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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

تجربة للحياة بدون سيارات في طبرق
ص 16

انسحاب

فضاء

األميركية  الفضاء  وكالة  تبحث 
الروسية  نظيرتها  مع  »ناسا« 

شراء  إمكانية  »روسكوسموس« 
المركبة  متن  على  إضافية  مقاعد 

الفضاء  رواد  لنقل  »سويوز«،  الروسية 
 ،2020 ربيع  بعد  الدولية  المحطة  إلى 

مركز  لمدير  األول  النائب  وفق 
مكسيم  الروسي،  الفضاء  رواد  تدريب 

خارالموف.

الثاني من نوعه خالل  في تطور هو 
أعلنت اإلكوادور عزمها  27 عاما، 

المصدرة  الدول  منظمة  االنسحاب من 
المقبل  يناير  أول  »أوبك« في  للنفط 

مالية.  مشاكل  بسبب 
وترغب اإلكوادور في زيادة اإليرادات 

تحاول  النفط، حيث  بيع  عن طريق 
الخام وسط  إنتاجها من  زيادة 

عديدة  مناسبات  في  التزامها  عدم 
تحددها  التي  اإلنتاج  بمستويات 

»أوبك«.

مليون 800
يورو

قيمة سندات تستعد تونس إصدارها في 
العام المقبل

نفط

كل شيء

مقاعد إضافية

قريبا في ليبيا
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ـ»الفيزا« تستقبل العام الدراسي الجديد 05 سوق سوداء ل

»بن علي« 
منقذ الدوري 

اإليطالي
15

12

تأخر صرف املعاشات األساسية أزمة مستمرة تبحث عن حلول

مالمح من سيرة ومسيرة الشاعرين األسطى والفزاني

الحسن الثالث

تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلني
وسط تخوف من تكرار سيناريو »العاصفة« التي نسفت »ملتقى غدامس«

ترافقت التحركات الدولية المتسارعة لعقد مؤتمر 
ملحوظ  عسكري  تصعيد  مع  ليبيا  حول  برلين 
تدخل  حرب  في  طرابلس  العاصمة  تخوم  على 
المحللين  وضع  مما  )الجمعة(،  السابع  شهرها 
هذا  وتوقيت  مبررات  حول  حائرة  تساؤالت  أمام 
مكاسب  لجني  محاولة  كان  إذا  وما  التصعيد، 
نفسها  تفرض  عسكرية،  تموضعات  وتحسين 
جولة  أنه  أم  برلين،  في  المجتمعين  طاولة  على 
المؤتمر  لهذا  االستباقي  اإلجهاض  من  جديدة 
الذي  غدامس  ملتقى  قبل  حدث  ما  شاكلة  على 
حرب  تطلق  أن  قبل  عقده  المقرر  مــن  ــان  ك

العاصمة رصاصتها األولى.
ــمــيــدانــي، كشفت  ال الــتــطــور  مــــوازاة  ــي  ف
رقعة  اتساع  عن  المؤتمر  لعقد  الدولية  الجهود 
فحكومة  الحاد،  الداخلي  السياسي  االستقطاب 
رغم  الصخيرات  اتفاق  بروح  تمسكا  تبدي  الوفاق 
المقابل  األرض ألربع سنوات، في  التطورات على 
ترتيبات  يفرز  جــادا  حــوارا  اآلخــر  الطرف  يفضل 
أفرزها  التي  األجسام  كل  إلغاء  يعني  مما  مغايرة 
تباين واضح  الخالف مع  رقعة  األخير. وتتسع  هذا 
أعضاء  من  الدولية  المبادرة  هذه  حيال  اآلراء  في 
مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات 

سياسية ومهتمين بالشأن الليبي.
ويقول متابعون الشأن الليبي إن هذا التصعيد 
مؤتمر  قبل  السياسي  واالستقطاب  العسكري 
الضعف«  بـ»توازن  يعرف  ما  بداية  هما  برلين 
مع  اإلنهاك  نقطة  إلى  الجميع  فيه  يصل  الذي 
»خيوط  أن  إلى  المتابعون  ويشير  الحلول،  غياب 
األزمة فلتت مبكرا من أيدي الليبيين، وأن مقولة 
إلى  األماني،  الليبيين أصبحت من باب  بيد  الحل 

أن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات«.
تفاعالت  عكست  فقد  المثال،  سبيل  على 
المواقف الداخلية أجواًء غير إيجابية، مع استدعاء 
الحديث بقوة عن االتفاق السياسي في الصخيرات 
المغربية بين األطراف الليبية في ديسمبر 2015، 
ألمانيا أن يكون المؤتمر شبيها بمؤتمر  إذ تريد 
المجلس  منه  انبثق  ــه  أن خاصة  الصخيرات، 

الرئاسي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
أبدى  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
واألجسام  الصخيرات  اتفاق  بمخرجات  تمسكه 
أو  حــوار  ألي  أساسية  كمرجعية  عنه  المنبثقة 

مع  للتعامل  الفوري  الوقف  »ضــرورة  مع  اتفاق 
في  الوفاق«.  لحكومة  الموازية  المؤسسات  كافة 
العام  القائد  من  مقربة  أوساط  تقول  المقابل، 
األولى  المادة  إن  حفتر  خليفة  المشير  للجيش 
الرئاسي  المجلس  منحت  الصخيرات  اتفاق  من 
إلى  مشيرة  فقط،  آخر  عاما  للتجديد  قابال  عاما 
أن »مجموع األجلين انتهى في ديسمبر 2017«، 
باالتفاق؟!«،  يلتزم  أن  عليه  الذي  »من  وتساءلت 
لم  الوفاق  حكومة  بأن  القول  المصادر  وأعادت 
السياسي  االتفاق  حسب  النواب  مجلس  ثقة  تنل 

نفسه.
من  المؤتمر  حيال  اآلراء  في  تباين  ويظهر 
النواب  الدولة وأعضاء مجلس  قبل أعضاء مجلس 
الليبي،  بالشأن  ومهتمين  سياسية  وشخصيات 
نائب رئيس مجلس  العقاب،  رأى فوزي  ففي وقت 
للوصول  كبيرة  فرصة  تمثل  المبادرة  أن  الدولة، 
إلى حل للوضع المتأزم في ليبيا في حال الوصول 
حّذر  واإلقليمية،  الدولية  األطراف  بين  اتفاق  إلى 

من  النواب  مجلس  رئيس  نائب  النويري،  فوزي 
غياب الليبيين عن أي مؤتمر دولي يخص بلدهم.

مبادرة  أي  نجاح  شــرط  إن  محللون  ويقول 
بين  الثقة  من  أدنــى  حد  ــود  »وج هو  سياسية 
الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ االتفاق«، ومن ثم 
يتساءل المحللون »كيف يتوقع أن ينجح اتفاق بين 
المتبادلة،  الثقة  درجات  أدنى  يمتلكان  ال  طرفين 

والقدرة على تنفيذ ما قد يتفقان عليه؟«.
دوليا، يعد هذا التناقض أكبر تحد للمستشارة 
الماضي،  سبتمبر   11 في  ميركل  أنغيال  األلمانية 
قويا  تحذيرا  األلماني  البرلمان  من  أطلقت  التي 
من مزيد تدهور الوضع في ليبيا، ونبهت إلى أن 
استمرار األزمة سيهزُ االستقرار في شمال أفريقيا 

واألمن في القارة األفريقية.
دور  استدعاء  إيطاليا  تحاول  األثناء،  هذه  في 
زيارة وزير  أميركي لحل األزمة، وهو ما جاء خالل 
إيطاليا،  إلى  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
دي  لويجي  اإليطالي،  الخارجية  وزير  قال  حيث 

مايو، إن »دور الواليات المتحدة مهم في العمل، 
أطراف  جميع  لتحفيز  معا،  به  القيام  يمكننا  الذي 
نحو  قدما  المضي  على  القضية  هذه  في  النزاع 
بل  التوترات  تأجيج هذه  دون  النار،  وقف إلطالق 

خفضها«.
مؤتمر  أن  األوروبية  الدبلوماسية  رئيس  ورأى 
جيدا،  له  الترتيب  جرى  »إذا  ليبيا  حول  برلين 
األطــراف  من  ممكن  عــدد  أكبر  ضم  بمحاولة 
أن  يمكن  أنه  أعتقد  الصراع،  هذا  في  الفاعلة 
النار  إطــالق  وقف  نحو  أخــرى  خطوة  إلى  يــؤدي 

وعملية سياسية تقود إلى استقرار ليبيا«.
الحديث  فرنسا  أعــادت  اآلخــر،  الجانب  وعلى 
في  الليبيون  عليها  وافــق  التي  »المعايير  عن 
أبو ظبي،  اجتماع  وفي  وباليرمو  باريس  مؤتمري 
معرض  في  وذلك  لالنتخابات«،  الطريق  لتمهيد 
الموقف  عن  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  حديث 
الناطق  وأضاف  المؤتمر،  موعد  بشأن  الفرنسي 
ليبيا  في  السياسية  العملية  إلــى  الــعــودة  أن 
واإلصالحات  المؤسسات،  توحيد  »إعادة  تشمل 
لتحقيق  حاسمة  تعتبر  التي  واألمنية،  االقتصادية 

االستقرار في البالد«.
اشتباكات  طرابلس  العاصمة  ضواحي  وتشهد 
دامية منذ أكثر من 170 يوما، بين القوات التابعة 
المشير  يقودها  التي  للجيش،  العامة  للقيادة 
الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات  حفتر،  خليفة 
إلى  الدخول  حفتر  المشير  قرار  إثر  على  الوطني، 
طرابلس  مدينة  »تحرير  عنوان  تحت  العاصمة، 

الميليشيات المسلحة«. من 
في  المحللين  كبيرة  قالت  السياق،  وفــي 
الدولية،  األزمــات  مجموعة  لدى  الليبي  الشأن 
األطراف  لدى  اعتقادا  هناك  إن  غازيني،  كلوديا 
المتقاتلة بأن »الحل العسكري هو ما يمنح الغلبة 
القوى لمصلحته  لألقوى عسكريا ويحسم موازين 
األطراف  بين  اتفاق  واستبعدت حصول  سياسيا«، 
المتقاتلة،  الليبية  األطــراف  الداعمة  الخارجية 
مشيرة إلى أن »حل األزمة الليبية ما زال بعيدا«.

وما بين االستقطاب السياسي الحاد والتصعيد 
غياب  عن  التساؤل  يبقى  المتزايد،  العسكري 
تتسابق  فيما  المفاوضات  طاولة  عن  الليبيين 
أبوظبي  الليبي منذ  المشهد  الخارج على  طاوالت 
ما يستجد  وربما  برلين،  وباليرمو وحتى  وباريس 

من عواصم أخرى.
تفاصيل ص3

< اجتماع وزاري في نيويورك حول ليبيا 26 سبتمبر 2019

إيطاليا حتاول استدعاء دور أميركي حلل 
األزمة لتحفيز جميع أطراف النزاع املضي 

قدما نحو وقف إلطالق النار

الوفاق تبدي تمسكا بروح الصخيرات في 
المقابل يفضل الطرف اآلخر حوارا جادا 

يفرز ترتيبات مغايرة

هبوط إنتاج النفط الليبي وسط تحذيرات أميركية

أظهر إنتاج النفط الليبي بوادر للتراجع 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالن  مع 
خالل   %  5 بنحو  اإليـــرادات  انخفاض 
الماضي، مقارنة بشهر  شهر أغسطس 
ملياري  نحو  لتسجل  السابق،  يوليو 
دوالر،  مليون   117 بتراجع  دوالر، 
اإلنتاج  في  حاد  انخفاض  من  محذرة 
»في  المقبلة،  التسعة  األشهر  خالل 
حال استمرار الحكومة في عدم تسييل 

المعتمدة«. الميزانيات 
بيان  في  أوضحت،  المؤسسة  لكن 
األربعاء، أن هذه اإليرادات تظهر ارتفاعا 
 %  30 بنسبة  دوالر  مليون   466 بنحو 
الماضي،  العام  من  بأغسطس  مقارنة 
تتمثل  المؤسسة  »إيرادات  أن  مضيفة 
الطبيعي،  الغاز  مبيعات  عائدات  في 
النفطية،  والمشتقات  الخام،  والنفط 
ــضــرائــب واإلتــــاوات  ــة إلـــى ال ــاف إض

المحصلة من عقود االمتياز«.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية 
اإلنتاج  ــادة  زي يمكنها  المؤسسة  أن 
الماليين  مئات  وإضافة  كبير،  بشكل 
من الدوالرات شهريا إلى دخل الدولة، 

عند  إال  ممكنا  ذلك  يكون  لن  »ولكن 
التشغيلية«. الميزانيات  توفير 

في  االنخفاض  اهلل  صنع  عــزا  كما 
إلى  الماضي،  أغسطس  شهر  إيرادات 
في  تسبب  الذي  التخريبي«،  »الفعل 
الرابط  الرئيسي  األنابيب  خط  إغالق 
وميناء  النفطي  الــشــرارة  حقل  بين 

الزاوية خالل النصف األول من الشهر.
»ستراتفور«  معهد  نبه  ــدوره،  بـ
األميركية  االستخبارات  من  المقرب 
ــة  واألزمـ ــرب  ــح ال ــمــرار  اســت أن  إلـــى 

صادرات  يجعالن  البالد  في  السياسية 
التعطيل.  لخطر  عرضة  النفطية  ليبيا 
كبيرا  اضطرابا  فإن  »ستراتفور«  ووفق 
على  الغربية  الــدول  سيجبر  ليبيا  في 
النفطية  احتياطاتها  لفتح  االستجابة 
من  الــرغــم  على  إذ  اإلستراتيجية، 
االنقطاع  مع  السوق  تكيف  احتمال 
ال  ــل،  األق على  ــل،  األج قصير  الليبي 
األوروبــيــة،  القوى  مصلحة  من  يــزال 
وكذلك الواليات المتحدة، الحفاظ على 

استقرار الصادرات.

القاهرة–الوسط

في  المزارعين  شــكــاوى  وتــيــرة  ترتفع 
مدينتي جالو وأوجلة »جنوب شرق ليبيا« 
على  العام،  لهذا  التمور  أسعار  تدني  من 
الرغم من أنها المصدر الرئيسي لتسويق 
إهمال  وسط  ليبيا،  أنحاء  كل  في  التمور 

حكومي لمطالبهم.
المدن  أكثر  من  واحدة  أوجلة  وتعتبر 
نحو  تحوي  إذ  ليبيا،  في  للتمور  إنتاجا 
مليون نخلة، منها 850 ألفا تسقى بالماء 
و150 ألفا أخرى »بعلي« )أي غير مروية(.

دعمهم  عدم  من  يشكون  المزارعون 
من الدولة وتركهم في مواجهة مشكالت 
ــراء  وش الجوفية،  الــمــيــاه  »اســتــخــراج 
العالية  التكلفة  إلى  باإلضافة  المبيدات، 
وعدم  المتكرر،  وانقطاعها  للكهرباء 

وجود مصانع للتمور ومخلفاتها«.
و800  ألفا   28 الواحة  إنتاج  ويبلغ 
أصناف  بتنوع  وتمتاز  سنويا،  قنطار 
»الصعيدي«  الرطب، مثل  التمور، فهناك 

مثل  الناشفة،  والــتــمــور  ــة«،  ــل ــدق و»ال
»الجوسمي« و»الجدغ« و»قرين جيعان«، 
الذي يعرف في واحات المنطقة الوسطى 

»الجفرة« بـ»تمر اإلبل«.
على  جالو  في  النخيل  زراعــة  وتعتمد 
العضوية،  الــزراعــة  استخدام  أسلوب 

من  يحد  الـــذي  التقليدي،  ــوب  ــل األس
الكيميائية  المبيدات واألسمدة  استخدام 
من  خاليا  منها  المنتج  يجعل  نحو  على 

هذه المواد.
إلى  تصريح  فــي  مـــزارعـــون،  وقـــال 
حسب  تــتــراوح،  األسعار  إن  »الــوســط« 

جودة ونوع التمر، بين نصف دينار ودينار 
ونصف الدينار للكيلوجرام.

يوجد  »ال  فإنه  المزارعين،  وحسب 
تدخل واضح من الجهات ذات االختصاص 
التي  المنطقة  في  المزارعين  ومساعدة 
تعتمد على موسم التمور«، محذرين من 

»العزوف عن زراعة النخيل«.
منافسة  الليبية  التمور  واستطاعت 
مختلفة  أصناف  لوجود  الخارجية  السوق 
ويقول  ليبيا.  في  إال  توجد  ال  ونادرة  بل 
من  عــددا  تلقوا  إنهم  المزارعين  أحد 
االتــحــاد  دول  مــن  االســتــيــراد  طلبات 
من  يعانون  لكنهم  وكندا،  األوروبـــي 
والتعقيم،  والتغليف  التعبئة  مشكلة 
حديثة  متطورة  مصانع  إلى  يحتاج  وهذا 
إلى  التصدير  عملية  تنشيط  في  تسهم 
قوله-  -حسب  الليبي  فالمزارع  الخارج، 
يجد صعوبة في تلبية رغبات المستهلك 

في الخارج.

»فرسان املتوسط« في معسكر 
خارجي لبحث شفرة تونس

يستعد المنتخب الوطني الليبي األول 
لكرة القدم لبدء معسكر خارجي في 
تونس والمغرب، استعدادا لمباراتي 

تونس في تصفيات بطولتي األمم 
األفريقية لالعبين المحليين الـ»شان«، 

وكذلك األمم األفريقية للمحترفين 
الـ»كان«. وتغادر بعثة المنتخب إلى 

تونس، السبت المقبل، ومنها في 
التاسع من أكتوبر الجاري إلى المغرب، 

لعمل معسكرين خارجيين في إطار 
االستعداد الجاد للتصفيات القارية، 
كما سيجري المنتخب األول مباراة 

ودية مع المنتخب المغربي في الحادي 
عشر من أكتوبر، وفي الخامس عشر 
من الشهر نفسه يجري لقاء آخر مع 

المنتخب الموريتاني. ويهدف المدير 
الفني للمنتخب الوطني، جالل الدامجة، 

من المباريات الودية إلى فرض مزيد 
االنسجام بين »فرسان المتوسط« 

قبل مباراة اإلياب أمام تونس »نسور 
قرطاج« في العشرين من أكتوبر 

الجاري، ضمن تصفيات الـ»شان«، التي 
ستقام بالمغرب

»هنيدي«: 
انتظروني في 

»كينج سايز«

  »اإلهمال الحكومي« يلتهم التمور في مدينة »املليون نخلة«

< حقل الشرارة النفطي

طرابلس، بنغازي، نيويورك–الوسط

خالل األعوام الثالثة الماضية، باتت 
المغرب على موعد مع سؤال مستقبل 
الخالفة، وما يكاد يغلق باب التكهنات 
على مصراعيه حول »أمير المؤمنين« 

المقبل حتى يعاد فتحه مجددا.
األسبوع الحالي، بدأ الملك، محمد 

السادس، الخضوع للعالج من التهاب 
فيروسي حاد بالرئتين، بعد نحو عام 

ونصف العام من جراحة في 
القلب، وجراحة أخرى إلزالة 

ورم من عينيه في العام 
.2018

سيول التكهنات أغرقت 
المنتديات ووسائل 

التواصل حول صحة 
الملك ونجله، ولي 

العهد، موالي صغير 
السن، الحسن، 

الذي يحلو للمغاربة 
أن يطلقوا عليه 

لقب »الحسن 
الثالث«، وتداول 

البعض أحاديث عن 
»مجلس وصاية«، لم 

تثبت صحتها.
فهل تحسم عودة الملك 

الثالث والعشرين من ساللة 
الهاشميين هذا الجدل، أم 

تتخذ المغرب دربا جديدا في 
بلد نجا من أعاصير الربيع 

العربي بـ»أعجوبة«؟!



تنوي منصة »آبل« عرض أفالم، 
منجزة أصال لخدمتها للبث التدفقي، 

في دور السينما، وفقا لما ذكرته جريدة 
»وول ستريت جورنال«.

ونقلت الجريدة عن مصادر لم 
تكشف عن هويتها قولها إن »آبل« 
تأمل أن يوفر عرض األفالم في دور 

السينما شهرة أكبر للمنصة، ويساعد 
على استقطاب نجوم من أوساط 

السينما إلى أفالم »آبل«.
ويسمح عرض األفالم في صاالت 

السينما بالحصول على جوائز 
سينمائية. وقد فازت الشركتان 

الرائدتان في مجال البث التدفقي 
»نتفليكس« و»أمازون برايم« 
بجوائز عن أفالم أنتجتها للبث 

التدفقي وعادت وعرضتها في قاعات السينما.
وتبدأ خدمة »آبل. تي. في« في األول من نوفمبر في أكثر من 100 بلد بسعر 
4.99 دوالر مع عدد محدود من البرامج األصلية في البداية، إال أنها وعدت بإنتاج 

عدد أكبر من هذه األعمال مع الوقت.
وسعر االشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة »ديزني« المشابهة، والمقرر 
إطالقها في منتصف نوفمبر بسعر 6.99 دوالر، ومن »نتفليكس« البالغة سرعة 

خدمتها 8.99 دوالر شهريا.

تواصـل 02

خـشـيـت ع الـفيس شـات قـلـت أنـجـرب
مـالـقـيـت بـاهـــي وال حـديـث أيـطـرب

التواصل  موقع  على  »#البحث_عن_ابتهال«  هاشتاغ  حقوقيون  أطلق 
تدعى  فتاة  عن  للبحث  السعودية  مواطني  لدعوة  »فيسبوك«،  االجتماعي 

ابتهال المطيري، فقدت قبل 12 سنة.
تفقد  لم  المطيري  ابتهال  أسرة  فإن  فقدانها  على  سنة   12 مرور  ورغم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حملة  النشطاء  فدشن  إيجادها،  في  األمل 
إلى  ترجع  حتى  وجودها،  مكان  على  تدل  خيوط  أو  دالالت  أي  على  للعثور 

أسرتها سالمة وتطمئن قلوبهم الحائرة منذ أكثر من عشر سنوات.
التواصل  مواقع  عبر  كبير  بشكل  صورتها  نشر  ابتهال  أســرة  وطلبت 
تحسبا  األمــر،  هذا  في  مساعدتهم  ــرواد  ال مناشدين  ميديا،  والسوشيال 
وهي  صورتها  رؤيتها  وعند  التواصل،  مواقع  أحد  على  حسابا  المتالكها 

صغيرة، يمكنها العودة إلى أحضان أبيها وأمها مجددا.

تعليق  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  شبكة  أعلنت 
عمل عشرات آالف التطبيقات، بعد مراجعة حول خصوصية 
شركة  استغالل  فضيحة  خلفية  على  أطلقت  المستخدمين 
»كامبريدج أناليتيكا« بيانات مستخدمين للمنصة من دون 

علمهم ألغراض سياسية في العام 2018.
إيم  الشراكات  رئيس  لنائب  بيان  في  »فيسبوك«  وقالت 
بالضرورة مؤشرا  »التعليق ال يشكل  إن  الجمعة،  أرشيبونغ، 
إلى أن هذه التطبيقات تشكل تهديدا.. البعض لم يستجب 
لطلبنا بالحصول على معلومات«، مضيفا أن »التحقيق تناول 
ألسباب  منها  اآلالف  عشرات  تعليق  تم  التطبيقات،  ماليين 

مختلفة.. والتحقيقات لم تنته بعد«.
بأن  أقرت  بعدما  حادة  النتقادات  »فيسبوك«  وتعرضت 
قد  المستخدمين  ماليين  لعشرات  الشخصية  المعطيات 
أناليتيكا«،  »كامبريدج  إلى شركة  مناسب  غير  نقلت بشكل 

التي كانت تعمل في حملة دونالد ترامب االنتخابية.
وبعدها أعلنت »فيسبوك« أنها ستبدأ بمراجعة التطبيقات 
التي تستخدم هذه المنصة، وذلك لتحديد كيفية استخدامها 
البيانات، وما إذا كانت تلتزم قواعد حماية الخصوصية. وقال 
أرشيبونغ: »في بعض الحاالت حظرنا تطبيقات بشكل تام«، 
موضحا أن »هذا األمر يمكن أن يحدث ألسباب متعددة بما 
فيها المشاركة غير المناسبة لبيانات تم الحصول عليها منا، 
أو  األشخاص  هويات  حماية  دون  للعامة من  بيانات  وإتاحة 

أمور أخرى تشكل انتهاكا صريحا لسياساتنا«.
وأشار إلى أن »أحد التطبيقات التي تم حظرها يدعى )ماي 
برسوناليتي( يقوم بمشاركة معلومات مع باحثين وشركات 
ضمن آليات حماية محدودة«، مضيفا أن »مطوري التطبيق 

رفضوا الخضوع للتدقيق«.
أخيرا  التوصل  أنه تم  التواصل االجتماعي  وأعلنت شبكة 
مع لجنة التجارة الفيدرالية األميركية إلى اتفاق حول حماية 
غرامة  االجتماعي  التواصل  منصة  على  يفرض  الخصوصية، 
مالية قدرها خمسة مليارات دوالر وينص على إجراء مراجعة 

إضافية لمطوري التطبيقات.

شعر الحكمة
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اختراق بيانات 5 ماليني مستخدم 
لخدمة توصيل الطعام

تعرض نظام خدمة »دور داش« اإللكترونية لتوصيل وجبات 
لنحو  الشخصية  البيانات  وطال  للخرق،  المنازل،  إلى  الطعام 
خمسة ماليين من مستخدميه، حسب ما أقرت الشركة ذاتها.

وقالت هذه الشركة الناشئة ومقرها في سان فرانسيسكو، 
إيتس« و»غراب هاب«  »أوبر  تتنافس مع خدمات منها  التي 
في أميركا الشمالية، إنها الحظت نشاطا غير عادي في وقت 
مستخدميها  بيانات  أن  واكتشفت  الشهر،  هذا  من  سابق 

خرقت من قبل »جهة ثالثة غير مصرح بها« في مايو.
إلكتروني،  منشور  في  للمستخدمين  داش«  »دور  وأكدت 
تحسينات  وأجرت  المتسلل،  نشاط  توقيف  من  تمكنت  أنها 

على نظامها األمني، حسب »فرانس برس«، الجمعة.

 4,9 نحو  طالت  التي  المقرصنة،  البيانات  تلك  وتضمنت 
توصيل،  وعمال  ومطاعم  زبائن  بينهم  من  شخص  مليون 
وفقا  والعناوين،  اإللكتروني  والبريد  الهواتف  وأرقام  األسماء 

لـ»دور داش«.
كما أنه في بعض الحاالت اخترقت األرقام األربعة الموجودة 
على الجهة الخلفية لبطاقات االئتمان، لكن الشركة أوضحت 
احتيال  بعمليات  للقيام  كافية  ليست  المعلومات  »تلك  أن 

واستخدام بطاقات االئتمان«.
وطالبان   2013 العام  في  شو  توني  داش«  »دور  وأسس 
آخران من جامعة ستانفورد، وهي تقدم خدماتها لنحو أربعة 

آالف مدينة في الواليات المتحدة وكندا.

أفالم منصة »آبل«
تعرض في دور السينما

مهند  الشاب  الليبي  للفنان  مني«  »ضايع  أغنية  حظيت 
عبود، بمتابعة كبيرة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.

األغنية من كلمات الفنان طه الزرمقي، ومن ألحان الفنان 

إبراهيم حفيظة، وتوزيع عالء العلواني.
فيديو كليب األغنية من تصوير ياسر محمد وعبدالسالم 

الواعر، ومونتاج معاذ البركي، وإخراج أنيس الخويلدي.

أغنية »ضايع مني« تحظى بمتابعة على »يوتيوب«

»فيسبوك« تعطل عشرات
 آالف التطبيقات

#هشـتاغ

رئيس يلتقط »سيلفي« قبل خطابه في األمم املتحدة

كلمة1000

• متطوعو مفوضية درنة للكشافة والمرشدات يركبون لوحات إرشادية على الطريق الصحراوي 100 كلم جنوب درنة

األمم  لمنظمة  العامة  الجمعية  في  األول  خطابه  إلقاء  قبل 
 38  ( كيلة  أبو  نجيب  السلفادور  رئيس  أثار  مباشرة،  المتحدة 
عاما( الجدل، بالتقاطه صورة »سيلفي« وسط دهشة الحاضرين.
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  أبوكيلة  دهاء  وأسهم 
الفوز بالرئاسة، في وقت سابق من العام الحالي، حسب »فرانس 

برس«.
أوائل يونيو، وفي خالل ثالثة  السلطة في  إلى  الرجل  وصل 
وعلى  االجتماعية  الشبكات  على  كبير  بشكل  اعتمد  أشهر، 
عن  لالنفصال  استعدادا  خاللها  من  أظهر  التي  الخطابات، 

الماضي.
وبمجرد اعتالئه المنصة، حيا الرئيس السلفادوري الحاضرين 
»لحظة«  طلب  ثم  ذراعيها،  بين  طفلهما  تحمل  التي  وزوجته، 

اللتقاط صورة سيلفي عبر كاميرا هاتفه الذكي.
هذه  بمشاهدة  األشخاص  من  أكبر  عدد  »سيهتم  وقال: 
تكون  أن  »أتمنى  مضيفا:  الخطاب«،  سماع  من  بدال  الصورة 
تأثير  إنستغرام  على  الصور  لبعض  يكون  »قد  وتابع:  جيدة!«. 
أكبر من أي خطاب ملقى في هذه الجمعية العامة«، متطرقا إلى 
أن هذه القمة السنوية، التي يجتمع فيها قادة العالم، يمكن أن 

تحصل إلكترونيا من خالل تقنية »فيديو كونفرانس«.
الرئيس  المحافظ،  األعمال  رجل  كيلة  أبو  نجيب  وأقسم 
السابق لبلدية العاصمة سان سلفادور، اليمين الدستورية، في 
يبلغ  التي  الوسطى،  أميركا  في  الواقعة  الصغيرة،  الدولة  هذه 
عدد سكانها 6,6 مليون نسمة، متعهدا إخراج البالد من الفقر 
يسبب  الذي  المتفشي،  العصابات  عنف  من  والتخلص  المدقع 

فرار اآلالف إلى الواليات المتحدة.

كتابة  في  ليبيا  مستوى  على  األولى  التدريبية  الدورة  الجاري،  األسبوع  اختتمت، 
»الفيتشر« )التقرير الخاص(، تحت إشراف منظمة أركنو للفنون بمقر المنظمة بميدان 
الشجرة، بمنطقة وسط البالد، في مدينة بنغازي، بحضور المدربة الصحفية ابتسام 
أيام  ثالثة  بمعدل  أسبوعين،  مدى  على  استمرت  التي  الدورة،  انتهاء  وعقب  اغفير. 

أسبوعيا، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين.
وحول اختيار هذا الفن الصحفي لتقديم تدريب فيه، تقول الصحفية ابتسام اغفير: 
أكثر  يهتم  فن  ألنه  الحديثة،  الصحفية  الفنون  أهم  أحد   )feature( الفيتشر  »يعد 
أو  المقلوب،  الهرم  بقالب  يلتزم  وال  اليومية،  الحياة  أوجه  وبكل  اإلنسانية،  باألبعاد 
األسلوب اإلخباري الصارم، ويميل إلى توظيف المهارات األدبية في الكتابة المبدعة 
من  جملة  الدورة  تناولت   .»)soft news( الخفيفة  األخبار  ضمن  ويصنف  والممتعة، 
العناصر األساسية لـ»الفيتشر« من أجل تكوين قاعدة سليمة للمتدربين في الجانب 

النظري، وهي تعريف »الفيتشر«، وخصائصه، وعناصر كتابته.

تدريب صحفي على كتابة
»الفيتشر« في بنغازي

من  مجموعة  دعم  عن  نهائيا  التخلي  »واتسآب«  تطبيق  قرر 
أو  و»أي  أندرويد  أنظمة  ببعض  تعمل  التي  الذكية،  الهواتف 

إس«، نظرا ألنه ال يخطط لتطوير هذه األنظمة.
أنظمة  بعض  إلى  بالنسبة  إنه  بيان  في  الشركة  وقالت 
التشغيل القديمة، لن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات 
الحسابات  من  التحقق  إعادة  أو  جديدة 
الحالية، وأعلن »واتسآب« عن قراره من 
في  الشائعة  األسئلة  صفحة  خالل 
التطبيق  يعمل  لن  حيث  التطبيق، 

بعد فبراير عام 2020.
»جميع  أن  إلى  الشركة  ولفتت 
هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة 
 Android 2.3.7 التشغيل  نظام 
نظام  بواسطة  العاملة  آيفون  وأجهزة 
التشغيل iOS 7 لن تدعم واتسآب بحلول 
التطبيق متاحا في  2020، ولن يكون  1 فبراير 
متجر مايكروسوفت«. وأشارت الشركة إلى أن قرارها 
لن يؤثر على عديد المستخدمين، ولن يؤثر سوى على أولئك 
األشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وأيفون 
جديدة  ميزات  التطبيق  يضيف  أن  المنتظر  ومن  القديمة. 
لكي  حديثة  تشغيل  أنظمة  وإصدارات  قوية  هواتف  تتطلب 
تعمل بشكل صحيح، مثل تشغيل مقاطع الفيديو مباشرة داخل 
نافذة الدردشة، ومصادقة بصمات األصابع، وال بد أن تتوافر 

بالهواتف ذاكرة كافية.
كما أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات 

الجديدة وهذا هو السبب في إنهاء الدعم لها.

المضافة  والميزات  التحديثات  لسلسلة  استكمال  في 
الشركة  قامت  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  لتطبيق 
إتاحة  في  تتمثل  للمستخدمين  ميزة جديدة  بإضافة 

التي بدورها تسهل على  المباشرة  الرسائل  البحث في 
في  البحث بسالسة  العمالقة  الشبكة  مستخدمي هذه 

الرسائل عن محادثات معينة ومهمة لهم. صندوق 
الفترة  الميزة خالل  حيث كانت الشركة اختبرت 

لجميع  جاهزة  اليوم  لتصبح  الماضية،  القصيرة 
 ،»iOS« بنسخة  تطبيقها  على  المنصة  مستخدمي 
إنما  الرسائل  البحث في محتوى  الميزة ال تتضمن 

المثال  العناوين، فعلى سبيل  البحث في  تقتصر على 
يمكنك إدراج اسم أو عنوان الجهة التي قمت 

بأقصر  إليها  للوصول  البحث  بمراسلتها في صندوق 
مدة وبشكل فعال من بين عدد كبير من المراسالت.

العثور على جهة  الميزة وإن كانت مقتصرة على 
االتصال كما هو واضح من 

الذي  التقديمي  العرض 
تغريدها  في  المنصة  نشرته 
على حسابها، إال أنها أفضل 

من ال شيء، في الوقت الذي 
كانت ضرورة ملحة لعدد 
المستخدمين،  من  كبير 
في ما يمكن اعتبار هذه 

الخطوة من الشركة إشارة 
لدائرة  مستقبلية  توسعة  إلى 

التي ستشمل نسخة  الميزة  عمل 
الويب واألندرويد على الغالب في 

وقت قريب.

»واتسآب« يعلن توقفه عن هذه 
الهواتف مطلع فبراير 2020

»تويتر« تتيح ميزة البحث 
في الرسائل املباشرة

 »#البحث_عن_ابتهال« يشعل »فيسبوك«

• جانب من التدريب
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مؤمتر برلني يضع ليبيا أمام خيارين:

اتفاق »صخيرات جديد« أم ترقيع »القديم«؟

رغم الحماس والتأييد الدوليين للجهود األلمانية 
هذه  أن  إال  ليبيا،  حول  برلين  في  مؤتمر  لعقد 
الجهود كشفت عن استقطاب داخلي حاد ضمن 
المحتدمة  لألزمة  سياسية  تسوية  وضع  مساعي 
تبدي  إذ  الماضي،  أبريل  في  العاصمة  منذ حرب 
حكومة الوفاق تمسكا بروح اتفاق الصخيرات رغم 
التطورات على األرض ألربع سنوات، في المقابل 
ترتيبات  يفرز  جــادا  حــوارا  اآلخــر  الطرف  يفضل 
مغايرة مما يعني إلغاء كل األجسام التي بثها هذا 

األخير.
في  السياسي  االتفاق  عن  بقوة  الحديث  وعاد 
في  الليبية  األطــراف  بين  المغربية  الصخيرات 
ديسمبر 2015 منذ اجتماع نيويورك والتحضيرات 
أن  ألمانيا  تريده  برلين،  في  دولي  مؤتمر  لعقد 
يكون شبيها بمؤتمر الصخيرات، خاصة أنه انبثق 
المعترف  الوفاق  وحكومة  الرئاسي  المجلس  منه 

بها دوليا.
أبدي  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
واألجسام  الصخيرات  اتفاق  بمخرجات  تمسكه 
أو  حــوار  ألي  أساسية  كمرجعية  عنه  المنبثقة 
مع  للتعامل  الفوري  الوقف  »ضــرورة  مع  اتفاق 
كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق«. وبدا 
أمام  السراج  بموقف  مرحبا  اإلسالميين  فعل  رد 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بعدما قال رئيس 
لم  كلمته  إن  صوان  محمد  والبناء  العدالة  حزب 

تترك مجاال للمواقف الرمادية.
القائد  من  مقربة  أوساط  تقول  المقابل،  في 
العام للجيش المشير خليفة حفتر إن المادة األولى 
الرئاسي  المجلس  منحت  الصخيرات  اتفاق  من 
إلى  مشيرة  فقط،  آخر  عاما  للتجديد  قابال  عاما 
أن »مجموع األجلين إنتهى فى ديسمبر 2017«، 
يلتزم باالتفاق؟!«،  الذي عليه أن  وتساءلت »من 
وأعادت المصادر القول بأن حكومة الوفاق لم تنل 
ثقة مجلس النواب حسب االتفاق السياسي نفسه.
مبادرة  أي  نجاح  شــرط  إن  محللون  ويقول 
بين  الثقة  من  أدنــى  حد  »وجــود  هو  سياسية 
الطرفين، وقدرتهم على تنفيذ االتفاق«، ومن ثم 
يتساءل المحللون »كيف يتوقع ان ينجح اتفاق بين 
طرفين ال يمتلكان أدنى درجات الثقة المتبادلة، 

والقدرة على تنفيذ ما قد يتفقون عليه ؟«.
للمستشارة  تحد  أكبر  التناقض  هذا  ويعد 
األلمانية أنغيال ميركل في 11 سبتمبر الماضي، 
قويا  تحذيرا  األلماني  البرلمان  من  أطلقت  التي 
من مزيد تدهور الوضع في ليبيا، ونبهت إلى أن 
استمرار األزمة سيهزُ االستقرار في شمال أفريقيا 

واألمن في القارة األفريقية.
دور  استدعاء  إيطاليا  تحاول  األثناء،  هذه  في 
أميركي لحل األزمة، وهو ما جاء خالل زيارة وزير 
إيطاليا،  إلى  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
دي  لويجي  اإليطالي،  الخارجية  وزير  قال  حيث 
مايو، إن »دور الواليات المتحدة مهم في العمل، 
الذي يمكننا القيام به معًا، لتحفيز جميع أطراف 
نحو  قدما  المضي  على  القضية  هذه  في  النزاع 
التوترات بل  النار، دون تأجيج هذه  وقف إلطالق 

خفضها«.
األوروبية أن مؤتمر  الدبلوماسية  ورأى رئيس 
جيدا،  له  الترتيب  جرى  »إذا  ليبيا  حول  برلين 
األطــراف  من  ممكن  عــدد  أكبر  ضم  بمحاولة 
الفاعلة في هذا الصراع، أعتقد أنه يمكن أن يؤدي 
وعملية  النار  إطالق  وقف  نحو  أخرى  خطوة  إلى 

سياسية تقود إلى استقرار ليبيا«.
وعلى الجانب اآلخر، أعادت فرنسا الحديث عن 
»المعايير التي وافق عليها الليبيون في مؤتمري 
لتمهيد  ظبي،  أبو  اجتماع  وفي  وباليرمو  باريس 
حديث  معرض  في  وذلك  لالنتخابات«،  الطريق 
الناطق باسم وزارة الخارجية عن الموقف الفرنسي 
العودة  الناطق أن  المؤتمر، وأضاف  بشأن موعد 
»إعادة  تشمل  ليبيا  في  السياسية  العملية  إلى 

االقتصادية  واإلصــالحــات  المؤسسات،  توحيد 
واألمنية، التي تعتبر حاسمة لتحقيق االستقرار في 

البالد«.
الماضي،  سبتمبر   17 في  برلين  واستضافت 
دول  عن  ممثلين  ضم  معلن«  »غير  اجتماعا 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا 
والصين وتركيا واالتحاد األفريقي وجامعة الدول 
لألمم  الخاص  المبعوث  حضره  كما  العربية، 
المتحدة إلى ليبيا، غسان سالمة، وذلك بمبادرة 
من المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، لمعالجة 

األزمة الليبية.
تأييد إقليمي

لدول  إقليمي  بتأييد  السراج  موقف  ويحظى 
فاعتبر  الوفاق،  قوية مع حكومة  ترتبط بعالقات 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، 
ناصر بوريطة، الذي ستحتضن بالده أول مؤتمر 
أن  المقبل  الشهر  ليبيا  حول  دولــي  اقتصادي 
جيدا«،  اتفاقا  يزال  وال  كان  الصخيرات  »اتفاق 
معربا عن األسف لكون تكاثر المبادرات يؤدي إلى 

نوع من التنافر بينها.
و في كلمة خالل اجتماع وزاري لمجلس السلم 
بمبادرة  انعقد  األفريقي  لالتحاد  التابع  واألمن 
ثالث  طريق  بالتأكيد  »ثمة  قــال  المغرب  من 
وفعالة  صريحة  تعبئة  إعادة  عبر  بالضرورة  يمر 
دورا  األفريقي  لالتحاد  أن  مبرزا  ومتناسقة«، 

يضطلع به في هذا الشأن.
اتفاق  في  البنود  أهم  فإن  المغرب  نظر  وفي 
المتعلق  الملحق  وهــو  تطبق  لم  الصخيرات 
بالجوانب األمنية، فضال عن األخذ بعين االعتبار 

التطورات الميدانية التي حصلت منذ إقراره.
إنه  له  سابق  تصريح  في  بوريطة  ناصر  وقال 
وقف  بمراقبة  المكلفة  الهياكل  تعزيز  »دون 
إطالق النار، والعمل على أال تبقى البنى األساسية 
الميليشيات  سيطرة  تحت  المطار  مثل  للدولة 
يتعين  التي  الوطنية  الشرطة  يد  في  ووضعها 
السياسي  المسلسل  يفضي  لن  تكوينها  ضمان 

إلى نتيجة«.
فال  والجزائر  تونس  المباشران  الجاران  أما 
خطة  دعمهما  ويــؤكــدان  إال  مناسبة  يفوتان 
إذ  سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث 
خميس  التونسي،  الخارجية  الشؤون  وزير  وصف 
الجمعية  أعمال  في  له  كلمة  خالل  الجهيناوي، 
المتحدة  لألمم  والسبعين  الرابعة  العامة 
تطورات  من  ليبيا  تشهده  ما  نيويورك،  في 
بـ»الخطير«، مذكرا بموقف تونس الداعي لوقف 
فوري لالقتتال وللعمليات العسكرية والعودة إلى 

المسار السياسي الذي ترعاه األمم المتحدة.
بمواصلة  بالده  التزام  التونسي  الوزير  وجدد 
رئيس  مبادرة  إطــار  في  جهدها  قصارى  بــذل 
السبسي،  قائد  الباجي  الــراحــل،  الجمهورية 
الجزائر  الشقيقتين  مع  الكامل  وبالتنسيق 
األشقاء  لمساعدة  الدولية،  والمجموعة  ومصر 
خالل  من  الراهنة  األزمــة  تجاوز  على  الليبيين 
المصلحة  وتغليب  والتوافق  الحوار  إلى  االحتكام 
التسوية  تحقيق  من  يمكن  بما  لبالدهم،  العليا 

السياسية الشاملة.
شدد  بوقادوم  صبري  الجزائري  نظيره  بينما 
ودون  الليبيين  دون  لألزمة  اليوم  حل  »ال  أنه 
والتدخل  السالح  لغة  أن  مضيفا  الجوار«،  دول 
األنسب  المقاربة  يكونا  أن  يمكن  ال  الخارجي 
للحل. وقال إن عجز المجموعة الدولية عن اعتماد 
المقاربات المناسبة وفق ما تقتضيه مبادئ ميثاق 
األمم المتحدة والقانون الدولي »زاد من حدتها 

وساهم في تغذية ثقافة التطرف والعنف«.
تجري  وتحركات  متصلبة  مواقف  بين  ومــا 
تبقى  استدعاؤها،  يجري  وأدوار  تطرح  وشروط 
برلين،  مؤتمر  ما  تالحق  االستفهام  عالمات 
وفرص التوصل لحل دائم وشامل يقيل البالد من 
أزمتها، خصوصا أن حرب العاصمة دخلت مرحلة 

الجمود العسكري الذي يبدو أنه سيطول.

في وقت تستمر المواجهات العسكرية على أطراف العاصمة طرابلس 
لليوم منذ قرابة الستة أشهر، دون تمكن أي طرف من حسم األمور 
دولية  مبادرة  مالمح  األيام  هذه  تبرز  اآلن،  حتى  لمصلحته  عسكريا 
الليبية  للخروج بموقف موحد من أجل محاولة احتواء األزمة  جديدة 
التي بات يرى فيها األوروبيون ودول الجوار الليبي تشكل خطرا أمنيا 

على المنطقة.
تعد  مبادرة  عن  لـ»الوسط«  غربي  دبلوماسي  مصدر  وكشف 
أنغيال  األلمانية،  المستشارة  أخيرا  جمع  لقاء  عقب  غربية،  دول  لها 
ميركل، بالمبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، حيث تم االتفاق 
)الواليات  األمن  مجلس  في  الكبرى  الدول  يجمع  لقاء  ترتيب  على 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا( ببرلين يومي 14 و15 
وقطر،  وتركيا  واإلمارات  ومصر  إيطاليا  وبمشاركة  المقبل،  أكتوبر 
الليبية.  األزمة  احتواء  على  يساعد  برأي موحد  الخروج  بهدف  وذلك 
وأوضح المصدر أن هذا االجتماع سيعقبه اإلعداد لمؤتمر ليبي–ليبي 
يأتي ضمن جهود كل أطراف األزمة برعاية األمم المتحدة واالتحاد 

األفريقي.
ويظهر تباين في اآلراء حيال هذه المبادرة من قبل أعضاء مجلس 
الدولة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات سياسية ومهتمين بالشأن 
الليبي، ففي وقت رأى فوزي العقاب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن 
المبادرة تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى حل للوضع المتأزم في ليبيا 
حّذر  واإلقليمية،  الدولية  األطراف  بين  اتفاق  إلى  الوصول  حال  في 
الليبيين عن  غياب  الليبي من  البرلمان  رئيس  نائب  النويري،  فوزي 

أي مؤتمر دولي يخص بلدهم،
دور المجتمع الدولي

به  وتشارك  ليبية  وبنكهة  ليبيًا  يكون  أن  يجب  الحل  أن  وأكد 
مؤكدا  الفشل«،  مصيره  سيكون  و»إال  الليبية  الوطنية  الشخصيات 
»أن دور المجتمع الدولي يجب أن يكون داعما مسار حل عادل لألزمة 
يصنعه الليبيون وليس بديال عنهم وهم قادرون على ذلك متى كفت 

األطراف الخارجية عن تدخلها«.
العقاب في تصريح إلى »الوسط« أن »ما يحدث في ليبيا  واعتبر 
ليس سوى انعكاس الختالفات دولية وإقليمية وصراع على المصالح 
في ليبيا«. وقال إن االجتماع المتوقع الذي تعمل عليه الدول الغربية 
سيعقد في ألمانيا، وإنه »يأتي نتيجة يقين غسان سالمة أن األطراف 
الدولية  األطراف  طالما  تسوية  إلى  للتوصل  جاهزة  ليست  الليبية 

واإلقليمية لم تتفق في ما بينها«.
»ضرورة  على  شدد  النويري  الليبي  البرلمان  رئيس  نائب  أن  غير 
جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، وضرورة أن يعلو صوت العقل 
والحكمة بينهم«، مؤكدا أنه حان الوقت ليتسلم مجلس النواب زمام 
انقسامه  تريد  التي  األطراف  كل  على  وليرد  الحل،  لوضع  المبادرة 
الدولة  مجلس  يفعل  كما  اختصاصاته  على  القفز  تريد  أو  إلنهائه 

وبعض الجهات.

لقاء ليبي– إلى ترتيب  إلى »الوسط«  النويري في تصريحه  ودعا 
والتيارات  القوة  فيه كل  وتشارك  النواب  عليه مجلس  ليبي »يشرف 
بعيدا  الليبيين  يناسب  الذي  للحل  ليبية  مبادرة  لبلورة  الوطنية 
االتحاد  إلى  المبادرة  هذه  تقدم  أن  ويمكن  الدولية،  الصفقات  عن 

األفريقي ليتبناها ويدعمها دوليا«.
وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس اشتباكات، دامية منذ أكثر من 
170 يوما، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، التي يقودها 
على  الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات  خليفة حفتر،  المشير 
»تحرير  عنوان  تحت  العاصمة،  إلى  الدخول  حفتر  المشير  قرار  أثر 

مدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة«.
االتحاد األفريقي شريك أساسي

البرلمان  رئيس  نائب  له  يدعو  الذي  األفريقي  االتحاد  دور  وحول 
حالة  من  للخروج  أساسيا  شريكا  ليكون  به  بالدفع  فرنسا  وتسعى 
النواب  مجلس  من  قبوال  يلقى  والذي  ليبيا،  تعيشها  التي  االنسداد 
واألوساط السياسية، فقد اتهم العقاب االتحاد األفريقي بأنه »طرف 
بالتالي طرف ال  إقليمية، وهو  لتأثير فرنسا ودول  غير محايد يخضع 

يقف على مسافة واحدة من الجميع«.

من جهته، شدد خالد المريمي، األمين العام لحزب تحالف القوى 
الوطنية، على »أهمية وفاعلية دور االتحاد األفريقي في المساهمة 
إلى  الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح  في  مشيرا  الليبية«،  األزمة  بحل 
رئيس  نغسو،  ساسو  دينس  الديمقراطية  الكونغو  دولة  رئيس  أن 
التحالف،  اللجنة األفريقية المعنية بليبيا، اجتمع أخيرا برئيس حزب 
محمود جبريل، وبحثا في »إمكانية قيادة االتحاد األفريقي لمبادرة 
المؤثرة«.  الدول  بين  لصفقات  تفاديا  البالد  في  األزمة  لحل  ليبية 
بأن  اقتناعنا  »يعزز  األوروبية  المواقف  تناقض  أن  المريمي  واعتبر 
هناك من ال يريد إنهاء الصراع في ليبيا وانتظار طرف رابح للجلوس 
معه ووضع شروط عليه بهدف الحصول على تنازالت ال نعرف كيف 

ستكون«.
لدى  الليبي  الشأن  في  المحللين  كبيرة  قالت  السياق،  وفي 
لدى  اعتقادا  هناك  إن  غازيني،  كلوديا  الدولية،  األزمات  مجموعة 
الغلبة لألقوى  يمنح  ما  العسكري هو  بأن »الحل  المتقاتلة  األطراف 
واستبعدت  سياسيا«،  لمصلحته  القوى  موازين  ويحسم  عسكريا 
الليبية  لألطراف  الداعمة  الخارجية  األطــراف  بين  اتفاق  حصول 

المتقاتلة، مشيرة إلى أن »حل األزمة الليبية ما زال بعيدا«.
ويرى نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن المخرج من 
حالة االنسداد في األزمة الليبية هو بـ»اإلسراع في إجراء انتخابات« 
داعيا إلى ضرورة جلوس الليبيين على طاولة الحوار، واالتفاق على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كامل البالد وتعمل وفق مشروع 
التنمية  وعدالة  الدولة  مؤسسات  توحيد  إعــادة  يضمن  واضــح 

الفساد«. ومحاربة 

أسئلة صعبة حول املبادرة األملانية

الحل القادم من الخارج.. بني تحفظ وقبول أطراف الداخل

 العقاب: فرصة كبيرة للحل إذا اتفقت األطراف 
الدولية واإلقليمية

 روما تستقطب الدعم األميركي.. وباريس 
تتمسك باملؤتمرات الدولية السابقة

القاهرة، عواصم، الوسط

طرابلس–عفاف القبالوي



محليات 04
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القاهرة ــ  الوسط

تأخر صرف املعاشات األساسية أزمة مستمرة تبحث عن حلول
المعاشات في عموم  وسط معاناة مستمرة ألصحاب 
أنحاء ليبيا، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر، 
على  الجاري،  األسبوع  للدولة،  األعلى  المجلس  دخل 
خط األزمة، بحثا عن مخرج لها بالتعاون والتنسيق مع 
العامة  الهيئة  منها  المقدمة  وفي  المعنية،  األطراف 
الرابطة  ممثلو  وكذلك  االجتماعي،  التضامن  لصندوق 

العامة للمتقاعدين.
الماضي،  الثالثاء  كانت  المساعي،  تلك  محطات  آخر 
حيث بحث رئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، 
للمتقاعدين، خليل شقماني،  العامة  الرابطة  رئيس  مع 
مؤكدا  التسوية،  وتنفيذ  المتقاعدين  معاشات  زيادة 
التغطية  الرئاسي قرار تخصيص  أنه يتابع مع المجلس 

المالية.
على  للدولة،  األعلى  المجلس  نشره  بيان  ووفق 
المجلس  بمقر  عقد  االجتماع  فإن  »فيسبوك«،  موقع 
العامة  الرابطة  عضو  من  كل  وحضره  طرابلس،  في 
االتفاق  متابعة  لجنة  ورئيس  سالم،  عمر  للمتقاعدين، 

السياسي بالمجلس األعلى للدولة، بشير الهوش.
البيان أوضح أن المجلس طالب في أكثر من مناسبة 
للمعاناة  رفعا  المتقاعدين،  معاشات  زيادة  قرار  بتنفيذ 
وتحقيقا لتوزيع أكثر عدال للموارد المتاحة، نظرا إلى ما 
تعانيه شريحة المتقاعدين من تحديات في ظل الظروف 

الراهنة.
إلى  المعاشات  أصحاب  أوضاع  تحسين  قرار  ويعود 
من  بمنح  قرار  صدر  حيث   ،2014 العام  من  أبريل 
على  يزيد  ال  )تقاعديا–تأمينيا(  ضمانيا  معاشا  يتقاضى 
مبلغ 450 دينارا، زيادة مالية قدرها 354 دينارا شهريا 
زادت  لمن  وذلك   ،2011 مارس  من  الثالث  من  ابتداء 
 353 معاشاتهم بنسب متفاوتة، من دينار واحد وحتى 

دينارا.
المشري،  خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  وكان 
الهيئة  إدارة  رئيس مجلس  الماضي، مع  اإلثنين  بحث، 
فتحي  مصطفى  االجتماعي،  التضامن  لصندوق  العامة 

مساع حكومية إليجاد مخرج لها..

معاناة املهاجرين تتفاقم و»داخلية الوفاق« تدعو ملراعاة ظروفهم
في  الشرعيين  غير  المهاجرين  أزمة  تزال  ال 
معاناتهم  تفاقم  وسط  مكانها،  تراوح  ليبيا 
المتوسط،  البحر  عرض  وفي  اإليواء،  بمراكز 
وذلك بالتزامن مع تحركات حكومية ودبلوماسية، 
أمل  على  باألزمة،  المعنية  الدولية  األطراف  لدى 

الوصول إلى حلول طال أمد انتظارها.

آخر صور المعاناة
آخر صور المعاناة شهدها ساحل البحر المتوسط، 
السواحل  وحرس  البحرية  القوات  تمكنت  حيث 
الليبي، من إنقاذ 31 مهاجرًا أفريقيًا، شمال مدينة 

صبراتة.
البحرية  للقوات  التابع  اإلعالم  مكتب  وقال 
بموقع  صفحته  على  نشره  بيان  عبر  الليبية، 
اإلنقاذ  عملية  إن  الماضي،  الثالثاء  »فيسبوك«، 
غير  هجرة  قارب  بوجود  بالغ  على  »بناء  تمت 
شرعية يحتاج إلى إنقاذ«، وجرت عن طريق دورية 
بالقوات  الغربي  القطاع  السواحل  لحرس  تابعة 
البحرية نقطة مصفاة الزاوية )الزورق الزاوية( عند 

الساعة 11:30 األحد الماضي.
وأوضح المكتب في البيان نفسه: »بدأت عملية 
من  بالقرب  وتمت   ،14:35 الساعة  نحو  اإلنقاذ 
صبراتة،  شمال  مياًل   65 نحو  النفطية  المنصات 
وكان على متن القارب 31 مهاجرًا غير شرعي؛ 25 
من ساحل العاج، وثالثة من السودان، وثالثة من 

تشاد.
ميناء  إلى  اإلثنين،  فجر  المهاجرين،  نقل  وجرى 
المصفاة.  نقطة  في  وإنزالهم  الزاوية،  مصفاة 
لهم،  والطبية  اإلنسانية  المساعدة  تقديم  وبعد 
وتم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.

جهود مماثلة
التابع  السواحل  حرس  جهاز  تمكن  وبالمثل، 
للقوات البحرية، فجر األحد الماضي، من إنقاذ قارب 
شرعي،  غير  مهاجرًا   71 متنه  على  كان  مطاطي 

وذلك على بعد 45 مياًل شمال غرب الخمس.
أن  البحرية  للقوات  التابع  اإلعالم  مكتب  وذكر 
غرفة عمليات حرس السواحل تلقت، ظهر السبت 
الماضي، نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعي 
»قمينس«  الزورقان  أبحر  لذا  الخمس،  شمال 
عدة  استمرت  وإنقاذ  بحث  مهمة  في  و»أوباري« 
الساعة  المهاجرين  قارب  على  عثر  حتى  ساعات 
03:00 فجر األحد، حسب بيان المكتب عبر صفحته 

على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
توجه  اإلنقاذ  طاقم  أن  البيان  وأضاف 
سودانيًا،   27 وهم  الشرعيين،  غير  بالمهاجرين 
فلسطينيين،  و3  مصريًا،  و15  باكستانيًا،  و25 
وسوري واحد، إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، 
وإنزالهم الساعة 09:45 صباحًا، حيث جرى تقديم 

المساعدة اإلنسانية والطبية لهم.
من  يتمكن  لم  الجهاز  أن  إلى  البيان  وأشار 
بغرض  بالمنطقة  اإليواء  مراكز  أحد  مع  التواصل 
تسليم المهاجرين، الفتًا إلى أنه »بعد طول انتظار 

تم إخالء سبيلهم«.
للقوات  التابع  السواحل،  حرس  جهاز  ويحرص 
بغرض  مكثفة،  دوريات  تسيير  على  البحرية، 
تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة 
المياه  في  القانونية  غير  واألعمال  التهريب  أنواع 
الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، 
وفق  الليبية،  بالمياه  الحكومية  غير  والمنظمات 

البيان نفسه.
ما  البحرية،  والثقافة  اإلعالم  مكتب  نفى  كما 

تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، بشأن 
غرق 50 مهاجرًا غير شرعي، قبالة الساحل الليبي، 
تتبع  السواحل  حرس  أن  مؤكدًا  الماضي،  األحد 
وأنقذهم  المهاجرين،  هؤالء  يقل  الذي  القارب 
خالل عملية شاقة استغرقت 24 ساعة من البحث.

ووفق بيان للمكتب، فإن حرس السواحل تلقى 
وحداته  لتتحرك  الماضي،  السبت  صباح  بالغًا، 
البحث  عملية  واستمرت  المذكور  القارب  لتتبع 
إلى مشاركة زورقين وقارب  حتى فجر األحد، الفتًا 
البحث،  عملية  في  األوسط  القطاع  من  مطاطي 
حتى تم العثور على القارب وإنقاذ كافة المهاجرين 

غير الشرعيين عليه.
وعبر المكتب عن دهشته من الخبر غير الصادق 
مثل  أن  مؤكدًا  المهاجرين،  غرق  بخصوص 
ومحاولة  العكر،  الماء  في  »اصطياد  األخبار  هذه 
وجزء  واإلنسانية،  الوطنية  جهودنا  في  للتشكيك 
من حرب شعواء تشن علينا منذ سنوات من قبل 
جهات باتت معروفة ونواياها لم تعد مخفية علينا 

وعلى كل محب للحقيقة«.

إحصاءات رسمية
وخالل الفترة من الخامس عشر حتى الثامن عشر 
من سبتمبر الماضي، أنقذ حرس السواحل بالقوات 
 493 والغربي(،  وطرابلس  )األوسط  البحرية 
قوارب  ستة  متن  على  كانوا  شرعي،  غير  مهاجرًا 
مطاطية، بينهم أطفال ونساء شمال غرب وشمال 

شرق طرابلس.
وقت  في  أصدره  بيان  في  الحرس،  وأوضح 
األوسط  القطاع  من  »أوباري«  الزورق  أن  سابق، 
قام بعمليتي إنقاذ، األولى يوم 15 سبتمبر الجاري، 

 4 بينهم  غير شرعي  77 مهاجرًا  إنقاذ  حيث جرى 
شمال  مطاطي  قارب  متن  على  كانوا  سيدات، 
إنقاذ  جرى  سبتمبر،   16 يوم  والثانية  الخمس، 
أربع نساء وطفل،  96 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 
كانوا على متن قارب مطاطي من جنسيات أفريقية 

وآسيوية.
إلى  بهم  والوصول  المهاجرين  نقل  وجرى 
نقاط الخمس لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم، 
وتقديم المساعدة اإلنسانية والطبية للمجموعتين 
وتسليمهم إلى جهاز مكافحة مركز إيواء الخمس.

كما أنقذ حرس السواحل طرابلس، ثالثة قوارب 
16 سبتمبر  الماضي  اإلثنين  يوم  األول  مطاطية، 
 80 بينهم  شرعي  غير  مهاجرا   83 يحمل  وكان 
قارب  متن  على  كانوا  مصريين،  وثالثة  سودانيا 
مطاطي شمال الخمس، ويوم الثالثاء، جرى إنقاذ 
وطفل،  امرأتان  بينهم  شرعي  غير  مهاجرا   83
غير  مهاجرين   104 إنقاذ  جرى  األربعاء،  وأمس 
شرعيين بينهم 18 امرأة، وثالثة أطفال كانوا على 
متن قارب مطاطي على بعد 15 ميال شمال شرق 

زوارة.
وجرى نقل المهاجرين إلى نقطة اإلنزال لحرس 
السواحل بقاعدة طرابلس البحرية والوصول بهم 

وتقديم المساعدة اإلنسانية والطبية لهم.
التابع  »تليل«  الزورق  أن  إلى  البيان  وأشار 
 50 كذلك  أنقذ  السواحل  لحرس  الغربي  للقطاع 
مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي 

شمال صبراتة.
ميناء  إلى  إنقاذهم  بعد  المهاجرين  نقل  وجرى 
الزاوية، حيث نقطة حرس السواحل، وتم  مصفاة 
بعد  بالزاوية  النصر  إيواء  مركز  إلى  تسليمهم 

تقديم المساعدة اإلنسانية والطبية.

تحركات حكومية
حلول  إيجاد  إلى  الرامية  التحركات  صعيد  وعلى 
لألزمة، التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
مكتب  رئيس  الماضي،  الثالثاء  الشيباني،  محمد 
المتحدة؛  باألمم  اإلنسانية  والشؤون  التنسيق 

لبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
وركز االجتماع، الذي عُـقد بديوان الوزارة، على 
»إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من 
مراكز  داخل  الشرعيين  غير  المهاجرين  معاناة 

اإليواء، ومراعاة ظروفهم اإلنسانية«.
»هي  الليبية  الدولة  أن  على  الشيباني،  وشدد 

دولة عبور وليست مقصدا لهؤالء المهاجرين«.
المسجلين  اللجوء  وطالب  الالجئين  عدد  ويبلغ 
لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في 
ليبيا 53 ألفا و410 الجئ، منهم 5 آالف و550 فردا 
جرى تسجيلهم في العام 2019، وفق تقرير صادر 
الشهر  ونُشر  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  عن 

الماضي.

ردود فعل دولية
لألمم  السامية  المفوضة  رفضت  جانبها،  من 
المتحدة لشؤون الالجئين، كارلوتا سامي، الجمعة 
المياه  في  المعترضين  الالجئين  عادة  الماضي، 
الدولية إلى ليبيا، معتبرة أن األوضاع في البالد ال 
تسمح بعودتهم بسبب الوضع اإلنساني والصراع 

الدائر بين أطراف مختلفة.
سامي،  عن  اإليطالية،  »آكي«  وكالة  ونقلت 
دعوتها السلطات في روما، لتكون مثااًل في مجال 

المفوضية  إن  وقالت  ليبيا،  من  المهاجرين  إجالء 
»تعتبر الحوار اإليجابي للغاية، الذي جرى مع وزير 
الخارجية لويغي دي مايو بشأن المهاجرين، تم في 

ظل تقاسم مبادئ التضامن واإلنسانية«.
كيف  المقبلة  األسابيع  في  »نرى  وتابعت: 
سيتحقق هذا التعاون«، مضيفة أنه يمكن إليطاليا 
أن تكون مثااًل للدول األوروبية األخرى فيما يتعلق 

بعمليات اإلجالء اإلنساني.
وأشارت إلى »التمكن بالفعل من المضي قدمًا 
المهاجرين«،  ليبيا إلنقاذ  اإلجالء من  في عمليات 
استعدداد  وزيادة  أسرع  »آلية  إلى  للحاجة  مشيرة 

الدول األوروبية«.
للغاية،  مهم  بـ»العب  إيطاليا  سامي  ووصفت 
العمل  األخرى  األوروبية  الدول  من  نتوقع  ولذلك 
الى  الفتة  ملموسة«،  حلول  إلى  التوصل  على 
للمهاجرين،  اإلنساني  اإلجالء  إلى  »إضافة  أنه 
ودعم  االحتجاز  مراكز  إغالق  إلى  المنظمة  تدعو 

المهاجرين ميدانيًّا«.
وشددت: »يجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء 
غير  بطريقة  إليها  يصل  لمن  ليتسنى  مفتوحًا، 

قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء«.
تصريحات سامي جاءت، بعد يوم واحد من لقاء 
الخميس  الترهوني،  روما عمر  الليبي لدى  السفير 
لوتشيانا  اإليطالية  الداخلية  وزيرة  مع  الماضي، 
المورجيزي، حيث بحث االثنان ملفات الهجرة غير 
الشرعية ومكافحة اإلرهاب والتهريب، فى أول لقاء 
يجمع بينهما بعد تأدية وزيرة الداخلية اإليطالية 

اليمين الدستورية مؤخرًا.
رحبت  إيطاليا،  في  الليبية  للسفارة  بيان  ووفق 
أيضًا  االجتماع  وتطرق  بالترهوني،  المورجيزي، 

لعدة ملفات أخرى تهم أمن البلدين.
زيارة  تنسيق  على  النهاية  في  الطرفان  واتفق 
مرتقبة للوزيرة اإليطالية إلى ليبيا فى أقرب وقت 

ممكن.

كارثة تتصاعد
الدولية  المنظمة  أعلنت  نفسه،  السياق  وفي 
للهجرة، الثالثاء الماضي، ارتفاع ضحايا الغرق بين 
المتوسط  البحر  في  الشرعيين  غير  المهاجرين 
إلى 994 من الرجال والنساء واألطفال خالل العام 

.2019
للهجرة،  الدولية  المنظمة  باسم  الناطق  وقال 
ليونارد دويل، في تصريحات نقلتها وكالة »آكي« 
اإليطالية، إنه »وسط موجة متصاعدة من المشاعر 
المعادية للمهاجرين في سياستنا في جميع أنحاء 
حالة   1000 لنحو  المروع  الرقم  هذا  فإن  العالم، 
وفاة يرجع إلى حد ما إلى الموقف المتشدد والعداء 

الصريح للمهاجرين الفارين من العنف والفقر«.
تؤلمنا  البحر  في  المذبحة  »هذه  أن  وأضاف 

جميعا، إنه عار علينا جميعا«.
تماما  تتأكد  لم  أنها  الدولية  المنظمة  وذكرت 
من حادثة وقعت قبالة المغرب في نهاية األسبوع 
الماضي، مشيرة إلى أنها تحاول التحقق من تقارير 
أفادت بفقدان ما يصل إلى 40 مهاجرا في حادث 

غرق سفينة.
هذه  تأكيد  حال  »في  إنه  المنظمة  وتقول 
ألف  إلى  العام  هذا  القتلى  عدد  سيرتفع  الحادثة 
سيصادف   2019 »العام  بأن  منوهة  شخص«، 
التوالي الذي سجلت فيه ألف  العام السادس على 
حالة وفاة، على األقل في المياه التي تفصل أوروبا 

عن أفريقيا والشرق األوسط«.

دراسة علمية
وكانت رسالة ماجستير، بجامعة الشرق األوسط 
زيد،  أبو  إمحمد  محمد  الباحث  أعدها  األردنية، 
األمن  وأثرها على  الشرعية  بعنوان: »الهجرة غير 
الجاري،  العام  مطلع  أوصت،  الليبي«،  القومي 
بمواجهة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، من خالل 
التصدي للدوافع التي تسهم في ازدياد الهجرة غير 
الشرعية، مثل تفعيل العناصر األمنية على الحدود 
وجوية  وبحرية  برية  دوريات  تسيير  خالل  من 
التي  والدول  )ليبيا(،  العبور  دولة  بين  مشتركة 
المتورطة  الجماعات  لتعقب  المهاجرون  يقصدها 
القومي  األمن  أجل حماية  البشر، من  في تهريب 
االقتصادية  األوضاع  تحسين  أجل  من  الليبي، 

والسياسية واألمنية.
االلتزام  على  بالعمل  الدراسة  أوصت  كما 
الليبي  القومي  الحاكمة لمكونات األمن  بالمبادئ 
والترابية  الوطنية  ليبيا  وحدة  حماية  خالل  من 
على  التامة  وسيطرتها  واستقاللها،  وسيادتها 
في  أجنبي  تدخل  أي  ورفض  الدولية،  حدودها 
الكامل  وااللتزام  الليبية،  الداخلية  الشؤون 
المبنية  السياسية  والعملية  الدستوري  باإلعالن 
السلمي  والتداول  الديمقراطية  مبادئ  على 
التعاون  تكثيف  على  كذلك  العمل  مع  للسلطة، 
غير  الهجرة  لمكافحة  األمنية  المصالح  بين جميع 
الشرعية، ومصالح الدول المجاورة من خالل تبادل 
الظاهرة،  تلك  مع  التعاطي  كيفية  حول  الخبرات 
وتشديد اإلجراءات التي تحد من محاوالت التسلل 

للدولة الليبية.
إلنجاح  السعي  كذلك  شملت  الدراسة  توصيات 
الوطنية،  المصالحة  وتحقيق  السياسي،  الحل 
إلنجاز  الكافية  والمرونة  الحسنة  النوايا  وإبداء 
استنزاف  ويوقف  الوطنية،  الشراكة  يحقق  توافق 
للنهوض  المستقبل  آفاق  ويفتح  الدولة،  مقدرات 

والتقدم.

القوات البحرية أنقذت العشرات خالل األسبوع..
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المعاشات  أصحاب  مرتبات  تأخر  أزمة  حل  الجعيبي، 
األساسية من شهر مايو من العام الجاري.

رسمي،  بيان  في  للدولة،  األعلى  المجلس  وأوضح 
االتفاق  متابعة  لجنة  رئيس  حضره  الذي  االجتماع  أن 
حل  أيضا  بحث  الهوش،  بشير  بالمجلس،  السياسي 
المشاكل التي يعاني منها صندوق التضامن االجتماعي.
المجلس  مع  والتواصل  بذل جهوده  المشري  وتعهد 
المشاكل  ومعالجة  المتأخرة،  المرتبات  لصرف  الرئاسي 

التي تواجه الصندوق.

حلول جذرية
العامة  بالهيئة  العمل  سير  آلية  إلى  أيضا  تطرق  اللقاء 
لصندوق التضامن االجتماعي، ومناقشة الصعوبات التي 
تواجه الهيئة، وأبرز ما نوقش هو المعاشات األساسية 
المتأخرة والمستحقات في  وإيجاد حلول لصرف األشهر 
األعلى  المجلس  رئيس  أكد  حيث  ممكن،  وقت  أقرب 
تأخير  لمشكلة  جذرية  حلول  إيجاد  ضرورة  للدولة 
المعاشات األساسية، ألن هذه المنفعة ال تتحمل التأخير 

ويجب أن تصرف بشكل شهري.

األعلى  المجلس  رئيس  أثنى  نفسه،  البيان  وحسب 
العاملون  به  يقوم  الذي  اإلنساني  العمل  على  للدولة 

بالهيئة كافة.

إشكاليات فنية
سرت،  فرع  الصحارى،  مصرف  أعلن  نفسه،  السياق  في 
وإدخال جميع  المعاشات،  أيام حل مشكلة حوافظ  قبل 
االجتماعي  التضامن  صندوق  لفرع  األساسية  الحوافظ 
بالمنطقة الوسطى، سرت، وذلك لشهري مارس وأبريل.

الخاصة  الفنية  اإلشكاليات  حل  المصرف  وأكد 
صفحتها  على  البلدية  بيان  حسب  الفرع،  بمنظومة 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
صندوق  فرع  مدير  صرح  الماضي،  أغسطس   25 وفي 
يوسف  سرت،  الوسطى  بالمنطقة  االجتماعي  التضامن 
النواري، بأن اإلدارة المالية بالفرع أحالت حوافظ المعاشات 
واألرامل  والمعاقين  األساسية  الماضي  أبريل  شهر  عن 
والمطلقات، إلى الحسابات الجارية لمستفيديها بالمصارف 
التجارية. وكشف النواري في تصريح سابق لـ»الوسط« أن 
األساسية  للمعاشات  المالية  للحوافظ  اإلجمالية  القيمة 

بالمنطقة تبلغ ثالثة ماليين و620 ألف دينار.
وأشار إلى أن صندوق التضامن االجتماعي بالمنطقة 
تواجه  التي  المعوقات،  بتذليل  حاليا  يقوم  الوسطى 
والبكم  الصم  ومدارس  المعاقين  تأهيل  إعادة  مراكز 
ومركز التوحد بسرت، من خالل توفير بعض اإلمكانات 
ما  في  عوائق  هناك  أن  النواري  وأوضح  لهم.  الالزمة 
عربات  مثل  ومستلزمات  إمكانات  وصول  بتأخير  يتعلق 
التنقل والحافظات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 

في سرت.
ووضع  األزمة  لبحث  المستمرة  المحاوالت  وضمن 
حلول لها، كانت وزيرة الشؤون االجتماعية، في حكومة 
فبراير  في  بحثت  قد  الشافعي،  منصور  فاضي  الوفاق، 
من العام الجاري، مع رئيس اللجنة التسييرية لصندوق 
الموضوعات  الجعيبي،  مصطفى  االجتماعي،  التضامن 
المتأخرة  الشهور  وصرف  األساسي  بالمعاش  المتعلقة 

وسبل تأمين انتظامها.
الشؤون  لوزارة  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وحسب 
خالل  جرى  فقد  وقتها،  الوفاق،  حكومة  في  االجتماعية 
الرئاسي  المجلس  مع  التنسيق  ضرورة  تأكيد  اللقاء 
المالية  التغطية  توفير  أجل ضرورة  المالية، من  ووزارة 
لرفع  ممكن،  وقت  أقرب  في  المعاشات  لصرف  الالزمة 
المعاناة عن المستفيدين منها، وجرى تأكيد أن الوزارة 
األساسية  المعاشات  لصرف  دائما  يسعيان  والصندوق 
خارج  تأخير  من  ما حدث  أن  على  وقتها، مشددين  في 

عن إرادتهما.

<  اجتماع سابق للمفوضية بوزارة الشؤون االجتماعية في حكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي

<   المهاجرون غير الشرعيين.. أزمة مستمرة وحلول بعيدة المنال



محليات 05

بعد تعثر أوضاع شركة النظافة

القمامة تحاصر سكان بني وليد وتهدد البيئة

معرض ليبيا الزراعي يتحدي االنقسام
بمشاركة 320 عارض من كافة أنحاء البالد

بمشاركة واسعة من شركات زراعية وأخرى عاملة 
والصناعة  التجارة  وغرف  األغذية،  صناعة  في 
المنتجين والفالحين  إلى جانب كبار  والتعاونيات، 
معرض  اختتم  والدواجن،  الحيوانات  ومربي 
األسبوع  أول  الرابعة،  دورته  أعمال  الزراعي  ليبيا 
الفترة  في  فعالياته  المعرض  ينظم  حيث  الجاري، 

30 سبتمبر كل عام. 25 وحتى  من 
الزراعية  للمنتجات  المخصص  المعرض،  وأقيم 
الزراعة،  مجال  في  الحديثة  والتقنيات  والخدمات 
تبعد  التي  البوانيس،  بوادي  تمنهنت  ببلدة  في 
الطريق  في  كم   30 بمسافة  سبها  مدينة  عن 

والجفرة. الرابط بين سبها 
المهندس  للمعرض،  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
تصريحات  في  قال  الهادي،  علي  محمد 
العام  دورة  في  شهد  المعرض  إن  لـ»الوسط« 
والمشاركين،  العارضين  من  كبيرا  زخما  الجاري 
 320 المشاركين  العارضين  عدد  بلغ  حيث 
والمعدات  اآلالت  مشاركاتهم  وشملت  جهة، 
جانب  إلى  وملحقاتها،  والمضخات  الزراعية 
المحسنة  والبذور  البستنة  ومعدات  الري،  معدات 
المضافة، وكذلك المبيدات واألسمدة، إلى جانب 
إلى  باإلضافة  والعسل،  النحل  تربية  مستلزمات 

الدواجن. تربية  مستلزمات 
أجنحة  عدة  المعرض  »شمل  الهادي:  وأضاف 
ومشتقاته،  الزيتون  أجنحة  منها  المنتجات،  لعرض 
مثل زيت الزيتون وشتل وثمار الزيتون، إلى جانب 
التمور ومشتقاتها، من رب التمر وخل التمر وقهوة 
نواة التمر، وأنواع من فصائل غرس النخل، إضافة 
إلى بعض الخضراوات والبقوليات والفواكه، وألول 
كما  واألعالف،  الباباي  لشجرة  جناح  يخصص  مرة 
وشجر  النخيل  حول  ومحاضرات  ندوات  أقيمت 
الزيتون، وهناك أجنحة تم تخصيصها خالل فعاليات 
ومنتجات  المختلفة،  السعفية  للصناعات  المعرض 
عبر  ملحوظ  بشكل  شاركت  التي  المنتجة،  األسر 

معروضاتها المختلفة«.
للمعرض  التحضيرية  اللجنة  عضو  وواصل 
الرابعة:  دورته  إقامة  إلى ظروف  متطرقا  الحديث 
زخم  فإن  الوقود،  وقلة  األمنية،  الظروف  »رغم 
من  أكثر  مستوى  في  جاء  والمشاركات  الزيارات 
أن  الحالي  العام  دورة  ميز  الذي  واألمر  المتوقع، 
خامسا  يوما  المعرض  مدة  بزيادة  طالبوا  الناس 
فالمعرض  لذلك  التسوق،  من  مزيد  أجل  من 
ليبيا  يجمع  وبات  الدورة،  هذه  جدا  ناجحا  يعتبر 
كبيرا  إنجازا  يجعله  ما  وهو  واحد،  مكان  في  كلها 

في ظل الظروف الراهنة«.
شركات  إحدى  مديرة  منصور،  عبداهلل  ليلى 
مدينة  من  بالمعرض  للمشاركة  قدمت  التمور، 
طرابلس، وتحدثت إلى »الوسط« قائلة: »معرض 
ليبيا الزراعي أعطاني فرصة للتعرف إلى كثير من 
المنتجات  بعض  وكذلك  والشركات،  العارضين 
مثل  الجنوب،  في  تنتج  أنها  أعتقد  أكن  لم  التي 
المانجا والموز وأصناف من العنب، فقد كنا نعرف 
والثوم  والبصل  بالتمر  مشهور  الجنوب  أن  سابقا 
منتجاتي  لتسويق  فرصة  كان  والمعرض  فقط، 

التمر«. وهي من مشتقات 
األصيل  البيت  جمعية  مديرة  قالت  جانبها،  من 
الرابعة  المرة  هي  »هذه  معتوق:  عائشة  للتراث، 
السعفيات  بمنتجات  بالمعرض  فيها  أشارك  التي 
إقامة  انتظام  أسهم  وقد  المجففة،  والخضراوات 
دوراته في فتح آفاق للمنتج الصغير والحرفي ليقدم 

ما لديه من صناعات تراثية، كما فتح اآلفاق للتعامل 
أجل  من  التجارية  والمحال  الشركات  أصحاب  مع 
عدة  حوافز  تعطي  األمور  وهذه  كبير،  سوق  خلق 

للمنتجين لتطوير صناعاتهم إلى األفضل«.
إمحمد  المعرض،  زائري  أحد  قال  وبدوره، 
فزان  أهل  جمع  الزراعي  ليبيا  »معرض  العجيلي: 
خصوصا وليبيا عموما في مكان واحد، وهذا شيء 
في  والمعرض  الحالية،  الظروف  ظل  في  جميل 
كما  الناس،  من  كبيرا  إقباال  شهد  الرابعة  دورته 
متنفسا  أيضا  ومثل  المعروضات،  في  زيادة  شهد 
األجنحة  زياراتهم  عبر  فزان،  في  والعائالت  لألسر 
إلى  نظرا  بعضهم  ولقاء  بالمعرض،  المختلفة 

عدم وجود أماكن ترفيهية في الجنوب«.
محمد  المعرض،  في  المشاركين  أحد  وقال 
مربي  البالد،  شرق  توكرة  منطقة  من  إعوينات، 
»أعطاني  العسل:  إنتاج  صناعة  في  ويعمل  نحل 
في  ومحال  تجار  إلى  للتعرف  فرصة  المعرض 
العسل،  إنتاج  في  متخصصين  والغرب  الجنوب 
جانب  إلى  المعلومات  لتبادل  فرصة  وكانت 
مسوقي  من  عدد  مع  صفقات  وإبرام  التسويق 
يعتبر  المعرض  وهذا  الجنوب،  في  النحل  عسل 
عليها  االعتماد  يمكن  زراعية  اقتصادية  قاعدة 
عسل  من  المنتجات  وتسويق  لترويج  مستقبال 

وخالفه«. النحل 

لخدمات  العامة  الشركة  جهود  رغم 
النظافة في بلدية بني وليد للقضاء على 
مداخل  في  وانتشارها  القمامة  مشكلة 
ما  المشكلة  أن  إال  المدينة،  ومخارج 
زالت ظاهرة مقلقة تخيف أهالي المدينة 
الذين يخشون تراكم القمامة وما يترتب 

عليها من انتشار األوبئة واألمراض.
اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
عبدالمنعم  وليد،  بني  البلدي  بالمجلس 
الساعدي، في تصريحات إلى »الوسط«: 
»المجلس يحاول باستمرار، منذ انتخابه، 
حل مشكلة القمامة وإنشاء مكبات خاصة 
في  البلدي  والمجلس  المدينة،  خارج 
لخدمات  العامة  الشركة  مع  لقاء مستمر 
الشركة  لكن  وليد،  بني  في  النظافة 
تتبع  زالت  ما  ألنها  المركزية  تعاني 
وليست  مصراتة  في  الوسطى  المنطقة 

مستقلة مثل باقي القطاعات الخدمية«.
أحد  سالم،  محمد  قال  جانبه،  من 
وليد:  ببني  النظافة  شركة  موظفي 
ومنها  المشاكل  ببعض  تمر  »الشركة 
توافر  وعدم  المرتبات،  صرف  تأخر 
أداء  من  لتمكينها  الالزمة  الوسائل 
جانب  في  سواء  بها  المكلفة  مهامها 
التخلص من القمامة، أو تنسيق الحدائق 

وغيرها«.
وجود  »عدم  إلى  سالم  أشار  كما 
البلدية  داخل  كافية  مرحلية  مكبات 
بسبب نزاع بعض المواطنين مع الدولة 
ربكة في عمل  مما سبب  ملكيتها،  على 
الشركة، وكذلك مشكلة المكبات وتوفير 

مكب آخر بديل بعيد عن المدينة«.
ليبيا  لدى  اإليطالية  السفارة  وكانت 
ست  قدمت  طرابلس  العاصمة  في 
المجلس  إلى  خدمية  نظافة  سيارات 
البلدية  وليد تسلمها عميد  بني  البلدي 
المجلس  سلم  حيث  انوير،  سالم 

في  العامة  النظافة  إلى شركة  السيارات 
بأعمالها  للقيام  الشركة  لدعم  المدينة، 
للحد من مشكلة انتشار مكبات القمامة 

داخل البلدية.
يدعى  المواطنين،  أحد  قال  بدوره، 
من  تعاني  المدينة  إن  احميد،  عيسى 
وفق  رئيسة  مكبات  توافر  عدم  إشكالية 
عليها،  المنصوص  البيئية  االشتراطات 
تقوم  الذي  الوحيد  المكب  أن  موضحا 
الشركة بتجميع القمامة فيه يقع بالقرب 

من األحياء السكنية.
المسؤولة  الجهات  احميد  وطالب 

المنازل  من  لقربه  المكب  ذلك  بإزالة 
وليد،  بني  وجامعة  الخضراوات  وسوق 
والقوارض  األمراض  النتشار  تفاديا 

والحشرات الضارة.
الخدمات  لشركة  السابق  المدير  أما 
إن  فقال  الغديوي،  يونس  وليد،  ببني 
صرف  عدم  من  سابقا  عانت  الشركة 
»هؤالء  وأضاف:  للعاملين،  المرتبات 
أجنبية  عمالة  معظمهم  العاملون 
والشركة تتعامل معهم باليومية وليس 
مثل  الشخصية  الحسابات  طريق  عن 

الموظفين الليبيين«.

مع تمسك المعلمين بـ«االعتصام»
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مع بدء العد التنازلي النطالق العام الدراسي الجديد في 
ترتفع  الحالي،  أكتوبر   13 في  والمقرر  الشرقية،  المنطقة 
ونقص  األسعار  ارتفاع  من  الليبية  األسر  معاناة  وتيرة 
عن  وتعجزهم  األمور،  أولياء  كاهل  تثقل  التي  السيولة، 
ومالبس،  قرطاسية  من  الدراسية  المستلزمات  توفير 
بمنحة  الخاصة  كارد«  »الفيزا  بيع  على  بعضهم  أجبر  مما 
أرباب األسر، لينفتح باب جديد لسوق سوداء تلتهم أقوات 
الليبيين، بينما تتزايد معاناة أولياء األمور والطالب نتيجة 
العام  المعلمون  أعلنه  الذي  المفتوح،  االعتصام  استمرار 
انتظام  فرص  يقلص  والذي  العام،  هذا  ويستمر  الماضي 

الدراسة.
ويشكو مواطنون من ثقل أعباء المستلزمات الدراسية، 
عيد  منذ  واحد  دينار  على  يتحصلوا  لم  إنهم  ويقولون 
األضحى، مع كثرة المستلزمات المدرسية التي يحتاج إليها 
من  األسعار  في  تفاوتا  »الوسط«  ورصدت  واحد.  طالب 
المدرسية  الحقائب  أسعار  تتراوح  إذ  أخرى،  إلى  قرطاسية 
بين 65 و100 دينار، بينما يتراوح سعر حقيبة اإلفطار بين 
15 و30 دينارا بأشكال  الماء بين  25 و40 دينارا، وقنينة 

وأحجام مختلفة.
الصناعة  حسب  المدرسية  الكراسات  أسعار  وتتباين 
تبدأ  إذ  الدراسية،  والمادة  الخارجي  والشكل  الورق  وعدد 
األسعار من دينار وربع الدينار إلى ثالثة دينارات في إحدى 
الجامعة  طالب  كراسات  أسعار  تختلف  بينما  القرطاسيات، 
من 20 إلى 30 دينارا، أما الزي المدرسي فيختلف من مكان 
سجل  وهذا  معينا،  لونا  تطلب  مدارس  وهناك  آخر،  إلى 

استياء كبيرا لدى أولياء األمور.
ومع استمرار ما يصفها المواطنون بـ»األسعار السياحية« 
فائزة  المواطنتان  اضطرت  القرطاسيات،  بكل  باألسواق 
العبيدي وخديجة الزوي أيضا إلى بيع )الفيزا كارد( الخاصة 

الديون  بعض  تسديد  من  تتمكنا  حتى  األسر،  بأرباب 
المدرسية  المستلزمات  وشراء  الماضيين  للشهرين 

ألبنائهما.
وقد يضطر المواطن محمد جمعة أيضا إلى بيع )الفيزا 
الخاصة  المستلزمات  لشراء  األسر  بأرباب  الخاصة  كارد( 
بالمدرسة، ويقول: »ضرورات الحياة أصبحت مستحيلة في 
بارتفاع  ناهيك  والمعيشي،  االقتصادي  الوضع  تردي  ظل 

األسعار، فما البال بمستلزمات الدراسة؟«.
أن  إلى  األسعار  ارتفاع  القرطاسيات  أصحاب  أحد  وأرجع 
المنتج يصل إليهم بسعر مرتفع أساسا من المصدر، لتبيعه 
القرطاسية يزيد قليال على سعر الجملة الذي جاء به، للربح 
إلى أن كثيرا من أصحاب  الوسط«  لـ»بوابة  فقط، مشيرا 

كل  بتفعيل  المواطنين  مساعدة  يحاولون  القرطاسيات 
الخدمات المصرفية في السداد بالبطاقات والصكوك، ألن 

مشكلة نقص السيولة ترهق الجميع.
وتتفاقم أزمات العام الدراسي الجديد مع إعالن نقابات 
اعتصام  في  الدخول  الشرقية  المنطقة  في  المعلمين 
مفتوح، من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق 
القانون رقم )4( الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع 

المرتبات.
أعلنت  المعلمين،  لطمأنة  محاولة  وفي  المقابل،  في 
الوزارية  اللجنة  تقديم  الموقتة  بالحكومة  التعليم  وزارة 
عملها  حصيلة  ليبيا  في  العاملين  مرتبات  بزيادة  الخاصة 
إلى مجلس النواب الليبي، وأن الوزارة ضمنت زيادة مرتبات 

العاملين بوزارة التعليم إلى موازنة الوزارة بالعام الماضي 
 ،2019 موازنة  في  ذلك  تضمين  إلى  باإلضافة   ،2018

الخاصة بمرتبات المعلمين، لكن دون تنفيذ ذلك.
خط  على  العامة  للقيادة  التابع  الجيش  دخل  كما 
اللواء  العامة،  القيادة  باسم  الناطق  أعرب  إذ  االعتصام، 
الوطني  الجيش  واحترام  تقدير  عن  المسماري،  أحمد 
الشعب  وكل  المعلمين  مطالب  نؤيد  »نحن  المعلمين: 
المعيشي«،  المستوى  ورفع  الرواتب  تحسين  في  الليبي 
لكنه أضاف: »القائد العام المشير خليفة حفتر يرى أن هذا 
حالة  في  اآلن  نحن  ولكن  المعلمين،  لكل  محفوظ  الحق 
وحدة  توجد  وال  الدولة،  مؤسسات  داخل  وتشظ  انقسام 
يصرف  أن  يستطيع  للدولة  العامة  الميزانية  إلقرار  وطنية 

منها مصرف ليبيا المركزي«.
باستمرار  المعلمين  نقابة  تتمسك  المقابل،  في 
نجاح  النقابة،  باسم  الرسمية  الناطقة  قالت  إذ  االعتصام، 
معلمي  إن  »الوسط«،  إلى  سابق  تصريح  في  العسبلي، 
الزيادة،  صرف  بعد  إال  أعمالهم  إلى  يعودوا  لن  البلديات 
بالبلديات  والنقابات  العامة،  النقابة  تعرض  عن  كاشفة 
»إلى ضغوط إلنهاء االعتصام«. وتابعت: »أسلوب التهديد 
والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين 
لن يثنيهم عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، الذي بدأته 

النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة«.
المختصة  الجهات  الشاعري  جميلة  المعلمة  وتحمل 
مسؤولية ما يحدث، ووصفتها بـ»المتخاذلة«، مشيرة -في 
أسرا  يعولون  »المعلمين  أن  إلى  »الوسط«-  إلى  تصريح 
ولديهم أبناء يحتاجون إلى مستلزمات دراسية«، داعية إلى 
واجبهم  أداء  من  يتمكنوا  كي  حقوقهم،  المعلمين  إعطاء 

بالشكل المطلوب.
التي  الصراع  العبيدي فال يخفي حالة  المعلم مفتاح  أما 
يعيشها المعلم، بين المطالبة بالحقوق وترك مصير جيل 
يتلقى  أن  المفترض  »من  وقال:  الريح،  مهب  في  كامل 
المعلمون حقوقهم وأن يتحصلوا على دورات وورش عمل 
قبل انطالق العام الدراسي الجديد، حتى تسير المنظومة 

التعليمية بشكل جيد«.
الدراسي  العام  منذ  متواصلة  المدرسين  مرتبات  أزمة 
الماضي، ففي مارس الماضي قال نقيب المعلمين، عبدالنبي 
العاملين بالدولة  المعلم »حقه مهضوم بين كل  النف، إن 
ما  كل  ويقدم  ويعلم  ويشقى  »يتعب  أنه  مؤكدا  الليبية«، 
تعليم  أجل  من  وإمكاناته  جهوده  كل  ويسخر  باستطاعته 

الطالب، لكنه األقل أجرا بين موظفي الدولة الليبية«.
وما بين سوق سوداء شرعت أبوابها قبل انطالق العام 
الجديد، وفصول مهددة بغياب صوت المعلم فيها، يبقى 
مصير آالف الطالب على المحك، انتظارا لحلول سحرية في 

قطار أزمات ال تتوقف عجالته عن سحق المواطن الليبي.
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الكونغرس األميركي  الديموقراطيون في  هدد 
الرئيس  لعزل  آلية  اطار  في  التحقيق  المكلفون 
األبيض  البيت  بإجبار  األربعاء  ترامب،  دونالد 
المتصلة  الضرورية  بالوثائق  يزودهم  ان  على 
بالقضية األوكرانية بشأن  طلب ترامب من نظيره 
األوكراني خالل محادثة هاتفية معه قبل شهرين، 
التحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق، جو 

بايدن، وابنه هانتر، في أوكرانيا.
الشؤون  للجان  الديموقراطيون  الرؤساء  وقال 
عمل  على  واالشراف  واالستخبارات  الخارجية 
البيت  »ازدراء  إن  بيان  في  التنفيذية  السلطة 
الوثائق  لتقديم  عدة  بطلبات  الصارخ  االبيض 
طوعا ال يترك لنا خيارا سوى توجيه انذار« الجمعة 

للحصول على هذه الوثائق.
هجوم من البيت األبيض

شنّت اإلدارة األميركية هجوما عنيفا على التحقيق 
الديموقراطيين  متّهمة  الرئيس  لعزل  الرامي 
خمسة  من  طلبهم  بعد  الترهيب  بممارسة 
البيت  سعي  حول  بإفاداتهم  اإلدالء  دبلوماسيين 
بمنافس  تضر  معلومات  على  للحصول  األبيض 

سياسي لدونالد ترامب وهو جو بايدن.
وأبدى وزير الخارجية مايك بومبيو شكوكا ازاء أن 
تكون صالحيات اللجان النيابية الثالث التي تجري 
لإلدالء  دبلوماسيين  استدعاء  تخوّلها  التحقيق 
بإفاداتهم، وقال إنهم لن يستجيبوا لطلب المثول 

األسبوع المقبل.
تكون  بأن  الخارجية  وزير  شكك  كذلك 
من  الطلب  تخوّلها  الثالث(  )اللجان  صالحياتها 
أن  إلى  مشيرا  وثائق،  تسليمها  الدبلوماسيين 

اإلدارة مستعدة للجوء إلى القضاء.
وكتب بومبيو في رسالة وجّهها إلى الكونغرس 
أن طلب مثول هؤالء الدبلوماسيين »ال يمكن أن 
إلى  وإساءة  ترهيب  محاولة  أنه  على  إال  يُفهم 

مهنيين متميّزين في وزارة الخارجية«.

وتابع »لن أكون متسامحا مع تكتيكات كهذه، 
وسأستخدم كل ما لدي من وسائل لمنع وفضح كل 
محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر 

بقيادتهم«.

دستورية االستدعاء
وياتي هجوم بومبيو بعد أن ألمح رودي جولياني 
يمتثل  ال  قد  أنه  إلى  لترامب،  الشخصي  المحامي 

لالستدعاء الذي أصدرته اإلثنين اللجان الثالثة.
لبلدية  السابق  الرئيس  اللجان  وتطالب 
نيويورك بتقديم وثائق مرتبطة بجهود كّلفه بها 
األوكراني  الرئيس  على  ضغوط  لممارسة  ترامب 
من  معلومات  جمع  بغية  زيلينسكي  فولوديمير 
الديموقراطي  بمنافسه  الضرر  إلحاق  شأنها 
نائب  المقبل،  الرئاسي  االستحقاق  في  المحتمل 

الرئيس السابق جو بايدن.
االستخبارات  لجان  رؤساء  جولياني  واتّهم 
والخارجية والرقابة على السلطة التنفيذية بإطالق 
على  ردًا  وقال  القضية،  في  مسبقة"  »أحكام 
استدعائه »إنه يثير تساؤالت كبيرة في ما يتعّلق 

بشرعيته ودستوريته وقانونيته«.
وتشير مواقف اإلدارة إلى أنها تستعد للمقاومة 
الذي  السلطة  استغالل  في  التحقيق  مواجهة  في 
يقوده رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب 
بومبيو  رسالة  وتشير  شيف.  آدم  الديموقراطي 
إلى أن اللجان قد تضطر الستدعاء الدبلوماسيين 
الخارجية  األبيض ووزارة  البيت  أن  وإلى  الخمسة، 
يمكن  التي  المعلومات  الحد من  إلى  يسعيان  قد 

أن يدلوا بها.

استدعاء دبلوماسيين
عزل  إلى  الرامي  التحقيق  شيف  أطلق  والجمعة 
الرئيس بعد أن نشر البيت األبيض محضر مكالمة 
هاتفية بين ترامب وزيلينسكي جرت في 25يوليو، 
يؤكد ما ورد في شكوى أطلقها عميل استخبارات 
في  أوكرانيا  إلقحام  بالسعي  ترامب  فيها  يتّهم 

الحقا  وسعيه  المقبل،  العام  االنتخابية  معركته 
للتكتم على ذلك.

للمكالمة  استمعوا  الذين  أحد  بومبيو  وكان 
التي طلب فيها ترامب، بحسب المحضر الرسمي، 
مواجهة  في  مساعدته  األوكراني  الرئيس  من 

بايدن.
بومبيو  استدعاء  شيف  اتّخذه  قرار  أول  وكان 
أوكرانيا،  مع  بالتواصل  مرتبطة  وثائق  لتقديم 
وبينهم  الخمسة  الدبلوماسيين  إلى  واالستماع 
ماريا  أوكرانيا  إلى  المتحدة  الواليات  سفيرة 
أفادت  بعدما  العام  هذا  أقيلت  التي  يوفانوفيتش 
في  اإلدارة  مساعدة  عن  امتنعت  بأنها  تقارير 

ممارسة ضغوط على زيلينسكي.
وبينهم أيضا كورت فولكر، الموفد الخاص الى 

أوكرانيا، المشارك في الجهود التي بذلها جولياني 
من أجل الضغط على كييف للتعاون.

وقالت اللجان إنها »تجري تحقيقا الكتشاف إلى 
عبر  للخطر  القومي  األمن  ترامب  عرّض  حد  أي 
التدخّل  أجل  من  أوكرانيا  على  ضغوطا  ممارسته 
وبوقفه   ،2020 العام  في  المقررة  انتخاباتنا  في 
دعم  أجل  من  الكونغرس  أقرها  أمنية  مساعدة 

أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي«.

ترامب يهاجم شيف
وفي األثناء صعّد ترامب هجومه على شيف وغيره 
عزله،  إلى  الرامي  التحقيق  من  المتعاونين  من 
للحصول  يسعى  األبيض  البيت  إن  قال  واإلثنين 
على مزيد من المعلومات حول عميل االستخبارات 

كتمان  القانون  ويحمي  اسمه،  يكشف  لم  الذي 
هويته.

متحدًثا  »تويتر«،  على  لهجته  ترامب  وصعد 
لجنة  رئيس  توقيف  وجوب  عن  خصوصا 
يجب  أنه  واعتبر  النواب،  مجلس  في  االستخبارات 
توقيف شيف الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى 

عزله، بتهمة الخيانة.
وديموقراطيين  جمهوريين  سياسيين  لكن 
هوية  بكشف  التهديد  مغبة  من  ترامب  حّذروا 
محلل  أنه  اعتقاد  يسود  الذي  االستخبارات  عميل 
محاولة  أو  المركزية،  االستخبارات  لوكالة  تابع 
غراسلي  تشاك  الجمهوري  السناتور  وقال  ذلك. 
»يبدو أن هذا الشخص اتّبع قوانين حماية عمالء 

االستخبارات ويجب سماعه وحمايته«.

تقليل استرالي
أهمية  األربعاء من  االسترالي  الوزراء  رئيس  وقلل 
دونالد  األميركي  الرئيس  مع  هاتفية  مكالمة 
ترامب ووصفها بـ»المقتضبة والعادية« وذلك مع 
تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون 
رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه 

سمعة خصوم سياسيين.
منه  طلب  ترامب  إن  موريسون  سكوت  وقال 
الحكومة  داخل  اتصال«  »نقطة  يقيم  أن  فقط 
االسترالية من أجل تحقيق يأمل الرئيس األميركي 
حملته  ساعدت  روسيا  بأن  تقارير  يكذب  أن  منه 

االنتخابية عام 2016.
»سروره«  دواعي  من  كان  إنه  موريسون  وقال 
أن يلبي طلب ترامب على أساس أن سفير بالده 
المتحدة جو هوكي، سبق أن عرض  الواليات  إلى 

مساعدة استراليا في التحقيق في مايو.
وقال موريسون لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية 
ما«.  حد  إلى  وعادية  مقتضبة  محادثة  »كانت 
وأضاف »كنا قد ذكرنا بأننا مستعدون للمساعدة 
غير  امرًا  ليس  وهو  التحقيق،  ذلك  في  والتعاون 
معتاد. الواليات المتحدة حليف مهم لنا ، في الواقع 

أكثرهم أهمية، ونحن معتادون على تشارك الكثير 
من المعلومات«.

مصالحنا  نقيض  تفعل  لن  أستراليا  وأضاف 
ذلك  لكان  التعاون  عدم  قررنا  ولو  القومية. 

بصراحة أكثر ما يثير الدهشة.

بوتن: ال شيئ
الروسي فالديمير بوتين  الرئيس  من جانبه دافع 
ترامب  دونالد  االميركي  الرئيس  عن  األربعاء 
على  بالضغط  اليه  وجهت  التي  االتهامات  بعد 
كييف الضعاف منافسه السياسي جو بايدن، قائاًل 
المكالمة  نص  في  يسيء«  »ما  هناك  ليس  إنه 

الهاتفية بين ترامب ونظيره األوكراني.
وقال بوتين عن المكالمة الهاتفية التي دفعت 
الديموقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترامب »ال 
أرى شيًئا مسيئًا في المحادثة بين ترامب والرئيس 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي«.
بطلب  زميل  إلى  لجأ  ترامب  الرئيس  وأضاف 
في  بأعضاء  مرتبط  محتمل  فساد  في  للتحقيق 

إدارته السابقة.
وقال الرئيس الروسي خالل منتدى للطاقة في 
بالشيء  للقيام  سيضطر  دولة  رئيس  أي  موسكو 
نفسه، لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة 

الرئيس ترامب، وهو اآلن أوكرانيا.
خلص  الذي  مولر  تقرير  أيضا  بوتين  وانتقد 
 2016 الى أن روسيا حاولت ترجيح كفة انتخابات 
لصالح المرشح الجمهوري لكنه لم يتوصل لدليل 

على تواطؤ بين معسكر ترامب وموسكو.
وقال بوتين لم يجد أي دليل على تواطؤ لنا مع 
ترامب في الماضي، لكنه رأى أن هناك خطرا من 
أن نقوم بذلك مستقبال ... لو لم يكن األمر محزنا 

بهذه الدرجة لكان مضحكا.
ستسعى  روسيا  كانت  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
قال   2020 عام  الرئاسية  االنتخابات  في  للتدخل 
نعم!   — سر  على  »سأطلعكم  ممازحا  بوتين 

سنفعل ذلك بالتأكيد ... ال تخبروا أحدا«.

الديمقراطيون يصعدون إجراءات عزل ترامب تحت ضغط ورقة »القضية األوكرانية«
البيت األبيض يشن هجومًا على التحقيقات
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مخاوف من توجه النازيين الجدد للعمل المسلح

أملانيا تبدأ محاكمة خلية »ثورة كيمنتس« بتهمة اإلرهاب
إلى  المتطرف  اليمين  توجه  عن  تقارير  وسط 
ألمانيا  في  المسلح  والعمل  التشدد  من  المزيد 
»إرهابية«  خلية  أعضاء  محاكمة  اإلثنين  بدأت 
من النازيين الجدد متهمين بالتخطيط النتفاضة 

سياسية عنيفة في ابالد.
المعروفة  المجموعة  عناصر  ثمانية من  ومثل 
بـ»ثورة كيمنتس« تتراوح أعمارهم بين 21 و32 
عاما، أمام القضاء بتهمة "تشكيل تنظيم إرهابي 

يميني متطرف«، حسب المدعين الفدراليين.
دريسدن  محكمة  أمام  العامة  النيابة  وقالت 
ألمانيا  تاريخ  تغيير  »أرادوا  المتّهمين  إن  العليا 
السياسي«،  النظام  وإحداث تحوّل في  االتحادية 
»هجمات  تنفيذ  إلى  سعوا  أنهم  في  ويشتبه 
سياسيين  و»خصوم«  مهاجرين  ضد  مسّلحة« 

ومراسلين، وضرب االقتصاد األلماني.
التنظيم  أعضاء  أن  في  السلطات  وتشتبه 
حاولوا الحصول على أسلحة نصف آلية واستقطاب 
متطرّفين من مختلف أنحاء أوروبا لتنفيذ »حمام 
أكتوبر   3 في  برلين  في  الماضي  العام  دم« 

الماضي، في يوم الوحدة الوطنية.
وقال المدّعي العام الفدرالي بيتر فرانك »إنها 
واحدة من أهم المحاكمات التي تنظر في إرهاب 
أن  األمنية  األجهزة  وتأمل  المتطرّف«.  اليمين 
تكشف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى 
أبريل 2020 على األقل وسيتخللها االستماع إلى 

75 شاهدا، المخطط الذي كان يجري اإلعداد له 
ونطاق عمل شبكة التنظيم المتطرف.

المشتبه  معظم  توقيف  من  تقريبا  عام  وبعد 
المحاكمة  بهم في عمليات دهم منسّقة، تجري 
مدن  كبرى  دريسدن  في  مشددة  حراسة  وسط 
في  المتطرف  اليمين  معاقل  أحد  ساكسونيا، 
بسبب  المنطقة  في  االستياء  ويسود  البالد. 
على  الليبرالية  ميركل  أنغيال  المستشارة  سياسة 
أكثر من مليون  الى وصول  الهجرة وأدت  صعيد 

طالب لجوء أللمانيا منذ العام 2015.

اختبار عنيف
الجدد  النازيين  أوساط  إلى  المتهمون  وينتمي 
التي  كيمنتس،  مدينة  في  الرؤوس  والحليقي 
شهدت شوارعها أعمال عنف واحتجاجات لليمين 
في  طعنا  ألماني  مواطن  مقتل  بعد  المتطرف 

أغسطس 2018.
سوري  شاب  على  حُكم  الماضي،  والشهر 
بعملية  إدانته  بعد  ونصف  سنوات   9 بالسجن 

القتل.
لبى  الجريمة  وقوع  من  قليلة  ساعات  وبعد 
وحركة  أللمانيا«  »البديل  حزب  دعوات  اآلالف 
الغرب  ألسلمة  التصدي  إلى  الداعية  »بيغيدا« 
للتظاهر في الشوارع، وأطلق المتهمون مجموعة 
دردشة على اإلنترنت باسم »ثورة كيمنتس« في 

مطلع سبتمبر 2018.
المشتبه بهم  إن خمسة من  المحققون  وقال 

هاجموا في 14 سبتمبر »بواسطة قوارير زجاجية« 
األجانب  الرعايا  من  عددا  كهربائية«  و»صواعق 

في كيمنتس.
أن  كشفت  »التحقيقات  أن  المحّققون  وأوضح 
أحد  لها  خّطط  لعملية  اختبارا  كانت  االعتداءات 

المتهمين في 3 اكتوبر 2018«.
تطبيق  عبر  دردشات  االدعاء  كشف  واإلثنين 
المجموعة  أعضاء  هواتف  في  عليها  عثر  تلغرام 
من  »التخّلص«  سيما  وال  مخططاتهم  تتضمن 
مهاجرين وخصوم سياسيين و»اصطياد« أجانب.

المتهمين »أرادوا أن  التحقيقات أن  وأوضحت 
يجعلوا الخلية القومية االشتراكية السرية«، وهي 
العام  في  اكتشفت  الجدد  النازيين  من  مجموعة 
2011 وقتلت عشرة أشخاص وزرعت ثالث قنابل 
مقارنة  أطفال«  روضة  »مجموعة  وكأنها  تبدو 

بخليّتهم.
 1 في  المتهمين  معظم  على  القبض  وتم 
زعيمهم  على  القبض  تم  بينما   ،2018 أكتوبر 
البالغ  كايلبرغ  كريستيان  الكهربائي  المفترض 
إثر مهاجمته مهاجرين  أسبوعين  بعد  عامًا،   32

في كيمنتس.

يوازي خطر الراديكالية
ضمن  كانت  التي  ساكسونيا،  مقاطعة  وباتت 
أراضي ألمانيا الشرقية قبل توحيد البالد، موطنا 

للعديد من التنظيمات المتطرفة.
بحق  بالسجن  أحكام  صدرت  الفائت،  والعام 
دينوا  متطرف  يميني  تنظيم  أعضاء  من  ثمانية 
تفجيرات  قضية  في  القتل  ومحاولة  باإلرهاب 

استهدفت الجئين ونشطاء مناهضين للفاشية.
االشتراكية  »القومية  الخلية  أعضاء  وتمكن 
في  لسنوات  الشرطة  من  اإلفالت  من  السرية« 
كيمنتس ومدينة تسفيكاو الواقعة في ساكسونيا 
أيضا. وتأتي المحاكمة بعد ثالثة أشهر من مقتل 
السياسي المحلي فالتر لوبكي رئيس اقليم كاسل 
ألماني  سياسي  وهو  فرانكفورت(  شرق  )شمال 
تشتبه  جريمة  في  الالجئين،  الستقبال  مؤيد 
السلطات بأن منّفذها ينتمي إلى النازيين الجدد.

وحّذر وزير الداخلية األلماني هورست سيهوفر 
اليمين  مسلحي  خطر  تزايد  من  الشهر  هذا 
يوازي  كبير  »خطر  بأنه  وصفه  الذي  المتطرف 

خطر التطرف«.
سيهوفر  كشف  األسبوع،  نهاية  عطلة  وفي 
بين   1091 مجموعه  ما  على  عثرت  الشرطة  أّن 
أسلحة نارية ومتفجرات خالل تحقيقات في جرائم 
وهو  الماضي،  العام  المتطرف  باليمين  مرتبطة 
أكثر بكثير من عدد األسلحة المصادرة في العام 

2017 والبالغ 676 سالحا.

العسكرية  عملياتها  تصعيد  حول  جديد  مؤشر  في 
أعلنت حركة »الشباب« المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم 
على قاعدة أميركية في الصومال االثنين، في الوقت الذي 
ضم  موكب  على  منفصاًل  هجومًا  األوروبي  االتحاد  أكد 

مستشارين عسكريين إيطاليين.
واستهدف المسلحون القاعدة األميركية في بليدوغلي 
مقديشو(  العاصمة  غرب  شمال  كلم   110 )حوالي 

بالمتفجرات قبل أن يطلقوا النار على المجمع العسكري.
وأعلنت الحركة في بيان »في الساعات األولى من صباح 
على  جريئة  غارة  الجنود  نخبة  من  وحدة  نّفذت  االثنين، 
القاعدة العسكرية األميركية« في بليدوغلي. وتابعت »بعد 
اختراق محيط القاعدة الشديدة التحصين قام المجاهدون 
في  الصليبيين  مع  واشتبكوا  العسكري،  المجمع  باقتحام 

تبادل إطالق نار كثيف«. وقالت الحركة المتطرفة إنها قتلت 
العشرات في الهجوم، غير أن البعثة األميركية إلى الصومال 
ومسؤوال عسكريًا صوماليا أكدا عدم سقوط إصابات. وقال 
المسؤول العسكري مشترطا عدم الكشف عن اسمه »كانت 
لدينا المعلومات حول المهاجمين وببساطة تصدينا لهم 
قبل أن يصلوا إلى حواجزنا الدفاعية. لم نتكبد أي خسائر 
األميركيين في  الجنود  أو في صفوف  في صفوف جنودنا 
القاعدة«. وأفاد شهود عيان في بليدوغلي أن تبادال كثيفا 

إلطالق النار أعقب التفجير األول قد توقف.
ونفت البعثة األميركية إلى الصومال أن يكون مقاتلو 
حركة الشباب قد اخترقوا دفاعات القاعدة وقالت إن قوات 

األمن الصومالية تصدت للهجوم.
هذا  أحبطت  األمن  قوات  إن  بيان  في  البعثة  وقالت 
الهجوم الفاشل في نهاية المطاف، بفضل يقظتها وردها 
السريع، ولم تسمح للمهاجمين باختراق المحيط الدفاعي 
الخارجي للقاعدة، مضيفة أنه لم تقع إصابات في صفوف 

المتعددة.  الهجمات  بين  الصومالي  الوطني  الجيش 
الطائرات  لعمليات  رئيسي  انطالق  موقع  وبليدوغلي 
األميركية المسيرة ضد حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم 
القاعدة والتي تسيطر على مساحات واسعة من الصومال، 

وفرع تنظيم »داعش« في الصومال.

سيارة مفخخة
وفي هجوم منفصل أيضا، أّكد مسؤول أمني صومالي أّن 
يدربون  األوروبي  لالتحاد  تابعين  عسكريين  مستشارين 
الجيش الوطني الصومالي تعرضوا العتداء بسيارة مفخخة 

في مقديشو.
وقال الضابط الصومالي عمر ابيكار استهدفت سيارة 
مفخخة المستشارين العسكريين التابعين لالتحاد األوروبي 
على الطريق الصناعي. اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات 
بإحدى سيارات الموكب«. وأكدت بعثة التدريب األوروبية 
في بيان أن الموكب »تعرض لتفجير« اثناء عودته من مقر 

الجيش.
لكن البيان الصادر أكد أنه لم يصب أي من جنود بعثة 
التدريب األوروبية بجروح في التفجير، بينما تعرضت آليتان 
ألضرار. وتقوم البعثة بتقديم المشورة العسكرية والتدريب 
للجيش الصومالي الذي يدعمه نحو 20 ألف عنصر من قوات 
حفظ السالم اإلفريقية، في وقت تسعى البالد لتخطي عقود 

من الحرب األهلية والتمرد اإلسالمي.
عربتين  أن  بيان  في  اإليطالية  الدفاع  وزارة  وأكدت 
مدرعتين ضمن موكب إيطالي تعرضتا النفجار اثناء العودة 

من تدريبات مع قوات األمن الصومالية.
األنشطة  يراقب  الذي  األميركي،  »سايت«  موقع  وذكر 

الجهادية عبر العالم، أّن حركة الشباب تبنت الهجومين.
وبليدوغلي قاعدة بناها السوفيات. ورغم السرية التي 
الصومال،  في  األميركية  العسكرية  بالعمليات  تحيط 
أصبحت بليدوغلي إحدى القواعد التي ينطلقون منها لشن 

ضرباتهم.

النمسا  في  اليميني  الشعب«  »حزب  زعيم  يواجه 
عن  صعبة  بحث  عملية  بداية  كورتز  سيباستيان 
رغم  اإلثنين،  ائتالف  لتشكيل  محتملين  شركاء 

نجاحه الباهر في االنتخابات التشريعية.
حصوله  مع  واضحًا  فوزًا  الشعب  حزب  وحقق 
على نحو 37 % من األصوات في انتخابات األحد، ما 
يشّكل تحسنًا ملحوًظا عن أدائه عام 2017 ونتيجة 
تدل على أن سيباستيان كورتز سيتحمل مسؤولية 
في  صعبة  تبدو  مهمة  في  أخرى  أحزاب  استشارة 

الوقت الحالي.
العامة »سنتحدث  الوطنية  لإلذاعة  كورتز  وقال 
سيكون  أيها  لمعرفة  األحزاب  كافة  مع  بالطبع 

بإمكاننا تشكيل حكومة مستقرة معها«.
أن  عامًا   33 العمر  البالغ من  السياسي  وأضاف 
المدة  وهي  شهرين،  من  أكثر  يستغرق  قد  ذلك 
مع  اتفاق  إلى  للتوصل  مرّة  آخر  احتاجها  التي 

اليمين المتشدد.
بعدما  مايو  في  انهارت  الحكومة  هذه  لكن 
بحلفائه  غيت«  »إيبيزا  فساد  فضيحة  عصفت 
اليميني  الحرية«  »حزب  االئتالف  في  األصغر 
المتشدد والمناهض للهجرة، دفعت زعيمه هاينز-

كريستيان شتراخه لالستقالة.
ظهرت  االنتخابات،  سبق  الذي  األسبوع  وخالل 
االشتباه  بشأن  شتراخه  بحق  جديدة  اتهامات 
أسوأ  خسارة  ليواجه  الحزب  نفقات  باستغالله 
بالمئة  بعشرة  الحرية  حزب  فتراجع  المتوقع.  من 
بالمقارنة مع انتخابات عام 2017، ليحصل على نحو 
%16 من األصوات، وفق توقعات ما بعد التصويت.

وبذلك، من المستبعد تكرار التحالف بين حزبي 
أنحاء  في  القوميون  اعتبره  الذي  والحرية،  الشعب 
أوروبا بمن فيهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 
نموذجًا يحتذى به، إذ أّكد قادة حزب الحرية بأنهم 

يفضّلون البقاء في المعارضة.
هوفر  نوربرت  الجديد  الحرية  حزب  زعيم  وأفاد 
المستقبل  في  الخطوات  عن  اإلعالن  سيتم  أنه 
المقبلة  األيام  خالل  الحزب  بناء«  »إعادة  باتّجاه 
بينما لم يستبعد فصل شتراخه تمامًا من الحزب 
بشأن  بحقه  االتّهامات  صحة  ثبتت  حال  في 

استغالله الحزب ماليًا.

موجة الخضر
إلى حزب  أنظاره  وبداًل من ذلك، قد يوجّه كورتز 
في  كذلك  جيّدة  نتائج  حقق  الذي  »الخضر« 

انتخابات األحد.
في  سنًا  األصغر  النمسا  مستشار  كورتز  وكان 
2017، وبفضل  تاريخها عندما توّلى المنصب في 
تصدر أزمة المناخ اهتمامات الناخبين خالل الصيف، 
تمّكن الخضر من تحقيق أفضل نتائج في تاريخهم 

عبر الفوز بنحو %14 من األصوات، في تحوّل الفت 
عن العام 2017 عندما فشلوا في دخول البرلمان.

ويتقاسم الخضر وحزب الشعب السلطة أصاًل في 
منطقتي تيرول وسالزبورغ، في نموذج أشار البعض 
رغم  الوطني  الصعيد  على  استنساخه  إمكانية  إلى 

أن األمر ال يبدو بهذه السهولة.
األحد  كوغلر  فيرنر  الخضر  حزب  زعيم  وأفاد 
إن  مسألة  في  التفكير  إلى  يحتاج  قد  الحزب  أن 
»منطقي  الشعب  حزب  مع  ائتالف  تشكيل  كان 

بالمطلق«.
وقال كوغلر إنه سيكون من الضروري أن يُدخل 
في  فقط  ليس  جذرية«،  »تغييرات  الشعب  حزب 
مجالي  في  كذلك  بل  المناخي  بالتغيّر  يتعلق  ما 

مكافحة الفساد والفقر.
النمساوي  معهد »سورا«  استطالعات  وأظهرت 
لألبحاث واالستشارات أن ناخبي الحزبين يشككون 
إذ ال يرغب إال %20 من ناخبي  البعض،  ببعضهم 
حزب الشعب رؤية الخضر في الحكومة بينما يرغب 
%32 فقط من ناخبي الخضر أن يكون حزب الشعب 

في الحكومة.
لكن صحيفة »دي برس« أشارت في افتتاحيتها 
اإلثنين إلى أن الخضر أمام فرصة أخيرة لمنع قيام 

حكومة يمينية متشددة.
الحزبين  لدى  سيكون  إنه  الصحيفة  وقالت 
»بتوجهات  حكومة  لتشكيل  فرصة  الفائزين 
التجارة  لألعمال  وداعمة  للبيئة  صديقة  سياسية 

تحظى بتقدير دولي«.

ائتالف كبير أو حكومة أقليّة
األكثر  الحكم  بأسلوب  كذلك  كورتز  يفّكر  وقد 
بين حزب  كبير«  »ائتالف  عبر  النمسا  في  تقليدية 
)يسار  الديموقراطيين  واالشتراكيين  الشعب 

وسط(.
أن  إال  حسابيًا،  ممكن  أمر  ذلك  أن  ورغم 
إلى تراجع حصة االشتراكيين  تحقيقه صعب نظرًا 
إلى  نقاط  بخمس  األصوات  من  الديموقراطيين 
نحو %22، وهي أسوأ نتيجة للحزب في أي انتخابات 

تشريعية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
االشتراكي  قادة  يشير  ذلك،  ونتيجة 
في  التفكير  الحزب  على  أن  إلى  الديموقراطي 
إمكانية إصالحه بطريقة تمّكنه من إيصال رسالته 

بشكل أفضل.
الخيار  هذا  يكون  أن  يستبعد  األحوال،  وبجميع 
ائتالف  آخر  ألغى  الذي  لكورتز  بالنسبة  مستساغا 
االشتراكيين  لزعيمة  حتى  أو   2017 في  كبير 
الديموقراطيين باميال ريندي-فاغنر التي انخرطت 
في سجاالت حادة مع زعيم حزب الشعب خالل حملة 

االنتخابات.
فإنه  فيلزايمر  بيتر  السياسي  الخبير  وبحسب 
ناخبيه  بعض  »إحباط  كورتز  على  لزامًا  سيكون 
ائتالف  تشكيل  يقرر  التي  الجهة  عن  النظر  بغض 
أي  تفسير  الصعب  من  سيكون  فمثاًل،  معها«. 
الخضر  أو  الديموقراطيين  االشتراكيين  مع  شراكة 
إلى  التقديرات  تشير  ناخب  ألف   258 نحو  إلى 
أنّهم اختاروا كورتز بعدما كانوا من أنصار اليمين 

المتشدد.
تشكيل  كورتز  أمام  األخير  الخيار  وسيكون 
يوهانيس  المحلل  يرى  أمر  وهو  أقليّة،  حكومة 

هوبر بأنه يميل الى اعتماده.
إلى دعم من  السيناريو سيحتاج  لكن حتى هذا 
في  النجاح  من  ليتمكن  الشعب  لحزب  آخر  حزب 
عمليات تصويت مهمة في البرلمان، وهو أمر في 
حال فشل فيه، قد يفضي إلى انتخابات جديدة في 

غضون عدة أشهر.

<    قوات أميركية داخل قاعدة عسكرية في الصومال
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»االستئناف« ترفض اإلفراج عن القروي.. والغنوشي ينزل حلبة الصراع االنتخابي في »التشريعية«
اليوم.. انطالق الدعاية لجولة اإلعادة وسط مخاوف تونسية من إلغائها:

تونس - وكاالت

انتخابات  الثانية في  الجولة  إلغاء  تونسية من  وسط مخاوف 
األصوات،  أعلى  اللذين حصال على  المرشحين،  بين  الرئاسة 
العليا  الهيئة  أعلنت  القروي،  ونبيل  سعيد  قيس  وهما 
المستقلة لالنتخابات، األربعاء، أن تاريخ إجراء الدورة الرئاسية 
الثانية سيكون في 13 أكتوبر، على أن تنطلق الحملة، اليوم 
الخميس، بينما رفضت محكمة االستئناف في تونس، الثالثاء، 
نبيل  الثانية،  الرئاسية  للدورة  المرشح  عن  اإلفراج  طلب 

القروي.
وأعربت هيئة االنتخابات، واالتحاد العام التونسي للشغل، 
ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية، عن مخاوفهم من أن 
الدور  نتائج  إلغاء  إلى  السجن  في  القروي  على  اإلبقاء  يؤدي 
الثاني من الرئاسيات، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه 

قيس سعيد.
وحذرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس، من 
نبيل  المرشح  حبس  استمرار  عن  تنجم  قد  قانونية  معضلة 
القروي، بما يمكن أن يؤثر في شرعية نتائج الجولة الحاسمة 

المقررة في 13 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات التونسية، 
وضع  بخصوص  كبيرة  معضلة  أمام  الهيئة  إن  بفون،  نبيل 
أن  خشيته  عن  معربا  القروي،  نبيل  الثاني  للدور  المترشح 
»يكون هناك طعن في سالمة العملية االنتخابية إذا تواصل 

هذا الوضع«.
وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في البالد بإعطاء 
المترشح القروي حقه في القيام بحملته االنتخابية من خارج 

السجن.
ويقبع رجل األعمال المرشح لالنتخابات، نبيل القروي، في 
واعتقل  األموال.  بغسل  تتعلق  بتهم  أسابيع،  منذ  السجن 
23 أغسطس، قبل عشرة أيام من الجولة األولى  القروي في 
ورغم   ،2017 منذ  مالحق  بأنه  علما  الرئاسية،  باالنتخابات 

ذلك وصل إلى الجولة الثانية برفقة قيس سعيد.
االنتخابات  هيئة  إن  الجربوعي،  أنيس  الهيئة،  عضو  وقال 
وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية، نظرا إلى عدم تمتع 
بالحظوظ  الثانية  دورتها  في  الرئاسية  االنتخابات  مرشحي 
ذاتها، باإلشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم حزب »قلب 

تونس«.

قيس مستاء!
وأكد المرشح النتخابات الرئاسة في تونس، قيس سعيد، أنه 
نحو  قبل  القروي،  نبيل  منافسه،  سجن  الستمرار  مرتاح  غير 
ثالثة أسابيع من جولة اإلعادة بينهما، في أول تعليق له على 

هذا الموضوع المثير للجدل.
الرسمي  التلفزيون  بثها  مقابلة  في  سعيد  قيس  وقال 
إلي،  بالنسبة  مريح  غير  الوضع  طليقا...  )القروي(  »أتمناه 
قرار  في  التدخل  يمكنني  وال  للقضاء  الفصل  الكلمة  ولكن 

دائرة االتهام«.
مع  متكافئة  غير  الفرص  إن  القول  رفض  سعيد  لكن 
قنوات  لدي  ليس  اآلخرين  عكس  على  »أنا  وقال:  منافسه، 
لمنافسه  واضحة  إشارة  في  إعالم«  وسائل  وال  تلفزيونية 
القروي، الذي يملك قناة تلفزيونية خصصت السنوات الثالث 

الماضية للترويج ألنشطته الخيرية.
التونسية،  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  واجتمعت 
حول  للتباحث  سعيد،  قيس  الرئاسي،  بالمرشح  اإلثنين، 
الصمت  بفترة  وااللتزام  االنتخابية  الحملة  ضوابط  تطبيق 
و6   5 يومي  توافق  التي  التشريعية،  االنتخابات  إلى  بالنسبة 

أكتوبر الجاري.
»الظرف  الهيئة  سمته  ما  تأثير  الجلسة  وتناولت 

االستثنائي«، المتمثل في وجود المرشح الثاني للجولة الثانية 
من االستحقاق الرئاسي، نبيل القروي، في السجن على ضمان 

تكافؤ الفرص بين المرشحين االثنين.
وكانت الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية، التي أجريت 
في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، أسفرت عن تصدر قيس 
على  حصوله  بعد  األولى  المرتبة  احتل  حيث  القائمة،  سعيد 
نسبة %18.4 من أصوات الناخبين، وتاله نبيل القروي، الذي 
تمكن من حصد %15.6 من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض 

كال المرشحين جولة إعادة.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس 
الماضي، بعد صدور حكم بحبسه التهامه بالتهرب الضريبي 
وغسل األموال، بينما لم ترفض هيئة االنتخابات طلبه الترشح 
لالنتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو 

حكم بات يمنعه من الترشح.
تونس،  في  اإلدارية  بالمحكمة  االستئناف  دائرة  وقضت 
الدور  من  األولية  النتائج  في  الطعون  جميع  برفض  اإلثنين، 
خمسة  قبل  من  والمقدمة  الرئاسية،  لالنتخابات  األول 
بالمحكمة  االستئناف  دائرة  إن  الجربوعي  وقال  مرشحين. 
الدور  من  األولية  النتائج  في  الطعون  جميع  رفضت  اإلدارية 
خمسة  قبل  من  والمقدمة  الرئاسية،  لالنتخابات  األول 
مرشحين، هم: سيف الدين مخلوف، ويوسف الشاهد، وناجي 

جلول، وحاتم بولبيار، وسليم الرياحي.
نتيجة  في  اإلدارية  المحكمة  أمام  المرشحون  وطعن 
تأهل  مرشح  إسقاط  بين  مطالبهم  وتراوحت  االنتخابات، 

للدورة الثانية وإعالن بطالن النتائج برمتها. وقرار المحكمة 
الرئاسة  انتخابات  من  الثانية  الدورة  أن  يؤكد  اإلدارية 
ورجل  سعيد،  قيس  الجامعي  األستاذ  بين  ستجرى  التونسية 

األعمال المحبوس نبيل القروي.

الغنوشي في الحلبة
راشد  اإلسالمية،  المرجعية  ذو  »النهضة«  حزب  رئيس  وبدأ 
العاصمة  وسط  الشعبية  األحياء  أحد  في  جوالته  الغنوشي، 
تونس، مراهنا على إستراتيجية التقرب من الناخبين للفوز في 

االنتخابات التشريعية التي يخوضها للمرة األولى.
دفع  وهو  الجدل.  عاما(   78( الغنوشي  شخصية  وتثير 
برفيق دربه عبدالفتاح مورو -الذي أسس معه »حركة االتجاه 
اإلسالمي« في السبعينات، التي تحولت إلى »النهضة« الحقا- 
منها  خرج  األخير  هذا  لكن  الرئاسية،  االنتخابات  خوض  إلى 

مهزوما.
في  األولى  االنتخابية  الدائرة  في  الغنوشي  ويتنافس 
السياسي  المعارض  أرملة  الخلفاوي،  بسمة  مع  العاصمة 
متشدد  مسلح  يد  على  اغتيل  الذي  بلعيد،  شكري  اليساري 
العام 2013. وال تزال اتهامات تحمل النهضة مسؤولية هذا 

االغتيال. ولم يبت القضاء في القضية بعد.
لم  ألنها  يتزايد  شعبيا  غضبا  السياسية  الطبقة  وتواجه 
واالجتماعية،  االقتصادية  لألزمات  حلول  إيجاد  من  تتمكن 
كاهل  يثقل  الذي  والتضخم،  األسعار  ارتفاع  خصوصا 

المواطنين منذ ثورة 2011.

الغنوشي:  حملة  مدير  الحمامي،  عماد  السابق  الوزير  ويقول 
الديمقراطية«.  هو  الغضب  وهذا  المباشر،  التواصل  »اعتدنا 
عدد  تقليص  الرئاسية  نتائج  إلى  بالنظر  »قررنا  ويضيف: 
االجتماعات الشعبية والظهور في صورة متواضعة، وأن نكون 

قريبين من الشباب«.

تشريعية
في  كبرى  مدنا  أيضا  شملت  التي  الغنوشي  حملة  وتأتي 
الحزب، وقد  أزمة داخلية يعيشها  بالتزامن مع  البالد،  جنوب 
عبر عنها جزء كبير من قواعده االنتخابية بالتصويت لمنافس 

مورو في االنتخابات الرئاسية.
التوافق  قرار  ثمن  يبدو،  ما  على  »النهضة«،  ودفعت 
السياسي  التوجه  من  وقربها   2014 في  تونس«  »نداء  مع 
التوجه،  راضين عن هذا  الحزب  أنصار  يكن  لم  إذ  الوسطي، 
معتبرين إياه تنازال عن المبادئ من أجل المشاركة في الحكم. 
مدة.  منذ  تظهر  الغنوشي  سياسات  رفض  مؤشرات  وبدأت 
الشهودي،  زبير  السابق،  مكتبه  مدير  استقالة  أبرزها  وكان 
إلى  »الشيخ«  مدونة  في  الشهودي  ودعا  سبتمبر.  منتصف 

»اعتزال السياسة وأن يلزم بيته ومحرابه«.
رفيق  وصهره،  الغنوشي  تدخل  بقوة  الشهودي  وانتقد 
عبدالسالم، في تحديد رؤساء قوائم الحزب، مشيرا إلى أنهم 
الناخبين« بإقصاء كل من له رأي مخالف،  إرادة كبار  »داسوا 

خصوصا من النساء والشباب.
ستنال  »النهضة«  أن  الرأي  استطالعات  بعض  وكشف 

68 مقعدا  217، بعد أن كان لها  أربعين مقعدا من مجموع 
في انتخابات 2014.

رسالة القروي
ووجه المرشح للرئاسة التونسية، نبيل القروي، رسالة من 
سجنه، انتقد فيها زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي. وأكد 
عدة،  ألسباب  النهضة،  مع  التحالف  يرفض  حزبه  أن  القروي 
أهمها الشبهات التي طالت الحركة بشأن جرائم خطيرة بحق 
الوطن والمواطنين، من بينها التورط في اغتيال الناشطين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
بالتغرير  البيان  وصفه  ما  في  التواطؤ  إلى  إضافة  وذلك 
بشباب تونس وتسفيرهم إلى سوريا، فأصبحت تونس تصنف 

ضمن البلدان المصدرة لإلرهاب.
الديمقراطية  باستغالل  النهضة  القروي  اتهم  كما 
مخالف  إقصائي  قانون  تمرير  محاولة  في  الدولة  ومؤسسات 

للدستور، للتفرد بالحكم.
حلفائها  مع  لجأت  النهضة  إن  رسالته  في  القروي  وقال 
السري  التنظيم  القضائي من خالل  الجناح  إلى  الحكومة  في 
إليقافه، واإلبقاء عليه مسجونا رغم تمكنه من تخطي الجولة 

األولى لالنتخابات الرئاسية.
للبالد  النهضة  أن حصيلة حكم  الرئاسي  المرشح  وأوضح 
حديث  القروي  واستهجن  بالشعب،  أضرت  سنوات   8 مدة 
ما  كل  رغم  الفساد،  ومقاومة  الثورة  عن  اإلخوانية  الحركة 

يتعلق بها وبحزبها من تهم وشبهات في اإلطار نفسه.

<  ناخب يدلي بصوته خالل الجولة األولى لالنتخابات الرئاسية < راشد الغنوشي

<   نبيل القروي 

<    قيس   سعيد
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التي  المطلبية،  االحتجاج  حركات  أولى  في 
تسلمت  والتي  العراقية،  الحكومة  تواجهها 
أشخاص  سبعة  قتل  شهرا،   11 قبل  السلطة 
تفريق  أثناء  المئات،  وأصيب  شرطي  بينهم 
في  مطلبية  تظاهرات  بالقوة  األمنية  القوات 
الرصاص  مستخدمة  البالد،  وجنوب  بغداد 

الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
وتجمع نحو ألف متظاهر في وسط العاصمة 
وتوفير  بالخدمات  والمطالبة  بالفساد  للتنديد 
فرص عمل في بغداد، وأسفرت هذه التظاهرة 
بجروح،  مئتين  نحو  وإصابة  مدني  مقتل  عن 
بعضهم بالرصاص المطاطي أو بالغاز المسيل 
للدموع، حسب ما أعلنت وزارة الصحة العراقية.

 160 هم  الجرحى  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
مدنيا و40 من القوات األمنية، وأطلقت القوات 
لتفريق  الهواء  في  الحي  الرصاص  األمنية 
مسموعا  النار  إطالق  دوي  وكان  التجمعات، 

بشكل كثيف في أنحاء العاصمة.
القوات  فرقتها  تظاهرات  أيضا  ونظمت 
الناصرية  في  للدموع  المسيل  بالغاز  األمنية 

والنجف جنوب بغداد.
قار،  ذي  في  الصحة  دائرة  عام  مدير  وقال 
المتظاهرين  »أحد  إن  الجابري،  عبدالحسين 
توفي،  المحافظة  تظاهرات  في  المشاركين 
إضافة  بالغة،  جروحه  أحدهما  آخران  وأصيب 
ويعاني  األمنية«.  القوات  من  جريحا   25 إلى 
انقطاع  من  الحروب،  أنهكته  الذي  العراق، 
منذ  الشرب  ومياه  الكهربائي  للتيار  مزمن 
»باقونا  شعار  المتظاهرون  وردد  سنوات. 
الطبقة  إلى  إشارة  في  الحرامية«،  )سرقونا( 
الـ12  المرتبة  يحتل  الذي  البلد،  في  الحاكمة 
في الئحة الدول األكثر فسادا في العالم، حسب 

منظمة الشفافية الدولية.
نظام  سقوط  فمنذ  رسمية،  تقارير  وحسب 
نحو  اختفى   ،2003 العام  في  حسين  صدام 
450 مليار دوالر من األموال العامة، أي أربعة 

أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج 
المحلي اإلجمالي للعراق.  وقال عباس فاضل، 
إن  عاما،   30 العمر  من  يبلغ  متظاهر  وهو 
»المشكلة هي أن البرلمان هو مالذ للعصابات 
مصطفى  أما  بينها«،  شيء  كل  تتقاسم  التي 
الفاسدين«  »هؤالء  أن  فيرى  عاما(   34( خالد 
والمعارك  والدماء  »بالحروب  إال  يأتوا  لم 
ومدينة  مبلطة،  بـ»شوارع  مطالبا  والنهب«، 
فيها الخير، وإعادة اإلعمار، وتعيينات وخدمات 

عامة«.
ساحة  العاصمة  وسط  بدا  عدة،  ولساعات 
حرب، وارتفعت سحب الدخان في سماء ساحة 
المتظاهرين  لتجمع  التقليدي  المركز  التحرير، 

في بغداد.
مبنى  سطح  على  األمنية  القوات  وتمركزت 
جسر  وعلى  التحرير  ساحة  على  يطل  شاهق 
المنطقة  إلى  المؤدي  القريب  الجمهورية 
ومقار  األميركية  السفارة  حيث  الخضراء، 

حكومية.
مؤخرا  أعادت  العراقية  السلطات  وكانت 
شديدة  كانت  التي  الخضراء  المنطقة  افتتاح 
المتظاهرون  منها  يتخذ  ما  وعادة  التحصين. 

وجهة لهم لرمزيتها السياسية.
محبطون إزاء الحكومة

وجمعت تظاهرة، الثالثاء، كل من أحبطتهم 
الخريجين  من  المهدي،  عبد  عادل  حكومة 
قوات  قائد  أنصار  إلى  العمل  عن  العاطلين 
الحكومة  رئيس  عزله  الذي  اإلرهاب،  مكافحة 
األسبوع الماضي. ولم يظهر أي حزب سياسي 
لهذه  الشكل،  في  األقل  على  داعما،  ديني  أو 
االحتجاجات التي دعا إليها عبر وسائل التواصل 
المطالبة  الهتافات  إلى  وإضافة  االجتماعي.  
تطالهم  الذين  الشباب  وتوظيف  بالخدمات 
البطالة بنسبة %25، وهو ضعف المعدل العام، 
حمل آخرون الفتات داعمة للفريق عبدالوهاب 

الساعدي.

في مسعى لتحقيق االستقرار وإصالح اقتصاد أعطبته 
الحكومية  اإلدارة  وسوء  األميركية  العقوبات  سنوات 
الذي دام ثالثين عاما، تجري  البشير،  إبان حكم عمر 
الوزراء،  رئيس  بقيادة  السودانية،  االنتقالية  الحكومة 
عبداهلل حمدوك، محادثات مع واشنطن لرفع السودان 

من القائمة.
الدائنين  مع  مؤتمر  استضافة  فرنسا  وتعتزم 
معالجة  على  الخرطوم  لمساعدة  للسودان  الدوليين 
مشاكل الديون، فور قيام الواليات المتحدة برفع اسم 

البلد من قائمتها للدول التي ترعى اإلرهاب.
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  ماكرون،  وأكد 
حمدوك في باريس، اإلثنين، أنه فور اتخاذ األميركيين 
معا.  الدين  هيكلة  إعادة  بوسعنا  سيكون  قرارهم 
دوليا  مؤتمرا  تستضيف  أن  قررت  فرنسا  أن  مضيفا 
والعام،  الخاص  القطاعين  الدوليين من  الدائنين  مع 
لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. ولم يحدد ماكرون التوقيت 
الدقيق للمؤتمر لكنه رهن عقد المؤتمر بتوقيت رفع 

العقوبات.
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماع  هامش  وعلى 
بأن  أمله  حمدوك  أبدى  الماضي،  األسبوع  المتحدة، 
المتحدة  الواليات  مع  اتفاق  إلى  السودان  يتوصل 

»قريبا جدا«.
االنتقالية  الحكومة  أن  الفرنسي  الرئيس  وأوضح 
في السودان تواجه تحديات وأعباء كبيرة خالل الفترة 
الراهنة، وبالده ستطالب الواليات المتحدة برفع اسم 

السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
يستحقون  السودانيين  أن  على  ماكرون  وشدد 

العيش في سالم وأمان، وهذا يتحقق فقط من خالل 
الحوار، وإنهاء الصراعات التي أشعلها النظام السابق.

مؤتمرا  ستحتضن  فرنسا  أن  إلى  ماكرون  وألمح 
وستخصص  السودان،  إلى  االستثمارات  لجذب  دوليا 
ودعم  االنتقالية  المرحلة  لمواكبة  يورو  مليون   60
السوداني  الشباب  السودان، مشيدا بشجاعة  اقتصاد 

الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاته.
النقد  صندوق  مساعدة  طلب  السودان  ويعجز 
والبنك الدوليين، ألن الواليات المتحدة ما زالت تصنفه 

بلدا راعيا لإلرهاب.
إن  أغسطس  في  قال  كبير  أميركي  وكان مسؤول 
الجديدة  االنتقالية  الحكومة  التزام  واشنطن ستختبر 
في السودان بحقوق اإلنسان وحرية التعبير، والسماح 

بوصول المساعدات اإلنسانية، قبل أن توافق على رفع 
البلد من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

إقرار السالم
تحرير  »حركة  رئيس  األحد،  حمدوك،  والتقى 
إقليم  في  المتمردين  تنظيمات  أبرز  أحد  السودان«، 
دارفور في فرنسا، عبدالواحد نور، في خطوة اعتبرها 
وقال  البالد.  في  السالم  لتحقيق  »أساسية«  ماكرون 
ومع  النادر.  اللقاء  هذا  في  تقدما«  حققنا  »لقد  نور: 
بالمجلس  تعترف«  »ال  المتمردة  حركته  أن  تأكيده 
السيادي في السودان، قال إنه وافق على لقاء حمدوك 
»ليس كرئيس حكومة بل كفرد وشخصية سياسية في 

البالد«.

وأعرب نور، اإلثنين، عن »شكره« للرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، لتنظيم لقاء في فرنسا بينه وبين 

رئيس الحكومة السودانية، عبداهلل حمدوك، األحد.
وأضاف: »إنه رجل جيد«، معتبرا أنه »إذا كان يريد 
ألتقيه«.  حقا تحقيق السالم والنمو في بلدنا، فلم ال 
وأكد أن أحد األوجه األكثر أهمية في محادثتهما كان 
التأكيد أن »عملية السالم والتغيير في البالد لم يتحققا 
بعد«. ورأى أنه »ال يوجد سالم وصحافة حرة وال قضاء، 
المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة ووالية النيل 

األزرق«.
إنه  نور  قال  المقبلة،  الخطوات  عن  سؤاله  وعند 
أنه  وأكد  جديد.  من  التحاور  قررا  الوزراء  ورئيس 
سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبالغهم 
بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة. لكنه استبعد 
األمنية  الشروط  أن  معتبرا  قريبا،  السودان  يزور  أن 

لهذه الزيارة غير متوافرة.
إعادة  في  المساهمة  فرنسا  تأكيد  ماكرون  وكرر 
بقيمة  مساعدات  عن  معلنا  السودان،  اقتصاد  بناء 
15 مليون يورو )16,3 مليون دوالر( وخطط لتنظيم 

مؤتمر للمانحين في األسابيع المقبلة.
أصدقاء  دعم  »بفضل  إنه  حمدوك  قال  جهته  من 
حاليا  نخطو  بأننا  أعتقد  ماكرون،  الرئيس  غرار  على 
الخطوات األولى في االتجاه الصحيح نحو هذا السالم. 
والدليل  القادر على جمعنا،  الوحيد  البلد  وفرنسا هي 
عبدالواحد  مع  بتنظيمه  قمتم  الذي  اللقاء  ذلك  على 
نور«. ويقيم عبدالواحد نور في فرنسا ويتزعم »حركة 
منذ  الحكومية  القوات  تقاتل  التي  السودان«  تحرير 
العام 2003. وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف 
منذ  مليون شخص   2,5 نحو  نزوح  في  وتسبب  قتيل 

العام 2003، حسب األمم المتحدة.

الخرطوم، باريس - وكاالت

بغداد ــ وكاالت

<   مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في بغداد

الجيش وأكبر حزب إسالمي لن يزكوا مرشحا لرئاسيات الجزائر

األمن العراقي يتصدى 
الحتجاجات مطلبية ببغداد

80 شخًصا سحبوا استمارات الترشح

7 قتلى ومئات الجرحى في التظاهرات

فرنسا تستضيف مؤتمرا لديون الخرطوم وتخصص 60 مليون يورو
 مساع سودانية لرفع العقوبات األميركية:

<   قايد صالح

<  ماكرون أثناء استقباله حمدوك في باريس

الجزائر - وكاالت

أسبوعية  تظاهرات  تترجمه  مستمر،  شعبي  رفض  وسط 
ال تتوقف، لعقد االنتخابات الرئاسية بالجزائر في ديسمبر 
المقبل، كشفت وكالة األنباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين 
توقيع  ألف  لجمع خمسين  استمارات  قاموا بسحب  شخصا 

الضرورية للترشح.
بين  الحكومة  رئيس  فليس  بن  علي  هؤالء  بين  ومن 
المجيد  لبوتفليقة وعبد  الوالية األولى  2000 و2003 في 
تبون رئيس الوزراء لثالثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس 

.2017
وإزاء التكهنات التى تحيط بالعملية السياسية حول رغبة 
خالل  المرشحين  أحد  ودعم  تزكية  في  الجيش  مؤسسة 
الجزائري،  الجيش  أركان  رئيس  نفى  المقبلة  االنتخابات 
الفريق أحمد قايد صالح، أن تكون المؤسسة العسكرية قد 

زّكت أيا من المرشحين لالنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في ديسمبر المقبل.

الثاني  اليوم  خالل  ألقاه  خطاب  في  صالح  قايد  واتهم 
من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ»العصابة 
وسائل  ذكرت  ما  وفق  اإلشاعات«،  تلك  بترويج  وأذنابها 

إعالم جزائرية، األحد.
الجيش  أركان  رئيس  عن  »النهار«  صحيفة  ونقلت 
الجزائري قوله إن »إشاعة تزكية الجيش ألحد المترشحين 

تهدف للتشويش على هذا االستحقاق الوطني الهام«.
حزب  أكبر  السلم«  »مجتمع  حركة  قررت  جهتها  من 
إسالمي في الجزائر االمتناع عن تقديم مرشح لالنتخابات 
الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، وفق ما أكد أحد مسؤوليه 

لوكالة.
وصرح مسؤول االتصال في الحزب عبد اهلل بن عجيمية 
الرئاسية  لالنتخابات  مرشح  تقديم  عدم  قررت  الحركة  أن 
ان  سبق  ما  بذلك  مؤكدا   ،2019 ديسمبر  في  المقررة 

تداولته وسائل إعالم.
القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة  وجاء 
مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 

34 نائبا من أصل 462.
وأوضح بن عجيمية أن »شروط« تنظيم االنتخابات »مثل 

الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة«.
تحت  أبريل   2 في  بوتفليقة  العزيز  عبد  استقالة  وبعد 
ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع يوليو موعدا إلجراء 
االنتخابات الرئاسية، لكن الحركة االحتجاجية رفضت ذلك 

واضطرت السلطة إللغائها لعدم وجود مرشحين.
القادر بن  االنتقالي عبد  الرئيس  15 سبتمبر عاد  وفي 
رغم  لالنتخابات  جديد  كتاريخ  ديسمبر   12 لتحديد  صالح 

المعارضة المستمرة لها في الشارع.
مقري  الرزاق  عبد  الحزب  رئيس  قال  الحق،  وقت  وفي 
خالل مؤتمر صحافي ردا على اسئلة الصحافيين وبدا شديد 

االنزعاج »لن ندعم أي مرشح نحن لسنا لجنة دعم«.



اقتصاد

كالم في األرقام

من السلمون تنتجها تشيلي سنويا، 
وتأتي في المرتبة الثانية عالميا

 بعد النرويج.

قالوا
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هوت  للتوقعات،  مخيبة  تصنيع  بيانات  عقب  أمس،  األميركي،  الــدوالر  ارتفع 
بالعملة األميركية من أعلى مستوى في عامين، بينما تشبث اليورو بمستويات 

أعلى من 1.09 دوالر.
التحويلية األميركي بأسرع وتيرة فيما يزيد على  وانكمش قطاع الصناعات 
عشر سنوات في سبتمبر، لتصبح الواليات المتحدة أحدث دولة تعاني من تراجع 

النشاط الصناعي، في ظل حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست 
عمالت رئيسية، %0.1 إلى 99.242 في المعامالت المبكرة أمس، بعدما ارتفع 
إلى 99.667 أول من أمس، الثالثاء، وهو أعلى مستوى في 29 شهرا قبل صدور 
بيانات النشاط الصناعي، وفق وكالة »رويترز«. ونزل اليورو %0.1 إلى 1.0921 
دوالر، ولكنه أعلى من أقل مستوى في عامين، الذي المسه أول من أمس عند 

1.0879 دوالر.

الدوالر يستقر بعد هبوطه من أعلى مستوى في عامني

»األمير عبدالعزيز بن سلمان 
صديق منذ ما يزيد على 22 
عاما«.

وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغنه أمام مؤتمر للطاقة أمس 
في موسكو

631
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info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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االستثمارات الليبية في مصر
مخاطر وطموح

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

شهدت وال تزال االستثمارات الليبية في مصر خاصة حملة أو ما 
يشبه ذلك ضدها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري للحجز 
على أموالها السائلة والجامدة إضافة إلى قرار التجميد من قبل 

األمم المتحدة هي في األساس ضد الدولة الليبية.
الحكم  تم  التي  القضية  وهي  غرغور،  بقضية  عرف  ما  منها 
فيها ولم تستغرق مدة تداولها إال بضعة أشهر فقط، عند تنفيذ 
الحكم أربكت إدارة االستثمار شركاتها المالكة لها والمساهمة 
دخلت  التي  حنا  أسرة  طرف  من  المرفوعة  القضية  وهي  فيها، 
الليبية،  الدولة  فيها لصالح  النهائي  الحكم  وتم  الليبي  القضاء 
شركة  فيه  تستثمر  آخر  بلد  أي  في  الدعوى  رفع  تتم  لم  حيث 
لصالح  بنوك  أو  ودائع  فيه  توجد  وكذلك  الليبية،  االستثمارات 
المصرف الليبي الخارجي، بما يثير السؤال عن السبب في ذلك.

يذكر على سبيل التأصيل أنه منذ عقود تم االستثمار الليبي 
الحدودي  والتجاور  المشتركة  وللمصالح  غيرها،  وفي  مصر  في 
ودعما لالقتصاد المصري فيما يبدو لي تم تخصيص أكثر من 
نصف حجم االستثمارات الليبية في الشقيقة مصر، حيث تم ضخ 
آالف  استصالح  شملت  ومشاريع  مساهمات  في  الماليين  آالف 
تدار  والعقاري  السياحي  الجانب  في  كذلك  وزراعتها،  الفدادين 
المصري،  القانون  حسب  ومديرين  لإلدارة  بمجالس  شركاتها 
إذ تم تسجيل أكثر من شركة بصبغة قانونية مصرية وبسجل 

تجاري مصري.
االستثمارات الليبية في مصر مع قدم وجودها كانت بالضرورة 
عبر  ذلك  وكل  أصولها  حجم  وفي  النشاط  تعدد  في  تتوسع 
من  األخرى  هي  تستفيد  التي  المصرية  البنوك  في  حساباتها 

هذه الحسابات.
الليبية تصل إلى تأسيس  حركة المساهمات للشركة 
شركات مع الغير بنسب متفاوتة ويستفيد منها الموظف 
العمل  قانون  وفــق  هائلة  بأعداد  المصري  والعامل 

المصري.
مصر  في  الليبية  االستثمارات  واقع  هو  ذلك  بإيجاز 
لالستثمارات  الليبية  الشركة  إدارة  سيرها  تتابع  التي 
ــة  ــب ــراق ــحـــت م وتـ
الرقابية  األجــهــزة 
لجان  عبر  الليبية 
عدم  أجل  من  عمل 
بأصولها  التالعب 
البيع  فــي  تصرفا 
من  ذلـــك  غــيــر  أو 

حقيقي  ربح  هامش  أجل 
الخزينة  إلى  تحويله  يتم 
أو  الليبية  للدولة  العامة 
رأسمالها  ــادة  زي به  يتم 
بذلك  اإلذن  أخــذ  بــعــد 
مستوفية  دراســات  وبعد 

واألحكام. الشروط 
هذه هي استثماراتنا في مصر التي بدأت تنهال عليها قضايا 
االنتظار تم ويتم رفعها ضد  الفصل فيها وإما هي قيد  إما تم 
الدولة الليبية منها ما هو قديم جدا ومنها من يجد بجديد تشعر 
أنها محاوالت ابتزاز منظمة سمح بها الوضع في ليبيا، وكأن ذلك 

فرصة سانحة لرفعها والحصول على أحكام نافذة.
حدث أن تواصلت إدارة القضايا في وزارة العدل في طرابلس 
لم تسفر على شيء لصالح  لكنها  مع جهات مختصة في مصر 
الدولة الليبية، حيث يتم تأجيلها ثم أحالتها إلى محكمة أخرى 
حسب علمي دون الرد على السؤال الذي يطرحه الشارع الليبي، 
وهو ـ ما عالقة القضاء المصري في تداول قضية زمنها ومكانها 

األرض الليبية التي تمت
فيها التقاضي والفصل فيها.

من جهة ثانية على المستوى الشخصي لم ألمس أي تدخل من 
قبل حكومة الثني أو البرلمان كأن األمر ال يعنيهم، وقد يساهم 
مصر،  في  الليبي  للرأسمال  الضرر  من  المزيد  إلحاق  في  هذا 
بهبوب  حين شعوره  المستثمر  أن  الجميع  ديدن  وهذا  أن  كما 
تحويل  إلى  طواعية  يلجأ  عليه  بالتضييق  أو  عليه،  األخطار  ريح 
يجمده  أو  نشاطه،  توسع  من  يحد  أو  آخر،  بلد  إلى  استثماراته 
إلى حين، وهكذا حال يؤثر على حجم االستثمارات األجنبية في 
مصر التي صار في النشاط البترولي بقيمة ثمانية مليارات دوالر 
كاستثمار مباشر وهو مبلغ ال يفي بحاجة مصر التنموية بالنظر 
ضمن  وهما  الدولي  النقد  صندوق  وإجراءات  العام  الدين  إلى 
المناخ العام الذي لم تصل إلى تهيئته بعد إلى حده األقصى فال 
يكفي سرعة التسجيل ومنح التراخيص وفتح الحسابات البنكية 
المستثمرين  التعامل  في  الشفافية  منها  ذلك  إلى  يتعداها  بل 

وتأمينها من المخاطر أيضا.
من  أدرى  فيها  فالحكماء  المصري  الشأن  في  التدخل  ودون 
مصر  للبلدين  االستراتيجي  العمق  باب  من  أن  إال  به،  غيرهم 
على  وجب  جانب  من  أكثر  في  بينهما  الحتمية  والعالقة  وليبيا 
مصر الحفاظ على االستثمارات الليبية فيها بعين الشعور األخوي 
ويكمن في عدة أمور منها السماح لمن هب ودب برفع قضايا 
قديمة للحجز على األموال الليبية لتنفيذ األحكام وهي كالسيل 
عليه تنهال، ومنها أذون العمل للعاملين فيها قبل وبعد أرضية 

كل قطاع استثماري.
لست أدري وللظرف الطارئ فجأة، إذا ما تفكر اإلدارة الليبية 
في إعادة النظر في حجم استثمارها في مصر أو نقلها إلى بلد 
أنها  إال  شأنها  وهذا  هيكلتها  إعادة  أو  مساهماتها  بيع  أو  آخر 
وحدها من تقوم بتتبع المخاطر وتجاوزها وفق سياستها وأدوات 

تفعيلها حرصا واهتماما.
البلدين  في  السياسية  القيادة  اجتماع  ضرورة  أرى  ذلك  مع 
االستثماري،  للجانب  المشترك  التعاون  آلية  في  النظر  إلعادة 
منعه  يسهل  مناخ  توفير  من  المزيد  تقديم  مصر  على  وأرى 
تسهيل اإلجراءات وتأمين عملها بما يمكن أن يزيد من تشجيع 

االستثمارات الليبية في أرض الكنانة.

* كاتب ليبي

محمد المغبوب*

أرى ضرورة اجتماع 
القيادة السياسية 

في البلدين إلعادة 
النظر في آلية التعاون 

المشترك للجانب 
االستثماري 

»ستراتفور«: ثالث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
المقرب  »ستراتفور«  معهد  تقرير  كشف 
الواليات  أن  األميركية،  االستخبارات  من 
إذا  عــقــوبــات  بــفــرض  هـــددت  المتحدة 
على  ليبيا  شــرق  فــي  السلطات  أقــدمــت 
للبالد،  النفطية  الــصــادرات  قطع  خطوة 
تداعيات  خلق  في  تتسبب  أن  رجح  التي 
حال  في  العالمية  النفط  سوق  على  كبيرة 

الليبية. النفطة  صادرات  تعطل 
الضغط  يحظى  أن  »ستراتفور«  ورجح 
النفط  إنتاج  على  للحفاظ  الدبلوماسي 
لكنه  الحالي،  الوقت  في  بالنجاح  الليبي 
واألزمـــة  الــحــرب  اســتــمــرار  أن  ــى  إل نبه 
صادراتها  يجعالن  البالد  في  السياسية 

التعطيل. لخطر  عرضة  النفطية 
توقف  أو  انخفاض  المعهد  واعتبر 
أن  شأنه  من  النفط  من  ليبيا  ــادرات  ص
المتوتر،  الخام  النفط  إمــدادات  يخفض 
الهجمات  أعقاب  في  اإلنتاج  انقطاع  بسبب 
والعقوبات  السعودية  المنشآت  على 
من  التقرير  وحذر  إيــران،  على  األميركية 
صادرات  توقف  حال  محتملة  عواقب  ثالث 
األخيرة  تقييد  أهمها  الليبية،  النفط 
الشرق،  إلى  المكررة  المنتجات  شحنات 
المركزي  المصرف  قيام  إمكانية  وثانيتها 
المدفوعات  عــدد  بتقييد  طرابلس  في 

ليبيا. لشرق  المتاح  النقد  ومقدار  المالية 
مخاوف  وجود  إلى  »ستراتفور«  ولفتت 
السعودية  العربية  المملكة  تقديرات  من 
مستوى  استعادة  من  ستتمكن  متى  بشأن 
بعد  تضرره  أعقاب  في  بالكامل  إنتاجها 
منشآت  لها  تعرضت  مسلحة  هجمات 
بالسعودية  بقيق  فــي  رئيسية  نفطية 
اإلعالن  »رغم  الماضي،  سبتمبر   14 في 
إلى  بالفعل  السعودي  اإلنتاج  عودة  عن 
الهجمات،  قبل  عليه  كان  الذي  المستوى 

الالزمة  واآلالت  األجـــزاء  استبدال  فــإن 
إلى  بقيق  في  اإلنتاجية  الطاقة  إلعــادة 
يستغرق  قد  الهجوم  قبل  ما  مستويات 

أشهر«. عدة 
أعادت  إذا  حتى  أنه  على  التقرير  ويشدد 
مستوى  إلى  إنتاجها  إجمالي  السعودية 

قبل  كان  الذي  يوميا،  برميل  مليون   9.8
طاقتها  تظل  أن  المحتمل  فمن  الهجوم، 
الوقت،  لبعض  مقيدة  الفائضة  اإلنتاجية 

غير  العالمية  النفط  ســوق  يترك  مما 
ليبيا  إنتاج  في  تعطل  مع  للتعامل  مستعدة 

يوميا. برميل  مليون   1.05 البالغ 
كبيرا  اضطرابا  فإن  »ستراتفور«  ووفق 
على  الغربية  الـــدول  سيجبر  ليبيا  فــي 
النفطية  احتياطاتها  لفتح  االستجابة 
احتمال  من  الرغم  على  إذ  اإلستراتيجية، 
قصير  الليبي  االنقطاع  مع  السوق  تكيف 
مصلحة  من  يــزال  ال  األقــل،  على  األجــل، 
ــات  ــوالي ــك ال ــذل ــة، وك ــيـ ــوى األوروبـ ــق ال
الصادرات. استقرار  على  الحفاظ  المتحدة، 

غربي ضغط 
معهد  اعتبر  االهتمام،  هــذا  وبسبب 
الــقــوى  أن  تــقــريــره  ــي  ف ــور«  ــف ــرات »ســت
سيستمرون  المتحدة  والواليات  األوروبية 
على  الدبلوماسي  الضغط  ممارسة  في 
الوطنية  والمؤسسة  حفتر،  خليفة  المشير 
ــواء،  س حــد  على  طــرابــلــس،  فــي  للنفط 

ليبيا. من  النفط  تدفقات  على  للحفاظ 
عقد  حــظــوظ  عــلــى  الــتــقــريــر  وراهـــن 
برلين  في  ليبيا  حــول  الدولي  المؤتمر 
المقرر عقده في الخريف، الذي وصفه بأنه 
إنهاء  إلى  يهدف  نوعه  من  مؤتمر  »أول 
طرابلس  هجوم  بدء  منذ  الليبي  النزاع 
أن  »إذا نجح، يمكنه  أنه  ورأى  أبريل«،  في 
المتنامية  االنقسامات  بعض  بسرعة  ينهي 
صلتها  حيث  من  الليبي  النفط  قطاع  في 

بالقتال«. المباشرة 
ــادر  ــر تــقــريــر ص ــات آخـ ــع ــوق ــت ت ــان ك
القانونيين  »المحاسبين  معهد  عــن 
الثالث  للربع  بريطانيا  في  المعتمدين« 
2019، كشفت عن تباطؤ معدل  العام  من 
في  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
الجاري،  العام  في   2.8% إلى  أفريقيا  شمال 
ليبيا  في  النفط  إنتاج  اضطرابات  بسبب 
في  الطلب  ضعف  تأثير  من  ضاعفت  التي 
األخرى في  االقتصادات  اليورو على  منطقة 

لمنطقة. ا

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4176دوالر أميركي
1.5489يورو

1.738الجنية االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.386درهم إماراتي

0.1983االيوان الصيني

2019 2 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

وسط رهانات على مؤتمر برلين

ألف طن

• منشآت نفطية بحقل الشرارة 

الجزائر - الوسط: عبدالرحمن أميني

إجراءات مصرف لبنان.. هل تعالج أزمة نقص الدوالر؟
بيروت - وكاالت

أصدر المصرف المركزي اللبناني تعميما 
الدوالر  على  الحصول  لتسهيل  جديدا 
ــة،  واألدوي والقمح  الوقود  لمستوردي 
احتمال  حيال  البالد  في  مخاوف  وسط 
نقص العملة األميركية، بحسب الوكالة 

الوطنية لإلعالم.
لجأت  اقتصادية،  ــة  أزم ظــل  ــي  وف
مصارف ومكاتب صرافة إلى الحد من بيع 
الدوالر خشية انخفاض احتياطي العمالت 
المستحيل  شبه  من  وأصبح  األجنبية. 
الصرافات  من  دوالرات  على  الحصول 
اآللية كما كان الحال من قبل، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
عقدين  منذ  لبنان  مصرف  ــدد  وح
لبنانية  ليرة  ـــ1507  بـ الــصــرف  سعر 
لبنان  في  يمكن  كما  الواحد.  للدوالر 
استخدام العملتين بالتوازي في العمليات 

المصرفية والمتاجر.
األحد،  المتظاهرين،  مئات  وتجمع 
وسط بيروت تعبيرا عن امتعاضهم إزاء 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تعصف 
عن  معربين  متزايد،  بشكل  بالبالد 
غضبهم إزاء الطبقة السياسية المتهمة 

بالفساد والمحسوبية.
الثالثاء،  أصــدره  الذي  القرار  ويجيز 
سالمة،  رياض  لبنان،  مصرف  محافظ 
للمصارف »التي تفتح اعتمادات مستندية 
المشتقات  الستيراد  حصرا  مخصصة 

القمح  أو  غاز(  مازوت،  )بنزين،  النفطية 
لبنان  مصرف  من  الطلب  األدويــة،  أو 
بالدوالر  االعتمادات  هذه  قيمة  تأمين 
ــق نــص الــقــرار الــذي  األمــيــركــي«، وف
نشرته الوكالة.ويسمح اإلجراء للمصارف 
المصرف  من  ــدوالر  ال على  بالحصول 
مستوردي  احتياجات  لتغطية  المركزي 
شروط.  عدة  اتباع  بعد  المنتجات  هذه 
ويجب فتح »حساب خاص« لكل معاملة 

لدى البنك المركزي.
مبلغ  ــداع  إي المصرف  على  ويتعين 
إجمالي  مــن   15% يــعــادل  الــمــال  مــن 
وما  الحساب  هذا  في  المطلوب  المبلغ 
يعادل المبلغ اإلجمالي المطلوب بالليرة 

اللبنانية، بحسب الوكالة.
الى مصرف  عمولة  دفع  يتوجب  كما 
لبنان %0,5 عن كل عملية. وعبر أصحاب 
أخيرا  الدقيق  ومنتجو  الوقود  محطات 
عن تذمرهم من صعوبة الحصول على 
الدوالرات، ومن ارتفاع أسعار الصرف في 
السوق السوداء، إذ إن العملة األميركية 

ضرورية لتسديد فواتير مورديهم.
رياض  لبنان،  مصرف  حاكم  ونفى 
سالمة، منذ أسبوع أن يكون لبنان يواجه 
أزمة دوالر. ولدى سؤاله حول القرار، أشاد 
بـ»القرار  شعبان  جاد  االقتصادي  الخبير 
مما  االستيراد«  أزمة  الحتواء  الصائب 
تحت  األسعار  على  بـ»الحفاظ  يسمح 

السيطرة«.
»اإلصالحات  أهمية  على  شدد  كما 
تسهيل  أجل  من  األساسية  االقتصادية 

اإلنتاج واستبدال تبعية االستيراد«.
خالل  اللبناني  االقــتــصــاد  وشهد 
مسجال  حادا،  تراجعا  األخيرة  السنوات 
نموا بالكاد بلغ %0,2 في العام 2018، 

بحسب صندوق النقد الدولي.
إلى  لبنان  في  العام  الدين  وارتفع 
86 مليار دوالر، أي أكثر من %150 من 
إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى 

نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
ميزانية  يوليو  في  البرلمان  ــر  وأق
تقشفية لعام 2019 سعيا للحد من العجز 
العام. وحذرت وكالة »موديز« للتصنيف 
التصنيف  تخفض  قد  أنها  من  الدولية 
الثالثة  األشهر  في  للبنان  االئتماني 
المقبلة، في ظل إحراز تقدم اقتصادي في 
هذا البلد المثقل بالديون، حسبما ذكرت 

وزارة المالية في بيروت.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء 
إصالحات بنيوية في البلد الصغير الذي 
تعهدت  والفساد،  الديون  من  يعاني 
مؤتمر  أمــام  الماضي  العام  الحكومة 
لمساعدة  بــاريــس  استضافته  ــي  دول
لبنان، بإجراء هذه اإلصالحات وتخفيض 
النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر 
قروض  شكل  على  دوالر  مليار   11 من 

وهبات، غير أنه لم يتم صرفها بعد.

منتدى اقتصادي دولي حول ليبيا في 11 نوفمبر
الدولي  االقتصادي  المنتدى  المغرب  تستضيف 
11 و12 نوفمبر  األول من نوعه حول ليبيا يومي 
مع  اتفاق  على  بناء  الرباط،  العاصمة  في  المقبل 

الوفاق. حكومة 
ليبيًا  وفــدًا  إن  مغربي  حكومي  مصدر  وقال 
األسبوع  التقى خالل  اقتصاديين  يضم مسؤولين 
بينهم  من  مغاربة  مسؤولين  الرباط  في  الجاري 
واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزير 

العلمي. الرقمي موالي حفيظ 
سيتم  الكبير  الحدث  هذا  تنظيم  أن  وأوضح 
التجارة  لــغــرف  الــعــام  االتــحــاد  مــع  بالشراكة 
المغربي  واالتحاد  الليبية  والزراعة  والصناعة 

المغربية. والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف 
رئيس  دعــا  فقد  المغربي،  الموقع  وحسب 
والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االتحاد 
زيارته  خالل   ، رائد  الكريم  عبد  محمد  الليبية 
بين  االقتصادية  الشراكة  تعزيز  إلى   ، للرباط 
المستقبل  إلى  ننظر  أن  »يجب  وقال:  البلدين. 
من  الكثير  والمغرب  ليبيا  لدى  وتفاؤل.  بواقعية 
ووجه  واالستغالل«.  لالستكشاف  اإلمكانيات 

مسؤولين  إلى  مشاركة  دعوات  المنتدى  منظمو 
في بعض الدول األوروبية.

بوريطة  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  وكان 
لألمم  العامة  للجمعية   74 ــدورة  ال خــالل  أكــد 
هي  تــزال  ال  الصخيرات  اتفاقية  أن  المتحدة، 
يزال  وال  ليبيا.   في  ــة  األزم لتسوية  ــاس  األس
ليبيا  و  المغرب  بين  التجارية  المبادالت  حجم 
أميركي  دوالر  مليون   102 يتجاوز  ولم  منخفض، 
التجاري في  التعاون  2017 ، وينحصر  العام  خالل 
للمغرب  بالنسبة  والسكر  كالزيوت  المواد  بعض 
لليبيا. بالنسبة  كيماوية  ومواد  والصلب  والحديد 

الليبي،  الدولي  المنتدى االقتصادي  وعلى غرار 
المغرب  اختيار  أســبــاب  عــن  يكشف  لــم  ــذي  ال
التنافس  وتيرة  تسارعت  فقد  فيها،  لتنظيمه 
منتديات  تنظيم  على  ــي  ــ واألوروب اإلقليمي 
المشهد  في  مكان  على  للحصول  تحسبا  مشابهة 

االعمار. إعادة  بعد  الليبي مستقبال 
برلين،  األلمانية  العاصمة  احتضنت  أيام  وقبل 
الثاني  الليبي األلماني  المنتدى االقتصادي  أعمال 
الوفد  وضــم  األلمانية.  الحكومة  من  بدعوة 

علي  والصناعة  االقتصاد  وزير  برلين  في  الليبي 
الرئاسي  بالمجلس  النائب  ومشاركة  العيساوي 
المؤسسات  عــن  وممثلين  معيتيق،  أحــمــد 
عدد  إلى  باإلضافة  وألمانيا،  ليبيا  في  السيادية 

. الليبية واأللمانية  الكبرى  الشركات  كبير من 
وقال النائب بالمجلس الرئاسي، بحكومة الوفاق 
استثنائية،  بظروف  تمر  ليبيا  »إن  معيتيق  أحمد 
االتفاق  تم  ما  لتنشيط  الجهود  تكثيف  إلى  تدعو 
تنفيد عدد من  للبدء في  األولى،  الجلسة  عليه في 
منها  مهمة  لقطاعات  عليها  المتعاقد  المشاريع 
الكهرباء، والتعليم، والصحة، والمياه«، مشيرًا إلى 
أن »هذا الملف من أولويات اهتمامات الحكومة لما 
له من تأثير مباشر على مستوى الخِدْمات وعرض 
مختلف  في  المتاحة  الجديدة  االستثمار  فــرص 

المجاالت«.
بدورها، أعادت تونس بعث المنتدى االقتصادي 
منذ  تعثر  بعدما  الماضي  العام  الليبي  التونسي 
العام 2011 وذلك السترجاع الثقة ومستوى التبادل 
العام  في  عليه  كان  ما  إلى  البلدين  بين  التجاري 

.2010

»الكبير« يبحث مع السفير اإليطالي املراجعة 
الدولية لـ »املركزي« بطرابلس والبيضاء

الكبير،  الصديق  بطرابلس،  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  بحث 
قريمالدي،  بوتشينو  جوسيبي  ليبيا،  لدى  اإليطالي  السفير  مع 
المركزي  المصرفين  ألعمال  الدولية«  المراجعة  إجراءات  »سير 

والبيضاء. بطرابلس 
االقتصادية  المستشارة  بحضور  الثالثاء،  أمس  اللقاء،  وجرى 
االقتصادية  األوضــاع  تناول  حيث  تشيكوني،  ماريكا  للسفارة، 
ذات  المسائل  حــول  النظر  وجهات  تبادل  وكذلك  والمالية، 
المصرف  ألعمال  الدولية  المراجعة  وإجراءات  المشترك،  االهتمام 
بموقع  صفحته  عبر  المصرف  بيان  حسب  والبيضاء،  طرابلس  في 
الصديق  اجتمع  الماضي،  واألسبوع  األربعاء.  أمس  »فيسبوك«، 
ريتشارد  ليبيا،  لــدى  األميركي  السفير  مع  تونس  في  الكبير 
لمنطقة  األميركي  الخزانة  ــر  وزي مساعد  ونائب  ــد،  ــورالن ب.ن
المالي  الوضع  لمناقشة  ماير،  إريك  وأفريقيا،  األوسط  الشرق 
المصرف  يواجهها  التي  والتحديات،  ليبيا  في  واالقــتــصــادي 

والدولي. المحلي  المستويين  على  المركزي 
والمالية«  االقتصادية  المؤشرات  »أهم  االجتماع  واستعرض 
في  التعاون  أطــر  وتعزيز  الجهود  »تكثيف  على  االتــفــاق  وجــرى 
جلسات  عقد  في  واالستمرار  المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت 

ليبيا«. لدى  األميركية  السفارة  برعاية  االقتصادي  الحوار 
المجلس  رئيس  طلب  إلى  الدولية«  »المراجعة  فكرة  وتعود 
في  الدولي  األمن  مجلس  من  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
كافة  مراجعة  تتولى  عاجل  بشكل  فنية  لجنة  تشكيل   2018 يوليو 

والبيضاء. بطرابلس  المركزيين  ليبيا  مصرفي  وتعامالت  حسابات 
»الفرصة  هذه  اغتنام  إلى  ليبيا  قادة  الدول  المجلس  دعا  وبعدها، 
من  والعمل  المركزي،  ليبيا  مصرف  حول  خالفاتهم  لحل  المهمة« 

الوطنية. العمل  خطة  إطار  في  ليبيا،  مؤسسات  توحيد  أجل 
البيضاء  في  المصرف  ومحافظ  الكبير  الصديق  عقد  ذلك،  إثر  على 
األممي  المبعوث  بحضور   2018 أغسطس  في  اجتماعا  الحبري  علي 
وتناول  ويليامز،  ستيفاني  السياسية  للشؤون  ونائبته  سالمة  غسان 

دولي. بإشراف  البنك  مصروفات  مراجعة  ملف 
دراسة  قالت  إذ  المراجعة،  هذه  جــدوى  حول  شكوك  ودارت 
المراجعة  هذه  مثل  »إن   : الدولية«  »األزمات  مجموعة  عن  صادرة 
معضلة  الستئصال  أو  االقتصادية،  األزمة  لتسوية  كافية  تكون  لن 
اعتبرت  لكنها  العسكري«،  التصعيد  لمنع  أو  المستشري  الفساد 
أجل  من  جادون  األطراف  بأن  مفادها  قوية  برسالة  »ستبعث  أنها 
المركزي  المصرف  توحيد  وإعادة  البالد،  في  االنقسامات  جسر 

االستقرار«. وتحقيق 

مخاوف من تقديرات السعودية بشأن استعادة مستوى إنتاجها بالكامل بعد الهجمات املسلحة 
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تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 11.25 مليون برميل يوميا خالل شهر سبتمبر الماضي، 
مقارنة مع 11.29 مليون في أغسطس الماضي، ولكنه يظل فوق السقف المحدد لها 

بموجب اتفاق عالمي لإلنتاج.
وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء »أوبك« ومنتجي نفط من خارج المنظمة، وافقت 

روسيا على خفض اإلنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا عن مستواه في أكتوبر 2018.
وغيرها  وروسيا  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  اتفقت  ديسمبر،  وفي 
من المنتجين المستقلين، فيما يعرف بـ»مجموعة أوبك والمنتجين المستقلين«، على 
خفض اإلمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من بداية العام الحالي. وتبلغ حصة 
إيران  باستثناء   11 وعددها  األعضاء  الدول  بها  وتلتزم  يوميا،  برميل  ألف   800 أوبك 

وليبيا وفنزويال.
ووفقا لحسابات »رويترز«، التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل، فإنه يتعين 

على روسيا خفض اإلنتاج إلى ما بين نحو 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.

11.25 مليون برميل يوميا إنتاج روسيا في سبتمبر

أعلنت اإلكوادور عزمها على االنسحاب من منظمة الدول المصدرة 
التي  المالية  الصعوبات  بسبب   ،2020 يناير  في  »أوبك«  للنفط 

تواجهها هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأوضحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان أن »حكومة 
للنفط  المصدرة  الــدول  منظمة  في  البقاء  عدم  قررت  ــوادور  اإلك
»فرانس  وكالة  حسب   ،»2020 يناير  من  األول  من  اعتبارا  )أوبك( 

برس«. 
الداخلية  بالقضايا  مرتبط  القرار  »هــذا  أن  الــوزارة  وتابعت 
دول  أصغر  اإلكــوادور،  تنتج  البالد«.  تواجهها  التي  والتحديات 
وتواجه  يوميا،  الخام  النفط  من  برميل  ألف   531 نحو  الكارتل، 
تتولى  التي  لينين مورينو،  الرئيس،  مالية دفعت حكومة  صعوبات 

السلطة منذ مايو 2017 إلى اللجوء لمزيد من الديون الخارجية.
%36.2 من  بلغ  العام  الدين  أن  إلى  في يوليو، أشارت تقديرات 
البنك  ألرقام  طبقا  دوالر،  مليار   39.4 أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
المركزي. ومواجهة عجز الموازنة، أصدرت الحكومة سندات سيادية 

مرات عدة تجاوز حجمها عشرة مليارات دوالر.
في فبراير، حصلت كيتو على قروض بقيمة نحو عشرة مليارات 
دوالر من جهات عدة مع فترة سداد مدتها ثالث سنوات. وهي المرة 
انضمامها  منذ  »أوبك«  من  اإلكــوادور  فيها  تنسحب  التي  الثانية 

العام 1973. وقد انسحبت للمرة األولى بين عامي 1992 و2007.
وأضافت وزارة الطاقة أن اإلكوادور »كانت دائما عضوا بناء في 

المنظمة« و»ستحافظ على الروابط القائمة مع دول أوبك«.

اإلكوادور تنسحب من »أوبك« في يناير
السعر بالدوالرنوع الخام

59.10برنت

54.04غرب تكساس

56.71دبي

61.09سلة أوبك

54.95أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *
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نزلت أسعار الذهب أمس مع جني مستثمرين األرباح بعدما ارتفع 
بفعل  السابقة  الجلسة  في   1% إلى  يصل  بما  األصفر  المعدن 
تحول  مع  المتحدة  الواليات  في  اقتصادي  تباطؤ  على  مؤشرات 

االهتمام إلى بيانات الوظائف األميركية.
وهبط الذهب في المعامالت الفورية %0.2 أمس إلى 1475.95 
نحو  في  مستوى  أقل  األسعار  وسجلت  )األونصة(.  لألوقية  دوالر 
بما  بعدما صعدت  أمس،  من  أول  دوالر   1485.50 عند  شهرين 

يصل إلى %1 خالل الجلسة.
ونزل الذهب في التعامالت اآلجلة في الواليات المتحدة 0.5% 
إلى 1481.90 دوالر لألوقية. وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب 
ببيانات  الثالثاء  ليل  )إيجابا(  تأثرت  الذهب  أسعار  إن  »فيوتشرز« 
القطاع الصناعي، مما دفع بعض المستثمرين لجني األرباح هذا 

الصباح.
باالقتصاد  تحيط  التي  المخاطر  ضوء  في  أنه  أضــاف  لكنه 
وتراجع  القوية.  اآلمن  المالذ  أصول  من  الذهب  يظل  العالمي، 
نشاط التصنيع بالواليات المتحدة في سبتمبر إلى أقل مستوياته 
التوترات  فيه  الذي تضغط  الوقت  أكثر من عشر سنوات في  في 
التجارية المستمرة على الصادرات مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ 
اقتصادي حاد ويثير توقعات بأن يلجأ مجلس االحتياطي االتحادي 

)البنك المركزي األميركي( إلى مزيد من التيسير النقدي.
على  يذكر  تغير  يطرأ  لم  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
إلى   0.5% البالتين  ونــزل  لألوقية،  دوالر   17.23 عند  الفضة 
 1647.86 إلى   0.3% البالديوم  وهبط  لألوقية،  دوالر   872.02

دوالر لألوقية.

جونسون: بريطانيا ستخرج من االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو دون
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  حسم 
جونسون موقف بالده من موعد خروجه 
في  أنه  مؤكدا  ــي،  األوروب االتحاد  من 
الجاري  أكتوبر   31 في  المقرر  الموعد 
أو دون  النظر عما سيحدث« مع  »بغض 
تتضمن  ال  مقترحاته  أن  مؤكدا  اتفاق، 
اإليرلندية،  الحدود  على  تفتيش  نقاط 
ــدى الــنــقــاط الــشــائــكــة في  وهـــي إحـ

بروكسل. مع  المفاوضات 
المحدد  الموعد  من  يوما   29 وقبل 
ــي،  األوروب االتحاد  بريطانيا  لمغادرة 

حزب  مؤتمر  أمــام  كلمته  فــي  ــا  دع
)شمال  مانشستر  في  المحافظين 

األوروبي  االتحاد  إنجلترا(  غرب 
بـــدوره«.  تــنــازل  »لتقديم 

سحب  فيه  تخيم  وقت  في 
على  والتساؤالت  الجدل 
التفاق  النهائي  العرض 
ــحــاد  ــن االت الـــخـــروج م
أعلنه  الــذي  ــي  ــ األوروب
الخطاب  في  جونسون 
حزبه  لمؤتمر  الختامي 

األربعاء،  أمس  المحافظ 
رفضا  العرض  هذا  يلقى  إذ 

اإليرلنديين. من  استباقيا 
ــادرة  ــرض مــغ ــع ويــتــضــمــن ال

الجاري  أكتوبر   31 في  االتحاد  بريطانيا 
اقتصادية« في جميع  إنشاء »منطقة  مع 
الزراعية  للمنتجات  تسمح  إيرلندا  أنحاء 
على  مراقبة  دون  باالنتقال  والغذائية 
ديسمبر  حتى  انتقالية  فترة  مع  الحدود 
الحدود  2020، على أن يتم حل مشكلة 
إيرلندا  بشأن  خاص،  بعرض  إيرلندا  مع 

الشمالية.
وبات الوقت ضيقا للتوصل إلى اتفاق 
ثالث  البريطاني  البرلمان  رفض  بعد 
رئيسة  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  مرات 
االتحاد  مع  ماي  تيريزا  السابقة  الوزراء 
خصوصا  استيائه  عن  معبرا  األوروبــي، 
تهدف  التي  اآللية  األمان«  »شبكة  من 
إيرلندا  فــي  ــدود  ح ــودة  ع تجنب  ــى  إل
البريطانية  الشمالية  المقاطعة  بين 
في  العضو  الجنوبية  والجمهورية 

األوروبي بعد بريكست. االتحاد 
هــذه  أن  رأى  ــون  ــس ــون ج مــكــتــب 

المفترض  من  الرسمية  المقترحات 
منصفة  »تسوية  ــرام  ــإب ب تسمح  أن 
بال  »بريكست«  لتجنب  ومعقولة« 
لالقتصاد  كارثية  عواقبه  ستكون  اتفاق 
من  بيان  في  مكتبه  وحذر  البريطاني. 
)المفوضية  بروكسل  تجر  لم  »إذا  أنه 
العرض،  هــذا  حــول  ــوارا  ح ــة(  ــي األوروب
أن  إلى  التفاوض  عن  الحكومة  فستكف 
31 أكتوبر«. نغادر االتحاد األوروبي في 

عــودة  احتمال  يثير  المقابل،  فــي 
خروج  حال  في  اإليرلنديتين  بين  حدود 
دبلن  قلق  خصوصا  اتفاق  بال  بريطانيا 
لالتفاق  تهديدا  ذلــك  في  تــرى  التي 
 1998 في  بصعوبة  إحالله  تم  الــذي 
عقود  ثالثة  بعد  الشمالية  إيرلندا  في 
الجمهوريين  بين  العنف  أعمال  من 
الكاثوليك أنصار إعادة توحيد  القوميين 

للتاج  الموالين  والوحدويين  الجزيرة، 
البروتستانت. البريطاني 

البريطانية  »الغارديان«  جريدة  ورأت 
قبل  يموت  ربما  جونسون  عــرض  أن 
الحكومة  تــداولــتــه  بعدما  يــولــد،  أن 
أن  إلى  ولفتت  إيرلندا.  في  والمعارضة 
أي  إقامة  يحظر  البريطاني  القانون 
اإليرلندية،  الحدود  على  إنشائية  أعمال 
قبل  مــوجــودة  تكن  لــم  إذا  خصوصا 
قول  إلى  الجريدة  ونوهت  »بريكست«. 
كان  »إذا  ــي:  األوروب باالتحاد  مسؤول 
هذا هو العرض النهائي، فإنه لن يكون 

اتفاق«. هناك 
الشؤون  وزير  قال  السياق،  هذا  وفي 
األوروبية في إيرلندا، هيلين ماكنتي، إن 
وإنها  خطة جونسون لن تكون مقبولة، 
رئيس  مصداقية  حــول  الشكوك  تثير 

اتفاق  عن  البحث  في  البريطاني  الوزراء 
نتحدث  »ما  وتابع:  »بريكست«.  بشأن 
في  واحدة  لسوق  أجزاء  اختيار  هو  عنه 
إيرلندا الشمالية، في وقت محدود، وهو 

أمر غير مقبول«.
لن  جونسون  إن  محللون  ويــقــول 
تأجيل  األوروبية  المفوضية  من  يطلب 
على  المفاوضات،  فشلت  إذا  بريكست 
طلب  يلزمه  قانون  وجــود  من  الرغم 
اتفاق  إلى  يتوصل  لم  إذا  جديد  تأجيل 
أكتوبر،   19 بحلول  األوروبي  االتحاد  مع 

المقبلة تماما. األوروبية  القمة  أي بعد 
في  السلطة  إلــى  جونسون  ووصــل 
األوروبي  االتحاد  بمغادرة  بوعد  يوليو 
أجلت  بعدما  ثمن  بأي  أكتوبر   31 في 
إطار  في  مرتين  بريكست  ماي  تيريزا 

اتفاق. إلى  للتوصل  مساعيها 

الذهب ينزل بفعل جني أرباح 
ومخاوف التباطؤ تدعمه

استبعد »الحدود المزدوجة« من عرض »بريكست«

•  آالف البريطانيين يتظاهرون في وسط العاصمة لندن احتجاجا على »بريكست« في 23 مارس 2019.

لندن–وكاالت

»الغارديان« البريطانية ترى أن عرض 
جونسون رمبا ميوت قبل أن يولد

مقترحات جونسون ال تتضمن نقاط 
تفتيش على الحدود اإليرلندية

الحسابات  مراجعة  لضبط  البريطانية  الهيئة  فتحت 
البريطانية  السفر  شركة  حسابات  بشأن  تحقيقا 
الذي  إفالسها  على  أسبوع  نحو  بعد  كوك  توماس 
صعوبات  المجموعة  مواجهة  من  أشهر  بعد  جاء 

كبيرة. مالية 
ريبورتينغ  »فايشنانشل  هيئة  ــت  ــح وأوض
بيان  في  المالي،  اإلبالغ  هيئة  وهي  كاونسيل«، 
الحسابات  مراجعة  يتناول  تحقيقها  أن  مقتضب 
لبيانات  ويونغ«  »إيرنست  مكتب  بها  قام  التي 
انتهت  التي   2018-2017 المالية  للسنة  الشركة 
فتح  احتمال  إلى  الهيئة  سبتمبر.وأشارت  أواخــر 
هيئات  مع  كوك«  »توماس  بشأن  إضافية  تحقيقات 
أصاًل  كــوك«  »توماس  وتخضع  أخــرى.  تنظيمية 
لتصفية  قضائي  مسؤول  به  يقوم  األول  لتحقيقين، 
واآلخــر  الشركات،  وزارة  من  بطلب  الحسابات 
االقتصادية  للشؤون  البرلمانية  اللجنة  أطلقته 
سابقين  لمديرين  تستمع  أن  المقرر  من  التي 
وكالة  حسب  حساباتها،  ومراجعي  للمجموعة 

برس«. »فرانس 
في  الحسابات  مراجعة  ضبط  هيئة  إعالن  ويأتي 
عشرة  نحو  قبل  كوك«  »توماس  انهيار  أثار  وقت 
السنوات  إدارتها خصوصًا خالل  أيام تساؤالت حول 

نتائجها  من  المجموعة  خاللها  حذرت  التي  األخيرة 
أسهمها. انهيار  وشهدت  المالية 

الشركة،  أموال  انهارت  اإلفــالس،  إعالن  وعند 
على  العثور  منها  تطلب  أن  إلى  المصارف  دفع  مما 
لتتمكن  جنيه  مليون   200 بقيمة  إضافي  تمويل 
أنشطتها  لتسليم  خطة  تضع  وأن  االستمرار،  من 
قيمتها  تبلغ  عملية  في  الصينية  فوسون  لشركة 

دوالر. مليون   900 اإلجمالية 
الشكوك  بسبب  المسافرين  ــذر  ح وأســهــم 
إلى  إضافة  الشركة،  بتراجع  ببريكست  المحيطة 
باتوا  الذين  السياح  عند  االستهالك  وسائل  تغيير 
وتخليهم  اإلنترنت  عبر  عطالتهم  حزمات  يشترون 
المجموعة  عليها  اعتمدت  التي  السفر  وكاالت  عن 

الماضية. السنوات  في  كبير  بشكل 
في  وظيفة  آالف   9 إلغاء  إلــى  ــالس  اإلف وأدى 
البريطانية  السلطات  وإعــادة  المتحدة  المملكة 

سائح. ألف   150 لـ
المدني  الطيران  هيئة  نشرته  تعداد  آخر  ووفق 
إلى  مسافر  ألــف   115 ــادت  إع تمت  البريطاني، 
غير  العملية  هــذه  بــدء  منذ  المتحدة  المملكة 
ويفترض  سبتمبر،   23 في  أطلقت  التي  المسبوقة 

أكتوبر.  6 في  تنتهي  أن 

فتح تحقيق في بريطانيا بشأن حسابات 
مجموعة »توماس كوك« املفلسة

اليونان تحت وطأة اإلضراب ضد 
»إصالحات« حكومية في سوق العمل

الخاص  القطاع  نقابات  إليه  دعت  إضــراب  شل 
خصوصا  أمس،  اليونان،  في  الحياة  أوجه  والنقل 
التي  والــمــصــارف،  والمترو  الحديدية  السكك 
مشروع  على  احتجاجا  ــك  وذل أبوابها،  أغلقت 
العمل«،  سوق  عن  التنظيمية  القيود  »رفع  قانون 

النمو. تعزيز  في  سيسهم  إنه  الحكومة  تقول 
وتظاهر ستة آالف شخص هذا األسبوع، أي أقل 
إضراب  خالل  نظمت  تظاهرة  في  المشاركين  من 
اتحاد  أيضا  إليه  دعــا  الــذي  الماضي،  األسبوع 
دي«،  »آدي  العام  القطاع  في  العاملين  نقابات 

المستشفيات  عمل  شل  في  وتسبب 
وحشد  والمحاكم،  ــدارس  ــم وال

شخص. آالف  سبعة  من  أكثر 
ــاد نــقــابــات  ــح ــا ات ودعـ

القطاع  فــي  العاملين 
ــي ســي«،  ــخــاص »ج ال

ــر نــقــابــة  ــب وهـــي أك
البالد،  في  مركزية 
في  تــظــاهــرات  ــى  إل
عند  المدينة  وسط 
ــر لــلــتــنــديــد  ــه ــظ ال
بــــ»إلـــغـــاء الــعــقــود 

و»التحكم  الجماعية« 
النقابات«. في 

نقابات  اتحاد  وتوقف 
العام  القطاع  في  العاملين 

العمل  عن  أيضا  دي«  »آدي 
وتضرب  األربعاء.  أمس  ظهر  بعد 

ينص  قانون  بمشروع  تنديدا  النقابات 
الحاضرين  من   50% من  أكثر  موافقة  وجوب  على 
أدنى  كحد  ما  نقابة  في  العامة  اللجنة  أعضاء  من 

إضراب. إلطالق 
عليه  صوت  جديد  بقانون  أيضا  النقابات  وتندد 
العطلة  ظل  في  أغسطس،  في  بالغالبية  البرلمان 
العمل«  الصرف من  على »تسهيل  الصيفية، ينص 
أربعة  نحو  أيضا  وتظاهر  الخاص.  القطاع  في 
تابعين  الشرطة،  حسب  أثينا،  في  شخص  آالف 
وهي  العمالية«  الكفاح  »جبهة  أو  بامي  لمجموعة 
تجمع  التي  الشيوعي،  الحزب  من  قريبة  نقابة 

المتظاهرين. من  عدد  أكبر  تقليديا 

أثينا  فنادق  أحد  أمام  رفعت  الفتة  على  وكتب 
تحقيق  إلى  يهدف  نمو  ضد  »انهضوا  الكبرى 
أمس،  راسية  القوارب  وكانت  العمال«.  تفقر  أرباح 
القارية  اليونان  بين  متوقعة  حركة  وال  األربعاء، 
اإليوني  البحر  وجــزر  ــرق«  »ش إيجه  بحر  وجــزر 
لدعوة  تنفيذا  العمال،  إضــراب  بسبب  »غــرب« 
»بي  الهيليني«  البحارة  »اتحاد  النافذة  نقابتهم 
العاصمة  في  كبير  ازدحام  هناك  وكان  أو«.  إن 
عن  وتوقف  المترو.  في  العاملين  إضراب  إثر  أثينا 
الباصات  في  العاملون  مبكر  وقت  في  العمل 
النقابات  طالبت  بينما  والترامواي، 
الجماعية«  العقود  بـ»حماية 
الـــتـــي يـــريـــد الــتــعــديــل 
ــا.  ــاءه ــغ ــي إل ــون ــان ــق ال
ــاد  ــحـ ــم »اتـ ــ ــض ــ وان
الصحفيين«  نقابات 
الحراك،  إلى  أيضا 
نتيجة  تصدر  ولم 
نشرة  أي  لــذلــك 
 24 الـ خالل  أخبار 
الماضية.  ساعة 
وانـــــضـــــمـــــت 
أيضا  ــارف  ــص ــم ال
فقد  ــراب،  اإلض إلى 
ــت أبــوابــهــا،  ــق ــل أغ
إلى  بــاإلضــافــة  أمـــس، 
وهذا  الحديدية.  السكك 
أسبوع  ــالل  خ ــراب  إضـ ثــانــي 
برئاسة  اليمينية  الحكومة  ضــد 
منصبه  تولى  الذي  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
تسيبراس،  أليكسيس  لحكومة  خلفا  يوليو،  في 
وتعهدت  سنوات.  أربع  حكمت  التي  اليسارية، 
لالستثمارات  جديدة«  بـ»حقبة  اليمينية  الحكومة 
السنوات  في   2% من  أعلى  وبنمو  اليونان  في 
إذ  هشا،  اليوناني  االقتصاد  يزال  وال  المقبلة. 
للدين  المرتفعة  المعدالت  عــبء  تحت  ــرزح  ي
المقرضين  لرقابة  خاضعا  ويبقى  والبطالة.  العام 
الــدولــي«،  النقد  وصــنــدوق  األوروبـــي  »االتــحــاد 
من  ليتمكن  مرتفع  أساسي  فائض  تحقيق  وعليه 

النمو. يعيق  الذي  األمر  الديون،  سداد 

• سبائك من الذهب يف فيينا ) رويترز(.

مخزون النفط األميركي ينخفض 
إلى 417.94 مليون برميل

124 مليار دوالر قيمة 
ديون  دبي

أظهرت بيانات من معهد البترول األميركي تراجع مخزونات 
الواليات المتحدة من النفط الخام، األسبوع الماضي، بينما 

ارتفع مخزون البنزين وانخفضت نواتج التقطير.
وتراجع مخزون الخام 5.92 مليون برميل لألسبوع المنتهي 

في 27 سبتمبر إلى 417.94 مليون برميل، بينما توقع 
المحللون زيادته 1.6 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام 

بنقطة التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما 373 ألف برميل، 
حسب ما نقلت وكالة »رويترز« عن المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى تراجع استهالك الخام 
بمصافي التكرير 486 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة مع 
توقع المحللين، في استطالع أجرته »رويترز«، زيادة قدرها 449 

ألف برميل. وحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون 

برميل، مقارنة مع توقعات أن تهبط 1.8 مليون برميل.
وتراجعت واردات الواليات المتحدة من الخام األسبوع 

الماضي 726 ألف برميل يوميا إلى 6.01 مليون برميل يوميا.

قال مسؤول اقتصادي في دبي أمس األربعاء إن اإلمارة مستمرة 
في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين 

إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 
مليار دوالر.

وقال رائد صفدي كبير المستشارين االقتصاديين في 
دائرة التنمية االقتصادية بدبي خالل مناسبة »نواصل خدمة 
الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على 
المزيد من الديون إذا كان ضروريا«. جاءت التصريحات بعد 

أن كانت »رويترز« ذكرت في العاشر من سبتمبر نقال عن 
مصادر أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار 

محتمل لسندات مقومة بالدوالر األميركي فيما سيكون أول بيع 
ديون عالمي لها منذ 2013. وتحذر وكاالت تصنيف ائتماني 
دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ 
اقتصادي في المنطقة. وبلغ حجم اقتصاد دبي 398.5 مليار 
درهم إماراتي في نهاية العام الماضي )108.50 مليار دوالر(.

وقالت »فيتش« في وقت سابق من الشهر الجاري إن 
جزءا كبيرا من القروض البالغ قيمتها 23 مليار دوالر لكيانات 
مرتبطة بحكومة دبي المستحقة السداد بحلول نهاية 2021 

قد تتم إعادة هيكلتها مجددا.

• خزانات نفط خام يف كاشينج بأوكالهوما )رويترز(

• فرع من فروع شركة »توماس كوك« البريطانية المغلقة في بيتربورو وسط إنجلترا في 26 سبتمبر 2019

• بوريس جونسون
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جولة في مكتبات وسط البلد.. 
القاهرة

أحالم المهدي

عبد السالم الزغيبي

تكبر أجسادنا فتشيخ وتكبر أحالمنا فال يعرف لها الزمن طريقا، نغرسها في النجوم ونحاول ما 
استطعنا أن نداعبها بأطراف أصابعنا قبل أن نُحكِم عليها قبضاتنا، ينجح البعض ويفشل البعض 
اآلخر ويبقى حلم الوصول متاحا لكل عقل طموح إذا باركت خطواتَه األرضُ التي يعيش عليها.

الكثير دائما، وطن وعََلم ونشيد، ومكان يتسع  النجوم يحملون معهم  الراقصون هناك مع 
لقلوب الماليين ممن يشاركونهم االنتماء وفرح اإلنجاز.

وتطلق  ساحاتها  في  السامقة  قاماتهم  فتنحت  أبنائها  من  المبدعين  أسماء  األوطان  تخّلد 
البيوت  أزقتها وتغزو صورهم كل مكان فتحضنها جدران  أسماءهم على أكبر شوارعها وأشهر 

والمدارس بحب كبير.
هذا ما يحدث في العالم الذي يتغذى ويعيش على العلم والفن والرياضة والموسيقى وحب 
الحياة تحت أي بند، أما ما يحدث هنا في بالدنا المترنِّحة على حاشية العالم كأنها آلهة شرسة 

متعطشة للقرابين البشرية فهو مختلف تماما.
بالدنا ال تعلق في شوارعها إال صور الراحلين والجالدين، وال يلتف بعلمها إال األجساد الملطخة 

بالدم، وال تؤمن بالتماثيل فتبتلعها الساحات حتى إذا كانت لغزالة!
»كمال  الليبي  لهما،  مسرحا  األميركية  المتحدة  الواليات  كانت  خبران  الماضي  سبتمبر  في 
الرياضة  تاريخ  في  األولى  للمرة  أولمبيا  مستر  لقب  ويحرز  العالم  أبطال  على  يتفوق  القرقني« 
الليبية، الكندية »بيانكا أندريسكو« تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس إحدى البطوالت األربع 

الكبرى للمرة األولى في تاريخ هذه البطوالت وفي تاريخ كندا.
أما بيانكا فقد أنصفها الشاب الوسيم »جاستن ترودو« واحتفت بها كندا والكنديون فحمل 
»شيابين«  من  أحدا  لكن  الليبيين  قلوب  له  خفقت  فقد  كمال  أما  بالدها،  في  شارعٌ  اسمَها 

الحكومتين والبرلمانين في البالد لم ينصفه ولم يلتفت له بربع عين.
بلمس  حتى  يقوم  ال  ممارسها  أن  رغم  وعنف  مجرد عضالت  الرياضة  هذه  يعتبر  من  هناك 
منافسيه، لنفرض أنها ال تشبه التنس فما يهمنا هنا هو أن القرقني مثل بيانكا تماما لم يظفر 
بهذا اللقب إال بعد تدريب وتعب وصبر ال يتقنهم الكثيرون، ثم إن األحالم تولد في كندا فتزدهر 

وتولد في ليبيا فتتبعثر ويعجز صاحبها حتى عن لملمة بعضها.
هذا البطل الليبي الذي عاش وكبر ونجح في ليبيا ممسوس بلعنة اسمها ليبيا، بنت تورنتو 
أو  بنك  أمام  له في طابور  مكانا  لو وجد  ابن طرابلس فمحظوظ  أما  بالدها،  تملك شارعا في 

لسيارته أمام شيل في أحد شوارع مدينته.

محمد خليفة

فضاء نقد النقد )2-1(

احتفظت  أنــي  غير  ســنــوات-  ــع  أرب قبل   -
وطويت  حينها-  في  لنفسي–  بانطباعاتي 
والتعليق  الككلي  مقال  جاء  حتى  الموضوع 

جديد! من  اهتمامي  ليثيرا  عليه 
المناسب  سياقه  في  حديثي  أضع  وحتى 
طرابيشي  اســم  إن  الــقــول  مــن  لــي  البــد 
لهما  يكن  لم  )المسيحي(  ودينه  )جــورج( 
كتبه.  شــراء  في  حاسم  دور  لي  بالنسبة 
»طرابيشي  قضية  أن  سبق  ما  إلى  يضاف 
إلثبات  قابلة  فرضية  مجرد  تظل  مسيحي« 
دين  جهة  من  بشيء  أجزم  ال  وأنا  العكس. 
ما  لدي  ليس  أخرى  جهة  ومن  طرابيشي، 
موقفا  رتب  الذي  صدق  في  أشك  يجعلني 
في   – سببها  »مظلومية«  على  تضامنيا 
القدر  مسيحي.  طرابيشي  أن  نــظــره- 
ليس  طرابيشي  أن  هــو  ــدي  ل المتيقن 
اليقين  من  القدر  هــذا  وأهمية  مسلما، 
وليس  كتبه  ــراءة  قـ بعد  ــديّ  لـ ظــهــرت 
أود  )الدين(  المستوى  هذا  وعلى  قبلها. 
أن  ويمكن  لديّ،  ثار  ما  بنقاش  المساهمة 

إشكاليات. من  غيري،  عند  يثور 
أواًل. أثر الديني على األيديولوجي.

فلربما  الموقف  هــذا  غير  في  كنت  لو 
لو  كما  واأليديولوجيا  الدين  عن  تحدثت 
»وعي  فاأليديولوجيا  ــدا،  واح شيئا  كانا 
األقل  على  طرابيشي  تعريف  في  واع«،  غير 
يؤثر  ما  فهي   ،)12 ص  العقل،  )نظرية 
دون  أو  محسوس،  غير  بشكل  الفكر  في 
في  والنتيجة  العلة  بين  بالعالقة  شعور 
»الوعي  )أو  األثر  وهذا  )الفكري(.  الموقف 
الدين  يحدثه  أن  يمكن  الــواعِــي«(  غير 
أن  ويمكن  المسيحي،  والدين  اإلسالمي، 
نظيرة  عقيدة  باعتبارها  الماركسية  تحدثه 

كتب  ثالثة  اشتريت   2015 سنة  فــي 
العقل،  نظرية  ــي:  ه طرابيشي  لــجــورج 
والعقل  اإلسالمي،  العربي  العقل  وحــدة 
بين  ويجمع  اإلســـالم؟.  فــي  المستقيل 
»نقد  سماه  للكاتب  مشروع  الثالثة  الكتب 
على  أساسا  ويقوم  العربي«،  العقل  نقد 
المعنونة  الجابري  عابد  محمد  سلسلة  نقد 
من  قرأت  ما  قرأت  العربي«.  العقل  »نقد 
من  كونت  ما  وكونت  المذكورة،  الكتب 
رف  على  الكتب  وضعت  ثم  االنطباعات، 
وانتهى  الجابري  كتب  بجانب  مكتبتي 

األمر.
مقالة  الككلي  عمر  لألستاذ  قرأت  مؤخرا 
من  مستوحاة  وهي  النقد«،  »نقد  بعنوان 
تصادفني  لم  الجابري.  لنقد  طرابيشي  نقد 
بحسبي  المقالة  استيعاب  في  مشكلة  أية 
طرابيشي  كتب  من  ثالثة  على  اطلعت  قد 
الجابري  كتب  مما  كتب  وبضعة  األربعة 
رأيت  العربيين.  والتراث  العقل  نقد  في 
وكان  الككلي،  كتبه  ما  في  الوجاهة  جانب 
الحد،  هذا  عند  األمر  ينتهي  أن  باإلمكان 

رأيي. أغير  جعلني  ما  هناك  أن  غير 
القراء  ألحد  تعليق  هو  للكتابة  دفعني  ما 
ونص  الــداللــي-  علي  اسمه  أن  وأظــن   -
المغربي  الباحث  )يقول  كالتالي:  التعليق 
المجهود  قــوبــل  »لــقــد  حــمــادة:  منتصر 
طرابيشي  جــورج  للراحل  الهائل  العلمي 
وفاته،  بعد  والنكران  الجحود  من  بكثير 
كأني  المسيحية،  بديانته  مرتبط  وذلك 

العرب«.( بالد  في  عليه  جنى  قد  باسمه 
في  الــمــوضــوع  وضــع  التعليق  صاحب 
انطباعاتي  فيه  كونت  الذي  )الدين(  الحقل 
مرة  ألول  طرابيشي  كتب  ــرأت  ق عندما 

دينا. تُسمَّ  لم  وإن 
وأيما كان دين طرابيشي أو أيديولوجيته 
هو  طالما  عندي  قيمة  ذي  غير  ذلك  يظل 
قيمة  من  تقليال  ليس  وهــذا  مسلم.  غير 
البراح  لشرح  تمهيد  وإنما  المسلم،  غير 
أنفسهم  طرابيشي  أمثال  فيه  يجد  الذي 
أو بذلك.  دون عناء، وربما دون وعي لذلك 
مسلم  غير  طرابيشي  كون  أخرى؛  بكلمات 
الحضارة  في  التماهي  من  مكنه  )مسيحي( 
السيما  وثقافة،  فكر  من  فيها  بما  الغربية 
نظير  ودون  اليوم،  الطاغية  الحضارة  وهي 
التماهي  مــن  الــقــدر  ــذا  وه لها.  مكافئ 
الحضارة  نقول  ال  حتى  الغربي،  الفكر  في 
هي  وهذه  المسلم،  يستطيعه  ال  الغربية، 
للسان  انحاز  الــذي  الجابري  ضعف  نقطة 
ونظيرا  مستقال،  عقال  منه  ليصنع  )العربي( 
طرابيشي  فقابله  الحديث،  الغربي  للعقل 
 408 ( بالكامل  كتابا  مخصصا  بالرفض، 
ــدة الــعــقــل الــعــربــي  ــ ــات( لـــ »وح ــح ــف ص

اإلسالمي«!
العقل  وحـــدة  على  طرابيشي  ــرار  إصـ
خارج  بالضرورة  يضعه  اإلسالمي  العربي- 

مسلم! غير  كونه  حالة  العقل،  هذا 
أو غير واع،  ـــ هل كان هذا موقفا واعيا، 

طرابيشي؟ عند 
ال أدري..!

وأن  عقول  عدة  هناك  أن  المتيقن  القدر 
ينتمي  ال  طرابيشي  وأن  أحدها،  المسلم 
العلة  عالقة  ــى  إل يوصلني  ــذا  وه إلــيــه، 
قضية  من  طرابيشي  موقف  في  بالنتيجة 
الذاتي-  وليس   - المعرفي  والسر  العقل، 
العقل،  نظرية  حول  الجابري  مع  خالفه  في 

النقد. ونقد  العقل،  ونقد 

إصرار طرابيشي 
على وحدة العقل 
العربي- اإلسالمي 

يضعه بالضرورة 
خارج هذا العقل، 

حالة كونه غير 
مسلم!

هرطقة / زندقة!

هي الدافع لكتابة هذه السطور
عامة  بل  الفقهاء  معظم  أن  السائد  من 
والزندقة  الهرطقة  أهــل  يعتبرون  الــنــاس 
خارجين عن الملة ويذهبون إلى وجوب قتلهم، 
بآرائهم هم في األغلب  ويقولون إن من يهتم 
بينما  ــالم؛  اإلسـ ــداء  وأعـ المستشرقين  مــن 
أنهم  على  أنفسهم  يرون  والزنادقة  الهراطقة 
الذي يري  أو مجددون بل ان منهم  إصالحيون 
شابها  مما  ويخلصونها  العقيدة  يُنَقُّون  أنهم 
من فهوم خاطئة عبر السنين وأن فهمهم لها 
انحرفت عنه األصولية  الذي  الفهم األصلي  هو 

السلفية.!!
أراها أن ما يحدث واقع لألسف  التي  الحقيقة 
ألي  »المعارضين  توصيف  على  االتــكــاء  هو 
تصفيتهم  بغرض  والهرطقة  بالزندقة  حاكم« 
االلتفات  يجب  ما  فإن  ولذا  منهم،  والتخلص 
مهما  والهراطقة«  »الزنادقة  آراء  ليست  إليه 
حادت عن المعلوم والمألوف، ولكن جوهر األمر 
أرواحهم  هو شيوع فكرة وجوب قتلهم وإزهاق 
؛ فأولئك ليسوا إال  الجدير باالهتمام  وذلك هو 
في  سائد  هو  عما  شاذا«  »رأيا  يحملون  بشرا 
العنف  وسيلة  يتبنوا  أو  يذهبوا  ولم  زمانهم 
محاوالتهم  أن  ويعتقدون  لفرضه..  واإلكــراه 
بالطبع  وهو  بالجديد  اإلتيان  هدفها  العقلية 
اآلراء  مــن  الــنــاس  ألفه  عما  غريبا  سيكون 

والتصورات الكلية عن الحياة والوجود.
مقاصد  رأس  أن  المعلوم  مــن  أنــه  وبما 
الحياة،  حق  وصون  النفس  حفظ  هو  الشريعة 
البشرية  النفس  وحرمة  قدسية  أن  ويفترض 
عند  حاضرة  تكون  أن  يجب  التي  األولوية  هي 
ون  يُعَدُّ ممن  نجد  أننا  خاصة  معهم،  التعامل 
هراطقًة ال يرون آراَءهم على أنها هرطقات كما 
يتمسكون  لهم  راقت  اجتهادات  أسلفنا بل هي 
بصوابها وأحيانا يتنازلون عنها ويتركونها بعد 
المجتمع  عليه  ما  إلى  طواعية  ويعودون  زمن 

من فهوم.
مسمي  وتحت  أنه  يحدثنا  التاريخ  لألسف 
أشنع صورة  القضاء في  تم  والهرطقة،  الزندقة 
من  البشرية  والقدرات  العقول  من  كثير  على 
ووجوب  الزنادقة،  على  بالحكم  سمي  ما  خالل 
قتلهم رغم أن الحق في الحياة هو مبدأ أخالقي 
في  الحق  لإلنسان  بأن  االعتقاد  إلى  يستند 
الخصوص  وجه  على  قتله  يجب  وال  العيش، 
في  اإلنــســان  وحــق  ــر،  آخ كيان  أي  قبل  مــن 
في  وأقدسها  وأجلها  الحقوق  أخطر  هو  الحياة 
والقوانين  واألعراف  والحضارات  الشرائع  جميع 
بقية  عليه  تبني  الذي  األساس  ألنه  والدساتير. 

الحقوق.
إليه  ذهبت  ما  هو  تاريخيا  حدث  ما  ولكن 
فيه  الذي  القول  ترجح  التي  األربعة،  المذاهب 

ــاوش والــعــبــث  ــن ــت فــي خــضــم الـــصـــراع وال
تكدس  حــضــرة  ــي  وف الليبي  مشهدنا  فــي 
والتدقيق،  االنتباه  من  وبشيء  المصطلحات، 
يتبين لكل ذي بصيرة أن هناك تلبيسا ممنهجا 
من  استحضارها  يتم  لمصطلحات  قصد  وعن 
وغيرها  والخوارج  والهرطقة  كالزندقة  التراث 
بحيث  السياسي  الــصــراع  فــي  الستخدامها 
للسلطة  معارض  أو  مخالف  بكل  إلحاقها  يتم 
الجهادية  الجماعات  لتوصيف  وأيضا  القائمة، 
في  األمر  حقيقة  بينما  واإلرهابية  المتطرفة 
من  والهرطقة  فالزندقة  ذلــك،  غير  تقديري 
تسليط  من  شيئا  تستحق  التي  المصطلحات 
الضوء حولها حتي يتبين ذلك الخلط المتعمد.

بيئة  في  أطلقت   – يونانية  كلمة  الهرطقة 
به  يؤمن  فكر  أي  باختصار  وتعني  مسيحية 
شخص ما ويفضله على فكر الكنيسة، أي عندما 
ويأتي  إيمانها،  حسب  بفكر  الكنيسة  تؤمن 
الكنيسة،  فكر  على  يفضله  آخر  بفكر  شخص 

ذلك ما تعتبره الكنيسة هرطقة.
اإلشارة  به  قصد  مصطلح  الهرطقة  أن  أي 
بشدة  تتعارض  فكرية  رؤية  أو  معتقد  أي  إلى 
وخاصة  الراسخة،  العادات  أو  المعتقدات  مع 

الدينية. المعتقدات 
ما  وغالبا  مقارب  تاريخي  مصطلح  وهناك 
أو  االدعــاءات  هذه  مثل  يؤيد  من  به  يوصف 
بالد  في  سائد  هو  ما  واجتهاده،  برأيه  يخالف 
وصاحبها  الزندقة  ويسمونه  المسلمين، 
زندقة  إن  يقول  أيضا من  بالزنديق، كما هناك 
المتتبع  الشخص  ومعناها  األصل  فارسية  هذه 
وهو  »لألفستا«  القديمة  الشروح  أي  للزند 
الزرادشتية  الديانة  مؤسس  »زرادشت«  كتاب 
من  مرة  ألول  تاريخيًا  أطلقت  أنها  يعتقد  حيث 
المانوية  الديانات  أتباع  لوصف  المسلمين  قبل 
بدأ  المصطلح  ولكن  النبوة،  ومدعو  الوثنية  أو 
البعض  ويطلقه  الملحدين  على  تدريجيا  يطلق 
الشعراء  من  المجون  حياة  يحيا  من  كل  على 

وغيرهم. والكتاب 
والزندقة  الهرطقة  بأن  القول  يمكن  لذا 
في  ظهرت  الهرطقة  ولكن  متشابهان  صنوان 
الزندقة  لفظ  استخدم  بينما  المسيحية  البيئة 

البيئة اإلسالمية. في 
السؤال في هذا المقام هو.. هل كل هرطقة 
كبرى  خطيئة  أو  سيئا!؟  أمرا  تعتبر  زندقة  أو 
االجتهاد  أنه  أم  القتل؟  صاحبه  يستحق  وإثما 
الذي  والسائد من فهوم  المألوف  والخروج عن 
إلى  األحيان  من  كثير  في  اإلنسان  يقود  قد 
الثابتين  أقرانه  بين  أعلى  ومكانة  أعمق  إيمان 

على وضعهم.
أعلى  حق  هناك  هل  خطيئة،  كانت  لو  وحتي 
التساؤالت  هذه  الحياة؟  في  اإلنسان  حق  من 

ومَن  عليه؛  الُقدرة  قبل  تاب  مَن  بين  التفريق 
أظهَر التوبة بعدَ الُقدرة عليه, فيقولون تُقبل 
يُقتل  )بل  الثاني،  توبة  تقبل  وال  األول,  توبة 
دون أن يُنَظر إلى توبته( وهو ما يحدث غالبا .

تاريخيا  حدث  لما  مشابها  واقعا  عشنا  ولقد 
ظهرت  عندما  والعشرين  الواحد  القرن  في 
أرض  على  المجازر  وارتكبت  للوجود  »داعش« 
الواقع وكيف تم انتهاك حرمة األنفس البشرية 

بكل برود.
في هذه  له  االنتباه  لفت  يستحق  الذي  األمر 
الحياة  حق  عن  بوضوح  الحديث  هو  السطور 
الرأي  تغلغل  ومدى  البشرية«  النفس  »حرمة 
الذي جادل  المرتد  قتل  أولئك تحت حكم  بقتل 
فيه الكثير من المفكرين وأثبتوا أنه ال مرجعية 
حرمة  بانتهاك  يسمح  المقدس  النص  في 
بقاع  أطهر  من  أغلى  هي  بل  البشرية،  النفس 

األرض.
غائبة  أخرى  بقيمة  يتعلق  تقديري  في  األمر 
»قبول  مبدأ  وجوب  وهي  باالهتمام  وجديرة 
ضد  العنف  يستخدم  لم  طالما  اآلخــر  ــرأي  ال

المجتمع إلجبار الناس على قبول رأيه«.
عبر  المشكلة  بأن  اليقين  هو  األهم  ويبقى 
المساحة  وتضخيم  اإلفراط  في  تكمن  التاريخ 
قتل  لدينا  الفقه  منظومة  فيها  تجيز  التي 
مسميات  وتحت  بساطة  بكل  البشرية  النفس 
مع  التعامل  في  للعنف  الجنوح  عنوانها  كثيرة 
مقبوال  ذلك  ظل  الشديد  ولألسف  المختلف؛ 
تفسير  على  أشرفوا  من  وتبناه  بيننا،  ومنتشرا 
النصوص، فامتألت المتون والهوامش بسطور 
والعدل  الرحمة  آليات  ناسخة  وجعلوها  القتل 

والحوار والتسامح كقيم إنسانيه عادلة.
للكثيرين  الجسدية  التصفية  تمت  لقد 
أنهم  رغم  أفكار  من  يحملونه  لما  التاريخ  عبر 
التشنيع  وتم  أحد..  وجه  في  سالحا  يرفعوا  لم 
المعنوية  التصفية  وكانت  وتكفيرهم  بهم 
ساهموا  بأنهم  اليوم  نفتخر  لرموز  والجسدية 
والكندي  الــرازي  مثل  اإلنسانية  الحضارة  في 

وابن الهيثم.. إلخ.
في تقديري؛ ال داعي للنظر للوراء الستحضار 
بعضنا  حال  لوصف  الوسطى  القرون  مفردات 
قرامطة/  ــار/خــوارج/  ــن ال أهــل  ــالب  /ك الــيــوم، 
زنادقة/ وما إلى ذلك.. يكفي أن نقول ونعترف 
عقولهم  جلدتنا،  من  »أناس  أنهم..  بحقيقة 

والتخلف«. الجهل  بمنظومة  مكتظة ومكتنزة 

بالقول  أختم  لاللتباس،  ومنعا  وأخيرا   *
السالح  حمل  عمن  تدافع  ال  أعاله  السطور  إن 
ومارس العنف لفرض رأيه وفهمه على المجتمع 

تحت أي مبررات.

الحقيقة التي أراها 
أن ما يحدث واقع 

لألسف هو االتكاء 
على توصيف 

»املعارضني ألي 
حاكم« بالزندقة 

والهرطقة بغرض 
تصفيتهم 

والتخلص منهم

صالح الحاراتي

ال تزال شهوة التنقيب عن كتاب نادر أو طبعة نفدت أو رواية جديدة القتنائها ال تضاهيها لذة أخرى لعشاق 
الكتاب الورقي، الذين يتلذذون بمرآه وملمسه ورائحته.. وقد طلب مني بعض األصدقاء من اليونان وليبيا 

وبريطانيا، أن أبحث لهم عن كتب غير متوفرة في أماكن إقامتهم.
لهذا السبب وغيره، تجولت في مكتبات شوارع منطقة وسط القاهرة، وهي المنطقة الجديرة بالتنقيب 
في مكتباتها عن أمهات الكتب وأحدثها، التي ظلت على مر العقود تكتظ بأعرق المكتبات التي تعود نشأتها 
لبدايات القرن العشرين، وكانت مالذًا لكبار المفكرين واألدباء وعمالقة الصحفيين. مكتبات سمعت وقرأت 
في  أعمل  كنت  عندما  طويلة،  سنوات  قبل  ليبيا  في  بنغازي  مدينة  إلى  مطبوعاتها  ووصلت  الكثير،  عنها 
مكتبة »الوحدة العربية« لصاحبها الشعالي الخراز. ومن بين هذه المكتبات التي زرتها، أعرق مكتبات وسط 
القاهرة؛ مكتبة »األنجلو مصرية« التي تأسست العام 1928، وهي تحفل بكتب قيمة في مجاالت الفلسفة 
والمنطق وعلم االجتماع والتاريخ واآلثار وعلم المكتبات ومناهج البحث، فضاًل عن فنون المسرح والموسيقى، 
والموسوعات العلمية الضخمة، والقواميس ومقاييس الذكاء، وهناك ستجد كتبًا ألبرز المتخصصين في كل 

هذه المجاالت.
ومن أشهر المكتبات في مصر، مكتبة »مدبولي« بميدان طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، تلك 
المكتبة التي تتكدس أرففها بآالف العناوين في شتى المجاالت وميادين العلم والمعرفة، والتي تأسست في 
ستينات القرن الماضي، وعرفت بأنها مقر للكتب الممنوعة والمصادَرة، خاصة في مجال الشعر واألدب، كما 

تضم عناوين أكاديمية في مختلف فروع العلوم اإلنسانية.
أنشأ المكتبة، التي طالما حلمت بزيارتها، والتي تقع في شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، المرحوم 
ناشري مصر..  أبرز  يعد من  الذي  مدبولي »2008-1938«  بالحاج  الشهير  مدبولي محمد حسين،  محمد 
ليتسلم إدارتها بعده، ابنه محمود مدبولي. ومدير المكتبة رؤوف عشم الذي استفسرت منه، عن أحد الكتب، 

اهتم باألمر، وأرسل أحد الموظفين إلدارة المكتبة، للبحث عن عنوان دار النشر التي طبعت الكتاب.
في الجهة المقابلة مباشرة لمكتبة مدبولي، من الميدان نفسه تقع مكتبة »الشروق«، التي ظهرت في 
الثمانينات من القرن الماضي، وهناك يمكنك أن تجد جنبًا إلى جنب، روايات نجيب محفوظ وجمال الغيطاني، 
الرافعي، وطه  اإلمام محمد عبده، ومصطفى صادق  إلى جانب كتب  المسيري،  الوهاب  المفكر عبد  وكتب 

حسين، وأعمال الروائيين الشباب األكثر مبيعًا.
وفي شارع هدى شعراوي وأمام وكالة أنباء الشرق األوسط ، تقع مكتبة »تنمية« التي توفر أحدث الروايات 
العربية واألوروبية واألميركية، ولدى المكتبة أرفف خاصة لألعمال األدبية المترجمة من مختلف بلدان العالم 
العربي. وفي تقاطع شارع هدى شعراوي وشارع محمد مظلوم، تقع مكتبة »آفاق« وعلى أرففها شتى صنوف 
أوعية المعرفة، خاصة ما يتعلق بالفكر والفلسفة والتاريخ واألدب المقارن والموسوعات العلمية ،إلى جانب 

الروايات.
وفي شارع جواد حسني، توجد مكتبة »ليلى«، التي يمكنك فيها العثور على أحدث وأهم المراجع في مجاالت 
التاريخ واالقتصاد واالجتماع والسياسة، فضاًل عن الروايات الناجحة لألدباء الشباب. ويمكنك الحصول على 
أحدث الكتب التي تناقش القضايا السياسية الراهنة من مكتبة »كنوز« بشارع جواد حسني، فضاًل عن إصدارات 

متنوعة في مجاالت أكاديمية مختلفة.
وفي شارع عبد الخالق ثروت يمكنك زيارة مكتبة »مركز األبحاث العربية للنشر« وفيها تجد أحدث المراجع 

العلمية، خاصة في مجال التكنولوجيا والشبكات.
وفي نفس الشارع، توجد »الدار المصرية اللبنانية«، حيث يمكنك الحصول على ما يحلو لك من عناوين 

الكتب سواء أكانت أكاديمية علمية أم تتعلق باألدب والروايات والنقد.
وفي شارع 26 يوليو، وبجوار مبنى دار القضاء العالي زرت مكتبة »المركز الدولي للكتاب«، الذي يضم جميع 
إصدارات وزارة الثقافة المصرية في مختلف فروع المعرفة، وبه أماكن مجهزة للقراءة واالطالع. وفي شارع قصر 

النيل يجد قارئ الكتب الدينية والفقهية وغيرها، مبتغاه عند دار »الكتاب العربي اللبناني«..
وفي شارع صبري أبوعلم، توجد مكتبة »ميريت« التي أسسها صديق الكتاب الليبين، الناشر محمد هاشم، 
والمهتمين  والمثقفين  لألدباء  وملتقى  ثقافي  إلى مركز  دار نشر ومكتبة  لتتحول من مجرد   ،1998 العام 

بالشأن العام أيضًا.
وعند تقاطع شارع شريف مع شارع عبد الخالق ثروت، تجد أمامك مكتبة ضخمة، تابعة للهيئة العامة للكتاب 
المصرية، وهي هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، تعنى بكل ما يخص الكتاب وصناعته في مصر، تأسست العام 
1961، وهي مكتبة عامرة بكل محتوى متنوع من الكتب العلمية واألدبية ، فهي تقدم إصدارات مختلفة في 

جميع المجاالت تقريبًا.
ومقابل مكتبة الهيئة العامة للكتاب يقع فرع مكتبة »دار المعارف«، ودار المعارف هي دار مصرية للنشر 
تعتبر من أقدم المؤسسات الثقافية الصحفية المصرية، كل الكتب المدرسية المقررة علينا في مدارس ليبيا، 
في شارع  تجارية  ابتدت كمطبعة  في مصر.   1890 متري سنة  نجيب  أسسها صاحبها  هناك،  تطبع  كانت 
الفجالة بالقاهرة وبعدها بقيت دارًا كبيرة للنشر وانتقلت سنة 1950لمبنى على كورنيش النيل في منطقة 
ما سبيرو، وهي المقر الرئيسي، ولها 21 فرعًا في مصر، نشرت الدار لكبار الكتاب مثل طه حسين وتوفيق 
الحكيم والمازني ومحمد مندور وإبراهيم ناجي وأحمد حسن الزيات وعائشة عبد الرحمن وشوقي ضيف وأحمد 

مستجير وأنيس منصور وعباس العقاد.
وبشارع صبري أبو علم يمكنك زيارة مكتبة »دار الثقافة الجديدة« للحصول على طبعات جديدة من روايات 
أدباء الستينات، كما تحوي أرففها كتب السياسة الخاصة باالتجاه اليساري، وكتبًا في مجاالت علم االجتماع 
والفلسفة والنقد األدبي والتاريخ. وأيضًا وفي نفس الشارع توجد مكتبة »سنابل«، وهي تعج بمختلف عناوين 

الكتب، خاصة الكتب التعليمية لألطفال، حيث خصص الطابق العلوي لكتب تعليم األطفال.
وزائر القاهرة ال بد له من زيارة لمنفذ بيع »دار الهالل« العريقة بشارع المبتديان بمنطقة السيدة زينب، 
»الهالل«  عن  صدر  ما  بأروع  أرففها  تزخر  حيث  الماضي،  القرن  ألربعينات  تاريخه  يعود  الذي  المقر  وهو 
لكبار المفكرين والشعراء والساسة المصريين والعرب، حيث ستجد كتبًا منذ األربعينات والخمسينات وحتى 
العصر الحالي. وأثناء تجوالي في شارع البستان بمنطقة باب اللوق، صادفتني يافطة مكتبة تحمل اسم رائد 
أدب الطفل كامل الكيالني، الذي طالما قرأ جيلنا قصصه المميزة، ولجت داخل المكتبة بطرازها الكالسيكي 
كامل  الطفل  أدب  رائد  بقصص  للتزود  يسعون  الذين  الجنسيات  مختلف  من  بالزائرين  ترحب  المميز.. 
الكيالني وبكنوز من القصص العربية والمترجمات من روائع األدب العالمي تحتفظ بها أشهر وأعرق مكتبة 
ألدب الطفل في عالمنا العربي. يعود تاريخ تلك المكتبة إلى العام 1948، وكانت تحتضن ندوة »كيالني« 
األدبية كل سبت من بين حضورها العقاد، وطه حسين، والحبيب بورقيبة، وحبيب جاماتي، وشكيب أرسالن، 

وحاكم الشارقة سلطان القاسمي، وغيرهم.
 .1959 10 أكتوبر العام  1897، وتوفي في الشهر نفسه أيضًا يوم  20 أكتوبر  وُلد كامل كيالني في 
ليترك لألطفال العرب إرثًا ال يستهان به وتزداد قيمته يومًا بعد يوم. ووصفه أمير الشعراء أحمد شوقي: 

»األستاذ كيالني كعقرب الثواني: قصير، لكنه سريع الخطى، منتج، يأتي بدقائق األمور«.
وال أحد منا يمكن أن ينسى قصص الكيالني المحفورة في الذاكرة: »األمير المسحور«، و»بساط الريح«، 
و»عالء الدين والمصباح العجيب«، أسطورة »الملك ميداس« وغيرها. التجول داخل المكتبة العريقة متعة 
القرن  ألربعينات  طبعته  تعود  بعضها  »الكيالني«  تركها  التي  القصص  عشرات  ستجد  حيث  تضاهى،  ال 
الماضي، ما بين قصص فكاهية وقصص من »ألف ليلة وليلة«، وسلسلة أساطير العالم، جمع فيها أروع 
التي  شكسبير  وقصص  الهندية،  القصص  وسلسلة  واإلنجليزي،  والهندي  اليوناني  األدب  من  القصص 
قدمها بشكل مبسط لألطفال، وقصصا عربية منها: حي بن يقظان، وابن جبير في مصر والحجاز، فضال 
عن سلسلة القصص العالمية، وقصص تمثيلية منها »الملك النجار« التي يمكن للطفل أن يقوم بأدائها 
مسرحيًا، ولم يغفل القصص الفكاهية التي تجذب األطفال للقراءة والمطالعة، فقدم ما يزيد على ألف قصة، 

فضاًل عن القصص المترجمة.

»القرقني«، »أندريسكو«.. 
شارع في كندا وقبر في ليبيا
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املثقف وفن النشاز

مالطا القاعدة.. إيطاليا املافيا!

كندا بها حرية، اليابان بها حرية بريطانيا.. فرنسا.. 
بها  بلجيكا  أستراليا..  إسبانيا..  إيطاليا..  ألمانيا.. 
من  الحريات  تكفل  دولة   180 قرابة  يوجد  حرية. 
المدير  حاول  وحين  سيادة.  ذات  دولة   207 أصل 
مقاطعته من جديد، تجاوزه بقدرته على رفع الصوت 
صاحبة  إلى  متوجها  المناسب  الوقت  في  خفضه  أو 
إذا  النسائي«  »النادي  فتاة  يا  أنت  حسنا..  السؤال: 
 .. االقتراع  صندوق  أمام  تساءلتِ  أن  بالخطأ  حدث 
ال  أنه  أحدها  أوال؛  تعرفيها  أن  يجب  أشياء  فهناك 
في  دولة  أعظم  بأننا  قولك  على  دليل حقيقي  يوجد 
األمية،  مستوى  على  السابعة  الدولة  فنحن  العالم.. 
العلوم،  مستوى  في  والـ22  الرياضيات،  في  والـ27 
والـ46 في معدالت الحياة، والـ178 في معدل وفيات 
األسر،  دخل  متوسط  في  الثالثة  والدولة  الرضع، 
والرابعة  العاملة،  القوى  مجال  في  الرابعة  والدولة 
فقط.  أشياء  ثالثة  في  العالم  نتصدر  التصدير.  في 
وعدد  السكان،  لعدد  بالنسبة  المساجين  معدل 
البالغين الذين يؤمنون بوجود األشباح، ومصروفات 
الدفاع، حيث ننفق على الدفاع أكثر من الدول الـ26 
لنا  حليفة  وكلها  مجتمعة،  الترتيب  في  تلينا  التي 
في  جامعية  فتاة  ليس خطأ  كله  واحدة. هذا  عدا  ما 
هذا،  من  الرغم  على  ولكنك،  عمرها،  من  العشرين 
مرت  التي  األجيال  أسوأ  من  جيل  من  فردا؛  تبقين 
منا  يجعل  الذي  ما  تسألين:  فحين  لذا  البالد.  بها 
ما  بالضبط  أعلم  فلست  العالم؟  في  دولة  أعظم 
مثال؟.  »يوسامتي«  عن  عنه.  تتحدثين  الذي  الهراء 

كتب في زبور الكتاب األخضر المخفي، ومن هذا فإنه حتى، 
أوساخها،  نقل  وسيارات  العاصمة،  كهرباء  محطات  وقود 
الجماهيرية  المقدسة، الستعادة  الحرب  تم تحويله، لخوض 
لفعل  حرج  ال  وأن  الصحراء،  رسول  أوصي  كما  أو  العظمي، 

المقدسة. المهمة  ألجل  األفواه  وتكميم  يفعل،  ال  ما 
مهمة  كما  مقدسة،  مهمة  الليبيين،  قوت  تهريب  مهمة 
والمفكر  المعلم  القائد  بها  قام  ما  النفط،  ثروة  المجنب، 
أياديهم  بين  من  الباطل،  يأتي  ال  رجال،  بها  ويقوم  الثائر، 
ترونهم،  وال  بينكم  يسكنون  متعففون  خلفهم،  من  وال 
بالبالد  لكنهم  مسكنًا،  العظمى  الدولة  من  يتخذون  أو 
إنه  البالد،  في  إنه  نفسه،  في  ظان  كل  من  أكثر  مهمون، 

يعمه. الباطل  أنه في  رغم  الحق ساكن،  في 
منذ  والمهربة،  للهاربة  القاعدة،  الجزيرة  الحنينة،  مالطا 
البنك  الكبرى في  الحصة  الصواري، صاحبة  السبعينات ذات 

لتصدقون!. الكبير  بالصادق  الليبي...واستعينوا  الوطني 
المافيا إيطاليا   •

لتوكيد،  بحاجة  ليس  فمؤكد  المافيا،  إيطاليا  أن  أما 
عيني  يباع  رومــا  في  طرابلس،  كهرباء  محطات  فوقود 
ما  اإليطالية،  الصحف  نهار  وضح  في  يقال،  كما  أو  عينك، 
أكثر وضوحًا، فالمسألة  بالنبأ تسعى، من هذا وغيره  جاءت 
األيام  غابر  في  كانت  كما  إيطاليا،  مافيا  مسألة  الليبية 
الرابع(،  )الشاطئ  إيطاليا  فاشية  مسألة  ببعيدة،  أليست 
بعيد  الفاشية،  نهوض  حالة  تعيش  هذه،  وإيطاليا  خاصة 
اليمين  ــوال(،  )دراكـ نهوض  مع  ــى،  األول الكبرى  الحرب 

األوان. قبره، في هذا  المتطرف من 
الليبي  األسود  المال  أن  معروفة،  لكنها  غائبة  حقيقة 
هذا  ولعل  القاعدة،  مالطا  كانت  وإن  باإليطالية،  يرطن 
كانت  كما  القذافي،  معمر  المالزم  انقالب  ساعة  أن  يذكر: 
الليبية  والسفارة  روما  فإن  إدريس،  الملك  ميناء خروج  أثينا 

األميركية  الجامعات  إحدى  طالب  يجريه  حوار  في 
جيف  الممثل،  كان ضمنهم  المشاهير  من  ثالثة  مع 
من  وطلبت  سؤاال  الطالبات  إحدى  طرحتْ  دانيلز، 
كل واحد منهم اإلجابة بجملة واحدة: هل بإمكانكم 

إيضاح لماذا أميركا أعظم دولة في العالم؟
قال  بينما  والــفــرص.  التنوع  الضيفة:  أجابت 
هذا  على  ولنبقَ  الحرية  ثم  الحرية  الثاني:  الضيف 
المثقف  الممثل  إلى  السؤال  انتقل  وحين  النهج. 
أن  للطاولة  البد  كان  دانيلز،  جيف  والمشاكس، 

تُقلب وللقاعة المكتظة أن ترتبك.
أعظم  لسنا  جيف:  قــال  مذهل  مسرحي  ــأداء  ب
صمت  القاعة  وعم  إجابتي.  هذه  العالم..  في  دولة 
تحطيم  وألن  الحوار،  مدير  يد  في  وُأسقِط  مطبق 
المُسّلمات يحتاج إلى عُدّة هدم استطرد جيف بعد 
نعم  قائال:  الندوة  مدير  احتجاج  محاولة  قاطع  أن 
الوطنية؛  اإلعالم  جمعية  »شارون«  عن  لنتحدث   ...
قائمة  وهــي  الفاشلين  من  مجموعة  إال  ليست 
بإمكانهم  ولكن  اإلعالميين،  نحن  ندفعه  ما  بفضل 
يكلف  بل  ماال  يكلف  فاألمر ال  أي وقت،  محاربتنا في 
بعرض  صحفيا  عمودا  حتى  أو  مباشرا  وبثا  أصواتا، 
الليبراليين؟  الناس  يكره  لماذا  تعلمين  هل  إنش. 
فلماذا  أذكياء  الليبراليون  كان  إذا  يفشلون.  ألنهم 
مدير  قاطعه  الحد  هــذا  وعند  دائــمــا؟!  يخسرون 
الندوة: هل تقول للطالب بكل بجاحة بأن بزوغ نجم 
العالم  في  الوحيدة  الدولة  لكوننا  يعود  ال  أميركا 
قائال:  جيف  صوت  ارتفع  وحينها  حرية؟  بها  التي 

مالطا القاعدة!
لكنهم  يحيضون،  ال  الخضراء،  نظريته  في  القذافي،  رجال 
الزمن،  مع  يتكاثرون  هؤالء  فإن  لهذا  يلدون،  الواقع  في 
على  ثابتون  لكنهم  لباسًا،  منه  حقبة  كل  في  يلبسون  ما 
تحت  قرن،  لنصف  ليبيا  تبقى  أن  في  حذاق،  فهم  المبدأ، 
تنتج  التي  باألزمة  الموسوم  الجماهيري،  النظام  سيطرة 
فئرانا  القذافي،  عن  عرف  كما  الليبيون،  يعيش  وأن  أزمة، 

الفئران. استقرت  ما  متى  وتحريكه،  يتم خضه  كيس،  في 
العظيم، وضع  الفاتح  أيام  األولى، من  األيام  ومنذ  لذلك 
النظرية  الثالثة،  العالمية  نظريته  القذافي،  معمر  العقيد 
أكتافه،  على  الليبي  يحملها  التي  النظرية  المثلث،  الصليب 
أزماته،  براثنه،  من  العالم  لينقذ  صليبه،  يحمل  كالمسيح 
ورجال  للعقيد  القاعدة،  الحنينة(  )مالطا  كانت،  ولهذا 
العجوز/  األســد  المحتل،  خــروج  غــبّ  والخيمة،  الخيمة 

. نيا بريطا
األهم  رجلها  مع  خاصة  المافيا،  إيطاليا  تكفلت  لذا 
مهمة  العالمية،  للمهمة  التسهيالت  بتقديم  )برلسكوني(، 
تكفل  السبعينات،  منذ  وعليه  القذافي(،  الصحراء  )رسول 
مالطا  مصاريف  بتكاليف  الصخرة،  بالجزيرة  الرسول  هذا 
فئران  قفزت  الغارقة،  القذافي  سفينة  غرق  وغبّ  القاعدة، 
الجدد،  المولدين  القذافيين  ومع  الجزيرة،  إلى  السفينة 
القوافل  فحولت  وايطاليا كمافيا،  مالطا كقاعدة،  دور  ترسخ 

فاليتا. إلى  طرابلس  من  الليبية، 
ليبيا/  بحلقوم  ورثته،  أمسك  القذافي،  سقوط  بعد 
سقوط  عقب  تعم  ما  الفوضى،  عاشت  من  طرابلس، 
الجماهيرية، ما بشر بها الكتاب األخضر، في فصله الثالوث 
القاعدة  فإن  يكتب،  لم  الــذي  الفصل  في  وأمــا  واألخير، 
الجماهيرية  بالد  من  ومهرب،  هارب  كل  جزيرة،  ستكون 
ما  هذا  المهاجرة!.  السفن  ربابنة  المافيا  وأن  السابقة، 

بينما  جديد  من  صمت  عقبه  هــرج  القاعة  وعــم 
وهي  المذهولين  الطالب  وجوه  تتفحص  الكاميرا 
لكن  يوما،  فيها  يشكوا  لم  مُسّلمة  أمامه  تتهشم 
على  تدربت  ممثل  ذاكرة  بها  تحتفظ  التي  األرقام 

حفظ الحوارات كانت تقوض بقوة هذا اليقين.
الصدمة،  وطأة  جيف  الكبير  الممثل  يخفف  وكي 
وقت  في  األعظم  كنا  وحزين:  منخفض  بصوت  قال 
كنا  وحينما  الصواب،  مع  نقف  كنا  عندما  مضى. 
نلغي  كنا  حقيقية.  أخالقية  أسباب  أجل  من  نحارب 
فعلية،  أخالقية  أسباب  ألجل  أخرى  ونمرر  قوانين 
كنا  الفقراء..  وليس  الفقر  على  الحروب  نشن  كنا 
أموالنا  نعطي  كنا  جيراننا..  ألجل  ونهتم  نضحي 
قــط..  قلوبنا  على  ــدُسْ  نَـ ــم  ول لمستحقيها.. 
تكنولوجية  معجزات  وحققنا  عظيمة..  أشياء  بنينا 
إنسانية.. استكشفنا الكون وعالجنا األمراض.. رعينا 
العالم..  في  اقتصاد  وأعظم  العالم  فناني  أعظم 
كنا  حقيقيين..  كبشر  وتصرفنا  للنجوم..  وصلنا 
من  قللنا  أن  يحصل  ولم  المستنيرة  للعقول  وجهة 
شأنها أو شعرنا أمامها بالنقص.. لم نعرف من نحن 
ولم  األخيرة،  االنتخابات  في  نُصوِّت  ونحن  حقيقة 
في  قادرين  كنا  لقد  اآلن.  كما  بسهولة  نخاف  نكن 
يوم ما على أن نكون كل هذه األشياء مجتمعة ألن 
الخطوة  بذلك.  نقوم  كيف  لنا  بينوا  قد  عظاما  رجاال 
األولى لحل أي مشكلة هو إدراك وجودها أوال. أميركا 

لم تعد أعظم دولة في العالم. هل تكفي اإلجابة؟
معدا  العرض  هــذا  كــان  إذا  عما  النظر  بغض 
أميركا  إن  قال  جيف  أن  ورغم  عفويا،  أو  مسبقا  له 
ليست أعظم دولة، وإن ثمة دوال سبقتها في معدل 
المناخ  هذا  وأن  المهم،  هو  قيل  ما  أن  إال  الحريات، 
ليتحدث لطالب جامعيين  له  أتاح فرصة  ــالذي  الحر 
فعال  ويحب  يحبها،  التي  األمة  ويهجو  أمريكا  داخل 
لو أنها حافظت على القيم التي تجعلها أعظم دولةــ 
هجا  جيف  الواجهة.  في  أمريكا  ويجعل  جعل  ما  هو 
في  الغوغاء  من  يُشتم  لم  لكنه  بشراسة  دولته 
أو  الفنانين  نقابة  من  يُطرد  ولم  التواصل،  مواقع 
الممثلين، مثلما يحدث في الدول التي استثناها في 
من  الحريات  تكفل  دولة   180 عن  باألرقام  حديثه 
التي  الـ27  الدول  أعرف  ال  سيادة.  ذات  دول   207
استثناها من الحرية لكني متأكد أن من ضمنها 22 

دولة عربية.
يبنى  وما  لليقين  المربك  الحديث  هذا  ذكرني 
الليبيين  جهاد  مركز  مرة  ذات  أقامها  بندوة  عليه 
حول القائد العسكري صالح الدين األيوبي، ووجهت 
حضر  الذي  القويري  يوسف  والمفكر  للمثقف  دعوة 
على  أصــر  الــنــدوة  مدير  لكن  ــدوء،  ه في  وجلس 
مثقف  كأي  القويري  وتكلم  الحديث،  في  مشاركته 
موجها  بالقائد،  المحتفي  السرب  خارج  يغرد  حقيقي 
النموذج  لهذا  اختيارهم  في  الندوة  لمعدي  اللوم 
للتكريم  عصره  بمثقفي  نكل  الــذي  العسكرتاري 
من  بضحاياه  يليق  التكريم  بينما  عنه،  والحديث 
بعضهم  ذكر  الذين  والناقدين  والعلماء  النخبة 
يتحدث  وهو  اللحظة  تلك  في  القويري  كان  باالسم. 
سوى  يرى  وال  أمامه  القذافي  نموذج  سوى  يرى  ال 
أو  شنقوا  الذين  والمبدعين  المثقفين  من  ضحاياه 

سجنوا أو الذوا بالمنافي.

فيها، كانت ميناء العقيد الركن سعد الدين بوشويرب، من 
االنقالب،  لحظة  في  الليبي  الجيش  ألركان  رئيس  أنه  أعلن 
أول  كان  من  بويصير،  صالح  الملكي  للنظام  والمعارض 

سبتمبر. النقالب  حكومة  ألول  خارجية،  وزير 
قائد  القذافي  معمر  العقيد  عن  صدر  كتاب  أول  وكان 
رسول  )القذافي  أيضًا:  لقب  أول  على  حصل  وبه  االنقالب، 
بيانكو،  ميريال  اإليطالية  تأليف  وحوار(،  سيرة   - الصحراء 
الفاتح  األولــى  الطبعة  كبير،  حجم   ،304 الصفحات  عدد 
دار  بالعربية  الناشر  بالفرنسية،  نشر  1970م،  يناير  من 
من  الفاتح  في  كان  االنقالب  أن  ونذكر  بيروت،   - الشورى! 

1969م. سبتمبر 
إليطاليا،  السابقة  المستعمرة  ليبيا  إن  القائل،  سيقول 
اعتباره  في  أخذ  الليبي،  األسود  المال  أن  يؤكد  ما  وهذا 
تعد  المافيا،  إيطاليا  كما  االنقالب،  قائد  فعل  كما  ذلكم 
لها،  مرتع  إلى  تحولت  هذا  ومن  أواًل،  حقها  المرتع  ليبيا 

تحصد ما زرعت وما لم تزرع.
ليبيا كانت مسألة داخلية إيطالية، أوائل القرن الماضي، 
القرن،  هذا  أوائل  إيطالية  داخلية  مسألة  أمست  وليبيا 
العظمى  بريطانيا  تفاوض  إيطاليا،  كانت  كما  وهكذا 
القرن  أوائل  الليبية،  المسألة  حول  الجمهورية،  وفرنسا 
رسول  )القذافي  إسقاط  عقب  ذلك  لتفعل  تعود  العشرين، 
الصحراء(، وهذه الدول تتفاوض علنًا هنا أو هناك، في روما 
في  ذلك،  تفعل  لكن  برلين،  في  وحتى  لندن  أو  باريس  أو 
للرئيس  الفعلي  المقر  القاعدة،  مالطا  في  سرًا  لحظة،  كل 

الكبير(. )الصادق  لليبيا  المكلف 

• مالحظة: ثمة المصطلح، المسكوت عنه في المقالة، وهو: 
المصلحة والنفوذ وجهان لعملة واحدة.

وكي يخفف 
الكبير  املمثل 

جيف وطأة 
الصدمة، قال 

منخفض  بصوت 
وحزين: كنا 

األعظم في وقت 
مضى.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

ضوء املعرفة

محمد عقيلة العمامي

والتساؤالت  لها مع األسئلة  أول مواجهة  أنها ثوابت وبديهيات، وعند  المسائل تؤخذ على  كثير من 
تقع في دوامة اإلحراج وتصاب بالدوار، وتصبح عزالء أمام متطلبات المعرفة ومستجداتها.

فهناك  والكِتاب.  بالكتابة  العرب  عالقة  واإلسالمي،  العربي  تاريخنا  في  المسائل،  هذه  من ضمن 
إلحاح على أن العرب كانوا، عدا النفر النادر، ال يقرؤون وال يكتبون. إذ تتحدث بعض الروايات عن أن 
عدد الذين كانوا يقرؤون ويكتبون من قريش في مكة عند ظهور اإلسالم سبعة عشر رجال. يبدو أن 
الخطاب،  أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعمر بن  أربعة عشر منهم هم: علي بن 
وخالد بن سعيد بن العاص، واألرقم بن أبي األرقم، وعامر بن أبي فهيرة، وأبو سلمة عبداهلل بن عبد 
العوام،  والزبير بن  أبي طالب، وطلحة بن عبيداهلل،  المخزومي، وحاطب بن عمرو، وجعفر بن  األسد 
في  الحنفاء،  أن  االعتبار  في  أخذنا  ما  وإذا  مكة.  في  الوحي  كتاب  من  كانوا  بكر،  أبي  بن  وعبداهلل 

الرقم سيكون  أن  يتأكد لدينا  غالبيتهم على األقل، كانوا يقرؤون ويكتبون 
أعلى بكثير. إضافة إلى أن هذه »اإلحصائية« ال تشمل مناطق حضرية أخرى 
المناذرة  عليها دول  قامت  التي  المناطق  والمدينة وال تشمل  الطائف  مثل 
)الحيرة – العراق( والغساسنة )الشام( التي كانت، باعتبارها دوال، تحتاج إلى 
الذين ال بد وأن عددا منهم،  الوثنيين  الكهان  وجود كتاب. كما ال تشمل 

على األقل، كان يقرأ ويكتب، وال القساوسة المسيحيين واألحبار اليهود.
ال نعني، مما تقدم، أن معرفة القراءة والكتابة كانت فاشية في المنطقة. 
فهذه معرفة وفن نخبويان في تلك األزمنة واألزمنة التي قبلها، حتى لدى 

حضارات أرقى مثل الهند والصين وفارس واليونان والرومان.
والكتابة  بالقراءة  المعرفة  انعدام  شبه  على  يشددون  المسلمين  لكن 
القرآن  وإعجازية  النبي  نبوة  على صدق  دليال  اإلسالم التخاذها  قبل ظهور 
باعتبارهما  و»األميين«  ــي«  »األم لمصطلحي  خاطئ  تفسير  خالل  من 
يعنيان انتفاء المعرفة بالقراءة والكتابة، على حين أنهما تعبيران يهوديان 
اليهودي  غير  بهما  ويعنون  األم،  إلى  وليس  واألمم،  األمة  إلى  منسوبان 

ينسبها  والكتابة  بالقراءة  المعرفة  عدم  إلى  واألمية  األمي  ونسبة  األغيار.  أي  اليهودية،  غير  واألمم 
صاحب لسان العرب إلى شخص اسمه الزجاج الذي يصفه د. محمد عابد الجابري بأنه متكلم )= عالم 
فكرة  يتبنى  الذي  المبيت  »األيديولوجي«  البعد  لنا  يتكشف  وهنا  لغويا.  وليس  عالم الهوت(   = كالم 

المعجزة.
أما بالنسبة إلى وجود الكِتاب قبل اإلسالم، وإذا ما غضضنا النظر عن نسخ التوراة واإلنجيل التي 
أوائل  لنا »أن  يثبت  التاريخ  فإن  الحواضر«*  والمتنصرين من عرب  المتهودين  لدى  »كانت متداولة 
‘‘نسابة  حنظلة،  بن  دغفل  المثال  سبيل  على  ومنهم  المخضرمين،  من  كانوا  اإلسالم  في  المؤلفين 
العرب‘‘...والذي اشتهر بكتابه في األنساب المعروف باسم ‘‘التشجير‘‘ والذي طبع له عام 1302 هـ في 
اسطنبول كتاب ‘‘التظافر والتناصر‘‘«*. ومنهم »عبيد بن شربة الجرهمي اليمني، الذي ‘‘أدرك النبي 
ولم يسمع منه شيئا‘‘، بكتابه ‘‘أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها‘‘«*، وأن ابن النديم ذكر له* من كتبه 

األخرى »كتاب الملوك وأخبار الماضين« و »كتاب األمثال«.
منه  تراد  المخضرمين«  من  كانوا  اإلسالم  في  المؤلفين  أوائل  »إن  بالقول  المقصود  أن  ويبدو 
اإلشارة إلى أنه ال يستبعد أنهم كانوا يؤلفون قبل ذلك وضاعت تآليفهم وزال ذكرها من ضمن ما 

ضاع وزال.
وإذا لم ترقَ هذه الحجج ألن تكون حججا مقنعة بالخصوص، فإنها، في أضعف األحوال، تلقي قدرا 

من الشك بشأن هذه الثوابت والمسلمات، بقدر ما تسلطه عليها من ضوء المعرفة.

* جورج طرابيشي، نقد نقد العقل العربي: إشكاليات العقل العربي، دار الساقي بيروت- لبنان، ط4، 
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ال الشوك أرغم الطائر على العناق، وال األيام كسرت »جنقي«، وإنما فراسته هي التي خذلته، فحاصرته يوم 
كتب لك الرسالة عن مغبة الخذالن واإلحباط ومرارته.

فاسمع حكايتين عاديتين، ستقودك الثانية إلى مغبة الخذالن. ليلة ذلك المولد الذي لم يحتفل به وهو 
من أهل الدنيا؛ ما إن وصلنا إلى مأتم خليفة الحمري، في شارع المهدوي، حتى بدا المشهد وكأنهم ينتظرون 
حضوره، فلم يتوقف الترحيب والسالم والعناق، وكالعادة أضاف بتعقيباته الفكهة الساخرة جوا من المرح، الذي 

مثلما تعلم يحف به أينما حل.
ثم غادرنا نحو ناصية سوق الجريد، وابتاعنا قناديل المولد، ومشينا نحو عربته، وكأننا ملوك. كان ممتلئا 
فخرا بنفسه، ولم يكن في جيبه دينار واحد! كان سعيدا للغاية من وقوف سيارة محمد الشويهدي في منتصف 
الطريق ونزوله منها لعناقه، من دون سبب واضح. وكان، أيضا، مبتهجا بما حدث من ترحيب به في تلك 
»السهرية« قال: »إنك ال تجد في العالم كله مأتما يتعانق فيه المعزون متبسمين وضاحكين، إاّل في بالدنا.. 
بنغازي بائسة قياسا بمدن العالم، ولكن دفء الصداقة والترابط الحقيقي بين األصدقاء، وهم في الغالب 
أصدقاء الميت، يجعلون مأتمه عيدا للتواصل اإلنساني! ناس مدينتنا هم الوطن.. الوطن ليس التراب الذي 
نتغنى به، وإنما البشر؛ أهلك.. أصدقاؤك، جيرانك الطيبون. األصدقاء هم الوطن الحقيقي«. كان يؤمن حد 

اليقين بالصداقة.. بالصداقة والتواصل اإلنساني.
خليفة الفاخري، لم تكسره األيام، ولكن خيبته في بعض أصدقائه، سواء بسلوكهم، أو بتنكرهم له وقت 
الضيق، خصوصا أنهم كانوا قريبين جدا منه، ويعتبرهم مثلك على وجه الدقة. خيبته فيهم هي التي كسرته!. 
األيام لم تكسره، وال بعض األصدقاء أيضا، وإنما فراسته في انتقاء بعضهم، هي التي خذلته؛ ولعلك تعرف، 
مثلما أعرف أنا، أنه كان -رحمه اهلل- حادا في محبته وفي كراهيته، ال توجد في حياته منطقة رمادية. كان 
أول الخذالن، في حكاية سيارة )الستروين(، وآخرها من تسبب في خروجه مبكرا من الخارجية للتقاعد، وتوالت 
الخيبات ممن كان يعتقد أنهم أصدقاؤه. ولعلك تذكر جيدا بعضا من أولئك الذين نقلهم بإصرار وبنقلة 
واحدة من منطقته البيضاء إلى السوداء، ولم تشفع لهم تفسيراتهم أو »تهوين« حجم ما فعلوه به، منهم 
أصدقاء طفولته؛ ال شك أنك تذكر علي، وحسن.. ومحمد وغيرهم ممن نقلهم بقرار واحد من منطقة إلى 
أخرى. األيام ال تكسر ذاك الذي ال يريد شيئا وال يطمع في شيء.. ال تكسر اإلنسان الحر، ولكن الخيبات 

والخذالن هي التي تجعله ينزف حزنا.
دولة  »زحفت«  أن  بعد  من  حــدث؟  مــاذا  شك،  دون  من  لتتذكر،  وإنــك 
الذين  دبلوماسييها،  من  رجالها،  من  وأفرغتها  السفارات  على  الجماهيرية، 
تخرجوا في الجامعات، والذين لم يوفدوا للعمل في الخارج، إاّل بعد دورة مكثفة 
في معهد الخارجية، الذي كان من أفضل معاهد الدبلوماسية في العالم العربي. 
لقد طردوهم وحل محلهم غوغائيون، أحدهم شهر السالح في وجه »جنقي« 
وأمره أن يسلم جوازه الدبلوماسي، فرفض وقال له بإصرار: »تسلمت هذا الجواز 
من الخارجية وأقسمت على احترامه، وسوف لن أسلمه إاّل إليها في طرابلس«. 
لم ينفع معه ال التهديد وال الوعيد. وتدخل أحد المكلفين بتسلم السفارة؛ وكان 
من رفاقه في مدرسة األمير، أحد أبناء بنغازي، إنه األستاذ عبداهلل الحراثي، وقف 

بينه وبين من كان يهدده، ثم أجل له عودته إلى ليبيا إلى حين والدة زوجته.
في تلك األثناء اتصلت به الحكومة العراقية، من خالل سفارتها وعرضت عليه 
أن يتولى إدارة المدرسة العراقية في كوبنهاغن، مع استعدادها إلصدار جوازات 
سفر له وألسرته. ظننت حينها أن مشكلته، قد حلت، ولكنني لم أعرف إاّل متأخرا 
جدا أنها بداية الرحيل نحو شجرة الشوك! لقد رفض العرض وصمم على العودة 

إلى ليبيا.
واعتقدت، مثلك، أنه الحنين لتراب بالدنا ولكنه لم يكن كذلك؛ ولم أنتبه إاّل 
مؤخرا أن الوطن لم يكن يعني له ذلك المكان الذي يسمى ليبيا! عد إلى كتاباته 

وسترى كيف أن الوطن عنده أرض اهلل كلها، وسترى ذلك واضحا في قصته »طين الحر«، وهي كما تعلم من 
كتاباته المتأخرة التي كتبها بعد عودته من الدنمارك.

عاد إلى ليبيا الرتباطه برفاقه وأصدقائه وكنتم أنتم أخوته أقربهم، جنقي ال يستكين إاّل برفقتهم. وأن 
تعلم كيف كان يتحايل عليهم أن يأتوا إليه في الدنمارك، وكيف أنه ينفق عليهم، ال لشيء إاّل ليطول بقاؤهم 
معه. منذ أن ترك طرابلس، وعاد إلى بنغازي بعد غربته كان يقضي مع أصدقائه أكثر ما يقضي مع أسرته، 
مع ابريك في سوق الحشيش، وصالون ياشين، ونادي المالحة. لم تحل مشكلة السكن كان هو في بيت 
العائلة، وزوجته وأطفالها في بيت عائلتها، وكنا نحن كل أصدقائه في بيوتنا! لم يطرق بابا ولم يستجدِ ال 

الدولة وال رفاقه.
أليس هذا –يا صديقي- ما يفعله اإلنسان الحر، الذي ال يرغب في شيء سوى أن يعيش بمبادئ وقناعات، 
ترعرع وشب ونضج تماما بها من يوم أن أرضعته الحاجة آمنة دفء الود ومحبة عائلتها الغنية بالقناعة والصبر 
وحنان األسرة. حاول كثيرون مساعدته ولكن األمر ينتهي عندما كان عليه أن يتجه إلى مكان ما أو شخص 

ما. وأن تعلم أن هذا ما حدث إلى أن انتهت أزمة سكنه من بعد أكثر من عام كامل. وكلنا كنا نعلم ذلك!
»جنقي« لم يكبل من البداية بمسؤوليات الركن األضعف في أية أسرة ليبية، والذي يحتاج إلى رعاية وعناية 
من الطرف الذكوري األقوى. فعائلة الرجل الطيب الحاج محمد الفاخري ذكورية بامتياز، وأنكم كبرتهم هكذا 
من البداية رجاال.. ذكورا، لم »تكسرك« أخت لك، تجعلك تفكر مرات ومرات قبل أن تقوم بمغامرة ما. عاش 

حياته بطولها من دون ركن أضعف.
أغلب جيلنا الذي كبلته ضرورة العناية بنصفه اآلخر، واجهته حاالت فرضت عليه أن يتعايش مع الواقع، 
أن يتعامل معه كأمر مُلزم؛ فهن في ذلك، الوقت من يفرضن ضرورة امتصاص النكران والجحود سوى من 

مجتمعك أو من يتولون أمرك.. أو من رفاقك.
ال شيء »يكسر« المرء ويكبله ويجعله يبحث على الدوام عن مسرب يلتف عبره لمواجهة »كسر األيام 
له« سوى تقبله لآلخرين خصوصا أهله وأصدقاءه، وأن يجد، على الدوام، لهم العذر. وهذا ما اختلفت فيه مع 

»جنقي« فأنا دائما أجد ألصدقائي العذر.
هذه المقدمة الطويلة، التي تسببت أنت فيها، ستقودني إلى عمل ظللت لسنوات أحلم بتنفيذه وسوف 
أنفذه بعون اهلل. في الومضة القادمة سوف أحدثك عن طائر صداح آخر، ولكنه ال يغني إاّل عندما يعلو ضجيج 

الناس.

عمر أبو القاسم الككلي

أغلب جيلنا الذي 
كبلته ضرورة 

العناية بنصفه 
اآلخر، واجهته 

حاالت فرضت عليه 
أن يتعايش مع 

الواقع، أن يتعامل 
معه كأمر ُملزم.

نسبة األمي 
واألمية إلى عدم 
املعرفة بالقراءة 
والكتابة ينسبها 

صاحب لسان 
العرب إلى شخص 

اسمه الزجاج.

نبضات متقاطعة:)3(
 األيام ال تكسر أحدا



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

اختيار اللقطات
لوصف  أو  لروايته،  المدخل  عن  الكاتب  يبحث  مثلما 
شارع أو الحي الذي تقع في أحداث روايته، يبحث المخرج 
بها  يلتقط  التي  الكيفية  تحديد  عن  كافة  بالسبل 
المشاهد  تقنع  التي  اللقطة  اختيار  يعني  الفيلم،  مشاهد 

السينمائي. بالمخطوط 
تركيز  يحددان  اللذان  هما  وقوتها  اللقطة  حجم 
وبيئته  بالمكان  عالقته  مبرزا  والبصري،  السردي  المخرج 
وكذلك، وهو األهم، كيفية الربط العاطفي بين المشاهد 
اللحظات  باتصال  اللقطة،  تستهدفها  التي  والشخصية 
المخرج أن  اعتبارات على  أربع  النقاد على  الدرامية. يتفق 

يأخذها في االعتبار، عندما ينوي تصوير اللقطة، وهي:
التمرينات  جمال  إظهار  أراد  اذا  اللقطة:  وظيفة   -  1
طويلة،  لقطة  إلى  يحتاج  فذلك  رقصة،  أو  الرياضية، 
وتكون اللقطة القصيرة مثال لمجموعة جنود يريد بها أن 
يبين القوة الهائلة للجيش، أما اللقطة البعيدة يريد بها 
فمهمتها  القريبة  اللقطة  أما  الهائلة.  أعدادهم  إظهار 

إبراز الجانب العاطفي في تعبير وجه الممثل.
المشهور  المخرج  يراها  2 - األهمية، وهي تعني، كما 
أن  هتشكوك(،  )اللفرد 
اإلطار  في  الشيء  حجم 
متصال  يكون  أن  ينبغي 
في  بأهميته  مباشر  بشكل 
تصويره.  لحظة  في  القصة 
أو لقطة  إعطائه تشكيل  إن 
بصريا  يبرزوه  متفردة 
انتباه  يلفت  أكبر  بشكل 
أهميته  وإلى  الجمهور، 
األفالم  أحد  ففي  السردية. 
من  شخصيتان  التقت 
إلى  أحدهما  سلم  ثم  تحدثا،  بدايته  في  الفيلم  ممثلي 
اآلخر رسالة، فقربت تلك اللقطة الرسالة وهي تنتقل من 
سيعلم  المشاهد  ألن  أهميتها،  بينت  لقد  أخرى.  إلى  يد 
الحقا أن للرسالة أهمية بالغة فهي التي ستدمر الجميع.

-3 موضوع الفيلم أو مفهومه: قد تحمل اللقطة فكرة 
يكمن  بما  توحي  باستمرار،  تستخدم  محددة  موضوعية 
بداية  في  لقطات  شاهدنا  أننا  لو  فمثال  الفيلم،  وراءه 
مثال،  مطبخها  تنظف  منحنية  وهي  باكية  لسيدة  الفيلم 
على  الحمراء  والبقع  وتوترها  وجهها،  تجاعيد  وكانت 
أن  المخرج  رسالة  أن  تتضح  المتسخة  وأظافرها  خديها، 
كانت  إذا  أما  وقسوتها.  الحياة  تصارع  مكافحة  السيدة 
وأقراط  مخملي،  سرير  في  مستلقية  لسيدة  اللقطة 
وجهها  من  الكاميرا  تقترب  وعندما  أذنيها  في  الياقوت 
سيدة  أن  نعلم  ومكياجها  ببشرتها  تعتني  هي  كم  نرى 
القريبة  فاللقطة  والثراء.  والهناء  الراحة  في  منعمة 
يريد  لما  وصريحة  واضحة  رسالة  تحمل  شديد  باختصار 

المخرج سرده.
األسلوب  في  بالفعل  يساهم  اللقطة  الشكل: حجم   4-

للفيلم الشكلي 
اّل  بمعنى  حصرية،  األصناف  هذه  تعد  ال  العموم  وفي 
التي تؤدي  التقنيات  الكثير من  يوجد غيرها، وإنما هناك 

المتعددة. الوظائف 
يصعب  متقدمة  مرحلة  وصل  التصوير  عالم  إن 
اكتشاف  يعلن  حتى  تقنية  عن  نتحدث  أن  فما  حصرها، 
الكاميرا  ظهور  بعد  من  خصوصا  منها،  أجدد  تقنية 
الزوايا  مختلف  من  المشاهد  وراء  تتنقل  التي  المتحركة 
األمر  يكون  وكيفما  تعد،  وال  تحصى  ال  بوظائف  وتقوم 
علينا أن نتذكر أن الكاميرا هي وسيلة المخرج في تحويل 
الكلمات إلى صورة مقنعة للمشاهد، فالكاميرا والتصوير 
عناصر صناعة  بذاتهما يضاهيان  قائمان  هما موضوعان 
التي  هي  فاللقطات  أهمها.  يكن  لم  إن  كافة،  الفيلم 
الحلقات  الفيلم. سنتناول في  المونتاج ليجعل منها  تصل 

المونتاج. لغة  القادمة 

حجم اللقطة وقوتها 
هما اللذان يحددان 

تركيز املخرج 
السردي والبصري

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مالمح من سيرة ومسيرة الشاعرين األسطى والفزاني
على  شاهدا  التاريخ  ويظل  أحيانا،  وتتفق  أقدارنا  تختلف 
في  فارقة  وعالمات  رموز  أبطالها  كان  وحوادث  أحداث 
الليبية، ففي يوم السادس والعشرين من  تاريخ الثقافة 
شهر سبتمبر، لكن في عامين مختلفين، فقدت ليبيا كل 
عبد  على  والشاعر  عمر،  األسطى  إبراهيم  الشاعر  من 

السالم الفزاني.
ولد إبراهيم األسطى عمر في درنة عام 1908، وعانى 
ساعيا  عمل  ثم  حطابا،  فعمل  وعوزا  فقرا  طفولته  في 
الشيخ  جعل  بالمعرفة،  واهتمامه  المحكمة.  في  فكاتبا 
عبدالكريم عزوز قاضي محكمة درنة، يضمه إلى حلقات 
دروسه في علم اللغة العربية والفقه، واستمر يعمل في 
المحكمة ، حتى أصبح عضوا بمجلس االوقاف بدرنة، إلى 
أن سافر إلى مصر والشام وبعدها فلسطين، في طريق 

عودته، التحق في مصر بجيش التحرير.
وعاد إلى درنة وعمل فترة قصيرة بمكتب االستعالمات 
القضاء  سلك  فى  عين  ثم  البريطانية،  اإلدارة  أيام 
من  غايته  وحقق  أخذه،  السياسي  العمل  ولكن  بالمرج، 
التي ترأسها  المختار،  خالل نشاطه في فرع جمعية عمر 
بمثابة  اصبح  حتى  مناشطها  عن  يغب  ولم  درنة،  في 
زعيمها الروحي، لدرجة انزعجت معها اإلدارة البريطانية 

مما أدى إلى إقالته من عمله.
الجبهة  السنوسى  إدريس  األمير  أسس  عندما 
التى  الوحيدة  القناة  تكون  أن  يرى  التي  البرقاوية، 
وطرح  االستقالل  أجل  من  السياسى  النضال  تخوض 
بعض  مع  اختلف  الدولية،  المحافل  فى  الليبى  الموقف 
قيادات جمعية عمر المختار التي ترى أنها موجودة على 
الساحة قبل الجبهة البرقاوية. وكان من بينهم إبراهيم 
االختالف،  معالجة  في  سببا  كان  الذي  عمر،  األسطى 
ما  خالل  من  وذلك  وبقائها،  الجمعية  لوائح  بتعديل 

يناسب مصلحة البالد.
بمقعد  وفاز  البرقاوى،  البرلمان  انتخابات  في  شارك 
في  يغرق  أن  تشاء  األقدار  ولكن  درنة،  مدينة  عن  فيه 
في  مشاركته  بعد  من  أدليس  شاطئ  عند  درنة،  بحر 
جلسة واحدة، ليلقى خالقة طاهرا رابع أيام عيد األضحى 
جنازة  في  درنة  وشيعته   1950  /9/  26 يوم  الموافق 
قال:  اشعارا خالدة فهو من  لنا  أن ترك  بعد  مهيبة من 

ميزة  الصمت  إنما  بميت/  لست  فقلت  صمتا  »قيل 
للجماد«.

عنا  رحل  عاما  عشر  تسعة  قبل  لكن  ذاته  اليوم  في 
الشاعر على عبد السالم الفزاني، والذي ولد سنة 1936 
والده  يد  على  األوَّل  تعليمه  تلقى  وفيها  صرمان  في 
من  العاشرة  في  وهو  الكريم  القرآن  فحفظ  القاضي، 

عمره.
 ،1947 سنة  بنغازي  مدينة  إلى  أسرته  مع  انتقل 
دفعة  أول  في  التخرج  النظامية  الدراسة  له  فأتاحت 
تمريض ليبية سنة 1953، ومارسها باقتدار من دون أن 
األدبية  بدراسته  التي طورها  الشعر،  يتخلى عن موهبة 
وجهه  التي  والقافية،  العروض  علم  فتعلَّم  المكثفة، 
اول  له  نشر  الذي  قادربوه،  السالم  عبد  الشاعر  اليها، 

قصائده بجريدة برقة الجديدة.
ولعل  والحديث،  القديم،  الشعر  دواوين  على  اطلع 
في  اإلسالمية  بالجامعة  كممرض  بالعمل  تكليفه 
اللغوية،  امكانياته  تنمية  في  سببا  كانت  البيضاء 
المرحوم  العالم  يد  على  والنحو  اللغة  درس  فهناك 
األدبي  تحصيله  يتوقف  ولم  الفاخري،  عيسى  الشيخ 
وتعلم  منازلهم،  من  كطالب  الثانوية  الشهادة  فنال 
من  العديد  إنتاجه  تناول  واجادها.  اإلنجليزية  اللغة 

النقاد الليبيين والعرب، استهلها األديب صادق النيهوم 
ألول  نقدية  دراسة  الماضي  القرن  ستينيات  أواخر  في 
دواوينه »رحلة الضياع« التي قال عنها شاعرنا إنها من 
األساسيات التي وضعته على الطريق الصحيح، واختتمها 
الناقد األديب الدكتور محمد أحمد وريث بدراسة مطولة 
تناولت  تكون  تكاد  السبيل«  عابر  »معزوفة  كتابه  في 
دواوينه كافة التي بلغت احدى عشر ديوانا. ومن بينها 
الذي  ينشرا في حياته،  ولم  الشاعر  ديوانين كتب بخط 
برن  مدينة  من  عنا  ورحل  طويال  المرض  يمهله  لم 
السويسرية ودفن في بنغازي يوم 2000/9/27. وما زلنا 
نحن الجيل الذي عاصر بدايته نردد احد ابياته الشهيرة: 
كفي  في  الزيف  يستحال  مغامر/  كنت  وما  أفاقا  »لست 

أساورا«.

في أجواء ذكر. الرحيل..

تتواصل في منطقة أبو نجيم جنوب غرب مدينة سرت 
التجهيزات واالستعدادات إلقامة مهرجان أبونجيم للتراث 

واآلثار، في دورته األولى، بتنظيم وإشراف منظمة إرث الجبال 
للتراث والثقافة والفنون، في منتصف أكتوبر.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، خالد جلة، لـ»الوسط« 
إن »التجهيزات شملت إعداد المكان بقلعة أبو نجيم األثرية، 

موضحا أن الهدف من المهرجان تشجيع السياحة داخل 
المنطقة والتعريف باآلثار وكيفية المحافظة عليها وإحياء 

التراث الليبي، وإبراز مواهب الشباب وتشجيعهم لالستفادة من 
قدراتهم«.

وأوضح جلة أن المهرجان في دورته األولى يتضمن عروضا 
للمقتنيات التراثية، وعروضا لألكالت الشعبية، ومعرضا للكتاب، 
وفقرات فنية مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية متنوعة، وعرضا 

للمنتديات المشاركة وجولة سياحية داخل المنطقة للتعريف 
باآلثار، وفنونا شعبية تراثية وعروضا للزي الليبي. 

نظمت مصلحة اآلثار الليبية جلسة نقاش مفتوح بعنوان 
»كرسة تاريخ وآثار«، ضمت مجموعة من الخبراء والمختصين.
أدار الحوار المستشار بمصلحة اآلثار، سعد بوحجر، وتناول 

الحضور سرد تاريخ منطقة كرسة، التي تقع في الشمال الشرقي 
من الساحل الليبي غرب مدينة درنة 20 كم وشرق مدينة 

البيضاء 80 كم، وما تتعرض له من تهديدات طبيعية وبشرية، 
ومحاولة وضع حلول لهذه التهديدات وتنفيذها، وفقا للمكتب 

اإلعالمي للمصلحة. 

 خالد جلة: مهرجان أبونجيم 
يحيي التراث الليبي

 مصلحة اآلثار تناقش التهديدات 
التي تواجهها «كرسة»

ولد إبراهيم األسطى عمر في درنة 
عام 1908 وعانى في طفولته فقرا 

وعوزا فعمل حطابا

الفزانى انتقل إلى بنغازي سنة 1947 
فأتاحت له الدراسة النظامية التخرج

في أول دفعة تمريض ليبية

القاهرة -  محمد عقيلة العمامي

بني وليد - الصغير الحداد

الجزائر–عبدالرحمن أميني

في  لآلثار  الفرنسية  البعثة  تقر 
التي  الغنائم  تقدير  بصعوبة  ليبيا 
أناس  أو  إجرامية  مجموعات  جنتها 
السري  التنقيب  خالل  من  بسيطون 
انعدام  بسبب  تنتعش  والتي  لآلثار 

األمن في البالد.
البعثة  عادت  الماضي  مارس  وفي 
الفرنسية لآلثار إلى طرابلس من أجل 
التعاون مع المتحف الوطني، ودرست 
ليبيا  في  وجودها  يعود  التي  البعثة 
العشرين  القرن  سبعينات  نهاية  إلى 
حقبات  تواجدها  من  عقود  خالل 
مختلفة،  مواقع  في  عديدة  تاريخية 
منذ حقبة ما قبل التاريخ »أبو تمسة« 
المتأخرة  القديمة  العصور  حتى 
اإلغريقية  بالحقبة  مرورا  »األثرون«، 
لبدة  و  »أبولونيا – سوسة  الرومانية 
الخارجية  وزارة  موقع  وفق  الكبرى« 

الفرنسية على اإلنترنت.
فينسنت  البعثة،  رئيس  ويقول 
جريدة  مع  مقابلة  في  ميشيل، 
ردا  الخميس  الفرنسية  »لوفيغارو« 
التي  اآلثار  عدد  حول  سؤال  على 
في  اإلجرامية  الجماعات  نهبتها 
إلى  ليبيا  من  األخيرة،  السنوات 
الحصول  الصعوبة  »من  أفغانستان 
فينسنت  لكن  دقيقة«،  أرقام  على 
من  اآلالف  عشرات  بوجود  استدرك 
تتراوح  التي  المنهوبة  الفنية  القطع 

قيمتها بمئات اآلالف من الدوالرات.
وبينما يمكن تحديد عدد العناصر 
في  جردها  تم  التي  المنهوبة 

المتاحف، يؤكد مدير البعثة الفرنسية 
عن  الناجمة  الغنائم  تقدير  صعوبة 
بها  قامت  التي  السرية  الحفريات 
القرويون  أو  اإلجرامية  المجموعات 
عن  التنقيب  أن  مضيفا  البسيطون؛ 
انعدام  بفضل  ينتعش  بسرية  اآلثار 

األمن في البالد.
التي  األخيرة  السنوات  مدى  وعلى 
ليبيا  في  األمنية  االضطرابات  أعقبت 
منذ 2011 وجدت آالف القطع األثرية 
المزادات  في  البيع  إلى  طريقها 
عدد  استرجاع  تم  حين  في  العالمية، 

ضئيل منها.
تمكنت   2016 أكتوبر  وفي 
مع  بالتعاون  الليبية،  اآلثار  مصلحة 
ليبيا  في  العاملة  الفرنسية  البعثة 
ومؤسسات دولية أخرى، من وقف بيع 
تمثال جنائزي يرجح سرقته من مدينة 

شحات، في أحد المزادات الفرنسية.
األميركية،  المتحدة  الواليات  وفي 
حفل  بواشنطن  ليبيا  سفارة  أقامت 
تمكنت  أثري  تمثال  لرأس  تسلم 
الجهات األميركية من استعادته بأحد 
مستندات  من  تثبت  بعد  المزادات 

اإلثبات ملكية ليبيا لألثر التاريخي.
في  أيضا  ليبيا  تسلمت  أن  وسبق 
مجموعة  الماضي  سبتمبر  نهاية 
مجموعة  تتضمن  األثرية  القطع  من 
تعود  وأسهمًا  الفخارية،  األواني  من 
مهربة  كانت  التاريخ،  قبل  ما  لعصور 
إلى إيطاليا، وجرت عملية التسليم في 

مقر السفارة الليبية بإيطاليا.
العام  من  أغسطس  شهر  في  أما 
اإلسبانية  السلطات  أحبطت   ،2017
إلى  وتوصلت  أثرية  قطعة   11 بيع 
نتائج تشير إلى أنها مهربة من ليبيا.

األمنية  الرقابة  ضعف  وبسبب 
في  الرسمية  المؤسسات  وانقسام 
اإلعالن  الى  اآلثار  مهربو  لجأ  ليبيا 
الصور  مع  المنهوبة  بضائعهم  عن 
التواصل  مواقع  عبر  وأرقام هواتفهم 
التبعات  من  خوف  دون  االجتماعي 

القانونية.
األثرية  البعثة  رئيس  ودعا 
الفرنسية السلطات الليبية إلى فاعلية 
االتجار  شبكات  محاربة  في  أكبر 
ما  غالبًا  التي  الثقافية،  بالممتلكات 
اإلجرامي  بالعالم  مرتبطة  تكون 

واإلرهابي.

للفن  معرضا  الخميس،  الليبي،  لإلبداع  »تاناروت«  تجمع  اختتم 
الرقمي بعنوان »نوستالجيا«، للفنان محمد بي، بمقر التجمع في مدينة 

بنغازي.
منصور  للعازفين  موسيقية  فقرة  المعرض  فعاليات  وتضمنت 
الدوفاني ومحمد سليماني، وجلسة نقاش بعنوان »بين الفن التشكيلي 
والفن الرقمي«. وقدم الفنان محمد بي، في اليوم الختامي، رسما مباشرا 
مع  المرفقة  الموسيقى  المعرض خاصية  وقدم  المعرض.  أمام جمهور 
اللوحات، حيث تمكن الزوار من خالل استعمال سماعتهم الشخصية من 

االستماع إلى مقاطع موسيقية مختارة مرفقة مع كل عمل.
فقال:  وفعالياته،  بالمعرض  سعادته  عن  عبر  بي  محمد  الفنان 
»تجربتي في المعرض مع تجمع تاناروت لإلبداع الليبي كانت مدهشة 
أسعدني  ما  ببهجتهم  وشعرت  اللوحات  مع  الحضور  تفاعل  حيث  حقا، 
طيلة أيام المعرض«. واختتم تصريحاته بقوله: »بصراحة كانت تجربة 

رائعة لي كفنان وستبقى ذكرى جميلة ال تنسى«.
معرض  عن  قالت  صالح،  ميسون  التجمع،  على  المشرفات  إحدى 
مع  بالمشاركة  التجمع  »استعد  الثالث:  األيام  وفعاليات  »نوستولوجيا« 
الفنان في إخراج المعرض واستمرت التجهيزات عدة أيام قبل االفتتاح، 
بهذا  الفنان  شغف  تمثل  متنوعة  لوحة   35 عدد  من  المعرض  وتكون 
وتحمل  آخر،  وحنين  طفولته  في  تخيلها  كما  ومدينته  طفولته  العالم، 
بعضها خاصية االستماع إلى الموسيقى بمجرد تمرير رمز التشفير على 
شاشة الموبايل. وأوضحت أن اليوم الثاني شهد إرتفاعا ملحوظا في عدد 
المعرض، بمشاركة  إقامة جلسة حوارية على هامش  الزوار، خاصة مع 
الفنانين : محمد بي وهبة الشيخي ومالك الحداد وساري الفيتوري، وأدار 
هذا  مفهوم  حول  النقاش  دار  كما  بوخريص،  الحسن  المذيع  الجلسة 
الفن وعالقته بالفن التشكيلي التقليدي، وطرح سؤاال »هل سيحل هذا 

الفن محل الفن التقليدي؟«.

حصاد غدامس الثقافي

مركز معلومات ومعرض للحرفيات 
وتوأمة مع «بني وليد»

السياحي ضمن  والتوثيق  المعلومات  مركز  شارك 
الذي  للسياحة،  العالمي  باليوم  االحتفال  فعاليات 

أقيم بمدينة غدامس، الجمعة.
المعلومات  مركز  مدير  وقدم 
أسامة  المهندس  السياحي،  والتوثيق 
حول  تقديميا  عرضا  الخبولي،  فرج 
المعلومات،  لمركز  العامة  االستراتيجية 
السياسات  رسم  في  المعلومات  ودور 
للمكتب  وفقا  القرارات،  متخذي  ودعم 

للهيئة. اإلعالمي 
وضمن برنامج المشاركة أعلن إنشاء 
فرع مركز المعلومات والتوثيق السياحي 
وتوثيق  بجمع  يختص  غدامس،  بمدينة 
المعلومات وتحليل البيانات ودعم برامج 
باعتبارها  المدينة  في  السياحية  التنمية 
في  الرئيسة  السياحية  الوجهات  إحدى 

ليبيا.
العامة  الهيئة  رئيس  افتتح  آخر،  سياق  وفي 
غدامس  بلدية  وعميد  مالك،  بشير  خيضر  للسياحة 
أحمد  غدامس  الثقافة  مكتب  ومدير  المانع،  قاسم 
التقليدية  للصناعات  األول  المعرض  الجمعة،  مالك، 

والحرفية.
»السياحة  شعار  حمل  الذي  المعرض  نظم 
من  كل  للجميع«،  أفضل  مستقبل  نحو  والوظائف، 
داج  جمعية  مع  بالتنسيق  غدامس  الثقافة  مكتب 
العالمي  اليوم  فعاليات  ضمن  بغدامس،  جديدن 
كل  من  سبتمبر   27 يوم  يصادف  الذي  للسياحة 

للمكتب  وفقا  يومين،  لمدة  المعرض  واستمر  عام، 
اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.

الشباب  بيت  في  أقيم  الذي  المعرض  وضم 
عروضا  قدمت  األجنحة  من  عددا  غدامس  بمدينة 
غزل  منتوجات  على  اشتملت  المادي  الثقافي  للتراث 
اليدوية،  الحرف  إلى  باإلضافة  والمنسوجات،  الصوف 
والتطريز  النخيل  ومشتقات  الجلدية  والصناعات 
أيضا  بالمعرض  وقدم  الفخارية،  والصناعات  والحلي 
مجموعة من العروض التراثية أداها أطفال المدينة.

مكتب  بين  مشتركة  اتفاقية  وقعت  ذلك،  إلى 
ضمن  غدامس،  السياحة  ومكتب  وليد  بني  السياحة 
بحضور  للسياحة  العالمي  باليوم  االحتفال  برنامج 
مالك،  بشير  خيضر  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس 

والضيوف المشاركين في االحتفالية.
عبداهلل  وليد  بني  السياحة  مكتب  مدير  ووقع 
غدامس  السياحة  مكتب  ومدير  الناكوع،  عبدالرحيم 
مصعب بشير مالك على االتفاقية الرامية إلى تفعيل 
ودعم  المدينتين،  بين  السياحة  تنشيط  برامج 
واألصول  المقومات  دور  تعزبز  إلى  الرامية  الجهود 
وفقا  السياحية،  التنمية  في  والطبيعية  الثقافية 

للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للسياحة.
مجال  في  الخبرات  تبادل  االتفاقية  بنود  وتشمل 
التنمية السياحية، وتوأمة مهرجان غدامس السياحي 
الدولي،  السياحي  وليد  بني  ومهرجان  الدولي، 
وتبادل الزيارات والرحالت السياحية بين المدينتين، 
السياحي  واإلرشاد  السياحة  مجال  في  دورات  وإقامة 

والحفاظ على الموروث الثقافي.

<   حفل تأبين تاريخي إلبراهيم األسطى

<   الفزانى<   األسطى

<   الفزاني »يمين« مع النيهوم

 للفنان محمد بي..

تجمع تاناروت يحتضن معرض «نوستالجيا» في بنغازي

رئيس البعثة األثرية الفرنسية:

عصابات ومواطنون نهبوا آالف القطع األثرية في ليبيا
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 »أبومينابل« في صدارة شباك 
تذاكر السينما

شباك  ليتصدر  آبي«  »داوتاون  على  »أبومينابل«  المتحركة  الرسوم  فيلم  تفوق 
إيرادات  الفيلم  السينما، وحقق  الشمالية مع بدء عرضه في دور  أميركا  التذاكر في 

قدرها 20.9 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وتراجع فيلم »داونتاون آبي« حول األوساط البورجوازية البريطانية إلى المرتبة 
الثانية، وحقق الفيلم المستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه، 

14.5 مليون دوالر في أسبوعه الثاني، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
حول  حقيقية  قصة  إلى  يستند  الذي  »هاسلرز«  الجديد  لوبيز  جنيفر  فيلم  أما 
انكماشا  تعاني  التي  نيويورك  في  األثرياء  زبائنهن  لسرقة  يخططن  تعرّ  راقصات 
اقتصاديا، فارتقى إلى المرتبة الثالثة بعدما كان رابعًا األسبوع الماضي محققًا 11.5 

مليون دوالر.
دوالر،  مليون   10.4 قدرها  عائدات  مع   »2 تشابتر  »إت  الرعب  فيلم  رابعًا  وحل 
وتراجع »آد أسترا« من بطولة براد بيت الذي يؤدي دور رائد فضاء في مهمة خطرة 
المرتبة  إلى  الماضي  األسبوع  الثانية  المرتبة  من  الشمسي،  النظام  حدود  عند 

الخامسة مع 10.1 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »رامبو: الست بالد« مع 8.6 مليون دوالر
7 - »جودي« مع 3.1 مليون دوالر
8 - »غود بويز« مع مليوني دوالر

9 - »ذي اليين كينغ« مع 1.6 مليون دوالر
10 - »اينجل هاز فالن« مع 1.5 مليون دوالر
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 ال توجد مشكلة مع صناع »ديدو«

هنيدي: جمهور الكوميديا واع.. وأستعد لتصوير »كينغ سايز«

عن  هنيدي،  محمد  المصري،  الفنان  أعرب 
السينمائي«  »الجونة  مهرجان  بتكريم  سعادته 
في  اإلبداعي  اإلنجاز  جائزة  منحه  خالل  من 
وأكد  الجمعة.  مساء  الثالثة،  الدورة  ختام  حفل 
سعادته بتكريمه في هذه المرحلة، بعد أن ظل 
بمرحلة معينة  الكوميدي مرتبطا  الفنان  تكريم 
مع  حواره  في  وكشف  وفاته،  بعد  أو  العمر،  من 

»الوسط« تفاصيل أعماله المقبلة.

● هل تعتبر قلة تكريم فناني الكوميديا عدم تقدير 
من قبل المهرجانات؟

فناني  تكريم  ولكن  القوى،  المعنى  بهذا  ليس 
معينة،  عمرية  بمرحلة  السابق  في  مرتبطا  كان  الكوميديا 
أو  الكوميدية  األعمال  البعض  رحيلهم، الستسهال  بعد  أو 
هو  الكوميديا  جمهور  ولكن  خفيف،  شيء  بأنها  اعتقادهم 
جمهور واع، والفيلم الكوميدي عمل مهم يقدم من خالله 

قضايا مهمة جدا.
في  الكوميدية  األفالم  مشاركة  أيضا  تقل  لماذا    ●

المهرجانات؟
بطرحها  دائما  مرتبطة  الكوميدية  األفالم  كانت  سابقا 
يمكن  ال  لذا  وغيره،  الصيف  مثل  التجارية  المواسم  في 
تمنع  التي  الالئحة  بسبب  المهرجانات  في  المشاركة  لها 
القيمة  أن  وأرى  جماهيريا.  طرحت  دامت  ما  مشاركتها 
وال  تماما،  تختفي  ال  الخلق  بدء  منذ  للكوميديا  الحقيقية 
التطور الذي طال األعمال  إليها، ومع  الناس  ينتهي احتياج 
تناقشها  التي  والمواضيع  عليها  الصرف  وكم  الكوميدية 
المهرجانات،  صناع  أدق  بمعنى  أو  لها،  الناس  انتباه  لفت 
لكن تبقى في النهاية أصل الكوميديا في الجمهور بشكل 
عام سواء جمهور سينما أو أي شخص طبيعي، وال يوجد أي 
شخص غير محتاج إلى الكوميديا حتى آخر يوم في الدنيا، 
يتم  »الكوميديان«  إن  لنا  يقولون  أساتذتنا  كان  وعادة 

تكريمه من قبل الجمهور قبل أي أحد، ولكن هذا ال يغفل 
دور النقاد وصناع المهرجانات عندما يلتفتون إلينا.

● ما مصير فيلم »كينغ سايز« وهل توجد مشكلة مع 
صناع فيلم »ديدو«؟

له واقتربنا من تحديد  النهائية  التحضيرات  انتهينا من 
موعد بدء تصويره، ونحن بالفعل كنا قد انتهينا من تصوير 
أيام من أجل عمل اإلعالن الدعائي الذي القى قبول  ثالثة 
جاء  التصوير  تأخر  أن  إلى  ألفت  أن  يجب  ولكن  الجمهور، 
بسبب طول فترة التحضير التي تحتاج إلى وقت طويل، ألن 
تكنيكه صعب، كما أني سافرت أكثر من مرة مع فريق عمل 
مسرحية »3 أيام في الساحل« للعرض خارج مصر، ومقرر لنا 
السفر في أكتوبر الجاري أيضا إلى الرياض للعرض هناك ثم 

العودة لبدء التصوير. أما في ما يخص فيلم »ديدو« لكريم 
األمر  أي مشكلة معه نهائيا، وكل ما في  فهمي فال توجد 
التيمة وهي »عقلة  أننا علمنا أن فيلما آخر يدور في نفس 
الفكرة  ألن  فيلمنا،  مع  نهائيا  يتعارض  ال  وهذا  اإلصبع« 
التناول  ألن  مختلفة،  أفالم  عشرة  وتحتمل  للجميع  متاحة 

يختلف من عمل إلى آخر.
● ما إحساسك بعد عرض فيلم »الفارس واألميرة« في 

مهرجان »الجونة السينمائي« بعد 20 سنة؟
الجمهور، خصوصا  فعل  وبرد  العرض  سعدت جدا بهذا 
عام  منذ  هاتفني  صناعه  أحد  إن  حتى  تماما،  نسيته  أنني 
أنه  البداية  في  فتخيلت  تطوراته،  آخر  عن  للحديث  تقريبا 
سمير  دنيا  مع  تحدثت  وبعدها  جديدا،  فيلما  علي  يعرض 
أن صناع  واكتشفت  الفيلم،  تتذكر  كانت  إن  غانم ألسألها 
الفيلم بدأوا االهتمام به والعمل على خروجه للنور، وسعيد 
أيضا بخروج مثل هذه األفالم المصرية، ألنني شخصيا أحب 
أفالم الكارتون، وأتمنى أن يكون »الفارس واألميرة« مدعاة 

لصناع السينما بأفالم الكرتون والتحريك.
●  وهل يوجد جزء ثان من فيلم »صعيدي في الجامعة 

األميركية«؟
مصير الفيلم حاليا بيد السيناريست مدحت العدل، ألنه 
مدحت  الدكتور  مع  جلست  ثانيا  جزءا  الجمهور  طلب  بعد 
ووجدته قلقا وخائفا من هذه التجربة، وهذا إحساس طبيعي 
ومشروع، رغبة منه في الحفاظ على نجاح الجزء األول، الذي 
عاما، بل ويطلبون   20 بعد  الناس  أذهان  عالقا في  زال  ما 
العدل  من  طلبنا  لذا  كبيرة،  مسؤولية  فهذه  جديدا  جزءا 
العمل  فريق  وكل  فأنا  الكتابة،  في  كامال  وقته  يأخذ  أن 

متحمسون جدا له.
● كيف ترى تكريمك من مهرجان »الجونة السينمائي« 
بعد عادل إمام وداود عبدالسيد خصوصا في ظل بعض 

االنتقادات؟
إمام  عادل  قبلي  عليها  جائزة حصل  على  كوني حصلت 
شخص  أي  حق  ومن  يكفيني،  أمر  فهذا  عبدالسيد  وداود 
أن ينتقد ما يريده، ألن االنتقاد لن يقلل من قيمة الجائزة 
فهذا  عليها،  العظماء  من  اثنين  حصول  قلت  كما  ويكفي 

شرف عظيم لي.

تكريمي بعد »الزعيم« و»السيد« 
شرف عظيم.. وسعيد بعرض 

»الفارس واألميرة« بعد 20 عاما

حوار ــ محمد علوش

اختتم مهرجان »الجونة السينمائي«، مساء الجمعة، دورته الثالثة 
بالجوائز،  الفائزة  األفالم  فيه  أعلنت  المارينا،  مسرح  في  أقيم  بحفل 
التي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دوالر أميركي. وفازت الفنانة 
عن  ممثلة،  ألفضل  الجونة  نجمة  بجائزة  صبري  هند  التونسية 
دورها في فيلم »نورا تحلم«، ونال جائزة نجمة الجونة أفضل ممثل 

بارتوش بيلينا، عن دوره في فيلم »عيد القربان«.
جائزة  ذهبت  الطويلة:  الروائية  األفالم  أوال  الجوائز،  باقي  وفي 
الجونة  )نجمة  الطويل  الروائي  للفيلم  الذهبية  الجونة  نجمة 
وشهادة و50 ألف دوالر أميركي( إلى فيلم »ستموت في العشرين« 
للفيلم  الفضية  الجونة  نجمة  جائزة  ونال  العالء.  أبو  أمجد  للمخرج 
أميركي(  دوالر  ألف  و25  وشهادة  الجونة  )نجمة  الطويل  الروائي 
فيلم »عيد القربان« للمخرج يان كوماسا. في حين نال جائزة نجمة 
وشهادة  الجونة  )نجمة  الطويل  الروائي  للفيلم  البرونزية  الجونة 

و15 ألف دوالر أميركي( »آدم« للمخرجة مريم توزاني.
طويل  روائي  عربي  فيلم  ألفضل  الجونة  نجمة  جائزة  وحاز 
)نجمة الجونة وشهادة و20 ألف دوالر أميركي( »بابيشا« للمخرجة 

مدور. مونية  الجزائرية 
وفي األفالم الوثائقية الطويلة: نال جائزة نجمة الجونة الذهبية 
دوالر  ألف  و30  وشهادة  الجونة  )نجمة  الطويل  الوثائقي  للفيلم 
صهيب  السوداني  للمخرج  األشجار«  عن  »حديث  فيلم  أميركي( 

الوثائقي  للفيلم  الفضية  الجونة  نجمة  جائزة  أما  الباري.  قسم 
الطويل )نجمة الجونة وشهادة و15 ألف دوالر أميركي( فذهبت إلى 
نجمة  وجائزة  فرحاني.  حسن  للمخرج  الصحراء«  طريق   143« فيلم 
وشهادة  الجونة  )نجمة  الطويل  الوثائقي  للفيلم  البرونزية  الجونة 
الريح«  في  مدينة  »كابل،  فيلم  إلى  ذهبت  أميركي(  دوالر  و7500 

أميني. أبوزار  للمخرج 
وفاز بجائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي وثائقي طويل )نجمة 
أجل  إلى  »إبراهيم،  فيلم  أميركي(  دوالر  آالف  و10  وشهادة  الجونة 

غير مسمى« للمخرجة لينا العبد.
للفيلم  الذهبية  الجونة  نجمة  جائزة  حاز  القصيرة:  األفالم  أما في 
فيلم  أميركي(  دوالر  ألف  و15  وشهادة  الجونة  )نجمة  القصير 
الفضية  الجونة  نجمة  جائزة  ونال  حداد.  سونيا  للمخرجة  »امتحان« 
فيلم  أميركي(  دوالر  و7500  وشهادة  الجونة  )نجمة  القصير  للفيلم 

»أمي« للمخرج وسيم جعجع.
وفاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير )نجمة الجونة 
وشهادة و4 آالف دوالر أميركي( فيلم »لحم« للمخرجة كاميال كاتر. 
الجونة  )نجمة  قصير  عربي  فيلم  ألفضل  الجونة  نجمة  جائزة  أما 
وشهادة و5 آالف دوالر أميركي( فذهبت إلى فيلم »سالم« للمخرجة 
للمخرج  ديسمبر«  من  عشر  »السادس  فيلم  وحصل  دريعي.  زين 

ألفارو جاجو دياز على تنويه لجنة التحكيم الخاص.
أما جائزة سينما من أجل اإلنسانية التي يمنحها جمهور المهرجان 
ألف  و20  وشهادة  الجونة  )نجمة  اإلنسانية  بالقضايا  يعنى  لفيلم 

دوالر أميركي( فذهبت إلى فيلم »البوساء« للمخرج الدج لي.
إلى  آسيوي  فيلم  ألفضل  »نيتباك«  تحكيم  لجنة  جائزة  وذهبت 
جائزة  وحاز  أميني.  أبوزار  للمخرج  الريح«  في  مدينة  »كابل،  فيلم 
وليد  للمخرج   »1982« اللبناني  الفيلم  »فيبريسي«  تحكيم  لجنة 

مؤنس.
والعالم،  مصر  من  الفن  نجوم  من  كبير  عدد  الختام  حفل  حضر 
وبسمة  يسرا  العالمي ستيفن سيغال، فضال عن  النجم  رأسهم  على 
اإلنجاز  جائزة  قدم  الذي  السقا،  أحمد  الفنان  وكذلك  جودة،  وأروى 

اإلبداعي للفنان المصري محمد هنيدي.

هند صبري أفضل ممثلة في »الجونة السينمائي«.. والسودان يفوز بنصيب األسد
اختتمت فعالياته مساء الجمعة

إسبانيا ضيف شرف »اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط«
البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  قررت 
المتوسط« برئاسة الناقد األمير أباظة، والمقرر انطالق دورته 
الـ35 في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، عن اختيار دولة 
إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض 

فيلمي االفتتاح والختام منها.
في  اإلسبانية  السينما  صناع  من  اثنين  تكريم  تقرر  كما 
الفنون  درس  الذي  سيلفا،  هوجو  الفنان  وهما  االفتتاح  حفل 
فيلم  في  بالمشاركة  الفني  مشواره  وبدأ  والغناء،  المسرحية 
منها  األفالم  من  العديد  في  أدواره  توالت  ثم  تريكا«  »حياة 
»الملكات« العام 2005 و»ساندمان« العام 2007 و»يجب أن 
كما  وغيرها،   2019 العام  »األصم«  و   2013 العام  نتحدث« 

شارك في عدد كبير من المسلسالت.
الذي قدم عددا من  المخرج كولدو سييرا  تكريم  يتم  كما 
األفالم القصيرة حاز بها جوائز عدة مثل »حب األم« و»قطار 
مهرجانات  عدة  في  جائزة   20 من  أكثر  بها  وحصد  بروجا« 
أيضًا  وأخرج  السينمائي«،  »أمستردام  مهرجان  مثل  دولية 
ألف  و»70  و»جرنيكا«  »األشجارالخلفية«  هي  روائية  أفالم   3

دوالر«.
المهرجان،  فعاليات  خالل  إسبانية  أفالم   4 عرض  وسيتم 
كوليل  ميرتكسل  إخراج   2018 إنتاج  الرياح«  »مواجهة  وهي 
أباريسيو، وتدور قصته حول »مونيكا« الراقصة ذات الـ47 عاما 

التي تعود إلى قريتها بعد 20 سنة بسبب وفاة والدها، لكن 
ما  إلى  تلجأ  والدتها يجعلها  الحياة هناك وخاصة مع  صعوبة 
إخراج   2019 إنتاج  المزدوجة«  و»الخلية  الرقص.  وهو  تعرفه 
إغناسيو ماالجون، ومدته ١٤ دقيقة، تدور أحداثه حول طالبان 
تحول  ملعونة  فيديو  لعبة  وهي  المزدوجة  الخلية  يدخالن 

الشقة المستأجرة التي يعيشون فيها إلى سجن، بينما الفيلم 
الثالث هو »غارق في الحب« إخراج كورو بيرنابيو ومدته ١٠ 
دقائق، ويتناول العمل قصة مارك ومارتا اللذين يحتفالن في 
ذكراهما الشهرية بعشاء رومانسي لكن تأخذ األحداث منحنى 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  موضوع  يطرحان  عندما  غريبا 

خيسوس  إخراج   2019 إنتاج  األولى«  »الذكرى  فيلم  وأخيرا 
بونس، ويدور حول إيزابيل سيدة في منتصف العمر متزوجة 
بالصرامة  يتميز  متقاعد  جيش  ضابط  وهو  سيبستيان  من 
والحزم، عندما تصاب بمرض الزهايمر تجعل زوجها يدرك أنه 

يعرف القليل جدًا عن زوجته.

تكريم اثنين من صناعها في حفل االفتتاح

»حديث عن األشجار« يحصد جائزة 
الوثائقي.. و»امتحان« أفضل فيلم قصير

<    هوجو سيلفا

<    كولدو سيرا

<    صناع فيلم »ستموت في العشرين« 

<    هند صبري

<    المخرجة الفلسطينية زين دريعي تتسلم الجائزة

 القاهرة - الوسط
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في
املرمى
53 رباعًا في 
بطولة األثقال 
بطرابلس

الجمعية  رئيس  األخير،  اجتماعها  في  طرابلس،  أندية  اختارت 
خلفًا  األندية  رابطة  لرئاسة  الدابة  عالء  المدينة  لنادي  العمومية 
إلبراهيم الخليفي الذي يتولى حاليًا إدارة منتخبات كرة القدم الليبية، 
وتم خالل اجتماع رابطة األندية تأكيد انطالق بطوالت الفئات السنية، 

خصوصًا في كرة القدم.

◆

انطلقت أمس األربعاء، بقاعة فبراير بطرابلس، 
وتنظيم  إشـــراف  تحت  األثــقــال  ــع  رف بطولة 
صعيد  على  بطرابلس،  لألثقال  الفرعي  االتحاد 
رباعًا   53 ويشارك  والكبار،  الناشئين  منافسات 
أندية  الكبار، يمثلون  24 ناشئًا و29 من  بواقع 
و»أبوسليم«  قرقارش«  و»نجوم  »الشرطة« 
و»االتحاد  أبديري«  و»وسعاية  و»الظهرة« 
أوزان   10 فــي  التنافس  ويـــدور  العسكري، 
معتمدة )55، 61، 67، 73، 81، 89، 95، 102، 

109 كلغ(.  + ،109
رفع  مدربي  دورة  بطرابلس  انطلقت  كما 
العام،  االتحاد  المستجدين تحت إشراف  األثقال 
الصديق  األثقال  وخبير  مستشار  فيها  ويحاضر 
عديد  ــدورة  ال برنامج  ويتضمن  المصراتي، 
رياضة  تاريخ  بينها: »نبذة عن  المحاضرات من 

في  األثقال  رفــع  رياضة  ونشأة  األثقال  رفــع 
األثقال«  رفع  رياضة  عن  عامة  و»قواعد  ليبيا« 
بالتحكيم«  الخاصة  و»المستندات  و»المعدات« 
البطولة  في  بالمشاركة  الخاصة  و»اللوائح 

األثقال«. رفع  برياضة  الخاصة 
األيام  نظم  لألثقال  العام  االتحاد  أن  يذكر 

مشاركًا.  17 استهدفت  مماثلة  دورة  الماضية 
العجمي  عمر  الليبي  الرباع  وسجل  وسبق 
لرفع  أفريقيا  بطولة  في  متواضعة  مشاركة 
األثقال المقامة في العاصمة المصرية، القاهرة، 
الخطف  في  العجمي  وسجل  كلغ،   81 وزن  في 
126 كلغ، وفي النتر أخفق في محاوالته الثالث، 
158 كلغ،  نتر  والثالثة في   155 نتر  مرتين في 
بين  قوية  منافسة   81 وزن  منافسات  وشهدت 
وغانا  وتونس  ومصر  ليبيا  دول  من  رباعًا   11

والكاميرون. وغانا  وكينيا  وموريشيوس 
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لم يتأهل أحد.. خروج 
جماعي وممثل وحيد

الحدث
زين العابدين

بركان

سباق  الــثــالثــة  المحلية  فــرقــنــا  ــادرت  ــ غ
مشاركتها  في  والعربية  األفريقية  المنافسات 
السباق  وودعــت  الموسم  هذا  االستثنائية 
مبكرا ولكن بمواجهات حاسمة وقوية عربية 
- عربية حضر فيها األداء وغابت النتائج التي 
القادم،  للدور  الترشح  بطاقة  لخطف  تؤهلها 
بطولية  مباراة  قدم  بنغازي  األهلي  ففريق 
يعود  وكاد  المصري  اإلسماعيلي  فريق  أمام 
األخيرة  اللحظات  حتى  قريبا  وكان  بعيد،  من 
الثاني  لــلــدور  الترشح  بطاقة  خطف  مــن 
سجل  في  األول  هو  تاريخي  بفوز  واكتفى 
مباريات رسمية  أربع  بعد  الفريقين  مواجهات 

عبر التاريخ حسم اإلسماعيلي نتائج جميعها.
محا  أفريقيا  أبطال  دوري  واجهة  وعلى 
التي  والمخيبة  الباهتة  الصورة  النصر  فريق 
بملعب  األول  الــذهــاب  لقاء  في  بها  ظهر 
بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة على 
على  إيقاعه  وفرض  واألداء  النتيجة  مستوى 
ملعبه  على  المغربي  البيضاوي  الرجاء  فريق 
وانتصار  بفوز  يعود  وكــاد  جماهيره  وبين 
الشبان  بالعبيه  الــديــار  ــارج  خ من  معنوي 
االتحاد  أهدر  فيما  الشابة،  الفنية  وبقيادته 
فرصة الترشح من لقاء الذهاب األول بتونس 
لقاء  في  بالصعوبة  تتسم  مهمته  من  وجعل 
جيدا  مردودا  قدم  أنه  رغم  بالمغرب  العودة 

كان يستحق أن يتوجه ببطاقة الترشح.
على  الثالث  المنافسات  انتهاء  بعد  اآلن 
يعد  لــم  واألفريقية  العربية  الواجهتين 
فريق  وهو  وحيد  ليبي  ممثل  سوى  يتبقى 
الـ32  دور  ملحق  لخوض  انتقل  الذى  النصر 
يسعى  وهو  الكونفدرالية،  بطولة  من  مكرر 
في  السابقة  مواجهاته  أخطاء  من  لالستفادة 
الوقت  واستثمار  واالستعداد  األبطال  دوري 
األفريقي،  الملحق  خوض  عن  يفصله  الذى 
المشاركة  هــذه  مكاسب  من  أنــه  شك  وال 
وتحضير  تجهيز  خير  كانت  أنها  الثالثية 
تضمهم  ــذى  ال الوطني  المنتخب  لالعبي 
النشاط  غياب  في  الثالثة  الفرق  تشكيالت 
المنتخب  العبي  فغالبية  المحلي،  الكروي 
الفرق  المحلى يلعبون وينشطون لهذه  األول 
هذا  ينعكس  أن  نتمنى  وبالتالي  الثالثة 
على  واالستفادة  واألداء  والجاهزية  المردود 
أسابيع  بعد  سيخوض  الذي  منتخبنا  صورة 
المنتخب  جاره  أمام  الحسم  مواجهة  قليلة 
الترشح  بطاقة  خطف  أجــل  مــن  التونسي 
لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة  لنهائيات 
بالكاميرون  المقبل  العام  »شان«  المحليين 
للخروج  تعويض  أفضل  الترشح  ليكون 

والمبكر. الجماعي 

اجتماعها  البدنية،  للقوى  األفريقي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  عقدت 
االنتخابي بجنوب أفريقيا، وأسفرت الجمعية العمومية عن انتخاب المغربي 
المأمون محمد، رئيسًا لالتحاد، ونائبه الجنوب أفريقي هيثر، وبعضوية منير 
من  جمال  وحميد  من مصر،  مرعي  ومحمد  ليبيا  من  الشويهدي  مصطفى 

المغرب، وسميث من جنوب أفريقيا. 

◆

طرابلس - محمد ترفاس

● الشويهدي

بعد خسارة الثالثي قاريًا وإقليميًا

إخفاق عربي وأفريقي يصدر أزمة ثقة جديدة

العربية  األندية  بطوالت  الثالثة  المحلية  الليبية  الفرق  ودعت 
خاضت  أن  بعد  مبكرًا  الموسم  هذا  مشاركاتها  وأنهت  واألفريقية 
وتحدي  مواجهة  خاللها  من  حاولت  التي  الحاسمة  اإلياب  مواجهات 
في  وإخفاقها  تعثرها  لتعويض  حظوظها  عن  والدفاع  الظروف،  كل 
مباريات الذهاب األولى، لكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن، حيث 
التنافس  ليخسر  العربية  البطولة  بنغازي« في  اإلخفاق »األهلي  الحق 
على البطولة ذات الجوائز المالية القيمة وكذلك نادي »النصر« الذي 
ودع مبكرًا منافسات دوري أبطال أفريقيا لينتقل عبر نظام البطوالت 
بينما  بالكونفدرالية،  الـ32  دور  ملحق  في  أخرى  لمنافسات  القارية 
فيها  ينافس  كان  التي  الكونفدرالية،  منافسات  عن  »االتحاد«  رحل 
من البداية ليخرج الثالثي الليبي من السابق باستثناء »النصر« الذي 
قارية  بطولة  في  للمنافسة  جديدة  فرصة  البطوالت  لوائح  له  فتحت 

مهمة.
وداع عربي

حيث  اإلياب،  مباريات  في  العودة  رحلة  بنغازي«  »األهلي  استهل 
ملعب  على  العودة  مباراة  في  المصري  »اإلسماعيلي«  فريق  استقبل 
الـ32  دور  إياب  ضمن  تونس  في  بالمنستير  جنات«  بن  »مصطفى 
لبطولة األندية العربية وظهر فريق »األهلي بنغازي« بصورة مغايرة 
اللقاء  نتيجة  خالله  فقد  الذي  باإلسماعيلية،  األول  الذهاب  لقاء  عن 
بالتعادل  األول  الشوط  دقائق  انتهاء  وبعد  هدفين،  مقابل  برباعية 
السلبي دون أهداف واصل »األهلي بنغازي« في الشوط الثاني رحلة 
البحث عن هدف، فكثف من محاوالته في شوط شهد تراجعًا واضحًا 
كبيرة  صحوة  شهدت  األخيرة  الدقائق  لكن  »اإلسماعيلي«  لفريق 
ومتأخرة لممثل الكرة الليبية وتفوقًا على مستوى األداء حين نجح عن 
في  التسجيل  باب  افتتاح  في  بوعقيلة  أبوبكر  ومدافعه  العبه  طريق 
آخر دقائق المباراة برأسية بارعة حاول بعدها »األهلي بنغازي« فيما 
تبقى من وقت قليل البحث عن هدف ثانٍ يمنحه بطاقة الترشح لدور 
الـ16، لكن صافرة حكم اللقاء التونسي حسمت المواجهة العربية - 
لصفر  بهدف  بنغازي«  »األهلي  لفريق  وتاريخي  معنوي  بفوز  العربية 
رسمية  مباراة  خامس  وفي  الفريقين  مواجهات  تاريخ  في  األول  هو 
تجمع الفريقين الكبيرين، حيث كان »اإلسماعيلي« أول فريق مصري 
األندية  بطولة  في   1973 العام  رسميًا  بنغازي«  »األهلي  يقابله 
األفريقية حين خسر األهلي ذهابًا وإيابًا ثم تجدد الحوار بينهما العام 
العربية وفاز »اإلسماعيلي« وقتها بثالثية، وفي  الواجهة  1997 على 
رابع المواجهات الرسمية وفي لقاء الذهاب األول بمدينة اإلسماعيلية 

بأربعة  ذهابًا  »اإلسماعيلي«  فاز  الموسم  هذا  العربية  المشاركة  في 
أهداف لهدفين، وفي خامس مواجهة رسمية عرف »األهلي بنغازي« 

الطريق لتحقيق أول انتصار تاريخي في تاريخ مباريات الفريقين.
الكونفدرالية أمل 

أفريقيا  أبطال  دوري  في  والوحيد  األول  الليبية  الكرة  ممثل  خاض 
»الرجاء  فريق  مستضيفه  أمام  الثانية  اإلياب  مباراة  »النصر«  فريق 
فريق  خاللها  يحتاج  كان  صعبة  مواجهة  في  المغربي  البيضاوي« 
»النصر« للفوز بفارق ثالثة أهداف لضمان الترشح لدور المجموعات، 
العبه  طريق  عن  مبكرًا  التسجيل  بافتتاح  المغربي  الفريق  بادر  حيث 
محسن متولي، لكن »النصر« استعاد توازنه سريعًا بعد أقل من ربع 
الكاميروني جونيور،  الوحيد  التعادل عن طريق محترفه  ساعة بهدف 
مرة عن طريق  النتيجة ألول  على صعيد  يتقدم  »النصر«  فريق  وكاد 
ركلة جزاء أخفق هدافه معتز المهدي في ترجمتها إلى هدف بعد أن 
تصدى لها حارس مرمى الرجاء الدولي أنس الزنيتي، ولم يطرأ جديد 
بشبابه  »النصر«  فريق  فيه  كان  الذي  الثاني  الشوط  دقائق  خالل 
الواعد ندًا للفريق المغربي على ملعبه وبين جماهيره، محاواًل العودة 
لينتقل  ليودع دوري األبطال األفريقي بتعادل وأداء مرٍض  من بعيد، 
لوائح  تنص  حيث  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  بطولة  في  للظهور 
»االتحاد« األفريقي لكرة القدم »كاف« على انتقال الخاسر من دوري 
بهدف  بالكونفدرالية  مكرر  الـ32  دور  أو  ملحق  إلى  أفريقيا  أبطال 

منحة مساحة جديدة للتنافس.
إخفاق متكرر

فريق  اكتفى  األفريقية  الكونفدرالية  كأس  بطولة  واجهة  على 
أغادير«  »حسنية  فريق  مستضيفه  أمام  سلبي  بتعادل  »االتحاد« 
المغربي في لقاء إياب الدور الثاني، وكان »االتحاد« في حاجة لتحقيق 
له  فرصة  من  أكثر  إتاحة  ورغم  الترشح،  لضمان  نتيجة  بأي  الفوز 
إلدراك ذلك وإنعاش آماله في التأهل إال أن التسرع صاحب محاوالت 
المهاجمين سالم المسالتى »روما« وعمران سالم ليكتمل لقاء اإلياب 
بتعادل سلبي ليغادر فريق »االتحاد« السباق األفريقي بعد انتهاء لقاء 
الذهاب األول بتونس بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف في مباراة كان 
لقاء  كثيرًا في  الذي كان سيريحه  للفوز  األقرب  »االتحاد« هو  خاللها 
التعادل  نتيجة  من  أغادير«  »حسنية  فريق  ليستفيد  الحاسم  العودة 
بتونس  المهيري  الطيب  بملعب  األول  الذهاب  لقاء  في  اإليجابي 
يغادر  التي  الثانية رسميًا  المرة  المقبل، وهذه هي  الدور  إلى  ليتأهل 
المغربي  أغادير«  »حسنية  أمام  األفريقي  السباق  »االتحاد«  فيها 
ركالت  بفضل   2003 العام  »االتحاد«  أقصى  أن  سبق  الذي  تحديدًا، 

الترجيح بعد أن تبادال التعادل السلبي ذهابًا وإيابًا.

»النصر« يفرط في فرصة االستمرار بدوري أبطال أفريقيا وينتقل مجبراً لـ»الكونفدرالية«

»األهلي بنغازي« يودع البطولة العربية أمام »اإلسماعيلي« املصري 
»االحتاد« يخرج للمرة الثانية أمام »حسنية أغادير« املغربي من السباق القاري بسهولة دون مقاومة

الوسط - زين العابدين بركان

احصائية  للمنتخبات  الحصرية  صفحة  نشرت 
الثماني  السنوات  خالل  الليبية  للمشاركات 
متواصلة  اخفاقات  شهدت  والتي  األخــيــرة 
الصفحة  وكشفت  والمنتخبات  الليبية  للفرق 
أن افضل المشاركات كانت لألهلي بنغازي في 
العام 2014 واألهلي طرابلس 2016 و 2017 
أسس  على  مبنية  غير  طفرات  مجرد  كانت  و 

صحيحة أو استراتيجية أو هدف.
 2013 في  ليشهد  االخفاقات  سجل  جــاء 
من  االتحاد  خــروج  األبطال  دوري  بمسابقة 
التونسي  البنزرتي  يد  على  التمهيدي  الدور 
الـ32  وفي الكونفدرالية خروج النصر من دور 
العام  وفي  المغربي  الملكي  الجيش  يد  على 
األهلي  أفريقيا  أبطال  دوري  من  خرج   2014
كبير  انجاز  في  النهائي  ربع  من  لكن  بنغازي 
في  أمــا  التوقيت  هــذا  فــي  للفريق  يحسب 
الكونفدرالية فخرج األهلي طرابلس من الدور 

التمهيدي على يد أولمبيك باماكو المالي.
دوري  مسابقة  فــي   2015 الــعــام  شهد 
من  طرابلس  األهلي  خــروج  أفريقيا  أبطال 
المصري  سموحة  يد  على  التمهيدي  الــدور 
يد أسيك  االتحاد على  الكونفدرالية خرج  وفي 
في  بينما  الـــ32  دور  من  اإليفواري  ميموزا 
2016 وفي منافسات دوري أبطال أفريقيا خرج 
األهلي طرابلس من دور الـ16 على يد أسيك 
الكونفدرالية  إلى  وانتقل  اإليفواري  ميموزا 
الكونفدرالية  وفي  النهائي  ربع  من  والخروج 
خرج االتحاد على يد ميدياياما الغاني من دور 
2017 خرج من دوري أبطال  الـ32 وفي العام 
النهائي على  أفريقيا األهلي طرابلس من ربع 

يد النجم الساحلي التونسي وفي الكونفدرالية 
بركالت  التمهيدي  ــدور  ال من  الهالل  خــرج 

الترجيح على يد أولينزي ستارز الكيني.
فريق  األبطال  دوري  من  خرج   2018 وفي 
التحدي على يد أدوانا ستارز الغاني من الدور 
االتحاد من  الكونفدرالية خرج  التمهيدي وفي 
دور الـ32 علي يد أكوا يونايتد النيجيري وفي 
بنغازي  األهلي  األبطال  دوري  2019 خرج من 
الجنوب  داونــز  صن  يد  على  الـــ32  دور  من 
الكونفدرالية  إلى  االنتقال  ثم  ومن  إفريقي 
الجزائري  داي  حسين  نصر  يد  على  والخروج 
نفس  على  النصر  الـ32 مكرر وكذلك  دور  في 
حوريا  يد  على  الـ32  دور  من  الخروج  الخطى 

الكونفدرالية  إلى  واالنتقال  الغيني  كوناكري 
البوركيني  ساليتاس  يد  على  أيضا  والخروج 
خرج  الكونفدرالية  وفي  مكرر  الـ32  دور  من 
يد  التمهيدي على  الدور  األهلي طرابلس من 
دور  من  االتحاد  خرج  بينما  الكاميروني  دوال 
وفي  المغربي  بركان  نهضة  يد  علي  الـــ32 
خرج   2020/2019 لموسم  األخيرة  النسخة 
دور  من  وتحديدا  النصر  األبطال  دوري  من 
إلى  واالنتقال  المغربي  الرجاء  يد  على  الـ32 
فريق  الكونفدرالية  ودع  بينما  الكونفدرالية 
من  المغربي  أغادير  حسنية  يد  على  االتحاد 
هذا  مبكرا  األفريقية  الساحة  تاركا  الـ32  دور 

الموسم.

8 سنوات من االخفاقات لألندية في أفريقيا
طرابلس – الصديق قواس

محترفون في الطريق ملنتخب اليد

»الفرعي« يطلب مقعد طرابلس في االتحاد العام

يدخل المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد معسكرًا خارجيًا بتونس يتم 
خالله التصفيات النهائية لعناصر المنتخب الوطني لكرة اليد، وسيستمر 
تحت  تونسية  فرق  مع  ودية  مباريات  تتخلله  يومًا   20 لمدة  المعسكر 
الصغير،  محمد  الجنسية  التونسي  الوطني،  المنتخب  مدرب  إشراف 
مالعب  في  ينشطون  محترفين  ثمانية  أن  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
تونس واإلمارات وسلطنة عمان سينضمون للقائمة النهائية للمنتخب.

اليد،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المنتخبات  لجنة  دعت  نفسه  الوقت  في 
بصالة  التدريبية  الحصة  لحضور  المرفق؛  الكشف  حسب  الرياضيين 
عن  المنتخب  أعضاء  الختيار  وذلك  المرج  بمدينة  الرياضية  األلعاب 
التونسي  العام  المدرب  إشراف  تحت  والرابعة  الثانية  المنطقتين 
خالل  بتونس  األفريقية  بالبطولة  المشاركة  أجل  من  الصغير  محمد 

بطرابلس  البحر«  »باب  فندق  بقاعة  عقد 
لكرة  بطرابلس  الفرعي  االتحاد  اجتماع 
طرابلس  بأندية  االجتماع  خالل  وتم  القدم، 
المتعلقة  الموضوعات  من  كثير  مناقشة 
والعراقيل  بطرابلس،  الرياضي  بالنشاط 
الناجعة  الحلول  وإيجاد  األندية  تواجه  التي 
السنية،  الفئات  مسابقات  وكذلك  لها، 
وآليات  الفرعي  االتحاد  عليها  يشرف  التي 

تطويرها.
من جانبه أكد رئيس االتحاد الفرعي لكرة 
في  المغربي،  عبدالمولى  بطرابلس  القدم 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أنه بعد 
إقامة  على  االتفاق  تم  مستفيضة  نقاشات 
الفئات  حسب  على  السنية  الفئات  مسابقات 
ستكون  التي  حدة،  على  فئة  وكل  العمرية، 

2006 و2007  بدوري متكامل للفئات السنة 
و2008؛ لزيادة المنافسات وفق آليات سيتم 
الفرعي  االتحاد  قبل  من  لها  اللوائح  وضع 

أندية طرابلس. ورابطة 
االجتماع  خالل  »تم  المغربي:  وقال 
برئاسة  طرابلس  أندية  رابطة  تشكيل 
الزياني  أبوبكر  وعضوية  الدابة،  عالء 
االجتماع  من  االنتهاء  وبعد  إسمية«.  وخالد 
الرابطة  واصلت  الرابطة  وتشكيل  الرسمي 
وقررت  الدابة،  عالء  برئاسة  اجتماعها، 
للجمعية  اجتماع  بعقد  الكرة  اتحاد  مطالبة 
في  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
على  بالحصول  والمطالبة  وقت،  أقرب 
لرسالة  وفقًا  باالتحاد،  طرابلس  أندية  مقعد 
تم  وقد  »فيفا«.  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
بعبدالمولى  الدفع  على  باإلجماع  التصويت 
في  طرابلس  مقعد  على  للحصول  المغربي 

العام. االتحاد 

لكرة  الليبي  لالتحاد  اإلعالمية  اللجنة  وبحسب  المقبل.  يناير  شهر 
اليد، ضمت القائمة من نادي »النجمة« فيصل منصور أهليل وعبداهلل 
وإبراهيم  بوعجيلة  مفتاح  عماد  »المروج«  نادي  ومن  الجهاني،  محمد 
نادي  ومن  الدالف،  أحمد  علي  »األخضر«  نادي  ومن  بوقعيقيص، 
سعيد  أحمد  »دارنس«  نادي  ومن  إيريك،  سويسي  محمد  »الكرامة« 
سعيد  ومحمد  الراوي  وسام  طرابلس«  »األهلي  نادي  ومن  ارحيمة، 
عبداهلل وعبداهلل أفتيتة وأسامة البدري، ومن نادي »االتحاد« عبدالمجيد 
الكبير ومروان افتيتة وخليل البرغثي.ومن نادي »الهالل« سند الدريك 
ومحمد حافظ الربع ومحمد جالل الفزاني، ومن نادي ا»ألهلي بنغازي« 
علي حمزة البرناوي وإبراهيم فتحي التاورغي، ومن نادي »النصر« ميالد 

الفيتوري وسراج الجحاوي.

توج المحترف الليبي في صفوف 
البحريني، محمد  فريق »الرفاع« 

صولة، بطاًل لكأس السوبر 
القدم للموسم  البحرينية لكرة 

-2019 2020، بعد فوز 
الترجيح  »الرفاع« بركالت 

على فريق »المنامة« بنتيجة 
)4-3( بعد انتهاء الوقت 

بالتعادل  للمباراة  الرسمي 
اإليجابي بهدف مقابل هدف.

ولعب صولة المباراة 
كاملة، وتمكن من تنفيذ الضربة 

بنجاح، وكان  الثانية  الترجيحية 
صولة لعب الموسم الماضي مع 

البحريني وحصل  فريق »المحرق« 
معه على كأس البحرين، ليكرر نجاحه 

الثانية على  البلد الخليجي للمرة  في 
التوالي، رغم اختالف الناديين، كما تألق 
صولة أمام »اتحاد طنج« المغربي، بعد 

أن فاز فريقه بهدفين دون مقابل 
في المغرب، ضمن ذهاب تصفيات 

العربية لنسخة  األندية  بطولة 
كأس محمد السادس، وبرز 

بشكل الفت في المباراة.

• الدابة

العربية البطولة  أمام اإلسماعيلي في  • األهلي بنغازي 

• النصر في مباراة الوداع األفريقي أمام الرجاء المغربي
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طرابلس - صالح بلعيد
انعكس االنقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات على 
ثمة  أن  إال  بينهما،  الواضح  التباين  ورغم  الرياضية،  الساحة 
تأثرات باتت تفرض نفسها للوضع السياسي المتأزم والباحث 
السلبية  آثارها  لتطبع  األزمــة،  لطبيعة  جذري  حل  عن  دومــًا 
أبدًا هذا االنقسام  الذي لم يكن يعرف  الرياضي  الوضع  على 

والتحول في األحاديث بين متابعه.
بالوحدة  الرياضة  فيه  تتميز  كانت  الــذي  الوقت  ففي 
الوضع  السياسي، بات اآلن  اآلراء وقت االنشطار  واالتفاق في 
مختلفًا تمامًا، وباتت الرياضة وتحديدًا كرة القدم، مماثلة في 
حالة الخالف القائم بين محبيها، على خلفية سوء النتائج التي 
صعيد  على  ومهمة  كبرى  بطوالت  ثالث  في  مؤخرًا  تحققت 
دوري  بطولة  ودع  الذي   ، بنغازي«  »األهلي  وهي  األندية، 
أبطال العرب، و»االتحاد«، الذي رحل نهائيًا عن الكونفدرالية، 
و»النصر«، الذي ترك دوري أبطال أفريقيا لينتقل بحسب لوائح 
الـ32  إلى منافسات دور  القدم »كاف«  االتحاد األفريقي لكرة 
من  المنافسة  فرصة  الظروف  لتمنحه  بالكونفدرالية،  مكرر 
يسبق  الثالثي  الخروج  أن  المثير  القارية.  الساحة  على  جديد 
القدم،  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  في  االستعداد 
استعدادًا  والمغرب  بتونس  خارجي  معسكر  في  يدخل  حيث 
المغرب،  في  الجاري  أكتوبر   20 يوم  تونس سواء  لمواجهتي 
األفريقية  األمــم  بطولة  نحو  المؤهلة  التصفيات  إيــاب  في 
لالعبين المحليين الـ»شان« بالكاميرون 2020، حيث انتهت 
مباراة الذهاب بهزيمة »فرسان المتوسط« بهدف، وفي شهر 
نوفمبر المقبل يجدد الفريق الوطني لقاءه بالجار التونسي في 
أولى ضربات التصفيات عن المجموعة العاشرة المؤهلة إلى 

نهائيات األمم األفريقية بالـ»كان« في الكاميرون أيضًا العام 
2021، حيث تضم المجموعة أيضًا غينيا االستوائية وتنزانيا.

الليبية  الرياضة  مستوى  على  تتجدد  واآلخــر  الحين  بين 
والعمل  لفترة،  الخارجية  الرياضية  المشاركات  إليقاف  دعوات 
على إعادة تأهيل المالعب والكوادر واالهتمام بالفئات السنية، 

المشاركات،  أغلب  في  الفني  المستوى  تراجع  بعد  خاصة 
الغياب  يعتبر  من  وبين  لذلك،  يدعو  من  بين  اآلراء  لتختلف 
الفنية  الهوة  سيوسع  الخارجية  المشاركات  عن  والتوقف 
كثيرًا، ويبعد المسافة بين الرياضة الليبية وباقي دول الجوار 
الليبي لكرة القدم المتواصل عن  على األقل. غياب المنتخب 

األخيرة  نسخ  األربع  في  بالـ»كان«  األفريقية  األمم  نهائيات 
كان خير مثال على صحة نظر المنتقدين، بالتزامن مع تراجع 
بالمغرب،  األفريقية  األلعاب  دورة  أخرها  ألعاب  عدة  مستوى 
في  لكن  جديد،  من  الدعوات  باب  فتحت  مشاركات  وعــدة 
لذا حرصت جريدة  أمرًا صعبًا،  قرار سيادي يصبح ذلك  غياب 

الرياضية  الشخصيات  بعض  آراء  استطالع  على  »الوسط« 
لمعرفة رأيها وطبيعة هذا الخالف ومدى تأثيره على المشوار 

الرياضي في المستقبل القريب.
اإلعالمي الرياضي محمد بن تاهية اعتبر أنه يمكن استمرار 
المشاركات مع ضرورة تقييم نتائجها، مع العمل على التأهيل، 
األلعاب،  ببعض  الفني  بالمستوى  يضر  قد  التوقف  أن  ويري 
التحتية واالهتمام بها.  للبنية  الكافي  المال  داعيًا لتخصيص 
طالب  فقد  بيك  المين  السابق،  »المدينة«  نادي  رئيس  أما 
التقييم  على  والعمل  الرياضة  لتطوير  حقيقية  خطة  بإيجاد 
في  االستمرار  يرى،  حسبما  المعقول،  غير  ومن  والمحاسبة.. 
مؤكدًا  لها،  الفنية  الجدوى  دراسة  دون  الخارجية  المشاركات 
أن التطوير الداخلي لعدة سنوات أهم من المشاركات التي ال 

فائدة من بعضها.
أن  في  الموضوع  لخص  العزابي  علي  الرياضي  اإلعالمي 
ودون  عبثية  أصبحت  الليبية  الرياضية  المشاركات  من  كثيرًا 
غياب  في  أنه  مؤكدًا  القدم،  كرة  في  خاصة  للرياضة،  فائدة 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي 
بعض  واعتبر  بل  ونتائج،  أهداف  تحقيق  الصعب  من  يصبح 

المشاركات في كرة القدم وعدة ألعاب إهدارًا للمال العام.
لكرة  الوطني  والمنتخب  طرابلس«  »األهلي  العب  أما 
القدم السابق أبوبكر بن ابراهيم، فقال إنه يطالب بإيقاف كل 
الرياضة من كل جوانبها  إعادة تنظيم  المشاركات حتى تتم 
داخليًا لثالث سنوات على األقل، وهذا يحتاج لقرار شجاع حسب 
يصرف  أن  يجب  الخارجية  المشاركات  على  يصرف  وما  قوله، 
داخليًا لتطوير الفئات السنية في كل األلعاب وليس في كرة 

القدم فحسب.
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● مباراة ليبيا أمام تونس في ذهاب تصفيات الشان

»نسور قرطاج« نقطة عبور »الفرسان« في أفريقيا
القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  يدخل 
مرحلة جديدة من المنافسات على الصعيد القاري، 
حيث يستعد لبدء معسكر خارجي بتونس والمغرب، 
بطولتي  تصفيات  في  تونس  لمباراتي  استعدادا 
الـ»شان«،  المحليين  لالعبين  األفريقية  األمــم 
الـ»كان«،  للمحترفين  األفريقية  األمــم  وكذلك 
المقبل،  السبت  تونس،  إلى  المنتخب  بعثة  وتغادر 
المغرب،  إلى  الجاري  أكتوبر  من  التاسع  في  ومنها 
لعمل معسكرين خارجيين في إطار االستعداد الجاد 
األول  المنتخب  سيجري  كما  القارية،  للتصفيات 
مباراة ودية مع المنتخب المغربي في الحادي عشر 
نفسه  الشهر  من  عشر  الخامس  وفي  أكتوبر،  من 
ومنها  الموريتاني  المنتخب  مع  آخر  لقاء  يجري 

العودة إلى المغرب.
جالل  بقيادة  الوطني  المنتخب  إدارة  وتهدف 
الودية  المباراة  إجراء  من  الفني،  المدير  الدامجة، 
لالعبين المحليين أمام المنتخب المغربي إلى فرض 
مباراة  قبل  المتوسط«  »فرسان  بين  االنسجام 
العشرين  في  قرطاج«  »نسور  تونس  أمام  اإلياب 
الـ»شان«،  تصفيات  ضمن  الجاري،  أكتوبر  من 

عمل  الدامجة  ينوي  كما  بالمغرب،  ستقام  التي 
بعض التغييرات على قائمته الدولية بإضافة أربعة 
العبين جدد لقائمة الالعبين المحليين، بجانب 12 
استعدادهم  المحترفين  أكد جميع  أن  بعد  محترفا، 
كما  المقبل،  معسكره  خالل  بالمنتخب  لاللتحاق 
مهمة  الودية  المنتخب  مباريات  أن  الدامجة  اعتبر 
مباراة  في  مرتين،  رسميا  تونس  مواجهة  قبل 
الـ»شان« في  للمحليين  أفريقيا  أمم  إياب تصفيات 
أكتوبر، وفي تصفيات الـ»كان« في نوفمبر المقبل، 
بعد  ذاتها،  األخيرة  التصفيات  في  تنزانيا  وبعدها 
األفريقية  األمم  كاس  تصفيات  قرعة  أسفرت  أن 
الليبي  المنتخب  وقوع  عن  الكاميرون  في   2021
وتنزانيا  تونس  بجانب  العاشرة  المجموعة  ضمن 
وغينيا االستوائية. وقال الدامجة في تصريح خاص 
لقاء  »إن  الماضي:  اإلثنين  »الوسط«،  جريدة  إلى 
يوم  وديا  المغرب  مع  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 
15 من الشهر نفسه  11 أكتوبر ثم موريتانيا يوم 
المواجهات«.  هذه  قبل  لالحتكاك  ممتازة  فرصة 
وأضاف قائال: »أنا راض عما قدمه المنتخب الليبي 
في مباراة تونس للمحليين، ونأمل التعويض، فهو 
ممكن في مباراة اإلياب، رغم الخسارة بهدف، ألن 

األداء كان مقنعا بالنسبة إلى الجميع«.

وفقد المنتخب الوطني نتيجة مباراته األولى أمام 
في  رد،  دون  بهدف  التونسي  المنتخب  مستضيفه 
المباراة التي جمعت الفريقين بملعب رادس ضمن 
الـ»شان«، ومن  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ذهاب 
المقرر أن يتجدد الحوار بين المنتخبين يوم 20 من 
بالمغرب؛  والحاسم  العودة  لقاء  في  الجاري  أكتوبر 
التي  النهائيات  إلى  التأهل  بطاقة  خطف  أجل  من 

ستستضيفها الكاميرون العام المقبل.
قياسا  جيد  أداء  المتوسط«  »فــرســان  وقــدم 
للمباراة،  واإلعداد  التحضير  فترة  قصر  إلى  بالنظر 
المحلي،  الكروي  النشاط  وتوقف  غياب  عن  فضال 
باإلضافة إلى وزن وحجم استعدادات منتخب تونس 
»الفرسان«  شباك  إلى  الوصول  في  ينجح  لم  الذي 
الثاني  الشوط  زمن  من  دقائق  عشر  مرور  بعد  إال 

عن طريق العب الترجي أنس العبيدي، وسط تألق 
حارس الفرسان أحمد عزاقة، بمساندة خط الظهر، 
بعض  وكادت  دوره  أداء  الهجوم  خط  حاول  بينما 
المحاوالت تنجح لوال اليقظة التونسية التي حافظت 

على التقدم بهدف.
تعد المواجهة المرتقبة أمام تونس في 20 من 
الجارين،  المنتخبين  بين  مصيرية  الجاري  أكتوبر 
أولى  تعود  حيث  الـ»شان«،  تصفيات  صعيد  على 
العام  إلى  المحليين  المنتخبين  بين  المواجهات 
في  البطولة  نهائيات  تصفيات  ضمن   ،2008
إقصاء  من  »الفرسان«  وتمكن  األولــى،  نسختها 
بالتعادل  األول  الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  »النسور«، 
العودة  لقاء  وفي  العماري،  أشــرف  أحــرزه  بهدف 
على  التونسي  نظيره  ليبيا  منتخب  أقصى  بتونس 

الوقت  زمن  انتهاء  بعد  الترجيح،  بركالت  ملعبه 
أحرزه  أيضا،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي 
الوطني  المنتخب  وواصل  المغربي،  محمد  المدافع 
من  التالي  الدور  خالل  وتمكن  الناجحة،  مسيرته 
الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  المغربي،  المنتخب  إقصاء 
بثالثة  المغربي  المنتخب  بفوز  بالرباط  األول 
الفزاني،  أسامة  الالعب  أحرزه  مقابل هدف،  أهداف 
في  ليبيا  منتخب  نجح  بطرابلس  العودة  لقاء  وفي 
على  تناوب  بثالثية  فــوزه  عقب  المغرب،  إقصاء 
إحرازها كل من محمد زعبية، وأحمد الزوي، وأحمد 
منتخب  كأول  ظهوره  »الفرسان«  ليسجل  سعد، 
لالعبين  األفريقية  البطولة  لنهائيات  يتأهل  عربي 
أقيمت بمالعب  التي  األولى  المحليين في نسختها 

ساحل العاج.
الليبي  المنتخبين  بين  المواجهات  تجددت 
التصفيات  أقيمت  حيث   ،2016 العام  والتونسي 
بنظام التجمع ذهابا وإيابا بمشاركة منتخبات: ليبيا 
وتونس والمغرب، وحقق »الفرسان« الفوز في لقاء 
القريتلي،  مؤيد  أحرزه  بهدف  تونس  أمام  الذهاب 
أمام  الثانية  مباراته  الليبي  المنتخب  خسر  ثم 
المغربي بثالثية، وخالل مرحلة اإلياب خسرت ليبيا 
الثالثة أمام تونس بهدف، ثم فقد نتيجة  مباراتها 

برباعية،  المغرب  أمام  التصفيات  في  مبارياته  آخر 
ثاني  وتونس  المجموعة  متصدرا  المغرب  ليتأهل 
آخر  وكانت  الـــ»شــان«،  نهائيات  إلى  المجموعة 
ضمن  رادس  بملعب  المنتخبين  جمعت  مواجهة 
بخسارة  وانتهت  أيضا،  الـ»شان«  تصفيات  ذهاب 
السادسة  للمرة  المواجهة  وستتجدد  »الفرسان«، 
أجل  من  بالمغرب؛  الحاسم  العودة  لقاء  في  رسميا 
التي  الـ»شان«  نهائيات  إلى  التأهل  بطاقة  خطف 

ستستضيفها مالعب الكاميرون العام المقبل.
إطار:  في  الليبي  الوطني  المنتخب  قائمة  وتدور 
أحمد عزاقة ومراد الوحشي وجواد رزق وناجي دارة 
فرحات  وطالل  التربي  وأحمد  الصبو  والمعتصم 
وأبوبكر بوعقيلة  المقصي  وأحمد  ومحمود عكاشة 
والشامخ  مفتاح  وإمحمد  عــمــران  بــن  وسفيان 
ومهند  الشادي  وربيع  العرفي  وعبداهلل  العبيدي 
أبوعجيلة وعمران سالم وإبراهيم أبودبوس وسالم 
بينما  مرسال،  وفــرج  المهدي  ومعتز  المسالتي 
وحمدو  علي  بن  أحمد  المحترفين  قائمة  شملت 
والمعتصم  عيسى  ومهند  السلتوا  وأنيس  الهوني 
ومفتاح  الترهوني  ومحمد  حسن  وبدر  المصرارتي 
معتوق  وعلي  صولة  ومحمد  الالفي  ومؤيد  طقق 

وصالح الطاهر وسند الورفلي.

 الرياضة الليبية بني االستمرار وهدنة اإلصالح الرياضة

»بن علي« منقذ في الدوري اإليطالي
جدد المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف 
بصفوف فريق »كروتوني« المشارك في مسابقة دوري 
الدرجة الثانية اإليطالي خطفه األضواء، بعدما قاد فريقه 
للفوز على فريقه السابق »بيسكارا« بنتيجة ثالثة أهداف 
دوري  من  السادسة  الجولة  منافسات  ضمن  رد،  دون 
الدرجة الثانية اإليطالي لكرة القدم، ودخل الدولي الليبي 
ضمن التشكيلة المثالية لألسبوع السادس من دوري 
الدرجة الثانية اإليطالي المعروف باسم »السيريا بي«، 
بعد المستوى المميز الذي ظهر به الالعب مع فريقه 
بن  استطاع  حيث  البطولة،  من  األخيرة  الجولة  في 
علي أن يمنح فريقه األفضلية بعد سبع دقائق 
الهدف  بتسجيله  المباراة  انطالق  من 
األول عقب اختراق دفاعات »بيسكارا«، 
ليعود نفس الالعب عند الدقيقة 17، 
ويضيف هدفه الشخصي الثاني من 
المباراة  نهاية  وقبل  رأسية،  كرة 
جيوفاني  زميله  ختم  دقائق  بأربع 
كروكياتا مسلسل األهداف بتسجيله 
الهدف الثالث في الدقيقة 86 من زمن 
وجوده  مجددًا  علي  بن  ليعلن  المباراة، 
الدوري  في  البارزين  المحترفين  قائمة  بين 
اإليطالي. التألق لفت أيضًا أنظار كتاب عناوين 
كرة  بشأن  المختصة  اإليطالية،  الصحف  كبرى 
بالمحترف  جميعها  أشادت  حيث  تحديدًا،  القدم 
رائعة، مما جعل فريقه  الليبي بعدما قدم مباراة 
البطولة برصيد 11  الثالث في ترتيب  في المركز 
المباراة،  قبل  الثامن  المركز  يحتل  كان  بعدما  نقطة، 
سبورت«،  ديللو  »الغازيتا  جريدة  مع  البداية  فكانت 
يبكي  السابق  فريقه  يجعل  علي  »بن  عنونت:  والتي 
الترتيب أحد فرق  وينقذ كروتوني الذي كان في سلم 

حققها  التي  بالثنائية  الجريدة  أشادت  كما  المؤخرة«، 
في  معه  تألق  الذي  »بيسكارا«  فريقه  أمام  الالعب 
إيه«،  »السيريا  في  كان  عندما  الماضي  قبل  الموسم 
إلى أن بن علي انتشل »كروتوني« من  وأشارت أيضًا 
القاع إلى القمة في جدول المسابقة وضرب شباك فريقه 
السابق بثنائية رائعة دون رحمة، كما قالت إن بن علي 
قدم كل شيء في المباراة بشكل أكثر من رائع ليخسر 
زميله جيوفاني  بعدما سجل  ثقيلة  بثالثية  »بيسكارا« 
رصاصة  بمثابة  كان  الذي  الثالث  الهدف  كروكياتا 
الرحمة، حسبما أفاد موقع »ريميسا« في تقريره المطول 

عن الالعب الدولي الليبي.
في حين أشار موقع »سكاي سبورت« إلى أن الالعب 
الليبي سهل مهمة فريقه بتسجيله ثنائية مبكرة، وضيق 
أن  قبل  دقيقة،  تسعين  طوال  »بيسكارا«  على  الخناق 
يضيف زميله جيوفاني كروكياتا الهدف الثالث، وأضافت 
ترتيبه في  ليحسن  الفرصة  الفوز منح »كروتوني«  أن 
الدوري ويصل للمركز الثالث، أما جريدة »سبورت ميديا« 
فقد وصفت الالعب الدولي الليبي بـ»البطل« بعد أن قاد 
على  للمنافسة  يؤهله  الذي  الثالث  المركز  إلى  فريقه 
الصعود إلى الدرجة األولى »السيريا إيه«، وأضافت أن 
»كروتوني« قدم مباراة رائعة ليحقق فوزًا تاريخيًا بثالثية 
ثقيلة في شباك »بيسكارا« أصحاب األرض، وبدوره اهتم 
موقع »توتو ميركاتو« بمشهد آخر بعد انتهاء المباراة، 

»بيسكارا«  جماهير  أن  اإليطالي  الموقع  ذكر  حيث 
انتهاء  بعد  علي،  بن  أحمد  السابق  لالعبها  صفقت 
المباراة، خاصة أن المحترف الليبي قدم مباراة تاريخية 
بالفعل وأحرز ثنائية رائعة، فيما احتفى الموقع الرسمي 
للدوري اإليطالي للدرجة الثانية بفوز »كروتوني« بفضل 
بن علي، وأوضح موقع »ليغا بي« أن »كروتوني« أحرز 
ثالثة أهداف وقدم عرضًا رائعًا، خاصة ثنائية بن علي في 

شباك فريقه بالسابق »بيسكارا«.
العالمي في نسخته  من جانبه وصف موقع »جول« 
باللغة اإليطالية، بن علي بـ»القاتل«، وأضافت أن بن 
أي  أوف«،  »البالي  أبناء كاالبريا في منطقة  علي وضع 
دوري  إلى  التأهل  أجل  من  للتصفيات  األولى  المراكز 

األضواء والشهرة مع نجوم الكالتشيو.
نقطة  بعد  على  بات  »كروتوني«  أن  الموقع  وتابع 
المسابقة فريق »أسكولي«  واحدة من متصدر ترتيب 
برصيد 12 نقطة، وكان بن علي ُاختير كأفضل العب في 
»كروتوني« اإليطالي لموسم )2018-2019(، وجاء هذا 
االختيار خالل تصويت ُأقيم على الصفحة الرسمية للنادي 
اإليطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية االيطالي، عبر 
»فيسبوك«، حيث حل بن علي أواًل في التصويت بعد أن 

جمع 6425 صوتًا.
كان الالعب محط أنظار األندية، ومن بينها أندية 
إيطالية وإنجليزية، وكتب اسمه في التاريخ كأول ليبي 
كما  اإليطالي،  األولى  الدرجة  دوري  في  هدفًا  يسجل 
هدفًا  »روما«  أمام  فريقه  مباراة  في  علي  بن  سجل 
تاريخيًا بتسجيله الهدف 488 وهو أعلى رقم تصل إليه 
يقدم  كما  ناديًا،   20 إلى  األندية  عدد  رفع  منذ  جولة 
بن علي أدوارًا مميزة بقميص المنتخب الوطني الليبي 
األول لكرة القدم، حيث يحرص على تلبيه النداء فورًا، 
المدربين  جميع  اهتمامات  ضمن  متواجد  أنه  كما 
سواء األجانب أو المحليين الذين توافدوا على تدريب 
»فرسان المتوسط« خالل السنوات الخمسة الماضية.

المهاجم الدولي الليبي يخطف 
األضواء مجدداً وينتشل »كروتوني« 

من القاع للقمة بثنائية ماكرة

الدامجة ال يستبعد تخطى تونس في 
تصفيات الـ»شان« بالمغرب ويستعد 

بقائمة جديدة

المحترفون يتعهدون االنضمام 
الفوري تمهيدا لضربة البداية في 

تصفيات الـ»كان«

طرابلس - صالح بلعيد والصديق قواس

الوسط–أحمد سيد

أهداف غزيرة في دوري براعم بنغازي
مباريات  ثماني  إقامة  الثالثاء،  أمس  أول  شهد 
اهتزت  ببنغازي  القدم  كرة  براعم  دوري  في 
فيها الشباك 29 مرة بمعدل 3.6 هدف في كل 
على  النصر  فاز  النتائج  أبرز  وفي  تقريبًا،  مباراة 
 ،»1/6« المروج  على  والتحدي   ،»0/6« األخضر 
بنغازي  واألهلي   ،»1/6« الطيران  على  والنجوم 
السواعد  على  والنجمة   ،»1/3« الهالل  على 
»1/2«، وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث تعادل 
الهدف مع السد دون أهداف، وأطلس مع بنغازي 

الجديدة بهدف لكل فريق.
كرة  براعم  دوري  مباريات  وشهدت  وسبق 
إلى  وصلت  األهداف  في  غزارة  ببنغازي  القدم 

36 هدفًا في 11 مباراة، بمعدل 3.2 هدف 
في كل مباراة تقريبًا، وجاءت أعرض نتيجة 
استارز  على  بنغازي  األهلي  براعم  بفوز 
 ،»0/7« المجاهد  على  والحرية   ،»0/9«
والمختار   ،»0/4« التعاون  على  والمروج 
على  والتحدي   ،»1/2« قاريونس  على 

بنغازي الجديدة »1/2«، والهدف على الطيران 
بنغازي  شمال  على  الوليد  بن  وخالد   ،»0/2«
 ،»0/2« الوحدة  على  الساحلي  والنجم   ،»0/2«
على  والسواعد   ،»0/2« السد  على  والهالل 
األخضر »0/1«، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل 

اإليجابي بين النجمة وأطلس »1/1«.

بتونس  العربية  البطولة  في  للمشاركة  والسهم  بالقوس  للرماية  الوطني  المنتخب  يستعد 
في منتصف أكتوبر الجاري، حيث يدخل في معسكر استعدادي بطرابلس قبل التوجه إلى تونس، 
العراق  من  عودتهم  فور  طرابلس«  و»األهلي  »سيدي سليم«  ناديي  العبو  المنتخب  إلى  وينضم 

الماضية،  الفترة  خالل  بالعراق  ُأقيمت  التي  لألندية  العربية  بالدورة  الناجحة  ومشاركتهم 
وحصولهم على 5 قالئد، واحدة ذهبية و4 برونزيات في بطولة العرب األولى للسهم والقوس 

التي ُاختتمت بمدينة السالمية في كردستان العراق األسبوع الماضي.

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، بمكتبه، مع مدير فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بسرت، ناصر محمد، وبحضور عضو المجلس البلدي سرت المكلف متابعة ملف الشباب والرياضة، 
انتخاب  آلية عمل من شأنها  لوضع  االجتماع خصص  فإن  اإلعالمي  المصدر  عيادة. وحسب  صالح 
تنفيذ  مشاريع  الستعراض  مناسبًا  كان  اللقاء  أن  كما  الرياضية،  لألندية  العمومية  الجمعيات  كل 
الفروسية  مدرسة  تفعيل  وإعادة  الحديث،  الصناعي  بالعشب  بسرت  الرياضية  المدينة  تعشيب 

بسرت، وفقًا لما ذكرته صفحة بلدية سرت عبر »فيسبوك«.

ـ»عربية تونس« القوس والسهم يستعد ل

انتخاب الجمعيات العمومية لألندية ومشاريع رياضية بسرت

بن تاهية: استمرار المشاركات مع ضرورة 
تقييم النتائج والعمل على التأهيل

بيك: البد من خطة لتطوير الرياضة 
والعمل على التقييم والمحاسبة

العزابي: المشاركات الرياضية أصبحت 
عبثية ودون فائدة خاصة كرة القدم

أولمبية سابقة الليبي في مراسم  العلم   •

• بن علي

خالل شهري أكتوبر ونوفمبر
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سيختلف عن اجتماعي باريس وباليرمو؟

سيشارك فيه؟

سينعقد؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

مؤتمر برلني

األسماك وثاني 
أكسيد الكربون

18 حوضًا شفاًفا أسطواني  وُضع 
الشكل في صفين، ويحوي كل واحد 

منها خمسة لترات من مياه البحر وهي 
وُضعت  فيما  متواصاًل،  تدفًقا  تشهد 

في إحدى قاعات مركز التجارب في 
استغالل  لبحوث  الفرنسي  المعهد 

أرجنتون في منطقة  )إفريمير( في  البحار 
التجربة،  انطالق  وعند  بريتانييه. 

100 ألف  كان كل حوض يحوي نحو 
يسروعة محار، وهي رخويات تعتبر 

المناخي.  التغير  على  أساسية  شاهدة 
15 يومًا، نفقت كل اليسروعات  وبعد 

في بعض األحواض فيما صمدت 
عشرات منها فقط في أحواض أخرى 

وهي بالكاد تكون بحجم حبة رمل.
والسبب في ذلك هو تعريض 

ثاني  األحواض لمستويات متفاوتة من 
أكسيد الكربون، ما أدى إلى تحمُّض 

الحموضة. وتراجع درجة  المياه 

أورانغ أوتان.. 
مكتئبة

أفادت مصادر قضائية بقرب وصول 
»ساندرا« وهي أنثى أورانغ أوتان اعتبرها 

القضاء في األرجنتين »كائنا حساسا« 
يتمتع بحقوق، الجمعة، إلى الواليات 
المتحدة لتتعافى من حال االكتئاب 

الغارقة فيها في بوينوس أيريس.
وصعدت »ساندرا« إلى طائرة تجارية 

تقوم برحلة بين بوينوس أيريس 
وداالس في والية تكساس األميركية في 

قفص فوالذي يتمتع بتهوية. ويرافق 
الحيوان أطباء بيطريون لالهتمام بها.
أمضت »ساندرا« حياتها في األسر 

وهي ستقيم اآلن في محمية تمتد على 
40 هكتارا في ووتشوال في فلوريدا 

)جنوب شرق الواليات المتحدة( حيث 
تقيم حيوانات أورانغ أوتان من دول 

مختلفة كانت في فرق سيرك أو حدائق 
حيوانات.

ولدت »ساندرا« العام 1986 في 
روستوك في ألمانيا ونقلت العام 1994 
إلى بوينوس أيريس. في العام 2015، 
أثار وضعها اهتماما دوليا بعدما قضت 

محكمة أرجنتينية بتدهور وضعها 
الصحي، بأنها »كائن حساس غير بشري 

له الحق بالحرية«.

هل، حقًا، من ليبيا 
يأتي الجديد؟

جمعة بوكليب
تهكمًا وسخرية مما يأتون به من عجائب في األفعال واألقوال، في الحياة اليومية، 
يحرص الليبيون على تذكير أنفسهم بمقولة الفيلسوف اليوناني سقراط: »من 

ليبيا يأتي الجديد«.
الليبيين،  على  ليس حكرًا  الحياتية،  الوقائع  تؤكد  والفريد، كما  الجديد  لكن 
وال خاصية تخصّهم، فالدنيا الكبيرة، بغرائب بشرها، وما يأتون به من أفعال، 
كافة  بأنصاف على  والحمد هلل،  عامة، موزعة،  يرتكبونه من حماقات سمة  وما 

الشعوب واألمم.
آخر ما قرأتُ من أخبار، يتعلق بشركة خطوط جوية يابانية، وحرصها على راحة 
زبائنها المسافرين، وذلك بتطوير موقعها على اإلنترنت، بوضع خارطة لمقاعد 
تصطحب  عائالت  قبل  من  المحجوزة  المقاعد  تبيّن  طائراتها  على  الرحالت 
أطفااًل، بشكل يتيح لكل من أراد الحجز اإللكتروني، في تلك الرحالت، أن يختار 

مقعده، بعيدًا عن أولئك األطفال، وعناء تحمل صراخهم طيلة مدة الرحلة!
التجاري،  للنجاح  مهم  المسافرين  الزبائن  براحة  واالهتمام  واجب،  الحرص 
األطفال  لماذا  السؤال:  يبقى  لكن  زمنيًا.  الطويلة  الجوية  الرحالت  في  وخاصة 

بالذات؟
أسفارهم حد  في  الخمور  يحتسون  ال  نومهم. وهم  في  األطفال ال يشخرون 
الثمالة، ويتحولون إلى كائنات تنفر منها حتى الخنازير، كما أنهم ال يضايقون 
غيرهم بسفاسف األحاديث، وال يفتعلون مشاكل مع أطقم العاملين في الرحالت، 
أو  بالبذاءات،  ينبحون  وال  كالقرود،  واألنياب  باأليادي  معارك  في  يدخلون  وال 

...أو... إلخ
والسفر،  التنقل  كثرة  أعمالهم  تقتضي  منا  الذين 
أو غيرهم، يعرفون من واقع تجاربهم الجوية أن بكاء 
أحيانًا،  كان  وإن  لقلق،  مبعثًا  ليس  األطفال  وصراخ 
القلق  مصدرًا إلزعاج ال يعدمون له تبريرًا. أما مصدر 
الحقيقي، والتوتر الحاد، فهو، حقيقة، المسافرون على 

متن تلك الرحالت من البالغين، ومن الجنسين.
إلنعاشها،  قلياًل  ذاكرته  أغصان  منّا  كل  هزّ  ولو 
لتساقطت أمامه العديد من الصور المنفرة، والحوادث 
المؤسفة التي حدثت له، أو لغيره، خالل رحالت جوية، 
الرحلة  ساعات  أحالوا  بالغين،  ونساء  رجال  قبل  من 
أللد  حتى  المرء  يتمناه  ال  جوي،  جحيم  إلى  المقررة 

أعدائه.
الشركة  له  خططت  فيما  ــي،  رأي عن  سُئلت،  لو 
موافقة  أبديت  لكنت  األطفال  ضد  ونفذته،  اليابانية، 
بوضعها  أيضًا،  مشروطة،  لكنها  عملها،  على  مبدئية 
إلشارات وعالمات لغيرهم من الركاب، بحيث إن المرء 
لدى قيامه بحجز مقعد له على موقع الرحلة، باإلنترنت، 

المثال،  سبيل  وعلى  وأصحابها.  المحجوزة  للمقاعد  واضحة  خريطة  أمامه  يجد 
عالمة إلكترونية تدل على أن حاجز المقعد كثير الشخير أثناء النوم. وأخرى تدل 
على أن المقعد محجوز لسيدة معروفة بتوترها، وال يعجبها العجب وال الصيام 
في رجب. وعالمة كبيرة وواضحة أكثر من غيرها لمقع محجوز من قبل مسافر 

بسوابق جنائيّة! وهكذا.
من  نعرف  جميعًا،  ونحن،  بل ضحايا.  يكونوا،  ولن  المشكلة،  ليسوا  األطفال 
هم المرتكبون الفعليون للمشاكل وللجرائم وللحماقات واالحتياالت، وللحروب، 
إلخ.  الحقائق، والتزوير، والتضليل...  ولتضييع األوطان، وتخريب األوقات، وقلب 
فلماذا، إذًا، تصر الشركة الجوية اليابانية على تجاهل كل هذه الحقائق، بمحاولة 
اإلساءة إلى أطفال أبرياء ليس بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم، وليس في نياتهم 

التسبب في إيذاء أحد، أو إلحاق الضرر بغيرهم؟
الجنسية من صمم ونفذ هذه السياسة  ليبية  لو كانت شركة خطوط جوية 
التجارية لكنّا وجدنا لها العذر، وعلقناه على المشجب المعروف: »من ليبيا يأتي 
منذ  الجوية،  أن شركاتنا  نعلم  لكننا  ولكنّا ضحكنا هازئين ساخرين.  الجديد«. 
سنوات، بين حرب وأخرى، تعيش الجئة من بلد إلى بلد، ومن مطار إلى مطار، وال 
وقت لديها للتفكير أصاًل سوى في النجاة بما تبقى لديها من طائرات قليلة، لم 

تنلها صواريخ وقذائف الثوار تحت مختلف الرايات والمسميات.
لكن، لحسن حظ ليبيا وشركاتها الجوية أن شركة خطوط جوية يابانية هي 
وتناولتها  االستخدام،  موضع  ووضعها  بتنفيذها،  وبادرت  الفكرة،  أوجدت  من 
وسائل اإلعالم الدولية بالنشر والتعليق. وإن أيًا منها لم يعلق قائاًل: من اليابان 
يأتي الجديد! ولو حدث ذلك لما أثار التعليق أي ردود أفعال ساخرة، ألن اليابان 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  والتجاري،  الصناعي  وسجلها  وتاريخها  اليابان،  هي 

الثانية، مليء بالجديد المفيد للبشر في كل أنحاء العالم.

لو كانت شركة 
خطوط جوية ليبية 
الجنسية من صمم 

ونفذ هذه السياسة 
التجارية لكّنا وجدنا 

لها العذر، وعلقناه 
على املشجب 

املعروف: »من ليبيا 
يأتي الجديد«

سيكون اتفاق الصخيرة في أجندته؟

ينعقد قبل انعقاد الملتقى المحلي؟

يمكن فرض مخرجاته على أطراف األزمة؟

الكاتب  لرحيل  والعشرين  السادسة  الذكرى  أجواء  نعيش 
 2 يوم  عنا  ورحل   1937 نهاية  ولد  الذي  الهوني،  رشاد 

التي  »الحقيقة«  جريدة  مؤسسي  أحد  وهو   .1993 أكتوبر 
فيها  تخرج  كمدرسة  الماضي  القرن  ستينات  في  أصبحت 

أن  بعد  من  ينتقل  ثم  وصحفيينا،  وشعرائنا  كتابنا  من  العديد 
إلى   1969 سنة  ليبيا  في  الملكية  أسقط  الذي  النظام  أغلق 

جريدة  أول  تعد  التي  »العرب«  جريدة  أسس  وهناك  لندن، 
أوروبا. في  تصدر  عربية 

رحيل رشاد الهوني

ليبيا األمس

أقوالهم

تونس ملتزمة بمواصلة بذل الجهد 
والتنسيق مع الشقيقتين الجزائر 

ومصر والمجموعة الدولية، لمساعدة 
األشقاء الليبيين على تجاوز األزمة

وزير الشؤون الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي

إن لغة السالح والتدخل الخارجي ال 
يمكنهما أن يكونا المقاربة األنسب 

للحل في ليبيا

وزير الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

الحرب في ليبيا ليست مجرد نزاع 
مدمر، ولكن أيضا تدفقات هجرة 
ألشخاص يائسين يصلون إلى 

شواطئنا

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

اتفاق الصخيرات كان وال يزال اتفاقا 
جيدا، وتكاثر المبادرات يؤدي إلى 

نوع من التنافر بينها

وزير الشؤون الخارجية المغربي
ناصر بوريطة

أحيا  البيئة،  السيارات وإبراز ضرورة حماية  انبعاثات عوادم  التخفيف من  إلى  المواطنين  بغرض تنبيه 
كشافة ومرشدات طبرق اليوم العالمي »بدون سيارات«، وذلك من خالل بعض النشاطات التي قام 
المرور بطبرق حركة السير بشارع  الكشافة ولمدة ساعتين كاملتين، أوقف قسم  بها فتيان وزهرات 
اليوم،  بهذا  الناس  لتذكير  فلسطين، 

االستغناء عن سياراتهم.  بإمكانهم  وأن 
العالمي »بدون سيارات«  اليوم  ويوافق 
22 سبتمبر من كل عام، حيث اعتمدته 
العالمي  الوعي  لتشجيع  المتحدة  األمم 

البيئة. بقضايا 
الرسمية  التظاهرة  تعود  وتاريخيا، 

األولى لـ»يوم بدون سيارة« إلى يونيو 
إيسلندا،  ريكافيك في  1996 بمدينة 

لتشجيع  المبادرة  حيث نظمت هذه 
استعمال وسائل نقل  السكان على 

للطاقة  استهالكا  وأقل  للبيئة  صديقة 
أمانا. وأكثر 

تجربة للحياة بدون سيارات في طبرق

عقد المغني الكندي، جاستن 
بيبر، قرانه على عارضة األزياء، 
هيلي بالدوين، للمرة الثانية، 

اإلثنين، في مراسم لألهل 
واألصدقاء بمنتجع في منطقة 

ساوث كاليفورنيا.
وقالت مجلة »بيبول« وموقع 
»إي« ألخبار المشاهير، نقاًل عن 

مصادر مقربة من الحبيبين، 
إنهما تبادال عهود الزواج خالل 

مراسم دينية، حضرها األهل 
ومشاهير، من بينهم المغني إد شيران، 
ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، 

والمغني أشر، والممثل أليك بالدوين، عم 
هيلي.

وذكرت مجلة بيبول أن عقد القران تم عند 
غروب الشمس في كنيسة بالمنتجع أمام نحو 
150 ضيًفا، وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج 

مدني، بعيدًا عن األنظار في نيويورك في 
سبتمبر من العام الماضي.

وبدأت عالقة بيبر )25 عامًا( ببالدوين )22 
عامًا( خالل مرحلة المراهقة المبكرة، وكانا 

يترددان على نفس الكنيسة، وأصبحت عالقة الحب 
بينهما جدية قبل عامين. واشتهر بيبر على مستوى 

العالم وهو في سن 13 عامًا، لكنه انسحب بعيدًا 
عن األضواء، منذ أن قرر فجأة وقف جولته العالمية 

»بيربوس« العام 2017.

هيلي بالدوين..
مشهد زواج 
معاد
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