  الملف  رأسها  وعلى  الخارجية 
بات منحصرًا بين تصورين غير واضحين لحل 

المرشحين. يتنباهما كل من  األزمة 
القروي  ونبيل  سعيد  قيس  صعود  وشكل 
االنتخابات  من  الثانية  الجولة  إلى  المتأهلين 
حالة  في  المقبل  أكتوبر   6 يوم  تجرى  التي 
15 أكتوبر حال تقديم  أو  عدم تقديم طعون، 
التونسي،  الداخل  في  ليس  مفاجئة  طعون 
اإلقليمي  الصعيدين  على  وإنما  وحسب 
المطروحة  التساؤالت  أن  غير  والدولي، 
دبلوماسية  تركة  معالجة  أساليب  حول  تثار 
الباجي  القايد  السابق  الرئيس  خلفها  ثقيلة 
عن  الحديث  يحضر  عندما  خاصة  السبسي، 
المرشحين  برامج  غذت  التي  الليبية  القضية 
الرئاسي  السباق  خارج  اليوم  باتوا  الذين 
يملك  ال  بينما  األولى؛  الجولة  نتائج  على  بناء 
واضحًا  تصورًا  اليوم  الرئيسان  المتنافسان 
له  كانت  الذي  النزاع  حل  في  لالنخراط 

البالد. على  واجتماعية  اقتصادية  انعكاسات 
الليبية االنتخابات  لتعجيل  دعوة 

في  سعيد،  قيس  المستقل  المرشح  واعتبر 
من  الثاني  للدور  تأهله  عقب  له  تصريحات 
بدول  مرتبط  تونس  مصير  أن  االنتخابات، 
إلى  دعا  االنتخابية  حملته  وخالل  الجوار. 
المنتخب  التونسي  »الرئيس  يدفع  أن  ضرورة 
طاولة  على  الليبية  األزمة  فرقاء  كل  جمع  إلى 
ليبيا،  على  السالح  لتدفق  حد  ووضع  الحوار، 
البالد«.  في  انتخابات  بتنظيم  والتعجيل 
بالدفاع  يتعلق  ال  القومي  األمن  أن  وأوضح 
أن  معتبرًا  ذلك،  من  أشمل  مفهومه  وأن 
ونحن  مباشرة  بصفة  »يهمنا  ليبيا  في  الوضع 

شعب واحد«، حسب تعبيره.
مصطنعة  حدود  وجود  عن  سعيد  وتحدث 

الشعب  يستعيد  أن  والبد  الدولتين  بين 
»تنظيم  من  أسفه  عن  معبرًا  سيادته،  الليبي 
مؤتمرات ولقاءات في عواصم خارج ليبيا حول 
أن  والحال  ليبي  أي  دون حضور  الليبي  الشأن 
من  والبد  السيادة  صاحب  هو  الليبي  الشعب 
أرضه«.  على  للتعبير عن سيادته  إيجاد صيغة 
وأشار إلى أن دور الرئيس التونسي القادم في 

الطرح وأن  أن يطرح مثل هذا  الشأن هو  هذا 
ليبيا،  الشقيقة  في  الدموية  الصراعات  يوقف 
القومي  األمن  من  جانب  يتجلى  ذلك  وفي 

التونسي.
قيس  تقلد  من  الغرب  مخاوف  يثير  ما  لكن 
سعيد الرئاسة وعيده وتحذيره إلى فرنسا ودول 
أجنبية بصفة عامة، بأن شعوبهم ليست أفضل 

أياديهم  رفع  عليهم  وأن  تونس  شعب  من 
األوروبي  االتحاد  يعد  بينما  البالد  ثروات  عن 
الشريك االقتصادي األول لتونس كما قدم دعمًا 
الثورة وذلك إلنجاح  ماليًا واقتصاديًا مهمًا بعد 

التجربة الديمقراطية التونسية.
سماه  عما  سابق  وقت  في  سعيد  وكشف 
تظهر  التي  تونس«  في  األوروبية  »التدخالت 

بخصوص  الفرنسي–اإليطالي  الصراع  في 
نبيل  الموقوف  الرئاسي  المرشح  قضية 
حين  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  بل  القروي، 
ليبيا  في  يتقاتالن  وإيطاليا  »فرنسا  أن  اعتبر 
من  شيئًا  هناك  أن  وأعتقد  تونس،  وتهمهما 
هذا الصراع في تونس وهو مدمر لتجربتنا«.

القروي إلى  اتهامات 

أما المرشح نبيل القروي فقد حل ثانيًا في السباق 
الرئاسي خالل الجولة األولى بالرغم من توجيه 
أموال،  بغسل  له  اتهامات  التونسي  القضاء 
من  الدينارات  مليارات  بتلقى  أخرى  واتهامات 
أطراف ليبية، كما أنه واحد من المستثمرين في 
مجال اإلعالم، وقد قام بتأسيس قناة تلفزيونية 
السابق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  يملك  )نسمة( 
سيلفيو برلسكوني نصيبًا منها، ثم دخل مجال 
العمل الخيري، وخاض حروبًا إعالمية وسياسية 
وقضائية، إال أن عالقة القروي بليبيا تظل مثار 

تساؤل.
التيار  عن  النائبة  وصفت  الماضي  يونيو  في 
الديمقراطي التونسي سامية عبو، نبيل القروي، 
بـ»الخطر على األمن القومي«، وقالت إن هناك 
الجراية  شفيق  األعمال  لرجل  قضائية  وثيقة 
مليارات  أربعة  تلقى  القروي  نبيل  أن  إلى  تشير 
شفيق  بواسطة  ليبيا«  »فجر  تنظيم  من  دينار 
الجراية، معتبرة أن الحصول على أموال أجنبية 
»ولكن  ممنوع  غير  الجمعياتي  العمل  إطار  في 

ذلك ممنوع في العمل السياسي«.
األزمة  بأطراف  صداقته  القروي  يخفي  وال 
في  السابق  بالقيادي  عالقته  سيما  ال  الليبية، 
»الجماعة المقاتلة«، عبد الحكيم بلحاج، وقال 
التونسية  »الشروق«  جريدة  مع  حوار  في  عنه 
في سبتمبر 2014: »تربطني به عالقة احترام 
تونسية  وأخرى  ليبية  أطرافًا  هناك  أن  وأعلم 
الشهيد  اغتيال  عملية  في  توريطه  تحاول 
شكري بلعيد«، مضيفًا أنه سأل وزارة الداخلية 
اغتيال  بجريمة  بلحاج  عالقة  عن  التونسية 
قناة  شاشة  على  يظهر  أن  قبل  بلعيد  شكري 

»نسمة« ويقول إنه ال عالقة له بالجريمة.
في  ليبيا  القروي  زيارة  كانت  المقابل،  في 
وبعض  الثني  عبداهلل  ولقاؤه  ذاته  العام 
وفتحي  السويحلي  الرحمن  وعبد  البرلمانيين 
إن  ليقول  خرج  أنه  غير  جدل،  محل  باشاغا 
الزيارة جرت بطلب من برناردينو ليون رئيس 
بهدف  ليبيا؛  في  السابق  المتحدة  األمم  بعثة 
إنها  قال  التي  الليبية«،  لألزمة  مخرج  »إيجاد 
اثرت بدورها على تونس، ما جعله يوافق على 
لبيبا  في  األمن  عودة  بأن  إيمانًا  الطلب  هذا 

سيؤثر إيجابًا على تونس، وفق قوله.

لم يقتصر االحتفال بذكرى »يوم الشهيد« هذا العام 
على الليبيين، بل كان لألوروبيين أيضًا نصيب من 
إحياء ذكرى هذا اليوم، الذي يتم االحتفال به تكريمًا 

الستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.
هذه  أحيت  التي  ليبيا،  في  الهولندية  السفارة 
للمقاومة«،  »رمز  بأنه  المختار  وصفت  الذكرى، 
وقالت إن السادس عشر من سبتمبر )يوم الشهيد(، 
في  المختار  عمر  الشهداء  شيخ  إعدام  ذكرى  يوافق 
1931، مضيفة، عبر حسابها الرسمي بـ»فيسبوك«: 
»ال يزال )المختار( رمزًا للمقاومة لثباته البطولي في 

مقاومة القوات اإليطالية«.
عن  تبعد  التي  األشهب،  بئر  بلدية  وفي  محليًا، 
الشهداء  شيخ  وُلد  كيلومترًا،   80 من  بأكثر  طبرق 
بالشهيد،  دائمًا  البلدية  ذكر  ليرتبط  المختار،  عمر 
الذي قاتل االحتالل اإليطالي طوال 20 عامًا. وأحيت 
وسط  المختار،  الستشهاد  الـ88  الذكرى  البلدية 
حضور كبير، إذ ُألقيت عدة كلمات بالمناسبة، تناولت 
الدور الجليل لـ»المختار« ورفاقه في الدفاع عن ليبيا، 
وكيف أصبح الشهيد رمزًا لمقاومة المستعمرين في 

الوطن العربي واإلسالمي أجمع.
التذكاري  النصب  زاروا  االحتفال  في  المشاركون 
فيه،  وُلد  الذي  الكهف  وأيضًا  البلدية،  في  للشهيد 
جولة  أجروا  ثم  روحه،  على  الفاتحة  قرأوا  وهناك 

تفقدية بالكهف.
الموقتة،  الحكومة  خارجية  وزير  قال  جانبه،  من 
حضوره  خالل  تصريحات  في  الحويج،  الهادي  عبد 
االحتفال، إن الكهف يعتبر رمزًا لكل الليبيين، الذين 

يرون أنه أكبر وأعظم من كل قصور العالم.
وُلد عمر المختار الذي يعود نسبه إلى بيت فرحات 
البطنان شرق  القاطنة في منطقة  من قبيلة المنفة 
1858، بمنطقة جنزور شرق  20 أغسطس  ليبيا في 

مدينة طبرق.
توفي  فقد  والده طوياًل  المختار  يعايش عمر  ولم 
وهو طفل صغير، فكفله الشيخ حسين الغرياني شيخ 
الزاوية السنوسية في جنزور، وألحقه بمدرسة القرآن 
الكريم بالزاوية السنوسية »الكتاب«، ثم أرسله إلى 
الجغبوب لينضم إلى طلبة العلم ليصبح تلميذًا في 

الطريقة السنوسية ذات البعد الصوفي.
العلوم الشرعية

كالفقه  المتنوعة،  الشرعية  العلوم  المختار  تلقى 

مدى  على  الجغبوب  معهد  في  والتفسير  والحديث 
ثمانية أعوام، وكان من أشهر شيوخه الذين تتلمذ 
والسيد  المغربي،  الزروالي  السيد  أيديهم:  على 
عبداهلل  بن  محمد  بن  فالح  والعالمة  الجواني، 

الظاهري المدني وغيرهم كثير.
العقل ومتانة  بالنباهة ورجاحة  له شيوخه  وشهد 
الخلق وحب الدعوة، وكان يقوم بما عليه من واجبات 
عملية أسوة بزمالئه الذين يؤدون أعمااًل مماثلة في 
وكان مخلصًا  العلم،  جانب طلب  إلى  معينة  ساعات 
عنه  يعرف  ولم  عليه،  ما  أداء  في  متفانيًا  عمله  في 

زمالؤه أنه أجل عمل يومه إلى غده.
خالل سنوات دراسته في الجغبوب، اكتسب المختار 
السنوسية،  الحركة  شيوخ  عند  وقوية  حسنة  سمعة 
وبلغت تلك السمعة من القوة أن قرر الشيخ محمد 
اصطحاب  السنوسية  زعماء  أحد  السنوسي  المهدي 
الجغبوب  من  برحلته   1895 سنة  معه  المختار  عمر 

إلى الكفرة في جنوب شرق الصحراء الليبية.

تلميذ السنوسية
أخرى  مرة  السنوسي  اصطحبه  الرحلة  هذه  وبعد 
غرب  في  قرو  منطقة  إلى  الكفرة  من  رحلة  في 
السودان، وعينه هناك شيخًا لزاوية عين كلك، وقد 
مكث عمر المختار بالسودان سنوات طويلة نائبًا عن 
السنوسي  إعجاب  من  بلغ  حتى  السنوسي،  المهدي 
»لو كان عندنا عشرة مثل عمر  يقول:  أصبح  أن  به 

المختار الكتفينا بهم«.
شيخًا   1897 سنة  في  السنوسي  المهدي  عينه 
جنوب  األخضر  الجبل  )بمنطقة  القصور  زاوية  لبلدة 
في  حسنًا  بالء  المختار  عمر  وأبلى  المرج(،  مدينة 
هذا المنصب رغم أن البلدة التي كلف إدارتها كانت 
البأس  بشدة  اشتهرت  التي  العبيد  قبيلة  تقطنها 

وصعوبة االنقياد.
وقد أدت عالقته الوثيقة بالسنوسيين إلى اكتسابه 
لقب »سيدي عمر« الذي لم يكن يحظى به إال شيوخ 
السنوسية المعروفون، في زاوية القصور التي أحسن 
العثمانيين هنؤوه على تمكنه من  إن  إدارتها حتى 

جلب الهدوء واالستقرار إليها بعد أن أعياهم ذلك.
في العام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة 
بنغازي  بمدينة  قواتها  إنزال  وبدأت  العثمانية، 
المختار  عمر  كان  األثناء  تلك  وفي  أكتوبر،   19 في 
إلى  زيارة  في  الصحراء  بقلب  الكفرة  مدينة  في 
السنوسيين، وعلم بخبر نزول اإليطاليين عندما كان 

عائدًا من هناك في طريق بواحة جالو.

مفترق تاريخي
مثلت تلك اللحظة مفترقًا تاريخيًا في حياة المختار، 
لتجنيد  القصور  زاوية  إلى  العودة  في  يتردد  لم  إذ 
وظل  اإليطاليين،  لمقاومة  العبيد  قبيلة  من  أهلها 
يقود المعارك ضد الطليان تحت إمرة أحمد الشريف 
إدريس  لألمير محمد  القيادة  الذي سلم  السنوسي، 
الليبية، وعين  المقاومة  قائد  الذي أصبح  السنوسي 

عمر المختار نائبًا له.
سافر عمر المختار في شهر مارس من العام 1923 
إلى مصر بصحبة علي باشا العبيدي، وخالد الحمري، 
محمد  األمير  على  ليعرض  المصراتي  وإبراهيم 
إدريس نتيجة عمله، ويتلقى منه التوجيهات الالزمة.
أثناء وجوده بمصر على  إدريس  األمير  واتفق مع 
المجاهدون  يتبعها  أن  يجب  التي  الخطة  تفاصيل 
في قتالهم الطليان على أساس تشكيل المعسكرات 
تظل  وأن  األدوار،  لهذه  الصالحة  القيادة  واختيار 

القيادة العسكرية لعمر المختار.
وجرى  المعنى،  هذا  يتضمن  بكتاب  األمير  وزوده 
العمل  ليقود  مصر  في  األمير  بقاء  على  االتفاق 
ويضغط  المهاجرين  بأمر  ويهتم  السياسي، 
بالسماح  والبريطانية  المصرية  الحكومتين  على 
إمداد  إلى مصر، ويشرف على  بااللتجاء  للمجاهدين 
مصر،  من  الممكنة  المساعدات  بكل  المجاهدين 
عمر  إلى  الالزمة  والتعليمات  اإلرشادات  ويرسل 

المختار.

اإلعدام
الليبية  المقاومة  قيادة  في  المختار  عمر  استمر 
حتى وقع في األسر في 11 سبتمبر من العام 1931، 
لزيارة  رفاقه،  من  صغير  عدد  بصحبة  توجه  حيث 
البيضاء.  بمدينة  ثابت  بن  رويفع  الصحابي  ضريح 
أبلغت  إيطالية،  استطالع  وحدة  شاهدتهم  أن  وما 
الجبل  قيادة  إلى  أبرقت  التي  أسلنطة  قرية  حامية 

بالالسلكي قواتها لمطاردتهم.
وإثر اشتباك في أحد الوديان قرب عين اللفو، جرح 
 15 وفي  األرض،  إلى  فسقط  المختار  عمر  حصان 
وكانت  المختار،  عمر  محاكمة  جرت   1931 سبتمبر 
الطليان  أعد  إذ  وموضوعًا،  شكاًل  صورية  محاكمة 
بدء  قبل  اإلعدام  ترتيبات  من  وانتهوا  المشنقة 
جرى  الذي  المختار  على  الحكم  ليصدر  المحاكمة، 
ببلدة سلوق، جنوب   1931 16 سبتمبر  إعدامه في 
ونضال  كفاح  قصة  بعدها  ليسطر  بنغازي  مدينة 

تتناقلها األجيال.

88 عامًا على استشهاد شيخ المجاهدين

املختار »رمز املقاومة« 
في عيون الهولنديني

ندوة »مستقبل المياه في ليبيا« تدق ناقوس الخطر

»النهر الصناعي« ضحية مشاكل فنية 
واعتداءات وتجاوزات

ليبيا«،  في  المياه  »مستقبل  عنوان  تحت 
نظمت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة 
المحلي  الحكم  وزارة  مع  بالتعاون  الزاوية، 
في حكومة الوفاق الوطني والمجلس البلدي 
المائية،  للموارد  العامة  والهيئة  الزاوية، 
لمناقشة  علمية  ندوة  الماضي،  اإلثنين 
الوضع المائي في البالد، بحضور مسؤولين 
بشؤون  والمهتمين  وأكاديميين  وباحثين 
المياه، في بيت الثقافة بمدينة الزاوية غرب 

البالد.

أخطار تهدد المياه
وناقش المحور األول من الندوة، الذي ألقاه 
في  المائي  الوضع  سالم،  عمر  المياه  خبير 
أن  أوضح  حيث  تهدده،  التي  واألخطار  ليبيا 
الهبوط المستمر في مناسيب المياه الجوفية 
خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية 
واألنشطة الزراعية، ترتب عليه تدهور نوعية 
مشيرا  التكاليف،  في  وزيادة  المنتجة  المياه 
إلى خروج كثير من اآلبار عن الخدمة، بسبب 
المخصصة  تلك  المرتفعة خصوصا  الملوحة 
مصادر  يهدد  الذي  األمر  الحضري،  لإلمداد 

اإلمداد التقليدية لمياه الشرب.
التلوث  ظواهر  زيادة  عن  سالم  أكد  كما 
المباشر وغير المباشر الناتج من مياه الصرف 
بعض  جانب  إلى  المعالجة،  غير  الصحي 
بمعظم  والزراعي  الصناعي  التلوث  حاالت 
الخزانات الجوفية، خصوصا في مناطق سهل 
طرابلس،  العاصمة  غرب  جنوب  الجفارة 

وسهل بنغازي والجبل األخضر شرق البالد.

معوقات النهر الصناعي
اإلمداد  الندوة  الثاني من  المحور  وناقش 
 - زوارة   - »غدامس  لمنظومة  المائي 
والمشاكل  الصناعي،  النهر  بجهاز  الزاوية« 
التي تتعرض  الفنية واالعتداءات والتجاوزات 

لها مرافق وخطوط جهاز النهر الصناعي.
إدارة  تنفيذ  بجهاز  المسؤول  وعرض 
مشروع النهر الصناعي، محمد صالح، موجزا 
وكذا  النهر،  منظومة  ومكونات  ألهداف 
المخصصات المائية لفتحات التغذية للمدن 
كما  المشروع،  بمياه  المستهدفة  والقرى 
للمنظومة  اإلستراتيجية  الخطة  إلى  تطرق 
في ظل األوضاع الحالية ومتطلبات تنفيذها، 

والمشاكل الفنية واالعتداءات والتجاوزات.
مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  أن  إلى  ولفت 
وينقل   ،1983 سنة  أنشئ  الصناعي  النهر 
نحو 6.2 مليون مترا مكعبا يوميا من أحواض 
الكفرة والسرير وتازربو ومرزق وغدامس إلى 

شمال ليبيا.
فناقش  للندوة  الثالث  المحور  أما 
المائية  الموارد  كأحد  البحر  مياه  »تحلية 
العذبة«  بالمياه  المنطقة  لتغذية 
سير  تواجه  التي  والعراقيل  والصعوبات 
المياه.  لتحلية  العامة  الشركة  في  العمل 

عبدالسالم  الشركة،  في  المسؤول  وأشار 
العام  أنشئت  الشركة  أن  إلى  الرويمي، 
لسد  المحالة  المياه  وتستخدم   ،2007
إلى  مشيرا  الحضرية،  االحتياجات  من  جزء 
وصيانة  تشغيل  شملت  اختصاصاتها  أن 
وتحليل  اختبار  ومعامل  التحلية  محطات 
مراقبة  ومراكز  جودتها  وضبط  المياه 
والمعايير  المواصفات  ووضع  وتحكم، 

العالقة. ذات  القياسية 
والصرف  للمياه  العامة  الشركة  وعرضت 
التي  التحديات  الرابع  المحور  في  الصحي 
غير  الصحي  الصرف  نتيجة  المنطقة  تواجه 
لمحطات  الحالي  الوضع  من  بدءا  المعالج، 
معالجة الصرف الصحي وتأثير مياه الصرف 
والمياه  البحر  مياه  على  المعالجة  غير 

والهواء. والتربة  والسطحية  الجوفية 
وأشار ممثل الشركة في الندوة إلى أهمية 

االستفادة من مياه الصرف الصحي كمصدر 
كما  معالجتها،  بعد  المياه،  مصادر  من 
معالجة  لمحطات  الحالي  الوضع  إلى  تطرق 
التقديرية  والكميات  الحالي  الصرف  مياه 
العامة،  الشبكة  داخل  الصحي  الصرف  لمياه 
التي تواجه الشركة في معالجة  والصعوبات 

مياه الصرف الصحي.
الطبية  التقنية  بكلية  الدكتور  وناقش 
المحور  في  قمبيج،  الهادي  صبراتة،  جامعة 
الخامس، المعايير القياسية لمياه الشرب في 
أخرى ومعايير منظمة  ليبيا ومقارنتها بدول 
الصحة العالمية، واألثر الصحي لمياه الشرب 

المخالفة للمواصفات القياسية.
أو  لنقص  الصحي  األثر  إلى  تطرق  كما 
غير  والمحتويات  المؤشرات  بعض  زيادة 
والخصائص  العضوية،  والمركبات  العضوية 
باإلضافة  الشرب،  لمياه  الميكروبيولوجية 
والبيانات  والتخزين  والنقل  التعبئة  إلى 
وتعرض  المعبأة  الشرب  لمياه  اإليضاحية 
القصوى  والحدود  الشمس،  ألشعة  المنتج 
مياه  في  اإلشعاعي  للنشاط  بما  المسموح 

الشرب المعبأة.

فشل المراقبة والتقييم
الرابطي،  الدكتور عبدالقادر  بينما استعرض 
مؤشرات  للندوة،  السادس  المحور  في 
والتقارير  المائية  للموارد  والمتابعة  التقييم 
الدورية الصادرة عنها، وأشار إلى أن الهياكل 
التنظيمية للمؤسسات تقليدية ال تستند إلى 
مستهدف  عمل  وخطة  وإستراتيجية  رؤية 
مع  التكامل  إلى  غالبا  تفتقر  وهي  تحقيقها، 

المؤسسات األخرى.
إلى  أدى  األمني  الوضع  أن  إلى  ولفت 
وبات  والتقييم،  المراقبة  منظومات  تدمير 
المنظومات  هذه  تأهيل  إعادة  أمام  عقبة 
المالية  الموارد  شح  أسهم  كما  وتشغيلها، 
في عجز مؤسسات المياه عن تمويل عمليات 

المراقبة والتقييم

الزاوية ــ الوسط

 زيادة ظواهر التلوث في معظم 
الخزانات الجوفية

هبوط مناسيب »الجوفية« تسبب في 
تدهور نوعية المياه وزيادة التكاليف

الصرف »غير المعالج« يضر بالبحر والمياه 
الجوفية والسطحية والتربة والهواء

<  قيس سعيد<  نبيل القروي

<  جانب من ندوة مستقبل المياه في ليبيا
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األهالي يطالبون بتشكيل لجنة محايدة إلجراء دراسة بيئية شاملة

ال تزال األوضاع البيئية كما هي منذ عهد النظام 
السابق في جنوب شرقي ليبيا، حيث تتخلص بعض 
بال  والبحر  البر  في  سمومها  من  النفطية  الشركات 
في  يتسبب  ما  وهو  الدولة،  غياب  ظل  في  رقابة 
األمراض الخطيرة مثل السرطان والعقم واإلجهاض 
قوانين  غياب  في  الجلدية،  األمراض  إلى  إضافة 

تفرض على الشركات سالمة البيئة.
ويخوض األهالي العرب واألمازيغ في مدن الواحات 
 200 بنحو  الليبي  الشرق  جنوب  إجخرة  بلدة  خاصة 
كيلو عن مدينة اجدابيا، صراعا كبيرا منذ سنوات مع 
تستثمر  التي  والشركات  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الحيوية  المادة  تلك  عن  التنقيب  عمليات  في 
%65 من  وإنتاجها؛ حيث تسهم المنطقة بأكثر من 
الواردة في تقارير  الليبي، وفق األرقام  النفط  إنتاج 

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
مدينة  النّفطية  المخلفات  مشاكل  واجتاحت 
وتستخدم  إهمال  من  سكانها  يعاني  التي  إجخرة 
الشّركات النفطية الطرق القديمة في التّخلص من 
المخلفات وهو ما يؤثر سلبًا على األهالي المقيمون 
بالقرب من هذه الحقول. قال المواطن محمد صالح 
الحامدي، صاحب إحدى المزارع النفطية التي تتواجد 
بها عدد من اآلبار النفطية التابعة لشركة ونترشال 
األلمانية، إّن »الشّركة حفرت بئر نفط داخل األرض 
التي يسكن فيها، ما تسبب في أضرار بالغة له، وامتد 
وتعرقلت  األرض  مساحة  وتخربت  أسرته،  أفراد  إلى 
أو  الشركة  تعوضه  ولم  فيها،  الزراعية  طموحاته 

تقدم أي مقابل له وألسرته«.
إجخرة األكثر تضررا

الرّكب  بمنظمة  والعضو  البيئي  الباحث  ويرى 
مدينة  أّن  بترون،  عوض  البيئة  وحماية  للسالمة 

جراء  الواحات  بين  تضررا  األكثر  تعتبر  إجخرة 
محيط  من  القريبة  والنّفطية  الغازية  االنبعاثات 
الجانب  على  يقتصر  ال  الضرر  هذا  وأّن  اآلبار،  هذه 
البيئي والزراعي فقط، بل تعدى إلى الجانب الصحي، 
النفط  استخراج  من  المنبعثة  الغازات  وتسببت 
السرطان  منها  األمراض،  من  العديد  حدوث  في 
العيون، والعقم واإلجهاض،  الحادة في  وااللتهابات 
إضافة إلى األمراض الجلدية، كما تعرضت الحيوانات 
والمحاصيل الزراعية لتأثيرات سلبية عديدة أدت إلى 
نفوق إبل وغيرها نتيجة هذا التلوث. ونُشرت صور 
العام  خالل  االجتماعي  التّواصل  وسائل  عبر  إلبل 
الماضي، غرقت في إحدى البرك النفطية بالواحة ما 
من  استخراجها  وبالتالي  وتحللها  نفوقها  إلى  أدى 

هذه البركة كان مستحيال.

غياب الرقابة
بدوره طالب المجلس التسييري إجخرة، المؤسسة 
مرات  عدة  للبيئة،  العامة  والهيئة  للنفط  الوطنية 
حياة  على  للمحافظة  السالمة،  إجراءات  باتخاذ 
داخل  والنباتية  الحيوانية  والثروة  المواطنين 
باجخرة  التسييري  المجلس  عميد  وقال  المدينة. 
لألبخرة  نتيجة  إنّه  عوام،  الصّالحين  المكّلف 
بالتهابات  السكان  بين  إصابات  »سجلت  المنبعثة، 
حادة في العيون، وأظهرت تقارير وفحوصات الطبية 
أنها نتيحة الغازات المنبعثة المنتشرة في الهواء«، 
في  المختصة  الجهات  مع  تواصله  أن  إلى  الفتا 
الحكومة المؤقتة والبرلمان وحماية البيئة أصبح بال 

استجابة.
الخليج  لشركة  النفطية  اآلبار  أّن  عوام  وأضاف 
تطوق  األلمانية  ونترشال  وشركة  للنفط  العربي 
التابع  النافورة  إجخرة من جميع جوانبها، وأّن حقل 
 7 بنحو  عنها  يبعد  للنفط  العربي  الخليج  شركة 
 50 إلى   40 من  اإلنتاجية  والقوة  فقط،  كيلومترات 

بئرا   380 من  أكثر  على  متوزعة  يوميا،  برميل  ألف 
الغاز  25 مليون قدم مكعب من  إلى  نفطيا، إضافة 

يتم هدره في هواء إجخرة.

المطالبة بلجنة محايدة
قبل  من  المكلفة  البيئة  لجنة  أّن  عوّام،  وأضاف 
شاملة  دراسة  أعدت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
والحقول  وإجخرة  وأوجلة  جالو  الواحات  مناطق  على 
المجاورة لها التي تنتج من 65 إلى %70 من النفط 
وأكدت  الماضي.  مارس  في  نتائجها  الليبي، عرضت 

الدراسة وجود تلوث بيئي منبعث من عمليات إنتاج 
التربة  على  المواد  هذه  تأثير  مدى  وعُرض  النفط 
التي  المشعة  المواد  وأخطرها  والنباتات  والمياه 
إلى  اللجنة  وأشارات  السرطان.  أمراض  في  تسببت 
أنه لم يتم تسجيل أي نتيجة خالل الدراسة لتسرب 
المياه  إلى  النفطية  للعمليات  المصاحبة  المياه 
سّكان  عليه  اعترض  ما  وهذا  بالواحات،  الجوفية 
الرضى  بعدم  عامة  والواحات  بالخصوص  إجخرة 
شكلت  اللجنة  أن  معتبرين  اللجنة،  له  خلصت  لما 
المخرجات  توظيف  على  وتعمل  النفط  من مؤسسة 
لصالح المؤسسة، مطالبين بلجنة محايدة دولية يتم 

تكليفها للقيام بمثل هذه الدراسات.

مبادرات فاشلة
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تستمر  فيما 
»المستويات  تحسين  إلى  الرامية  المبادرات  دعم 

التنمية  برامج  من  كجزء  المنطقة،  في  المعيشية« 
المجاورة  المناطق  في  تنفّذها  التي  المستدامة 
هذه  يعتبرون  إجخرة  سكان  أّن  إال  لعملياتها. 
التي  المتطلبات  إلى  تصل  ولم  فاشلة  المبادرات 
يريدونها، من تعويضات ومشاريع تنموية، وتوظيف 
شباب المدينة في الشركات النفطية، وضرورة أن أن 
النفطية والمؤسسة الوطنية  إدارات الشركات  تثبت 
للنفط أنها ال تسعى إلى زيادة عدادات اإلنتاج فقط، 
اتهامات  على  اإليجابي  والرد  األزمة  عالج  وتحاول 
لهذه  يحدث  بما  تبالي  ال  الشركات  بأن  السكان 
أثر  تمحو  أن  بيئية من شأنها  كوارث  المناطق من 

الحياة فيها.

مناجم الذهب األسود
تسمى المنطقة في جنوب شرقي ليبيا، بـ»مناجم 
»الواحات  باسم  قديما  وعرفت  األسود«  الذهب 
ثالث  الوادعة  ضفافها  على  تطل  التي  الثالث« 
»جالو«  سكانية  وكثافة  حجما  أكبرها  صغيرة  مدن 
مكونها  »أوجلة«.  وأوسطها  »إجخرة«  وأصغرها 
 50 ونحو  عربية،  غالبية  من  يتشكل  الديموغرافي 

ألف نسمة من األمازيغ.
إجخرة بلدة تشكل مثلث متساوي األضالع تقريبًا 
مع كل من واحات جالو وأوجلة، وتقع على خط طول 
21.39 شرقًا ودائرة عرض 29.18 شمااًل تقريبًا. يرجع 
لكلمة  تحريف  وهو  السنين  مئات  إلى  إجخرة  اسم 
من  الصادر  الصوت  بمعنى  »إجخرله«  أو  »إجخرلي« 

الحلق الذي كان متعارف عليه بين أبناء المنطقة.
اكتُشف  الماضي،  القرن  خمسينيات  أواخر  وفي 
الستينيات  بداية  في  اإلنتاج  وبدأ  ليبيا  في  النفط 
الواحات  منطقة  في  كانت  االكتشافات  هذه  وأغلب 
أصبحت  التي  لها  المجاورة  الصحراوية  والمناطق 
تنتج قرابة ثلثي نفط ليبيا إضافة إلى كميات وافرة 

من الغاز الطبيعي.

السرطان والعقم واإلجهاض والعيون 
والجلدية أمراض تحاصر سكان الواحات

أجخرة: محمد اللي

إجخرة تختنق بالتلوث النفطي

مدير مكتب أمالك الدولة في طبرق لـ»الوسط«:

مفاوضات إلعادة مزرعة
وقصر عائلة امللك السنوسي

كشف مدير مكتب أمالك الدولة في طبرق، 
مفاوضات  العبيدي،  عبدالعالي  محمد  علي 
واستراحة  وقصر  مزرعة  مع شاغلي  يجريها 
إدريس  الراحل  ليبيا  ملك  لعائلة  تابعة 
على  بناء  األمالك،  هذه  إلعادة  السنوسي، 
يونيو  في  المكتب  أصدره  الذي  القرار 

الماضي.
»الوسط«  مع  حوار  في  العبيدي  وأوضح 
أن أمالك إدريس السنوسي في طبرق هي 
واستراحة  هكتارا،   24 مساحتها  مزرعة 
حيازة  في  والمزرعة  وقصر؛  بياض  برأس 
باسم  مسجلة  وهي  حاليا،  النواب  مجلس 
قصر  عن  فضال  السنوسي،  إدريس  محمد 
مقر  المنارة  حي  في  طبرق  بمدينة  كائن 
قبل  من  ومشغول  سابقا،  الشعبية  القيادة 
وهذا  قانونية،  غير  بطريقة  ليبية  عائلة 
عليا  الملكة  إلى  األصل  في  يعود  المبنى 
إدريس  محمد  الراحل  الملك  زوجة  لملوم، 

السنوسي.
بإدارة  طبرق  أمالك  مكتب  ويختص 
اإلدارية  وحدوده  الليبية  الدولة  أمالك 
جنوبا،  والجغبوب  غربا،  الغزالة  عين  هي: 
أمالك  إدارة  على  ويعمل  شرقا،  وإمساعد 
عقود  وإبرام  وصيانتها  وحمايتها  الدولة 
وفق  بها،  يتعلق  ما  كل  في  االنتفاع 
قام  المكتب  أن  إلى  أشار  الذي  العبيدي، 
تم  التي  األمالك  إلعادة  قرارات  بإصدار 

قانونية. غير  بطريقة  عليها  االستيالء 
شاغلي  مع  تواصل  »هناك  وأضاف: 
من  ومفاوضات  عليها  المستولى  المواقع 
المكتب  أن  إلى  مشيرا  تسليمها«،  أجل 
القانون  وفق  يتحركون  فيه  والعاملين 
والحكومات  النواب  مجلس  عن  الصادر 
في  2011«؛  فبراير  »ثورة  بعد  المتعاقبة 
لسنة   )1( رقم  المجلس  قرار  إلى  إشارة 
الراحل  للملك  االعتبار  رد  بشأن   2019
قرارات  عن  فضال  السنوسي،  إدريس 
زيدان  علي  األسبق  الوزراء  رئيس  حكومة 
االعتبار  برد  الخاصة  النواب،  ومجلس 
والممتلكات  الجنسية  وإعادة  للملك 

إليها. بالعائلة  الخاصة 
مجلس  أقر  الماضي  فبراير   26 وفي 
بالغالبية مذكرة مقدمة من أعضاء  النواب 
الراحل  للملك  االعتبار  »لرد  المجلس 
حكم  و»إلغاء  وأسرته«  السنوسي  إدريس 
الجنسية  وإرجاع  بحقه  الصادر  اإلعدام 

لكنه  السيدات،  معظم  الرشاقة  حلم  يراود 
أو  اتهام  وربما  استفهام  عالمة  إلى  يتحول  قد 
مادة خصبة للجدل.. هذا ما كشفته واقعة سيدة 
الكيتو«،  لـ»ريجيم  تخضع  كانت  التي  صبراتة 
األحد  يوم  مفاجئ–توفيت  نحو  لكنها–وعلى 
التواصل  مواقع  واسعا  جدال  فجر  مما  الماضي، 
وما  للوفاة،  الحقيقية  األسباب  حول  اإلجتماعي 
األول  المتهم  هو  الغذائي  النظام  هذا  كان  إذا 

وفاتها. في 
الخامسة  في  للقصة،  األولى  الخيوط  بدأت 
من  تبلغ  سيدة  وصلت  حين  الماضي،  األحد  فجر 
مستشفى  إلى  حرجة  حالة  في  عاما   41 العمر 
تام  فشل  من  تعاني  كانت  إذ  التعليمي،  صبراتة 
إخضاعها  جرى  الفور  وعلى  بدوخة،  مصحوب 

اإلنعاش. بوحدة  الفائقة  للعناية 
التعليمي  صبراتة  مستشفى  عام  مدير  وقال 
»تم  »الوسط«:  إلى  تصريح  في  الكواش  فتحي 
البطيني( والمعروف  بـ)االرتجاف  تشخيص حالتها 
النبض  اختالل  من  خطير  نوع  وهو   ،)vt(بـ طبيًا 

القلب«. العادة مرضى  ويصيب في 
للمريضة  إلنعاش  المتكررة  المحاوالت  ورغم 
إلى  إحداها  أدت  والتي  الكهربائية،  بالصدمات 
في  الحياة  فارقت  أنها  إال  مؤقتا،  النبض  عودة 
األحد، بعد أن خضعت  6:30 صباح  الساعة  تمام 
البطيني«. »االرتجاف  لمعرفة سبب  تحاليل  لعدة 

مدير  التحاليل–حسب  نتائج  وخلصت 
األمالح  في  حاد  خلل  وجود  المستشفي–إلى 
بالدم ومنها الماغنيسيوم والبوتاسيوم الذي بلغ 
مع  ترتبط  جدًا  منخفضة  نسبة  وهي   2.5 معدله 
البوتاسيوم، مشيرا إلى أن هذا االنحفاض  نقص 
»االرتجاف  الي  أدى  الذي  الرئيسي  السبب  هو 

البطيني«.
رواية  وفق  للمتوفأة،  مرافقون  ويؤكد 
الكواس، أنها لم تعاني من أي مرض مزمن مثل 
لكنهم  القلب،  أمراض  أو  الضغط  أو  السكري 
ريجيم  برنامج  في  انتظمت  أنها  إلى  أشاروا 
تسعة  وخسرت  يوما،   20 من  ألكثر  »الكيتو« 

وزنها. من  كيلوجرامات 
دول  وعدة  ليبيا  في  الكيتو،  مؤخرا  وانتشر 
التواصل  منصات  على  صفحات  لتظهر  عربية، 
بل  الريجيم،  هذا  لتجارب  تروج  االجتماعي 
أنواع  بتصنيع  الليبيات  السيدات  بعض  وبادرت 
النظام  في  بها  الموصى  والحلويات  الخبز  من 
داخل  والمحالت  األفران  بعض  داخل  وتسويقها 

طرابلس. العاصمة 
عالية  نسب  تناول  على  النظام  هذا  ويعتمد 
دهون،   ٪  75 بواقع  والبروتين،  الدهون  من 
النشويات  من  جدًا  قليلة  ونسب  بروتين   ٪ و25 

من   ٪  5 الـ  تتعدى  ال  رئيسية  غير  مصادر  من 
بنحو  ر  تُقدَّ والتي  للشخص  اليومي  االستهالك 

50 غرامًا يوميًا.
التعليمي  صبراتة  مستشفى  عام  مدير  ويرجح 
التي  الوفاة  بواقعة  الرجيم عالقة  لهذا  يكون  أن 
»هذا  أن  إلى  مشيرًا  الماضي،  األحد  حدثت 
الدهون  حرق  على  الجسم  يجبر  الغذائي  النظام 
»أهمية  على  مشددا  الكربوهيدرات«،  من  بداًل 
األدوية،  تناول  قبل  أغذية  طبيب  استشارة 

كاملة«. لتحليالت  والخضوع 
والقسطرة  القلب  امراض  استشاري  لكن 
لهذا  يكون  أن  »يمكن  قال  األجنف  د.أبوبكر 
موضحا  ال«،  أو  السيدة  بوفاة  عالقة  النظام 
في  هبوط  واضح–هو  الوفاة–كما  »سبب  أن 
موضحا  قلبية«،  سكتة  في  تسبب  ما  البوتاسيوم 
انخفاض  في  الرئيسي  السبب  تحديد  »يصعب 

البوتاسيوم في الجسم في مثل هذه الحاالت«.
السلبية  »التأثيرات  األجنف  يستبعد  ولم 
األدوية  تناول  وقلة  للجسم،  الشديد  للتجويع 
والبوتاسيوم«،  بالماغنيسيوم  والغنية  المكملة 
الوزن  إلنقاص  السيدات  بعض  »سعي  إلى  الفتا 
معروفة  وغير  للبول  مدرة  أدوية  تناول  عبر 
الجسم  يعرض  ما  وهو  طبيب،  استشارة  بدون 

خطيرة«. لمضاعفات 
كعالج  بدأ  الغذائي  النظام  هذا  أن  المفارقة 
نوبات  من  للحد   1920 العام  الصرع  لمرضى 
البرنامج  من  كجزء  الحقًا  استخدم  ثم  الصرع، 
بالكيتو  وسمي  السرطان،  حاالت  لبعض  العالجي 
أساسي  كمصدر  الكيتو  أجسام  على  يعتمد  ألنه 

للطاقة.
النظام  لهذا  الموجهة  االتهامات  ورغم 
القلب  أمراض  استشاري  أن  إال  الغذائي، 
نتائج  وله  ممتاز  »الكيتو  أن  اعتبر  والقسطرة 
يكون  أن  ولكن بشروط«، موضحا »يجب  مبهرة 
تحت إشراف طبيب متخصص وذي خبرة، مع إجراء 
مراقبة  ومنها  للجسم  المطلوبة  التحاليل  كافة 
والماغنيسيوم  البوتاسيوم  هبوط  معدالت 

وتأثيرها على وظائف الكلى و األمالح«.
البرنامج  »مدة  يحدد  الطبيب  أن  إلى  ولفت 
الغذائي وحاالت التوقف عنه وموعد استئناف الغذاء 
يقتصر  ال  الوزن  فقدان  أن  إلى  منبها  االعتيادي«، 
على الدهون بل يمتد إلى السوائل، وهذا قد يؤدي 

الى هبوط مفاجئ في الضغط والدورة الدموية«.
التي  المميتة  النصائح  من  المخاوف  وتبقى 
منصات  عبر  وتنتشر  متخصصين  غير  عن  تصدر 
أبوبكر  د.  يحذر منها  والتي  االجتماعي،  التواصل 
األجنف، فيما يستمر معها لغز »الكيتو« وهل هو 

جانٍ أم مجني عليه؟!

دواء الصرع الذي تحول إلى جسر للرشاقة

وفاة سيدة صبراتة تضع »الكيتو« في قفص االتهام

في  حقهم  وحفظ  وألسرته  له  الليبية 
ما  حسب  والمعنوي«،  المادي  التعويض 

جاء في إعالن المجلس وقتها.
المستولى  الدولة  أمالك  عدد  ويبلغ 
مكتب  إلى  الوارد  الحصر  حسب  عليها 
20 موقعا، يتم  األمالك في طبرق أكثر من 
بغرض  ليبيين  مواطنين  من  استعمالها 
أن  موضحا  العبيدي،  تأكيد  وفق  السكن، 
إرشادية  لوحدات  تابع  المواقع  هذه  بعض 
األطباء  بمبيت  خاصة  وبيوت  زراعية 

للكهرباء. العامة  للشركة  ومواقع 
الحكماء دور 

إعادة هيبة  العبيدي على ضرورة  وشدد 
تقديم  وكذلك  النظام،  وفرض  الدولة 
للمواقع،  الشاغلين  أو  للمقتحمين  بدائل 
تخصيص  أو  الدولة  أمالك  هي  التي 

المواقع  تسليم  أجل  من  لهم  أراض  قطع 
»أبلغنا  مضيفا:  للدولة،  المملوكة 
األمالك  هذه  تسليم  بضرورة  الشاغلين 
وتم  الدولة،  إلى  وتسليمها  وإخالئها 
ومندوبي  البلدي  الحرس  طريق  عن  ذلك 
إلى  المحلية والبلديات، باإلضافة  اإلذاعات 

الحكماء«. تدخل 
إعادة  في  الحكماء  دور  وبخصوص 
هناك  »نعم  العبيدي:  أكد  األمالك، 
إلقناع  طريقهم،  عن  تمت  مفاوضات 
وقد  عليهم  والتأثير  المستولين  من  عدد 
اغتصابها  تم  التي  المواقع  بتسليم  قاموا 
مفاوضات  هناك  تزال  ال  بينما  للدولة«، 

أخرى لتسليم مواقع أخرى إلى الدولة.
على  شدد  بطبرق  الدولة  أمالك  مدير 
أن هناك أزمة في توطين المقرات اإلدارية 
في طبرق، »وعلى الرغم من وجود مخطط 
الدولة  فإن  بالخصوص،  كامل  إداري 
ببناء  السنين ولم تقم  أهملته من عشرات 
المدينة«، حسب كالمه،  إداري في  أي مقر 
ال  هيئات  عشر  من  أكثر  هناك  أن  مضيفا 
خصصنا  »وقد  بالمدينة،  لها  مقرات  تجد 
أن  إال  المخططات،  حسب  أراض  قطع  لها 
اإلنشاء  بعملية  اآلن  حتى  تقم  لم  الدولة 

ولم تمول من الحكومة«.

العبيدي: أكثر من 20 موقعا مستولى عليها 
يستخدمها مواطنون ليبيون.. والحكماء 

يتدخلون لتسليم األمالك وفرض القانون

حوار: جيهان الجازوي

<  فتحي الكواش <  أبوبكر األجنف

<  إدريس السنوسي
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600 ألف من املسلمني الروهينغا عرضة لخطر »اإلبادة« في بورما
 600 نحو  أن  من  المتحدة  لألمم  تابعة  الحقائق  لتقصي  بعثة  حذرت 
ألف من المسلمين الروهينغا الذين ال يزالون في بورما يواجهون خطر 
التعرض »إلبادة«، مشيرة إلى أن عودة مئات اآلالف منهم، كان الجيش 

طردهم سابقًا، تبقى أمرًا »مستحياًل«.
الجيش  عمليات  اإلنسان  حقوق  لمجلس  التابعة  البعثة  واعتبرت 
الجنراالت  كبار  بمحاكمة  وطالبت  »إبادة«،   2017 العام  في  البورمي 

وبينهم قائده مين أونغ هالينغ.
في  بورما  غرب  في  راخين  والية  من  الروهينغا  من  ألفًا   740 وفر 
أغسطس 2017 بعد حملة قمع للجيش في بورما، حيث غالبية السكان 

من البوذيين.
وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم 600 ألف شخص وما زالوا 

داخل والية راخين يعيشون أوضاعًا متدهورة و »مؤسفة«.
جنيف،  في  تقديمه  تم  الذي  النهائي  تقريرها  في  البعثة  وذكرت 
الثالثاء، أن لديها »أسبابًا مقنعة لالستخالص بأن األدلة التي تدفع إلى 
االقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت« منذ العام الماضي وأن 

»ثمة تهديدًا جديًّا بوقوع إبادة جديدة«.
بنغالديش  من  الروهينغا«  الالجئين  عودة  »استحالة  أكدت  كما 
المجاورة. وأضاف التقرير أن بورما »تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر األدلة 
أراٍض  على  وتبني  وتصادر  وتحرق  وتزيل  الفعلية  التحقيقات  وترفض 

هجرت الروهينغا منها«.
وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف »غير إنسانية«، مشيرة 

إلى تدمير أكثر من 40 ألف مبنى خالل حملة القمع.
بورما  ملف  بإحالة  الدولي  األمن  مجلس  مطالبة  البعثة  وجددت 
غرار  على  بها  خاصة  محكمة  إنشاء  أو  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

يوغوسالفيا السابقة أو رواندا.
بينهم  شخص   100 من  بأكثر  سرية  قائمة  لديها  أن  وكشفت 
مسؤولون يشتبه بتورطهم في اإلبادة وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

حرب، باإلضافة لستة جنراالت أعلنت أسماءهم العام الماضي.
كافة  لوقف  األجنبية  والشركات  الحكومات  دعوته  التقرير  وجدد 
االستثمار  »تجميد«  إلى  داعيًا  البورمي،  الجيش  مع  التجارية  الروابط 

ومساعدات التنمية في والية راخين.
من  جعل  ما  الحركة  على  كبيرة  لقيود  المسلمة  األقلية  وتعرضت 
خدمات  على  الحصول  منهم  الكثير  على  المستحيل  حتى  بل  الصعب 

الصحة والتعليم أو العمل.
وترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية 
أو الحقوق األساسية، وتشير إليهم باسم »البنغال« في إشارة إلى أنهم 

مهاجرون غير شرعيين من بنغالدش.
وبرر الجيش البورمي حملة القمع كوسيلة للقضاء على المتمردين 
الالجئين قبل  اتفاقًا إلعادة آالف  الروهينغا. ووقعت بنغالديش وبورما 

عامين، لكن لم يعد أي الجئ حتى اليوم.
وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى بورما، »يستمر 
إنسانية  غير  أعمال  في  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب  في  البلد  هذا 
إطار هجوم معمم ومنهجي ضد  تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في 

السكان الروهينغا«.
إلعادة  ومستحيلة«  آمنة  »غير  بأنها  بورما  في  الظروف  ووصفوا 

بممارسة  الجيش  أيضًا  واتهموا  ديارهم.  إلى  الروهينغا  الالجئين 
انتهاكات جديدة ضد المدنيين في شمال والية راخين.

ودخلت المنطقة من جديد في نزاع مع شن الجيش البورمي حملة 
تستهدف »جيش اراكان« الذي يقاتل من أجل حقوق إتنية من البوذيين 

في والية راخين.
وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بشؤون 
مطلع  منذ  العنف  أعمال  بسبب  نزحوا  شخص  ألف   65 بأن  الالجئين، 
بين  الدائر  القتال  خضم  في  وتشين  راخين  واليتي  في  الحالي  العام 

الجنود ومتمردي جيش أراكان.
وقالت يانغي لي أمام مجلس حقوق اإلنسان إنه »في والية راخين، 
استخدم التاتماداو )الجيش البورمي( مروحيات حربية ضد جيش أراكان، 
ويتهم الجانبان بالقصف العشوائي في مناطق مدنية، واستخدام نيران 

المدفعية الثقيلة«.
بورما  في  الجيش  اإلنسان  حقوق  لمجلس  التابعة  البعثة  واتهمت 
بفرض العمل القسري والتعذيب، كما أشارت إلى أن جيش أراكان متهم 

أيضًا بارتكاب انتهاكات لكن على نطاق أصغر.
لكن الناطق باسم الجيش في بورما رفض الخالصات التي توصلت 
إليها البعثة وعدها »متحيزة«. وقال، »عوضًا عن توجيه اتهامات يطغى 

عليها االنحياز، عليهم الذهاب إلى األرض لرؤية الواقع«.
تكوين  إلى  تهدف  تحقيق  لجنة  إلى  تقريره  بتسليم  الفريق  وقام 
أدلة لدعم أية محاكمة في المستقبل. وقال كريستوفر سيدوتي، أحد 
أفراد البعثة، »يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ األمم 
التاريخ  هذا  فإن  المرة  فعالة هذه  إجراءات  الدولي  والمجتمع  المتحدة 

المحزن قد يتكرر«.

عودة الالجئين من بنغالديش »أمر مستحيل«

اقتراح فون دير الين حقيبة لـ »حماية طريقة حياتنا األوروبية« يلقى انتقادات واسعة
أثارت بعض تصريحات رئيسة المفوضية األوروبية الجديدة، 
الطاقم  أسماء  الثالثاء  إعالنها  خالل  الين،  دير  فون  أورسوال 
الذي سيعمل معها خالل السنوات الخمس المقبلة، انتقادات 

طالت في غالبيتها حقيبة »حماية طريقة حياتنا األوروبية«.
اليوناني،  المفوض  تسلمها  للجدل  المثيرة  والحقيبة 
األوروبي  البرلمان  في  وهو عضو سابق  مارغريتس شيناس، 
عمل لسنوات طويلة في المفوضية وتسلم الكثير من المهام 
لشخص  موجهة  االنتقادات  تكن  ولم  فيها.  والمسؤوليات 
التي  الحقيبة  اختصاص  نطاق  في  يندرج  لما  وإنما  شيناس، 
الكتلة  سياسات  دفة  توجيه  على  تعمل  أنها  باعتبار  توالها، 
بشأن الهجرة واألمن والتعليم والتوظيف بما يضمن »حماية 

طريقة الحياة األوروبية«.
باتجاه  للدفع  الحقيبة منصة  تلك  البعض في  وبينما وجد 
في  والمهاجرين  الالجئين  دمج  عمليات  وتسريع  تكثيف 
تنطوي  الحقيبة  مهام  أن  آخرون  وجد  األوروبية،  المجتمعات 
الال  »اآلخر«  من  األوروبية،  »األنا«  لحماية  فاٍش«  »فكر  على 
أوروبي، أي أن ثمة أبعادًا عنصرية لهذه الحقيبة المستحدثة، 

وفق ما ذهب إليه بعض المنتقدين.

رسالة تثير القلق
كلود  البريطاني،  العمال  حزب  عن  األوروبي  البرلمان  عضو 
حسابه  في  كتب  للحقيبة،  نقدًا  وجهوا  الذين  أحد  مواريس، 
على »تويتر«: »حماية طريقة حياتنا األوروبية، عنوان ال يجدر 
للعام  الحديثة  المفوضية األوروبية  أن يطلق على حقيبة في 
2019«، وأضاف الحقًا: »أسأل وبكل جدية، هل ثمة فكرة عن 
وصف  جانبه،  ومن  األوروبية؟«.  حياتنا  طريقة  حماية  كيفية 

داميان  فرنسا  في  الخضر  حزب  عن  األوروبي  البرلمان  عضو 
»أمر  بأنها  األوروبية«،  حياتنا  طريقة  »حماية  حقيبة  كارمي، 
بغيض«. وقال: »يبدو األمر رائعًا، لكن عندما يدرك المرء أنه 
يكون  فحينها  واألمن،  والتكامل  الهجرة  مسؤولية  سيتولى 

األمر مثيرًا لالشمئزاز«.
في  الدولية  العفو  منظمة  فرع  أعرب  ذاته،  السياق  وفي 
ربط  »إن  وقال:  الحقيبة،  تلك  من  مخاوفه  عن  بروكسل، 
الهجرة باألمن في حقيبة« مفوض حماية طريقتنا األوروبية 

في الحياة »يحمل رسالة تثير القلق«.
وهي  األرض«،  »أصدقاء  منظمة  انتقدت  جهتها،  ومن 
وكتبت  الحقيبة،  اسم  البيئة،  لحماية  حكومية  غير  منظمة 
على حسابها في »تويتر«: »إن الفكرة القائلة بأن األوروبيين 
فاشية  فكرة  هي  الخارجية  الثقافات  من  الحماية  إلى  بحاجة 

يجب أال تكون قريبة من سياسة الهجرة«.

الكرامة والمساواة
أن  لين  دير  فون  كتبت  شيناس،  إلى  بعثتها  رسالة  وفي 
الكرامة والمساواة  الحياة األوروبية مبنية على مبدأ  »طريقة 
للجميع«. وعلى الرغم من أن العبارة تسببت في إحداث ضجة، 
تلك  استخدام  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  تكن  لم  أنها  إال 
العبارة، فقد تم ذكرها، وبشكل بارز، في »المبادئ التوجيهية 
يوليو  شهر  في  صدرت  التي  القادمة«  للمفوضية  السياسية 

الماضي.
أوروبا أن تسعى  ينبغي على  أنه  الوثيقة حينها  وكتب في 
مواطنينا  بحماية  األمر  يتعلق  عندما  الجهد  من  »لمزيد 
ووضع  القانون«  سيادة  »دعم  أجل  من  والعمل  وقيمنا«، 
طريقة  لحماية  كمفتاح  للهجرة  جديدة  وبداية  قوية  »حدود 

الحياة األوروبية«.

شيناس مسرور للترشح
ودعت الوثيقة إلى تعزيز اآلليات لضمان احترام الدول األعضاء 
بما  الهجرة«  واقترحت »ميثاقًا جديدًا بشأن  القانون  لسيادة 
يضمن حماية الحدود الخارجية على نحو أكثر فعالية واعتماد 

على  تركز  أن  يجب  الكتلة  أن  مضيفة  حديث،  لجوء  نظام 
التعاون اإلنمائي لتعزيز التبادل الفكري بين الشابات والشبان 
الوثيقة إن  في بلدانهم األصلية. وفيما يتعلق باألمن، قالت 
المفوضية ستسعى إلى »تحسين التعاون عبر الحدود لمعالجة 

الثغرات في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب في أوروبا«.
»حماية  حقيبة  تولي  سروره  عن  أعرب  شيناس  اليوناني 
لهذا  للترشح  مسرور  »إنني  وقال:  األوروبية«،  حياتنا  طريقة 
لحماية مواطنينا وحدودنا بشكل  وأضاف: نسعى  المنصب«. 
االستثمار  وتعزيز  بنا،  الخاص  اللجوء  نظام  وتحديث  أفضل 
لشبابنا،  إشراقًا  أكثر  مستقبل  وخلق  األوروبيين  مهارات  في 
مدى  على  واسعة  نخطو خطوات  أن  يمكن  أننا  من  واثق  أنا 

السنوات الخمس القادمة لحماية األوروبيين«.

استطالع للرأي
في  األوروبيين،  المواطنين  غالبية  أعرب  أخرى،  ناحية  من 
االتحاد  يتحلى  أن  بضرورة  اعتقادهم  عن  للرأي،  استطالع 
األوروبي بمزيد من االستقاللية، وأن يتمتع بنفوذ أوسع على 
الصراعات  في  التورط  عن  بنفسه  يربأ  وأن  الدولية،  الساحة 

الناشبة بين القوى العالمية األخرى.
األوروبي  المجلس  أجراه  الثالثاء،  نشر  الذي  االستطالع، 
للعالقات الخارجية واستفتى نحو 40 ألف شخص من 14 دولة 
الدنمارك،  تشيكيا،  النمسا،  األوروبي، هي:  االتحاد  في  عضو 
بولندا،  هولندا،  إيطاليا،  المجر،  اليونان،  ألمانيا،  فرنسا، 

رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا والسويد.
يتبوأ  بأن  يطمح  األوروبي  الجمهور  أن  االستطالع  وبين 
عالم  في  بمسؤولياته  االضطالع  من  تمكنه  مكانة  التكتل 
على  يتعين  االستطالع،  نتائج  وحسب  األخطار،  تتجاذبه 
التكتل رسم مساره الخاص بين القوى الفاعلة األخرى ضمن 

بيئة تنافسية ومتعددة األقطاب، وأن يتجنب الصراعات التي 
ليس له بها عالقة، وأن يلعب دورًا محوريًا في معالجة األزمات 

الدولية التي تؤثر على دول االتحاد.

روسيا.. الصين.. إيران
بصفة عامة، أعرب المستطلعة آراؤهم عن ثقة كبيرة يولونها 
لالتحاد األوروبي تفوق تلك التي يشعرون بها تجاه حكوماتهم 
الوطنية لجهة حماية مصالحهم ضد القوى العالمية األخرى، 
وقوية  فاعلة  »جهة  الكتلة  تصبح  أن  في  رغبة  أبدوا  لكنهم 

ومستقلة، وأن تتجنب التحيز أو االرتهان لقوى خارجية«.
وعندما سئلوا عن النزاعات بين الواليات المتحدة وروسيا 
يجب  األوروبي  االتحاد  إن  المشاركين  معظم  قال  والصين، 
المستطلعين  من  كبيرة  نسبة  أن  غير  الحياد،  على  يبقى  أن 
المؤسسات  في  االستقرار  زعزعة  تحاول  روسيا  بأن  يعتقدون 

السياسية األوروبية.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن أقل من 20 % من المستطلعين 
أجواء  من  جيدًا  محمية  بالدهم  مصالح  بأن  يشعرون 
في  المجيبين  معظم  وقال  الصين،  مع  الحادة  المنافسات 
إنه  ورومانيا،  فرنسا  باستثناء  االستطالع،  شملها  دولة  كل 
ينبغي على حكوماتهم الوطنية أن تمثل مصالح بالدهم في 

المفاوضات التجارية لالتحاد األوروبي.
آراؤهم  المستطلعة  غالبية  أعرب  فقد  إليران،  بالنسبة  أما 
عن اعتقادهم بأن االتحاد األوروبي يسعى من أجل اإلبقاء على 

االتفاق النووي الموقع مع إيران حيًا.
قبل  من  والخوف  التوتر  من  حالة  االستطالع  ورصد 
المستطلعة  وجد  كما  األمنية،  التهديدات  اتجاه  األوروبيين 
الرئيسة  األسباب  من  هي  والهجرة  المناخ  تغير  أن  آراؤهم 

النعدام األمن.

اتهامات بـ»الفاشية« والعفو الدولية تتخوف

يانغون، بورما ــ وكاالت

<     رئيسة االتحاد األوروبي أورسوال فون دير الين 

كابل - وكاالت

إثر تعثر المفاوضات مع الواليات المتحدة

24 قتيال بانفجار تبنته »طالبان« 
قرب تجمع انتخابي للرئيس األفغاني

قتل انتحاري من حركة »طالبان« 24 شخصًا على األقل 
قرب منطقة كانت تشهد تجمعًا انتخابيًا للرئيس األفغاني، 
مزيد من  المتمردون من  بينما حذر  الثالثاء،  غني،  أشرف 

العنف قبيل االنتخابات الرئاسية.
تبنته  آخر  تفجير  هز  الهجوم،  من  ساعة  نحو  وبعد 
األميركية،  السفارة  قرب  كابل  العاصمة  كذلك  »طالبان« 

دون أن يتضح بعد إن كان تسبب بسقوط ضحايا.
دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  التطورات عقب  وتأتي 
مع  المفاوضات  إلغاء  الماضي  األسبوع  فجأة  ترامب 
ببدء سحب  يقضي  اتفاق  إلى  للتوصل  الهادفة  »طالبان« 
القوات األميركية من أفغانستان تمهيدًا إلنهاء أطول حرب 

تخوضها واشنطن.
والية  في  غني  ألنصار  تجمع  قرب  األول  الهجوم  ووقع 
باراوان الواقعة على بعد ساعة بالسيارة شمال كابل. وأفاد 
االنتحاري  أن  رحيمي  نصرت  الداخلية  وزارة  باسم  الناطق 
أول نقطة تفتيش  نارية وفجر نفسه عند  كان على دراجة 

في الطريق باتجاه التجمع.
وقال مدير مستشفى باروان، عبد القاسم سانغين، إنه 
32 شخصًا بجروح. وأشار  الـ24، ُأصيب  القتلى  إلى  إضافة 
إلى أن »الحصيلة تتضمن نساء وأطفااًل«. وأكدت مصادر 
عدة مقربة من الرئيس بينها رحيمي أن غني لم يتعرض 

ألذى.

محادثات »بحكم الميتة«
فيه  وتبنت  اإلعالم  لوسائل  »طالبان«  أرسلته  بيان  وفي 
مجاهد،  اهلل  ذبيح  الحركة  باسم  الناطق  أفاد  الهجومين، 
أن الهجوم الذي وقع بالقرب من تجمع غني هدفه عرقلة 

االنتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر.
يحضروا  بأال  الناس  وحذرنا  »سبق  البيان:  في  وجاء 

فهم  خسائر  أية  إلى  تعرضوا  إذا  االنتخابية.  التجمعات 
يتحملون مسؤولية ذلك«.

ودفع إعالن ترامب أن المفاوضات باتت بحكم »الميتة« 
الحركة لإلعالن األسبوع الماضي أن الخيار الوحيد المتبقي 
مجاهد،  الحركة،  باسم  الناطق  وقال  القتال.  مواصلة  هو 
»كان لدينا طريقان إلنهاء االحتالل في أفغانستان، أحدهما 
الجهاد والقتال، واآلخر المحادثات والمفاوضات«. وأضاف: 
األول  الطريق  سنسلك  المحادثات،  وقف  ترامب  أراد  »إن 

وسيندمون قريبًا«.
ويواجه غني في االنتخابات، الرئيس التنفيذي للحكومة 
مرشحين  عشرة  من  وأكثر  عبداهلل،  عبداهلل  األفغانية 
آخرين، بينهم تجار حرب سابقون أو جواسيس وشخصيات 

أخرى تولت مناصب في نظام البالد الشيوعي السابق.
الواليات  بين  المحادثات  طغت  أسابيع،  مدى  وعلى 
وسط  االنتخابات،  على  أهميتها  في  و»طالبان«  المتحدة 
توقعات كثير من األفغان والمراقبين بأن يتم إلغاء االقتراع 
لم  أنفسهم  المرشحين  أن  حتى  اتفاق،  إلى  التوصل  حال 
إلغاء  مع  لكن  حمالتهم.  تنظيم  في  كبيرة  جهودًا  يبذلوا 

المحادثات، بدأ غني وخصومه حمالتهم.
بإضعاف  تأمل  التي  »طالبان«،  أن  من  مراقبون  وحذر 
لعرقلة  وسعها  في  ما  كل  ستبذل  مستقبلي،  رئيس  أي 

االنتخابات.
يوليو،  في  االنتخابية  الحمالت  من  األول  اليوم  وفي 
المرشحين  أحد  صالح،  اهلل  آمر  مكتب  هجوم  استهدف 

لمنصب نائب الرئيس على الئحة غني.
ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة في االنتخابات ضئيلة 
واإلحباط  جديدة  عنف  أعمال  وقوع  من  المخاوف  ظل  في 
بالتزوير  الواسعة  االتهامات  بعد  الناخبون  به  يشعر  الذي 

التي شهدتها انتخابات 2014.

<  سكان يمّرون من أمام الفتة تحمل صورة الرئيس األفغاني أشرف غني في كابول

بروكسل - وكاالت

المتحدة  المملكة  في  العليا  المحكمة  بدأت 
الثالثاء النظر في األسس الموضوعية لإلجراء 
البرلمان،  بتعليق  الذي يقضي  للجدل  المثير 
الوزراء بوريس جونسون  رئيس  أراده  والذي 
مناورة  أنه  معتبرين  معارضوه  وانتقده 
تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي من دون اتفاق.
مدى  على  القضية  المحكمة  وستدرس 
ثالثة أيام لكن موعد الحكم غير معروف. وإذا 
قانوني،  غير  التعليق  أن  المحكمة  اعتبرت 
الفور،  على  لالنعقاد  البرلمان  دعوة  يتعين 

بحسب خبراء قانونيين.
باألعضاء  يجتمع  الذي  جونسون  وصرح 
لشبكة  الثالثاء،  حكومته  في  الرئيسيين 
أن  ممكن  شيء  »أفضل  أن،  سي«  بي  »بي 
إلى ما سيقوله  نقوم به هو االنتظار والنظر 
من  قدر  »أكبر  يكن  أنه  وأكد  القضاة«. 

االحترام )للسلطة( القضائية«.
»علينا  باكالند  روبرت  العدل  وزير  وقال 
المحددة  المصطلحات  هي  ما  نرى  أن 
)المستخدمة( في القرار وماذا تعني«. وأضاف 
»سنحترم  نيوز«،  »سكاي  لشبكة  حديث  في 

قرار المحاكم«.
وقبل 44 يومًا من االنفصال المرتقب عن 
االتحاد األوروبي، ال يزال سيناريو »بريكست« 
من  علني  بشكل  مطروحًا  اتفاق  دون  من 
مثيرة  توقعات  رغم  جونسون  بوريس  جانب 
للقلق أعلنتها حكومته من نقص في المواد 
الغذائية واألدوية ومخاطر حصول اضطرابات 

عامة.
من  الخروج  النواب  من  غالبية  وتعارض 
إلغاء  اتفاق من االتحاد األوروبي وتريد  دون 
أكتوبر،   14 حتى  المقرر  البرلمان  تعليق 
لعرقلة  الوقت  من  مزيد  اكتساب  بهدف 

الخروج من دون اتفاق.
وسبق أن أقر هؤالء قانونًا يرغم جونسون 
على الطلب من االتحاد األوروبي إرجاء موعد 
31 أكتوبر لثالثة أشهر  بريكست المقرر في 
— حتى لو أن رئيس الوزراء يرفض أن يطلب 

تأجيل الموعد.

ثالثة أيام
المجتمع  وكذلك  السياسية  الطبقة  وانتقدت 
الذي  البرلمان  تعليق  قرار  بشدة  المدني 
أحكام  إلى  أفضت  قضائية  إلجراءات  خضع 
أعلى  أصدرت  سبتمبر،   11 وفي  متعارضة. 
اعتبرت  حكمًا  اسكتلندا  في  مدنية  محكمة 
كان  ألنه  قانوني«  »غير  التعليق  أن  فيه 
عمل  »عرقلة  إلى  المحكمة،  بحسب  يهدف 

البرلمان«.
في  العليا  المحكمة  رفضت  المقابل،  في 

الجميع  مالمحه،  أرى  وانا  التفاق،  للتوصل 
به.  القيام  يتعين  ما  اجماال  يرى  ان  يمكنه 
على  مجددا  مشددا  التحرك«  يتعين  لكن 
في  المضمنة  االمان«  »شبكة  الغاء  ضرورة 
في  الحدود  عودة  لتفادي  االنسحاب  اتفاق 

جزيرة ايرلندا.

»الدخول في التفاصيل«
ان  اريد  »ال  محذرا  جونسون  وتابع 
وسيكون  سويت«.  االمور  ان  الناس  يعتقد 
حتى  تجاهلوا  الذين  االوروبيين  اقناع  عليه 
في  المشاركين  أحد  وقال  عنترياته.  اآلن 
دخلت  مرة  »ألول  اإلتحاد،  عن  المفاوضات 
المباحثات في التفاصيل وعجز جونسون عن 

الرد على االسئلة«.
بيان  في  االوروبية  المفوضية  وقالت 
الملف.  استعراض  أتاح فقط  اللقاء  ان  قصير 
وتابع البيان ان »الرئيس يونكر ذكر بأنه من 
حلوال  تقدم  أن  المتحدة  المملكة  مسؤولية 
اتفاق  مع  متوافقة  تكون  قانونيا  صالحة 

االنسحاب«.
وحض بيتيل في المؤتمر الصحافي الذي 
بداًل  »التحرك  على  جونسون  منفردا،  عقده 
من الكالم« إليجاد حل بشأن خروج بريطانيا 
توجد  »ال  وشدد  األوروبي.  االتحاد  من 
ولن  حاليا،  الطاولة  على  ملموسة  مقترحات 

أعطي موافقتي على أفكار«.
المفوضية  ال  انه  غاضبة  بلهجة  وأضاف 
وال الدول االعضاء ال 27، »سيقبلون في أي 
لحظة ان يكونوا مسؤولين )...( عن الفوضى 

التي نحن فيها«.

تكثيف المباحثات
من  أنه  على  القائدان  »اتفق  لندن،  وقالت 
الى  مشيرة  المباحثات«  تسريع  الضروري 
المقرر ان تنظم »اجتماعات يومية«  انه من 
بل  الفني  المستوى  على  فقط  وليس  قريبا 
ميشال  االوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  بين 
ستيفان  البريطاني  بريكست  ووزير  بارنييه 

باركلي.
وكان بارنييه وباركلي حاضرين في اللقاء 

اإلثنين.
االجتماع  االوروبيين شددوا خالل  ان  غير 
مقترحات  على  الحصول  »ضرورة  على 

ملموسة للتباحث يوميا«.
قلب  في  االيرلندية  القضية  وتبقى 
من  االوروبي  االتحاد  ويطلب  المفاوضات. 
االمان  شبكة  عن  بديلة  حلول  تقديم  لندن 
رفضه  الذي  بريكست  اتفاق  في  المضمنة 
وهدف  مرات.  ثالث  البريطاني  البرلمان 
المادية  الحدود  عودة  تفادي  االمان  شبكة 
المملكة  ابقاء  مع  االيرلندية  الجزيرة  داخل 
المتحدة ضمن »فضاء جمركي واحد« اذا لم 

يعثر على حل آخر.

محكمة بريطانيا العليا تنظر في قرار جونسون املثير للجدل تعليق البرملان
على خلفية أزمة »بريكست«

لندن - وكاالت

قدّمتها  شكوى  بشأن  قرار  إصدار  لندن 
ميلر،  جينا  ل»بريكست«  المعارضة  الناشطة 
معتبرة أن التعليق، » قرارسياسي،« وال يعود 

للمحاكم الفصل فيه.
الثالثاء  لندن  في  العليا  المحكمة  وبدأت 
تم  اللذين  المتعارضين  الحكمين  في  النظر 
شخصًا  عشرين  حوالى  وتظاهر  استئنافهما. 
المحكمة،  أمام  الجلسة  بدء  قبل  الثالثاء 

مطالبين بإعادة فتح البرلمان.
وخصصت جلسة االستماع األولى لمداخلة 
األولى  القضية  في  وهم  المشتكين  محامي 
 78 فهم  الثانية  القضية  في  أما  ميلر،  جينا 
النائبة  رأسهم  على  ألوروبا  مواليًا  برلمانيًا 
جوانا  االسكتلندي  الوطني  الحزب  عن 
فريق  يرد  أن  المقرر  من  ووكان  تشيري. 
فيما  األربعاء،  أمس  الحكومة  عن  الدفاع 
األسبق  الوزراء  رئيس  إلى  االستماع  سيتم 
اليوم  ميلر في  الذي يدعم جينا  جون ميجور 
الثالث من الجلسات. وستتحدث جهات فاعلة 

أخرى أيضًا.

»ممارسة غير منصفة«
الوزراء األسبق ديفيد  من جهته، ندد رئيس 
حول  االستفتاء  إلى  دعا  الذي  كاميرون 
البرلمان  تعليق  بقرار   ،2016 عام  بريكست 
ال  لكن  منصفة«  غير  »ممارسة  أنه،  معتبرًا 

يمكن القول إنها »غير قانونية«.
في«  تي  »آي  قناة  مع  مقابلة  في  وقال 
نعمل  أن  علينا  المطاف،  نهاية  »في  إن 

وال  أعداده  إنكار  يمكننا  وال  البرلمان  مع 
األغلبيات فيه«.

وفقد بوريس جونسون األكثرية المطلقة 
في مجلس العموم، إذ إن استراتيجيته بشأن 
نواب  جانب  من  تمرد  إلى  أدت  بريكست 
حاليًا  ويؤكد  حزبهم.  من  طردوا  محافظين 
انفصال  اتفاق  إلى  التوصل  على  يراهن  أنه 
األوروبية  القمة  قبل  األوروبي  االتحاد  مع 

المرتقبة في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

مفاوضات صعبة
إن  اإلثنين  قالت  األوروبية  المفوضية  لكن 
اقتراح  أي  بعد  تقدم  لم  جونسون  حكومة 
لحل عملي. وأعلن االتحاد إثر اجتماع رئيس 
المفوضية االوروبية جان كلود يونكر االثنين 
البريطاني،  الوزراء  رئيس  مع  بلوكسمبورغ 
الحدود  لندن لم تقدم حال مقنعا لقضية  أن 
االيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع 

من موعد االنفصال.
واثر المباحثات مع يونكر ثم مع نظيره في 
لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، تفادى جونسون 
المشاركة في مؤتمر صحافي معه االمر الذي 
جونسون  واكتفى  االخير.  هذا  انزعاج  اثار 
وتفادى  نيوز«،  »سكاي  لقناة  بتصريح 
كانوا  المحتجين  من  عشرات  امام  الحديث 
اطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله 
وكانوا ينتظرونه خلف حواجز اقيمت على بعد 

أمتار.
جيدة  فرص  »هناك  جونسون  وقال 

<  رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر يصافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
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<    الجئون من الروهينغا خلف سور من األسالك الشائكة في والية راخين ببورما



عربي و دولي 07

السعودية تعد بـ »أدلة دامغة« تدين إيران بالتورط في الهجوم على املنشآت النفطية
حذر أوروبي ونفي قاطع من طهران

الرياض - وكاالت

تونس – وكاالت

تل أبيب ــ وكاالت

قالت السعودية إنها ستكشف أدلة تربط خصمها 
قطاع  على  مسبوق  غير  بهجوم  إيران،  اإلقليمي، 
من  انطلق  أنه  واشنطن  تعتقد  بالمملكة  النفط 
منطقة  في  لالحتقان  خطير  تصعيد  في  إيران 
الشرق األوسط. كما أعلنت الرياض أنها ستسعى 
الهجمات  على  للرد  واسع  دولي  تحالف  لتشكيل 
ومحاسبة الطرف المسؤول، في إشارة إلى إيران.

الهجمات  في  لها  دور  أي  طهران  وتنفي 
سبتمبر،   14 يوم  نفط  منشأتي  استهدفت  التي 
العالم،  في  الخام  لمعالجة  معمل  أكبر  إحداهما 
إنتاج  انخفاض  إلى  األمر  بادئ  في  أدى  مما 
النصف. ونقلت وسائل  إلى  النفط  السعودية من 
إعالم إيرانية رسمية، عن الرئيس حسن روحاني، 
إيران  قوله: »يريدون فرض ضغوط قصوى على 
نريد  ال  »نحن  وأضاف:  التشهير«.  طريق  عن 
ملقيًا  الصراع؟«  بدأ  من  المنطقة...  في  صراعًا 
حرب  نشوب  في  والرياض  واشنطن  على  باللوم 

اليمن.
اإليرانية،  الطلبة«  أنباء  »وكالة  نقلت  كما 
جواد  محمد  الخارجية  وزير  عن  األربعاء،  أمس 
االتهامات  ترفض  إيران  إن  قوله  ظريف، 
التي  الهجمات  عن  بالمسؤولية  لها  األميركية 
مطلع  سعوديين  نفطيين  موقعين  استهدفت 
الشرق  في  الحقائق  إلهاء عن  وتعتبرها  األسبوع، 
الواليات  على  »يجب  ظريف:  وقال  األوسط. 
المنطقة،  وقائع  إلى  للنظر  تسعى  أن  المتحدة 
اإللهاء.  وسائل  الستخدام  اللجوء  مجرد  عن  بداًل 
تنسى  أن  تحاول  األميركية  الحكومة  بأن  نشعر 

الواقع في المنطقة بشكل ما«.
الحليفة  اليمنية،  الحوثي  جماعة  وأعلنت 
إنها  وقالت  الهجمات  عن  المسؤولية  إليران، 
الموقعين  لمهاجمة  مسيرة  طائرات  استخدمت 
السعودية.  الحكومية  »أرامكو«  لشركة  التابعين 
المنشآت  على  الهجمات  مزيد  بشن  هددت  كما 

النفطية السعودية، بما في ذلك المواقع التي تم 
السبت. استهدافها 

لكن وزارة الدفاع السعودية قالت إنها ستعقد 
مؤتمرًا صحفيًا، أمس األربعاء، لعرض أدلة مادية 
الهجمات.  في  إيران  تورط  تثبت  إيرانية  وأسلحة 
تورط  على  ملموسة  أدلة  أي  كشف  شأن  ومن 
إيران، الضغط على السعودية والواليات المتحدة 

للرد.

ال عجلة للحرب
وذكر الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أنه ال يريد 
الحرب، وأضاف أنه »ما من عجلة« للرد مشيرًا إلى 
وجود تنسيق مع دول خليجية وأوروبية. كما نفى 
بالرد  للسعوديين  تعهد  قدم  يكون  أن  ترامب 
مهاجمة  »تمت  أنه  قائال  إيران،  على  عسكريا 
السعودية، ولم تتم مهاجمتنا. ولكننا سنقوم بما 

العالمي للنفط. وقالت السعودية، أول من أمس 
من  الفاقد  استعادة  ستستكمل  إنها  الثالثاء، 
اإلنتاج، أي 5.7 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية 

الشهر.
ودعا مسؤول أميركي كبير إلى رد من مجلس 
غير  من  لكنه  الهجوم،  على  الدولي  األمن 
يقول  إذ  بالنجاح،  المسعى  هذا  يكلل  أن  المرجح 
تتمتعان  اللتين  والصين  روسيا  إن  دبلوماسيون 
إليران  الحماية  ستوفران  )الفيتو(  النقض  بحق 

على األرجح.
عن  الثالثة  األميركيين  المسؤولين  أحد  وعبر 
»أدلة  إلى  سيفضي  السعودي  التحقيق  بأن  ثقته 
كشف  الذي  الهجوم  مصدر  على  دامغة«  جنائية 
عن صدوع كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية، 
العتاد  شراء  على  الدوالرات  مليارات  إنفاق  رغم 
سعودي:  أمني  محلل  وقال  الغرب.  من  العسكري 
»الهجوم يشبه هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

بالنسبة إلى السعودية، سيغير قواعد اللعبة.«

حذر ياباني وفرنسي
لم  بالده  إن  الجديد  الياباني  الدفاع  وزير  وقال 
أن  تظهر  مخابراتية  معلومات  أي  على  تطلع 
إيران لعبت دورا في الهجمات، مما يظهر الحذر 

الخطيرة. القضية  هذه  تجاه  الدولي 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالت  كما 
لن  بالدها  إن  األربعاء،  أمس  الفرنسية، 
المسؤولة  الجهة  عن  تعليقات  بإدالء  تسارع 
النفط  منشأتي  استهدف  الذي  الهجوم،  عن 
على  وردا  الحقائق«.  »إرساء  قبل  السعوديتين 
التحليل  تعتبر  فرنسا  كانت  إذا  عما  سؤال 
مسؤولية  إلى  يشير  الذي  واألميركي،  السعودي 
قالت  تصديق،  محل  الهجمات  عن  إيران 
الحقائق  إرساء  في  الرغبة  »نتشارك  المتحدثة: 

بحذر قبل إبداء أي رد فعل«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مكتب  وذكر 
إلى  خبراء  سترسل  باريس  أن  أمس،  ماكرون، 
السعودية للمساعدة في التحقيقات في الهجوم.

ال قمة بين ترامب وروحاني
قمة  لقاء  عقد  فرص  تراجعت  أخرى،  ناحية  من 
على  روحاني،  اإليراني،  ونظيره  ترامب  بين 
العامة  الجمعية  أعمال  الرئيسين  حضور  هامش 
المقبل،  الثالثاء  تنطلق  التي  المتحدة،  لألمم 
النفطية  وذلك في أعقاب الهجوم على المنشآت 
الثالثاء،  أمس،  مساء  ترامب  وقال  السعودية. 
األمم  اجتماع  خالل  روحاني  للقاء  يتطلع  ال  إنه 
مع  يجتمع  أال  يفضل  أنه  وأضاف  المتحدة. 

روحاني، ولكنه ال يستبعد حدوث ذلك.
يلتقي  لن  إنه  الماضي  اإلثنين  روحاني  وقال 
في  العامة  الجمعية  اجتماعات  خالل  ترامب 
اإليراني  الرسمي  التلفزيون  نقل  كما  نيويورك. 
قوله،  خامنئي  علي  اهلل  آية  األعلى  الزعيم  عن 
الثالثاء، إن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات 
تشارك  قد  لكنها  المتحدة،  الواليات  مع  ثنائية 
عادت  إذا  األطراف  متعددة  مناقشات  في 
.2015 واشنطن إلى االتفاق النووي المبرم عام 

قوله:  خامنئي  إلى  التلفزيون  ونسب 
جميع  على  اإليرانيون،  »المسؤولون 
المسؤولين  مع  مطلقا  يتحدثوا  لن  المستويات، 
سياستهم  من  جزء  هذا  األميركيين... 
سياسة  إيران...  على  للضغط  )األميركية( 
ستبوء  يتبعونها  التي  القصوى  الضغوط 
سلوكها  أميركا  غيرت  »إذا  وأضاف:  بالفشل«. 
بإمكانها  فإن  النووي  االتفاق  إلى  وعادت 
بين  األطراف  متعددة  محادثات  إلى  االنضمام 

إيران وباقي أطراف االتفاق«.
العام  إيران منذ  العقوبات على  ترامب  وشدد 
النووي  االتفاق  من  انسحب  عندما  الماضي 

عالمية. قوى  وبين وست  بينها 
لضغوطهم  رضخنا  »إذا  خامنئي:  وقال 
هذا  فإن  األميركيين...  مع  محادثات  وأجرينا 
ممارسة  على  القائمة  سياستهم  أن  سيظهر 
بالنجاح.  كللت  إيران  على  القصوى  الضغوط 
لها  قيمة  ال  السياسة  أن هذه  يعلموا  أن  عليهم 

إلينا«. بالنسبة 

<  منشأة نفط أرامكو التي استهدفتها الطائرات المسيرة في هجوم مفاجئ السبت 
في وسعنا لمساعدة السعودية«.

بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  وقال 
مع  هاتفي  اتصال  خالل  األربعاء،  أمس  سلمان، 
رئيس كوريا الجنوبية إن الهجوم »اختبار حقيقي 
التخريبية  األعمال  مواجهة  في  الدولية  لإلرادة 

المهددة لألمن واالستقرار الدوليين«.
األمير  لندن،  لدى  السعودي  السفير  وقال 
)بي  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  بندر،  بن  خالد 
كان  )الهجوم(  أنه  المؤكد  شبه  »من  سي(،  بي 
رد  اتخاذ  عدم  »نحاول  وأضاف:  إيراني«.  بدعم 
فعل سريع للغاية ألن آخر ما نريده هو المزيد من 

الصراع في المنطقة«.

أدلة دامغة
بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  وتوجه 
السفارة  وقالت  محادثات.  إلجراء  السعودية  إلى 

ولي  سيلتقي  بومبيو  إن  الرياض  في  األميركية 
دولة  إلى  ذلك  بعد  يتوجه  ثم  السعودي،  العهد 

اإلمارات للقاء وزير الدفاع، محمد بن زايد.
المتحدة  األمم  لدى  السعودية  مبعوث  وقال 
إن خبراء من المنظمة يراقبون الوضع في اليمن 
غادروا  إيران،  على  المفروضة  العقوبات  وتطبيق 

أيضا متجهين إلى المملكة.
الضربات  لـ»رويترز« إن  أميركي  وقال مسؤول 
ثالثة  وذكر  إيران.  غرب  جنوب  من  انطلقت 
شملت  الضربات  أن  أميركيين  مسؤولين 
مما  مسيرة،  وطائرات  كروز  صواريخ  استخدام 
التعقيد  من  قدر  على  كان  الهجوم  أن  يظهر 

والتطور.رمألا ئداب يف دقتعي ناك امم ىلعأ           
يوضحوا  أو  دليال  المسؤولون  يقدم  ولم 
في  بها  استعانوا  التي  األميركية  المعلومات 
اإلنتاج  من   %  5 الذي عطل  للهجوم،  تقييماتهم 
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<   آية اهلل علي خامنئي

<  نبيل القروي   <  قيس سعيد  

<    غانتس يتحدث إلى أنصاره بعد انتهاء االنتخابات 

األنظار تتجه نحو البرلمان

زلزال سياسي في تونس مع وصول سعيد وقروي لإلعادة في املنافسة الرئاسية

اتهامات الفساد تالحق رئيس الوزراء

نتائج االنتخابات تشير إلى تعادل نتانياهو وغانتس في انتكاسة لليمني اإلسرائيلي
أفضت االنتخابات العامة في دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى 
تعادل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه 
الرئيسي بيني غانتس، حسب أرقام نشرتها وسائل إعالم 
إسرائيلية استنادًا إلى مصادر في لجنة االنتخابات التي لم 

تعلن حتى أمس النتائج الرسمية لالقتراع.
لجنة  في  مصادر  إلى  استنادًا  إعالم  وسائل  وقالت 
والتحالف  الليكود  حزب  من  كاًل  إن  المركزية  االنتخابات 
الوسطي »أزرق أبيض« حصل على 32 مقعدًا من أصل 120 

مقعدًا، وذلك بعد فرز 90 % من األصوات.
ولم تقدم النتائج صورة واضحة حول تشكيل االئتالف 
الحكومي، األمر الذي يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة 

لتشكيل حكومة وحدة.
وإذا لم يطرأ أي تغير على النتائج فإن هذا سيمثل نكسة 
لنتانياهو الذي كان يأمل أن يشكل ائتالف يميني مماثل 
في  بالفساد  اتهامات  احتمال  يواجه  ألنه  الحالي  لتحالفه 
أجرتها  التي  للرأي  استطالعات  وكانت  المقبلة.  األسابيع 
محطات تلفزيونية إسرائيلية ونشرت بعد انتهاء التصويت، 
مساء الثالثاء، كشفت أن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه 
نتانياهو سيفوز بما بين 31 و33 من المقاعد الـ120 في 

»الكنيست«، مقابل ما بين 32 و34 لتحالف »أزرق أبيض« 
الذي يتزعمه رئيس األركان اإلسرائيلي السابق.

وإلى جانب نتائج الحزبين، ستكون تلك التي سيسجلها 
يتعلق  األمر  ألن  حاسمة  منهما  لكل  المحتملين  الحلفاء 
بمعرفة أي من المعسكرين سيحصل عبر تحالفات تخوله 
البرلمان.  في  نائبًا  بـ61  المحددة  األغلبية  على  الحصول 
وحققت القائمة العربية تقدمًا ملحوظًا في انتخابات الثالثاء، 
النواب  ابتعاد  ورغم   .13 إلى   9 ورفعت عدد مقاعدها من 
الفلسطينيين عن كال الحزبين الرئيسيين، الليكود و»أزرق 
أبيض«، فإنه من المؤكد التي حققوها تساهم في إضعاف 

أحزاب اليمين.

مشاورات صعبة
بيني  السابق  الجنرال  أبيض«،  »أزرق  تحالف  رئيس  ودعا 
إلى تشكيل حكومة  األربعاء  أمس  مبكر  غانتس في وقت 
مقر  من  تلفزيوني  بث  في  غانتس  وقال  موسعة.  وحدة 
لتشكيل  السياسية  »المشاورات  بدأ  إنه  االنتخابية  حملته 

حكومة وحدة موسعة«.
وأضاف: »سأتحدث مع الجميع«، مؤكدًا أنه »مساء اليوم 
المجتمع اإلسرائيلي«، بعدما كان قد  بدأت عملية إصالح 
دعا إلى التصويت ضد »الفساد والتطرف« دون أن يسمي 
أصبحتا  والمصالحة  »الوحدة  أن  غانتس  وتابع  نتانياهو. 

األولى  الساعات  في  نتانياهو  تحدث  جهته،  من  أمامنا«. 
انتهاء  بعد  أبيب  تل  في  أنصاره  أمام  األربعاء،  صباح  من 
االنتخابات. وقد بدا صوته خافتًا بالمقارنة مع النبرة العالية 

التي كان يتحدث فيها أمام أنصاره قبل االقتراع.
مفاوضات  في  سندخل  المقبلة  األيام  »في  وقال: 
تكون  »لن  وأضاف:  قوية«.  صهيونية  حكومة  لتشكيل 
هناك وال يمكن أن تكون هناك حكومة تعتمد على أحزاب 
إسرائيل  وجود  تنكر  أحزاب  للصهيونية،  معادية  عربية 
كدولة يهودية وديمقراطية«. وإذا ثبتت صحة استطالعات 
الرأي، فلن يكون أي من نتانياهو أو غانتس قادرًا على أن 
يشكل حكومة مع حلفائه من دون اللجوء إلى وزير الدفاع 
االنتخابات  هذه  بعد  ليبرمان،  أفيغدور  السابق،  المتشدد 
أبريل  انتخابات  أفضت  بعدما  أشهر،  الثانية خالل خمسة 
إلى النتيجة نفسها. وتمكن ليبرمان، بدعم من الناخبين 
اليهود من أصول روسية، من رفع نصيبه من المقاعد إلى 
تسعة بداًل عن خمسة، وهو ما يجعله »صانع الملوك« في 

حالة تشكيل تحالف يميني.

إقبال عربي
وأفادت التقارير بأن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها 
العرب ثالث أكبر قوة في  النواب  العربية ستجعل  األحزاب 
تسمح  أن  النتيجة  لهذه  ويمكن  مقعدًا.   13 مع  البرلمان 

لألحزاب العربية بمنع نتانياهو من البقاء في منصبه خاصة 
إذا ما قرروا االنضمام إلى غانتس.

وفي الماضي، لم تدعم األحزاب العربية في إسرائيل أي 
القائمة  رئيس  الوزراء. وقال  رئيس  لتولي منصب  شخص 
مدينة  في  منزله  خارج  للصحفيين  عودة  أيمن  المشتركة 
حيفا األربعاء، »الفارق الرئيسي في هذه االنتخابات هو إقبال 
الناخبين العرب«. وأضاف »ليس هناك شك في أن هذا الذي 

أحدث الفرق ولوال ذلك لكان نتانياهو رئيسا للوزراء«.
دعا  الثالثاء،  مساء  الرأي،  استطالعات  نتائج  نشر  وبعد 
والليكود  حزبه  مع  وحدة  حكومة  تشكيل  إلى  ليبرمان 

وتحالف أزرق أبيض قائاًل إن البالد تواجه »حالة طوارئ«.
تشريعية  انتخابات  في  الثالثاء،  اإلسرائيليون،  وصوت 
عامة كانت الثانية في غضون خمسة أشهر. وقال الرئيس 
اختيار  اآلن  عليه  يتعين  الذي  ريفلين  رؤوفين  اإلسرائيلي 
الشخص الذي سيقوم بتشكيل االئتالف الحكومي المقبل، 

إن هناك »حاجة لتجنب انتخابات ثالثة«.
حياته  في  هزيمة  أكبر  الوزراء  رئيس  نتانياهو  وواجه 
»الليكود«  حزب  فاز  فقد  أبريل.  انتخابات  بعد  السياسية 
في  فشل  لكنه  باألغلبية،  والدينيون  اليمينيون  وحلفاؤه 
تشكيل ائتالف حكومي. وفضل نتانياهو التوجه إلى إجراء 
انتخابات ثانية بداًل عن المجازفة باختيار ريفلين لشخص 

آخر لمحاولة تشكيل الحكومة.

متصدر  سعيد،  قيس  المستقل  المرشح  أعلن 
تونس،  في  الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  الجولة 
قبل  يأتي  موقف  في  حزب،  أي  مع  التحالف  رفضه 
التي ستعيد  التشريعية  االنتخابات  أسابيع من  ثالثة 

رسم المشهد السياسي في البالد.
بين  تحالف  للصحفيين، »ليس هناك  وقال سعيد 
هناك  أحزاب،  ائتالف  أو  حزب  مع  أو  سياسية  أحزاب 
حر  إليه  االنضمام  يريد  وأضاف: »كل من  مشروع«. 

في القيام بذلك«.
من جهته، دعا حزب »قلب تونس« بزعامة نبيل 
االنتخابات  في  ثانيًا  حل  الذي  األعمال  رجل  القروي، 
تبييض  بتهمة  السجن  داخل  والقابع  الرئاسية 
المقررة  التشريعية  لالنتخابات  التعبئة  إلى  أموال، 

في 6 أكتوبر المقبل.
القروي،  باسم  المناطق  المليكي،  حاتم  وقال 
للتونسيين  الثانية  الجولة  تسمح  أن  جميعًا  »نأمل 
الجمهورية  ورئيس  البرلمان  في  ممثليهم  باختيار 

التونسية«.
من ناحيته، دعا زعيم حزب »النهضة« اإلسالمي، 
األولى  للمرة  يخوض  الذي  الغنوشي،  راشد 
بأعداد كبيرة  لإلقبال  أنصاره  التشريعية،  االنتخابات 
»النهضة«  لحزب  تكون  حتى  االقتراع  صناديق  على 
وقال  المقبلة.  الحكومة  تشكيل  في  وازنة  حصة 
الحزب  شورى  مجلس  إلى  يرجع  األمر  إن  الغنوشي 
الثانية  الجولة  المرشحين سيؤيد في  أي من  تحديد 

من االنتخابات الرئاسية.
لالنتخابات  »النهضة«  حزب  مرشح  وكان 
الرئاسية، عبد الفتاح مورو، حل في المركز الثالث في 
 12.9% على  بحصوله  االنتخابات  من  األولى  الجولة 

من األصوات.
ودعي سبعة ماليين ناخب تونسي الختيار نوابهم 
واحدة،  جولة  في  تجري  انتخابات  في  أكتوبر   6 في 
بينما من المقرر إجراء الجولة الثانية من االنتخابات 

الرئاسية في 6 أو 13 أكتوبر.
وكانت النتائج الرسمية حسمت التنافس في الدور 
األكاديمي  بين  الرئاسية،  االنتخابات  من  الثاني 
نبيل  الموقوف  المحافظ قيس سعيد وقطب اإلعالم 
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  وأعلنت  القروي. 
القروي  أمام  األصوات  من   %  18.4 بـ  سعيد  تقدم 

.% 15.58
اإلسالمي  النهضة  حزب  مرشح  يحصل  ولم 
على  سوى  مورو،  الفتاح  عبد  الرئاسي  االقتراع  في 
12.9% من األصوات، ما يؤكد تدهور شعبية أنصار 
لرئيس  بالنسبة  أما   .2011 العام  منذ  »النهضة« 
احتل  فقد  الشاهد،  يوسف  واليته  المنتهية  الوزراء 

في  وسبقه   ،%  7.4 فقط  جامعًا  الخامس  المركز 
الزبيدي.  الكريم  عبد  السابق  الدفاع  وزير  المركز 

وبلغت نسبة المشاركة النهائية 49 %.

هل يخرج القروي من السجن؟
تساؤالت  بعد  بفون،  نبيل  الهيئة  رئيس  وقال 
قانون  انتهاكه  بزعم  القروي  تنحية  احتمال  حول 
وال  جوهرية  تكن  لم  »المخالفات  إن  االنتخابات، 
االقتراع  يوم  أو  االنتخابية  الحملة  في  حاسمة 
للقول إنها غيرت في مجرى االنتخابات أو أثرت على 

نتيجتها«.
فيها  النظر  يتم  االنتخابية  »الجرائم  أن  وأوضح 
بالخطية  القضاء  أن يحكم  الوسائل:  إحدى هذه  عبر 
من  تكون  أن  جريمة.  وجود  بعدم  أو  بالسجن  أو 
عالقة  في  تكون  عندما  المالي  القضاء  مشموالت 
بتمويل الحملة. أن تتولى الهيئة إسقاط األصوات«.

وجيزة،  بفترة  النتائج  عن  الرسمي  اإلعالن  وقبل 
بشكل  نافية  الفائزين،  النهضة  حركة  هنأت 
بسبب  القروي  تنحية  إمكانية  حول  شائعات  ضمني 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما  الحملة،  خالل  »التجاوزات« 

تأهيل مورو للجولة الثانية.
لالتحاد  التابعة  المراقبة  بعثة  أكدت  جهتها،  من 
الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  الجولة  أن  األوروبي 
يحصل  بأن  طالبت  ذلك،  ومع  »شفافة«.  كانت 

في  والمتساوية«  الكاملة  »الفرص  على  المرشحون 
المطالبة  إلى  واضحة  إشارة  في  االنتخابية،  الحملة 

بإطالق القروي.
الناطقة  اليومية  »لوكوتديان«  جريدة  وعنونت 
أن  معتبرة  كلمتهم«،  التونسيون  »قال  بالفرنسية 
بحملة  قاما  اللذين  للمرشحين  صوتوا  الناخبين 
انتخابية ضد النخب السياسية. وكتبت: »لقد فضلوا 
القفز في المجهول بداًل عن مد اليد مرة أخرى لمن 

خانوا تطلعاتهم«.

أسباب المفاجأة
15 % من القادرين  وال زالت البطالة تطال أكثر من 
خريجي  الشبان  من  الكثير  بينهم  العمل،  على 
المتدنية  المداخيل  التضخم  ويقضم  الجامعات. 
أصاًل. وغذى تدهور متواصل للخدمات العامة مشاعر 
 .2011 ثورة  منذ  المتعاقبة  السلطات  على  النقمة 
وزادت من تفاقم هذا التململ طبقة سياسية تشهد 

انقسامات ال تنتهي وصراعات زعامة.
ومع إشارته إلى نسبة مشاركة »مقبولة« عند 45 
%، دعا بفون األحزاب والمجتمع المدني إلى »دراسة 
سليمان  بن  حسناء  وقالت  األرقام«.  هذه  أسباب 
 )..( المعطيات  نحلل  »نحن  الهيئة:  في  المسؤولة 

لكن استبعاد مرشح يحتاج سببًا وجيهًا وجديًا«.
أموال  بتبييض  المتهم  القروي  محامو  وقال 

أغسطس،   23 منذ  والموقوف  ضريبي  وتهرب 
تأكيد  لإلفراج عنه بعد  إنهم سيقدمون طلبًا جديدًا 
القروي متمتعًا بحقوقه  ويبقى  الثاني.  للدور  وصوله 
قضائي،  حكم  منها  يحرمه  لم  طالما  السياسية 

الهيئة. بحسب 

األنظار تتجه نحو االنتخابات التشريعية
من  الثاني  الدور  أن  االنتخابات  هيئة  وأوضحت 
مع  بالتزامن  أي  أكتوبر،   6 في  أما  سينظم  االقتراع 
االنتخابات التشريعية، أو في 13 أكتوبر، وذلك وقفًا 
على الطعون التي ستقدم في النتيجة. وتبقى نتيجة 
ألن  وذلك  غامضة  والقروي  سعيد  بين  المواجهة 
خارج  »من  انتخابي  خزان  على  يعتمدان  المرشحين 

النظام« بالرغم من اختالفهما الشديد.
عن  ومنفصل  الزهد  إلى  أقرب  سعيد  فقيس 
والقريب  للبهرجة  المحب  القروي  بعكس  النخب، 

من تلك األوساط.
بدء  من  أيام  عشرة  قبل  القروي  توقيف  وكرس 
»ظلمًا«،  باعتباره  به  ندد  والذي  االنتخابية  الحملة 
طويلة  لفترة  كان  أنه  رغم  المنظومة،  خارج  وجوده 

داعمًا مهمًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
تمامًا،  مستقل  أكاديمي  فهو  سعيد  قيس  أما 
ويدعو إلى المركزية جذرية للسلطة مع ديمقراطية 
محلية ونواب يمكن إقالتهم أثناء واليتهم. وقال في 
تحل  لم  المركزية  »السلطات  إن  اإلثنين  تصريحات 
المشاكل االجتماعية«، مضيفًا: »أنا ال أبيع برنامجًا. 
وتحديد  البرنامج  هذا  تحديد  المواطنين  على 

الخيارات الكبرى للخروج من البؤس«.
قبل  خصوصًا  األحزاب  بين  مشاورات  وتدور 
انتخابات تشريعية حاسمة في نظام برلماني معدل. 
ويتوقع أن تعيد االنتخابات التشريعية رسم المشهد 
تكبدتها  التي  الهزيمة  بعد  التونسي  السياسي 

الرئاسية. التقليدية في  األحزاب 
الوسط،  معسكر  ممثلي  من  أي  يتمكن  ولم 
فاز  الذي  تونس«،  »نداء  حزب  من  المنبثق 
2014، من  للعام  والتشريعية  الرئاسية  باالنتخابات 
يفوق  هؤالء  نسب  جمع  لكن   .%  11 على  الحصول 
ال  ولكن  سعيد.  قيس  عليها  حصل  التي  النسبة 
المتشظية  السياسية  العائلة  هذه  قدرة  مدى  يعرف 

على توحيد صفوفها في االقتراع التشريعي.
حزبه  منح  إلى  أنصاره  سجنه  من  القروي  ودعا 
في  البرلمان.  في  محورية  مكانة  تونس«  »قلب 
حزب  أي  على  تعويله  سعيد  يعلن  لم  المقابل 

سياسي.
قالت:  السياسية،  المعسكرات  تشظي  وإزاء 
االقتراع  قبل  تقرير  في  الدولية«  األزمات  »مجموعة 
في  حكومة  لتشكيل  غالبية  أي  تنبثق  ال  »قد  إنه 

اآلجال المحددة في الدستور«.

مخاوف من غياب المرشحين والناخبين

السلطة املتمسكة باالنتخابات تواجه 
تصميم الحركة االحتجاجية في الجزائر

قررت سلطات الجزائر أن تمضي بقوة في 
 12 في  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  طريق 
وهو  الجيش،  قيادة  أرادت  مثلما  ديسمبر 
يتعثر  أن  يمكن  بالمخاطر  محفوف  رهان 
أمام تصميم حركة االحتجاج التي حافظت 

على زخمها شهرًا بعد آخر.
رموز  كل  برحيل  المحتجون  ويطالب 
العقود  خالل  البالد  حكم  الذي  النظام 
أن  لهم  وسبق  انتخابات،  أية  قبل  األخيرة 
أفشلوا تلك التي كانت مقررة في 4 يوليو.

ورغم هذه السابقة وحوار الطرشان بين 
السلطة والحركة االحتجاجية، قام الرئيس 
االنتقالي عبد القادر بن صالح، مساء األحد، 
تاريخ  »صناعة  إلى  الجزائريين  بدعوة 
حسن  في  جماعيًا  والمساهمة  بالدهم 

اختيار رئيسهم الجديد«.
انحاز  بعدما  منتظرًا  اإلعالن  هذا  وكان 
إلى هذا الخيار رئيس أركان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة 
 2 في  بوتفليقة  العزيز  عبد  استقالة  منذ 
أبريل، تحت ضغط الحركة االحتجاجية غير 
المسبوقة. وتلت االستقالة حملة اعتقاالت 
المحيطين  لدائرة  الفساد  بتهم  موسعة 
سعيد،  شقيقه،  ذلك  في  بما  ببوتفليقة، 
الفعلي  الحاكم  كثيرون  يراه  كان  الذي 
السابق  الرئيس  مرض  ضوء  في  للجزائر 

وعجزه عن القيام بمهام منصبه.
الناطق  معزوز،  لعثمان  بالنسبة  ولكن 
الثقافة  أجل  من  »التجمع  حزب  باسم 
فإن  المعارض،  العلماني  والديمقراطية« 
لها  يكون  لن  بقوة  المرور  في  »رغبته 
الجزائريين  ماليين  لدى  إيجابي  تأثير  أي 
الذين يواصلون التظاهر في الشارع« منذ 

22 فبراير.
االنتقالية  السلطة  بدأت  أسبوع  ومنذ 
األجندة  احترام  أجل  من  الزمن  مع  سباقًا 
أن  طلب  عندما  صالح،  قايد  وضعها  التي 
في  الرئاسية  االنتخابات  تاريخ  تحديد  يتم 
بالتصويت  البرلمان  فقام  سبتمبر.   15
السلطة  إنشاء  قانون  على  والمصادقة 

قانون  وتعديل  لالنتخابات  المستقلة 
االنتخابات خالل فترة قياسية.

يفترض  التي  اإلجراءات  هذه  لكن 
تنجح  لم  االنتخابات  شفافية  تضمن  أن 
في  متمثلة  القوية  المعارضة  تهدئة  في 
بمؤسسات  المطالبة  االحتجاجية  الحركة 

انتقالية تضطلع بدور تنظيم االنتخابات.
منسق  تانساوت،  قاسي  ذلك  وأكد 
اللجنة الوطنية من أجل إطالق المعتقلين، 
قائاًل: »نرفض هذه االنتخابات في الظروف 
اإلرادة  ضد  نسير  أن  يمكن  ال  الحالية. 

الشعبية«.
شهر  نهاية  اللجنة  هذه  وُأنشئت 
»المعتقلين  بإطالق  للمطالبة  أغسطس 
التظاهرات  خالل  الموقوفين  السياسيين« 
بوتفليقة  ترشح  بمعارضة  بدأت  التي 
إجراء  تعارض  اآلن  وهي  خامسة  لوالية 
االنتخابات برموز نظامه الذي عمر عشرين 

سنة.
أن  يمكن  »كيف  تانساوت:  وتساءل 
حبس  تم  بينما  االنتخابات  بهذه  نقبل 
إعالن  من  ساعات  قبل  فقط  مناضلين 
موعد إجرائها؟«. وبحسبه فإن 22 متظاهرًا 
الكبرى  التظاهرة  قبل  الشرطة  أوقفتهم 
ُأودعوا  الجزائر،  بالعاصمة  الجمعة  يوم 
على  »التحريض  بتهمتي  الموقت  الحبس 

التجمهر« و»المساس بأمن الدولة«.
لن  المتكررة  التوقيفات  هذه  لكن 
بكثافة  التظاهر  من  الجزائريين  تمنع 
في  ثالثاء  يوم  كل  وحتى  جمعة  يوم  كل 
للطالب.  األسبوعية  التظاهرات  مناسبة 
بل على العكس من ذلك فإن قرار تنظيم 
الرئاسية »على عجل« سيعطي  االنتخابات 
»نفسًا جديدًا للحركة االحتجاجية،« بحسب 

أستاذ العلوم السياسية رشيد تلمساني.
عدد  تراجع  وإن  حتى  أنه  وأضاف 
»فإنهم  النظام  ضد  المتظاهرين 
ولم  وتعنتًا«.  إصرارًا  أكثر  سيكونون 
عنف«  »أعمال  حدوث  تلمساني  يستبعد 

لمواجهة »قمع الشرطة«.

الجزائر ــ وكاالت



في  ارتفاعا  العربي  النقد  صندوق  توقع 
 2020 معدل التضخم السنوي خالل عام 
رهن  يبقى  ــذي  وال  %18 إلى  ليبيا  في 
في  الداخلية  الظروف  تداعيات  تطورات 
البالد، في مقابل توقعاته بارتفاع نسبي 
عامي  خــالل  النفطي  اإلنــتــاج  لكميات 
مستويات  سيدعم  ما  و2020   2019

النمو االقتصادي.
آفــاق  تقرير  فــي  الــصــنــدوق،  وأشـــار 
الجاري،  الشهر  الصادر  العربي  االقتصاد 
 15 نحو  سيسجل  التضخم  معدل  إلــى 
نوه  لكنه   ،  2019 عام  خالل  المائة  في 
معدل  في  التنازلي  االتجاه  تواصل  إلى 
عام  خــالل  ليبيا  في  السنوي  التضخم 
سبتمبر  شهر  منذ  بــدأ  ،الـــذي   2019
الذي  التصاعدي  االتجاه  بعد   ،  2018

سلكه قبل هذه التغير.
وبلغت نسبة التغير في الرقم القياسي 
لألسعار خالل شهري يناير وفبراير 2019 
العام  مــن  المماثل  بالشهر  ،مقارنة 
السابق، نحو -4.8 و-1.6% على الترتيب، 

حسب صندوق النقد العربي.
ــد الــتــقــريــر تــراجــع مــعــدالت  ــ ورص
الغذائية  المواد  »أسعار  في  التضحم 
والمواصالت  والنقل  ــاث،  واألث والتبغ، 
والــثــقــافــة«،  والتعليم  واالتـــصـــاالت، 

ــى ارتـــفـــاع  ــ ــه أشـــــار إل ــن ــك ل
والسكن  »الــمــالبــس،  أســعــار 
ــة  ــاي ــن ــع ــه، وال ــات ــزم ــل ــت ــس وم

الصحية«.
في  االنخفاض  هــذا  وأرجــع 
ــدل الــتــضــخــم الــســنــوي– ــع م
األخيرة– األشهر  في  خصوصا 

الوفاق  حكومة  اتخذتها  اإلجــراءات  إلى 
إطار  في   2018 العام  من  سبتمبر  في 

برنامج اإلصالح االقتصادي.
ومــن أهــم هــذه اإلجــراءات–حــســب 
وتسهيل  الــقــيــود  التقرير–تخفيف 
النقد  ــراء  ش عمليات  على  ــراءات  ــ اإلج
والشخصية  التجارية  لألغراض  األجنبي 
مباشرة،  التجارية  المصارف  طريق  عن 

في  كبير  تراجع  إلــى  بــدوره  أدى  بما 
متوسط سعر صرف الدينار الليبي.

في  ــرف  ص الـــدوالر  سعر  وانخفض 
السوق الموازي إلى نحو 4.25 دينار في 
دينار   6.05 مقابل   ،2019 فبراير  شهر 
رصد  حسبما   ،2018 سبتمبر  شهر  في 

الصندوق.
ان  العربي  النقد  صندوق  تقرير  وقال 

يقل  ال  بما  تساهم  النفطية  الصادرات 
الليبية،  الصادرات  إجمالي  95% من  عن 
مشيرا إلى أن االيرادات النفطية تساهم 
ــرادات  إيـ إجمالي  مــن   %90 بتمويل 
المحفز  يجعلها،  مما  العامة،  الموازنة 
يعتمد  حيث  االقتصادي،  للنمو  الرئيسي 
االقتصادي  النمو  بمستويات  التنبؤ 
أسعار  في  التطورات  على  كبير  بشكل 

إضافة  الخام،  النفط  وصــادرات  وإنتاج 
إلى التطورات الداخلية.

وحسب الصندوق فقد شهدت كميات 
ملحوظة  زيــادة  ليبيا  في  النفط  إنتاج 
كميات  ارتــفــعــت  إذ  الــمــاضــي،  الــعــام 
مليون  يقرب من  ما  إلى  النفطي  االنتاج 
بنحو  زيادة  يمثل  بما  اليوم،  في  برميل 
المسجلة  بالمستويات  مقارنة   %  9.26

دعم  على  ساعد  ما  وهو   ،  2017 عام 
النفطي،  القطاع  في  االنتاج  مستويات 
النفطي  االنتاج  مستويات  ارتفاع  ورغم 
المستويات  من  أقــل  ــزال  ت ال  انها  إال 
 1.6 البالغة   2011 عام  قبل  المسجلة 

مليون برميل يوميا.
الوطنية  المؤسسة  أن  التقرير  أكد  و 
اإلنتاج  مستوى  رفع  تستهدف  للنفط 
وهو  اليوم  في  برميل  مليون   2.1 إلى 
لالوضاع  النسبي  االستقرار  يستلزم  ما 
لكميات  نسبي  ارتفاع  متوقعا  الداخلية، 
 2019 عــامــي  ــالل  خ النفطي  ــاج  ــت االن
من  ليبيا  إعفاء  في ظل  وخاصة  و2020 
إنتاج  على  المفروض  بالسقف  االلتزام 
ما  وهو  أوبك  منظمة  إطار  في  النفط 

سيدعم مستويات النمو االقتصادي.
تبني  إلى  العربي  النقد  صندوق  وعاد 
عام  منذ  مــرة  وألول  الــوفــاق  حكومة 
االقتصادية  اإلصالحات  من  حزمة   2011
تمثلت في خفض مستويات دعم الوقود 
وإعادة العمل بتخصيص تحويالت لالسر 
السنة،  في  للطفل  دوالر   100 بواقع 
المتاح  المخصصات  مستوى  رفع  وكذلك 
دوالر   500 من  األجنبي  النقد  من  للفرد 
إلى ألف دوالر في السنة، وفرض ضريبة 
بالنقد  التعامالت  على   %183 بــواقــع 
مستويات  تقليل  في  ساهم  بما  األجنبي 
الفارق في سعر الصرف ما بين السوقين 

الرسمي والموازي.
حذر  ذلك،  غضون  في 
عدة  من  العربي«  »النقد 
االقتصاد  تواجه  مخاطر 
تأثير  رأسها  العالمي، على 
على  التجارية  التوترات 
االقتصادي  النمو  مسارات 
الدولية،  والتجارة  العالمي 
ــصــاعــد مــســتــويــات الــمــديــونــيــات  وت
على  المتوقعة  السلبية  وتأثيراتها 
على  عالوة  والشركات،  األسر  موازنات 
الصيني،  االقتصاد  لتباطؤ  المتوقع  األثر 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  وخروج 
والشكوك  اتفاق،  إلى  التوصل  بــدون 
على  العالمية  االقتصادات  قدرة  بشأن 

بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ظبي  أبو  في  المنعقد  العالمي  الطاقة  مؤتمر  انبرى 
المناخي، في فجر عصر  التغير  أمام  للدفاع عن نفسه 
نتيجة  )أنثروبوسين(  اإلنسان  عصر  العلماء  سماه 

التأثير الذي يخلفه البشر على كوكب األرض.
حروب  من  عقود  بعد  أنــه  على  كثيرون  واتفق 
الطاقة، فإن النزاعات المستقبلية ربما تكون مدفوعة 
الغطاء  انحسار  مع  النظيفة  المياه  على  بالمنافسة 
حرق  على  اللوم  إلقاء  مع  األنهار،  وجفاف  الجليدي 
الذي  الطاغي،  »الشر«  باعتباره  األحفوري  الوقود 
يزرع الفوضى في عصر اإلنسان، وفق وكالة »فرانس 

برس«.
من  أكثر  لدى  المرجحة  اإلجابة  كانت  المياه  ندرة 
استطلعت  الذين  والمسؤولين  الطاقة  خبراء  نصف 
سئلوا  عندما  العالمي،  الطاقة  مؤتمر  في  ــم  آراؤه
في   ،2040 العام  في  العالمي  للتوتر  مصدر  أكبر  عن 

أبوظبي هذا األسبوع.
شغل  الذي  الدين،  شهاب  عدنان  الكويتي،  وقال 
لمنظمة  العام  األمين  بأعمال  القائم  منصب  سابقا 
على  النفط  كان  سنة  عشرين  أو  عشر  »قبل  أوبك: 

رأس القائمة بالتأكيد«.
يعقد  الذي  العالمي،  الطاقة  مؤتمر  أمام  وأضاف 
اليوم  كذلك  يعد  لم  النفط  أن  سنوات  أربــع  كل 
المزيد  لدينا  عاملين:  إلى  ذلك  في  السبب  »ويرجع 
بفضل  سيما  ال  العالم،  أنحاء  جميع  في  الموارد  من 
متساوية  بصورة  موزعة  والموارد  التكنولوجيا... 

أكثر«.
ــن الــقــادة والــمــديــريــن  لــكــن مــثــل الــعــديــد م
أنه  على  أصــر  المؤتمر،  في  اآلخــريــن  التنفيذيين 
مدى  على  المتوقع  العالمي  الطلب  ــى  إل بالنظر 
الوضع عن طريق  أن ينعكس  المقبلة، يمكن  العقود 
الطاقة  مصادر  إلى  له  المخطط  وغير  السريع  التحول 

المتجددة.
نريده  ما  أن  على  متفقون  جميعا  »نحن  وقــال: 
يجب  النظيفة.  الطاقة  على  فيه  نعتمد  مستقبل  هو 
من  مستقبل  إلى  الوصول  إمكانية  على  المحافظة 
بها«،  نصل  التي  السرعة  وعلى  النظيفة  الطاقة 
محذرا من »التقلبات واألزمات« إذا تم اتخاذ القرارات 

السياسية على عجل.
يمتد  سياسة  وضع  رأيي  في  الخطأ  »من  وأوضح: 
المثال  سبيل  على  نقول  كأن  عاما،   40 على  تأثيرها 
النووية  الطاقة  أستخدم  أن  أريد  ال  إنني  فقط  ليس 

النووية  الطاقة  يستخدم  أن  أريد  ال  لكنني  بنفسي.. 
أي أحد آخر. لذلك من المهم أن نبقي جميع خياراتنا 
على  اعتمادا  جميعا،  فيها  نستثمر  وأن  مفتوحة، 

المحلي«. وضعنا 
من  المليارات  عشرات  الخليج  دول  واستثمرت 
في  خصوصا  النظيفة،  الطاقة  مشاريع  في  الدوالرات 
إن  يقولون  النقاد  لكن  والنووية.  الشمسية  الطاقة 
يتجاوز  ولم  ببطء  يسير  المشاريع  هذه  من  كثيرا 
مرحلة التخطيط في ظل عدم توفر اإلرادة السياسية. 
النفط قوي جدا، ال سيما في ظل  االعتماد على  لكن 

مصادر  إلــى  التحول  أن  حين  في  اإلمـــدادات  وفــرة 
الطاقة المتجددة ينطوي على كلفة باهظة.

الماضي،  الثالثاء  للتكيف«،  العالمية  »اللجنة  وقالت 
الفقيرة  وكــذلــك  الغنية  الـــدول  على  يتعين  ــه  إن
المناخ،  تغير  آثار  من  نفسها  لحماية  اآلن  االستثمار 
وقال  بعد.  ما  في  بكثير  أعلى  كلفة  تتكبد  ال  حتى 
المتحدة  لألمم  السابق  العام  األمين  اللجنة،  رئيس 
تغيير  يمكنه  الذي  األخير  الجيل  »نحن  بان كي مون: 
يتعين  الذي  األول  الجيل  ونحن  المناخ،  تغير  مسار 
عليه بعد ذلك تحمل العواقب«، وأدى الفشل في كبح 
رفع  على  ببطء  تعمل  التي  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 
الشديد  القيظ  من  موجات  هبوب  إلى  األرض  حرارة 
خلفت ضحايا وشح في المياه وعواصف هائلة ازدادت 
البحار،  مستوى  ارتفاع  بسبب  التدمير  على  قدرتها 

وفق »فرانس برس«.
بمقدار  األرض  حرارة سطح  درجة  متوسط  وارتفع 
عشر.  التاسع  القرن  أواخر  منذ  واحدة  مئوية  درجة 
وتتجه الحرارة صعودا مع توقع أن ترتفع بدرجتين أو 
والعشرين،  الحادي  القرن  بنهاية  درجات  ثالث  حتى 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  معدالت  استمرت  إذا 

على ما هي عليه اليوم.
األمم  اتفاقية  في  السياسات  مديري  كبير  وقــال 
فريك،  مارتن  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 
أكبر  »نحن  أبوظبي:  في  النقاش  حلقات  إحدى  في 
يقولون،  وكما  األيام.  هذه  الطبيعة  على  مؤثر  عامل 
فريك  وأضاف  مسؤوليتنا«.  عظمت  بأسنا  اشتد  كلما 
تزال  ال  المناخ  تغير  بشأن  الدبلوماسية  المساعي  أن 
إلى  ملحة  حاجة  و»هناك  الصعوبات،  رغــم  تعمل 
كم  عن  النظر  وبغض  للغاية،  مقلقة  التأثيرات  ذلك.. 
نتفاوض  أن  يمكننا  فال  نخوضها،  التي  المفاوضات 

مع الطبيعة«.
»أرامكو«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تحدث  بينما 
الطاقة  مؤتمر  في  البارزين  القادة  أحد  ناصر،  أمين 
القطاع  يواجهها  اإلدراك«  في  »أزمة  عن  العالمي، 
ضد  المال  مجتمع  يرتد  بأن  المتزايدة  والمخاطر 
النداءات  تصدر  األسبوع،  وخالل  األحفوري.  الوقود 
غير  السياسات  منتقدا  »المنظم«  التحول  أجل  من 

المدروسة.
التي  العمالقة  النفط السعودية  وقال رئيس شركة 
لالكتتاب  أسهمها  من  جزء  لطرح  مرة  ألول  تستعد 
مليارات  منها  تجني  أن  يتوقع  عملية  في  العام 
الدوالرات »جميع التحوالت في قطاع الطاقة -بما في 
ذلك هذه- تستغرق عقودا، مع العديد من التحديات 

على الطريق«.

اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي مخزون النفط األميركي.
»معهد النفط األميركي«

قالوا

08

بالمرابحة  للتمويل  المحدد  السقف  رفع  الوحدة  مصرف  أعلن 
اإلسالمية إلى 85 ألف دينار، بدءا من مطلع الشهر الجاري.

جميع  شــراء  تمويل  يشمل  ــراء  اإلج أن  إلــى  المصرف،  وأشــار 
وكهربائية  منزلية  مواد  أثــاث،  بناء،  مواد  »سيارات،  المنتجات 
االجتماعي  التواصل  بموقع  على صفحته  بيان  ومفروشات«، حسب 

»فيسبوك«.
الليبي في  المصارف  المرابحة اإلسالمية توقف في  وكان برنامج 

العام 2015؛ بسبب األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد.
فروعه،  عبر  الجمهورية  مصرف  بدأ  الماضي،  أغسطس  وفي 
السلع،  أنواع  لكافة  شاملة  دينار  ألف   85 بسقف  المرابحة  تنفيذ 

لمدة 8 سنوات سداد كحد أقصى.

»الوحدة« يرفع سقف املرابحة اإلسالمية

»التعافي السريع جدا إلنتاج 
السعودية يسلط الضوء على 
احترافية أرامكو الشديدة 
وصمودها«

كيريل ديمترييف 
رئيس صندوق االستثمار 
المباشر الروسي

422.5

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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زاد ماريو دراغي من حدة مشاكل منطقة اليورو في األسابيع 
األخيرة من فترة رئاسته للبنك المركزي األوروبي التي بلغت 
ثماني سنوات. وقد وعد بأن البنك المركزي األوروبي سوف 
يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو.
يمكن لصناع السياسة إجراء تخفيضات متواضعة في أسعار 
الفائدة، والتي لن تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو وستضع 

ضغوطا كبيرة على البنوك الهشة في منطقة اليورو.
المركزي  البنك  قيام  عن  دراغــي  أعلن  يونيو  شهر  في 
األوروبي بزيادة التخفيضات في سعر الفائدة وتجديد التيسير 
الكمي )QE( من خالل شراء السندات الحكومية. وواصل الدعوة 
االجتماع  أعقاب  في  النقدي«  التحفيز  من  كبيرة  »درجة  إلى 
األخير لمجلس محافظي البنك المركزي األوروبي في 25 يوليو.
وفي اآلونة األخيرة، قالت كريستين الجارد، التي من المقرر 
أن تحل محل دراغي كرئيسة للبنك المركزي األوروبي في 1 
نوفمبر، إن البنك المركزي »لديه مجموعة أدوات واسعة تحت 

تصرفه ويجب أن يكون مستعدا للعمل الجاد«.
الفنلندي  البنك المركزي  وبالمثل، دعا أولي رين، محافظ 
اتخاذ  إلى  ــي،  األوروب المركزي  البنك  إدارة  مجلس  وعضو 

إجراءات »حاسمة«. ونتيجة لذلك، تتوقع األسواق المالية 
قيام البنك المركزي األوروبي باتخاذ إجراءات صارمة في 

االجتماع المقبل للمجلس في 12 سبتمبر.
بتدابير  التنبؤ  على  القدرة  عدم  في  الخطر  يكمن 
البنك المركزي األوروبي. إذ إنه ليس بنكا مركزيا عاديا. 
الدول، والمصالح  فهو يعمل على خدمة مجموعة من 
المتضاربة هي جزء ال يتجزأ من عملية صنع القرار الخاصة 

به. قد يؤدي ذلك إلى التأخير وتدابير جزئية.
على سبيل المثال، أجل البنك المركزي األوروبي توفير 
عامين  لمدة  إليه  الحاجة  تمس  الذي  الكمي  التيسير 
 .2015 يناير  في  أخيرا  بذلك  القيام  قبل  العام  ونصف 
بحلول ذلك الوقت، انخفض معدل التضخم في منطقة 
اليورو إلى حوالي 1٪، وعلى الرغم من برنامج التسهيل 
الكمي الهائل الذي استمر حتى ديسمبر 2018، ال يزال 

التضخم عند هذا المستوى المنخفض.
المركزي  البنك  توقع  الكمي،  التيسير  متابعة  أثناء 

»أقل  أي  هدفه،  إلى  أخرى  مرة  التضخم  يرتفع  أن  األوروبي 
ولكن قريب من 2 ٪«. ولكن نظرا لتهديدات صناع السياسة 
أن  األسواق  استنتجت  الكمية،  التسهيالت  بوقف  المستمرة 

البنك المركزي األوروبي لم يكن ملتزما بتحفيز مستدام.
ارتفاعا  الــدوالر  مقابل  اليورو  صرف  سعر  عرف  وبالتالي، 
العمالت  من  سلة  مقابل  اليورو  ارتفع  الواقع،  في  نسبيا؛ 
الرئيسية. أصبح التضخم في منطقة اليورو »غير مستقر« بسبب 
قرارات السياسة النقدية. وقد أعلن البنك المركزي األوروبي 
الفوز وسحب التسهيالت الكمية قبل األوان، مع تباطؤ اقتصاد 

منطقة اليورو.
اليورو  األعضاء في منطقة  الدول  بين  المصالح  إن صراع 
واضح وصريح. حتى وقت قريب، كان التضخم في ألمانيا يبلغ 
حوالي 1.5 ٪ سنويا. في فرنسا وإيطاليا، كان أقرب إلى ٪0.6.
ألمانيا بعيدة عن  أن  لوتينشالغر محقة في  كانت سابين 
االقتصادي،  االنكماش 
قد  ــرى  أخـ صــدمــة  لكن 
ــع االقــتــصــاديــن  ــدفـ تـ
إلى  واإليطالي  الفرنسي 
ويبلغ  مماثلة.  نتيجة 
الحقيقي  الفائدة  معدل 
التضخم(  حسب  )المعدل 
في ألمانيا حوالي -1.5٪؛ 

وفي إيطاليا، 1–٪2.
التحفيز  ســيــتــطــلــب 
الذي  والفعال«  »الكبير 
يدعو إليه رين دفع أسعار 
الفائدة إلى عمق المنطقة 
السلبية في إيطاليا وغيرها 
اليورو  منطقة  دول  من 
الجنوبية مع نمو بطيء للغاية في اإلنتاجية.حتى لو كان من 
الممكن تقنيا دفع أسعار الفائدة إلى عمق المنطقة السلبية، 

فهناك حدود سياسية لنطاق التسهيل الكمي اإلضافي.
بحوالي  بالفعل  األوروبــي  المركزي  البنك  يحتفظ  بداية، 
25 ٪ من السندات الصادرة عن حكومات منطقة اليورو. لن 
يقوم أعضاء منطقة اليورو الشمالية بشراء المزيد من سندات 
ساءت  إذا  الخسائر  يتقاسموا  أن  خشية  اإليطالية،  الحكومة 

األوضاع في إيطاليا.
مثل السابق، سوف يدعم البديل عن توجيه ائتمانات البنك 
المركزي األوروبي الرخيصة إلى البنوك المقترضين اإليطاليين 
تسديد  في  صعوبة  يجدون  الذين  »اليائسين«  واألسبان 

ديونهم.
ومع تقدم سكان ألمانيا في السن، أصبحت عوائد المدخرات 
قضية اقتصادية وسياسية كبرى–مما أعطى صناع السياسة 
األلمان سببا آخر لمعارضة تخفيض أسعار الفائدة.تتمثل الحجة 
األقوى ضد المزيد من التيسير في تأثيره المحتمل على بنوك 

منطقة اليورو.
عندما يقوم البنك المركزي األوروبي بتخفيض أسعار الفائدة 
لسياسته، ستحتاج البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة 
الفائدة على  التي تفرضها على قروضها، لكن خفض أسعار 

ودائعها أمر أصعب بكثير، بحيث تقلص أرباح البنوك.
لقد تراجعت أرباح البنوك في منطقة اليورو بالفعل بشكل 
بالبنوك.اشتد  مليئة  بأكملها  المنطقة  أصبحت  حيث  كبير 
الضغط على األرباح مع تباطؤ نمو منطقة اليورو واقتراب بعض 

البلدان من الركود.
وقد تراجعت نسب مؤشرات أداء األسهم البنكية في منطقة 
اليورو بشكل مطرد منذ أوائل عام 2018 وتتراوح اآلن بين 0.4 

و 0.6–أقل بكثير من نظيراتها في الواليات المتحدة.
تشير األسواق إلى أن فرص الربح لدى بنوك منطقة اليورو 
ضعيفة للغاية، وأن أصولها قد تكون أقل بكثير مما تعتقد 
البنوك. وبالتالي، سيؤدي االنخفاض البسيط الناجم عن البنك 
في  كبيرة  أضرار  إلى  الفائدة  أسعار  في  األوروبــي  المركزي 

ميزانياتها العمومية.
إن حقيقة أن بعض الحكومات قد تحتاج إلى إنقاذ بنوك 
بالدها يمكن أن تدفعها نحو »حلقة عجز البنوك السيادية«. 
في هذه  تقدم  أي  إحراز  األوروبــي  المركزي  للبنك  يمكن  ال 
المرحلة، لكنه قد يتسبب في ضرر كبير. سوف يكون التحفيز 

النقدي اإلضافي إما أقل من المتوقع أو غير مستدام.
التصور  وسوء  الضعيف  التحفيزي  الجهد  فإن  ذلك،  ومع 
يمكن أن يقوض النظام المالي لمنطقة اليورو والمالية العامة 

بطرق بعيدة المدى.

* أستاذ زائر في االقتصاد السياسي الدولي
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

يكمن الخطر في عدم 
القدرة على التنبؤ 

بتدابير البنك المركزي 
األوروبي. إذ إنه ليس 

بنكا مركزيا عاديا

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4093دوالر أميركي
1.5592يورو

1.7596الجنية االسترليني
0.3757الريال السعودي
0.3837درهم إماراتي
0.1989االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 18 سبتمير 2019

مليون برميل

وداع ماريو دراغي الخطير
أشوكا مودي*

دول الخليج استثمرت عشرات 
المليارات من الدوالرات في 

مشاريع الطاقة النظيفة خصوصا 
في الطاقة الشمسية والنووية.

18% نسبة التضخم في ليبيا العام 2020 رغم اإلصالحات

ندرة املياه أكبر مصدر للتوتر العاملي في العام 2040

صندوق النقد العربي:

مؤتمر الطاقة العالمي:

الوسط–عبد الرحمن أميني

طرابلس–الوسط

برنامج اإلصالح االقتصادي قاد مستويات التضخم إلى التراجع 2019
• إحدى األسواق الليبية
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الموقت  اإليقاف  الوفاق،  لحكومة  التابعة  ــة  اإلداري الرقابة  هيئة  طالبت 
توتال  شركة  إلى  حصتها  عن  األميركية  ماراثون  شركة  تنازل  ــراءات  إلج

الفرنسية.
المؤسسة  إتمام  أن  الرئاسي،  المجلس  إلى  وجهته  خطاب  في  وأكدت، 
العامة  بالمصلحة  ضــرر  عليه  »سيترتب  الموضوع  هــذا  للنفط  الوطنية 
على  المنشورة  الخطاب  صورة  حسب  الليبي«،  الشعب  بمقدرات  ومساس 

صفحة الهيئة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
كل  من  الموضوع  لــدراســة  طــارئ  اجتماع  عقد  إلــى  المجلس  ودعــت 

الجوانب؛ من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على البالد.
الحقول  وما  ماراثون«،  »حصة  حول  أكثر  تفاصيل  إلى  البيان  يشر  ولم 
هذا  بشأن  سابقة  معلومة  أي  النفط  مؤسسة  من  ترد  لم  كما  المقصودة، 

األمر.

»الرقابة اإلدارية« تطالب باإليقاف املوقت لـ »صفقة ماراثون«

الهروج  شركة  إن  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  قالت 
»رقم  الخزان  استبدلت  لها،  التابعة  النفطية  للعمليات 
سبعة« في ميناء راس النوف، الذي تبلغ سعته 500 ألف 
المشروع  هذا  أن  إلى  مشيرة  الخام،  النفط  من  برميل 
أعلى  إلى  الميناء  في  التخزين  سعة  ارتفاع  في  سيسهم 

مستوى لها منذ العام 2016.
المشروع  ــذا  ه أن  بيان  فــي  المؤسسة  وأضــافــت 
دون  ويحول  اإلنتاج،  عمليات  على  إيجابيا  »سينعكس 
فصل  في  خصوصا  اإلنتاج،  حقول  توقف  إلى  االضطرار 
بسبب  النفطية  المواني  حركة  فيه  تتعطل  الذي  الشتاء، 

سوء األحوال الجوية«.

إلنشاء  استعدادات  أيضا  هناك  »أن  إلــى  وأشـــارت 
من  بهما  لحق  لما  و12،   4 رقمي  الخزانين  واستبدال 
أضرار إبان األعمال العسكرية في العام 2016 التي أدت 
إلى تضرر الخزانات«. مؤكدة أن »استكمال هذه األعمال 
سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء 

راس النوف«.
وأعرب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
مجلس  وأعضاء  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط، 
إدارة المؤسسة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجميع من 
أسهموا في عملية استبدال الخزان »رقم سبعة« في ظل 

هذه الظروف الصعبة.

ارتفاع القدرة التخزينية مليناء راس النوف
السعر بالدوالرنوع الخام

63.29برنت

58.92غرب تكساس

66.11دبي

66.43سلة أوبك

55.70أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن 
تحقق بالده معدل نمو سنويا يبلغ %8 بحلول العام 

.2022
وقال في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية 
»نستهدف رفع النمو االقتصادي بشكل تدريجي ليصل 

إلى نحو %8 بحلول 2022«. وفي يوليو، قال مدبولي 
إن الناتج المحلي اإلجمالي نما 5.6 %8 في السنة 

المالية 2019-2018.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تريد »تعديل وجه 
االستثمار الخاص لدفع عجلة النمو«. وقال إن ذلك 

يشمل »مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة 
األعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس 

الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في 
إنشاء مناطق استثمارية جديدة«.

في هذه األثناء، رفع صندوق النقد العربي توقعاته 
للنمو خالل العام الجاري إلى %5.5 من توقع سابق في 

مطلع العام الجاري بلغ نحو 5.3%.
وأشار الصندوق في تقريره إلى تحقيق معدالت نمو 
تدور حول %5.5 خالل العامين الجاري والمقبل، منوها 

إلى مساهمة االرتفاع الملموس لكل من أنشطة 
الصادرات السلعية والخدمية واالستثمارات في دعم 

النمو االقتصادي حيث سجال نموا بلغت نسبته 32.2% 
و%15.7 على التوالي.

وتستهدف مصر نموا بنسبة 6.1 % في العام المالي 
الجاري 2019-2020، ونما االقتصاد المصري بنحو 

%5.6 في العام المالي الماضي في وقت تنفذ به 
الحكومة برنامج إصالحي قاس منذ العام 2016 في 

اطار اتفاق مع صندوق النقد حصلت القاهرة بموجبه 
على 12 مليار دوالر.

وتوقع استطالع أجرته وكالة رويترز في وقت سابق 
من يوليو الماضي نمو االقتصاد المصري بنحو 5.5% 

وهو ما يتسق مع التوقعات الحديثة لصندوق النقد 
العربي.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد العربي أن 
يبلغ معدل التضخم حوالي %13.5 خالل عام 2019. 

على أن ينخفض العام الجاري إلى 12%.
وانخفض معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 

2019 ألدنى مستوى منذ يناير 2013 ، ليسجل 7.9%.
وانتهت القاهرة من برنامج اإلصالح االقتصادي 

مع صندوق النقد في انتظار ترجمة تلك اإلصالحات 
إلى آثار ملموسة يشعر بها المواطن في أكبر البالد 

العربية من حيث عدد السكان.

قال صندوق النقد الدولي إن التوترات التجارية 
تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد 

”بعيد“ عن توقع ركود عالمي. وتحدث المسؤول في 
تصريحات لوكالة »رويترز« بينما يستعد صندوق النقد 

إلصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم.
وقال صندوق النقد إن الرسوم الجمركية التي 

فرضتها أو هددت بها الواليات المتحدة والصين قد 
تقتطع 0.8 % من الناتج االقتصادي العالمي في 2020 

وتثير خسائر في األعوام القادمة. وأشار، وهو على 
دراية بعملية إعداد التوقعات »التوترات التجارية تؤثر 

على النمو. لكننا فعال ال نرى ركودا في التقديرات 
األساسية الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك«.

وأضاف المسؤول، الذي ليس مخوال بالحديث علنا 
»في حين أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف إال أننا 
نرى أيضا مرونة في قطاع الخدمات كما أن ثقة 

المستهلكين متماسكة. السؤال هو إلى متى يمكن 
أن تستمر تلك المرونة.. نحن نراقب بعناية كل 

المؤشرات«.
وخلقت التوترات التجارية بين الواليات المتحدة 

والصين قلقا كبيرا أنتج العديد من المشاكل 
االقتصادية عالميا، لعل أبرزها تراجع االستثمارات 
والنمو العالمي وتباطؤ الطلب على أسواق النفط، 
األمر الذي شكل ضررا على العديد من الشركات 

العالمية نتيجة تبادل فرض الرسوم الكبيرة، خاصة أن 
واشنطن وبكين تعتبران أقوى اقتصادين بالعالم.

في السياق ذاته استبعد صندوق النقد الدولي توقع 
ركود عالمي بسبب هذه الحرب إال أنه نوه إلى أنها 

ستؤثر على النمو في أرجاء العالم.
ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتين في 

العام لتتزامن مع اجتماعاته للربيع والخريف وتشمل 
توقعات الناتج المحلي اإلجمالي العالمي للسنة الحالية 

والسنة التالية.

مصر تتوقع 8% نموا 
سنويا بحلول 2022

صندوق النقد الدولي 
يستبعد سيناريو الركود

استخدام احتياطات الخام .. أم زيادة اإلنتاج؟
هجمات »أرامكو« طرحت السؤال

بعض  العالمية  الطاقة  أســواق  استعادت 
منشآت  استهدفت  هجمات  عقب  الهدوء 
التابعة  وخريص  بقيق  في  النفط  معالجة 
ــادت  وق الــســعــوديــة،  ــو«  ــك »أرام لشركة 
في  للمعروض  منفرد  تعطل  أكبر  إلــى 
وضع  بشأن  تساؤالت  وأثــارت  قرن،  نصف 

السعودية كمورد المالذ األخير.
ما  تبنتها  التي  الماضي،  السبت  هجمات 
أثارت مخاوف  »أنصار اهلل«،  بجماعة  تعرف 
من حدوث صدمة معروض عنيفة في سوق 
مخاوف  األخيرة  األشهر  في  عليها  تهيمن 
ليصعد  العالمي،  النمو  وتباطؤ  الطلب 

النفط بنسبة %20 يوم اإلثنين الماضي.
التراجع  في  بــدأت  المخاوف  هذه  لكن 
األمير  الــطــاقــة،  وزيـــر  تصريحات  عقب 
فيها  أعلن  التي  سلمان،  بن  عبدالعزيز 
النفط  إنتاج  فاقد  ستستعيد  المملكة  أن 
من  تمكنت  وأنها  سبتمبر،  نهاية  بحلول 
استعادة اإلمدادات للعمالء إلى المستويات 
التي  الهجمات  قبل  عليها  كانت  التي 
منشأتين  على  األسبوع  مطلع  في  وقعت 
مخزوناتها  من  السحب  عبر  سعوديتين 

النفطية الضخمة.
يعود  أن  مطلع  سعودي  مصدر  وتوقع 
إلى  أسبوعين  غضون  في  بالكامل  اإلنتاج 
من  تقترب  المملكة  وأن  أسابيع،  ثالثة 
استعادة %70 من الفاقد البالغ 5.7 مليون 

برميل يوميا عقب الهجمات.
السعودية  صادرات  أن  إلى  وأشار 

ستستمر  الــخــام  مــن 

استعانة  مــع  ــوع،  ــب األس ــذا  ه كالمعتاد 
منشآت  في  المودعة  بالمخزونات  المملكة 
يتعين  قد  لكنه  لديها،  الكبيرة  التخزين 
وقت  في  الصادرات  خفض  »أرامكو«  على 
لفترة  اإلنتاج  في  التوقف  استمر  إذا  الحق 

طويلة.
جنوب  كم   75 نحو  بعد  على  بقيق  وتقع 

الـــدمـــام في  ــة  ــن ــدي م
وتعد  الشرقية؛  المنطقة 
المهمة  الـــمـــدن  مـــن 
ــود  ــوج ــة، ل ــطــق ــن ــم ــال ب
ألعمال  الرئيسي  الموقع 
أحد  وتضم  »أرامــكــو«، 
أكبر معامل تكرير النفط 

في العالم.
السعودي  وفور اإلعالن 
بعودة  الــتــوقــعــات  عــن 
أسابيع،  ــالل  خ ــاج  ــت اإلن
النفط  ــار  ــع أس سجلت 
الثالثاء،  حـــادا،  تراجعا 
اآلجلة  العقود  لتهبط 
دوالر   4.47 برنت  لخام 
ليتحدد   ،6.5% يعادل  بما 
سعر التسوية عند 64.55 
وتراجعت  للبرميل.  دوالر 

ــرب تكساس  غ األمــيــركــي  الــخــام  عــقــود 
على  لتغلق   ،5.7% أو  دوالر   3.56 الوسيط 

59.34 دوالر للبرميل.
مستوياته  أعلى  من  الدوالر  اقترب  كما 
خالل  الــيــن  مقابل  أســابــيــع  سبعة  فــي 

أمس،  تعامالت 

ألســواق  بطيء  تعاف  ظل  في  ــعــاء،  األرب
النفط من صدمة في اإلمدادات.

قال  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس 
االحتياطي  من  للسحب  ضرورة  يرى  ال  إنه 
على  هجمات  بعد  اإلستراتيجي  البترولي 
منشأتي نفط سعوديتين، مضيفا أن أسعار 
مستعد  إنه  وقال  كثيرا.  تصعد  لم  الخام 
المخزون،  عــن  لــإفــراج 
الصحفيين: »ال  أبلغ  لكنه 

أعتقد أننا بحاجة إليه«.
تعقد  أن  المقرر  ومن 
المنتجة  ــدول  ال منظمة 
اجتماعا  ــك«  »أوب للنفط 
تداعيات  لبحث  عــاجــال 
وذلك  األخيرة،  التطورات 
ــن وزيـــر  ــل وفـــق مـــا أع

الطاقة السعودي.
ــات  شــرك تــخــفــي  وال 
خشيتها  العالمية  النفط 
الهجمات،  هــذه  عواقب 
التنفيذي  الرئيس  عبر  إذ 
ــال« عن  ــوتـ لــشــركــة »تـ
خشيته تدهور الوضع في 
بدرجة  األوســط  الشرق 
جلسة  خــالل  وقــال  أكبر. 
على  هجوم  »شن  باريس:  في  برلمانية 
له  ستكون  السعودي  النفط  إنتاج  نصف 
عواقبه... أخشى أن هذا الهجوم الكبير لن 

يمر دون رد. ال نعرف مآل كل هذا«.
طفرة  تداعيات  من  هــون  بويان  لكن 
على  النفط  أســعــار 

»أمس  وقــال:  فرنسا.  في  الوقود  أسعار 
تفقد  واليوم   ،10% النفط  أسعار  ارتفعت 

%4... سنرى كيف سيتوازن كل هذا«.
ــن بـــيـــن، كــبــيــرة  ــيـ ــارولـ ــت كـ ــالـ وقـ
»كابيتال  لدى  األولية  السلع  اقتصاديي 
األنباء  »أحدث  مذكرة  في  إيكونوميكس«، 
توقعنا  تعديل  إلى  نسارع  لن  أننا  تعني 
في  للبرميل  دوالرا   60 البالغ  النفط  لسعر 

نهاية 2019«.
»تظل  بالقول:  استدركت  ذلــك  ورغــم 
يتعين  التي  المهمة  األسئلة  بعض  هناك 
قد  مما  الهجمات،  بشأن  عليها  اإلجابة 
في  نأخذ  أن  علينا  سيكون  ــه  أن يعني 
الحسبان عالوة مخاطر أعلى على نحو دائم 

في توقعاتنا للسعر«.
توقعت  المالية  ــي«  ــح ــراج »ال شــركــة 
بعض  ــدادات  إمـ لنقص  سلبية  تأثيرات 
البتروكيماويات  شركات  لدى  اللقيم  مواد 
السعودية عقب الهجمات اإلرهابية سيكون 
شركات  على  القريب  المدى  على  أثر  له 

البتروكيماويات السعودية.
شركات  تعمل  أن  الراجحي  وتوقعت 
منخفضة  إنتاج  بمعدالت  البتروكيماويات 
ما  هو  وما  المقبلة،  القليلة  األيــام  خالل 
سيؤثر على مستوى اإلنتاج بنسبة %5 خالل 

الربع الثالث من العام الحالي.
النفط،  ألسعار  الحذر  التعافي  ورغــم 
الهجمات،  هذه  جراء  المتوقعة  والخسائر 
تبقى مخاوف أسواق الطاقة العالمية قائمة 
في ظل أجواء عدم االستقرار التي تعيشها 
المنطقة، وتضع مصالح النفط العالمية في 

وجه مخاوف متوقعة.

أسواق النفط في »تعاف بطيء« بعد »هجمات أرامكو«
اجتماع عاجل لـ »أوبك«.. والمخاوف العالمية قائمة

الدول  لدى  النفط،  أسعار  ارتفاع  مواجهة  في 
المتصاص  خياران  للنفط  والمستهلكة  المصدرة 
سعوديتين...  نفط  منشأتي  على  االعتداء  صدمة 
هذا  اإلنــتــاج،  ــادة  زي وإمــا  لالحتياط  اللجوء  إمــا 
اإلجابة  بــرس«  »فرانس  وكالة  حاولت  السؤال 

عليه.

ما احتياطات النفط الطارئة؟
وكالة  فرضت  الطاقة،  أمــن  ضمان  أجــل  مــن 
النفط  أزمة  بعد  تأسست  التي  الدولية،  الطاقة 
باالحتفاظ  التزاما  أعضائها  على   ،1973 العام  في 
يوما   90 ــل  األق على  يساوي  ــوارئ  ط باحتياط 
تحت سيطرة  االحتياطات  وارداتها. وهذه  لصافي 

حكومات الدول نفسها أو شركات خاصة.
الوضع  »تراقب  أنها  الدولية  المنظمة  وأعلنت 
تواصل  على  نحن  كثب.  مــن  السعودية  فــي 
الدول  إلى  باإلضافة  السعودية،  السلطات  مع 
في  يوجد  الرئيسية.  والمستهلكة  المصدرة 

األسواق حاليا مخزونات )نفط( تجارية كافية«.
الصين  تحتفظ  الدولية،  الطاقة  وكالة  وخارج 
والمستهلك  الخام  للنفط  مستورد  أكبر  وهي 
 40 بين  يوازي  للطوارئ  باحتياط  للطاقة،  الكبير 
التي  البيانات  حسب  وارداتــهــا،  من  يوما  و50 

نشرها اإلعالم الرسمي الصيني.

من يمكنه استخدامها؟
في  نفط  منشأتي  على  الهجوم  أعــقــاب  وفــي 
األميركي،  الرئيس  كتب  السبت،  السعودية، 
»نظرا  األحـــد:  »تويتر«  على  تــرامــب،  دونــالــد 
له  تكون  قد  الذي  السعودية  على  الهجوم  إلى 
السماح  ــررت  ق النفط،  أسعار  على  انعكاسات 
إذا  اإلستراتيجي،  االحتياط  من  النفط  باستخدام 

دعت الحاجة، بكمية يتم تحديدها الحقا«.
مخزن  األميركي  اإلستراتيجي  النفط  واحتياط 
سواحل  على  األرض  تحت  مــواقــع  أربــعــة  فــي 
645 مليون برميل  تكساس ولويزيانا، ويبلغ نحو 
األميركية.  الطاقة  معلومات  وكالة  حسب  نفط، 
واردات  صافي  من  يوما   275 يعادل  ما  وهــو 

البالد النفطية في العام 2018.

بيع  أميركيون  رؤســـاء  ــرر  ق الــمــاضــي،  ــي  وف
األولى  مرات،  ثالث  اإلستراتيجي  النفط  احتياط 
التي  العسكرية  العملية  خالل   1991 العام  في 
2005 خالل  العام  وفي  للكويت،  العراق  غزو  تلت 
المتحدة،  الواليات  ضرب  الذي  كاترينا،  اإلعصار 

وخالل ثورة 17 فبراير في العام 2011.
احتياطاتها  باستخدام  السعودية  وتعهدت 
الهجمات  عن  الناجمة  األزمة  المتصاص  الضخمة 

غير المسبوقة على منشآتها النفطية.
سينغه،  أماربريت  باركليز،  في  المحلل  وقال 
مخزون  من  كبيرة  بكميات  »تحتفظ  المملكة  إن 
 35 نحو  تعادل  البترولية  والمنتجات  الخام  النفط 
يوما من صادرات البالد من النفط الخام وصافي 

المكررة«. المنتجات 

هل تستخدم االحتياطات فورا؟
غــروب«  إنيرجي  »رابــيــدان  شركة  رئيس  وقــال 
»بلومبرغ«:  لوكالة  ماكنالي،  بوب  لالستشارات، 
السعودية(  )المرافق  »إلى أن يتوافر تقييم أضرار 
في  كبير  بشكل  ــوق  ــوث ال الممكن  مــن  ليس 

استخدام االحتياطات«.
اإلدارة  تحاول  الحالي،  الوقت  »فــي  وتــابــع: 
والشركاء  المتحدة  الواليات  بأن  السوق  طمأنة 
الدولية  الوكالة  في  الطارئ  التخزين  في  اآلخرين 

للطاقة جاهزون للتصرف«.
بــورز  ــد  آن ــانــدرد  »ســت ذكـــرت  جهتها،  مــن 
لبيانات  مستقل  عالمي  مــزود  وهــي  بــالتــس«، 
»السعودية  أن  الطاقة،  ألسواق  األسعار  مؤشرات 
إنتاجها بمعدل ثالثة ماليين  ستضطر إلى خفض 
اإلنتاج  حجم  بلغ  وقد  شهر«.  لمدة  يوميا  برميل 
صدر  يوميا،  برميل  مليون   9.9 أغسطس  في 

سبعة ماليين منها للسوق اآلسيوية.

من بوسعه زيادة اإلنتاج؟
وفي أغسطس، كان لدى منظمة الدول المنتجة 
طاقة  السعودية  تقودها  التي  )أوبــك(  للنفط 
 3.21 نحو  تبلغ  السوق  في  فائضة  إنتاجية 
برميل  مليون   2.27 بينها  يوميا،  برميل  مليون 
الدولية  الوكالة  حسب  السعودية،  في  يوميا 

للطاقة.
التحتية  البنية  على  »الهجوم  إن  سينغ  وقال 
مصداقية  فــي  يشكك  السعودية  النفطية 
النفط  مصدري  أكبر  من  فقط  ليس  اإلمدادات 
البلد  أيضا  ولكن  البترولية،  والمنتجات  الخام 
الفائضة  اإلنتاجية  الطاقة  معظم  يمتلك  الذي 

في العالم«.
لديها  ممن  أوبــك  في  أخــرى  لــدول  ويمكن 
المساعدة  واإلمارات  الكويت  مثل  فائضة  طاقة 
في تعويض نقص اإلنتاج السعودي، لكن ليس 
كافية  ستكون  مساهمتها  أن  يضمن  ما  هناك 
إذا  العالمية  األســواق  إلى  تصل  أن  يمكن  أو 

اشتدت حدة التوتر في المنطقة.
روسيا،  رغبة  أو  قدرة  هو  مجهول،  آخر  أمر 
اإلنتاج.  العالم بزيادة  للنفط في  الثاني  المصدر 
العضو  غير  موسكو،  على  يتعين  ذلــك،  وقبل 
إلغاء  على  الموافقة  النفطي،  والتكتل  أوبك،  في 

اتفاق خفض اإلنتاج.
للنفط  منتج  أكبر  المتحدة،  للواليات  ويمكن 
أساسي  بشكل  إنتاجها،  زيادة  العالم،  في  الخام 
الصخري،  النفط  من  إنتاجها  زيــادة  خالل  من 
أخف  النفط  هذا  ألن  محدود،  الخيار  هذا  لكن 
وزنا إلى حد كبير وليس بديال عن النفط الخام 
باإلضافة  األوســط.  الشرق  في  المنتج  الثقيل 
تعمل  األميركية  والمرافئ  التحتية  البنية  أن  إلى 

بأقصى طاقتها.

عواصم–الوسط

رئيس »توتال«: نخشى 
تدهور الوضع في الشرق 

األوسط بدرجة أكبر

محللة: علينا أن نأخذ في 
الحسبان مخاطر أعلى في 

توقعاتنا للسعر

• عبد العزيز بن سلمان
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مقاهي القاهرة كما رأيتها

أحالم المهدي

عبد السالم الزغيبي

عام  »يمشي  الجاهزة،  اإلجابات  أرباب  فنحن  السؤال.  في  طوياًل  نفكر  لن  كعادتنا، 
وييجي عام« وتتسرب األيام بسرعة تحاكي فيها الدقائق، فمن احتفل قبل أيام بالعيد 
2011 كنا نملكه وكنا نستظل بجرده الوارف  الخمسين لميت سيقول إننا قبل العام 
من زمهرير العالم، وفي المقابل سيقول آخر إننا لم نحَظ به يومًا، أما صاحب الجرد 

فهو ديكتاتور كبير عاش على األلقاب والصفات، نظر إلينا من عل فمات وحيدًا.
ومن  كذلك،  يكون  وكيف  الليبيين  »دوشة«  عن  بعيدًا  إذًا،  المفكر  القائد  هو  من 

يقرر ذلك؟
لن أقحم قارة بعيدة أو بالدًا ال تشبهنا في محاولتي اإلجابة عن هذه األسئلة، بل 
سألوذ بقارتنا التي تشاركنا التصنيف في رحاب العالم الثالث، فمن منا ال يعرف قصة 
الرئيس الرمز »نيلسون مانديال« وعباراته التي رسخت في ذاكرة العالم وتحولت إلى 
من  جعل  له  حدود  ال  وتسامح  متقد  وفكر  سياسي  نضال  البعض،  لدى  حياة  فلسفة 

صاحبه أيقونة سياسية وفكرية خالدة.
من  أكثر  عنه  نعرف  ال  الذي  األفريقي  البلد  السنغال  أما 
أسماء نجوم كرة القدم والمنتخب األخضر الساحر، فقد كان 
الحديث،  بمفهومها  بالدولة  عهدهم  أول  المفكر  الرئيس 
يعتبره  الــذي  الرئيس  الشاعر  أو  سنغور  سيدار  ليوبولد 
الماضي،  القرن  في  األفارقة  المفكرين  أهم  من  الكثيرون 
العام  منذ  المنصب  فشغل  السنغال  لدولة  رئيس  أول  كان 
إرادته ويرشح عبدو  ليتنازل عنه بمحض   1980 1960 حتى 

ضيوف خلفًا له.
بكرسي  يلتصق  ولم  اسمه  على  األلقاب  يسبغ  لم  سنغور 
الرئاسة، بل جاءته الجوائز األدبية والفكرية من كل جامعات 
فارق  بل  الغاضب،  شعبه  بأيدي  ممزقًا  يمت  ولم  العالم، 

الحياة بهدوء إثر مشاكل صحية في ديسمبر 2001.
وسيقول  والثورة،  الرئاسة  مفردات  بين  يخلط  بعضنا 
من  جاء  مفكرًا  قائدًا  نملك  فكنا  نحن  أما  رئيس،  مجرد  إنه 
التشيكي  »الثوري«  عن  فقط  يقرؤوا  أن  لهؤالء  ثورة،  رحم 
فاتسالف هافيل الذي صنف رابعًا ضمن أفضل مئة مفكر في 
العالم، الكاتب المسرحي الذي ترجمت كتبه إلى عدة لغات والمخرج السينمائي الذي 
كان رئيسًا في مناسبتين، تشيكوسلوفاكيا من 1989 حتى 1992، جمهورية التشيك 

من 1993 حتى 2003.
إنه مهندس الثورة المخملية التي غيرت مجرى التاريخ في عدة دول، هو اآلخر لم 
وبعد  السرطان،  مع  صراع  بعد   2011 ديسمبر  في  بهدوء  ورحل  بالمنصب  يلتصق 

أن ترك في سجل حياته إنجازات كثيرة من مؤلفات وجوائز ستخلد هذا االسم لألبد.
ليس من السهل إذًا أن نجيب عن السؤال أعاله ونقول إننا امتلكنا يومًا قائدًا مفكرًا، 
لن نستطيع محو عشرات السنين من تاريخ البالد، ولن نستطيع لي يد القدر لتكتب 
ما نريد في صفحاته، لكن ذاكرة األجيال قادرة على التمييز بين القائد والجالد، ولن 

تغفر أبدًا لمن أراد سوءًا بهذا الوطن، اليوم وغدًا ولألبد.

أحمد معيوف

من تونس.. يأتي األمل

زمنية إلنهاء مهامه. تولى حكومة التوافق التونسي 
من  كاملة  وزارة  وشكل  جمعة  بن  المهدي  السيد 

المستقلين.
على  األخيرة  اللمسات  وضع  يتم  األسبوع  هذا 
 26 يتنافس  حيث  التونسي،  الديمقراطي  العرس 
السياسي  العمل  مــارس  منهم  العديد  مرشحًا، 
رقيبة.  أبو  عهد  منذ  حزبيًا  أو  ــرًا  وزي أو  مناضاًل 
المرزوقي  المنصف  محمد  العلماني  فالمرشح 
علي،  بن  لنظام  سابق  ومعارض  حقوقي  مثاًل 
في  أسس  الطب،  في  الدكتوراه  شهادة  يحمل 
الجمهورية،  أجل  من  »المؤتمر  حزب   2001 العام 
رئيس  كأول  التونسي  البرلمان  قبل  من  ُانتخب 
اعتبرته  الثورة،  بعد  التونسيه  للجمهورية  منتخب 
أكثر  ضمن  من  واحدًا  األميركية  ال»تايمز  مجلة 
 ،2013 العام  العالم  في  مؤثرة  شحصية   100
الدولية  الخارجية  السياسة  مجلة  اختارته  كذلك 
في  عالمي  مفكر   100 بين  من  بولسي(  )الفورن 
واإلسالمي  التوالي.  على   2013 و   2012 العامين 
عبد الفتاح مورو، قاٍض ومحاٍم، من مؤسسي حزب 
»النهضة«، تاريخه النضالي يمتد إلى حقبة الزعيم 
له عالقات قوية وكبيرة على  رقيببة،  أبو  التونسي 
الجامعات،  من  العديد  في  وحاضر  العالم،  مستوى 
نائب أول لرئيس البرلمان التونسي. والدكتور عبد 
في  الشهادات  من  العديد  يحمل  الزبيدي،  الكريم 
الطب، وعلم وظائف األعضاء وعلوم الصيدلة، فهو 
أكاديمي بامتياز، لذلك تقلد مناصب علمية عديدة 
السياسي  العمل  ومارس  التونسية،  الجامعات  في 
للصحة  وزيرًا  صار  ثم  العلمي  البحث  بملف  فكلف 
الحكومات  في  للدفاع  وزيرًا  عين  ثم  الثورة،  قبل 

التونسية المتعاقبة بعد الثورة حتى وقت ترشحه.
لها  شخصيات  المرشحين  قائمة  في  ويأتي 
فتشمل  التونسية،  السياسية  الساحة  في  وزنها 
على  اإلسالميان  هم  سابقين  وزراء  رؤساء  أربعة 
المهدي  والمستقل  الجبالي،  وحمادي  العريض 
يوسف  تونس«  »نــداء  عن  والمنشق  جمعة  بن 

الشاهد.
من  العديد  حسب  الشاهد،  يوسف  ويعتبر 
التحليالت، من أبرز المرشحين للفوز في االنتخابات 
الخبرة  مقدمتها  في  لعل  أسباب  لعدة  الرئاسية، 
الممارسة في  اكتسبها عن طريق  التي  السياسية 

ثقة  معها  وترتفع  تونس  في  األحداث  تتسارع 
وأنهم  فعاًل،  حدث  قد  التغيير  أن  في  التونسيين 
أصبحوا على عتبات عهد جديد سبقوا به الجغرافيا 
التي ينتمون إليها. وتضيف تونس بذلك لبنة أخرى 

في بناء كيانها الحديث إضافة للبناتها السابقة.
أذكر أني، ومن وحي االتفاق السياسي التونسي 
في العام 2014، أن كتبت مقااًل عنونته بـ»دروس 
تونس الثالثة« والتي شملت درس التحريض على 
الشابي،  القاسم  أبي  أشعار  في  أراه  كما  الحياة 
المرحوم  التي سطرها  الملحمة  الحرية في  ودرس 
بها  فتح  والتي  جسده،  بلهيب  البوعزيري  محمد 
لسقوط  وأرَّخــت  للتواقين  الحرية  أبواب  مصارع 
المستبدين، لكنها لم تنهِ االستبداد بعد. ودرس 
نتجت  التي  السياسية  األزمة  كادت  حيث  التوافق 
التيار  عن  النائب  والسياسي  الناشط  اغتيال  عن 
)لجنة  التأسيسي  الوطني  المجلس  الشعبي وعضو 
الدستور( السيد محمد براهمي أن تعصف بالبالد، 
وتبعث على انعدام الثقة في التغيير. فخرجت علينا 
تونس مرة أخرى بدرسها الرائع الذي أسس للوفاق 
أقوى  أثره  على  وتنازلت  السياسيين،  الفرقاء  بين 
ذلك  السلطة طواعية،  عن  السياسية  القوى  وأكبر 
إال  يتم  ال  األزمــات  حل  أن  أدركــوا  التونسيين  أن 
من  وأثمن  أغلى  تونس  وأن  التوافق،  سقف  تحت 
السياسية  للتكتالت  تتحقق  التي  اآلنية  المصالح 
المختلفة. لقد وعى فرقاء تونس أن ما يجمعهم من 
منافع أكبر مما يفرقهم من مصالح. فتقدمت أربع 
منظمات وطنية بمبادرة لحل األزمة السياسية في 
تونس، كونت هذه المنظمات األربع، وهي »االتحاد 
للمحامين«  الوطنية  و»الهيئة  للشغل«  التونسي 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  و»االتحاد 
للدفاع عن حقوق  التونسية  التقليدية« و»الرابطة 
الوطني،  الحوار  لرعاية  رباعية  لجنة  اإلنسان«، 
بنود  على  احتوت  واضحة  طريق  بخارطة  وتقدمت 

رئيسية هي:
بحكومة  وتعويضها  النهضة  حكومة  حل   -  1
الحكومة  قيدت  وقد  متحزبة،  غير  وطنية  كفاءات 
المراد إنشاؤها بمهام محددة وجدول زمني لتنفيذ 

هذه المهام.
2 - المحافظة على المجلس الوطني التأسيسي 
مدة  وتحديد  مهامه  تحديد  مع  فترته،  وتمديد 

الخامس،  العقد  منتصف  يتجاوز  لم  الذي  عمره 
أن  له  يسمح  الخبرة  بهذه  مقترنًا  السن  فعامل 
تجربة  اكتسب  وقد  المنصب،  لهذا  مثاليًا  يكون 
صارمة في أجهزة السلطة التنفيذية، ورغم أنه ال 
يمتلك تاريخًا نضاليًا إال أن ارتقاءه من كاتب دولة 
مغمور إلى رئيس للفريق الحكومي في وقت وجيز، 
ومناوراتهم  السياسيين  خصومه  إزاء  وصموده 
منافسًا  يكون  ألن  تؤهله  به  لإلطاحة  الرامية 
شرسًا لباقي المرشحين، وربما كان نصيبه أفضل 
»النهضة«،  حزب  عن  مرشح  تقديم  يتم  لم  لو 
ففقده  للوزراء،  كرئيس  مركزه  في  دعمه  الذي 
كان  كبيرًا  انتخابيًا  خزانًا  أفقده  »النهضة«  لدعم 

ممكنًا أن يرجح كفته بشكل كبير.
مخضرمين  حزبيين  على  القائمة  تحتوي  كما 
الشعبية«  »الجبهة  زعيم  الهمامي  حمة  كالسيد 
ورمز  السياسي،  العمل  في  الطويلة  التجربة  ذي 
تقدم  وأن  والذي سبق  التونسي،  اليسار  رموز  من 
فيها في  2014، وحل  انتخابات  لترشيح نفسه في 

المركز الثالث.
ورجــال  ــالم  اإلع ملوك  القائمة  عن  يغب  ولــم 
البعض  يعتقد  الذي  القروي  نبيل  كالسيد  األعمال 
»نسمة  قناته  قادتها  التي  اإلعالمية  الحمالت  أن 
إلى  تونس«  »نــداء  حزب  وصول  في  سببًا  كانت 
إال  جميعًا،  توجهاتهم  اختالف  ورغم  قرطاج.  قصر 
أساسيتين  قضيتين  على  يجمعون  يكادون  أنهم 
في سياستهم الخارجية، القضية األولى أهمية ليبيا 

والقضية الثانية االتحاد المغاربي.
التنوع  فيها  ما  أجمل  أن  إال  تطول،  والقائمة 
الحزبية  واالنتماءات  السياسية  التوجهات  في 
العرس  ــذا  ه يــزيــن  التنوع  ــذا  ه للمرشحين، 
جميعًا  ويجعلنا  دولنا،  في  المسبوق  غير  االنتخابي 
تونس،  تحققها  التي  اآلمــال  إلى  بغبطة  نتطلع 
نعيش معها ليس بصفة متفرجين بل منخرطين، 
فال شك أن ما حدث ويحدث في تونس سيكون له 
ثقة، كما كان  بكل  أقول  ولعلي  علينا جميعًا.  أثره 
المرحوم نهاد قلعي يقول: إذا أردت أن تعرف ماذا 
يحصل في إيطاليا فعليك أن تعرف ماذا يحصل في 
الذي  ما  تعرف  أن  أردت  »إذا  أقول:  وأنا  البرازيل. 
سيحدث في ليبيا فعليك أن تعرف ما الذي سيحدث 

في تونس«.

يعتبر يوسف 
الشاهد، حسب 

العديد من 
التحليالت، من 
أبرز املرشحني 

للفوز في 
االنتخابات 

الرئاسية، لعدة 
أسباب لعل في 

مقدمتها الخبرة 
السياسية التي 

اكتسبها عن 
طريق املمارسة 

في عمره الذي لم 
يتجاوز منتصف 

العقد الخامس

منحة لقابلية املعرفة

ضمان  رسالة  إال  أيديهم  في  وليس  أوفدتهم، 
بمنحة دراسية ليبية مدة دراستهم حسب قانون 

العلمي. اإليفاد 
لدراسة  الذاهب  الوحيد  أني  الثانية  المفاجأة 
الذي  األمر  الطب،  لدراسة  واآلخــرون  الفلسفة، 
لمهمة  موفد  بأني  األلماني  القنصل  شكوك  أثار 
تكون  ربما  ألمانيا  في  بالتعلم  لها  العالقة 
أمنية. فمنحت لي تأشيرة محددة  أو  أيديولوجية 
اللغة  بناًء على قبول معهد  العودة،  ثم  بشهرين 
طريق  عن  لي  صديق  عني  رسومه  سدد  الذي 
العام  صيف  من  رومــا.  في  »غوته«  معهد  فرع 
ظن  وفي  ليبيا،  في  كنت  شتاء1993  إلى   1992
األثناء  في  ألمانيا،  في  أدرس  أني  التعليم  أمانة 
عماد  الزميل  التاريخ  أستاذ  التقاء  صدفة  طرأت 
غانم بالمسؤول عن منح شمال أفريقيا بمؤسسة 
الخلدونية  الدراسات  في  المختص   »DAAD«الـ
ماتياس بيتسولد M. Paetzold، سأله مساعدتي 
علي  فعرض  األلمانية،  اإلقامة  على  حصولي  في 
إقامتي  تتضمن   »DAAD«الـ من  ألمانية  منحة 
الليبي يمنع  إيفادنا  العائق أن قرار  دون مشاكل، 
من  الليبية  للمنحة  موازية  منحة  أي  قبول  علينا 
األلماني  للمسؤول  فسر  ما  وهذا  أجنبية،  دولة 
لليبيين  دراسية  لمنح  المتكرر  الليبي  الرفض 
دائمًا  اضطره  مما  ألمانيا،  حساب  على  للدراسة 
وجزائريين  توانسة  طالب  على  ليبيا  منح  لتوزيع 

ومغاربة.
الليبية،  الخارجية  أعاله عن  اإلعالن  في  تأملت 
التقدم  الطالب  على  بأنه  تفيد  فقرة  فوجدت 
 »DAAD« مؤسسة  إلى  شخصي  بشكل  مباشرة 
WWW. اإللكتروني  موقعها  عبر  األلمانية 
معاناتي  قصة  علي  فتداعت   fundig-guide.de
اللغة  في  بل  فقط،  اإلقامة  في  ليس  ألمانيا،  في 
فيها  أقفل  التي  ليبيا  من  لكوني  وصعوبتها، 
بسبب  طربلس  في  األلماني  »غوتة«  معهد 
العام  سبتمبر  الفلسطيني  5  اإلرهابي  الفعل 
ليبيا،  تبنته  الــذي  ميونخ  ألمبياد  ضد   1972
فرض  بأن  الليبية،  الماجستير  شهادتي  ومعادلة 
الدكتوراه  ألطروحة  للتهيؤ  أخرى،  دراسة  علي 
استنفدت  التي  السياسة  فاخترت  الفلسفة،  في 

الليبية. المنحة  دراستها 
في  منشور  لكتابة  دفعتني  التداعيات  هذه 
تحفظي  ضمنته  الـ»فيسبوك«  على  صفحتي 
الدولي  التعاون  مكتب  من  تنصاًل  رأيته  ما  على 
التعاون  في  واجبه  من  الليبية  الخارجية  بوزارة 
وشاركت  المانحة،  األلمانية  المؤسسة  مع 
فجاءني  صفحتي،  أصدقاء  من  عــددًا  المنشور 
رأيه  مبديًا  الليبي،  الخارجية  وزير  من  جواب 
علها  اإلنسانية  للعلوم  الليبيين  حاجة  في 
الثقافة.  أفق  إلى  بهم  وترقى  نفوسهم،  تهذب 
في  للمشاركة  حضوره  استثمر  بأنه  وأعلمني 
في  للتنمية  طوكيو  لمؤتمر  السابعة  القمة 
المسؤولين  مــع  للتباحث  )تــيــكــاد(،  أفريقيا 
بمنح  الليبيين  الطالب  حسبان  في  اليابانيين 

الثقافة  ــاب  ب فــي  ــط«  ــوس »ال جــريــدة  أوردت 
التعاون  مكتب  عن   ،2019 سبتمبر   05 بتاريخ 
بطرابلس،  الليبية  الخارجية  ــوزارة  ب الدولي 
للتبادل  األلــمــانــيــة   »DAAD« مؤسسة  أن 
الــدراســات  منح  من  ــددًا  ع قدمت  األكاديمي، 
والفنون  والمسرح،  الموسيقى،  العليا في مجاالت 
واألفالم،  المرئي  واالتصال  والتصميم،  الجميلة، 

المعمارية. والهندسة 
بعد  الليبي،  الثوري  للمشهد  المتابع  يلحظ 
الثقافية.  اإلنسانيات  في  فادحًا  نقصًا   2011
باالمتنان  األلمانية  اللفتة  تحظى  السبب  ولهذا 
همش  التي  ليبيا  بمعاناة  إلحساسها  ربما 
بداية  منذ  فيها  العالي  اإلنساني  االختصاص 
التوجه  بدعوى   20 الـ  القرن  من  السبعينات 
أبريل  من  السابع  حدث  ومنذ  المادية  للتنمية 
 ،1973 الثقافية  للثورة  تكملة  أتى  الذي   ،1976
لدراسة  اإليفاد  منع  وشبه  عليه  التضييق  صار 
اللجان  وأعضاء  الموالين  باستثناء  اإلنسانيات، 
للنظام  ثابثة  سياسة  المؤهلين  غير  الثورية، 
 2011 الشعبية  بالثورة  المسقط  الديكتاتوري 
جانب  فمن  اإلعــالن  أغبطني  ما  بقدر  ولكن   .
إلى  ترجع  ذكــريــات  قلبي  فــي  حــرك  شخصي 
وجداني  تقتحم  الزالت   ،1993 ـ   1992 العامين 
 ،64 الـ  عمري  الشهر  هذا  دخلت  وقد  بالكرب، 
السياسي  العزل  قانون   2012 العام  في  منفذًا 
في  ثقافي  ملحق  وظيفة  من  فحرمت  الملفق. 
أحداث  ألجأتني  وبعدها  ألمانيا،  في  ليبيا  سفارة 
ترك  إلى   2014 أغسطس  العنفية  ليبيا«  »فجر 
قسم  في  استاذًا  ليبيا  في  معاناة  بعد  وظيفتي 
عامين  بعد  والعودة  طرابلس،  بكلية  الفلسفة 
حيث  عقود،   3 منذ  فيها  أعيش  التي  ألمانيا  إلى 
مؤسسة  مبنى  من  أمتار  بعد  على  اليوم  أسكن 
الـ»DAAD« في مدينة بون، عاطاًل عن العمل،ال 
عمري  بقية  على  يعينني  لي،  ثابتًا  رزق  مورد 
إلى  والعجز  العوز  بسبب  تدريجيًا  يدلف  الذي 
أعضاء هيئة  تفاجأنا  لقد  النهايات.  اكتئاب  تخوم 
 1991 العام  الليبية  الجامعات  في  التدريس 
الحصار  تطبيق  النظام  ليتالفى  استعدادًا  ربما 
ضم  بقرار  بشمولنا   1992 ــارس  م في  عليه 
الدكتوراه،  درجة  لتحضير  إليفادنا  أستاًذ   200
في  الليبية  الماجستير  لحملة  كانت  واألسبقية 
يشملني  ال  حتى  تحايلت  وقد  اإلنسانية.  العلوم 
في  المختصين  إيفاد  بعدم  التعليم  أمانة  توجيه 
أطروحتى  بأن  الغربية،  البلدان  إلى  اإلنسانيات 
اإلبستمولوجيا،  موضوعها  سيكون  الفلسفة  في 
أي نظرية المعرفة العلمية. ورغم ذلك مر اإلجراء 

ـ بسرت. العالي  التعليم  أمانة  في  بواسطة 
ندبر  وحدنا  تركنا  أننا  لالستغراب  يدعو  ما 
الدراسة  نبغي  التي  الــدول  سفارات  مع  أمرنا 
اإلقامة.  وتأشيرة  العلمي  القبول  كإجراء  فيها، 
تفاجأ  بطرابلس  ألمانيا  سفارة  في  القنصل 
ال  ألشــخــاص،  طلبات  يــوم  كل  عليه  تــرد  بــأن 
التي  الليبية  االعتبارية  الجهة  إجراءاتهم  تتبنى 

االتفاقات  تجديد  في  توفق  بل  وتدريب،  دراسة 
.2011 العام  منذ  المتوقفة  اليابان  مع  الثقافية 

إليها  يتفطن  لم  ربما  التي  منشوري،  نقطة 
وزير الخارجية، أن مؤسسة الـ»DAAD« ربما لن 
الليبية  الدولة  أن  الحظت  إذا  بجدية  األمر  تأخذ 
في  الثقافية  العلوم  طالبها  بتدريس  مبالية  غير 
طالب  على  تهطل  بدأت  التي  فالمنح  ألمانيا، 
 ..  2011 الديكتاتورية  سد  انهيار  بعد  ليبيا 
للدراسات  األلمانية   »DAAD«الــــ منحة  مثل 
الليبي  النظام  أوقفها  قد  كانت  اإلنسانية، 
العصر  معارف  عن  الليبيين  لعزل  الساقط، 
الفلسفة  في  منحة  وآخر  الديمقراطية،  وثقافة 
 20 الـ  القرن  بداية ستينات  بها  التي حظي  هي 
د.ياسين عريبي الذي أنجز العام 1970 أطروحته 
األحــوال  نظرية  عن  اإلسالمية  الفلسفة  في 
المعرفية  بالطرائق  والفلسفة  الغزالي  لإلمام 
المطروحة  الثقافية  المجاالت  من  األلمانية 
ليبيا،  مثل  المأزومة  العالمثالثية  للبلدان  للمنح 
الطالب  للنقاش: هل  ينطرح  الذي  الملح  السؤال 
شكاًل  وليس  مضمونًا  إليها  سيتقدمون  الذين 
اإلجابة  لها؟..  شهادات ودرجات مهيئون معرفيًا 
الثقافة  حصة  ماهية  في  نقاشًا  الشك  ستفتح 
اإلعدادية  من  الليبية  المدارس  تقدمها  التي 
أنا  والجامعات.  للطالب  الثانوية  الشهادة  إلى 
 ،2013 العام  بلحاج  د. محمد  بمعية  لي،  أتيحت 
البداية  في جلسة  الككلي  عمر  الكاتب  وشاركني 
المواصلة  عن  أبداها،  تحفظات  بعد  اعتذر  ثم 
األدبية  المسابقة  مساهمات  تقييم  فرصة  في 
لقد  طرابلس،  جامعة  مستوى  على  والشعرية 
لمتسابقين  المتاهفت  المستوى  من  صدمت 
ال  اإلنجليزية  اللغة  قسم  مــن  طــالب  منهم 
في  له  قرأنا  الــذي  شكسبير  الكاتب  يعرفون 
»تاجر  باإلنجليزية  مسرحيات  جيلنا  ثانوية 
ديكنز  للكاتب  وقرأنا  و»العاصفة«  البندقية«، 
»الطريق  ونثر  مدينتين  وقصة  تويست  أوليفر 
طالبة  وحاججتني  اإلنجليزي.  لألدب  الذهبي« 
من  أكثر  المتنبي،  الطيب  أبي  لشعر  تميل  أنها 
ألية  سألتها  وعندما  لغته  في  المختصة  شكسبير 
إنه شاعر  حقبة شعرية ينتمي، فقالت دون تردد 

المعلقات. أصحاب  من  الجاهلي  العصر  من 
العلمي،  الليبين، فقرهم  حتى نتجاوز بالطالب 
االجتماع  وعلوم  الثقافة،  إلى  بيدهم  ونأخذ 
اإلنسانيات،  في  الجاهلية،  وبليبيا  والسياسة، 
من المأزق التي هي فيه فإني أرى أنه من الخطأ 
التعاون  مؤسسة  بين  تنسيق  هناك  يكون  ال  أن 
اختيار  يتم  الليبية، حتى  الخارجية  األلماني وبين 
المتمدنة  الليبية  الحواضر  من  منتقين  طالب 
في  اإلنسانية  للدراسة  إعداد  بــدورات  يلمون 
وأهم  األلمانية  اللغة  بمبادئ  وإلمام  ألمانيا 
المجتمع  طبيعة  عن  معمقة  لمحة  ذلــك  من 
دون  ظهرانيه.  بين  سيعيشون  الذي  األلماني 
في  اإلنسانية  العلوم  دراسة  منحة  ستكون  هذا 

الصادمة. بالخيبات  محفوفة  ألمانيا 

بقدر ما أغبطني 
اإلعالن فمن جانب 

شخصي حرك في 
قلبي ذكريات ترجع 

إلى العامني 1992 ـ 
1993، الزالت تقتحم 

وجداني بالكرب، 
وقد دخلت هذا 

الشهر عمري الـ 64، 
منفذًا في العام 

2012 قانون العزل 
السياسي امللفق. 

نقطة منشوري، 
التي ربما لم يتفطن 
إليها وزير الخارجية، 

أن مؤسسة 
ـ»DAAD« ربما لن  ال
تأخذ األمر بجدية 

إذا الحظت أن 
الدولة الليبية غير 

مبالية بتدريس 
طالبها العلوم 

الثقافية في أملانيا، 
فاملنح التي بدأت 

تهطل على طالب 
ليبيا بعد انهيار 

سد الديكتاتورية 
.. 2011

نورالدين خليفة النمر

مهندس الثورة 
املخملية التي 

غيرت مجرى التاريخ 
في عدة دول، هو 

اآلخر لم يلتصق 
باملنصب ورحل 

بهدوء في ديسمبر 
2011 بعد صراع مع 

السرطان

في كل شارع أو حي في القاهرة، المدينة التي ال تنام، ال يخلو من عدد من المقاهي التي تتنافس 
في ما بينها على تقديم الخدمات والمشروبات لجذب زبائنها، سواء من أبناء المنطقة التي يوجد 
فيها المقهى أو غيرهم من زائري المدينة من المصريين واألجانب، الذين يعتبرونها أشبه ما 

تكون بالنوادي االجتماعية والصالونات السياسية.
المقاهي  بالمقاهي، خاصة  ازدحامًا  العربية  المدن  أكثر  القاهرة هي  فإن  وحسب مشاهدتي 

القديمة ذات الطابع التاريخي أو الثقافي، وبعضها مرتبط بأحداث تاريخية وفنية مهمة.
األصدقاء،  ولقاء  استراحته  مكان  و  الخاص  مكانه  له  ويكون  المقاهي،  على  يجلس  الكل 
زيارة  لنا ذكريات وانطباعات عديدة تخلد في ذاكرتنا.. ولهذا أحرص في كل  وبالتأكيد تحمل 
لعاصمة عربية كانت أم أوروبية على الجلوس في المقاهي باعتبارها أهم مالمح المدينة ورواية 

عن ثقافة الناس واهتماماتهم.
إذ كنت تجلس ألول مرة على أي مقهى شعبي في مصر، فقبل أن تنادي على الجرسون اعرف 
مطلبك مقدمًا ألن أسماء الطلبات كثيرة ومتشعبة ومتنوعة.. أنا عادة بعد الفطار أطلب كباية 

شاهي بوستة، أو شاهي سكر بره، وفي العشية أطلب قهوة مزبوطة في كباية، أي سكر قليل.
للشاهي مسميات أخرى عند عمال المقاهي.. هناك شاي ميزة ال أعرف ما هو؟! وشاي بلبن، 
الشاي  مع  كباية  في  يوضع  كشري،  شاي  وهناك  زيادة،  سكر  خفيف  شاي  وهو  فريسكا،  وشاي 
ويضاف إليه السكر حسب الطلب، وهناك شاي فتلة، وهو شاي كيس والسكر بره، وهناك شاي 
وشاهي  بيضا،  ميه  على  وشاي  خمسينة  شاي  وهناك  الطلب،  حسب  أخضر  أو  أحمر  بالنعناع 

صعيدي قاتم جدًا ومغلي جيدًا.. وغير ذلك.
وتتنوع طلبات القهوة، فهناك قهوة »ع الريحة«، وتقدم بنصف ملعقة قهوة مع سكر خفيف، 
ال يزيد على نصف ملعقة، يضاف للماء أواًل. وقهوة »مظبوطة«، أي ملعقة مليئة بالسكر مقابل 
أخرى من البن. وقهوة »مانو« بين االثنتين السابقتين، وهناك من يطلب قهوة »سكر زيادة« ، 

باإلضافة إلى طلبات أخرى حسب الكيف والمزاج.
معه  يحضر  أن  الزبون  حق  من  أن  هو  رأيتها،  كما  الشعبية،  القاهرة  مقاهي  يميز  ما  أما 
يطلب  ثم  باردة  ميه  كباية  ويطلب  المقهى  طاولة  على  ويتناولها  وطعمية  فول  ساندوتشات 

شاهي أو قهوة أو غيرهما من المشروبات.. مثل الشيشة بمعسل سلوم أو غيره.
وفي أثناء الجلوس يمكنك تبادل الحديث مع الزبون بجانبك في كل القضايا واألمور حتى وإن 

كنت تعرفت عليه في الحال.
الحديث والضحك، واستعراض مشكالت مجتمعية من خالل  القهوة على  وال يقتصر مجتمع 
النقاشات والجدال الذي يمتد إلى أمور سياسية واقتصادية، لكنه أيضًا مرتبط بعدد من األلعاب 
التي تعتبر القهوة وطنها األم، مثل »الطاولة، الدومينو ، الشطرنج، الكوتشينة«، وهي أمور ظلت 
القهوة الشعبية محافظة عليها، إضافة إلى تقديم مشروبات باردة وساخنة أخرى بخالف القهوة 

والشاهي وهي مشروبات الحلبة والقرفة والكركديه والسحلب والجنوبية.
رسمية  تراخيص  على  حاصل  أقلها  مقهى،  بمليوني  مصر  في  المقاهي  عدد  البعض  يقدر 
للعمل، وأغلبها يعمل بال ترخيص. ويعني هذا العدد أن هناك مكانًا لكل مصري داخل مقهى، 

ألن لدينا ببساطة مقهى لكل 50 مواطنًا، طبقًا لتعداد المصريين.
ومن أشهر مقاهي القاهرة التي جلست فيها، مقهى »الفيشاوي« بالحسين، الذي يزيد عمره 

على 200 عام.
يجلس فيه معظم زوار القاهرة، باإلضافة إلى الفنانين المصريين والعرب. وأشهر رواده قديمًا 

كان األديب العالمي نجيب محفوظ.
وكذلك جلست في مقهى »زهرة البستان« في شارع متفرع من طلعت حرب.. بصحبة أصدقاء 

من ليبيا ، وهو مقهى يعرف بأنه »ملتقى األدباء والفنانين«، وعمره أكثر من 80 عامًا.
المصرية،  السينما  وكومبارسات  للممثلين  أشهر مقهى  تجد  وبمحاذاة سينما »كوزموس«، 

ُافتتح قبل أكثر من 60 عامًا.
وقد قدم للسينما العديد من الممثلين الذين حصلوا على أدوارهم من هذا المقهى. وهذا 
المقهى هو الذي قضيت فيه كل أغلب أوقاتي في القاهرة بحكم إقامتي في فندق ال يبعد عنه 
سوى بأمتار قليلة.. وأثناء مرورك من ممر مقهى »زهرة البستان«، ستجد أمامك مقهى »ريش« 

الذي يزيد عمره على 110 أعوام.
مصر،  وسياسيي  وفناني  أدباء  معظم  فيه  جلس  وتاريخيًا،  أرستقراطيًا  طابعًا  »ريش«  يتخذ 

وأبرزهم نجيب محفوظ وأحمد زكي وعمرو موسى.
ويحتوي على قبٍو سري كان يستخدم قبل نحو 100 عام في إخفاء ثوار العام 1919، كما يحتوي 

على الطابعة التي كانت تطبع المنشورات حينها.
تسيطر  وروحها  كلثوم،  أم  قهوة  على  رمسيس، جلست  المتفرع من شارع  عرابي  في شارع 
على المكان، حيث تشدو »الست« صباحًا ومساًء بروائعها الخالدة، باإلضافة للوحة مسجل عليها 
تاريخ أم كلثوم وأشهر أغانيها والمحطات المهمة في حياتها، ولوحة جدارية لها، وهي تمسك 

بمنديلها الوردي.
ميدان باب اللوق بوسط القاهرة، جلست على مقهى »الحرية« الذي تم افتتاحه قبل نحو 80 
عامًا، وقال صاحبه إنه قبل سنوات طويلة، كان يضم ركنًا للفنانين، أمثال أحمد رمزي ورشدي 

أباظة، وشكري سرحان.
و يعتبر أحد أشهر المقاهي الشعبية التي تقدم الخمور لزبائنها بوسط القاهرة.

هكذا هي الحياة في المحروسة جوهرة الشرق، دائمًا في حالة من النشاط والحيوية التي تبرز 
الناس بحرية وفضفضة  الحياة ويتحدث فيها  أماكن تزدهر فيها  الحقيقية في  المصرية  الروح 

دون قيود.

القائد املفكر.. 
هل كنا نملك واحدًا؟
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الحالة الليبية الراهنة: هو إمنني يودي على فني؟!

الكل يعرف

- هشام من مصراتة.. تفضل يا هشام.
عليكم. السالم   -

السالم ورحمة هلل.. تفضل. - وعليكم 
الزفاف..  متاع  العرس  حفل  نسألك..  نبي  ـ 

يعني.. وقته  قبل  العرس  إنهاء  قصدي 
- كيف؟

بمدة  يبدا  قبل  الزفاف  وقت  إنهاء  قصدي   -
أو شوية. طويلة 

إنهاؤه؟ يعني كيف  أنا..  مافهمتش   -
- أنا باني عندي شقة في الحوش لكن العرس 
سمعت  ما  حسب  لكن  انتهى،  اتضح  ما  حسب 

الدخلة بس.. يوم 
أني. بالضبط  راني سؤالك  مافهمتش   -

الزفاف يعني.. العرس..  - قصدي حفل 
الزفاف اللي هو العرس.. طيب.  -

يعني...  بمدة  يبدا  قبل  الــعــرس  إنــهــاء   -
العرس إن شاء اهلل يعني. وبعدين بيبدا 

العرس  قبل  بتروح  المرأة  يعني  تمام..   -
لزوجها؟ قصدك 
- ال.. ما زال.

من  جزء  في  بدوا  إنهم  بتقصد  أنت  إيه..   -
أجلوه. وبعدين  العرس 

تأجل  الحقيقة..  في  العرس  تأجل  هو  ال..   -
مدة، لكن ما زال ما بداش يعني.

العرس تأجل.. تمام.  -
أنا.. قاعد نكمل  زال ما بديتش فيه  - لكن ما 

أنا. الشقة  في 
المرأة؟ أنت عاقد عليها   -

- ال ال.. حتى خطوبة ما زال ماخطبتش.
- هههه أماال على من بديره العرس؟

خيالي، وضاقت به شوارع طرابلس.
محملة  وحقيبة  جديدة،  شعر  بتسريحة  مدينتي  إلى  عدت 
التي فضلتها،  نفسي،  أنسَ  ولم  واألصدقاء،  لألهل  بالهدايا 
الغنائية  الفرق  من  لعدد  األسطوانات  من  عددًا  وأهديتها 
واحدة  باستثناء  وأغانيها،  موسيقاها  سماع  أحب  كنت  التي 
لمغٍن وشاعر معروف، لم أكن أعرفه، اسمه ليونارد كوهين، 
أندم  أنني لن  لي  أكد  زميل،  بناء على توصية من  اشتريتها 

على ذلك.
لكني  األسطوانة،  شراء  على  بعد  فيما  أندم  لم  بالفعل، 
ندمت على عدم معرفتي بليونارد من قبل، وبعالمه الشعري 

المميزة. وموسيقاه  الجميل 
عمر  عن  مؤخرًا  توفى  الجنسية،  كندي  كوهين  ليونارد 
ناهز خمسة وثمانين عامًا. كان شاعرًا وروائيًا وملحنًا ومغنيًا 
وبخيال شعري  وبنمط موسيقي مميز  فريد  وعازفًا من طراز 
قصص  يحكي  ظليل،  بحزن  ساقية  ماء  في  مغموس  دافق 
عشق مؤود، ويراود أحالمًا نالها الزمن بسهامه. ومنذ ذلك 
والمنشورة  المكتوبة  وبأشعاره  به،  عالقتي  توطدت  الحين 

وبموسيقاه.
ليونارد.  عوالم  عن  ومشاغلي  عالمي  انفصل  وقت  جاء 
عن  بحثًا  المسرعة،  الحياة  بعربة  للحاق  منساقًا  ووجدتني 
في  بــدأت  التي  عوالمي،  وعن  ولغتي  نفسي  وعن  دنياي 
وأحالمي  وإحباطاتي  وبقراءاتي  بعواطفي  مؤثتة  التشكل، 
جناحان  لي  يكون  أن  في  وطموحي  ورغباتي  وانكساراتي 
أن يطاله خيالي من طبقات  أعلى ما يمكن  إلى  يطيران بي 

في سموات ملونة.
كان،  بائنًا.  طالقًا  يكن  لم  وليونارد،  أنا  بيننا،  االنفصال 
من جانبي فقط، وأشبه بالوقوع فجأة في شراك غرام جديد 
أخرى.  جهة  نحو  قلبي  بوصلة  توجيه  وأعاد  اهتمامي،  سرق 

بمفهوميه:  ليبيا  في  العبث  عن  تحدثت  أن  سبق 
الشاملة  الليبية  الحالة  يسم  الــذي  الواقعي، 
من  كثيرا  ميز  الذي  واالفتراضي،  عقود،  وطوال 
فنية  رؤية  العبث  تبنت  التي  المسرحية،  األعمال 
في محاولة فهم العبث في الواقع. صادفني حوار 
)لم  الليبية  القنوات  إحدى  في  الـ»يوتيوب«  على 
يكن واضحا اسم القناة وال البرنامج(، لكن الشيخ 
كان  اإلفتاء(  )دار  عبارة  خلفه  تظهر  كانت  الذي 
المشاهدون.  يطرحها  التي  األسئلة  عن  يجيب 
يعكس  وقــع،  كما  ســأورده  الــذي  الحوار،  وهــذا 
المرتبك  الليبي  المواطن  حالة  كبير  حد  إلى 
إجاباته  الذي  الثاني،  الطرف  بينما  )المتلخبط(، 
نفسه  يجد  معقدا،  كان  مهما  سؤال  لكل  جاهزة 
ألن  تصلح  التي  المحادثة  هذه  متاهة  قلب  في 
وبروح  مسرح،  خشبة  فوق  ملهما  مشهدا  تكون 
سخرية  تحمل  التي  المتعمدة،  غير  الفكاهة 
بدأت  التي  اإلكليروس،  طبقة  يقين  تجاه  مبطنة 
كان  دين  وفي  دينية  مجتمع  ثقافة  في  تتشكل 
التي  الطبقة،  هذه  على  ثورة  مشروع  األصل  في 
تحكمت في العباد في األديان السابقة، وأصبحت 
المريح  السفر  وتأشيرات  الغفران  صكوك  تملك 
أو  الجنة  في  تشاء  من  تضع  الــفــردوس،  إلــى 
القنوات  من  كثير  في  اآلن  يحدث  كما  الجحيم، 
الطريق  خارطة  تحتكر  التي  والمنابر،  اإلسالمية 

داخل جالبيبها: في  الجنة  إلى 
التلفزيونية  الــحــوارات  من  كثيرا  تابعنا  لو 
الشك  يخسف  طرف  بين  نفسه  االلتباس  سنجد 
يملك  واثق  وطرف  التعبير،  على  وقدرته  بلغته 
وكان  ــردد:  ت دون  األسئلة  لكل  اإلجــابــات  كل 

كالتالي: الحوار 

بقسم  الثانية،  بالسنة  طالبًا  كنت   1975 العام  صيف  في 
عقب  طرابلس.  جامعة  التربية،  بكلية  اإلنجليزية،  اللغة 
مع  النتائج، سافرت  النهائية وظهور  االمتحانات  االنتهاء من 
برنامج  في  بريطانيا  إلى  تسبقنا  التي  والدفعة  دفعتي  طلبة 

دراسي، بمدينة بورموث، جنوب غرب إنجلترا.
أقسام  طلبة  قيام  تحتم  كانت  بالكلية  الدراسية  اللوائح 
التي  اللغات  بلدان  في  دراسية  فترة  بقضاء  األجنبية  اللغات 
بريطانيا،  إلى  يوفدون  اإلنجليزية  اللغة  طلبة  يدرسونها. 
فرنسا.  إلى  يوفدون  الفرنسية  اللغة  قسم  في  وزمالؤهم 
دراسية  سنة  لمدة  بالخارج  الدراسة  فترة  كانت  البداية،  في 
الدراسة  فترة  وصارت  النظام،  تغير  وقتنا  في  لكن  كاملة. 
الثانية والثالثة، ثم ثالثة  مدة أشهر الصيف لطلبة السنتين 

أشهر في السنة التي تليها.
والدراسة  بورموث،  مدينة  في  اإلقامة  دفعتنا  نصيب  كان 
صغيرة،  ساحلية  مدينة  بورموث  كانت  بوول.  منطقة  في 
والطلبة  والسواح  باإلنجليز  تعج  بشوارع  بالحياة،  ضاجة 
ورغم  اإلنجليزية.  اللغة  لتعلم  العالم  أنحاء  من  القادمين 
فيها  تقع  التي  األولى  المرة  كانت  أخرى،  بلدان  إلى  زياراتي 
بالحياة،  مفعمة  وإيقاعات  مميزة،  بألوان  عالم  على  عيناي 
الدنيا  جهات  على  النوافذ  مفتوحة  ثقافة  هواء  ويتنفس 

األربع، وبتاريخ استعماري طويل.
إلى  وعدنا  حقائبنا  حزمنا  الدراسية،  الدورة  انتهاء  عقب 
من  لتوها  خرجت  وقد  فوجدناها  طرابلس،  في  قواعدنا 
من  وجماعته  القذافي  بين  السلطة  على  صــراع  معمعة 
أعضاء ما كان يسمى »مجلس قيادة الثورة«، وانتهى بخروج 
المرحوم  الذي كان يقوده  الفريق  القذافي منتصرًا، وهزيمة 
لغتي،  بيتي،  إلى  المحيشي. كنت سعيدًا بعودتي  الرائد عمر 
مساحة  فكبرت  في،  تغير  جديدًا،  ما،  شيئًا  لكن  وسمائي، 

ــي  ــل ــم ع ظــــــــروف  أنـــــــا  مـــــو  ال..   -
إلخ. تغيرت..................... 

ثمة شاب يرغب في الزواج، وشقة تبني، وعمل 
يبدأ،  أن  قبل  انتهى  وعرس  دخلة،  ويوم  يتغير، 
أن  ورغم  معروف..  غير  أجل  إلى  مؤجل  وزفــاف 
إلى  وتحول  استفهامه  عالمة  يظهر  لم  السؤال 
المتقاطعة  الكلمات  هذه  فإن  متقاطعة،  كلمات 
مؤجلة،  أحالمه  كل  برمته،  جيل  أزمــة  تشكل 
الذي  الشيخ،  متناول  في  ليس  حلها  وبالتأكيد 
ألنها  الصبر،  دواء  إال  صيدليته  في  يملك  ال 
وخطط  ومؤسسات  دولة  إلى  تحتاج  الواقع  في 
وإن  حتى  تستقيم  األسئلة  تجعل  أن  شأنها  من 
واقع  تعكس  الحالة  وهذه  صعبة.  اإلجابة  كانت 
عقود  من  فجأة  خرجت  التي  الليبية  الشخصية 
فوضى  قلب  في  نفسها  لتجد  والقهر  القمع  من 
المشهد  ويذكرني  يحدث.  ما  فهم  عن  عاجزة 
بأحد األفالم المصرية »رجب فوق صفيح ساخن« 
إمام،  عــادل  الممثل  دوره  يــؤدي  الــذي  ورجــب، 
أبدا،  منها  يخرج  لم  صغيرة  قرية  من  صعيدي 
»تراكتور«  حرث  آلة  إلى  القرية  هذه  واحتاجت 
إلى  ليذهب  رجب  واختارت  سعره  مبلغ  فجمعت 
مستوى  على  الشاطر  الفهلوي  باعتباره  القاهرة 
القاهرة  قلب  في  رجب  ينزل  وحين  القرية،  تلك 
ألول مرة، ويحيط به الزحام والضجيج ألول مرة، 
على  سؤاله  يطرح  وهو  نفسه  حول  يلف  يبدأ 

فين؟ يودي على  إمنين  العابرين: هو 
العربية،  الثورات  بعض  أعقب  أصيل  سؤال 
النظم  زنازين  من  المواطنون  عبرها  خرج  التي 
الزحام  قلب  فــي  أنفسهم  ليجدوا  السابقة، 
السلطة  على  والــقــتــال  اإلعــالمــي،  والضجيج 
جني  على  المتصارعة  الدولية  واألجندات  والمال، 

بخريف مستعجل. اجتياحه  أو  الربيع  هذا  ثمار 
في  أصبح  سؤال  فين؟!  على  يودي  إمنين  هو 
أن  وبعد  البوصلة،  ضاعت  أن  بعد  ليبي  كل  فم 
تسلم دفة الباخرة الليبية السكرانة مجموعة من 
إلى  األمان  بر  عن  بها  جنحوا  الذين  القراصنة، 
الذهب  بريق  وراء  سعيا  والعواصف  الموج  خضم 
في  نفسه  رجب  وجد  ومثلما  السلطة،  وصولجان 
القادمة  الملذات  بكل  يغريه  أنيق  نصاب  قبضة 
»التراكتور«  ثمن  على  ليستولي  المفاتن  وبكل 
بدأت  ومثلما  وجلده،  ثوبه  بين  يخبئه  الــذي 
الضائع حتى  القرية تحلم على األقل بعودة رجب 
أسقطت  التي  شعوبنا  وقعت  »التراكتور«،  دون 
األنيقين  النصابين  أيدي  بين  االستبداد  نظم 
والمستقبل  والديمقراطية  بالرفاه  أغروها  الذين 
وأحاطوا  سذاجتها  من  تمكنوا  حتى  الــزاهــر، 
مركبة،  فساد  وشبكات  بعصابات  أنفسهم 
الرغيف  هو  المواطن  سؤال  جديد  من  وجعلوا 

القصير. ربيعه  بدأ  ليعود من حيث  واألمن 
زفافا..  أو  »عرسا..  الليبي  الربيع  هذا  كان 
يبدأ«،  لم  أنه  رغم  تأجل..  ثم  وانتهى..  بدأ.. 
بها  يتأتئ  متقاطعة  كلمات  إلى  سرده  وتحول 
أن  يحاول  مواطن  وكــل  مصراتة  من  هشام 
الدنيا  من  تمكن  شيخ  سوى  أمامه  وليس  يفهم 
لم  منها.  قادم  كأنه  اآلخرة  ومن  جابها،  كأنه 
بسرعة  الفتاوى  إلعطاء  المتعطش  الشيخ  يخرج 
السائل  يخرج  ولم  عطشه،  يروي  بسؤال  البرق 
عبثيتها،  في  يكمن  جمالها  كالمية  بلعبة  سوى 
على  العفوي  وتهكمها  الفهم،  عن  وعصيانها 
الحاسمة  أجوبتها  من  الواثقة  اليقين  مؤسسة 

والنهائية.

كعاشق  إليه،  بحنيني  محماًل  أعود  حين آلخر  كنت من  لكني 
أو  المواجع،  إلى عشق قديم. ولم يكن زمني خاليًا من  يحن 
من  ومحميًا  واإلحباط،  الحزن  مضارب  عن  بعيدًا  قلبي  كان 

الموجعة. ضرباتهما 
بعنوان:  سينمائيًا  شريطًا  شهدت  األخيرة،  الفترة  في 
»ميريان وليوناردو- كلمات حب«، من إخراج نيك برومفيلد، 
وزوجته  وحبيبته،  بعشيقته،  ليونارد  لعالقة  تاريخيًا  يوثق 
صديقي  ديار  إلى  الزمن  فأعادني  إيهلن،  ميريان  النرويجية 
القديم ليونارد، لكني، هذه المرة، جئته بقلب كهل ومكلوم، 
قصدته  المرة،  هذه  الجناح.  كسير  كطائر  محبطة  وبأحالم 
ولتسكين  أضعتها،  حياة  عن  بحثًا  واالسترواح  لألنس  طلبًا 
بلدي  في  يحدث  زال  وال  حدث  مما  وأحزاني  شجوني  آالم 
ضارية،  دموية،  حروب  ساحة  إلى  وليلة،  يوم  بين  وتحوله، 
وطن،  بناء  على  بقدرتنا  إيماني  أرض  أقدامي  تحت  زعزعت 
وبنا  باختالفاتنا،  جميعًا  يسعنا  علينا  حريص  نشتهيه،  كما 

رؤوف رحيم.
طبيعتها  من  ليس  والطموحات  األحالم  فإن  الحظ،  لسوء 
التحقق،  له  يكتب  قد  بعضها  معاش.  واقــع  إلى  التحول 
وبعضها اآلخر يذوي ويضمر وينتهي مختفيًا مخلفًا حرقة في 
حسن،  كالشاطر  حاليًا،  نحن،  وها  دنيانا.  في  وفراغًا  قلوبنا، 
في قصة ألف ليلة وليلة، يلهث مطاردًا ست الحسن، نقف في 
وأخرى  الندامة  سكة  إلى  تقود  واحدة  طريقين:  بين  مفترق 
كان  حسن  الشاطر  أن  المؤسف  السالمة.  سكة  إلى  تقود 
الراهنة،  حالتنا  في  لكن  يسلك.  طريق  أي  قرار  اتخاذ  يملك 
سطح  يعتلون  من  ومصالح  أيادي  في  مربوط  خيارنا،  فإن 

األحداث، ويمسكون بمقاليد تقرير مصائرنا!
إلى  منصتًا،  بالجلوس  سوى  لي  يبقَ  لم  ولغيره،  لذلك، 

ليونارد: »الكل يعرف أن المركب مثقوب، وكذب الربان«.

سؤال أصيل 
أعقب بعض 

الثورات العربية، 
التي خرج عبرها 
املواطنون من 

زنازين النظم 
السابقة، ليجدوا 
أنفسهم في قلب 
الزحام والضجيج 

اإلعالمي

سالم العوكلي

جمعة بوكليب

انتحار الشعوب!

ومضات »متقاطعة«
محمد عقيلة العمامي

االنتحار ظاهرة إنسانية موغلة في القدم، تتمثل في إقدام المرء على إنهاء حياته بقرار منه.
وبغض النظر عن العوامل واالضطرارات التي قد تدفع بامريء إلى اإلقدام على فعل كهذا، 
تتضمن  آخر،  جانب  من  فإنها،  الظاهرة،  هذه  من  األديان  موقف  عن  أيضًا  النظر  وغض 
بتنفيذ هذه  القاضية  وإرادته  ذاته  الشخص  قبل  من  الحياة  إنهاء  إمكانية  هو  مهمًا،  بعدًا 

اإلمكانية، فاإلنسان ليس محكومًا بالحياة رغم إرادته.
يقول كاتب فرنسي، بهذا الصدد، لو لم توجد إمكانية االنتحار، كنت انتحرت.

800000 شخص  يقارب  ما  اإلحصاءات يضع  نعتقد، فحسب  انتشارًا مما  أوسع  واالنتحار 
سنويًا حدًا لحياتهم، ناهيك عن المحاوالت الفاشلة. كما أن االنتحار يعتبر ثاني أهم سبب 

للموت بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة.
جماعات  به  تقوم  جماعي  انتحار  يوجد  شخصية،  أسباب  عن  الناتج  الفردي  االنتحار  غير 

دينية، ذات رؤى غريبة، تستعجل بانتحارها هذا الذهاب إلى الجنة.
هناك نوع آخر من القتل، يمكن أن يصنف تحت مفهوم »االنتحار«، كانت تقوم به بعض 

الجماعات واألعراق البدائية أدى إلى انقراضها، أي إلى انتحارها.
ويمثل جيمس فرايزر* على ذلك بقتل »البولينيسين المنظم لثلثي أطفالهم. ويقال إن 

يتركوا  فال  الغربية  أفريقيا  مناطق  بعض  في  تقتل  نفسها  النسبة 
]كذا[ األطفال يستمرون في الحياة إال بتوفر شروط معينة فيهم. أما 
الجاغا، وهم قبيلة محاربة في أنغوال، فكانوا يقتلون جميع أطفالهم 
بال استثناء كي ال تعاق المرأة في مشيها، وكانوا يستعيضون عنهم 
بصبية وفتيات في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من العمر بعد أن 
يقتلوا آباءهم ويأكلوهم. ومن بين هنود المايا في أميركا الجنوبية 
اعتادت النسوة على قتل جميع أطفالهن إال األخير أو من يعتقدن أنه 

األخير، ويقتلن كل من يأتي بعده«.
ويقول فريزر: »إن الممارسة األخيرة أدت إلى تدمير فرع كامل من 
عديدة«.  ولسنين  وأرعبوهم  اإلسبانيين  قاوموا  الذين  المايا  شعب 
ويضيف: »ومن بين هنود لنغوا في غران تشاكو، اكتشفت البعثات 
المنظم  العرقي  االنتحار  نظام  بأنه  يوصف  أن  يمكن  ما  التبشيرية 

عن طريق ممارسة قتل األطفال باإلجهاض أو بطرق أخرى«.
القبائل  لدى  األطفال  قتل  عند  الذاتي  التدمير  هذا  يتوقف  ولم 

البدائية، وإنما كانت هناك طرق أخرى. فـ »قوم الالفيش يستخدمون امتحان السم كطريقة 
)أويت( واستقرت على  الجبال تدعى  ال تقل فعالية. فمنذ زمن ليس بالبعيد أتت قبيلة من 
التبشيرية  البعثة  الغربية وعندما وصلت  أفريقيا  اليساري من نهر كاالبار في  الفرع  ضفاف 
السم  امتحان  قضى  الحين  ذلك  ومنذ  قرى.  ثالث  على  موزعين  الناس  وجدت  المكان  إلى 

على معظم القبيلة«.
أفعال تدمير  الحروب األهلية، بما هي  أال تعتبر  التالي:  السؤال  لنا أن نطرح  واآلن، يعن 

موجهة نحو الذات الجماعية العامة، نوعًا من االنتحار الجماعي؟
أليست الحروب األهلية الدائرة اآلن في سورية واليمن وليبيا تدميرًا ذاتيًا من قبل هذه 

الشعوب لنفسها؟ وبالتالي تضع نفسها على طريق االنتحار؟!
*جيمس جورج فريزر، الغصن الذهبي: دراسة في السحر والدين. ترجمة نايف الخوص. 
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1 - »الرسالة«
أخي.. يا صديقي مصطفى

القاهرة 6/ 8/ 2019
البارحة بعد أن أيقنت أن مهامك الكبيرة حالت - كالعادة- دون بهجتي بحضورك. ومن بعد أن 
طال ترقبي لمجيئك، توحدت أنا والليل والعمر الذي لم يكن أبداً مزريًا! عمر أكرمني به اهلل خاِل من 
العقد، والكذب والنفاق. عمر ما أردت منه شيئًا سوى أن أنام ملء جفوني، من دون جدل مقيت مع 

نفسي؛ كأن أسألها لمَ فعلت أو لم أفعل كذا؟
ذات ليلة كنا في ضيافة أستاذنا صادق النيهوم بشقته في عمارة »األويزس« بطرابلس، وحدثنا 
عن إيرك فروم، الفيلسوف الذي اشتهر في أواخر ستينات القرن الماضي وفلسفته عن السعادة، التي 
أوجزها بقوله: »إنها تكمن في عدم لوم نفسك ومحاكمتها« يقول فكر وادرس واقتنع ونفذ وال 
ترهق نفسك، بعد ذلك، بسؤال ال فائدة من معرفة إجابته: »لمَ فعلت كذا ولمَ لمْ أفعل كذا؟«. إنه 
سؤال مرعب مقيت! إنه أساس تعاسة المرء! وجاهدت منذ ذلك الوقت، وتعبت ولكنني نجحت في 

النهاية، في إلغاء هذا السؤال عندما أصل فراشي.
الذين جمعتني بهم  الهادئ والعميق؛ والرفاق واألصدقاء  السريع  النوم  وأكرمني اهلل بنعيم 
مناسبات لقضاء ليلة في مخيم، أو فندق أو غيره، يعرفون جيدًا أنني ال أحتاج إال إلى مخدة ولحاف 
ألستغرق في النوم كميت. كثيرًا ما نمت وهم يحدثونني، ولقد سألني عديدون منهم عن السر في 

ذلك؟
والسريع  السهل،  نومي  سر  لهم  أشرح  وأنا  كثيرًا  تفلسفت  قد  حسنًا، 
والعميق! وظللت لسنوات أحاول أن أجد إجابة مقنعة لي وليس لهم، ولم أقل 
لهم أن فكرة إيرك فروم، التي اعتمدت عليها طوياًل، هي إلى حد ما مجدية، 
وأنني ًأنفذها ولكنني، بيني وبين نفسي لم أعترف لهم بأنني كثيراً ما أخفقت 
في عدم مساءلتها. كنت على أي حال أستغرق سريعًا في النوم!. لعل سبب 

ذلك اقتناعي بأن لوم النفس للنفس يطوى الضلوع على المستحيل.
لقد رجحت حالتي إلى تجردي من سطوة »وشوشات األنا« عندما أفكر في 
نصيحة إيرك فروم، وأيضًا إعجابي الشديد بمقولة كازانتزاكيس، التي طلب 

أن تكتب على قبره: »ال آمل في شيء. ال أخشى شيئًا. أنا إنسان حر«.
وأتذكر تلك الليلة عندما حدثنا )جنقي( عن هذا الكاتب وعن زوربا، وأن 
عدم التطلع إلى ما ليس في مقدورك الحصول عليه، وعدم الخشية والخوف 
من شيء يجعلك إنسانًا حرًا تملك نفسك بما في ذلك القدرة على النوم 

السريع، فأنت بما لديك، ال تخشى شيئًا وال تريد شيئًا.
إنه ليس العجز، كما قد يبدو لك األمر من الوهلة األولى، وإنما الزهد والترفع عن كل ما يفقدك 
إنسانيتك، فمن الخاسر سوى أولئك الذين ال يؤمنون بالحق ويتواصون به وبالصبر. أليس هذا ما 
لخصه الحق، جل شأنه، ببساطة وبالغة هائلة: »والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر«.
صحيح إنني لم أكن حراً تمامًا، فلقد كنت ألهث وراء الدنيا عبر سبل كثيرة لدرجة أن أتعجب عندما 
أتذكر كيف توفقت فيها، وكيف كان اللهث خلفها مثمرًا. وكيف أنني ما صادفت بابًا مغلقًا، إال وفتح 

هكذا وبسالسة.
ولكن، ويجب عليك أن تصدقني، أن ذلك اللهث، لم يكن بسبب أطماعي الشخصية، ولكن من 
أجل مخلوقات لطيفة أحببتها ألنها رأت فيّ )المنقذ(، وألن سي عقيلة كبلني بعهود كان يكررها من 
دون ملل أو كلل طوال الليل والنهار، ربما كان يداهنني أو ربما أنه صادق؛ كأن يقول لي أنه »لم 
يرَ في حياته أخوة يحبون أخاهم مثلما يحبك أخوتك!« وكان هذا التصريح هو غرفة االحتراق التي 
كانت تدفع قاطرة حياتي منذ سنة 1958 حتى سنة 2013، ولربما كانت مندفعة بدعاء »وافية«، 
التي أقسمت أكثر من مرة، أنها ال تنتبه إال وهي رافعة في األفجار ذراعيها نحو السماء هاتفة: »اهلل 
يربحك يا محمد ويربح رفيق رفيقك..« أو ربما أن تلك المخلوقات اللطيفة )أخواتي( التي أعرف أنها 

تحبني، ورثت من أمها تلك الحالة الصوفية.
ولكن ما العالقة بين هذياني هذه الليلة وبين الدعاء الصالح؟

حسنًا، بدأ النوم يتسلل من قدمي، وسريعًا ما يصل إلى رأسي، ورسالتي هذه إليك طويلة، وحتى 
ال يعقرك الملل سوف أقسمها إلى أجزاء، قد تكون اثنين أو ثالثة أو بحسب سلطة سلطان المعاصي. 
وسوف أستمر في كتابتها، ألن الكلمات إليك تعود منك إليّ كحمامة زاجل محملة بدفء وتفهّم لما 

لم يستطع خاطري أن يوضحه إليك. فأسمع مني حكاية »طائر الشوك«.

عمر أبو القاسم الككلي

صحيح إنني لم أكن 

حرًا تمامًا، فلقد 

كنت ألهث وراء الدنيا 

عبر سبل كثيرة 

لدرجة أن أتعجب 

عندما أتذكر كيف 

توفقت فيها

يقول فريزر: »إن 
املمارسة األخيرة 

أدت إلى تدمير 
فرع كامل من 

شعب املايا الذين 
قاوموا اإلسبانيني 

وأرعبوهم 
ولسنني عديدة«. 



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

اإلطار واللقطة »29«
لتقديم  الرئيسية  أداته  بل  المخرج  وسيلة  هي  الصورة 
هي  المتفرج،  انتباه  إليه  يلفت  أن  يريد  ما  أو  المضمون، 
نفسه،  للتعبير عن  ، بل هي وسيلته  الدراما  لتحقيق  وسيلته 
خياله  الستخدام  وتحفزه  المشاهد  انتباه  تُلفت  التي  وهي 
الستيعاب ما يريد المخرج قوله، الصورة إذن، هي لغة المخرج 

الدقيقة المؤثرة البليغة.
وعلى ذلك تبدأ جماليات اللقطة من تكوينها بما يتناسب 
اللقطة هو على نحو ما جزء صغيرا يمثل  وابعاد االطار. اطار 
المعلومات  جميع  تختزل  التي  اللقطة  وتسمى  اكبر،  بيئة 
السردية، بحسب ما اعدها السيناريست : »اإلطار المغلق« أما 
ما  وغالبا  المفتوح«  »اإلطار  هو  االنتباه  للفت  لها  يوظف  ما 
تكون اإلشارة إلى فضاء غير مرئي بتوظيف صوت يشير إليها، 
وراء  من  برق  وميض  يصاحبها  وزوابع  رعد  صوت  يعلو  كأن 
نافذة مغلقة لغرفة نوم او قاعة جلوس، فيصنع دماغ المتفرج 

» اإلطار المفتوح« في خياله.
وتتنوع اإلطارات التي تحفز خيال المشاهد ما بين عميقة 
ومسطحة، مع توظيف تقنيات تكوينية إلبراز العمق، وهي التي 
تسمى "إشارات العمق". وهي تشمل: -1 الحجم النسبي، وهو 
من  ابعادها  يحكم  الذي 
خالل حجمها النسبي لصور 
السطوح  انحسار   2- اإلطار. 
المقدمة  مساحة  باستخدام 
الصورة،  ونهاية  والوسط 
األسقف  مصابيح  بتوظيف 
في  الغرف  أبواب  تعلو  والتي 
ممر فندق على سبيل المثال. 
خالل  من  الصورة  تكون   3-
إلى  إشارة  يبرز  مائل  انحسار 
العمق القوى للصورة -4 اما 
للعمق  المشاهد  ادراك  اللقطة فتلعب دورا حاسما في  تركيز 
في  بتحكمها  الغرض  لهذا  العدسة  تقنيات  وتوظف  المرجو 

درجة التركيز.
الحجم  يشمل  وهو  البصري،  الوزن  درجة من  إطار  في كل 
العناصر  الضوء وسطوعه، وكل هذه  الصوت وحجم  ومستوى 
يكون  عندما  العموم  وفي  لإلطار؛  عدمها  من  األهمية  تخلق 
الوزن البصرى متساو داخل اإلطار يصبح لدينا »إطار متوازن«. 
الصورة  تام،  توازن  في  متماثلة  العناصر  هذه  تكون  وعندما 
تصبح متناظرة. أما عندما يكون لدينا صورة مكتظة باألشياء 
والتفاصيل، يصبح لدينا إطارا غير متوازن. وعلينا ان ننتبه أن 
في  له  اهميه  ال  المكتظ  أو  المتوازن  غير  أو  المتوازن  االطار 
أو  عنه،  التعبير  يحاول  لما  وإنما   ، عدمها  او  بالجودة  تقييمه 
قدرته على خلق حالة القلق التي يراد لها أن ستثار لدى المتفرج.
انتشارا،  وأكثرها  فنون  اقدم  هي  )األثالث(  قاعدة  وتعد 
وعموديا  افقيا  أثالث  إلى  االطار  تقسم  أساسها  في  وهي 
لتتولى العدسة توفير المساحة المطلوبة للتحرك فيه البقعة 
اللقطات  ولإلنجاح  المشاهد.  انتباه  لفت  تريد  التي  الجذابة 
لتربط  وانخفاض  بارتفاع  الكاميرا  تتحرك  لإليطار  المطلوبة 
عند  اللقطة  فتكون  المشاهد،  بعين  اإلطار  موضوع  بورة 
مستوى عين الشخص بغض النظر عن كونه جالسا او اقفا أو 

مستلقيا على األرض.
المطلوبة  بمستوياته  السرد  تنقل  هي  الكاميرا  عدسة 
من  اللقطة  تؤخذ  فعندما  المشاهد  إلى  توصيله  والمطلوب 
فوق كتف كاتب ، بغية اظهار ما يكتب، أو تصوير سرعة قلمه 
وهو يكتب، أو نقره بالقلم موحيا بحالة التفكير او التردد كلها 
اللقطات  بأحجام  نلخصها،  قد  التي  اللقطات،  مهمات  من 

الشائعة، في األسبوع القادم .

علينا أن ننتبه أن اإلطار 
المتوازن أو غير المتوازن 

أو المكتظ ال أهمية له في 
تقييمه بالجودة أو عدمها

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

السنة الرابعة
العدد 200 20 من احملرم 1441 هــ
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املجر تودع الكاتب غورغي كونرادرحيل صاحب »حكايات املاضي القريب«

بعد إطالق اسمه على مكتبة بمركز  إيواء

السفير األميركي الراحل »كريستوفر ستيفنز« يثير الجدل في بنغازي
الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  سجلت 
السفير  اسم  إطالق  علي  اعتراضها  األحد،  الوطني، 
الراحل، جون كريستوفر ستيفنز، على إحدى  األميركي 

المكتبات في مدينة بنغازي.
من  استيائها  عن  تعبر  »الهيئة  بيان:  فى  وقالت 
قيام وزارة الخارجة بالحكومة الموازية في شرق البالد 
بإطالق اسم السفير األميركي جون كريستوفر ستيفنز، 
إحدى  2012، على  العام  بنغازي  ُقـتل في مدينة  الذي 

المكتبات في المدينة«.
األمر سابقة »خطيرة تؤسس  الهيئة هذا  واعتبرت 
استفزاز  عنصر  وتقدم  الليبية،  الدولة  سيادة  النتهاك 
لكل المثقفين وتنقص من مكانتهم، وتزيد من ضرب 

الثقافة في ليبيا في مقتل«.
التي  المعنية  الجهة  عليه  أقدمت  ما  الهيئة  ودانت 
وال  بالثقافة  مختصة  غير  »جهة  بأنها  البيان  وصفها 
أجندة  لخدمة  الثقافة  تطويع  وتحاول  بالمثقفين، 
األدباء  حقوق  على  »اعتداء  األمر  واعتبرت  سياسية«، 
والمثقفين«، الذين رأت الهيئة أنهم »أجدر أن توضع 

أسماؤهم على كل صرح ثقافي«.
والكتاب  واألدباء  المثقفين  كل  الهيئة  ودعت 

اتخاذ  سرعة  إلى  بنغازي،  خاصة  ليبيا،  في  والمبدعين 
الثقافية  بالقيم  بـ»العبث«  وصفته  ما  اتجاه  موقف 
الثقافي  الموروث  تشويه  محاولة  ورفض  والتاريخية 
واألدبي. وبشكل عام أثارت تسمية المكتبة جداًل واسعًا 
بين األوساط النخبوية والشعبية على مواقع التواصل 
غيرت  الخارجية  بأن  إشاعة  أثيرت  بعدما  االجتماعي، 
الكاتب  اسم  تحمل  المدينة  وسط  في  مكتبة  تسمية 
الليبي الراحل الصادق النيهوم، بينما نفى األمر مثقفون 
وأشخاص مطلعون من أبناء المدينة، لكن الجدل حول 

تسمية المكتبة استمر.
بالحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  وكان 
الموقتة، عبدالهادي الحويج، افتتح مكتبة أطلق عليها 
ستيفنز«  »كريستوفر  الراحل  األميركي  السفير  اسم 
إيواء قنفودة للهجرة غير الشرعية غرب مدينة  بمركز 
بنغازي. وقال الوزير الحويج إن افتتاح هذه المكتبة هو: 
للحادث  واستذكار  والدولية  الوطنية  للذاكرة  »حفظ 
المؤسف الذي وقع في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر من 
العام 2012، والذي أدى إلى قتل السفير ستيفنز ورفاقه 
إثر هجوم على مقر القنصلية األميركية بمدينة بنغازي 

أثناء زيارة غير رسمية«.

أعلنت وكالة األنباء المجرية »إم تي آي« وفاة الكاتب 
غورغي  الشيوعي،  النظام  خالل  المجري  والمنشق 
كونراد، الجمعة عن 86 عاما، نقال عن عائلته. وتوفي 
الكاتب الذي ترجمت أعماله في العالم بأسره في منزله 

إثر مرض عضال.
في  يهودية  عائلة  في   1933 العام  كونراد  ولد 
دبريتسن في شرق المجر، وترعرع في بيريتييوفل قرب 
الحدود مع رومانيا. في يونيو 1944 أفلت من النازيين 
من خالل القفز من قطار متوجه إلى بودابست، عشية 
نقل يهود المدينة إلى معكسر أوشفيتز وقضت الغالبية 
العظمى من رفاق صفه. وقال في سيرته الذاتية »ذهاب 
وإياب« )2001( »أصبحت بالغا في سن الحادية عشرة«.

المجرية  الثورة  في   1956 العام  كونراد  وشارك 
المسلحة  القوات  قمعتها  التي  الشيوعي،  النظام  ضد 
السوفياتية، إال أنه بقي في المجر خالفا لشقيقته ومئات 

آالف الالجئين.
وترجمت رواية كونراد األولى »الزائر« )1969( إلى 
13 لغة، وتستند إلى خبرته كعامل في الحقل االجتماعي 

يهتم باألطفال.
وعمل بعد ذلك كعالم اجتماعي مُدني وأشرف على 

محاولة أدبية حول المشاكل االجتماعية في المساكن 
الجماعية الجديدة، إال أنه تواجه مع السلطات الشيوعية.
بين 1973 و1988 منعت أعماله بشكل شبه منهجي 
وكان  سرا.  أو  الخارج  في  تنشر  وكانت  الصدور،  عن 
كونراد يومها من أشهر الكتاب المجريين المعروفين 
في الخارج، وانتخب رئيسا للجمعية الدولية للدفاع عن 

حقوق المؤلفين »بن كلوب« في 1990.
وأصبح  والخارج  المجر  في  أدبية  جوائز  بعدة  فاز 
العام 1997 أول أجنبي ينتخب على رأس »أكاديمي در 

كونسته« في برلين.
الحركة  في  بارزة  شخصية  خصوصا  كونراد  وكان 
المجر  في  الشيوعية  انهيار  إلى  أدت  التي  المعارضة، 
الليبرالي  الحزب  تأسيس  في  شارك   .1989 العام 
الذي   ،1988 العام  األحرار«  الديموقراطيين  »تحالف 
الحالي  الوزراء  لرئيس  كبيرا  معارضا  عقود  بعد  أصبح 

فيكتور أوربان.
وقال الكاتب عن أوربان إنه »السياسي األخطر الذي 
بعدما خططت  الشيوعية«،  انهيار  منذ  المجر  شهدته 
الحكومة لحملة إعالمية ضد رجل األعمال أألميركي من 

أصل مجري جورج سوروس العام 2017.

الكتاب  أهم  أحد  الليبية  الثقافية  األوساط  فقدت 
في مجال القصص القصيرة، األديب والقاص رمضان 

عبداهلل بوخيط، الذي توفي األحد.
أخريبيش  حي  في   1935 العام  في  بوخيط  وُلد 
بمدرسة  االبتدائية  المرحلة  ودرس  بنغازي،  بمدينة 
الصناعة،  بمدرسة  التحق   1953 العام  وفي  األمير، 
والتحق   1958 العام  في  النقابي  النشاط  ومارس 

باتحاد نقابات عمال برقة.
جمع  لجنة  صندوق  أمين  منصب  بوخيط  شغل 
 ،1967 العام  الفلسطينية  القضية  لصالح  التبرعات 
حيث ساهم مع آخرين في حملة جمع التبرعات التي 

كانت تهدف لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
أحب الرياضة فكان من مؤسسي فريق »التحرير« 
المؤسسين  من  كان  كما   ،1955 العام  القدم  لكرة 
للتدريس  وتطوع  الليبي،  الكفيف  لجمعية  األوائل 
المسائي في مدرسة النهضة وعمل محاسبًا بالشركة 

العامة للكهرباء.
بدأت عالقته بالكتابة اإلبداعية من خالل كتابته 
 ،1960 العام  كبريت«  »علبة  بعنوان  قصيرة  لقصة 

ونُشرت فيما بعد ضمن مجموعته القصصية »زمن 
بمقر  مسابقة  في  القصة  بهذه  وشارك  الهواجس« 
جائزة  على  فيها  وتحصل  جليانة،  في  النهضة  نادي 
كانت عبارة عن كتابين أحدهما بعنوان »صور أدبية« 

لمكسيم جوركي.

بوخيط  رمضان  القاص  بدأ   1963 العام  في 
اإلذاعة  مجلة  في  نشر  حيث  النشر،  تجربة  بخوض 
بالعدد الصادر في فبراير 1963، قصة قصيرة بعنوان 
»الرصيف والمطر« وكانت هذه القصة فازت بالجائزة 
األنباء  وزارة  نظمتها  التي  المسابقة  في  الثالثة 
األدبي  إنتاجه  نشر  في  ذلك  بعد  واستمر  واإلرشاد، 
جريدة  »األمة«،  جريدة  »الرواد،  مجلة  من  كل  في 
»الفصول  اللندنيةومجلة  الناقد  ومجلة  »الحقيقة« 
األربعة« ومجلة »ال« وجريدة »الجماهيرية« وجريدة 
للكاتب  صدرت   1996 العام  في  بنغازي«.  »أخبار 
بعنوان  األولى  القصصية  مجموعته  بوخيط  رمضان 
»حكايات الماضي القريب« عن مطابع الثورة بنغازي 
على نفقته الخاصة، وأخذ أحد أصدقاء بوخيط نسخة 
من المجموعة القصصية إلى الصين وقدمها للمركز 
وتمت   ،2001 العام  بكين  في  للمعلومات  العربي 
ترجمتها إلى اللغة الصينية من قبل المترجم الصيني 
يانغ شياوبوه، وفي العام 2006 صدرت له مجموعة 
قصصية ثانية بعنوان »زمن الهواجس« عن مجلس 

الثقافة العام.

القاهرة ـ الوسط

عن صعود أهل الغنيمة إلى عرش الحكم..

الكوني يروي »طفولة الزمن شيخوخة العدم« 
في أحدث إصداراته األدبية

تصدر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، 
األصول  ذي  الليبي  الروائي  أعمال  أحدث  قريبا، 
الزمن  »طفولة  رواية  الكوني،  إبراهيم  األمازيغية 
من  صفحة   290 في  تأتي  والتي  العدم«،  شيخوخة 

القطع المتوسط.
فيسبوك  في  صفحته  على  الكوني  بحسب  والرواية 
هي »آخر األعمال الروائية التي تتناول األنفاس األخيرة 
المتكلم،  بضمير  البطل  تجربة  في  الصحراء  حياة  من 
نحو  الكبرى  الصحراء  ألمة  القسرية  الدياسبورا  لتبدأ 
الدولة  ميالد  مع  شمااًل،  لتتزامن  العمران،  شطآن 
غنيمة  فيه  السلطة  كانت  ليبيا  اسمه  لوطٍن  الوطنية 
الدخالء منذ ما قبل التاريخ، لتساهم التفجيرات النووية 
الدياسبورا  هذه  في  الخمسينيات  مطلع  الفرنسية، 
الفجيعة التي هددت باغتراب الهوية، وبشرت بصعود 

وما  الحكم،  عرش  إلى  الغنيمة  أهل 
التراجيدي  الوضع  هذا  على  سيترتب 
من نزيف أناٍس كانوا قد هدهدوا في 

الحلم الوليد الخالص«.
يطلق  مصطلح  والدياسبورا، 
مهاجرة  شعوب  تواجد  أماكن  على 
مختلفة  مناطق  في  أوطانها  من 
فيها  مشتتين  ليصبحوا  العالم  من 
فيما  ويتفاعلون  متباعدة،  كمجموعات 
للتنسيق  الوسائل  بمختلف  بينهم 
وأول  أوطانهم.  إلى  العودة  لمحاولة 
بمسماه  المصطلح  هذا  استخدم  من 
الغربي كان اإلغريق ولكنهم عَبّروا به 
ليستعمروا  ذهبوا  الذين  أبنائهم  عن 

البالد التي فتحوها وسيطروا عليها.
حوارا  نشرت  »الوسط«  وكانت 
مطوال مع الكوني وتناول في جزء منه 
األمازيغ«،  »تراجيديا  بين  الشبه  وجه 

كأقلية، وما جرت به وقائع األيام لنظيرتها من شعوب 
مستقبل  »ال  فقال:  العالم،  حول  األقليات  أو  الشتات 
الحداثة  وباء  هيمنة  ظل  في  ألقليات  وال  ألمازيغ 
برؤوس  كتنين  األيديولوجيا  أيديولوجيا:  المسمى: 
األيديولوجيا  أضفنا  إذا  بأربعة؛  حتى  وربما  ثالثة، 
والقومي  الديني  القديم:  الثالوث  إلى  أيضا  الليبرالية 
واألممي، فالكل على خالف في كل شيء، باستثناء أمر 
التي  الشقية  الهويات  هذه  األقليات،  هوية  هو:  واحد 
تُعامل بروح عداء، كثيرًا ما تمادى ليتحول منزلة تبيح 
اإلبادة العرقية حرفيًا، ال ثقافيًا وحسب، وهو ما ال يتم 

شرائع.  في  تستقيم  أن  تلبث  ال  حجج  بدون  بالطبع 
إلى  تحتكم  مثاال  الدينية  الدولة  في  السائدة  فالنزعة 
سدة الدين في اضطهاد األقلية الثقافية، وال تستحي 
أن تبرر سياستها في حق الهويات المغلوبة على أمرها 
بأية حقوق، ألن أي مساس بوحدة  المطالبة  بخطورة 
األمة هو مساس بدين األمة. أما العقلية السائدة في 
الدولة القومية فتجاهر علنًا بخطورة المطالبة بحقوق، 
دوما  يتآمر  الذي  االستعمار  عمل  من  رجس  ذاك  ألن 

على سيادة الدولة القومية«.

األممية  الدولة  ظل  في  األمر  يختلف  »ال  وتابع: 
التي تسعى إلقامة النعيم المفقود على األرض، وتبرر 
هضم حقوق األقليات، أو الهويات الثقافية بعدم وجود 
ذوبان  هي  الغاية  مادامت  النزاعات،  هذه  لمثل  حاجة 
األممية  الدولة  في  الهويات،  من  وغيرها  القوميات، 
الشيوعية بهذه  األيديولوجيات  المنشودة. وقد تغنت 
وفي  حكمها،  من  السنين  عشرات  طوال  المعزوفة 
وقت كانت فيه القومية المهيمنة هي خليفة اهلل على 
األرض، وكل ما سواها في الواقع باطل. وهو ما حدث 

ويحدث مع شريكتيها الدولة القومية والدينية«.
الدولة  قامت   1967 عام  »في  الكوني:  وأضاف 
اليهودية  الجالية  بإجالء  آنذاك  ليبيا  في  الدينية 
المقيمة في ليبيا منذ ما قبل التاريخ، مستجيبة لهوس 
أجهزة  من  بتأثير  القومية  بسعار  المصابين  الغوغاء 
 ،67 مصر الناصرية اإلعالمية، كردة فعل لهزيمة عام 
ليدفع مواطنون ليبيون مقيمون في بلدهم منذ األزل 
ثمن فاتورة، ال ذنب لهم فيها على نحو جماعي؛ ليدانوا 

بدون توجيه تهمة، ودون أن يتمكنوا من الترافع عن 
أنفسهم في بلية كهذه؛ ألن أي بلية يمكن أن تقارن 
بطرد مواطنين من وطن أسالفهم ال لشيء إال ألنهم 
أقلية، ال حول لهم وال قوة أمام البالء، ليؤخذوا بجريرة 
أغراب في بلد يعتنق الدين الذي تُحذر إحدى وصاياه 
من االقتصاص من إنسان بذنب إنسان آخر في اآلية 

العظيمة: »وال تزر وازرة وزر أخرى«.
في ظل  أخرى  مرة  تكررت  الجريمة  »هذه  أن  وأبرز 
 ،1970 عام  في  أي  ليبيا؛  في  الناشئة  القومية  الدولة 
الذي  الثورة،  مجلس  أصدر  عندما 
أسقط  بانقالب  الحكم  تولى 
األقلية  بطرد  قرارا  الملكي،  الحكم 
وجودها  ارتباط  بدعوى  اإليطالية 
في  اإليطالي،  االستعمار  بوجود 
أسالف  أن  جميعا  فيه  نعلم  وقت 
استوطنوا  قد  كانوا  الجالية  هذه 
االستعماري،  العهد  قبل  ليبيا 
يقيمون  كانوا  أسالفهم  وأسالف 
أي  الروماني؛  العهد  منذ  ليبيا  في 
باألخالف  فإذا  مضت،  أعوام  آالف 
إجالء  ضحية  يقعون  المساكين 
المميتة  الطعنة  لتوجّه  بجرة قلم، 
تحذر  التي  الثاوية  الديانة  لوصية 
بالوسع  ما  كل  عمل  وجوب  من 
ر الناس من  للحيلولة دون أن يُهجَّ
عواقب  من  ذلك  في  لما  أوطانهم 

وخيمة«.
ولم تكتف الدولة القومية بهذا الجور في حق أناس 
قوة،  أو  حول  بال  أقلية  أنهم  لمجرد  مواطنوها،  هم 
لنفي  خططت  »ولكنها  موضحا:  الكوني  يقول  هكذا 
وهم  الليبي  اإلنسان  أنثروبولوجيا  في  أساسي  مكون 
قسري  جماعي  نحو  على  النيجر  دولة  إلى  الطوارق، 
أيضا، ولم تكن لتشفع لهم في هذه المؤامرة هويتهم 
عبر  ليبيا  حماية  في  دورهم  وال  أصليين،  كمواطنين 
هذا  وكاد  الكثيرة،  االستعمارية  الغزوات  من  التاريخ 
الخوف  لوال  التنفيذ،  موضع  يوضع  أن  الطائش  الكيد 
من  الحرجة  المرحلة  تلك  في  الدولية  فعله  ردود  من 
تحديات  يعاني  النظام  فيها  كان  التي  الثمانينيات 
حصار  حرف  في  تاليا  استقامت  أن  لبثت  ما  عالمية 
ثمنًا  له  الليبيون  المواطنون  دفع  واقتصادي،  سياسي 
اضطهاد  أما عن  عجاف.  استغرق سبع سنوات  موجعًا، 
األمازيغ في هذه المرحلة من الدولة القومية فقد بلغ 
ولكن  وحسب،  الثقافي  القمع  مستوى  على  ال  الذروة، 
وحتى  بل  أيضا،  القيادية  المناصب  تقلد  على مستوى 

المناصب األقل أهمية«.

 »الدياسبورا« مصطلح يطلق 
على أماكن شتات الشعوب 

المهاجرة من أوطانها

قصر محمد علي باشا بالقاهرة يعيد فتح أبوابه في 2020
مصر  »مؤسس  قصر  افتتاح  إعادة  المصرية  األثرية  السلطات  أعلنت 

الحديثة«، محمد علي باشا، بعد انتهاء ترميمه في 2020.
وكان هذا الحاكم المتحدر من أصول ألبانية شيّد هذا القصر الواقع في 
القاهرة سنة 1808، في مطلع فترة حكم طويلة )1805-1849( على مصر 

التي كانت حينها جزءا من السلطنة العثمانية.
ويتركز جزء كبير من األشغال الحالية على ترميم اللوحات الزيتية الثمينة 
بين  يمزج  والذي  العالية  األسقف  ذي  القصر  هذا  في  الضخمة،  والثريات 

النمطين الغربي والشرقي. ويتسم العمل على اللوحات بدقة خاصة.
آثار عمليات  وأوضح مدير الموقع، محمد صادق، أن األشغال بدأت بإزالة 

الترميم السابقة قبل بلوغ طبقات األلوان األصلية.
بحدائق ضخمة  المحاط  القصر  الخارجية من  الجهة  األشغال  كما تشمل 
2015، ألحق هجوم بسيارة مفخخة كان  24 هكتارا. وفي  تمتد على حوالى 
يستهدف مقرا أمنيا مجاورا وأعلنت مجموعة موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية 
الترميم،  مشروع  رئيسة  وقالت  بمبنيين.  أضرارا  عنه،  مسؤوليتها  )داعش( 
التقنية  باستخدام  بني  ألنه  خاصة  أهمية  يكتسي  القصر  إن  يوسف،  مريم 
األكثر تقدما في ذلك الزمن. كما اشتمل الموقع على إمدادات للكهرباء، ما 
شّكل سابقة حينها. وأشار محمد صادق إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في 

الحفاظ على بنية الموقع بعدما بات الخشب المستخدم في الداخل قديما.
إصالحات  العثماني،  الجيش  في  السابق  الضابط  باشا  علي  أدخل محمد 
عن  مستقلة  سياسة  انتهج  إذ  مصر،  في  واسعة  واجتماعية  اقتصادية 

العثمانيين. وأقام مؤسسات معاصرة وأنشأ بنى تحتية كبيرة.
 11,9( مصري  جنيه  مليون   195 من  القصر  ترميم  أشغال  كلفة  وتقرب 
يونيو  في  أبوابه  فتح  المرمم  الموقع  يعيد  أن  المتوقع  ومن  دوالر(،  مليون 

2020 وفق وزارة اآلثار.

سبها - رمضان كرنفودة

 انطالق نشاطات نادي 
املهارات الحياتية في ليبيا

شهد مركز اللغات بسبها اللقاء 
السنوي لطالب الدراسات العليا 

والمعيدين بجامعة سبها، بحضور 
إدارة الجامعة وعدد من أعضاء هيئة 

التدريس.
وقال عميد الجامعة، الدكتور 
مسعود الرقيق لـ»الوسط«، إن 

اللقاء يهدف لدراسة عدد من 
المواضيع والصعوبات التي تواجه 

هذا الشريحة وتقديم الخدمة 
اإلرشادية المناسبة، إلى جانب 

توضيح القوانين واللوائح للطلبة.
وأوضحت سارة عبدالقادر محمد 

من قسم اإلعالم: »أنا معيدة 
منذ أربع سنوات، وخالل هذه 

الفترة لم أستطيع تقديم أي شيء 
علمي أو المشاركة في الندوات 

أو المحاضرات، والقسم مهمش 
ومهمل ويعاني قلة اإلمكانات، 

واألداء في هذا القسم ضعيف 
ا«. وشهد اللقاء عرض عدة  جدًّ

أوراق علمية حول القوانين واللوائح 
لمرحلة الدراسات العليا، إلى جانب 
دليل الدراسات العليا وآلية تقديم 

المنح محليًّا ودوليًّا، إضافة إلى 
مواكبة الجودة في الدراسات العليا.

التقى رئيس الهيئة العامة 
لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني 
بالحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، 

وليد الشريف ووفاء بوجواري، 
مؤسسي نادي المهارات الحياتية 

في بنغازي.
واستهدف اللقاء التعريف 

بفكرة النادي واألهمية واألهداف 
المرجوة من إطالقه في بنغازي، 
وإمكانية مشاركة الهيئة كجهة 
داعمة ومتداخلة لتنفيذ البرامج 

التي يتبناها النادي، وفق ما نشرت 
صفحة الهيئة في »فيسبوك«.
أيضا شمل اللقاء التعريف 

ببرنامج نوادي المهارات الحياتية 
والمجتمعية، وإعالن انطالق 

نشاطات نادي المهارات الحياتية 
في ليبيا ضمن مبادرة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون 
مع المعهد العربي لحقوق 

اإلنسان والقانون الدولي ومنظمة 
اليونيسيف.

 جامعة سبها تحتضن اللقاء 
السنوي لطالب الدراسات العليا

<  رمضان عبداهلل بوخيط



فن 13

 »إت تشابتر تو«  يحافظ على 
صدارته لشباك التذاكر

على صدارة  كينغ،  لستيفن  رواية  من  المقتبس  تو«  تشابتر  »إت  الرعب  فيلم  حافظ 
شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية هذا األسبوع، بحسب أرقام شركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وحصد الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه جيسيكا تشاستين، 40,7 مليون دوالر في 
أسبوع عرضه الثاني في الصاالت األميركية والكندية، ما يرفع إجمالي إيراداته إلى 153,8 

مليون دوالر في أسبوعين، وفق »فرانس برس«.
وأعقبه في المرتبة الثانية فيلم »هاسلرز« المستوحى من قصة حقيقية، والذي حقق 
بداية قوية على شباك التذاكر مع 33,2 مليون دوالر، وهي أفضل انطالقة في تاريخ أفالم 

استوديوهات »أس تي إكس فيلم«.
وتجسد جنيفر لوبيز في هذا الفيلم دور راقصة تعر تعمد مع زميالتها إلى سرقة زبائن 
أثرياء من وول ستريت إلطعام الفقراء. ووصفت مجلة »رولينغ ستونز« أداء لوبيز في الفيلم 

بأنه »مذهل« معتبرة أنها تستحق الفوز بجائزة أوسكار.
4,4 ماليين  إيرادات لم تتخط  الثالث مع  المركز  إلى  وتراجع فيلم »اينغل هاز فالن« 

دوالر هذا األسبوع، ليصبح مجموع عائداته 60,4 مليون دوالر في ثالثة أسابيع.
وتاله في المرتبة الرابعة فيلم »غود بويز« الكوميدي عن مغامرات ثالثة مراهقين في 
بداية حياتهم الجنسية، حاصدا 4,3 ماليين دوالر في ثالثة أيام )73,3 مليونا في أربعة 

أسابيع(.
في  دوالر  ماليين   3,6 نال  الذي  كينغ«  »اليين  لفيلم  فكانت  الخامسة  المرتبة  أما 
أسبوعه التاسع )533 مليون دوالر في المجموع في الصاالت األميركية الشمالية وأكثر من 

1,6 مليار دوالر في العالم(.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »فاست أند فيورييس بريزنتس: هوبز أند شو« مع 2,8 مليون دوالر )168 مليونا 
في ستة أسابيع(.

-7 »أوفركامر« مع 2,7 مليون دوالر )29 مليونا في ثالثة أسابيع(.
-8 »ذي غولدفينش« مع 2,6 مليون دوالر في أسبوعه األول.

-9 »ذي بينات باتر فالكون« مع 1,9 مليون دوالر )15 مليونا في خمسة أسابيع(.
في  مليونا   56,7( مليون دوالر   1,9 مع  أوف غولد«  لوست سيتي  أند ذي  -10 »دورا 

خمسة أسابيع(.
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بشارة وحامد وتوريه في رئاسة لجان التحكيم

انطالق مهرجان »الجونة السينمائي« في دورته الثالثة
»الجونة  مهرجان  الخميس،  مساء  ينطلق 
مجموعة  بحضور  الثالثة  دورته  في  السينمائي« 
وتستمر  والعالم.  مصر  ومن  الفن  نجوم  من 
حتى  المهرجان  من  الجديدة  الدورة  فعاليات 

المقبل. سبتمبر   27
من  ساعات  قبل  المهرجان  إدارة  وكشفت 
انطالق الفعاليات عن أسماء لجان التحكيم التي 
العرب  السينما  صناع  أبرز  من  مجموعة  تضم 

والدوليين.
عددًا  يحتوي  الذي  المهرجان،  برنامج  ومع 
مخضرمين،  أفالم  لصناع  المميزة  األفالم  من 
من  يجعل  واعدين،  أفالم  لصناع  مثيرة  وأفالمًا 

وتحديًا. أكثر صعوبة  التحكيم  عملية 
الروائية  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  يرأس 
بشارة،  المتميز خيري  المصري  المخرج  الطويلة 
تعريف  أعادوا  الذين  المخرجين  أحد  وهو 
أحد  أنه  كما  المصرية،  السينما  في  الواقعية 
استخدموا  الذين  العرب  المخرجين  أوائل 
في  األفالم  صناعة  في  الرقمية  التكنولوجيا 

التسعينات. أواخر 
المخرجة والمنتجة مي مصري،  اللجنة  وتضم 
والعربية،  الفلسطينية  السينما  أعمدة  إحدى 
»سيدني  مهرجان  مدير  مودلي،  وناشين 
تحكيم  لجان  في  شارك  الذي  السينمائي«، 
سيباستيان«  »سان  مثل  سينمائية  مهرجانات 
و»دوربان«  و»روتردام«  و»تورنتو«  و»بوسان« 
الصوت  مهندس  بوكاتي  ورسول  و»طوكيو«، 
جائزة  على  والحائز  آسيا  في  شهرة  األكثر 
الصوت،  مكساج  في  إنجاز  ألفضل  األوسكار 
ستاس  الروسي  السينمائي  الناقد  إلى  إضافة 
»دفيجنيي  لمهرجان  الفني  المدير  تيركين، 

السينمائي«. »ستريلكا  ومهرجان  الوطني« 
الوثائقية  يرأس لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
موسى  السنغالي  والممثل  والمنتج  المخرج 
إنفايت«  »موسى  مهرجان  مؤسس  توريه، 
التحكيم  لجنة  وتضم  السنغال،  في  السينمائي 
إلى  إضافة  أجيون،  آن  والمنتجة  المخرجة 
في  مبرمجة  عملت  التي  تشفيكوفا،  لودميال 
مهرجان »روتردام السينمائي الدولي« لمدة 15 

عاما، وطالل ديركي المخرج والمنتج السينمائي 
العام  الذي ترشح لجائزة األوسكار في  السوري، 
2019. كما تشاركهم مصممة األزياء المصرية 

ناهد نصر اهلل.
القصيرة  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  يرأس 
حققت  الذي  حامد،  مروان  المصري  المخرج 
واسعًا.  وجماهيريًا  نقديًا  اهتماما  أفالمه 
السينمائية  والمصورة  المخرجة  اللجنة  وتضم 

ومدير  أونزاجا،  خوانيتا  البلجيكية  الكولومبية 
بيكا  يوكا  السينمائي«  »تامبيري  مهرجان 
والمنتج  المخرج  اللجنة  وتتضمن  الكسو. 

الدراجي،  محمد  العراقي  السينمائي  والكاتب 
الذي مثلت أفالمه أكثر من مرة دولة العراق في 
التونسية  الممثلة  والنجمة  »األوسكار«  جوائز 

درة زروق.
»الجونة  لمهرجان  الثالثة  الدورة  تستضيف 
لنقاد  الدولي  االتحاد  تحكيم  لجنة  السينمائي« 
لفيلم  التي تمنح جائزتها  )الفيبريسي(،  السينما 
كارستين  اللجنة  وتضم  طويل.  عربي 
والناقد  الصحفي  كاستيالن 
وميرفت  األلماني،  السينمائي 
السينمائية  الناقدة  عمر 

الناقد  بونسار  فريدريك  إلى  إضافة  المصرية، 
الفرنسي. السينمائي 

السينما  تعزيز  بشبكة  المهرجان  يرحب  كما 
فيلما  جائزتها  تمنح  التي  )نيتباك(،  اآلسيوية 
لجنة  تتكون  آسيوي،  لمخرج  طويال  روائيا 
الناقدة  أبيكييفا  جولنارا  من  »نيتباك«  تحكيم 
رئيسة  الكازاخية،  السينمائية  والمؤرخة 
السورية  السينمائية  والناقدة  التحكيم،  للجنة 
الكاتب  حداد  وحسن  األزهري،  ندى  الفرنسية 

المميز. البحريني  السينمائي  والناقد 

يواصل المخرج السوري وائل الرومي هذه األيام تصوير فيلمه الجديد »وادي الرجال«، 
وهو من تأليف الكاتب األلماني غيرهارولد رولفس، وسيناريو وحوار عبدالباسط الجارد.

وقال مدير إدارة اإلنتاج غيث بوحرورة لـ»الوسط«، »الفيلم يجسد قصة حقيقية كتبها 
دفع  ورفضهم  لألتراك  الليبيين  مقاومة  حول  الكفرة(  إلى  )رحلة  كتابه  في  ألماني  رحالة 

الميري )الضرائب( خالل فترة االحتالل العثماني لليبيا«.
أجدابيا  ضواحي  منها  المدن  من  العديد  في  التصوير  أماكن  اختيار  »جرى  وأضاف: 

البيضان وبنغازي وجالو والكفرة«.
وأحمد  الجارد  عبدالباسط  الممثلين  بمشاركة  بدأ  التصوير  أن  إلى  بوحرورة  ولفت 
الزغيد وفرج المين وأحمد العماري وحميد القذافي وأحمد المروكي وأبوبكر معيوف وعماد 
فضيل وحليمة الدرسي وعبدالعالي شعيب وعزالدين الدويلي ونور وياسمين وأسامة بركة 

وعوض السمين ومحمد شعيب وآخرين.

 انطلق تصويره في بنغازي

»وادي الرجال« عن مقاومة 
الليبيني لألتراك

القاهرة ــ محمد علوش

بنغازي - الوسط: مريم العجيلي

<   وائل الرومي <   عبدالباسط الجارد

<   مروان حامد<   بشارة<   توريه

نال فيلم »جوجو رابيت« األحد، جائزة الجمهور في الدورة الرابعة 
واألربعين لمهرجان »تورنتو السينمائي الدولي«، ما قد يضع هذا 

الفيلم على مسار مؤد لجوائز أوسكار.
ويروي الفيلم وهو من إخراج تايكا وايتيتي الذي يقف وراء »ثور: 

راغناروك«، قصة صبي ألماني صغير خالل الحرب العالمية الثانية 
وصداقته مع نسخة متخيلة ألدولف هتلر، وفقًا لوكالة »فرانس 

برس«.
وقدم الفيلم على أنه عمل ساخر مناهض للحقد ويتمحور حول 

طفل عضو في شباب هتلر يعشق البزات النازية وعمليات إحراق 
الكتب، يكتشف أن والدته التي تؤدي دورها سكارلت جوهانسن تخفي 

شابة يهودية في قبو المنزل.
وتغلب الفيلم على أعمال أخرى في المسابقة الرسمية مثل 
»ماريدغ ستوري« من بطولة سكارلت جوهانسن أيضًا، والفائز 

بالسعفة الذهبية في مهرجان كان »باراسايت« للكوري الجنوبي 
بونغ جون-هو.

وتحدد أصوات رواد المهرجان هوية الفائز بجائزة الجمهور وهي 
غالبًا ما تصيب في الترشيحات لجوائز أوسكار، فاألفالم السبعة 

األخيرة الفائزة في »تورنتو« رشحت للفوز بجائزة أفضل فيلم، فاز 
اثنان منهما بالجائزة، من بينهما »غرين بوك« العام الماضي.

ونال تاياما وايتيتي أيضًا جائزة أفضل مخرج فيما منحت المخرجة 
الفرنسية السنغالية ماتي ديوب جائزة أفضل موهبة نسائية ناشئة.

ويعتبر مهرجان »تورنتو« األكبر في أميركا الشمالية مع اختيار 
300 فيلم هذا العام من 84 بلدًا، وخالفًا للسنوات السابقة كشف عن 

جائزة الجمهور عبر اإلنترنت وليس في إطار مراسم ختام.
وأقام المهرجان، اإلثنين، عوضًا عن ذلك أول حفلة تكريم مكافأة 

على مسيرات استثنائية في عالم السينما مع استحداث جوائز، 
ونالت ميريل ستريب التي قدمت فيلمها األخير »ذي لوندرومات« 

المستوحى في قضية أوراق بنما، جائزة أفضل ممثلة، وذهبت جائزة 
أفضل ممثل لبطل فيلم »جوكر« واكين فينيكس.

 يحكي عن ألمانيا النازية

منها »ذي أوفيس« و»فريندز«.. 

منصات البث التدفقي تتصارع على املسلسالت القديمة

الشرسة.
وفي نوفمبر، تطلق »آبل« و»ديزني« منصتهما 
الخاصة، على أن تليهما »وورنر ميديا« و»إن بي سي 
واستثمرت  المقبلة.  الـ12  األشهر  في  يونيفرسال« 
على  للحصول  الدوالرات  مليارات  المجموعات  هذه 
حقوق وإنتاج مضامين من شأنها جذب المشتركين 

لمقارعة »نتفليكس«.
أو  بي  »إتش  عن  المسؤول  ريلي،  كيفن  وقال 
التدفقي الجديدة في »وورنر  ماكس«، منصة البث 
ميديا«، في فبراير الماضي تعليقا على انتقال حقوق 

عرض »فريندز«، إن »تشارك برامج تستقطب الناس 
ليس نموذجا جيدا. يجب أن تكون هذه المحتويات 

حصرية«.
حيال  عينها  اإلستراتيجية  »ديزني«  واعتمدت 
منصتها المستقبلية »ديزني +« التي ستبث عليها 
و»ستار  و»بيكسار«  »مارفل«  أفالم  كل  حصريا 
على  متاحا  األعمال  هذه  بعض  كان  بعدما  وورز«، 

منصات أخرى.
الشهيرة  المسلسالت  لهذه  جذري  تغيير  وهذا 
اإلعادات  بفعل  الشيء  بعض  وهجها  خفت  التي 

مع نحو 500 مليون دوالر لمسلسل »ذي أوفيس« 
و425 مليونا لـ»فريندز« وقريبا أكثر من مليار دوالر 
لـ»ذي بيغ بانغ ثيوري«، تشكل المسلسالت القديمة 
عبر  الفيديو  منصات  إستراتيجية  في  أساسية  ورقة 
هذه  في  موقعها  لتحسين  تتصارع  التي  اإلنترنت، 

السوق الضخمة.
برنامجا   140 »نتفليكس«  أنتجت   ،2018 ففي 
على  نجاحا  المسلسالت  أكثر  أما  مختلفا.  جديدا 
وهو  أوفيس«،  »ذي  فكان  المشاهدة  نسبة  صعيد 
يحمل  الذي  البريطاني،  للمسلسل  أميركي  اقتباس 
آخر  وعرضت  بي سي«  »إن  إنتاج  نفسه من  االسم 

حلقاته قبل ست سنوات، وفق »فرانس برس«.
وتصدر المسلسل قائمة األعمال األكثر مشاهدة، 
 -  1994( »فريندز«  يليه  »نيلسن«،  شركة  حسب 
من  الخاصة  المسلسالت  عن  كبير  بفارق   ،)2004

إنتاج »نتفليكس«.
العمالقة  المنصة  عن  ستغيب   ،2021 وفي 
هذا  أحداث  التدفقي  البث  مجال  في  الرائدة 

البطولة  دور  كاريل  ستيف  يؤدي  الذي  المسلسل، 
إذ  سكوت،  مايكل  المدير  شخصية  مجسدا  فيه، 
سينتقل العمل إلى منصة »إن بي سي يونيفرسال« 
الجديدة للفيديو بفعل عقد بقيمة نصف مليار دوالر 

على خمس سنوات.
ستتخلى  المقبل،  العام  من  اعتبارا  كذلك 
سيعزز  الذي  »فريندز«،  مسلسل  عن  »نتفليكس« 
ترسانة األعمال المعروضة عبر منصة »إتش بي أو 
آند  ماكس« من »وورنر ميديا« )مجموعة »إيه تي 
تي«(، في مقابل 425 مليون دوالر أيضا على خمس 

سنوات.
مجال  »نتفليكس«  دخول  مع   ،2010 ومنذ 
القنوات  كانت  اإلنترنت،  عبر  الفيديو  خدمات 
المنصة  عادة  تعتمد  اإلنتاج  وشركات  التلفزيونية 
واإلعادات على  األساسي  العرض  بعد  ثالثة  كنافذة 
إضافية  أرباح  لتحقيق  وذلك  الكالسيكية،  القنوات 

من البرامج.
160 مليون مشترك حول  لكن مع ما يقرب من 
العالم، باتت »نتفليكس« تشكل خطرا مباشرا على 
الالعبين التاريخيين في مجال التلفزيون الذين باتوا 
المنافسة  لهذه  كبيرة  بسرعة  للتصدي  مضطرين 

المتكررة على بعض قنوات الكابل.
في  الشهيرة  المسلسالت  أن  أحد  يرى  وال 
قادرة  الحالي  القرن  من  األول  والعقد  التسعينات 
البث  منصات  لكن  مشتركين،  جذب  على  وحدها 
التدفقي تسعى من خالل هذه األعمال إلى »التأكد 
تهم«  التي  المضامين  من  يكفي  ما  وجود  من 

الجمهور، حسب هذا الخبير.
لمشاهدة  حاجة  »ال  كاريستي:  دومينيك  ويقول 
في  األصلي.  الحلقات  ترتيب  وفق  األعمال  هذه 
الصدفة«  طريق  عن  حلقة  أي  مشاهدة  إمكانكم 

والتمتع بها.
وللمفارقة، تبدو منصات البث التدفقي مستعدة 
حقوق  على  للحصول  الدوالرات  ماليين  مئات  لدفع 
المسلسالت الكوميدية غير أنها تمتنع بصورة شبه 

كاملة عن إنتاج مضامين خاصة من هذا النوع.
التدفقي  للبث  خدمة  أي  تنتج  لن   ،2020 وفي 
مسلسالت من نوع كوميديا الموقف )سيتكوم( على 
الطريقة القديمة مع تسجيل الحلقات مباشرة أمام 

الجمهور.
عشرات  أخرج  الذي  ليمبيك،  مايكل  ويقول 
الحلقات من مسلسالت كوميدية شهيرة، خصوصا 

»فريندز«: »يبدو أن أحدا لم يعد يعرف كيف يصنع 
حلقات كوميدية«.

على  »قائمة  الحالية  المسلسالت  أن  إلى  ويشير 
مسافة«  أخذ  مع  مشاهدتها  و»تتم  االستفزاز« 
المسلسالت  مع  بينما  واألحداث،  الشخصيات  من 
أن  الجمهور  »يعشق  »فريندز«  قبيل  من  القديمة 

يغوص بالكامل في حلقاتها«.
جامعة  في  واألستاذ  السيناريو  كاتب  ويقول 
»نورث كارولينا« دانا كوين: »أظن أن المنصات لم 
التدفقي  البث  ألن  األعمال،  هذه  مثل  إنتاج  تعاود 
بطبيعته مصنوع ليقدم للناس قصصا تدور أحداثها 

بطريقة متسلسلة، كما في األفالم«.
آيل  الـ»سيتكوم«  نوع  أن  يعني  ال  ذلك  أن  غير 
إلى الزوال، إذ يوضح كوين: »كما في كل شيء في 
)سيتكوم  مسلسل  يحقق  أن  يكفي  الصناعة،  هذه 
جديد( نجاحا على إحدى المنصات لكي تحذو األخرى 

حذوها«.
ويقول جيمس مايكل تايلر، الذي أدى دور غونتر 
في »فريندز« إن »الناس يرغبون في الضحك، وهذا 

يصح اليوم أكثر مما مضى«.

»جوجو رابيت« الكوميدي يحصد جائزة الجمهور في »تورنتو السينمائي«

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ــ الوسط



المشاركة  الثالث  المحلية  األندية  فرق  سجلت 
نتائج  والعربية  األفريقية  األندية  بطوالت  في 
لتختلف  ــى،  األول الذهاب  مباريات  في  مخيبة 
الدور  إلى  العبور  مهمة  من  وتجعل  الحظوظ 
الحسم  مواجهات  أن  خصوصا  صعبة،  الثاني 
في  النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
فريق  مشاركة  وأيضا  أفريقيا،  أبطال  دوري 
الكونفيدرالية، ستقام على مالعب  االتحاد في 
في  جماهيرها،  وبــمــؤازرة  المنافسة،  الفرق 
نظيره  بنغازي  األهلي  فريق  سيستقبل  حين 
ملعب  على  تونس  في  المصري  اإلسماعيلي 
صعيد  على  الحسم  موقعة  فــي  المنستير، 
محمد  كأس  من  ـــ32  ال دور  إيــاب  منافسات 
تقام  أن  والمقرر  األبطال،  لألندية  السادس 
الجاري،  سبتمبر  من   27 الموافق  الجمعة  يوم 
في الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، بعدما 
مصر،  في  أقيمت  التي  الذهاب  مباراة  انتهت 

بتفوق أصحاب األرض بنتيجة )2-4(.

مصيدة األخطاء الفردية
فريق  الليبية  األندية  فرق  مشاركات  استهلت 
األول  ظهوره  سجل  ــذي  ال بنغازي،  األهلي 
فريق  مستضيفه  مواجهة  في  الموسم  هذا 
الـ32  الدور  المصري ضمن ذهاب  اإلسماعيلي 
وبين  ملعبه  على  العربية  األندية  بطولة  من 
الليبية  الكرة  ممثل  بإمكان  وكان  جماهيره، 
عربيا أن يسجل نتيجة أفضل لوال بعض األخطاء 
الخسارة  الفريق  كلفت  التي  القاتلة،  الفردية 
برباعية، حيث جاءت أهداف فريق »الدراويش« 
سريعة ومبكرة بدأها الالعب وجيه عبدالحكيم، 
الذي افتتح باب التسجيل لإلسماعيلي بعد مرور 
نفس  عاد  ثم  البداية،  صافرة  على  دقائق   4
لفريقه عند  الثاني  الفوز  الالعب ليضيف هدف 
الدقية 21 من زمن الشوط األول، لكن األهلي 
بنغازي نجح في استعادة توازنه سريعا، وتمكن 
العبه سفيان بن عمران من إحراز هدف تقليص 
مرمى  حــارس  خدعت  ثابتة  كــرة  إثــر  الفارق 
اإلسماعيلي، وعانقت شباكه ليعود اإلسماعيلي 
الفوز  هدف  بإضافة  فوزه  عزز  أن  بعد  مجددا 
الثالث عن طريق الالعب أحمد مدبولي، ليكتمل 
بثالثة  مصر  ممثل  لمصلحة  األول  الشوط 

أهداف لهدف.
وشهد  الحوار  تجدد  الثاني  الشوط  وفي 

باسم  المعروف  بنغازي  األهلي  لفريق  صحوة 
المبارتة  أجواء  الذي دخل  الطويل«،  »المشوار 
ترجمة  وتمكن من  كبيرا،  تحسنا  أداؤه  وعرف 
عن  لفريقه  الثاني  الهدف  بإحرازه  صحوته 
ديفيد  اإليــفــواري  المحترف  العــبــه  طــريــق 
عصمان، لكن فريق اإلسماعيلي عاد قبل نهاية 
الرابع  الفوز  هدف  وأحرز  الثاني  الشوط  زمن 
ليكتمل  مجدي،  عبدالرحيم  العبه  طريق  عن 
مقابل  برباعية  المصري  الفريق  بفوز  اللقاء 
الفوز  إلى  الليبية  الكرة  ممثل  ليحتاج  هدفين، 
بهدفين دون رد في لقاء العودة، الذي سيدور 
الجاري،  27 من شهر سبتمبر  في تونس يوم 

حتى يتمكن من العبور إلى الدور الثاني.

االتحاد يفرط في الفوز
متناوله  في  كان  فوز  في  االتحاد  فريق  فرط 

فريق  ضيفه  أمــام  األول  الذهاب  لقاء  خــالل 
حسنية أغادير المغربي، ضمن ذهاب دور الـ32 
ورغم  األفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  من 
مرمى  وتهديده  الميدانية  وسيطرته  أفضليته 
نحو  على  هدفا  تلقى  فإنه  المغربي  الفريق 
عند  اللعب  مفاجئ في شباكه جاء عكس سير 
الدقيقة 34 من زمن الشوط األول، عن طريق 
األول  الشوط  ليكتمل  بوفتيني،  سفيان  العبه 

بفوز فرق حسنية أغادير المغربي.

من  االتــحــاد  كثف  الثاني  الشوط  وخــالل 
الــتــعــادل  هـــدف  ــدارك  ــت ل وســعــى  هجماته 
وتعويض الهدف واستعادة توازنه سريعا، لكن 
من  دقائق  عشر  آخر  إلى  تأخر  التعادل  هدف 
طريق  عن  المباراة،  من  الثاني  الشوط  زمن 
اللقاء  لينتهي  صبو،  باهلل  المعتصم  الالعب 
بتعادل الفريقين بهدف لهدف، ليتجدد الحوار 
بين الفريقين يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري 
في مدينة أغادير المغربية، حيث يحتاج الفريق 

الماضي حسنية  الموسم  نهائي  ربع  بلغ  الذي 
أغادير إلى التعادل السلبي لبلوغ دور الملحق، 
أما االتحاد فعليه الفوز أو تحقيق تعادل إيجابي 

بنتيجة كبيرة ليتأهل للدور التالي.
مدرب  الحمادي  أسامة  قال  المباراة  وعقب 
االتحاد الليبي إن التعادل يعد خسارة لنا، نحن 
المستوى  عن  راض  وأنا  جيدة  مباراة  قدمنا 
سيطرنا  أننا  خصوصا  الالعبون،  قدمه  الذي 
بشكل كبير في المباراة وأضعنا عديد الفرص 
لتصريحات  وفقا  مضيفا  للتسجيل،  المحققة 
لكرة  األفريقي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  نقلها 
القدم الـ)كاف(: سنذهب إلى المغرب وسنحاول 
في  وساندتنا  جــاءت  التي  الجماهير  إسعاد 

صفاقس، ونحن قادرون على ذلك.

خسارة ثقيلة للنصر
وعلى ملعب »بتروسبورت« بالعاصمة المصرية 
النصر خسارة كبيرة أمام  القاهرة، تلقى فريق 
في  المغربي،  البيضاوي  الرجاء  فريق  ضيفه 
أفريقيا  أبطال  ببطولة دوري  الـ32  ذهاب دور 
لكرة القدم، بعدما بدأ الشوط األول في اتجاه 
الذي  الرجاء،  لفريق  ميدانية  بسيطرة  واحــد 
وصوال  األكثر  وكان  النصر،  فريق  مرمى  هدد 
لمرمى النصر وتهديدا لمرماه، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي دون أهداف.
الفريق  تمكن  الــثــانــي  ــشــوط  ال وفـــي 
عن  ومبكر  سريع  هدف  إحــراز  من  المغربي 
هفوة  إثر  نغوما  الكونغولي  محترفه  طريق 
طريق  عن  نجح  النصر  فريق  لكن  دفاعية، 
جونيور،  البديل  الكاميروني  الوحيد  محترفه 
أسامة  من  بدأت  تمريرات  وثالث  جملة  إثر 
فراس  الالعب  إلى  الكرة  مرر  الذي  البدوي، 
داخل  بارعة  برأسية  جونيور  يحولها  شليق 
مجددا  عاد  الــذي  المغربي،  الفريق  شباك 
دفاعي  بخطأ  الثاني  الــفــوز  هــدف  ليحرز 
عاد  ثم  ناناح،  أيوب  نجمه  طريق  عن  فادح 
الفوز  هدف  بإحرازه  أهدافه  ليختتم  الرجاء 
متولي،  محسن  نجمه  طريق  عن  الثالث 
حارس  الطلحي  فتحي  أخطأ  ثابثة  كرة  من 
شباكه  لتعانق  تقديرها  في  النصر  مرمى 
الرجاء  لينتهي لقاء الذهاب األول بفوز فريق 
انتظار  وفي  لهدف،  أهداف  بثالثة  البيضاوي 
 28 يوم  اإلياب  موقعة  في  اللقاء  يتجدد  أن 
محمد  بمركب  الــجــاري،  سبتمبر  شهر  من 

الخامس بالدار البيضاء.

في
املرمى

نشاط طالبي 
في مصراتة 

أكد رئيس االتحاد الليبي للتجديف، نورالدين الكريكشى، 
أن من حق الجهة الحكومية الداعمة بالمال لجميع 

المؤسسات الرياضية إيقاف أي دعم طالما أنه ال يسير وفق 
ما تراه الجهة الداعمة، فمن حق الدولة التدخل وإيقاف 

أي دعم بل وإيقاف أي جهة رياضية ال تصرف الدعم وفق 
سياقه، ألن الدولة هي من تدفع.

◆

أكد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
للمخيم  العليا  اللجنة  رئيس  بجامعة مصراتة، 
تصريح  في  ناجي،  فتحي  دكتور  الجامعي، 
خاص إلى جريدة »الوسط« أن 160 طالبا من 
المتميزين بكليات جامعة مصراتة مستهدفون 
للمخيم، الذي سينطلق السبت المقبل بكليتي 
بمصراتة،  واإلعالم  والفنون  البدنية  التربية 
الطالب  بين  التعارف  زيــادة  إلــى  ويهدف 
مختلف  في  الــبــارزة  بالمواهب  واالهتمام 
المجاالت. وأضاف ناجي أن المخيم سيتواصل 
مسابقات  برنامج  ويتضمن  أسبوع  لمدة 
رياضية وثقافية وترفيهية ومحاضرات توعوية 

ورحالت بحرية.
االستعدادات  تتواصل  نفسه،  الوقت  في 
النطالق سباق نصف ماراثون طرابلس الرابع، 

للسباق،  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكد  حيث 
عبدالحميد شبيط، أن السباق سيقام بمدينة 
 21 لمسافة  المقبل  نوفمبر   23 في  طرابلس 
بدعم  يقام  السباق  أن  شبيط  وأضاف  كلم. 
شركة  ورعاية  والرياضة  الشباب  هيئة  من 
قرابة  رصدت  المنظمة  اللجنة  وأن  »ليبيانا«، 
70 جائزة لمختلف الفئات العمرية، كما ستمنح 
يكمالن  متسابقين  وأكبر  ألصغر  جائزتين 

السباق.
سالم  رسالة  إرســال  إلى  الفكرة  وتهدف 
ومحبة للجميع من وزراء الرياضة، التي تستحوذ 
وسط  يئن  الذي  الليبي  الشعب  اهتمام  على 
استمرار  في  متمثلة  صعبة،  معيشية  ظروف 
أزمات انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال، 
وانقطاع المياه، وشح السيولة النقدية، ونقص 
الوقود، لكن الوجه اآلخر للمدينة كان حاضرا 

عبر مثل هذه المناشط وغيرها.
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انتظم المهاجم الدولي الليبي أنيس 
سلتو في تدريبات فريقه النجم 

الساحلي التونسي، استعدادا للموسم 
الجديد، بعد أن أنهى الفريق 

التونسي فترة إعارته إلى األهلي 
طرابلس، الذي قضى معه عدة 

مواسم ناجحة على سبيل 
اإلعارة، حيث شارك األهلي 
في المنافسات المحلية 

والقارية، وأسهم بقوة 
في وصول »الزعيم« 

لألدوار اإلقصائية في 
بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل 
ثالثة مواسم، إال أن رغبة النجم 

الساحلي في االستفادة من قدراته 
دفعت إدارة النادي إلى استدعائه لتدعيم 

خط الهجوم، بجانب صفقة ليبية 
ثانية متمثلة في مهند إيتو، المنضم 
حديثا لصفوف النجم الساحلي، أحد 
أهم المنافسين على بطولة الدوري 

الممتاز التونسي، ويوجد إيتو وسلتو 
ضمن اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب 
ليبيا بقيادة جالل الدامجة، خصوصا األخير الذي 
يعول عليه في قيادة هجوم »فرسان المتوسط«.

● ماراثون ليبي بمشاركة شبابية
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موسم اإلخفاق والتحديات 
في غياب املسابقات

الحدث
زين العابدين

بركان

الدولية  واالستحقاقات  المشاركات  موسم 
انطالق  قبل  الــمــوســم،  ــذا  ه مبكرا  انطلق 
يعرف  لم  التي  المحلية،  الكروية  المسابقات 
فرقنا  انطلقت  حيث  بعد،  ومستقبلها  مصيرها 
المشاركات  معترك  ودخلت  الثالثة  المحلية 
مما  مقدمات،  دون  القوية  واألفريقية  العربية 
في  بالصعوبة  تتسم  الخارجية  مهمتها  جعل 
إمكانية ذهابها بعيدا في منافساتها، وهذا ما 

كان متوقعا.
نتائج  جــاءت  ومعاد،  مكرر  سيناريو  وفــي 
مواجهات الذهاب األولى لفرقنا وممثلينا الثالثة 
مخيبة،  واألفريقية  العربية  الواجهتين  على 
خوض  قبل  ثالثي  جماعي  بخروج  ينبئ  مما 
العذر  نلتمس  أن  وعلينا  اإليـــاب،  منافسات 
أكثر  الثالثة، وال نحملها ما هو  المحلية  لفرقنا 
من المستطاع، فلم يكن باإلمكان أفضل مما 

تحقق.
التي  الصعبة،  الظروف  هذه  ظل  في  وكان 
األندية  مستوى  على  الليبية  الكرة  تعيشها 
والمنتخبات، التي ليست بأفضل حال من ظروف 
أفريقيا  المشاركة  األندية  فالعبو  األنــديــة، 
وعربيا يمثلون أغلب تشكيلة منتخبنا الوطني، 
وقد ينعكس هذا الخروج واإلخفاق المبكر سلبا 
على أداء ونتائج منتخباتنا الدولية، التي ستكون 
على موعد مع أجندة مزدحمة حافلة بالمواعيد 
الواجهات  كــل  على  الــدولــيــة  والــمــبــاريــات 
زاد  إلــى  تحتاج  التي  ــان«،  ـــ»ك وال الـــ»شــان« 
بشري كبير من الالعبين من ذوي المستويات 
الخبرة  من  ورصيد  طويل  ونفس  المتقاربة 
مواجهة  في  والتحضيرات  الدولية،  والتجربة 
هذه التحديات والمشاركات والظهور المستمر 
لمنتخبنا بعيدا عن مالعبنا وجماهيرنا الرياضية، 
حظوظها  من  ويقلل  معاناتها  من  يزيد  مما 
العبور  بطاقات  بإحدى  والظفر  المنافسة  في 
والتأهل لنهائيات بطولتي الـ»شان« والـ»كان«.

أعلن الحكم الدولي الليبي في كرة القدم أيمن الشريف اعتزاله 
العمل داخل المستطيل األخضر، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء، 
تواصلت ألكثر من 16 عاما، قاد خاللها كثيرا من المباريات 

محليا وقاريا وإقليميا، وحظي الشريف بتقدير واحترام الوسط 
الرياضي لنزاهته وحسن خلقه، فضال عن حسن إدارته 

المباريات المكلف بها.

◆

الوسط - محمد ترفاس
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األهلي بنغازي يقع في مصيدة األخطاء الفردية.. واالتحاد 
يفرط في الفوز رغم أفضليته.. وخسارة ثقيلة للنصر

● الكريكشى

نتائج مخيبة تصعب من مهمة التأهل في الجولة الحاسمة
في مشاركة األندية األفريقية

الثالث في بطوالت  الليبية  الفرق  كشفت خسارة 
الكرة  ضعف  مدى  والعربية،  األفريقية  األندية 
الليبية على الصعيد األفريقي وحتى العربي، التي 
تحتاج إلى كثير من الوقت، لكي تصل إلى مرتبة 
التتويج،  منصات  اعتلت  التي  الجوار،  دول  فرق 
البطولة  هذه  في  المشاركة  األندية  ــإدارات  ف
اتضح مدى عشوائية عملها، وعدم قدرتها على 
تسيير األندية نحو تحقيق الحلم األفريقي أو حتى 
العربي، أو تقديم وجه مشرف لكرة القدم الليبية، 
العاشقة  الليبية  الجماهير  كل  أحالم  يراود  الذي 
لكرة القدم، واألسباب متعددة ومتشابكة، أبرزها 
الوضع األمني للبالد، وإلغاء الدوري وهجرة أغلب 
دون  والعبين  الكرة،  اتحاد  وضعف  الالعبين، 
دون  وسياحة  خارجية  ومعسكرات  المستوى 
االحترافية،  اإلدارة  غياب  وأيضا  ورقيب،  حسيب 
كفاءات  وجود  وعدم  الرياضية،  الجماهير  وغياب 

رياضية يعتمد عليها.
هنا نضع عدة أسئلة: لماذا تطورت فرق فقيرة 
على  ومثال  المال؟  كثير من  لديها  دول  وتأخرت 
ذلك موريتانيا، التي صنعت منتخبا شاركت به في 
نهائيات كأس أمم أفريقيا، وكذلك مدغشقر، على 
الرغم من أن ليبيا أقدم منهما، ولكنها لم تصل 
األفريقي سوى ثالث مرات فقط في  العرس  إلى 
تاريخها، الذي يصل إلى أكثر من نصف قرن من 
لكرة  العربي  االتحاد  مؤسسي  من  وهي  الزمان، 
القدم واالتحاد األفريقي رغم قدم العضوية في هذا 
االتحاد، ولكنها لم تحقق أي إنجاز وال يوجد لديها 
العالم،  أي تاريخ أو بطولة قارية معترف بها في 
المشاركات  الرغم من  الليبية على  الفرق  وكذلك 
االتحاد  الكثيرة فلم تفز بأي بطولة من بطوالت 

األفريقي، ولم تصل حتى إلى النهائيات.
من  تخرج  كانت  أحيانا  الليبية  الكرة  أن  كما 
األدوار التمهيدية في العهد الماضي، وكان أهلي 
طرابلس وصل إلى النهائيات، ولكن تم حرمانه 
اللعب بسبب السياسة، وأيضا االتحاد وصل  من 
نتيجة،  أي  تحقيق  دون  وخرج  متقدم  مركز  إلى 

ودائما ما يبرر البعض أن الخلل هو عدم وجود 
دوري، وعدم وجود مباريات ودية هدفها اللعب 
خارج مالعبنا، مع عدم وجود الدعم الكافي.. وهنا 
الليبية  األندية  تشارك  لماذا  سؤال:  وضع  يتم 
يستغل  لم  ولماذا  المشكالت؟  من  كثير  ولديها 
في  تستخدم  التي  الباهظة،  المصاريف  االتحاد 
المعسكرات على تطوير األندية الليبية، من خالل 
صاالت رياضية واستثمارية وجلب أطقم وكوادر 

احترفية للنهوض بجميع األلعاب في األندية؟
األندية  التي ساعدت على إخفاق  من األسباب 
هو  والعربية،  األفريقية  المناسبات  في  الليبية 
أي  لديهم  ليس  الليبية  األندية  رؤساء  أغلب  أن 
المجال من  القدم، ألنهم دخلوا هذا  دراية بكرة 
أجل المصالح الشخصية، خصوصا أن منهم رجال 
أعمال، وبالتالي فشلوا في تحقيق أي نتائج تذكر، 

كما أن هناك أندية تعاقدت مع عدد من الالعبين 
يختار  فني  جهاز  دون  فقط  المضاربة  أجل  من 
يجد  وبالتالي  الفريق،  إليه  يحتاج  الذي  الالعب 
الالعب نفسه في دكة االحتياط أو يتم إعارته إلى 
ناد آخر، وهناك عديد من الالعبين وجدوا أنفسهم 
خارج اللعب، وتم االستغناء عنهم من مدرب الفريق 
والشواهد كثيرة، حيث إن هناك فرقا تتعاقد مع 
مثل  وقتية  مشاركة  أجل  من  محترفين  العبين 
األدوار التمهيدية، وعند اإلخفاق يتم االستغناء عن 
هذا الالعب المرتبط مع النادي بعقد احتراف وتدفع 
بشروط  االلتزام  عدم  حالة  في  له  طائلة  مبالغ 
العقد، أو يتعرض النادي في حالة عدم السداد إلى 
تسليط عقوبات عليه من جانب محكمة »فيفا«، في 
النهاية يجب أن تكون هناك محاسبة لكل الفرق 

المشاركة في البطوالت األفريقية والعربية.

الوسط–زين العابدين بركان

الوسط–الصديق قواس

ملاذا وقعت الكرة الليبية في فخ اإلخفاقات األفريقية والعربية؟

الغنيمي في االتحاد 
المنستيري التونسي

وقع المهاجم الليبي محمد الغنيمي عقدا لمدة 
موسم واحد مع »االتحاد المنستيري« التونسي 

قادما من نادي »الوحدة« بطرابلس، ويعد 
الغنمي من مهاجمي فريق »الوحدة« المميزين، 

وكان أول ظهور له في الدوري التنشطي، 
الذي برز خالله وسجل هدف الفوز لفريقه في 

مرمى »أبوسليم« في الوقت القاتل، حيث يتميز 
بالسرعة والمراوغة.

وسبق أن طلبت إدارة نادي »االتحاد 
المنستيري« التونسي في رسالة رسمية 

إلى نادي »الوحدة« بطرابلس، الحصول 
على خدمات الغنيمي على سبيل اإلعارة 

لمدة موسمين مع إمكانية الشراء 
بمبلغ 20 ألف دوالر في المستقبل 

القريب، حال التوصل إلى اتفاق 
واستقرار الالعب فنيا مع الفريق 
بحفظ حق ناديه التونسي في 

الشراء النهائي، إال أن إدارة نادي 
»الوحدة« رفضت في وقت سابق 
منح حق االحتراف لالعب ألسباب 

غير معلنة، قبل أن تشهد 
انفراجة جديدة.

● مباراة االتحاد في الكونفدرالية

توج المحترف الليبي في صفوف فريق 
الرفاع البحريني، محمد صولة، بطال 

لكأس السوبر البحرينية لكرة 
القدم لموسم -2019 2020، بعد 

فوز الرفاع بركالت الترجيح على 
فريق المنامة بنتيجة )4-3( بعد 
انتهاء الوقت الرسمي للمباراة 

بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل 
هدف. ولعب محمد صولة المباراة 
كاملة، وتمكن من تنفيذ الضربة 

الترجيحية الثانية بنجاح. وكان 
صولة قد لعب الموسم الماضي مع 
فريق المحرق البحريني وحصل معه 

على كأس البحرين.
ويواصل المحترف الليبي محمد 
صولة التألق مع الرفاع البحريني، 

حيث يستعد للقاء اإلياب أمام اتحاد 
طنجة المغربي، بعد أن فاز فريقه 

بهدفين دون مقابل في المغرب، ضمن 
ذهاب تصفيات بطولة األندية العربية 

لنسخة كأس محمد السادس، وبرز صولة في 
المباراة بشكل كبير، خصوصا في الشوط الثاني، 

حيث أسهم في أداء هجومي كجناح متنوع ما 
بين الجبهتين اليمنى واليسرى، حيث سدد 3 

تسديدات 2 خارج المرمى وواحدة في القائم، 
كما صنع الهدف الثاني لفريقه قبل أن يخرج في 
الدقيقة 89، أما الليبي الثاني في المباراة صالح 

الطاهر، المحترف بصفوف اتحاد طنجة، فلعب أول مباراة 
رسمية له مع فريقه المغربي الجديد.

وسبق أن فاز صولة مع المحرق البحريني ببطولة 
كأس النخبة البحرينية، فضال عن كونه هداف الفريق، 

وقدم موسما جيدا مع المحرق، كما يعتبر الالعب 
من أبرز هدافي الفريق وأسهم بشكل كبير في 

تحقيق الفوز لفريقه في كثير من المباريات سواء 
بالتسجيل أو بتمرير الكرات لزمالئه.

صولة سوبر البحرين

● صولة

● مباراة األهلي بنغازي واإلسماعيلي في البطولة العربية

● سلتو

الصغير يجهز منتخب اليد 
يبدأ مدرب منتخب ليبيا لكرة اليد، التونسي 

محمد الصغير، اختياراته المبدئية لقائمة 
المنتخب استعدادا لبطولة أفريقيا المقبلة 
بتونس والمؤهلة لنهائيات بطولة العالم. 

ويستعد منتخب ليبيا بتجمعين، األول بمدينة 
المرج يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويضم 

الالعبين المختارين من المنطقتين الثانية 
والرابعة، والثاني بمدينة زوارة، الثالثاء 

واألربعاء، المقبلين لالعبي المنطقة األولى.
وعلمت »الوسط« أن المدرب الصغير 

على اتصال مع الالعبين الليبيين المحترفين 
بالدوري التونسي للوقوف على مستواهم 

الفني، بعد أن تم تعينيه، حيث كشف 
االتحاد الليبي لكرة اليد عن التعاقد 
الرسمي مع المنذر علي الصغير، 

بهدف إسناد مهمة اإلشراف الفني 
لمنتخب ليبيا األول لكرة اليد، حيث 
تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة 
أفريقيا، مطلع العام 2020، والمؤهلة 

لبطولة العالم.



بناء  فــي  الليبي  العالمي  البطل  حصد 
األول  المركز  القرقني،  كمال  األجــســام، 
»مستر  ببطولة  ليتوج  واستحقاق،  بجدارة 
أقيمت  التي  للمحترفين،   »2019 أولمبيا 
وزن  في  األميركية  المتحدة  الواليات  في 
بطولة  القرقني  بذلك  ليضيف  كغم،   212
بطوالته.  ــدوالب  ل جديدة  كبرى  دولية 
للشباب  العامة  الهيئة  قدمت  جانبها  من 
العالمي  الليبي  للبطل  التهنئة  والرياضة 
عدة  قبل  بــه  ــد  وع الـــذي  ــازه،  ــج إن على 
على  له  نشر  فيديو  عبر  الليبيين  ــام  أي
محبيه  العالم  بطل  حيا  حيث  »فيسبوك«، 
العربي،  والــوطــن  ليبيا  فــي  وجــمــهــوره 
للمنافسة  وجاهز  جيدا  استعد  »إنه  قائال: 
أولمبيا(  )مستر  بطولة  فــي  والتتويج 
فيغاس  الس  بوالية  ستقام  التي  العالمية، 
 15 وحتى   12 من  الفترة  خالل  األميركية 

الجاري«. سبتمبر 
عالميون،  أبطال  البطولة  في  وشــارك 
ليبيا،  عن  ممثال  القرقني  كمال  بينهم  من 
جوبان  ــادي  ه الــقــوي  المنافس  بجانب 
الكويت،  من  شكناني  وأحمد  إيــران،  من 

هزازي  وفهد  البحرين،  من  الحداد  وسامي 
من السعودية. وسبق أن أكد رئيس اتحاد 
أن  القريو،  عــادل  الليبي،  األجسام  بناء 
على  للمنافسة  جاهز  القرقني،  كمال  البطل 
أقيمت  التي  العالمية،  أولمبيا  مستر  بطولة 
الس  واليــة  في  والسبت،  الجمعة  يومي 

فيغاس األميركية.
عقد  وقع  قد  كان  العالمي  الليبي  البطل 
خالل  عام،  لمدة  »ليبيانا«  لشركة  رعاية 
حفل حضره ممثلو الشركة والبطل العالمي 
الليبي  االتحاد  رئيس  وأكد  القرقني،  كمال 
التوقيع،  القريو، خالل  عادل  األجسام،  لبناء 
عدة  بعد  قرارها  اتخذت  ليبيانا  شركة  أن 
الليبي  واالتحاد  الشركة  بين  اجتماعات 
لبناء األجسام، حيث تم االتفاق مع الشركة 
كمال  العالمي  البطل  رعــايــة  عقد  على 
2019، وبعد  بداية من  القرقني لمدة عام 
أكد  أولمبيا،  مستر  ببطولة  القرقني  تتويج 
الليبية  االتصاالت  بشركة  مسؤول  مصدر 
العالمي  للبطل  الرسمي  الراعي  »ليبيانا«، 
في تصريح خاص إلى »بوابة الوسط«، أن 
للقرقني،  تكريم  احتفالية  ستقيم  الشركة 

أولمبيا«.  »مستر  وذهبية  بكأس  المتوج 
سبعة  إلى  قصيرة  رسالة  الشركة  وأرسلت 
البطل،  فيها  هنأت  ماليين من مشتركيها، 

بهذا اإلنجاز العالمي غير المسبوق.
مواليد  القرقني،  عبدالسالم  كــمــال 
كثيرا  وخاض  عاما(،   48(  1973 طرابلس 
وفي  والدولية،  المحلية  المنافسات  من 
الذهبية  الميدالية  منه  2011 سحبت  العام 

األلعاب  دورة  في  عليها  التي حصل 
نتيجة  ظهور  بسبب  العربية، 

المنشطات،  اختبار  في  إيجابية 
كــارت  على  حصل  ولكنه 

 ،2018 العام  االحــتــراف 
ــارك بــعــدهــا في  ــ وش

البطوالت  من  عديد 
حتى  الـــدولـــيـــة، 
ــى  ــل ــل ع ــ ــص ــ ح
األول  ــز  ــرك ــم ال
ــي الــبــطــولــة  فـ
ــرة  ــ ــي ــ ــه ــ ــش ــ ال

»أرنــــــــولــــــــد 
فئة  كـــالســـيـــك« 

أقيمت في  التي  العام،  212 في نفس 
بعد  األميركية،  المتحدة  الواليات 
بين  من  األول  المركز  احتالله 
وتعد  العالم.  رياضيي  من  عديد 
تسجل  ذهبية  أول  هــي  هــذه 
هذه  في  ليبي  رياضي  باسم 
بطل  اسم  تحمل  التي  البطولة، 
أرنولد  األجسام  بناء  في  العالم 
 »bba« لموقع  وفقا  شوارزينجر.. 

لكمال األجسام.
أبــرز  أحــد  الليبي  البطل  ويعد 
العالمية،  الساحة  فــي  الرياضيين 
في  الثالث  المركز  على  تحصل  حيث 
لوزن  الماضي  العام  أولمبيا  مستر  بطولة 
212، كما كان اإلنجاز األكبر حتى اآلن هو 
مستر  ببطولة  األول  المركز  على  حصوله 
أقوى  ثاني  212، وهي  2019 وزن  أولمبيا 
األقوى  تعتبر  التي  البطولة،  في  الفئات 
األجسام،  كمال  في  العالم  مستوى  على 
اللقب  على هذا  عربي يحصل  أول  أنه  كما 
المنافسة  اعتزاله  القرقني  وأعلن  الغالي، 

في خطاب الفوز وهو في سن 48 عاما.

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

السنة الرابعةاخلميس
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»فرسان املتوسط« يسعون القتناص الفوز من أنياب »نسور قرطاج«
عودة المواجهات الكروية الليبية - التونسية

الموافق  السبت  يوم  الليبية  الكرة  عشاق  أنظار  تتجه 
21 من سبتمبر الجاري، صوب ملعب أولمبي رادس في 
بين  المنتظرة  المواجهة  لمتابعة  التونسية،  العاصمة 
المنتخب الوطني األول لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب 
التصفيات  ذهاب  ضمن  األولى  المباراة  في  التونسي، 
المؤهلة لبطولة كأس األمم األفريقية لالعبين المحليين 
كلف  بعدما  جزائرية،  بصافرة  المباراة  وتدار  الـ»شان«، 
االتحاد األفريقي لكرة القدم )الكاف( حكما جزائريا إلدارة 
المباراة المنتظرة في تصيفات الـ»شان«، ويتكون طاقم 
ويساعده  للساحة،  أعراب، حكما  عبدالرزاق  التحكيم من 
المصري  سيكون  بينما  بونوة،  ونبيل  زهروني  عباس 
يقام  أن  ينتظر  بينما  للمباراة..  مراقبا  عبدالفتاح  عصام 
أكتوبر  من شهر   20 يوم  بالمغرب  الحاسم  العودة  لقاء 

المقبل.

المواجهة الخامسة في الـ»شان«
مواجهة  خامس  تونس  أمام  المرتقبة  المواجهة  تعد 
نظيره  ــام  أم الوطني  منتخبنا  تجمع  رسمية  كروية 
أفريقيا  أمم  تصفيات  منافسات  صعيد  على  التونسي، 
ــى  أول تــعــود  حيث  ــان«،  ـــ»شـ الـ المحليين  لالعبين 
 ،2008 العام  إلى  المحليين  المنتخبين  بين  المواجهات 
األولى،  نسختها  في  البطولة  نهائيات  تصفيات  ضمن 
المنتخب  إقصاء  من  المتوسط«  »فرسان  تمكن  حيث 
بتعادل  األول  الــذهــاب  لقاء  انتهاء  بعد  التونسي، 
العماري،  أشرف  الالعب  أحرزه  لهدف  بهدف  المنتخبين 
وفي لقاء العودة بتونس استطاع منتخبنا إقصاء تونس 
الوقت  زمن  انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت  ملعبه  على 
أحرزه  هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي 

المدافع محمد المغربي.
وواصل المنتخب الوطني مسيرته الناجحة على صعيد 
إقصاء  من  األخير  الــدور  خالل  تمكن  حيث  التصفيات، 
المنتخب المغربي بعد انتهاء لقاء الذهاب األول بالرباط 
بفوز المنتخب المغربي بثالثة أهداف مقابل هدف، أحرزه 
نجح  العودة بطرابلس  لقاء  الفزاني، وفي  أسامة  الالعب 
تناوب  بثالثية  فوزه  عقب  المغرب،  إقصاء  في  منتخبنا 
على إحرازها كل من محمد زعبيه، وأحمد الزوي، وأحمد 
سعد، ليسجل منتخبنا ظهوره كأول منتخب عربي يتأهل 
في  المحليين  لالعبين  األفريقية  البطولة  لنهائيات 

نسختها األولى التي أقيمت بمالعب ساحل العاج.
الليبي  المنتخبين  بين  المواجهات  تــجــددت  ثــم 
 ،2016 العام  الـ»شان«  تصفيات  صعيد  على  والتونسي 
وإيابا  ذهابا  التجمع  بنظام  التصفيات  أقيمت  حيث 
وحقق  والمغرب،  وتونس  ليبيا  منتخبات:  بمشاركة 
»فرسان المتوسط« الفوز في لقاء الذهاب أمام المنتخب 
التونسي بهدف لصفر، أحرزه الالعب مؤيد القريتلي، ثم 

أمام  الثانية  مباراته  الليبي  المنتخب  خسر 
مرحلة  وخالل  بثالثية،  المغربي  المنتخب 
أمام  الثالثة  مباراتها  ليبيا  خسرت  اإلياب 
التونسي، بهدف لصفر، ثم فقد  المنتخب 
أمام  التصفيات  في  مبارياته  آخر  نتيجة 

المغرب  ليتأهل  برباعية،  المغربي  المنتخب 
ثاني  وتــونــس  المجموعة  متصدرا 

المجموعة إلى نهائيات الـ»شان«.
بين  الــمــواجــهــة  وستتجدد 
والتونسي  الليبي  المنتخبين 
على  رسميا  الخامسة  للمرة 
تصفيات  منافسات  صعيد 
الـ»شان 2020«، مما يعني أن 
البطولة في نسختها المقبلة، 
المالعب  على  ستقام  التي 
غياب  ستشهد  اإلثيوبية، 
المنتخب  إما  البطلين،  أحد 
ـــ»شــان  ال بطل  التونسي 
وإمــا  ــســودان،  ــال ب  »2011

الـ»شان  الليبي بطل  المنتخب 
2014« بجنوب أفريقيا.

استعدادات »فرسان المتوسط«
لمواجهة  الليبي  المنتخب  واستعد 
ــان«، خــالل  ــ ـــ»ش ــ ــس فـــي ال ــون ت
قبل  تونس  في  التدريبي  معسكره 
التدريبي األول  أن يخوض معسكره 
في المغرب، ولعب مباراتين وديتين 
أمام  الـ»فيفا«،  أيام  أجندة  ضمن 
الرابع  في  فاسو  بوركينا  من  كل 
الجاري، وفقد نتيجتها  من سبتمبر 
بهدف دون رد، على ملعب مدينة 

فاز  الثانية،  الودية  وفي  مراكش، 
منتخب  نظيره  على  الليبي  المنتخب 
النيجر بهدفين لصفر، في المباراة التي 
جمعت بينهما بملعب بورشيد بمعسكر 
المغربية،  بالمملكة  التدريبي  المنتخب 
وجاء الهدف األول لـ»فرسان المتوسط« 
عند  الالفي  مؤيد  الالعب  طريق  عن 
وعزز  المباراة،  عمر  من   46 الدقيقة 
الثاني  الفوز  هدف  بإضافة  المنتخب  فوز 

 63 الدقيقة  عند  الترهوني  محمد  الالعب 
من زمن المباراة.

وآخر  مناسبة  خير  المواجهتان  وكانت 
بروفة وتجربة أمام الجهاز الفني بقيادة 
ومساعديه  الدامجة،  جــالل  الــمــدرب 
ــم الــجــاللــي؛  ــال ــرم الــهــمــالــي وس ــ أك

التشكيل  واختيار  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف 
غمار  خالله  سيخوض  الــذي  واألقـــرب،  المثالي 
في  التونسي  المنتخب  أمــام  األول  استحقاقه 

الـ»شان«.
قائمة  ــقــدم،  ال لكرة  الليبي  االتــحــاد  وأعــلــن 
المستدعاة  المحليين  لالعبين  الوطني  المنتخب 

ضمت  حيث  التونسي،  المنتخب  مع  الذهاب  لمباراة 
7 أندية هي: النصر بطل الدوري،  22 العبا من  القائمة 
والمدينة،  بنغازي،  واألهلي  الكأس،  بطل  واالتــحــاد 
وبعض  وأبوسليم،  والسويحلي،  طرابلس،  واألهلي 
ألعاب  كصانع  األولى  للمرة  للمنتخب  ينضمون  الالعبين 
نجوم  القائمة  ضمت  كما  بوعجيلة،  مهند  النصر  فريق 

المنتخب  بمعسكر  يلتحقوا  لم  الذين  بنغازي،  أهلي 
التحضيري في المغرب، بسبب التزامهم بخوض مواجهة 

اإلسماعيلي في البطولة العربية.
ومراد  عزاقة،  عبدالسالم  المرمى:  حراسة  في  واختير 
الوحيشي، وعبدالجواد رزق، أما في الدفاع: ناجي محمد 
التريكي،  وعبدالرحيم  صبو،  مسعود  ومعتصم  دراء، 
محمد  وأحمد  عكاشة،  علي  ومحمود  إجبارة،  وسعد 

المقصبي.
الشتيوي،  عبدالنبي  محمد  اختير:  الوسط  خط  وفي 
ومحمد فتحي محمد، وإمحمد مفتاح محمد، وشامخ فرج 
حامد، وربيع رمضان الشادي، ومحمد التهامي، وإبراهيم 
ومحمد  العجيلي،  بوعجيلة  ومهند  بودبوس،  مسعود 

علي سالم.
وأكرم  مجدي،  خالد  القائمة:  فضمت  الهجوم  في  أما 

الزوي، ومعتز المهدي، وسالم فتحي بالعيد.

تصريحات الدامجة
مدرب المنتخب الوطني جالل الدامجة، أعرب عن رضائه 
عن معسكره األخير بالمغرب، وعن أداء عناصر المنتخب 
الملعب،  الجماعي لالعبين داخل أرضية  المختارة واألداء 
يقدمه  ــذي  ال »ميادين«،  لبرنامج  تصريح  في  ــال  وق
اإلعالمي أنيس قواس، إن الالعبين قدموا مستوى جيدا 

وأضاعوا عدة فرص خالل المباراتين.
الالعبين  اختيارات  أن  أوضح  الدامجة،  اختيارات  وعن 
المحترفين  الالعبين  بين  االنــســجــام  لخلق  كــانــت 
إلى  بالنسبة  األكبر  االعتماد  وسيكون  والمحليين، 
في  الموجودين  الالعبين  من  للمحليين  تونس  مباراة 
أربعة العبين  إلى  باإلضافة  بنغازي والنصر،  فرق األهلي 
لمنتخب المحليين وهم: مهند بوعجيلة من نادي النصر 
وأكرم الزوي من نادي االتحاد ومحمد مفتاح، من نادي 
ببنغازي،  األهلي  نــادي  من  التاورغي  ومحمد  االتحاد 
السابع  في  وديتان  مباراتان  للمنتخب  »ستكون  مضيفا: 
كينيا،  منتخب  مع  المغرب  في  المقبل  أكتوبر  شهر  من 
مع  موريتانيا  في  الشهر  نفس  من  العاشر  في  واألخرى 
قصير  معسكر  لنا  »سيكون  مختتما:  موريتانيا«،  منتخب 
المنتخب  مع  الـــ)شــان(  لمباراة  استعدادا  تونس  في 
التحاق  انتظار  الجاري، وفي  الشهر  21 من  التونسي في 
األفريقية  مبارياتهم  انتهاء  بعد  الثالثة  الفرق  العبي 

والعربية«.
الوطني  منتخبنا  تحضيرات  مسيرة  تتوقف  ــن  ول
الـ»شان«،  تصفيات  ضمن  األولى  مهمته  انتهاء  عقب 
كأس  بطولة  تصفيات  ضمن  مشواره  سيستهل  حيث 
بمواجهة   ،»2021 »كــان  الكاميرون  في  أفريقيا  أمم 
الحادي عشر  أيضا، وذلك في  مستضيفه منتخب تونس 
المجموعة  تصفيات  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر  من 
األفريقية العاشرة، التي تضم إلى جانب منتخبنا كال من: 

تونس وتنزانيا وغينيا االستوائية.

الوسط–زين العابدين بركان

الدامجة يعرب عن رضاه عن معسكره األخير بالمغرب وأداء العناصر  
الدولية المختارة واألداء الجماعي لالعبين داخل أرضية الملعب

القرقني.. صائد ذهب »مستر أوملبيا 2019 « بأميركا

نظيره  النصر،  نــادي  بعثة  يمثل  وفد  زار 
على  بالجيزة،  مقره  في  الزمالك  ــادي  ن
خلفية وجود فريق الكرة األول بنادي النصر 
أبطال  دوري  منافسات  لخوض  مصر  في 
نادي  رئيس  الليبي  الوفد  والتقى  أفريقيا، 
وتم  منصور،  مرتضى  المستشار  الزمالك، 
خالل اللقاء تبادل الكلمات الترحيبية، حيث 
وتمنى  النصر،  نادي  بوفد  المستشار  رحب 
المحلية  المواعيد  قادم  في  التوفيق  لهم 

واألفريقية.
العالقات  عمق  منصور  مرتضى  وأكــد 
الوطن  وأبناء  شباب  تجمع  التي  التاريخية 
حرصه  عن  فضال  ومصر،  ليبيا  في  الواحد 
الشخصي على استمرارها وتواصلها ودعمها 
باستمرار، كما رحب رئيس بعثة نادي النصر، 
وأشاد  بالمستشار،  األوجلي  عادل  الدكتور 
بالتطور الكبير والنقلة الهائلة التي شهدها 
النادي في عهد توليه رئاسة القلعة البيضاء.

األول  للفريق  التهنئة  األوجلي  وقــدم 
بمناسبة تتويجه ببطولة كأس مصر، وتمنى 

للزمالك التوفيق في مباراة كأس السوبر أمام 
األهلي الجمعة المقبل، وفي قادم المواعيد 
المحلية واألفريقية. كما وجه الدعوة لفريق 
مدينة  لزيارة  القدم  لكرة  األول  الزمالك 
بنغازي، إلجراء مباراة ودية مع فريق النصر 
في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في دعم 
ليبيا نحو مساعيها لرفع الحظر عن المالعب 

في ليبيا.
وقت  في  كثيرا  »كاف«  مع  ليبيا  وعانت 
قصير، فلم يكن الماضي بعيدا، عندما أصدر 
رئيس االتحاد األفريقي السابق، الكاميروني 
عيسى حياتو، فرمانه الممتد أثره حتى اآلن 
بحرمان منتخبات وأندية ليبيا من اللعب على 
ظروف  أن  رغم  جماهيرها،  ووسط  أرضها 
كانت  أفريقية  لدول  بكثير  مشابهة  ليبيا 
تعاني ويالت الحروب في كثير من المناسبات 
والبطوالت، لتعاني فرق ومنتخبات ليبيا هذا 
تقيم  الليبية  الفرق  فأصبحت  الجائر،  الظلم 
مبارياتها  وتلعب  الخارجية  المعسكرات 
السفر  معاناة  ذلك  في  وتتكبد  الخارج  في 

والمصاريف واإلقامة والتنقل من مكان إلى 
آخر.

السمراء  القارة  في  الفساد  وقائع  وترجع 
إلى عهد رئيس »كاف« السابق، الكاميروني 
االنتخابات  في  عزل  الــذي  حياتو،  عيسى 
األخيرة بالخسارة أمام الرئيس الحالي أحمد 
على  كان  فساد  سلسلة  كشف  بعد  أحمد، 
بالتر،  جوزيف  بالسويسري  ليلحق  رأسها 
بعد قرار لجنة القيم واألخالق داخل »فيفا« 
بالتيني  وميشيل  بالتر،  من  كل  بإيقاف 
رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم، وجيروم 
فالكه السكرتير العام السابق لـ»فيفا«؛ بسبب 
اتهامات تتعلق بالفساد المالي، ولم تخش 
ليبيا بطش الكاميروني عيسى حياتو وكانت 
األفريقي  الشمال  في  العربية  الدول  أولى 
إعالنا لموقفها الحاسم بدعم غريمه أحمد 
أحمد في انتخابات العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا، والفائز بها أحمد أحمد من مدغشقر 
بها  لينهي  لحياتو  و20  صوتا،   34 بواقع 
مسيرته التي امتدت إلى حكم الكرة بالقارة 

النصر يدعو الزمالك لزيارة ليبيا 

كارتيرون: حسمنا التأهل بعد دراسة النصر جيدا
المدير  كارتيرون،  الفرنسي  المدرب  عبر 
المغربي،  البيضاوي  الرجاء  لفريق  الفني 
سجله  الذي  الكبير  بالفوز  سعادته  عن 
ممثل  النصر  فريق  حساب  على  فريقه 
الكرة الليبية، ضمن ذهاب دوري األبطال 

األفريقي بثالثة أهداف لهدف.
خاصة  تصريحات  في  كارتيرون  وقال 
إلى جريدة »الوسط«: »إن هذا الفوز كان 
الناحية  من  خصوصا  إلينا  بالنسبة  مهما 

إليه،  الحاجة  أمس  في  وكنا  المعنوية، 
بعد خروجنا المبكر والمفاجئ من بطولة 
كأس العرش المغربي لمصالحة جماهيرنا 
بداية  قبل  سريعا،  توازننا  واستعادة 
منافسات الدوري المغربي هذا الموسم«.

الفريق  جيدا  »درسنا  قائال:  وأضاف 
اإلمساك  في  ونجحنا  المنافس،  الليبي 
مجرياتها  في  والتحكم  المباراة،  بخيوط 
أدائنا  أسلوب  وفرضنا  بدايتها،  منذ 

تأخرت  وإن  وحتى  للشباك  والوصول 
األهداف، إال أنها جاءت في توقيت مناسب 
الشوط  زمن  من  وسريع  مبكر  وقت  في 
الثاني، ثم توالت األهداف وتمكن فريقي 
الميدانية  وسيطرته  أفضليته  ترجمة  من 
إلى نتيجة كبيرة، ومريحة أراحت الفريق، 
العبور  بطاقة  على  نطمئن  وجعلتنا 
دوري  في  المجموعات  لدور  والتأهل 

األبطال«.

والتجربة  الخبرة  »فارق  وأكمل: 
وعرفت  واضحا،  كان  التكتيكي  والنضوج 
مصلحتنا  في  يصب  أنه  اللقاء  بداية  منذ 
من  النصر  فريق  أما  اتجاهنا،  في  ويسير 
يفتقد  وطموح  شاب  فريق  فإنه  الواضح 
قدم  حيث  األفريقية،  والتجربة  الخبرة 
جهدا في حدود إمكاناته، وأود أن أحييه 
الشبان  العبيه  وأحيي  األداء  هذا  على 
وأتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد«.

المنستير  ملعب  بنغازي  األهلي  نادي  إدارة  اختارت 
من  الـــ32  دور  إياب  لقاء  إلقامة  مكانا  تونس،  في 
بنغازي  األهلي  فريقي  بين  السادس،  محمد  كأس 
والعشرين  السابع  الجمعة،  المصري،  واإلسماعيلي 
الخامسة  الساعة  الجاري، في تمام  من شهر سبتمبر 
مساء، وقد قامت إدارة النادي األهلي بمراسلة االتحاد 
العربي بهذا الخصوص، حيث إن مباراة الذهاب التي 
لصالح  انتهت  بمصر،  اإلسماعيلية  ملعب  في  أقيمت 
مقابل  أهــداف  أربعة  بنتيجة  المصري  اإلسماعيلي 

هدفين.
أمام  الذهاب  مباراة  بنغازي  األهلي  فريق  وخسر 
أهداف  أربعة  بنتيجة  المصري،  اإلسماعيلي  فريق 

ملعب  في  أقيمت  التي  المباراة  في  هدفين  مقابل 
اإلسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، 
وغياب  الدوري،  غياب  في  الخسارة  أسباب  وتلخصت 
رتم المباريات الرسمية، واللعب خارج الديار، باإلضافة 
المباراة ذاتها من بدائية وأخطاء دفاعية  إلى أخطاء 
بالجملة، وكذلك حارس المرمي عبدالجواد رزق، الذي 
ليسأل عن هدفين من  المستوى،  ظهر بشكل دون 
المهاجم  من  كل  لإلسماعيلي  سجل  األربعة،  بين 
وجيه عبدالحكيم في الدقيقة 4 و21، وأحمد مدبولي 
الدقيقة  في  مجدي  وعبدالرحمن   ،33 الدقيقة  في 
87، بينما سجل ألهلي بنغازي سفيان عمران في 29، 

واإليفواري عثمان ديفيد في 63.

جالل  للتنس،  السابق  الليبي  االتحاد  رئيس  أطلق 
المعروفة  اللعبة  أسرة  بين  مصالحة  مبادرة  حريز، 
وتحت  الليبية  األولمبية  عبر  الطاولة  كــرة  باسم 
بينها  من  نقاط،  عدة  في  المبادرة  وتتركز  رعايتها. 
في  أبوسيف  محمد  يترأسه  الــذي  االتحاد  استمرار 
في  االتحادين  في  الموجودة  األندية  واعتماد  عمله، 
صدرت  عقوبات  أي  وإلغاء  واحــدة،  عمومية  جمعية 

على الالعبين والمدربين والمسؤولين والحكام.
وصراعا  تنافسا  شهدت  الماضية  الفترة  أن  يذكر 
ورئيس  أبوسيف  محمد  االتحاد  رئيس  بين  قويا 
االتحاد الموازي جالل حريز، وكان لها تأثير سلبي على 
المستوى الفني للعبة من خالل النتائج المسجلة في 

المشاركات الخارجية.
بها  قام  التي  اإلنسانية،  البادرة  أنهت  أن  وسبق 
رئيس اتحاد تنس الطاولة الليبي السابق جالل حريز، 
الحالي  االتحاد  رئيس  وزيارته  بنغازي  إلى  بتوجهه 
الفترة،  هــذه  بعارض  يمر  ــذي  ال أبوسيف،  محمد 
حيث أسهمت الزيارة في تذويب الجفاف في العالقة 
النظر،  وقربت وجهات  واقع طيب  لها  وكان  بينهما، 

وأنهت الخالفات القائمة بينهما منذ فترة تقترب من 
ثالثة أعوام، بسبب الخالف على رئاسة االتحاد العام.

ودخلت أزمة لعبة تنس الطاولة الليبية في مارس 
الماضي منعرجا جديدا بإعالن جالل حريز أنه الرئيس 
برئاسة  منتخب  اتحاد  وجود  في ظل  للعبة،  الشرعي 

محمد أبوسيف منذ نهاية العام 2016.
ثقتها  سحبت  العمومية  الجمعية  »إن  حريز:  وقال 
هو  وأصبح  أبوسيف،  الليبي،  االتحاد  رئيس  من 
ليست  الليبية  األولمبية  اللجنة  وأن  الفعلي،  الرئيس 

محايدة وتقف ضدنا وال تريد تطبيق اللوائح«.
هذا  وراء  خفية  مصالح  ــود  »وجـ حــريــز  وأكـــد 
األولمبية  اللجنة  لرئيس  االتهام  موجها  الموقف«، 
أن  مؤكدا  السباعي،  محسن  ونائبه  ــزروق  ال جمال 
الذي  الليبي  القضاء  إلى  وصلت  ــة  وأدل مستندات 

سيقول كلمته قريبا.
لتنس  الليبي  االتحاد  رئيس  حريز  جــالل  وكــان 
الطاولة يعمل أمينا لصندوق »األولمبية الليبية« في 
الزروق حتى  السنوات األربع األولى من رئاسة جمال 

العام 2016.

ملعب المنستير يستضيف إياب األهلي بنغازي واإلسماعيلي

بادرة للصلح في التنس برعاية »األولمبية« 

● جانب من تدريبات المنتخب بمعسكر  تونس

● الدامجة

● القرقني

● مرتضى يستقبل وفد النصر
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 كل شيء  

أقوالهم

ملكة بريطانيا تعيد دمية 
مفقودة إلى طفلة أسترالية

طفلة  تركتها  قرد  دمية  عادت 
عمرها  من  الخامسة  في  أسترالية 

الوطن،  إلى  بكنغهام  قصر  في  سهوا 
من  ملكية  عناية  تلقت  بعدما 

أيضا  وحظيت  القصر  في  العاملين 
كلب. دمية  للسفر،  بمرافق 

هارت،  سافانا  الطفلة  واصطحبت 
وهي  هارييت،  وتدعى  القرد،  دمية 

قرود في روضة  واحدة من ست دمى 
عطلة  في  أديليد،  في  وودسايد  أطفال 

فقدتها،  ثم  أوروبا  في  أسرتها  مع 
»رويترز«. وكالة  حسب 

أن  سافانا،  والدة  كاتي،  وأدركت 
اليوم  في  مفقودة  هارييت  الدمية 

العثور  من  تتمكن  لم  لكنها  التالي، 
أستراليا. إلى  العودة  قبل  عليها 

أطفال  روضة  في  العاملون  تولى  ثم 
الدمية  على  العثور  مهمة  وودسايد 
ناشدوها  الملكة  إلى  رسالة  وكتبوا 

المحبوبة  الدمية  عن  البحث  فيها 
لرحالت  صورا  خطابهم  مع  وأرفقوا 

العالم. حول  هارييت 

رحلة البطريق »الشاقة« 
من نيوزيلندا إلى أستراليا

في  صغير  بطريق  إطالق  أعيد 
الطبية  العناية  تقديم  بعد  الطبيعة 

من  شاقة  رحلة  خوضه  إثر  له،  الالزمة 
أن  في  أمال  أستراليا،  إلى  نيوزيلندا 
إلى  الطريق  إيجاد  في  بنفسه  ينجح 

دياره.
من  البطريق  هذا  على  عثر  وكان 

سيئة  صحية  بحالة  »فيوردالند«  نوع 
جنوب  في  لورن  قرب  الصخور  على 

من  كيلومتر   2500 بعد  على  ملبورن، 
وفق  نيوزيلندا،  في  األصلي  موطنه 

رئيس  وأشار  برس«.  »فرانس  وكالة 
حديقة  في  البيطرية  الخدمات  هيئة 

إلى  لينش،  مايكل  للحيوانات،  ملبورن 
الوزن  أدنى من  كان  البطريق  وزن  أن 
االختصاصيين  على  وتعين  الطبيعي، 
والمشرب  المأكل  تقديم  الموقع  في 

أسابيع.  مدى  على  تدريجية  بصورة  له 
الطبيعي  وزنه  يستعيد  »بدأ  وقال: 
مضيفا:  الزمن«،  مرور  مع  تدريجيا 

لدى  المياه  إلى  بإعادته  بعدها  »بدأنا 
كي  للسباحة  الالزمة  القوة  استعادته 

العضالت«. بعض  تكوين  يعيد 

اعمل... باملستطاع 
إليه سبيال

• اإلهمال صنو السرقة!
بإمكانات  السنين،  آالف  منذ  بني  صرح  بشرية،  كمعجزة  األهرام  قدام  نقف 
وعويلهم،  للمتذمرين  أنصت  كنت  حين  هذا،  ببالي  خطر  ما  كثيرًا  محدودة، 

حول نقص اإلمكانات في حال ما، بدا لي أن الشكاء البكاء ال يعول عليه.
لكن األشنع من ذلكم حين تتوفر اإلمكانات، ثم تترك للسوس: هذه األيام 
التقيت صديقًا، طبيبًا بارعًا، معايشًا معاناة الليبيين أكثر من كثير منهم، رغم 
أنه يعيش في بالد بعيدة منذ عقود، أراني صورًا جمة لمستشفى في بنغازي، 
الصور  وهلم،  طرابلس...  في  أخرى  مستشفيات  حال  تنمذج  الصور  أن  معلقًا 
المتنوعة  اآلالت  الجميل،  السليم  البناء  وموضوعًا،  شكاًل  متكامل  لمستشفى 

منها ما زال في صناديقه.
ثم علق كخبير: ما ترى قل نظيره في مستشفيات بدول غنية ودول متقدمة، 
لكن ما يتميز به في ليبيا عن غيرها: اإلهمال، حيث لم يستخدم ما توفر في 
الويالت  المستشفى،  ذا  في  منهم مسؤولون  ليبيون،  يكابد  فيما  حال،  أفضل 
من جهد، ووقت، ومال، للعالج في الخارج، بمستشفيات بل عيادات تفتقر ألقل 

المستلزمات.
لقد كان الليبيون يعيشون في ضنك، وعندئذٍ عاشوا الحياة كما يجب، اآلن 

في حرب وإنها ألرذل الشرور، لكن رغم ذلك يتركون 
الماء  البكاء على  يأخذون في  الماء يهدر كشالل، ثم 

المسكوب.
إنني  مماثلة:  قصة  له  وحكيت  لصديقي  علقت 
الصابري  بحي  الثقافي  بالمركز  1990م،  العام  عينت 
عما  مغلق سألت  المركز مخزن  وبذا  بنغازي،  بمدينة 
فيه، لم ُأجب إال بأن ال أحد يعلم، فمنذ سنوات مغلق، 
من  فرصة،  تحينت  مات!،  موظف  عند  كان  والمفتاح 
في  زميلي  وتغيب  المكررة،  المركز  مدير  غيابات 
فذهلت  المخزن،  باب  قفل  حطمت  المسائية،  الفترة 
بما رأيت بأم عيني، وأنفي، حيث عطن مكان مسدود، 
وثمة ما فسد مضافًا لجثة فئران، ثمة أدوات تنظيف 
وفئران  حشرات  ومبيدات  خربة،  تنظيف  مواد  بادت، 
جفت، أجهزة إذاعة داخلية وتلفزيونات ملعب فئران، 
العثة والرطوبة،  كتب مجلدة وأدوات مكتبية، أكلتها 
الحديد صدئة.. قلت  مكاتب وكراسي، وما شابه من 
التالي للزمالء والمسؤولين: إن فعاًل كهذا  اليوم  في 

صنو السرقة، بل وأشنع.
• الوقاية قبل العالج

كلنا نردد، ما ال يطال كله ال يترك كله، كلنا نمجد، من يتقدم إلنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، كلنا نحتفي، بمن أشعل شمعة بدل أن يلعن الظالم.

لكن رغم ذلك فكأننا نصرخ في وادٍ، وأننا طرش، ونقول ما ال نفعل، مدننا 
اإلهمال  يضربها  منها،  تبقى  ما  مؤسساتنا  وقرانا،  بلداتنا  وتفصياًل،  جملة 
وتنهار على رؤوسنا، أما طرقاتنا كما الكهرباء، فكل يوم يمر، ندخلها في سبق 

إحراز، أن تكون أسوأ، بدءًا من بيوتنا وشوارعنا.
المدن  في  والكل  لقاذوراتنا،  مكب  إلى  يحول  ثم  يجرف،  األخضر  الجبل 
والقرى، يشتكي من اآلخرين، من حولوا حياته إلى مكب زبالة، فأمسى لسان 

حالنا: اآلخرون هم الجحيم، كما قولة سارتر الوجودية.
عويل،  في  نعول  لكننا  مركزية،  ال  المستفيدون  ويريدها  فيدرالية،  نريدها 
على المركزية، لصيانة غرف نومنا وأسرتنا ومراحيضنا حتى، ونشتكي من غياب 
اإلمكانات، ونترك ما هو متوفر منها للتهلكة، ونتركها كي يزدهر الخراب، ثم 

نبكي هزيمتنا، والخيبات التي نحصد، وقد حصدنا ما نزرع.
الفاخر  األثاث  األدنى؟، هل شراء  توفر في حده  ما  استغالل  تم  السؤال هل 
شوارع  خرب،  مبنى  في  الكريمة،  الحياة  لهم  سيوفر  المسؤولين  لمكاتب 
واإلمكانات  تصان،  ال  المتوفرة  المدارس  لمَ  مزبلة؟،  ومدن  قرى  معطوبة، 
المتوفرة تبدد، والقدرات تهدر؟ األسئلة هذه جمعًا نرددها، جمعًا نصلي ونسبح 
يظلمون.  القول:...وأنفسهم  فينا  وحق  الظالمين،  من  ينتقم  أن  اهلل  وندعو 
التي نحفر،  الحفرة  التهم، لعبة االستغماء، وجميعًا نقع في  نتبادل لعبة تبادل 

مسؤول وغير مسؤول، نهدر الوقت والجهد والمال ثم نبكي ما أهدرنا.

سكته  عبداهلل  الليبية  المملكة  دولة  برجل  اإليطاليون  أمسك 
سنة  اندحارهم  حتى  بسجونهم  وظل  طرابلس  إلى  ونقلوه 
تُثبتُ  وثائقَ  على  الحصول  سجنه  أثناء  له  وتسنى   .1943

قد  كان   ، معتوق  بن  رمضان  الحاج  بها  أمدّه  إيطاليا،  جرائمَ 
التي  وهي  االيطالية،  السياسيةِ  اإلدارةِ  محفوظات  من  نسخها 
الشعِب  حقِّ  في  جرائمَهم  لتُثبتَ  المتحدة  األمم  إلى  ُقـدمت 

ليبيا.  إلى  للعودة  إيطاليا  طلِب  رفض  أسباِب  من  فكانت  الليبي، 
التخطيط  لوزارة  وكياًل  ثم  العدل،  وزارةِ  وكيِل  مناصبَ  شغل 

عُيـِّن  ثم  المدنية،  الخدمة  لشؤون  للدولة  وزيرًا  ثم  والتنمية، 
اليوِم  في  ودُفِن   2009/9/19 يوم  عنا  رحل  إيطاليا.  في  سفيرًا 

... بطرابلس  نفِسه 

ليبيا األمس

أحمد الفيتوري

االتحاد األوروبي
مـاذا تريد الدول األعضاء؟

مــن المستفيدون من استمرار األزمة الليبية؟

متـى يوحدون مواقفهم؟

أيــن تكمن عقدة خالفاتهم؟

لماذا ال يتحدثون بصوت واحد؟

كيـف يمكن إقناعهم برؤية الليبيين؟

نريدها فيدرالية، 
ويريدها املستفيدون 

ال مركزية، لكننا 
نعول في عويل، على 

املركزية، لصيانة 
غرف نومنا وأسرتنا 
ومراحيضنا حتى، 

ونشتكي من غياب 
اإلمكانات، ونترك 

ما هو متوفر منها 
للتهلكة، ونتركها كي 

يزدهر الخراب

أعلنت  كيبيك  في  ديون  سيليون  الكندية  المغنية  محبي  من  ألف   20 نحو  وسط 
العالمية. جولتها  بدء  عن 

الواليات  في  عاما   16 أمضت  بعدما  مقاطعتها  إلى  العالمية  للنجمة  ناجحة  عودة  في 
الحار  التصفيق  وسط  الحضور  وقف  بالمعجبين  اكتظ  الذي  فيديترون  مركز  في  المتحدة. 

الوفي. جمهورها  شاكرة  فرحا  بكت  التي  الكندية  المغنية  مستقبال 
عرض«.  في  الشكل  بهذا  فيها  انخرط  التي  األولى  المرة  إنها  جدا  متوترة  »أنا  متأثرة  وقالت 

الساعتين. قرابة  استمر  متماسكا  عرضا  عاما   51 البالغة  المغنية  وقدمت 
أغنية  بين  النكات  وأطلقت  ورقصت  جمهورها  إلى  وتحدثت  عدة  مرات  مالبسها  غيرت  وقد 
»آم  أمثال  من  جدا  الناجحة  أغنياتها  بين  القوي  الصوت  صاحبة  النجمة  وخلطت  وأخرى. 

»كاريدج«  الجديد  ألبومها  من  بعد  تصدر  لم  أعمال  مع  أون«،  غو  ويل  هارت  و»ماي  االيف« 
مونتريال،  في  ثم  كيبيك  في  حفالت  تسع  وبعد  نوفمبر.   12 في  األسواق  في  يطرح  الذي 

مختلف  في  عروض  سلسلة  ألبوم  مليون   250 حوالى  باعت  التي  المغنية  تحيي 
من  أخرى  مناطق  إلى  تنتقل  أن  قبل   ،2020 أبريل  حتى  الشمالية  أميركا  أنحاء 

من  صفحة  طي  المغنية  قررت  الماضي،  يونيو  من  الثامن  وفي  العالم. 
قدمت  عاما   16 بعد  فيغاس  الس  في  إقامتها  إنهاء  عبر  مسيرتها 

في  مختلفين  عرضين  من  حفلة  ألف  عن  يزيد  ما  خاللها 
الشهيرة. باالس«  »سيزرس  قاعة 

 »الجزائر لم تتدخل في الشأن 
الداخلي لليبيا إال لدعم التقارب 
والتفاهم بين مختلف األطراف«

رئيس البعثة األممية للدعم في ليبيا، 
غسان سالمة

 تعهد زعماء غرب أفريقيا بجمع مليار 
دوالر لمكافحة التهديد المتصاعد 

بسبب استمرار
 األزمة الليبية.

رئيس بوركينا فاسو 
روش كابوري

 »الشكر لألطباء و الممرضات 
والعاملين في ليبيا، على توفير 

الرعاية الصحية 
في هذه األوضاع الصعبة«

السفير األلماني لدى ليبيا
 أوليفر أوفتش

»كان لدى القذافي سجل حافل 
في استخدام الوحشية والعنف ضد 

معارضي نظامه«.

رئيس وزراء بريطانيا
 األسبق ديفيد كاميرون

مهرجان التذوق
التذوق،  مهرجان  في  واإلبهار  السعادة  مقادير  اجتمعت 

وكان  الثانية،  نسخته  بنغازي  مدينة  احتضنت  الذي 
زائر.  4000 من  أكثر  ذائقة  إسعاد  على  شديدا  التنافس 
والشوكوالتة،  والحلويات  الطبيعية،  العصائر  شركات 

لرسم  تبارت  الصغيرة،  المشاريع  وأصحاب  والمقاهي، 
بنغازي. أهالي  وجوه  على  االبتسامة 

الشيف  باختيار  المهرجان  في  السعادة  مقادير  وزادت 
الطهاة  أهم  بين  من  واحد  وهو  شرف،  ضيف  شربيني 

الذي  »الشيف«،  برنامج  خالل  من  واشتهر  العرب، 
سفرة«،  سي  بي  »سي  المصرية  الفضائية  القناة  تبثه 

العربية  الوصفات  من  كبيرة  مجموعة  خالله  من  وقدم 
لمية. لعا وا

من  األول  هو  ببنغازي  التذوق  مهرجان  أن  إلى  يشار 
وسط  ليبيا،  خارج  من  مشاركة  وسجل  ليبيا،  في  نوعه 
تفقدوا  الذين  الزائرين،  بين  سرت  الفرحة  من  أجواء 
والمأكوالت  قدمت  التي  المأكوالت  لتذوق  المهرجان 

. لشعبية ا

عبدالله سكتة 
أفشل عودتهم إلى ليبيا

كيبيك
»ديون« تشعل الجدل في 


