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هبوط قياسي

فضاء

أصدر رائد الفضاء اإليطالي، لوكا 
بارميتانو، من على متن محطة الفضاء 

الدولية دعوة إلى األمم المتحدة للتحرك 
السريع لمكافحة ظاهرة االحتباس 

الحراري، قائاًل: »ال يوجد مكان مثل 
المنزل تمامًا«، حيث إنه أول نداء خاص 

بالبيئة يأتي من أكثر من 250 مياًل أعلى 
كوكب األرض. ووفقًا لما ذكرته جريدة 

»ديلي ميل« البريطانية.

البلدان  منظمة  إنتاج  تراجع 
الخام  من  )أوبك(  للنفط  المصدرة 

يوميًا  برميل  مليون   28.2 نحو  إلى 
أدنى  وهو  الماضي،  الشهر  في 

وفق   .2003 نوفمبر  منذ  مستوى 
األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة 

في  »أوبك«  إنتاج  أن  أوضحت  التي 
مليون   1.6 تراجع  الماضي،  الشهر 

السابق  بالشهر  مقارنة  يوميًا  برميل 
اإلمدادات  اضطرابات  نتيجة  عليه، 

السعودية.  في 

مليار 2
دوالر

إجمالي قيمة اتفاقات اقتصادية جديدة 
بين روسيا والسعودية.

نفط

كل شيء

احتباس

قريبا في ليبيا
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05» الوسط« تستطلع آراء سياسيني وأكاديميني حول مؤتمر برلني

تجارب عربية للمنتخب 
أمام محترفي املغرب 

وموريتانيا
15

12

   املشاريع املتعثرة تؤرق أجدابيا قبل حلول الشتاء

قائمة الشرف .. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بالدهم

المراوغ

املؤتمر الدولي يدخل الثالجة إلى حني إشعار آخر
استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات االجتياح التركي على اجتماع برلني

مؤتمر  تحضيرات  على  الفتور  من  جو  هيمن 
هذا  عقده  والمرتقب  الليبية،  األزمة  حول  برلين 
تسجل  لم  حيث  األلمانية،  العاصمة  في  الخريف 
فيما  المؤتمر،  بعقد  للتعجيل  جديدة  تحركات 
االنعكاسات  تطغى  أن  من  مراقبون  يتخوف 
التركية شمال  القوات  الدولية الجتياح  السياسية 
موقت.  نحو  على  ولو  الليبي،  الملف  على  سورية 
بينما يرصد مراقبون ارتفاعا في وتيرة الضغوط 
على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين مبعوث 
حلفائها  من  طلبت  وقت  في  ليبيا  إلى  خاص 
التي  األزمة  حيال  المشاورات  تعميق  اإلقليميين 
تداعياتها  من  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حذر 

المنطقة. أنحاء  على  المباشرة 
العاصمة  بتخوم  الحرب  استمرار  وتسبب 
دول  بين  ــرؤى  ال في  تباين  ــروز  وب طرابلس 
التي  ألمانيا  ارتباك  في  الليبي  الملف  في  فاعلة 
أن  سيما  وال  الملتقى،  لعقد  أميركيًا  ضوء  تلقت 
أوساط سياسية أميركية حثت ترامب على إعطاء 
السيناتور  وكشف  الليبية.  لألزمة  كبيرة  أهمية 
محادثاته  غراهام،  ليندسي  األميركي  الجمهوري 
حول  تمحورت  التي  الماضي  الشهر  ترامب  مع 
على  والدولية  األميركية  اإلدارة  تركيز  ضرورة 
القضية. وحسب جريدة »واشنطن بوست«  هذه 
ترامب  إقناع  يريد  فإنه  غــراهــام  لسان  على 
لكوريا  فعل  كما  ليبيا  إلى  خاص  مبعوث  بتعيين 

وإيران. وسورية  الشمالية 
السراج  فإن  األميركية،  الجريدة  ذمة  وعلى 
يؤكد  أواًل،  مسائل  بثالث  ترامب  إلقناع  يسعى 
حكومة  مع  بالفعل  تتعاون  المتحدة  الواليات  أن 
ملموس.  وبنجاح  اإلرهــاب،  لمكافحة  الوفاق 
أن  يمكن  األميركية  الشركات  إن  يقول  وثانيًا، 
في  المتاحة  الفرص  من  كبير  بشكل  تستفيد 
قطاعات الطاقة والبنية التحتية واألمن في ليبيا. 
ليبيا  أميركا ما قد يحول  وأخيرًا، يحذر من تغيب 
إلى ميدان للدول األخرى لخوض حروب بالوكالة 

تشبه ما يقع في سورية.
كانت  برلين،  مؤتمر  عن  الحديث  خفوت  ومع 
والتي   ، سالمة  لـ  األخيرة  الصحفية  التصريحات 
المؤتمر  ستحضر  التي  األطراف  فيها  يحدد  لم 
الدولي، لكنه قال: »جميع الدول المعنية باألزمة 
مدعوة  ستكون  إلنهائها،  تسعى  التي  الليبية، 

نفسه-  الوقت  -في  يستبعد  ولم  للمشاركة«، 
في  انفراجًا  أنتج  إذا  الصخيرات  اتفاق  »تعديل 
»االتفاق  هذا  أن  مضيفا  السياسي«.  المشهد 
السياسي  العمل  إلطار  األساسي  المرجع  يبقى 
المرحلة  إنهاء  عبر  استبداله،  لحين  البالد،  في 

ورئاسية«. نيابية  انتخابات  بإجراء  االنتقالية 
لما  استجابة  سالمة  تصريحات  تكون  وربما 
دار خالل لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج، الثالثاء الماضي، في العاصمة طرابلس، 
إذ أكد السراج »ضرورة دعوة كل الدول المعنية 
المؤتمر  في  إقصاء«  أي  دون  الليبي  بالشأن 
الدولي حول ليبيا، المزمع عقده في برلين خالل 

المقبلة. األيام 
برلين  مؤتمر  تحضيرات  واكب  اهتمام  ورغم 
السبع  مجموعة  قمة  فــي  فكرته  والدة  منذ 
يخفون  ال  محللين  أن  إال  الماضي،  الشهر  الكبار 
خشيتهم من أن تتبدل أولويات األجندة العالمية 
في اإلقليم، بعد غارات الطائرات الحربية التركية 

شمال  في  الحدودية  العين  رأس  منطقة  على 
الرئيس  إعــالن  من  قصير  وقــت  بعد  سورية، 
عسكرية  عملية  بدء  إردوغان  طيب  رجب  التركي 

جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
على الصعيد الداخلي، يبدو أن تباعد المواقف 
والذي  األزمة،  مجريات  في  المشترك  القاسم  هو 
إذ  برلين،  مؤتمر  إلى  الحال  بطبيعة  ينصرف 
الرسمي  ناطقه  لسان  وعلى  النواب،  مجلس  إن 
دعوة  يتلق  لم  المجلس  إن  قال  بليحق،  عبداهلل 
الليبية،  األزمة  لحل  برلين  مؤتمر  في  للمشاركة 
صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  عزم  إلى  مشيرا 
الدولي بشأن موقفه  المجتمع  إلى  إرسال خطاب 

الوفاق. لحكومة  الرئاسي  المجلس  من 
أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  بليحق،  وتوقع 
الدولية  األطراف  بمشاركة  برلين  مؤتمر  يعقد 
فقط، وفقا لما صدر عن اجتماع الدول الصناعية 
الكبرى في فرنسا أخيرا، ويليه مؤتمر آخر  السبع 
»ليس  بالقول:  وعّقب  الليبية،  باألطراف  خاص 

الخصوص«. في  تفاصيل  لدينا 
األعلى  المجلس  رئيس  رأى  المقابل،  في 
بالشكل  »ليس  الدولي  المؤتمر  أن  للدولة 
التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو، وإنما جوالت 
متعددة بدأت منذ فترة«. وفق تصريحات رئيس 
العامة  الجلسة  خالل  المشري  خالد  المجلس 
األعضاء  أكــد  حيث  للدولة،  األعلى  للمجلس 
من  للواقع  الدقيق  بالتوصيف  االلتزام  »ضرورة 
الحكومة  هي  الوطني  الوفاق  حكومة  أن  منطلق 
الشرعية، وأن القوات المعتدية عليها خارجة عن 
على  والسيطرة  عليها  االنقالب  لغرض  الشرعية 

السلطة«.
الجمود  زال  مــا  الميداني،  الصعيد  على 
العاصمة  تخوم  على  الموقف  سيد  هو  العسكري 
في  المتمثل  الظاهري  التصعيد  رغم  طرابلس 
هجمات من هذا الطرف الستهداف الطرف اآلخر، 
عنيفة  مواجهات  الماضي  أبريل  من  الرابع  منذ 
جهة  من  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  بين 
بعد  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات 
إعالن المشير خليفة حفتر إطالق عملية عسكرية 

العاصمة. على  للسيطرة 
يتوقف  لــم  االشتباكات  اســتــمــرار  ووســط 
التقى  إذ  الجانبين،  من  العسكري  التحشيد 
الماضي  اإلثنين  يــوم  حفتر  خليفة  المشير 
لمتابعة  وذلك  طرابلس،  العاصمة  محاور  »أمراء 
التعليمات  وإعطاء  العسكرية  العمليات  سير 
الثالثاء  السراج،  فائز  أصدر  فيما  والتوجيهات«، 
العسكرية  المناطق  أمراء  إلى  أوامره  الماضي، 
االحتياجات  بكافة  المقاتلة  الوحدات  بـ»تعزيز 
مهمات  من  العسكرية  العمليات  تتطلبها  التي 

وإمكانات«.
مع  موعد  على  سرت  كانت  نفسه،  الوقت  في 
المكثفة،  العسكرية  الغارات  من  جديد  أسبوع 
غارات  الماضي  السبت  حربي  طيران  شن  فقد 
)15 كيلو مترا جنوب  أبوهادي  جوية على مواقع 
النهر  وجهاز  الجوية،  القرضابية  وقاعدة  سرت(، 
خسائر  مخّلفة  مترا  كيلو   12 الوسطى  الصناعي 

مادية.
برلين  مؤتمر  حيال  الخارجي  الفتور  بين  وما 
الداخلي  والتحشيد  ترامب  إدارة  على  والضغوط 
الموقف  سيد  الغموض  يبقى  األزمة،  طرفي  بين 
على  ــواء  األض يسرق  بدأ  آخر  لمشهد  انتظارا 
ترتيب  يعيد  وربما  لسورية،  الشمالية  الحدود 

األولويات.
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ميدانياً ما زال اجلمود العسكري هو سيد 
املوقف على تخوم العاصمة طرابلس 

رغم التصعيد من قوات اجلانبني

يتخوف مراقبون من أن تطغى االنعكاسات 
السياسية الدولية الجتياح القوات التركية شمال 

سورية على الملف الليبي، ولو على نحو موقت

رسوم النقد األجنبي تفتح باب االنتقادات لـ »الرئاسي«

النقد  على  المفروضة  الرسوم  فتحت 
األجنبي باب انتقادات جديد إلى المجلس 
حساب  وجــود  عــدم  ظل  في  الرئاسي، 
رسمي لإليرادات التي بلغت 16.94 مليار 
وفق  الماضي،  سبتمبر  نهاية  حتى  دينار 
المالية  وزارة  عن  صــادر  رسمي  تقرير 

بحكومة الوفاق.
عن  صــادرة  رسمية  بيانات  وأظهرت 
ارتفاع  األسبوع،  هذا  المركزي،  المصرف 
بقيمة  األجنبي  النقد  بيع  رسوم  إيرادات 
أشهر  تسعة  خالل  دينار  مليار   5.092
بنهاية  دينار  مليار   16.94 إلى  لتصل 
مليار   11.85 مقابل  الماضي،  سبتمبر 

دينار إيرادات قدرتها الترتيبات المالية.
»المركزي«،  عن  صادر  تقرير  وحسب 
األجنبي  النقد  بيع  رسوم  إيرادات  تمثل 
اإليرادات  إجمالي  % من   68.9 نسبته  ما 
 24.575 بلغت  التي  والسيادية،  النفطية 
على  مليار   1.32 بزيادة  دينار،  مليار 
اإليرادات التي كانت مقدرة في الترتيبات 
نهاية  إلى  يناير  من  الفترة  المالية خالل 

الماضيين. سبتمبر 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  لكن 
لوزارة  المستمرة  المحاوالت  »رغم  قالت 

وفقا  الرسوم  إليراد  حساب  لفتح  المالية 
المجلس  وإخطار  القانون  لمقتضيات 
حتى  أنه  إال  الرقابية،  والجهات  الرئاسي 

تاريخه لم يتم فتح الحساب«.
المالية  الترتيبات  واعتبر تقرير متابعة 
الــجــاري،  الــعــام  مــن  الثالث  الــربــع  فــي 
»حساب  أن  اعتبر  ــوزارة  ال عن  والصادر 
المالية  وزارة  سيطرة  خارج  الرسم  إيراد 
النظام  القانون  ألحكام  صريحة  مخالفة 
أن  مبينا  وتعديالته«،  للدولة  المالي 
يتم  لما  وفقا  بالتقرير  الــواردة  »األرقــام 

نشره من قبل مصرف ليبيا المركزي«.
أواخر  حدد  الرئاسي  المجلس  وكان 
 183% نسبتها  رسوما  الماضي  العام 
لسعر  وفقا  األجنبي،  النقد  مبيعات  على 
بنود  تنفيذا ألحد  الرسمي،  الدينار  صرف 
المقررة  االقتصادية  اإلصالحات  برنامج 

في الشهر نفسه.
قرر  الــمــاضــي،  يوليو  نهاية  ــي  وف
إلى  الرسوم  خفض  الرئاسي  المجلس 
التشاور  بعد  جاء  قرار  في   ،163% نسبة 

مع المصرف المركزي.

القاهرة–الوسط

طرابلس–الوسط
 ،2011 العام  منذ  البالد  تعيشها  التي  األمني  واالنفالت  واالنقسامات  الحرب  أجواء  رغم 

إال أن الليبيين احتفلوا هذا األسبوع بذكرى يوم الشرطة باألناشيد واألغاني الوطنية.
يوم األربعاء الماضي، ورغم استمرار التصعيد العسكري على تخوم العاصمة طرابلس، 
عزفت الشرطة الليبية النشيد الوطني وعددا من األناشيد الشرطية بالشوارع واألحياء في 
ذكرى يومها السنوي، التي تحل في الثامن من أكتوبر كل عام. وجاءت الفعالية في إطار 
االستعراض األمني الذي أقيم بميدان الشهداء تحت شعار: »ليبقى عهدنا ألمن وطننا«.

شهرا   34 نحو  منذ  »داعش«  تنظيم  سيارات  تجوبها  كانت  التي  سرت  مدينة  في  أما 
التابعة  للسيارات  باستعراض  الشرطة  يوم  بذكرى  احتفلت  إذ  مغايرا،  المشهد  بات  فقد 
بموقع  الرسمية  صفحتها  على  سرت  بلدية  ونشرت  المدينة،  داخل  األمنية  لألجهزة 

التواصل االجتماعي »فيسبوك« صورتين تبرزان سرت ما قبل التحرير وبعده.
الثالثة  ليبيا  أقاليم  في  الشرطة  جهاز  توحيد  يوافق  الشرطة  يوم  ذكرى  أن  إلى  يشار 
تبرز  التي  الذكرى  1968، وهي  العام  أكتوبر من  الثامن من  في  وفزان وطرابلس،  برقة 
هذه  في  لعطائهم  وتكريما  للشرطة،  المجتمع  ومساندة  األمني  العمل  وقيمة  أهمية 

الظروف التي تمر بها البالد.

املصير املجهول 
يطارد الدوري 

الليبي لكرة القدم
منذ انطالق الدوري الليبي لكرة القدم 

العريق، الذي دشن نسخته الكروية 
األولى قبل أكثر من نصف قرن، وتحديدًا 
في الموسم الرياضي )1963-1964(، لم 
يعرف االستقرار ولم يهدأ له بال وال حال 

طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة. 
عرف الدوري تقلبات وعثراث عديدة، كما 

شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية زاهية، 
وأخرى عجافًا توقف خاللها الموسم 
الكروي، وتعثر عدة مرات، وتعرض 

للتوقف واإللغاء في منتصف الطريق كان 
آخرها الموسم الماضي، الذي توقف على 

مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب. 
وهي ليست المرة األولى التي يتعرض 
فيها الموسم الكروي للتوقف واإللغاء، 

إذ سبق أن توقف أواخر السبعينات ألول 
مرة ألكثر من ثالث سنوات، مرت عجافًا 
على كرة القدم الليبية، ولم ينقذها من 
التوقف وينفض عن مالعبها غبار الزمن 

سوى استضافة بالدنا لبطولة أمم 
أفريقيا 1982، حيث عادت بعدها عجلة 

الموسم الكروي للدوران.

انطالق الدورة الـ 35 
من »اإلسكندرية 

السينمائي
لدول البحر املتوسط«

موسيقى وطنية تتحدى الحرب واالنقسام

طرابلس، بنغازي - عواصم - الوسط

منذ ستينات القرن الماضي ينقلب عادل 
عبدالمهدي رئيس وزراء العراق على 
عقبيه في دروب السياسة، وما بين 
القومية والشيوعية والتأسلم 

يتنقل هذا الرجل الذي يفضل 
لقب السيد على الدكتور. لكن 

احتجاجات العراق تمثل أكبر 
تهديد أمني وسياسي 
لتاريخه بعد أزمات 
متالحقة طاردت 

حكومته منذ توليه 
السلطة قبل عام.

مظاهرات الجنوب 
التي أحيت 

المخاوف من شرارة 
موجة جديدة من 

العنف، غيرت قواعد 
نوم واستيقاظ 
السياسي العتيد 

الذي دارت به عجلة 
التاريخ من مقصلة 
اإلعدام إلى قصر الحكم.

يقولون إن انتماءه السياسي 
هو الميكافيلية، فهو 

المحاور والمناور الذي نجح 
في االحتفاظ بالمناصب ما 

بعد سقوط صدام، فهل 
تكون هذه االحتجاجات 

كلمة النهاية في تاريخه أم 
سيمارس هوايته في المراوغة 

واإلفالت من األزمات؟

في ذكرى يوم الشرطة



فيلم  تصدر 
إنتاج  من  »جوكر« 

براذرز«  »وورنر 
في  التذاكر  شباك 

الشمالية  أميركا 
القائم  الجدل  رغم 

محتواه  حول 
وجمع  العنيف، 
بلغت  إيرادات 

مليون   93.5
دوالر في عطلة 
األسبوع،  نهاية 

ذكرت  ما  بحسب 
»إكزبيتر  شركة 

يليشنز«  ر
. لمتخصصة ا

في  ويشارك 
الفيلم  هذا 

جواكين 
الذي  فينيكس 

يؤدي دور 
فيه،  البطولة 

شرطة  ونشرت 
بدأت عرض  التي  السينما  دور  عناصرها حول  المزيد من  أنجليس  لوس 

وفقا  العنيف،  الفيلم  محتوى  بشأن  المتزايدة  المخاوف  بسبب  الفيلم 
برس«. »فرانس  لوكالة 

على  بعد سبع سنوات  فيليبس  تود  أخرجه  الذي  الفيلم  هذا  أطلق 
النار  فتح مسلح  أورورا في والية كولورادو عندما  12 شخصا في  مقتل 

رايزز«. نايت  دارك  باتمان »ذي  فيلم  أثناء عرض  الجمهور  على 
بإيرادات  »أبومنبل«  المتحركة  الرسوم  فيلم  الثاني  المركز  في  وجاء 
على  يعملون  وأصدقائها  مراهقة  قصة  ويروي  دوالر،  مليون   12 بلغت 

من  والهروب  مجددًا  بعائلته  االلتحاق  على  إيفرست  اسمه  شاب  مساعدة 
عليه. القبض  ينوي  غني  رجل  براثن 

 8 قدرها  إيرادات  وحقق  آبي«  »داونتاون  فيلم  الثالثة  المرتبة  واحتل 
البريطانية  البورجوازية  األوساط  حول  الفيلم  قصة  وتدور  دوالر،  ماليين 

ويتناول  نفسه  العنوان  يحمل  الذي  الشهير  المسلسل  من  ومستوحى 
يعملون  الذين  والخدم  الراقية  الطبقة  من  بريطانية  عائلة  أفراد  حياة 

الفسيحة. دارتهم  في 
حقيقية  لقصة  يستند  الذي  »هاسلرز«  فيلم  فجاء  الرابع  المركز  في  أما 

التي  نيويورك  في  األثرياء  زبائنهن  لسرقة  يخططن  تعر  راقصات  حول 
دوالر. مليون   6.3 مجموعها  بإيرادات  اقتصاديا،  انكماشا  تعاني 

تواصـل 02

شاعر أشعاري امدونات شهيره*** يعجب كالمي الناس واختياري

وعندي مكانة ف القلوب كبيره***الحمد هلل والشكر بيد الباري

وانتي غالك بجد ما في غيره*** انحبك وما عندي عليش انواري

أنباء  عقب  االجتماعي  التواصل  منصات  على  استولت  الجدل  من  حالة 
بالعاصمة  األندلس  حي  في  اثنين  مقهيين  مسلحين  اقتحام  عن 
اتصال  فــي  المقهيين  أحــد  رواد  أحــد  روايـــة  وحسب  طــرابــلــس. 
وتوجها  المقهى،  اقتحما  المسلحين  من  اثنين  فإن  بـ»الوسط« 
الشخصية.  األسئلة  بعض  إليه  ووجه  الجالسين،  الــرواد  أحد  نحو 
مخصص  »المكان  يقول  إعالن«  »نص  الحادثة  عقب  المقهى  ونشر 
تفاصيل  أي  إدراج  أو  الواقعة،  إلى  اإلشارة  دون  والبنات«،  للعائالت، 

بالخصوص.
أدرج  ثم  لنا«،  زوار  ألي  ــاج  إزع في  تسببنا  إن  »نعتذر  ــاف  وأض
توقيتاته  في  الزبائن  أمام  مفتوح  المقهى  أن  يؤكد  إعالنا  الخميس 
التنديد  من  بموجة  المقهيين  مداهمة  حادثة  وقوبلت  المعتادة. 
تداولت  أن  بعد  الليبية،  االجتماعي  التواصل  صفحات  في  والسخرية 
على  الرواد  إجبار  هدفهم  كان  المداهمين،  أن  إلى  تشير  معلومات 
كتيب  مثل  العائلي،  وضعهم  تثبت  التي  المستندات  اصطحاب 
من  منه  التحقق  لـ»الوسط«  يتسن  لم  ما  وهو  الزواج،  وعقد  العائلة 

المقهيين. أصحاب  قبل 
فنجان  ألخذ  المطلوبة  »المستندات  ساخرا  المدونين،  أحد  وكتب 
حديثه،  عائلي  وضع  وشهادة  مختوم،  وطني  رقم  كيكه:  وطرف  قهوة 

الزواج األصل«. إلى عقد  السفر، إضافة  وصورة من جواز 
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  ــردع  ال جهاز  باسم  الناطق  ونفى 
من  أفراد  يكون  أن  سالم،  بن  أحمد  الخاصة(،  الردع  )قوة  واإلرهاب 
تردد  ما  إن  لـ»الوسط«  وقال  المقهيين،  داهموا  الذين  هم  الجهاز 
موجودة  العامة  فالمقاهي  بصلة،  للحقيقة  يمت  »ال  الشأن  هذا  في 
لآلداب  يسيء  وال  طبيعي  وهذا  مختلطة  وهي  المدينة،  كافة  في 

في شيء«. العامة 

شراء  »غــوغــل«  شركة  تعتزم 
التي  الناشئة،  »فايروورك«  شركة 
لتشارك  مجانيا  تطبيقا  ــورت  ط
بخدمة  شبيها  الــفــيــديــوهــات 
لمجموعة  المملوكة  »تيكتوك«، 
التي  الصينية،  »بــايــتــدانــس« 
أوســاط  في  كبيرا  نجاحا  تحقق 
تطبيق  يتيح  حيث  المراهقين، 
فيديوهات  تشارك  »فــايــروورك« 

قصيرة وأصلية.
الناشئة  الشركة  هذه  وأطلقت 
على  الماضي،  العام  األميركية، 
يد مديرين سابقين في »سناب« 
مورغان  بي  و»جاي  إن«  و»لينكد 
بأكثر  قيمتها  وقدرت  تشايس«، 
من 100 مليون دوالر خالل حشد 
وأوضحت  السنة.  هــذه  لألموال 
جورنال«  ستريت  »وول  جريدة 
بـ»تويتر  الملقبة  »ويــبــو«  أن 
عن  أيــضــا  أعــربــت  الصينية«، 
لكن  الشركة،  بشراء  اهتمامها 
الصدد  هــذا  ــي  ف الــمــفــاوضــات 
متقدمة،  مرحلة  إلــى  تصل  لم 
من  الفيديو  خدمات  واستحالت 
اإلنترنت،  لعمالة  ــواق  األس أهم 
الكبيرة  شعبيتها  بفعل  خصوصا 
 500 ومع  الشابة،  األجيال  لدى 
الماضي،  العام  مستخدم  مليون 
متقدما  موقعا  »تيكتوك«  تحتل 

في هذه السوق.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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العدد 203 11 من صفر 1441 هــ
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»ديزني« تمنع بث إعالنات »نتفليكس«
قنوات  على  لـ»نتفليكس«  اإلعالنات  منع  تعتزم  »ديزني«  إن  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  قالت 
هذا  سابق  وقت  في  قالت  »ديزني«  أن  إلى  الجريدة  أوردته  بيان  وأشار  لها.  تابعة  عدة  تلفزيونية 
إلى  الساعية  المتنافسة  الشركات  من  مزيد  »مع  كبيرا  تطورا  شهد  التدفقي  البث  قطاع  إن  العام 
إيجاد تسوية مع  المختلفة«. وبعد  التقليدية وعبر شبكاتنا  التلفزيون  قنوات  لخدماتها على  الترويج 
إعالنات  بالتوقف عن عرض  قرارها  العودة عن  التدفقي، وافقت »ديزني« على  البث  معظم منصات 
لهذه الخدمات وفق »وول ستريت جورنال«، غير أن »نتفليكس« مستثناة من هذا األمر، حيث تنفق 
»نتفليكس« مبالغ طائلة على اإلعالنات، ودفعت 1,8 مليار دوالر لهذه الغاية في 2018، وفق وثيقة 
أرسلت إلى الهيئة األميركية إلدارة األسواق المالية، وخالفا ألكثرية منافسيها، ال تبث »نتفليكس« 

إعالنات على منصتها.
و»ديزني  سي«  بي  »إيه  لقناتي  خصوصا  المالكة  »ديزني«،  بالمثل  المعاملة  مبدأ  غياب  ودفع 
تشانل«، إلى التوقف عن الترويج إلعالنات »نتفليكس«، غير أن بعض المنصات التابعة لـ»ديزني«، 
»وول  حسب  لـ»نتفليكس«  إعالنية  مضامين  بث  ستواصل  الرياضية،  إن«  بي  إس  »إي  قناة  بينها 
ستريت جورنال«.من جهة ثانية، أبلغت »وورنر ميديا« المالكة »إتش بي أو« بأنها ال تعتزم تغيير 
سياستها في مجال بث اإلعالنات الخاصة بمنافسيها. وتستعر حرب منصات البث التدفقي في الواليات 
خدماتها  إلطالق  واإلعالم  التكنولوجيا  مجال  في  العمالقة  المجموعات  تستعد  وقت  في  المتحدة، 

الخاصة في هذا القطاع.

»جوكر« في صدارة شباك 
التذاكر

حققت  »يوتيوب«  على  قياسيا  رقما  تحقق  إنجليزية  لغة  معلمة 
على  قياسيا  رقما  كندا  من  روني  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  خبيرة  قناة 
لتعلم  فيديوهات  فيها  تقدم  حيث  مشترك،  ماليين   3 بنحو  »يوتيوب« 
تعلم  فنون  وغيرها من  والقواعد  والمحادثة  الكلمات  نواحيها،  بكل  اللغة 
قصر  هي   »Learn English with Ronnie« قناة  يميز  ما  اإلنجليزية. 
للفيديو  دقائق  عشر  إلى  مدتها  متوسط  يصل  إذ  الفيديوهات،  مدة 
حيث  الوقت،  نفس  في  وممتعة  مبسطة  شرح  بطريقة  تتميز  كما  الواحد، 

الواحد. للفيديو  مليون مشاهدة  المشاهدات  بلغ معدل 
حياة  في  أولوية عظمى  تحديدا  واإلنجليزية  أجنبية  لغة  تعلم  أن  يذكر 
اللغة اإلنجليزية  أو دراسته أو موطن عمله، فتعلم  أيا كانت سنه  اإلنسان 
أكثر  بل  وصوب.  حدب  كل  من  للمعرفة  هائلة  أبوابا  اإلنسان  على  يفتح 
إذ  العملية،  اإلنجليزية ضرورة ملحة لكل فرد في حياته  من ذلك أصبحت 
عبر  وكذلك  والشركات  األفراد  بين  الدولية  التعامالت  أغلب  عليها  تقوم 

اإلنترنت.

خبيرة تعلم اللغة اإلنجليزية روني من كندا

غوغل تنافس »تيكتوك« 
بهذا التطبيق

#هشـتاغ

»تطوير لألبحاث« توقع اتفاقا يعزز التسويق اإللكتروني في ليبيا

كلمة1000

• مهرجاِن الخيل الشعبي في بلدية سمنو جنوب ليبيا

إحدى  لألبحاث«،  »تطوير  شركة  أعلنت 
الداخلي  لالستثمار  الليبي  الصندوق  شركات 
شركة  مع  مشترك  اتفاق  توقيع  والتنمية، 
مركز  إلنشاء  لالتصاالت  الصحراء«  »عابرة 
العالمية  المواصفات  بأحدث  ليبيا  في  بيانات 

.)TEIR3(
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  االتفاق  وقــع 
المفتي،  خالد  الدكتور  لألبحاث«،  »تطوير 
الصحراء«  »عابرة  شركة  إدارة  مجلس  وعضو 
عليه  تحصلت  بيان  حسب  الــبــوري،  نعمان 

»الوسط«.
تقديم  المركز  يسهل  أن  المقرر  ومــن 
الجهات  مــن  لعديد  السحابية  الــخــدمــات 
الخاص،  العاملة بالقطاع  الحكومية والشركات 
بالدرجة  المالي  القطاع  سيخدم  أنــه  كما 
العتماد  كبيرة  مساع  توجد  حيث  األولـــى، 
صناعية  هيئة  وهي   ،»PCI« هيئة  من  المركز 
المتعلقة  األمنية  اإلجراءات  تتحقق من  عالمية 
اإللكترونية  التجارة  ومواقع  الدفع  ببوابات 
المركز  يكون  حتى  ــك  وذل أيضا،  والبنوك 

.)PCI DSS( مطابقا للمواصفات والمعايير
ماضية  لألبحاث«  »تطوير  أن  المفتي  وأكد 
في رؤيتها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة في 
»يستحيل  الرؤية  هذه  تحقيق  إن  وقال  ليبيا. 
دون عقد شراكات مع شركات رائدة في مجال 

التكنولوجيا كشركة عابرة الصحراء«.
على  حريصة  شركته  إن  البوري  قال  بينما 
الحكومي  القطاعين  بين  شراكات  عدة  توثيق 
والخاص، مضيفا »أنه دون مشاركة فعالة بين 
القطاعين لن تكون هناك أي نهضة في ليبيا«. 
الصحراء«،  »عابرة  عام  مدير  أكد  جهته  من 
إلى  تهدف  الخطوة  هذه  أن  فرحات،  زكريا 
تعزيز القطاع الخدمي مثل التكنولوجيا المالية 
بالنمو  تعجل  التي  اإللكتروني،  والتسويق 
المعلومات  حفظ  إلى  باإلضافة  االقتصادي، 
من  محليا  آمنة  بيئة  في  والسيادية  الحساسة 

الممكن الوصول إليها في حالة انقطاع الكابل 
الخدمات  قطاع  استقاللية  يعزز  مما  البحري، 
قادرة  وطنية  كفاءات  ويؤهل  الخبرات  ويوطن 
على التطوير واإلبداع. ويتم في المركز تسكين 
خوادم البيانات، حيث تتكون من مجموعة من 
عالية،  بسرعة  باإلنترنت  المتصلة  الخوادم 
كاملة،  كسيرفرات  استخدامها  يجري  إما  التي 
بي  »في  سيرفرات  إلى  منها  كل  تقسيم  وإما 
إس« )VPS(، أو حسابات استضافة مشتركة أو 
وفقا  موزع،   »Reseller Hosting« استضافة 

للبيان الصحفي المشترك.

تتحكم  االجتماعية  الشبكات  أن  األميركيين  غالبية  ترى 
أصبحت  المنصات  هذه  أن  رغم  المعلومات،  في  كبير  بشكل 
الناس،  من  كثير  إليها  يلجأ  التي  الرئيسية،  اإلعالم  وسائل 
»بيو«  مركز  عن  األربعاء،  صدرت،  دراسة  أظهرت  ما  حسب 
آراؤهــم  المستطلعة  من   %  60 من  أكثر  واعتبر  لألبحاث. 
على  مفرطة  سلطة  تمارس  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن 
الواليات  في  البالغين  من   %  55 قال  ذلك،  مع  المعلومات، 
المتحدة إنهم يحصلون على معلوماتهم »غالبا أو أحيانا« من 
وفقا   ،2018 العام  في   % 47 مقابل  االجتماعية في  الشبكات 
المتزايدة حول  المخاوف  الدراسة على  لمركز »بيو«. وتضيء 
مستخدمي  فبعض  للمعلومات.  الشبكات  تلك  تقديم  طريقة 
أن  من  يشكون  ترامب،  دونالد  الرئيس  من  بدءا  اإلنترنت، 
المنصات من وجهة نظرهم، متحيزة، ولدى الجمهوريين تصور 
الديمقراطيين،  من  أكثر  االجتماعية  للشبكات  عموما  سلبي 
فغالبيتهم يعتبرون أنها تتحكم بشكل كبير في األخبار، مقارنة 

بـ53 % من الديمقراطيين وأنصارهم.
ووفقا لمركز »بيو« لألبحاث، فإن نصف البالغين األميركيين 
يلجأون إلى »فيسبوك« لالطالع على األخبار. وأكثر من ربعهم 
»يوتيوب«  على  معلومات  تقدم  فيديو  مقاطع  يشاهدون 
)غوغل( و17 % منهم يحصلون على األخبار من »تويتر« و14 
% من »إنستغرام«، لكن الغالبية الساحقة من المشاركين في 
االستطالع يعتقدون أن الشبكات االجتماعية تبرز المنشورات 

التي تنتج »مقاالت تجذب االنتباه«.

أعلنت شركة »تويتر« أن موقع التواصل االجتماعي ومنصة 
»تويت ديك« التابعة لها تعرضا لعطل، وأن الخدمة انقطعت 

عن آالف من المستخدمين في أنحاء العالم.
ليل  من  متأخر  وقت  في  تغريدة  في  الشركة  وأضافت 

الثالثاء: »قد تواجهون مشكلة في إرسال 
رؤية  أو  إشــعــارات  تلقي  أو  تغريدات 
الوقت  في  نعمل  المباشرة.  الرسائل 
الحالي على إصالحها وسنعود إلى الوضع 
الشركة  تقدم  ولــم  سريعا«.  المعتاد 

تفاصيل أخرى، وفقا لوكالة »رويترز«.
وهو  ريــبــورت(،  دوت  )آوتــيــدج  وتلقى 

بالغات  يرصد  ــذي  ال اإللكتروني  الموقع 
من  العطل  عن  بالغ  آالف  أربعة  من  أكثر  األعطال، 

بلدان في أنحاء العالم، منها اليابان وكندا والهند، وأبلغ ممثل 
لـ»تويتر« وكالة »رويترز« في وقت سابق أن الشركة تفحص 
يستخدمها  التي  ديــك«  »تويت  بمنصة  متعلقة  مشكالت 
من  التغريدات  لرصد  اآلخرون  المحتوى  ومنتجو  الصحفيون 

عدة حسابات على »تويتر«.

األميركيون يعتبرون أن الشبكات 
االجتماعية تتحكم في املعلومات

عطل عاملي يضرب »تويتر«

»#اقتحام املقهي«
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وسط حراك مع حلفائه اإلقليميني

ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
العاصمة  بتخوم  الحرب  استمرار  وتسبب 
الرؤى بين دول فاعلة  طرابلس وبروز تباين في 
تلقت  التي  ألمانيا  ارتباك  في  الليبي  الملف  في 
ضوءًا أميركيًا لعقد الملتقى، ال سيما وأن أوساط 
أهمية  إعطاء  على  ترامب  حثت  أميركية  سياسية 

الليبية. لألزمة  كبيرة 
األميركي  الجمهوري  السيناتور  وكشف 
الشهر  ترامب  مع  محادثاته  غراهام،  ليندسي 
الماضي التي تمحورت حول ضرورة تركيز اإلدارة 
وحسب  القضية.  هذه  على  والدولية  األميركية 
غراهام  لسان  على  بوست«  »واشنطن  جريدة 
فإنه يريد إقناع ترامب بتعيين مبعوث خاص إلى 

ليبيا كما فعل لكوريا الشمالية وسورية وإيران.
مهمة  »ليبيا  األميركي:  الشيوخ  وأضاف عضو 
أسباب.  لعدة  المتحدة  للواليات  استراتيجيًا 
تتدفق  الالجئين  من  ثانية  موجة  هناك  ستكون 
مالذًا  الجديدة،  سورية  وستصبح  ــا،  أوروب إلى 
على  كثيرًا  وتضغط  داعش  ألنواع  جديدًا  آمنًا 

حلفائنا«.
وأشارت الجريدة األميركية إلى حديث لها مع 
الذي شدد  السراج  الرئاسي فائز  المجلس  رئيس 
القضية  األميركية  اإلدارة  تأخذ  أن  »على ضرورة 
األمم  بعثة  وتتعاون مع  الجد  الليبية على محمل 

المتحدة إلنجاز شيء ما«.
وعلى ذمتها، فإن السراج يسعى إلقناع ترامب 
المتحدة  الواليات  أن  يؤكد  أواًل،  مسائل  بثالث 
لمكافحة  الوفاق  حكومة  مع  بالفعل  تتعاون 
إن  يقول  وثانيًا،  ملموس.  وبنجاح  اإلرهـــاب، 
بشكل  تستفيد  أن  يمكن  األميركية  الشركات 
الطاقة  قطاعات  في  المتاحة  الفرص  من  كبير 
من  كان  إذا  ليبيا،  في  واألمن  التحتية  والبنية 
التابعة  قوات  قائد  مع  الحرب  إيقاف  الممكن 
للقيادة العامة المشير خليفة حفتر. وأخيرًا، يحذر 
ميدان  إلى  ليبيا  يحول  قد  ما  أميركا  تغيب  من 
ما  تشبه  بالوكالة  حروب  لخوض  األخرى  للدول 

يقع في سورية.
أن  إلى  السراج  يشير  ذلــك،  إلى  وباإلضافة 
الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها 
العربية وروسيا بالتوقف عن  فرصة إلقناع الدول 
تأجيج آلة الحرب التي تضم اآلن مرتزقة روسيين 

يقاتلون على األرض.
حراك أميركي

على  ــراج  ــس وال الكونغرس  رهــان  ووســط 
تكثف  الملف،  بشأن  واشنطن  سياسة  في  تحول 
لحشد  الليبي  الجوار  في  حراكها  دبلوماسيتها 
السفير  وعبر  للحل.  لتصورها  مؤيدة  مواقف 

لقائه  خالل  نورالند،  ريتشارد  بالجزائر  األميركي 
عن  بوقادوم،  صبري  الجزائري،  الخارجية  وزير 
حول  الجزائر  مع  التشاور  تعميق  في  بالده  رغبة 
في  للوضع  دراية  على  باعتبارها  ليبيا  في  الوضع 
أفضل،  فهمه  وتستطيع  للجزائر  الجار  البلد  هذا 

حسب قوله.
المساندة عبارة عن مساعدة  وأضاف أن هذه 
لمحاولة  المتحدة  األمم  بها  تقوم  التي  للجهود 
إيجاد حل سياسي . ويرى مكمن الحل في تبادل 
ال  المعقدة.  القضية  هذه  حول  واآلراء  األفكار 
إال من خالل  المطلوب  الحل  إلى  الوصول  يمكن 

وجهات  تقارب  بوقادوم  أكد  جانبه  من  ذلك. 
النظر بين الجزائر وواشنطن بشأن الملف الليبي 
وضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة الليبية.

الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي ــا  دع وبــالــمــوازاة 
مع  اجتماع  خالل  الجهيناوي  خميس  التونسي 
األربعة  والسفراء  تونس  لدى  األميركي  السفير 
والتنسيق  التشاور  مزيد  إلى  األمن  مجلس  في 
األطــراف  والمتعدد  الثنائي  الصعيدين  على 
إلنهاء النزاع المسلح واستعادة األمن واالستقرار 

ليبيا. في 
ومحورية  أهمية  التونسي  ــر  ــوزي ال وأكــد 

المسألة الليبية بالنسبة لبالده وتأثيرها المباشر 
على الوضعين األمني واالقتصادي في تونس.

النزاع،  هذا  إزاء  الثابت  تونس  بموقف  وذكر 
والعودة  لالقتتال  الفوري  الوقف  إلى  ودعوتها 
إلى المسار السياسي الذي ترعاه األمم المتحدة، 
إلى  إضــافــة  لــألزمــة،  عسكري  حــل  أي  ــض  ورف
الشأن  في  الخارجية  التدخالت  لوقف  دعوتها 

الليبي.
الجوار،  لــدول  الرئيسي  ــدور  ال الوزير  وأكــد 
سياسية  تسوية  إلى  التوصل  في  تونس،  خاصة 
لرئيس  الثالثية  المبادرة  إطار  في  وذلك  دائمة، 

قائد  الباجي  الــراحــل،  التونسية  الجمهورية 
األطراف  تشريك  ضرورة  إلى  مشيرًا  السبسي، 

الليبية في المساعي الجارية لحل األزمة.
وأفريقي أممي  تحذير 

النزاع  وتبقى درجة القلق من تداعيات تغذية 
الليبي متفاوتة بين دول الجوار ومنطقة الساحل 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ساقها  األفريقي، 
األمن  مجلس  اجتماع  خالل  غوتيريس  أنطونيو 

اإلثنين. الدولي 
أن  »علينا  غوتيريس:  قــال  له  تحذير  وفــي 
ندرك أن تداعيات األزمة في ليبيا تتعقد وتنتشر 

األسلحة  تعبر  حيث  المنطقة،  أنحاء  جميع  في 
والمقاتلون الحدود باستمرار«. وفي هذا الصدد، 
إلى رئيس مجلس  أرسل  أنه  إلى  أشار غوتيريس 
األمن نسخة من رسالة )مقترح( رئيس مفوضية 
تعزيز  باحتمال  الترحيب  مع  األفريقي،  االتحاد 

التعاون مع االتحاد األفريقي بشأن ليبيا.
واألمن  بـ»السالم  المعنون  االجتماع  وخالل 
ومنع  الوقائية  الدبلوماسية  مركزية  أفريقيا:  في 
رئاسة  ظل  في  انعقد  الذي  وحلها«،  النزاعات 
قال  الشهر،  هذا  األمن  لمجلس  أفريقيا  جنوب 
في  تنتشر  إرهابية  شبكات  »نــرى  غوتيريس: 
عبر  وتنتشر  أفريقيا،  وشمال  ليبيا  أنحاء  جميع 
في  وتظهر  تشاد  بحيرة  منطقة  إلى  الساحل 
إننا  وموزمبيق.  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

ال نفوز«.
فهي  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  ووفقًا 
تشكل  ولكنها  إقليمية،  قضية  مجرد  ليست 
في  واألمن  السالم  على  وفوريًا  واضحًا  خطرًا 
اإلرهابية في منطقة  الجماعات  إن  العالم. وقال 
والدولية  المحلية  األمن  قوات  تهاجم  الساحل 
السالم  حفظ  قــوات  ذلــك  في  بما  بانتظام، 

مالي. في  المتحدة  األمم  بعثة  من  لنا  التابعة 
وسبق أن جدد هذا األسبوع االتحاد األفريقي 
األمنية  األوضاع  خطورة  إزاء  »العميق«،  قلقه 
عن  صدر  بيان  وأوضح  ليبيا.  تعم  التي  الراهنة 
األفريقي،  لالتحاد  التابع  واألمن  السالم  مجلس 
المجلس  اجتماع  عقب  دولــة،   55 يضم  الذي 
األمنية  ــاع  األوض بشأن  الماضية  الفترة  في 
مجددًا  »يؤكد  المجلس  أن  ليبيا،  في  الراهنة 
في  السائد  الوضع  خطورة  بشأن  العميق  قلقه 
المنطقة  أمن  على  الخطيرة  وتداعياته  ليبيا 

بأسرها«. القارة  واستقرار  وأمن  واستقرارها، 
قناعته  على  بيانه،  في  أيضًا  المجلس  وشدد 
االتحاد  من  وعاجل  فعال  تدخل  إلى  بـ»الحاجة 
سياسي  حل  إلى  التوصل  سبيل  في  األفريقي 
الالزمة  الظروف  وتوفير  ليبيا،  في  لألزمة  دائم 
والمصالحة  الليبي  للشعب  كريمة  لحياة 
أيضًا  المجلس  وطالب  النزاع«.  أطراف  بين 
واتخاذ  دوره  بـ»لعب  االتحاد  مفوضية  رئيس 
التشاور  عبر  والملموسة،  الضرورية  اإلجراءات 
التدخل  لضمان  المتحدة،  األمم  مع  الوثيق 

الليبية«. األزمة  حل  بهدف  لالتحاد  الفعال 
ووسط الضغوط الداخلية على إدارة ترامب 
االنعكاسات  مــن  المتحدة  ــم  األم ومــخــاوف 
التساؤل  يبقى  النزاع،  رقعة  التساع  السلبية 
المباشر  األميركي  التدخل  فرص  حول  قائمًا 
خلف  من  طوياًل  بقي  الذي  الليبي،  الملف  في 

واضحة. أجندة  ودون  ستار، 

بينما يلف 
الغموض 

مضامين مؤتمر 
برلين حول ليبيا المقرر 

قريبًا، ما يوحي باستمرار 
الخالفات الدولية في 

الكواليس حيال أهدافه 
خاصة بعد تفجر تواجد 

روسي غامض، تتزايد 
الضغوط على إدارة 

الرئيس دونالد ترامب 
لتعيين مبعوث خاص 

إلى ليبيا في وقت طلبت 
من حلفائها اإلقليميين 
تعميق المشاورات حيال 
األزمة التي حذر األمين 

العام لألمم المتحدة من 
تداعياتها المباشرة على 

أنحاء المنطقة.

السراج يسعى إلقناع ترامب بثالثة ملفات هي مكافحة اإلرهاب وحروب الوكالة والشركات األميركية
عضو بالشيوخ األميركي: ليبيا مهمة استراتيجياً للواليات املتحدة.. وهناك مخاوف من »سورية جديدة«

الوسط–عبد الرحمن أميني

< ماكرون يتوسط حفتر وعقيلة وسالمة والسراج واملشري خالل مؤمتر باريس العام املاضي

»الفتور« يطغى على تحضيرات مؤتمر برلني
حول  برلين  مؤتمر  تحضيرات  على  الفتور  من  أجواء  هيمنت 
العاصمة  في  الخريف  هذا  عقده  والمقرر  الليبية،  األزمــة 
جديدة  تحركات  الدولي  المشهد  يسجل  لم  حيث  األلمانية، 
غسان  األممي  المبعوث  واكتفى  المؤتمر،  عقد  نحو  للدفع 
المعنية  الدولية  األطــراف  كل  دعــوة  عن  بالحديث  سالمة 
باألزمة للمشاركة في هذا المؤتمر، دون الحديث عن تفاصيل 
مراقبون  يتخوف  فيما  توقعاته،  سقف  أو  أجندته  حول  أوسع 
من أن تطغى االنعكاسات السياسية الخطيرة الجتياح القوات 
التركية شمال سورية على الملف الليبي، ولو على نحو موقت.

األطراف  يحدد  لم  أخيرا،  صحفية  تصريحات  وفي  سالمة، 
الدول  »جميع  قــال:  لكنه  الدولي،  المؤتمر  ستحضر  التي 
المعنية باألزمة الليبية، التي تسعى إلنهائها، ستكون مدعوة 
اتفاق  »تعديل  نفسه-  الوقت  -في  يستبعد  ولم  للمشاركة«، 
الصخيرات إذا أنتج انفراجا في المشهد السياسي«. مضيفا أن 
هذا »االتفاق يبقى المرجع األساسي إلطار العمل السياسي في 
بإجراء  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  عبر  استبداله،  لحين  البالد، 

انتخابات نيابية ورئاسية«.
وربما تكون تصريحات سالمة استجابة لما دار خالل لقائه 
مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثالثاء الماضي، في 
الدول  كل  دعوة  »ضرورة  السراج  أكد  إذ  طرابلس،  العاصمة 
الدولي  المؤتمر  في  إقصاء«  أي  دون  الليبي  بالشأن  المعنية 

حول ليبيا، المزمع عقده في برلين خالل األيام المقبلة.
»غير  اجتماعا  الماضي،  سبتمبر   17 في  برلين  واستضافت 
وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  دول  عن  ممثلين  ضم  معلن« 
األفريقي  واالتحاد  وتركيا  والصين  وروسيا  ومصر  وإيطاليا 
لألمم  الخاص  المبعوث  حضره  كما  العربية،  الدول  وجامعة 
من  بمبادرة  ــك  وذل سالمة،  غسان  ليبيا،  إلــى  المتحدة 

المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، لمعالجة األزمة الليبية.
والدة  منذ  برلين  مؤتمر  تحضيرات  واكب  اهتمام  ورغم 
أن  إال  الماضي،  الشهر  الكبار  السبع  مجموعة  قمة  في  فكرته 
األجندة  أولويات  تتبدل  أن  من  خشيتهم  يخفون  ال  محللين 
التركية  الحربية  الطائرات  غارات  بعد  اإلقليم،  في  العالمية 
بعد  سورية،  شمال  في  الحدودية  العين  رأس  منطقة  على 
وقت قصير من إعالن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء 
الكردية  الشعب  حماية  وحدات  ضد  جديدة  عسكرية  عملية 

المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها أنقرة »إرهابية«.
القاسم  المواقف هو  تباعد  أن  يبدو  الداخلي،  الصعيد  على 
الحال  بطبيعة  ينصرف  والذي  األزمة،  مجريات  في  المشترك 
ناطقه  لسان  وعلى  النواب،  مجلس  إن  إذ  برلين،  مؤتمر  إلى 
دعوة  يتلق  لم  المجلس  إن  قال  بليحق،  عبداهلل  الرسمي 
إلى  مشيرا  الليبية،  األزمة  لحل  برلين  مؤتمر  في  للمشاركة 
المجتمع  إلى  خطاب  إرسال  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  عزم 

الدولي بشأن موقفه من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

مؤتمر  يعقد  أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  بليحق،  وتوقع 
عن  صدر  لما  وفقا  فقط،  الدولية  األطراف  بمشاركة  برلين 
الكبرى في فرنسا أخيرا، ويليه  اجتماع الدول الصناعية السبع 
»ليس  بالقول:  وعقب  الليبية،  باألطراف  خاص  آخر  مؤتمر 

لدينا تفاصيل في الخصوص«.
إلى  الذي سيوجهه عقيلة  الخطاب  أن يتضمن  المقرر  ومن 
المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  منها  دولية،  منظمات  عدة 
وجامعة الدول العربية، عدة بنود أهمها تعامل األمم المتحدة 
مع حكومة الوفاق، والسراج كرئيس دولة، مشيرا إلى »أن المادة 
الثامنة من اإلعالن الدستوري تمنح مجلس النواب حق حماية 
اختصاصات رئيس الدولة لحين عقد االنتخابات، وقد كلف في 

العام 2014، عبداهلل الثني بتشكيل الحكومة الموقتة«.
في  األولى  المادة  من  الرابعة  بالفقرة  صالح  واستشهد 
حكومة  والية  »مدة  أن  على  تنص  التي  السياسي،  االتفاق 
»حكومة  إن  قائال  الثقة«،  نيل  بتاريخ  تبدأ  واحد  عام  الوفاق 
تنتهي  كما  النواب،  مجلس  من  الثقة  نيل  إلى  تحتاج  السراج 
السلطة  تشكيل  فور  الحكومة  هذه  والية  األحوال  جميع  في 
المحددة  المدة  انقضاء  أو  الليبي  الدستور  بموجب  التنفيذية 
تمارس  زالت  ما  مدتها  انتهاء  رغم  لكنها  أقرب،  أيهما  لها 

عملها بما يخالف الدستور الليبي«.
وتعيد هذه الرسالة التأكيد على تصريحات سابقة أدلى بها 
رئيس مجلس النواب األسبوع الماضي، وأعرب فيها عن قناعته 

طرابلس«  العاصمة  تحرير  بعد  إال  حل  هناك  يكون  لن  »بأنه 
ترحيبه  أعلن  أنه  إال  منها،  المسلحة«  »الميليشيات  وإخراج 
بالمساعي الدولية الرامية إلى تسوية األزمة الراهنة في البالد. 
المؤتمر  أن  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  رأى  المقابل،  في 
وباليرمو  باريس  كمؤتمر  التقليدي  بالشكل  »ليس  الدولي 
وإنما جوالت متعددة بدأت منذ فترة«. وفق تصريحات رئيس 
األعلى  للمجلس  العامة  الجلسة  خالل  المشري  خالد  المجلس 
للدولة، حيث أكد األعضاء »ضرورة االلتزام بالتوصيف الدقيق 
الحكومة  هي  الوطني  الوفاق  حكومة  أن  منطلق  من  للواقع 
الشرعية  عن  خارجة  عليها  المعتدية  القوات  وأن  الشرعية، 

لغرض االنقالب عليها والسيطرة على السلطة«.
العسكري هو سيد  الجمود  يزال  ال  الميداني،  الصعيد  على 
الموقف على تخوم العاصمة طرابلس، التي تشهد منذ الرابع 
التابعة  القوات  بين  عنيفة  مواجهات  الماضي  أبريل  من 
الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات  جهة  من  العامة  للقيادة 
الوطني بعد إعالن المشير خليفة حفتر إطالق عملية عسكرية 

للسيطرة على العاصمة.
من  العسكري  التحشيد  كان  المعارك  استمرار  ووســط 
يوم  حفتر  خليفة  المشير  العام  القائد  التقي  إذ  الجانبين، 
وذلك  طرابلس  العاصمة  محاور  ــراء  »أم الماضي  اإلثنين 
التعليمات  وإعــطــاء  العسكرية  العمليات  سير  لمتابعة 
أوامره  الماضي،  الثالثاء  السراج،  أصدر  فيما  والتوجيهات«، 

المقاتلة  الوحدات  بـ»تعزيز  العسكرية  المناطق  أمراء  إلى 
من  العسكرية  العمليات  تتطلبها  التي  االحتياجات  بكافة 

وإمكانات«. مهمات 
في الوقت نفسه، كانت سرت على موعد مع أسبوع جديد 
حربي  طيران  شن  فقد  المكثفة،  العسكرية  الغارات  من 
كيلو   15( أبوهادي  مواقع:  على  جوية  غارات  الماضي  السبت 
النهر  وجهاز  الجوية،  القرضابية  وقاعدة  سرت(،  جنوب  مترا 

12 كيلو مترا مخلفة خسائر مادية. الصناعي الوسطى 
آخر،  جوي  قصف  إلى  القرضابية  قاعدة  تعرضت  كما 
المواقع  من  عددا  استهدفت  غارات  عدة  ضمن  اإلثنين، 
أن  لـ»الوسط«  مصادر  وأوضحت  المدينة.  محيط  في 
كان  قديما  عسكريا  »موقعا  استهدف  الجوي  القصف 
األفريقي  االتحاد  حي  بمنطقة  الذخيرة،  لتخزين  يستخدم 
وجانبا  سرت،  جنوب  بأبوهادي  الجوية  القرضابية  وقاعدة 
القصف  أن  المصادر  وأكــدت  الدولي«.  سرت  مطار  من 
الجوي خّلف أضرارا مادية دون وقوع أي خسائر في األرواح.
مظاهر  واستمرار  العسكري  التصعيد  إن  محللون  ويقول 
ورقة  يكون  ربما  المعسكرين  بين  العسكري  التحشيد 
على  والغموض  الفتور  عالمات  فيه  تستمر  وقت  في  ضغط 
ترقبا  ربما  تفاعالته،  وتيرة  تخفت  الذي  برلين،  مشهد 
الحدود  على  األضواء  يسرق  بدأ  آخر  مشهد  في  لتفاعالت 

لسورية. الشمالية 

مخاوف من تداعيات االجتياح التركي شمال سورية

الوسط–عالء حمودة



محليات 04

املشاريع املتعثرة تؤرق إجدابيا قبل حلول الشتاء
مدينة  في  المواطنين  من  عدد  طالب 
بسرعة  بالمدينة،  التسييري  المجلس  إجدابيا، 
الطرق  برصف  المتعلقة  المشاريع  استكمال 
الحكومية  المقار  وصيانة  والفرعية  الرئيسية 

الشتاء. قبل حلول فصل 
»فترة  المغربي:  عبدالعزيز  المواطن  وقال 
المتعاقد  الشركات  أمام  فرصة  تعد  الصيف 
إجدابيا  التسييري  المجلس  قبل  من  معها 
الطرق  ورصف  التهيئة  أشغال  لمواصلة 
خطوط  وتركيب  ومعالجة  والفرعية،  الرئيسية 
السكنية  األحياء  مختلف  في  الصحي  الصرف 

الشتوي«. الموسم  حلول  قبل  واستكمالها 
األوضاع،  صعوبة  السعيطي،  سالم  وشكا 
قائال: »الحياة أصبحت ال تطاق في كل األوقات، 
اهتراء  من  الناس  يعاني  الحالي  الوقت  ففي 
السائد  المنظر  الغبار هو  انبعاث  الطرق، وبات 
تعقيدا، وذلك  وزادها  المدينة  الذي شوه وجه 
بسبب بطء إنجاز المشاريع عكس سرعة إنجاز 

17 فبراير، عندما زار  الطريق المجاور لمدرسة 
خالل  إجدابيا  مدينة  الموقتة  الحكومة  رئيس 

الماضية«. الفترة 
ويضيف عدد من السكان بأنهم كانوا سابقا 
المتعلقة  المشاريع  انطالق  تأخير  »متفهمين 
الحكومية  المقار  وصيانة  التحتية  بالبنية 
البلدية،  منها  استفادت  التي  بالمدينة، 
المشاريع،  هذه  باستكمال  يطالبون  لكنهم 
أرصدة  الموقتة  الحكومة  لها  خصصت  التي 
الصرف  شبكة  معالجة  من  االنتهاء  بعد  مالية 
عليهم  يحل  أن  يتمنون  ال  ألنهم  الصحي، 
عليه  هي  كما  تزال  ال  والوضعية  الشتاء  فصل 

اليوم«.
المجلس  من  المواطنين  من  عدد  وطالب 
أسباب  توضيح  أجدابيا  لبلدية  التسييري 
والفرعية  الرئيسية  الطرق  رصف  عملية  بطء 
بالبلدية، وعدم البدء في عملية رصف الطريق 
جزيرة  بين  ما  الرابط  الجنوبي،  الدائري 
الذي  طبرق،  وجزيرة  الصناعي  والحي  البريقة 
جهة  في  يخدم  كونه  الطرق،  أهم  من  يعتبر 
الصناعية  والورش  والمحال  بالسكان  مكتظة 

والتجارية.
المجلس  رئيس  أوضح  المقابل،  في 
المنفي  إمبارك  إجدابيا  لبلدية  التسييري 
عقد  توقيع  جرى  الطريق  هذا  أن  لـ»الوسط«، 
والمرافق بقيمة نحو  بشأنه مع جهاز اإلسكان 

26 مليون دينار ليبي في وقت سابق مع شركة 
الدوسر تحديدا في العام 2013، وقد تم إيقاف 
ألمور  المحاسبة  ديوان  قبل  من  المشروع 
باستكمال  اإلذن  منحهم  تم  ذلك  وبعد  فنية، 
 ،2017 العام  في  وذلك  المشروع،  في  العمل 

بطلب  تقدمت  معها  المتعاقد  الشركة  لكن 
بين سنة  المالي  الفارق  األسعار بسبب  تعديل 

التنفيذ. وسنة  التوقيع 
المشروع  مناقشة  »تمت  المنفي:  وأضاف 
الموقتة،  بالحكومة  الوزراء  مجلس  رئيس  مع 
بلدية  الماضية  زيارته  خالل  الثني،  عبداهلل 
إجدابيا، وقد أبدى استعداده لتوقيع العقد من 
وذلك  بالكامل،  الطريق  وصيانة  تنفيذ  أجل 
أنه  إلى  الفتا  السابق،  العقد  وفسخ  إلغاء  بعد 
في حال إلغاء العقد السابق والبدء في إجراءات 
إلى وقت طويل  األمر  وتعاقدات جديدة يحتاج 
الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  إتمام  حيث  من 
المشروع  تنفيذ  تعطل  في  يتسبب  قد  مما 

القائم«.
يعمل  ما  انتظار  في  أنهم  المنفي  وذكر 
إنهاء  في  والمرافق  اإلسكان  لجنة  رئيس  عليه 
اللجنة  تقوم  أن  على  المطلوبة،  اإلجراءات 
في  البدء  يتم  لكي  األسعار،  بتعديل  المكلفة 
ورصف  تهيئة  على  العمل  ومباشرة  المشروع 

بالكامل. الطريق 
األيام  خالل  أنه  المنفي  إمبارك  وكشف 

وإجراءات  قرارات  اتخاذ  سيتم  القادمة  القليلة 
من خاللها سيتم حل كل المشاكل والعراقيل، 
له  لما  الطريق،  هذ  صيانة  من  تحد  التي 
هام  إستراتيجي  جغرافي  وموقع  أهمية  من 
ويخفف  والغرب،  والجنوب  الشرق  بين  يربط 
والرئيسية  الحيوية  الشوارع  على  الضغط 
رئيس  وأشار  إجدابيا.  بلدية  داخل  والفرعية 
أن  إلى  إجدابيا  لبلدية  التسييري  المجلس 
هو  والمرافق  اإلسكان  مشاريع  تنفيذ  جهاز 
وجميع  بدايته،  منذ  الطريق  يتابع مشروع  من 
لدى  بالطريق  والمتعلقة  الخاصة  المستندات 
المهندس  إجدابيا،  في  الجهاز  مكتب  مدير 
تنفيذ  في  إصراره  عن  عبر  الذي  فرج،  سالم 

المشروع.
رصف  استكمال  »الوسط«  رصدت  وقد  هذا 
طريق بنغازي األول، وشارع نادي الوفاق األول، 
وافتتاحها  الطرق  جانبي  على  األرصفة  وطالء 
السيارات، على أن تستكمل باقي  أمام سائقي 
حسب  المقبلة،  الفترة  خالل  األخرى  الطرق 
بالمجلس  اإلعالم  مكتب  مدير  به  أفاد  ما 

المغربي. سعد  إجدابيا،  لبلدية  التسييري 

رئيس المجلس التسييري للمدينة: نعمل على مواصلة ما بدأناه من أعمال

رسميا.. فرنسا تالحق املسلحني 
وعصابات التهريب على حدود ليبيا

باتت فرنسا في قلب المواجهة مع المسلحين وعصابات التهريب على حدود ليبيا، بعد أن وقعت مع تشاد ست 
اتفاقات تعاون عسكري، تنص على دعم الحرس المتنقل على مستوى المنطقة الصحراوية الشاسعة على حدود 

ليبيا والسودان، بهدف مطاردة الجماعات المتمردة وعصابات التنقيب عن الذهب.
وينص أحد محاور االتفاق على دعم الحرس المتنقل، المسؤول عن ضمان أمن المنطقة الصحراوية الشاسعة 
القانونيين.  المناجم غير  المتمردة وعمال  التشادية  التي تشهد نشاطا للجماعات  ليبيا والسودان،  على حدود 
وقالت »إذاعة فرنسا الدولية« إن االتفاقات الموقعة قبل شهر في العاصمة التشادية إنجامينا »مرت دون أن 

يالحظها أحد«.
األمن  قوات  وتدريب  تحديث  إلى  المبرمة  االتفاقات  وتهدف 
مساعدة  تقديم  جانب  إلى  المقبلة،  الثالث  السنوات  خالل  التشادية 
مباشرة إلى إنجامينا، باإلضافة إلى دعم فرنسا قوات الساحل الخمس 

المشتركة، التي تعد تشاد واحدة من أعضائها الرئيسيين.
لمجاالت   ،2019 للعام  يورو  مليون   2.7 تخصيص  سيتم  كما 
تنظيم قوات األمن التشادية وهيكلة االستخبارات العسكرية من خالل 

الخدمات اللوجستية والصيانة أو التدريب.
الفرنسي،  العسكري  التعاون  بانتظام  التشادية  المعارضة  وتدين 
الرئيس إدريس ديبي. في  الذي حسب رأيها أنقذ مرارا وتكرارا حكم 
وقت ندد النائب الفرنسي، فرانسوا روفين، المعارض بدعم »باريس 

أسوأ ديكتاتورية في القارة باسم مكافحة اإلرهاب«.
وتزايدت االنتقادات في البلدين منذ تنفيذ طائرات »ميراج 2000« 
في  تدخال  الماضي،  فبراير  شهر  الفرنسية،  المسلحة  للقوات  تابعة 
التشادية  األراضي  شمال شرق تشاد، لمواجهة رتل مسلح توغل في 

قادما من ليبيا.

تشاد حليف مهم لفرنسا
وبرر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، الخطوة وقتها خالل جلسة 
بالجمعية الوطنية أن »الحكومة قررت إشراك قواتنا المسلحة في تشاد 
ضد الجماعات المسلحة من ليبيا«، ردا على طلب المساعدة من قبل 

السلطات التشادية ممثلة في إدريس ديبي.
وكان »اتحاد قوى المقاومة« التشادي تحت قيادة تيمان إرديمي، 
القوات  طرف  من  استهدافه  تم  من  هو  ديبي،  الرئيس  شقيق  ابن 
الفرنسية، فقد سبق أن قام في 2008 بمحاولة انقالبية لكن القوات 

الفرنسية تدخلت وقتها إلنقاذ الرئيس.
وحسبما نقل مصدر دبلوماسي فرنسي فإن تشاد »حليف مهم في 
المعركة التي نحاربها جماعيا ضد اإلرهاب في المنطقة«. لكن المصدر 
استطرد قائال: »إن فرنسا ال تتردد في الدعوة إلى إصالحات ضرورية 

في البالد«.
ومن جانب آخر تنشط عصابات التنقيب عن الذهب والتهريب في 
مناطق حدودية مع ليبيا، ففي نهاية سبتمبر خلف انهيار منجم للذهب 
بلدة  في  وقع  والحادث  األقل.  في  شخصا   52 مقتل  تشاد  شمال  في 
الخاضعة  ليبيا في محافظة تيبستي  الحدود مع  كوري بوغودي قرب 

لحال الطوارئ.
رئيسها  قدره  الذي  الليبي،  السالح  تدفقات  من  تشاد  وتشكو 

إدريس ديبي، بـ22 مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى، في وقت أكد وزيره لألمن أن »الحدود مع 
ليبيا غير خاضعة للمراقبة«.

وكانت تشاد أعلنت في مارس من العام الجاري، إغالق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر 
بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا قبل أن تغلقها مطلع العام الجاري.

الذي تضاعف  الجوار،  دول  إلى  وتسلله  ليبيا  في  للسالح  المسبوق  غير  االنتشار  األرقام حول  ويزيد تضارب 
بعد »حرب العاصمة«، في حالة الغموض حول العجز الدولي في فرض حظر توريد األسلحة إلى ليبيا، علما بأن 
مفوض السلم واألمن باالتحاد األفريقيـ إسماعيل شرقي، قدر عددها شهر يونيو الماضي بأكثر من 60 مليون 

قطعة.
وصرح المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، في شهر أبريل الماضي، بأن التقديرات األممية »تؤكد أن 

أعداد قطع السالح في ليبيا تخطت 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة«.

بعد توقيع اتفاق تعاون أمني مع تشاد

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

السنة الرابعة
العدد 203 11 من صفر 1441 هــ
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إجدابيا ــ صالح ناصف

الجزائر–عبدالرحمن أميني

التي  المتالحقة  االقتصادية  األزمات  استمرار  وسط 
المصرف  بيانات  كشفت  سنوات،  منذ  البالد  تعيشها 
يقدر  الحالي  للعام  المالية  الترتيبات  في  عجزًا  المركزي 
بنحو 4.7 مليار دينار، وذلك خالل الفترة من أول يناير إلى 
الترتيبات  إصدار  الستمرار  انتقادات  وسط  سبتمبر،   30

المالية منذ ثالثة أعوام دون رقابة تشريعية.
ووفق النشرة الصادرة عن »المركزي«، األربعاء، فقد بلغ 
إجمالي اإليرادات النفطية والسيادية 24.5 مليار دينار، في 
حين سجل إجمالي النفقات نحو 29.2 مليار دينار. جاء ذلك 
الفعلي  رغم ما أظهرته األرقام من تراجع إجمالي اإلنفاق 
إلى 29.26 مليار دينار، بانخفاض قيمته 5.83 مليار دينار 

عن النفقات التي كانت مقدرة بواقع 35.1 مليار دينار.
الذي سجل  للنفط،  اإليرادات  األكبر من  النصيب  وكان 
حسب  المقدرة  اإليرادات  عن  مرتفعًا  دينار،  مليار   22.7
دينار.  مليار   2.9 بنحو  الجاري  للعام  المالية  الترتيبات 
الضرائب  إيرادات  تتجاوز  لم  »المركزي«،  بيانات  وحسب 
الضرائب  إيرادات  بلغت  إذ  دينار،  المليار  حاجز  والجمارك 
 224 الجمارك  إيرادات  سجلت  فيما  دينار،  مليون   685

مليون دينار.
وأظهرت البيانات الرسمية أن إيرادات النفط والغاز تمثل 
المورد األهم لتمويل الترتيبات المالية للعام 2019 بنسبة 
بين  المطابقة  عملية  وتتم  اإليرادات.  إجمالي  من   %  93
صادرات النفط وإيراداته شهريًا بين المصرف والمؤسسة 

الوطنية للنفط.
الرئاسي  المجلس  استجاب  الماضي  األحد  ويوم 
الوطنية  المؤسسة  عن  التي صدرت  المتكررة  للمطالبات 
من  مخاوف  ظل  في  المالية،  مخصصاتها  برفع  للنفط 
انخفاض اإلنتاج خالل التسعة أشهر المقبلة، نتيجة نقص 
بما  النفطية،  والمرافق  للمؤسسة  التشغيلية  النفقات 
ينذر بأزمة جديدة ربما تطول المخصصات المالية للبالد 

العامين الماليين، الحالي والمقبل.
وقرر المجلس الرئاسي تخصيص 1.5 مليار دينار )مليار 
دوالر( للمؤسسة الوطنية للنفط لدعم قطاع النفط والغاز، 
المبلغ  سحب  »سيجري  القرار  وحسب   ،2020-2019 في 

النقد األجنبي  المفروض على مبيعات  الرسم  من عائدات 
الصرف  سعر  بين  الفجوة  لسد  محاولة  في   ،2018 منذ 

الرسمي وسعر السوق الموازية«.
النقد  من  المدفوعات  إجمالي  بلغ  األثناء،  هذه  في 
األجنبي خالل األشهر التسعة الماضية 17.14 مليار دوالر.

المصارف  حسابات  لتغذية  مليار   12.61 وتشمل 
التجارية، منها 5.49 مليار مخصصة ألرباب األسر، و5.39 
مليار لالعتمادات، و1.72 مليار حواالت دراسة وعالج على 
الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين، والتأمين، والطيران، 

وسداد األغراض الشخصية للمواطنين.
لتحويالت  مليار   4.52 المالية  الترتيبات  خصصت  كما 

الطلبة  ورسوم  لمنح  دوالر  مليار   1.06 منها  الدولة، 
والسفارات،  المجتمع،  حساب  على  بالخارج  الدارسين 
العالج  التزامات  وتسديد  الخارجية،  القضايا  ومصروفات 
بالخارج على نفقة المجتمع، ومدفوعات المصرف المركزي، 
إضافة إلى 2.964 مليار دوالر للمؤسسة الوطنية للنفط، 
مصروفات  وبقية  المحروقات  دعم  بند  تغطي  التي 
المؤسسة، و505 ماليين دوالر لتغطية اعتمادات الجهات 

العامة.
إيرادات  ارتفاع  »المركزي«  أرقام  أظهرت  المقابل،  في 
خالل  دينار  مليار   5.092 بقيمة  األجنبي  النقد  بيع  رسوم 
تسعة أشهر لتصل إلى 16.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر 
قدرتها  إيرادات  دينار  مليار   11.85 مقابل  الماضي، 

الترتيبات المالية.
وتمثل إيرادات رسوم بيع النقد األجنبي ما نسبته 68.9% 
بلغت  التي  والسيادية،  النفطية  اإليرادات  إجمالي  من 
اإليرادات  على  مليار   1.32 بزيادة  دينار،  مليار   24.575
من  الفترة  المالية خالل  الترتيبات  في  مقدرة  كانت  التي 

يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين.
يقرها  التي  المالية  الترتيبات  يالحق  الجدل  واليزال 
المجلس الرئاسي منذ العام 2016، ومؤخرًا أعادت رسالة 
صادرة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المجتمع 
تصدر  للدولة  العامة  »)الميزانية  بأن  التذكير  الدولي 
بترتيبات مالية( رغم أن المادة )27( من اإلعالن الدستوري 

تنص على أن )تصدر الميزانية بقانون(«.
»القبول  إن  الجديد  مختار  االقتصادي  المحلل  ويقول 
و2017   2016 أعوام  في  كاستثناء  المالية  بالترتيبات 
إلى  ويشير  نهاية«،  ال  ما  إلى  استمرارها  يعني  ال  و2018 
أن كانت  إلى »قاعدة بعد  النهج يحولها  استمرار هذا  أن 
يجب  إذ  للدولة،  المالي  للقانون  بالمخالفة  استثنائيًا  امرًا 
السلطة  من  يصدر  للميزانية  لقانون  وفقًا  يكون  أن 

التشريعية« .
ويضيف: »أما أن يضع المجلس الرئاسي لنفسه ميزانية 
في  يفعل  كان  كما  مالية  ترتيبات  مسمى  تحت   2019
سيراقب  ذلك  وفوق  منها  بالصرف  ويقوم  سابقة  سنوات 

نفسه، فهو أمر مضحك«.

بيانات »المركزي« تكشف ارتفاع رسوم النقد األجنبي 5 مليارات دينار

 17.14 مليار دوالر إجمالي 
مدفوعات النقد األجنبي.. والنصيب 

األكبر لتغذية حسابات المصارف

 »النواب« يتمسك بموقفه من 
الترتيبات المالية: تخالف اإلعالن 

الدستوري

الترتيبات املالية..عجز باملليارات
 رغم ترشيد النفقات

<   إدريس ديبي

<   ماكرون



استطالع 05

سياسيون وأكاديميون في »استطالع الوسط« حول مؤتمر برلين:

توافر اإلرادة الوطنية هو الشرط األهم
 املخرج من املأزق الراهن يكون بحوار وطني شامل ال إقصاء فيه ألحد

استطالع ــ رمضان كرنفوده

الدكتور  السياسية  والعلوم  االقتصاد  أستاذ  قال 
لحل  األلمانية  المبادرة  بشأن  الحضيري،  حامد 
عديدة  عوامل  ثمة  أن  »أعتقد  الليبية:  األزمة 
أن  بينها  من  المبادرة  تلك  نجاح  باتجاه  تدفع 
كافة  من  للحل  ناجح  كوسيط  مقبولة  ألمانيا 
مطامع  توجد  ال  وكذلك  ليبيا،  في  الصراع  أطراف 
استعمارية ولم تتدخل بصورة مباشرة في دعم أي 
من طرفي الصراع، إال ان هذه الفرص قد تقابلها 
المبادرة  تكون  أن  أهمها  لعل  العثرات  بعض 
األلمانية ليس الهدف منها حل الصراع بقدر ما هو 
منافسة الدور اإليطالي والفرنسي لتزيد من دائرة 
نفوذها ومساومة تلك األطراف في االتحاد األوربي 
وكذلك منافسة الدور التركي واألمريكي في البيئة 
التحرر  ومحاولة  أكبر  نفوذ  على  للحصول  الدولية 
في  هزيمتها  بعد  عليها  المفروضة  القيود  من 

الحرب العالمية الثانية«.
المحور– الحضيري: »اليوم تحاول دول  وأضاف 

ألمانيا واليابان وإيطاليا–االنغماس في الدول التي 
والتدخل  أهلية  وصراعات  طبيعية  كوارث  تشهد 
في  األلماني  الدور  يأتي  ولهذا  الناعمة،  بالقوة 
ليبيا، أما فيما يتعلق بفرص نجاح المبادرة؛ أعتقد 
في  الدولية  األطراف  قوة  على  يتوقف  األمر  أن 
دعمها والحديث بصوت واحد تجاه الصراع الدائر 

حاليا«.
المبادرة  في  توافرها  الواجب  الشروط  وبشأن 
السياسية:  العلوم  أستاذ  تابع  لتنجح،  األلمانية 
السابع  البند  مظلة  تحت  حاليا  ليبيا  أن  »أعتقد 
الذي يجيز استخدام القوة، وهذا يشجع على تدخل 
وجمع  االشتباك  فض  في  تسهم  دولية  قوات 
اليوم  شرطية.  احترافية  أجهزة  وتأسيس  السالح 
ليبيا ليست في حاجة إلى جيش بقدر ما تحتاج إلى 
شرطة وأجهزة أمنية. العالم اليوم يستطيع جيش 
كبير  جيش  هزيمة  العالية،  التقنية  يمتلك  صغير 
جدا يفتقر إلى تلك التقنيات والمهارات الهجومية 
والدفاعية. وأرى أن حل األزمة يجب أن يشمل حل 
كافة المؤسسات القائمة وإعادة بنائها من جديد 
على أسس علمية وليست عشوائية ومشوهة كما 
هو اآلن، وعليه يمكن من خالل مخرجات المبادرة 
مصالحة  إجراء  على  تنص  بنود  هناك  تكون  أن 
محلية ووطنية تؤسس لعدالة انتقالية ينجم عنها 
لدستور  يؤسس  وطني  تشريعي  مجلس  انتخاب 
توافقي يحظى بالقبول والمشروعية والشرعية من 
كافة أطياف المجتمع الليبي ويؤسس لدولة مدنية 
االتفاق  بعد  انتخاب حكومة  ثم  ديمقراطية، ومن 

على نظام سياسي مختلط ال مركزي«.
العسكري  الحل  أن  »أعتقد  الحضيري:  وختم 
لن يحل القضية الليبية بل على العكس من ذلك 
باتجاه  سيدفع  طرابلس  إلى  حفتر  دخول  تماما؛ 
حرب أهلية حقيقية مدمرة حيث ستشهد المنطقة 
قتل  وعمليات  وتهجير  وتدمير  انتهاكات  الغربية 

وتشريد باآلالف عدا الخسائر المادية والبشرية«.
»أرى  المحجوب:  عقيلة  الحقوقي  الناشط  وقال 
الدعوة )صادرة( من جهة غير مخولة ألنها محسوبة 
على طرف، كما أنها ليست من الدول المؤثرة في 
المشهد الليبي، وأتوقع فشل هذا المؤتمر إن عُقد 
أن يشارك في  الليبية  األزمة  لحل  أصال. ويشترط 
األطراف  جميع  اي  المصلحة  أصحاب  كل  صياغته 
الفاعلة، هي األطراف المحلية، باإلضافة إلى مصر 

وقطر واإلمارات وتركيا والسعودية«.
وأضاف المحجوب: »الدور المنوط بالسياسيين 
أثرت  وقد  الوطن  أجل  من  تنازالت  تقديم  هو 
الملف  تحريك  في  األخيرة  العسكرية  التحركات 
يكون  الراهن  الوضع  من  والمخرج  دوليا،  الليبي 
دون  دولية  وأمانة  وبرعاية  وطني  وطني  بحوار 

إقصاء ألي طرف«.
أن  رأى  السعيدي،  علي  النواب  مجلس  عضو 
هو  مؤتمر  أي  لينجح  توافرها  الواجب  الشروط 
البندقية حتى  »توفير األمن«. وتابع: »لن تتوقف 
هنا  من  واإلرهابيين.  اإلرهاب  من  البلد  تطهير 

نستطيع عمل أي مؤتمر في أي مكان وزمان«.
يكون  الليبية  األزمة  »حل  السعيدي:  وقال 
أيدي  من  السالح  ونزع  المسلحة  المظاهر  بإنهاء 
إلى  ثم نذهب  المسلحة،  والمليشيات  المتطرفين 
الوطني  الجيش  ينهي  عندما  السياسي  العمل 
أي  إلى  بحاجة  ولسنا  العسكرية،  عملياته  الليبي 
اتفاق، وإنما طرح الدستور لالستفتاء على الشعب، 
ثم إصدار قانون النتخاب رئيس للبالد، وانتخابات 
برلمانية كذلك. المستفيدون من بقاء ليبيا دولة 
ال  التي  وتركيا  وقطر  والتطرف  اإلرهاب  هم  هشة 

تريد أن تكون ليبيا دولة مستقرة«.
دعوة  اعتبر  الحيص،  سامي  الشاب  الناشط 
المؤتمرات  من  »كغيره  برلين  لمؤتمر  ميركل 
سيتم  حيث  كثيرا،  األمر  يتغير  لن  السابقة؛ 
والكل  استنكار  ثم  استهجان  ثم  الوفود  استقبال 
ومن  النار،  إطالق  بوقف  ويطالب  للحوار  يدعو 
بدعم  النار  تلك  على  البنزين  لصب  ينطلقون  ثم 

األطراف المتنازعة عبر شركاتهم السوداء«.

المؤتمر يتم تأجيله  الحيص: »وها هو  وأضاف 
أصال دونما االتفاق على موعد له وال حتى توقيت. 
مؤتمر  أي  في  توفرها  الواجب  الشروط  أن  وأرى 
السافر  بتدخلها  الدول  تلك  اعتراف  هي  لينجح، 
أيديهم عن شؤون  ليبيا، ورفع  لدعم األطراف في 
من  وغيرهم  الليبيين  األعمال  رجال  وردع  ليبيا، 
القنوات  وإغالق  المتنازعة،  األطراف  لدعم  التدخل 

التي تغذي النزاعات«.
الجيش  يقوم  أن  أفضل  »أنا  الحيص:  وواصل 
بالحسم ثم تكون هناك رقابة بعد تحرير العاصمة 
سالمة  وضمان  والمعتقالت،  السجون  على 
التحقيقات واإلشراف عليها مخافة حدوث انتهاكات 
الذين  للجنايات  لمحكمة  المطلوبين  وتسليم 
انتهاكات،  بسبب  إحضار  مذكرات  بحقهم  صدرت 
سالم  لبحث  أممية  لرعاية  الشأن  يُترك  وبعدها 
يُنهي  بما  للمواطنين،  وإيجابي  ومستدام  شامل 

أزمتهم بانتخابات جديدة«.
مشروع  أوقفت  العسكرية  »التحركات  وقال: 
السياسية  للحياة  للدخول  لإلرهابيين  ترخيص 
تجاربها  أول  في  الدولة  على  والسيطرة 
الديمقراطية بطريقة شرعية فاقدة لمشروعيتها«.

هو  لألزمة  الوحيد  المخرج  أن  الحيص  ورأى 
البالد  من  تبقى  ما  على  يسيطر  الجيش  »ترك 
وتسليم  البالد  على  األمنية  قبضته  وإحكام 
ليبيا  الجنايات، ودخول  المطلوبين دوليا لمحكمة 
بانتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف أممي ودولي 
ووضع شروط لعدم تولي حفتر أي منصب سياسي 
الدولة  في  الفاسدين  كل  ومحاسبة  البالد،  في 

ومعاقبة الدول الداعمة للنزاعات«.
الهوني، إن  السياق نفسه، قال خالد بشير  في 
طريق  خارطة  على  اتفاق  »بدون  يكون  لقاء  أي 
الشأن  في  المتدخلة  األطراف  من  مسبق  والتزام 
الليبي لوقف اطالق النار وانهاء حالة االحتراب مع 
سياسية  وخطة  ذلك،  بعد  معتد  َاي  لمعاقبة  آلية 
ويشمل  المركزية  ينهي  سياسيا  حال  تضمن 
تقاسما عادال للسلطة والثروة، فإنه لن يعدو كونه 

لقاء مجامالت وبيانات«.
ورأى الهوني أن الدولة التي تملك فرص الحـل 

هي الواليات المتحدة االمريكية.
»إبداء  قال:  بالسياسيين،  المنوط  الدور  وعن 
حسن النية والصدق والجدية واالبتعاد عن العناد 
مصالحهم  على  والناس  الوطن  مصلحة  وتقديم 
الشخصية والعمل على تحرير رقابهم من التبعية 
العسكرية  التحركات  أعتبر أن  للدول االخرى« كما 
األخيرة »عقدت الوضع من جميع نواحيه الجغرافية 
اتفاق  واصًفا  واالجتماعية«  والسياسية  واألمنية 
وخاصة  بدايته  منذ  »فاشل  بأنه  الصخيرات 
إلى  أوصلنا  ما  وهذا  الرئاسي  المجلس  موضوع 
األزمة  من  الخروج  إن  وقال  اليوم«،  فيه  نحن  ما 
إرادة  مع  تتوافق  ليبية  وطنية  إرادة  »خلق  يلزمه 
دولية وضغط دولي مُلزم–البد ان ترعاه الواليات 
الداخلية  األطراف  االمريكية–لكافة  المتحدة 

والخارجية لقبول الحل«.
المستشار عمر أبو سعدة، قال: »في حال تجنب 
وباليرمو  باريس  مؤتمر  أخطاء  برلين  مؤتمر 
ايجابي  اختراق  إحداث  في  بحذر  نتفاءل  أن  يمكن 
ومن  الليبية،  االزمة  حل  في  تاريخيا  يكون  وقد 
ال  الرؤية  لكن  لالزمة  اختراق  يحدث  أن  الممكن 
تزال ضبابية بسبب التقاطعات الدولية وأزمة الثقة 
بين اطراف الصراع الداخلي، وأهم الشروط لينجح 

أي مؤتمر، هو توفر االرادة الوطنية الخالصة وعدم 
بين  الثقة  وبناء  الحمراء،  الوطنية  الخطوط  تجاوز 
النظر  وجهات  وتقريب  الداخلي،  الصراع  اطراف 

للتقاطعات الدولية حول ليبيا«.
الليبية  االزمة  حل  »يمكن  سعدة:  أبو  وأضاف 
توفرت  إذا  أيضًا  الراهن  الوقت  وفي  وقت  أي  في 
من  الحل  وجاء  والثقة  الخالصة  الوطنية  االرادة 
الداخل مع تقبل مساعدة االسرة الدولية«، داعيًا 
الصخيرات  اتفاق  ألن  جديد  سياسي  »اتفاق  إلى 
فشل في تحقيق الوفاق والسالم وتحول إلى طرف 
االجسام  أن  كما  واالنقسام  الصراع  في  رئيسي 
في  الكفاءة  معايير  تنقصها  القائمة  السياسية 
الكثير  تغيير  افضل  لذلك  الليبية،  االزمة  مواجهة 
من الوجوه السياسية في المرحلة المقبلة، وأعتقد 
أن الطبقة السياسية الليبية ال تزال هشة ألسباب 
ان  واعتقد  الشارع  على  ضعيف  وتأثيرها  عديدة 
لكن   ، جماهيري  منه  أكثر  صفوي  نخبوي  تأثيرها 
المؤكد سيكون لها دور رئيسي في مستقبل  من 

الحياة السياسية في البلد«.
السياسي  بالحل  »أؤمن  سعدة:  أبو  وواصل 
والسياسي  االمني  الفراغ  لكن  الليبية  لالزمة 
السياسية  االزمة  أنتج  الصخيرات  اتفاق  الناتج عن 
مدة  »زيادة  أن  موضحا  الراهنة«،  والعسكرية 
يحسب   2017 العام  بعد  الرئاسي  المجلس  عمل 
وأن  والعهود  بالمواثيق  االلتزام  عدم  خانة  في 
زيادة مدة االتفاق صب الزيت على النار المشتعلة 
فتوسعت رقعة الحريق« مختتمًا بالتأكيد على أنه 
»ال بديل من اتفاق سياسي حتى لو افترضنا جداًل 

الصراع على اآلخر عسكريًا فال  أحد أطراف  انتصار 
بد من حل سياسي في كل االحوال«.

الكاتب الليبي المقيم بهولندا محمود الهوني، 
قال إن »دعوة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 
الكثير  منها  ننتظر  ال  لكن  و  إيجابية  دعوة  تعتبر 
الفرنسي  الرئيس  دعوة  أي  سابقاتها  مثل  فهي 
ينطبق  ونحن  باليرمو  مؤتمر  وكذلك  ماكرون 
تماما علينا المثل القائل ما حك جلدك مثل ظفرك، 
إلنهاء  القرار  اتخذ  قد  حفتر  أن  للعيان  وواضح 
حوار  أو  مفاوضات  وأي  فيها  رجعة  وال  مهمته 
الدليل مؤتمر  و  باطل  بها  أريد  يعتبره كلمة حق 
غدامس الذي ُأجهض قبل أن يكتب له الميالد و 
الذي أعتقد أنه لو تم انعقاده كان سيمثل منعطفا 

مهما في عملية رأب الصدع بين طرفي النزاع«.
أي  لينجح  توافرها  الواجب  »الشروط  وأضاف: 
الوطن  مصلحة  تغليب  بساطة  بكل  هي  مؤتمر 
تضر  مطالب  أي  عن  والتنازل  مصلحة  أي  فوق 
بمصلحة الوطن، وتوافر حسن النية بين األطراف 
ونبذ كل النعرات الجاهلية، وكذلك اختيار القدرات 
القادرة على خلق أجواء مناسبة للتفاهم لوضع حجر 

األساس التفاق ينهي الصراعات«.
وتابع الهوني: »في الوقت الراهن ال أرى حلوال 
و  متشائمًا  البعض  يعتبرني  قد  األفق،  في  تلوح 
تهرق  عندما  خاصًة  ذلك،  تقول  المعطيات  لكن 
الدماء، كما أن طبيعة األطراف المتنازعة ووضعهم 
ال يسمح بوجود حل على المدى القريب. فحفتر قد 
اتخذ قرارًا ال رجعة فيه حتى يحقق أهدافه وال ينظر 
إلى أي حلول والدليل بداية هجومه على طرابلس 
فهم  المليشيات  أما  غدامس،  مؤتمر  انعقاد  قبل 
يدافعون عن مصالحهم و بقائهم على قيد الحياة 

لذلك هم سيدافعون حتى الرمق األخير«.
»الدول  الهوني:  محمود  الليبي  الكاتب  وزاد 
جميع  هي  الليبية  األزمة  وتعقيد  حل  في  الفاعلة 
انها تريد مصلحة  التي تدخلت تحت شعار  الدول 
الدول  هذه  من  أي  يوجد  ال  لألسف  ولكن  ليبيا. 
تريد فعال مصلحة ليبيا، فليبيا في الواقع مشكلتها 
وال  األزمة  تدير  الدول  اغلب  ولكن  جدًا  بسيطة 
األزمة  استمرار  مصلحتهم  من  ألن  حلها  تحاول 
فلو  الكعكة،  من  األكبر  النصيب  على  والحصول 
كان هناك فعال نية صادقة لحل األزمة لما وجدت 
مع  وقفت  المتحدة  األمم  ولكانت  األساس،  من 
السابق  النظام  سقوط  بمجرد  الليبي  الشعب 
وساعدت الشعب الليبي على ممارسة الديمقراطية 

والتداول السلمي للسلطة«.
الفترة  في  للسياسيين  المنوط  الدور  وعن 
سياسيون  يوجد  ال  »حقيقًة  الهوني:  قال  الحالية، 
بالسياسة  العهد  حديثة  فليبيا  ليبيا  في  فعليون 
يسمون  ومن  السابق  الشمولي  النظام  نتيجة 
اما  نتيجة  التغرير بهم  تم  قد  أنفسهم سياسيين 
دهاليز  في  خبرتهم  عدم  أو  الشخصية  اطماعهم 
السياسة و لكن لو فرضنا جدال ان هناك سياسيين 
في  دوره  لمعرفة  الشعب  تثقيف  هو  أوال  فدورهم 
ممارسة السلطة وجعل الشعب يثق فيهم بعد أن 
العلوم  أخد دورات في  الثقة فيهم. كذلك  ُفقِدت 
السياسية والقراءة أكثر لصقل معرفتهم بالسياسة 
تغليب  و  الشخصية  مصالحهم  عن  وتنازلهم 

مصلحة الوطن كما ذكرت آنفًا«.
األخيرة  العسكرية  التحركات  أن  الهوني  ورأى 
»جاءت بعد أن فشلت المساعي في الحوار ولذلك 
أعتقد أنها نتيجة طبيعية بسبب ما يحدث في ليبيا 
المليشيات  وسيطرة  والقتل  كالخطف  ارهاب  من 
على الحكومة وغيرها من األشياء التي جعلت من 
الحل العسكري حتميا. اما نتائجها فالشعب الليبي 
سوف يدفع ثمنها باهظًا ليس على المدى القريب 
بل على المدى البعيد أيضًا ألنه ليس من السهل 
وتعالى  الليبي  الشعب  وعى  إذا  اال  الدماء  نسيان 
في  روندا  تجربة  في  لنا  و  وتسامح  مشاكله  عن 

ذلك، أفضل مثال«.
ميركل  دعوة  إن  الهمالي  سالم  الدكتور  وقال 
للمؤتمر: »محطة اخرى في مسيرة األزمة الليبية، 
حدثت  اذا  لكنها  بحل،  تخرج  سوف  انها  أظن  ال 
الممكنة،  الحلول  حول  للنقاش  فرصة  ستكون 
الليبية  فاألزمة  النجاح،  المؤتمر  لهذا  أتوقع  وال 
أصبحت صراعا دوليا على االرض الليبية عبر وكالء 
المصري  السعودي،  القطري  الخالف  محليين، 
المثال،  سبيل  على  الفرنسي  واإليطالي  التركي، 
تصبح  وعليه  حل،  او  تفاهم  الى  تصل  لم  كلها 

الحرب بالوكالة داخل ليبيا وسيلة النقاش المسلح 
بين تلك الدول«.

ووجود  األزمة  حل  فرص  بين  الهمالي  وربط 
مجلس  عبر  دعم  َاي  الحل،  لتنفيذ  دولية  »إرادة 
مع  للمليشيات  وتفكيك  الحلول،  لفرض  األمن 
والشرطة  الليبي  للجيش  ودعم  تنظيم  إعادة 
وأرى  األفق،  في  حال  ارى  وال  االخرى.  والهيئات 
حكومة  َاي  جديد  اتفاق  إلى  التوصل  ضرورة 

مختصرة واإلعداد النتخابات اجسام جديدة«.
إن  أسد  عيسى  المسرحي  الممثل  قال  بدوره، 
الدعوة لمؤتمر برلين »وان كانت صادقة من ميركل 
إال انها غير فاعلة، فألمانيا ليس لها تأثير على من هم 

في االرض مقارنة مع الدول الكبرى االخرى«.
الحفيظ  عبد  المهندس  فزان  ملتقى  رئيس 
»دعوة  تمثل  األلمانية  المبادرة  أن  رأى  يوسف، 
الدول  من  ليست  ألمانيا  وأن  خاصة  مهمة، 
ولكنها  المتصارعة،  األطراف  دعم  في  المتورطة 
صاحبة مصلحة في ليبيا في العديد من المشاريع 
بدون  حل  ال  أنه  دائما  وأؤكد  النفط.  مجال  وفي 
المأزق،  هذا  من  الخروج  على  الليبيين  اتفاق 
النجاح  واتمنى  اتوقع  هذا  ومع  التنازالت  وتقديم 

لهذا المؤتمر«.
المصالحة  مساعي  عن  متحدًثا  يوسف،  وتابع 
إسكات  بين  فرق  »هناك  قائال:  البنادق،  وإسكات 
باإلمكان  أنه  وأعتقد  المصالحة،  وبين  المدافع 
تقتنع  ان  االول  بامرين:  المدافع  صوت  اسكات 
اهدافهم،  اليحقق  القتال  ان  المتقاتلة  االطراف 
واالمر الثاني بقراردولي ملزم، وكالهما صعب اما 
الدولة  استقرار  في  جدا  مهمة  فهي  المصالحة، 
بسبب  تحقيقها  يمكن  ال  الدولة  غياب  في  ولكن 
على  العمل  وعلينا  ادواتها،  توفر  اوعدم  غياب 
الحد  توفر  حين  الى  االجتماعي  السلم  تحقيق 
االدنى الجهزة الدولة وسن وتطبيق قانون العدالة 
االنتقالية وتفعيل المؤسسات االمنية والقضائية«.

الليبية  االزمة  إن  فزان  ملتقى  رئيس  وقال 
التدخل  ايقاف  تم  اذا  وقت  اي  في  للحل  »قابلة 
لدى  االرادة  وجود  عند  كذلك  والدولي،  االقليمي 
يخسر  ان  او  المتصارعين  على  لفرضها  الشعب 

احدهم خسارة الينهض بعدها«.
السياسي في  االتفاق  بـ»تعديل  وطالب يوسف 
االجسام  جميع  ابعاد  يتم  ان  على  المرحلة  هذه 
لالنتخابات«  ملزمة  مواعيد  وتحديد  التشريعة 
تسببت  االخيرة  العسكرية  »التحركات  أن  مضيًفا 
كل  في  دمار  عنها  ونتج  االزمة،  حل  تاخير  في 
خاصة  االجتماعي  النسيج  في  كبير  وشرخ  شئ 
على  غدامس  مؤتمر  كان  وقت  في  جاءت  انها 
بعد عشرة ايام وكان هناك امل يلوح للخروج من 
األزمة  من  المخرج  أن  معتبرًا  السياسة«.  االزمة 
ضرورة  مع  الحوار  طاولة  إلى  »العودة  في  يتمثل 
الوصول الى اتفاق النهاء جميع االجسام التشريعة 
وتشكيل حكومة تسيير اعمال لمدة ستة شهور او 
االستفتاء  على  واالشراف  االعداد  مهمتها  ثمانية 
والرئاسية  التشريعية  واالنتخابات  الدستور  على 
في مواعيد ملزمة والغاء جميع االمتيازات بما فيها 
المرتبات العالية عن كل المنتخبين ولو لمدة اربع 
الدولة  مؤسسات  لبناء  واالنطالق  قادمة  سنوات 
وفي حالة العجز عن ذلك، يكون الحل النهائي هو 

االستقالل  دستور  اي  الدستورية  للشرعية  العودة 
المعدل في1963وتمكين الملكية الدسورية لمدة 
على  والعمل  الدولة  بناء  خاللها  يتم  سنوات  اربع 
استقرارها ومن ثم يقرر الشعب اختيار نظام الحكم 

الذي يريده بعد ذلك«.
الكاتب الليبي عبدالقادر بوشناف قال إن »ألمانيا 
دولة محايدة في الملف الليبي، ويبدو أنها تحصلت 
على ضوء أخضر أميركي للوصول إلى تسوية لألزمة، 
خصوصا بعد عجز باريس وروما، وهذا ما جعل هذه 
العواصم تتقارب خوفا على مصالحها في ليبيا، ويبدو 
أن األزمة الليبية أصبحت تتدحرج شيئا فشيئا، وخوفا 
من أن تصيب شظايا الحرب الجميع، خصوصا أوروبا، 
مقاربة  تجد  علها  األزمة  خط  على  ألمانيا  دخلت 

وبداية جديدة للحل«.
المؤتمر  ذلك  أن  أظن  »ال  بوشناف:  وأضاف 
المؤتمرات  كل  من  تعودنا  هكذا  بجديد.  سيأتي 
يبدو  ما  على  األساسي  الهدف  ولكن  الدولية، 
تحجيم الدور الروسي المتنامي أخيرا بشكل الفت«.
أن  رأى  الوطنية،  بالمصالحة  يتعلق  ما  وفي 
»أي مؤتمر للمصالحة ال بد أن يسبقه وجود دولة 
وإال  انتقالية،  وعدالة  وطنية  وإرادة  ورغبة  حقيقة 

سنبقى ندور في حلقة مفرغة«.
وتابع بوشناف: »يمكن حل األزمة في أي وقت 
التوافقات  رهينة  سنظل  أو  الليبيون  شاء  ما  متى 
أحيانا.  والمتقاطعة  المتناقضة  والدولية  اإلقليمية 
األنجع،  الحل  هو  الصخيرات  اتفاق  تعديل  ويبدو 
للذهاب  محددة  زمنية  مدة  تحديد  شرط  على 
تعدد  أزمة  حالة  تنهي  أخرى  انتقالية  مرحلة  إلى 
إلى  المرجعية  هو  يبقى  أن  وعلى  الشرعيات، 
سواء  اجتماعي،  عقد  على  الليبيين  توافق  حين 
االتفاق  هذا  تعديل  ويبدأ  غيره،  أو  دستورا  كان 
نفسه،  على  المنقسم  النواب  مجلس  التئام  بعد 
الحل،  إلى هذا  للذهاب  السياسية  الصفوف  ورص 
إلخراج البالد من دوامة العنف وتصفية الحسابات، 
كبيرا  وقتا  سيأخذ  جديدة  مرجعية  إلى  والذهاب 
ذلك،  من  أكثر  تتحمل  ال  والبالد  مضنيا،  وجهدا 
خصوصا بعد فشل البعثة في الحصول على أدنى 
السياسية،  األجسام  بين  التفاهمات  من  قاعدة 
كل  استبعاد  بإمكانية  التلويح  من  بد  ال  وهنا 
تزال  ال  البالد  كون  وتجاوزها،  المعرقلة  األجسام 

قابعة تحت البند السابع«.
الدور المنوط بالسياسيين  كما رأى بوشناف أن 
ورص  وحلول  مبادرات  وطرح  »التجميع  في:  يتمثل 
مخرج  إليجاد  الصندوق،  خارج  والتفكير  الصفوف 
الحالة لتعنتهم  التي وصلت إلى هذه  البالد،  لهذه 
لصالح مصالحهم وتقديم التنازالت ونبذ الضغوطات 
المحلية قبل الدولية، واألهم تغليب مصلحة البالد 

وأن يطبقوا فقط ما أقسموا عليه أمام الليبيين«.
على  األخيرة  العسكرية  التحركات  تأثير  وعن 
المسار  »قوضت  قال:  الليبية،  األزمة  حل  مساعي 
السياسي إن لم نقل نسفته، وهذا التأثير سيكون 
على المدى الطويل. كل يوم تستمر فيه العمليات 
السياسي،  المسار  إلى  العودة  تصعب  العسكرية 
إلى هذا  مواز  الذهاب بشكل  يمكن  مع هذا  لكن 
المسار إذا ما كانت هناك رغبة صادقة، ألنه نهاية 

كل حرب طاولة مفاوضات«.
وأجاب بوشناف عن سؤال حول أثر عدم االلتزام 
في  الرئاسي  المجلس  عمل  مدة  انتهاء  بتوقيت 
الجميع،  يتحملها  مركبة  »المشكلة  قائال:   ،2017
هنا  تقع  والمسؤولية  أنفسهم  الليبيين  من  بدءا 
هذا  من  المنبثقة  األجسام  على  أساسي  بشكل 
لعدم  طبيعية  نتيجة  هي  االلتزام  وعدم  االتفاق. 
المسألة.  هذه  الرسمية  السياسية  الجهات  التزام 
األوضاع  تردي  في  كبير  بشكل  أسهم  الذي  األمر 
أن  معتبرا  الدائر«.  والنزاع  الصراع  أمد  وتطويل 
يتمثل  الراهن  الوقت  في  ليبيا  مأزق  من  المخرج 
في »االحتكام إلى صوت العقل والحكمة، أي الدور 
إذا  وأيضا  والسياسي،  االجتماعي  بشقيه  الوطني 
صدقت نوايا القوى المتصارعة في البالد في إعادة 

االستقرار إلى هذا البلد«.
مبادرة  الدكتور عمران مفتاح  اعتبر  من جانبه، 
المحلية  األطراف  أن  اعتبار  »على  إيجابية  ميركل 
أصبحت في موقف متأزم، ولم يعد لديها االستطاعة 
لوضع تصور للخروج من األزمة، وإضافة إلى ذلك 
فإن ألمانيا كانت دولة محايدة منذ بداية األحداث، 
مما يمكنها من لعب دور إيجابي في إيجاد حل على 
اعتقاده  المحلي والدولي«. معربا عن  المستويين 
التحضير  أهمها  العتبارات  »سينجح  المؤتمر  بأن 
خارطة  إلى  بحاجة  اآلن  ونحن  الجيد،  والترتيب 
العملية  على  واالتفاق  األزمة  من  للخروج  طريق 
الوطنية فسيأتي وقتها،  المصالحة  أما  السياسية. 
الحقيقية.  اإلرادة  أمام  مستحيل  يوجد  ال  ألنه 
وأقترح العمل على التوصل إلى اتفاق جديد ورؤية 

جديدة واضحة المعالم«.
كما تحدث مفتاح عن الدور المنوط بالسياسيين 
توحيد  »دورهم  بالقول:  الراهنة،  المرحلة  في 
العليا للوطن بعيدا عن  الجهود والنظر للمصلحة 
التحركات  أن  إلى  مشيرا  السياسية«،  تجاذباتهم 
السياسية  العملية  »عطلت  األخيرة  العسكرية 
بروز  أعاد  مما  جدا،  كبير  بشكل  األوراق  وخلطت 
الزمن«.  من  لفترة  اختفت  قد  كانت  جماعات 
الصخيرات(  )اتفاق  السياسي  االتفاق  أن  مضيفا 
كبير  شرخ  حدث  البداية  فمنذ  أصال،  يطبق  »لم 
والمخرج  والتنفيذية،  التشريعية  المؤسسة  بين 
الوحيد هو الجلوس على طاولة الحوار دون إقصاء 

أو تهميش ألي طرف من األطراف«.
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السياسيين واألكاديميين حول دعوة  آراء  تباينت 
مؤتمر  لعقد  ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة 

والعسكرية  السياسية  األزمة  برلين، يجمع فرقاء  في 
البالد. في  المحتدمة 

وفيما ذهب كثيرون ممن شاركوا في استطالع »الوسط« 
حول تلك الدعوة، إلى اعتبارها »إيجابية« إال أن بعضهم رأى 

النجاح. لها  يُكتب  وال  بسابقاتها  تلحق  أنها–كمبادرة–قد 
وفي السياق نفسه، قال آخرون إن أي دعوة لحوار حول األزمة 

الليبية البد أن يجمع كل أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى الدول 
المعنية بها. واتفق المشاركون في االستطالع على أن المخرج 

من المأزق الراهن يتمثل في حوار وطني شامل دون إقصاء ألي 
طرف، وبرعاية دولية.

الدور المنوط بالسياسيين 
هو تقديم تنازالت

 من أجل الوطن

 الفراغ األمني والسياسي الناتج 
عن اتفاق الصخيرات أنتج األزمة 

السياسية والعسكرية الراهنة

لينجح أي مؤتمر بكل 
بساطة علينا تغليب مصلحة 

الوطن فوق أي اعتبار

الدعم الدولي لتفكيك امليليشيات وإعادة تنظيم الجيش الوطني ودعم الشرطة أبرز األولويات

أي مصالحة ال بد أن يسبقها وجود »دولة حقيقة« و»عدالة انتقالية« وإال سندور في حلقة مفرغة

<   محمود الهوني <  عيسى أسد

<    د. سالم الهماني 

<     خالد الهوني 

<      عمر ابوسعدة 

<      عقيلة محجوب
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ألمانيا - وكاالت

فرنسا - وكاالت

واشنطن–وكاالت

الواليات المتحدة - وكاالت
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تأزم ينذر بمزيد من التعقيد

معركة »عزل ترامب« تتصاعد بعد رفض البيت األبيض التعاون في تحقيقات الكونغرس

ماكرون دعي األمة بأكملها إلى التحرك 

الحادث أثار هواجس بشأن اليمين المتطرف مجدداً..

ـ»معركة دون هوادة« في مواجهة »اإلرهاب اإلسالمي« الرئيس الفرنسي يتعهد ب

قتيالن في محاولة للهجوم على كنيس يهودي في أملانيا

في تصعيد جديد، أبلغ البيت األبيض، الثالثاء، الكونغرس بأنه يرفض التعاون 
مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطالق إجراءات لعزل الرئيس، دونالد ترامب، 

معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.
وفي رسالة من ثماني صفحات وقعها محامي البيت األبيض، بات سيبولوني، 
رفض األخير التحقيق الجاري في مجلس النواب، والهادف إلى كشف ما إذا كان 
ترامب قد استغل منصبه عبر طلبه من كييف فتح تحقيق بالفساد يطال جو 
الرئاسية  االنتخابات  في  لمواجهته  حظا  األوفر  الديمقراطي  المرشح  بايدن، 

المقبلة، وفق »فرانس برس«.
الرئيسة  إلى  بعثها  التي  الرسالة  في  األبيض  البيت  محامي  وقال 
الديمقراطية لمجلس النواب األميركي، نانسي بيلوسي، إن »تحقيقكم يفتقد 
في ظل  أنه  مضيفا  الحياد«.  مظاهر  وأدنى  الدستورية  الشرعية  األسس  إلى 
هذه الظروف »لن يسمح الرئيس ترامب إلدارته بالمشاركة في هذا التحقيق 
المنحاز«. واحتج البيت األبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا 

رسميا إلطالق التحقيق.
 2016 انتخابات  نتائج  إلغاء  تحاولون  »أنتم  سيبولوني  رسالة  في  وجاء 
البيت  محامي  وتابع  بحرية«.  اختاروه  الذي  الرئيس  من  األميركيين  وحرمان 
أن  إجراءاتكم،  في  رصدناها  التي  الكثيرة  الثغرات  في ضوء  »نأمل،  األبيض: 
تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطالق إجراءات العزل، وأن 
تنضموا إلى الرئيس في التركيز على األهداف الكثيرة التي تهم األميركيين«.

واحتدمت المواجهة، الثالثاء، بين ترامب والديمقراطيين في الكونغرس، 
بعد أن منعت الخارجية األميركية السفير األميركي لدى االتحاد األوروبي من 

اإلدالء بشهادته أمام لجان نيابية في إطار إجراءات عزل ترامب.
وكان السفير، غوردون سوندالند، وافق طواعية على اإلدالء بشهادته أمام 
النواب، الذي كان من المتوقع أن يستجوبه بشأن ضغوط قد يكون  مجلس 
ترامب مارسها على أوكرانيا إلجراء تحقيق يتعلق بمنافسه جو بايدن. و»لكن 
وزارة الخارجية األميركية أوعزت له بعدم الذهاب لإلدالء بشهادته المقررة«، 

من دون توضيح أسباب هذا القرار، وفق ما قال محاميه، روبرت لوسكن.
وبينما قال المحامي إن وزارة الخارجية كانت وراء القرار، سارع ترامب إلى 
يرسل  أن  في  يرغب  كان  إنه  »تويتر«  على  لمتابعيه  وقال  المسؤولية.  تبني 
سيدلي  كان  فقد  لألسف  »ولكن  النواب،  مجلس  أمام  للمثول  سوندالند 
الجمهوريين، وال يسمح  أمام محكمة مهزلة، يتم فيها نزع حقوق  بشهادته 

لعامة الناس برؤية الحقائق الفعلية«.
إلدالء  المقرر  الموعد  من  ساعات  قبل  جاءت  التي  الخطوة،  هذه  وتصعد 
الذين  والديمقراطيين،  األبيض  البيت  بين  المواجهة  بشهادته،  سوندالند 
يحققون في إمكانية ارتكاب ترامب مخالفات قد تؤدي إلى عزله، بينها عرقلة 
بأن  التحذير  التحقيق،  يقودون  الذين  الديمقراطيون  ويكرر  العدالة.  عمل 

هذه  وأكدوا  العدالة.  لعمل  عرقلة  ستعتبر  التحقيق  عرقلة  اإلدارة  محاوالت 
النقطة مجددا، الثالثاء، بعد خطوة البيت األبيض.

وصرح رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، للصحفيين: 
الوظائف  عرقلة  على  إضافيا  دليال  الشاهد  هذا  بمثول  السماح  عدم  »نعتبر 

الدستورية للكونغرس«.
الثالثاء،  التحقيق،  هذا  المكلفة  للجان  الديمقراطيون  الرؤساء  وأعلن 
اإلدالء  من  األوكرانية  المسألة  في  أساسيا  العبا  »بمنعه  األبيض  البيت  أن 

بشهادته، يحاول مرة أخرى عرقلة التحقيق الهادف إلى عزل ترامب«.

وأضافوا في بيان: »سنوجه أوامر إلى السفير سوندالند إلجباره على اإلدالء 
بشهادته وتسليم الوثائق التي ال تريده وزارة الخارجية أن يسلمها«.

الحساس،  التحقيق  هذا  في  المضاد  الهجوم  إلى  األبيض  البيت  وانتقل 
رافضا طلبات عدة تقدم بها الديمقراطيون، معتبرا أن الهدف منها هو اإلضرار 
بترامب مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية المقبلة في العشرين من نوفمبر 

.2020
بأن  التذكير  إلى حد  الديمقراطيون  المقابل، وفي تحذير واضح ذهب  في 
أحد األسباب الثالثة التي دفعت إلى الدخول في إجراءات لعزل الرئيس األسبق، 

ريتشارد نيكسون، العام 1974 قبل استقالته، كانت عرقلة عمل العدالة.

مقرب من ترامب
طوعا  واشنطن  إلى  بروكسل  من  وصل  الذي  سوندالند  محامي  وأضاف 
حل  »إيجاد  في  يأمل  سوندالند  أن  النواب،  مجلس  أمام  بشهادته  لإلدالء 
شهادته.  تقديم  من  لمنعه  الخارجية«،  وزارة  أوردتها  التي  للمشاكل  سريع 
وسوندالند رجل أعمال جمع ثروة من العمل في القطاع الفندقي، وشارك في 
بروكسل  أنه من مركز عمله في  ويبدو  ترامب وحفل تنصيبه.  تمويل حملة 
شارك هذه السنة في تبادل رسائل هاتفية قصيرة بين عدد من الدبلوماسيين 

المتورطين، بما عرف بالمسألة األوكرانية.
وقد سلمت هذه الرسائل القصيرة، األسبوع الماضي، إلى مجلس النواب، 
وأسهمت في تعزيز شكوك الديمقراطيين، فالرئيس األميركي مارس ضغوطا 
على  لحضه  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني،  نظيره  على  الماضي  الصيف 
ويتهم  بايدن.  جو  الديمقراطي،  منافسه  تحرج  قد  معلومات  عن  البحث 
انتخابية  لغايات  سلطته  استخدام  بذلك  أساء  بأنه  ترامب  الديمقراطيون 

شخصية، وبأنه قام الحقا بالعمل على طمس تدخله هذا.
في  أعلنت  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية،  النواب  مجلس  رئيسة  وكانت 
ترامب من  لعزل  فتح تحقيق، تمهيدا  الماضي  والعشرين من سبتمبر  الرابع 

منصبه الرئاسي.
وقال شيف، رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب: »نعلم أن السفير 
التزام  على  أوكرانيا  من  للحصول  الجهود  في  فاعال  عنصرا  كان  سوندالند 
بالتحقيق في نظرية مؤامرة خيالية تتعلق باالنتخابات الرئاسية العام 2016، 
»رسائل  يملك  سوندالند  السفير  أن  أعلن  كما  هانتر«.  وابنه  بايدن  وبجو 
قصيرة ورسائل إلكترونية مهمة جدا للتحقيق القائم، لكن الخارجية األميركية 

ترفض تسليمها«.
تضمن  عما  الديمقراطيون  كشف  التي  القصيرة،  الهاتفية  الرسائل  وفي 
الذي  تايلور،  بيل  المتمرس،  الدبلوماسي  يعرب  الماضي،  األسبوع  بعضها 
يعمل في السفارة األميركية في كييف، في رسالة قصيرة تحمل تاريخ التاسع 
من سبتمبر، عن دهشته لتجميد تسليم مساعدة عسكرية ألوكرانيا للضغط 
على كييف. وقال تايلور في رسالته القصيرة: »أتعجب جدا من تعليق مساعدة 
عسكرية للحصول على مساعدة في حملة سياسية«. ودخل سوندالند ليضع 
بأنك مخطئ بشأن  أعتقد  »بيل،  تايلور:  إلى  كاتبا  الرسائل هذا،  لتبادل  حدا 
نوايا الرئيس ترامب. لقد كان الرئيس واضحا جدا، ال يوجد مقابل بأي شكل 

من األشكال«. وقد ردد ترامب هذه الجملة األخيرة صباح الثالثاء.
وأعلن بعدها السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، أنه 
ينوي دعوة رودي جولياني، محامي ترامب، للمثول أمام مجلس الشيوخ، حيث 
أوكرانيا.  في  »فساد«  مسائل  بشأن  شهادته  وتقديم  للجمهوريين  األكثرية 
وهذا يعني أن الجمهوريين يمهدون للتركيز إعالميا على الشكوك التي يبثها 

المحامي جولياني منذ أشهر بشأن بايدن وابنه.

إلى  الثالثاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا 
وذلك  اإلسالمي«،  »اإلرهاب  بمواجهة  هوادة«  دون  »معركة 
شرطة  عناصر  من  أربعة  تكريم  مراسم  في  مشاركته  خالل 
باريس قتلوا الخميس على يد زميل لهم اعتنق االسالم وتنبى 

أفكارًا متطرفة.
دون  »معركة  بـ  ماكرون  تعهد  برس«،  »فرانس  ووفق 
هوادة« بمواجهة »اإلرهاب اإلسالمي«، داعيًا الفرنسيين إلى 
داخل  وقع  الذي  المسبوق  غير  الهجوم  هذا  بعد  »التكاتف« 

مديرية يفترض بها أن تكون أحد رؤوس حربة أمن الدولة.
الموت  زائف يحمل  وقال ماكرون »سقطوا بضربات إسالم 
النعوش  أمام  كلمة  في  وذلك  عليه«،  القضاء  علينا  ويتعيّن 
األربعة في باحة مقر شرطة باريس حيث قتل شرطي مرتكب 

االعتداء ميكايل هاربون بعد قتله زمالئه.
»الوحش  وجه  في  التحرك  إلى  بأكملها«  »األمة  ودعا 
اإلسالمي وإلى التكاتف عبر بناء مجتمع حذر«. وقال »ستتضح 
العدالة  وتأخذ  المسؤوليات  تحدد  الشكوك،  ترفع  الوقائع، 

مجراها«.
وعثرت أجهزة مكافحة اإلرهاب على قرص مدمج إلكتروني 
لتنظيم  دعائية  فيديو  تسجيالت  يتضمن  المعلومات  لتخزين 
»الدولة اإلسالمية« ومعلومات عن زمالء، في مكتب هاربون، 
وفق ما كشف لـ»فرانس برس« مصدر قريب من الملف. لكن 
ال يمكن القول في حاليًا إذا كانت هذه الملفات متصلة بعمله 

أم ال، وفق المصدر.

مدينة  وسط  تركيًا  ومطعمًا  كنيسًا  استهدف  هجوم  في 
هاله األلمانية، لقي شخصان مصرعهما، األربعاء، في حين الذ 

المهاجمون بالفرار.
دخول  األربعاء،  المهاجمون،  حاول  برس«،  »فرانس  ووفق 
بين  ما  يجتمع  كان  حيث  بولوس،  حي  في  الواقع  الكنيس 
اليهود،  لدى  )كيبور(  الغفران  بيوم  لالحتفال  و80 شخصًا   70
ماكس  المدينة  في  اليهودية  الطائفة  رئيس  قال  ما  حسب 
بريفوروتسكي لجريدة »شبيغل«، موضحًا أن الجناة لم يتمكنوا 

من اقتحام باب الكنيس.
كما قام المهاجمون بإطالق النار وسط الشارع وعلى مطعم 
تركي، حسبما أفاد شهود قالوا إنهم شاهدوا جثة على األرض 

فوقها غطاء أزرق اللون قرب الكنيس في حي بولوس.
من جهتها، قالت الشرطة عبر »تويتر«: »قتل شخصان في 
هاله حسب المعلومات األولية، وقد سجل إطالق عيارات نارية 
عدة، إال أن منفذي الهجوم تمكنوا من الفرار على متن سيارة«. 
البقاء في منازلهم«. وأعلن  كما طلبت الشرطة »من السكان 
مصابين  شخصين  »وصول  المدينة  في  الجامعي  المستشفى 
المستشفى  باسم  الناطق  بحسب  بالرصاص«،  خطرة  بجروح 

يانس مولر. 
ملف  اإلرهاب  بشؤون  المتخصصة  العامة  النيابة  وتسلمت 

الحادثة.

زي عسكري ورشاش
دون  من  شخص،  اعتقال  الحق  وقت  في  الشرطة  وأعلنت 
تقديم تفاصيل إضافية. وبشأن الهجوم على المطعم التركي 
قنبلة  وتفجير  نارية  عيارات  إطالق  بتسجيل  شهود  أفاد 

يدوية.
وقال الشاهد كونراد روسلر، الذي كان داخل المطعم التركي 
لشبكة »إن تي في« لالخبار وهو في حالة صدمة، »كان أحد 
مطلقي النار يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا، كما ألقى قنبلة يدوية 

على المكان فسقطت قرب باب المطعم وانفجرت«.
النار  األقل  على  واحدة  مرة  المهاجم  أطلق  »بعدها  وتابع: 

األوساط  في  محتملين  شركاء  عن  المحققون  ويبحث 
المتطرفة، كما يحاولون استيضاح طبيعة المعلومات التي قد 
الشرطة حيث كان يعمل  إليها في مقر  المعتدي وصل  يكون 

منذ عام 2003 بصفة تقني.
هجمات  إلى  كاستانير  كريستوف  الداخلية  وزير  وتعرّض 
عدة بعد االعتداء غير المسبوق وسيتوجب عليه حضور جلسات 

استماع برلمانية تتعلق بهذا بالخصوص.

»مؤشرات تحذير«
االستخبارات  لجنة  أمام  الوزير  حضر  التكريم،  وقبل 

داخل المطعم واعتقد أن الرجل الذي كان جالسًا ورائي قتل. 
بشريط  التداول  وتم  الباب«.  وأقفلت  المراحيض  في  اختبأت 
فيديو بشكل واسع يظهر فيه شخص بدا هادئًا، يرتدي لباسًا 
وسط  في  رشاش  من  النار  بإطالق  ويقوم  وخوذة  عسكريًا 

الشارع.
محطة  وعلى  الحي  على  أمنيًا  طوقًا  الشرطة  وفرضت 
في  الواقعة  هاله  مدينة  في  المجاورة  الرئيسية  القطارات 
غرب  جنوب  كلم   175 بعد  على  انهالت،  ساكس  مقاطعة 

برلين.
أنغيال  المستشارة  باسم  الناطق  شيبرت  ستيفن  وقال 
تتمكن  بأن  وآمل  هاله،  من  مريع  خبر  وصلنا  »لقد  ميركل: 
الشرطة من القبض على المهاجم أو المهاجمين بأسرع وقت 
أن وكالة »دي بي  إال  إضافيين«.  ممكن، وعدم وقوع ضحايا 
آي« األلمانية أشارت إلى وقوع إطالق نار في مدينة الندسبرغ 
الواقعة على بعد 15 كلم من هاله. لكن لم يتأكد بعد الرابط 

بين الحادثين.

مغلقة.  جلسة  في  الخلل«،  »أماكن  عن  لسؤاله  البرلمانية 
القوانين  لجنة  أمام  أن يحضر  المقرر  الثالثاء، من  وبعد ظهر 
في الجمعية الوطنية، وكذلك أمام لجنة القوانين في مجلس 
الشيوخ الخميس. بدوره، أعلن رئيس الجمعية الوطنية ريشار 
فيران الثالثاء أنّه سيوافق على طلب »الجمهوريين« )يمين، 
أنّها  موضحًا  الهجوم،  حول  تحقيق  لجنة  بتشكيل  معارضة( 

ستبدأ عملها »بدءًا من األسبوع المقبل«.
لفهم كيفية تمكن هاربون  الهجوم، يسعى كثيرون  ومنذ 
من اإلفالت من الرصد. وبحسب وزارة الداخلية، فقد بدرت عنه 
االستخبارات  مديرية  في  عمله  أثناء  محتمل  تطرف  مؤشرات 

في شرطة باريس.
ووفق تقرير داخلي، فإّن هاربون، الموظف اإلداري المخوّل 
اعتداء  على  زميلين  أمام  عّلق  رسمية،  أسرار  على  اإلطالع 
»هذا  بالقول  قتياًل(،   12(  2015 يناير  في  ايبدو«  »شارلي 
وقال  إدارتهما.  إلى  مكتوبًا  بالغا  يوجها  لم  ولكنهما  جيد«، 
وزير الداخلية إّن »البالغ كان من شأنه أن يكون كفياًل بفتح 
عشرة  نحو  قبل  اإلسالم  هاربون  واعتنق  شامل«.  تحقيق 
الذين  المحققين  التيار »السلفي«، وفق  سنوات وكان يخالط 

يبحثون ايضًا عن احتمال معاناته من اضطرابات نفسية.
وكّلف رئيس الوزراء ادوار فيليب مفتشية جهاز االستخبارات 

متابعة تحقيقين إداريين طلب فتحهما.
وفي محاولة لتهدئة الجدل، دعا كاستانير إلى أن يتحوّل من 
اآلن فصاعدًا كل تحذير حول مسائل تطرف إلى »بالغ تلقائي«، 
السلطات مساء األحد  التوضيحات. وأخلت  من دون مزيد من 
إثر  الموقت  االحتجاز  من  ايام  ثالثة  بعد  هاربون  زوجة  سبيل 

توقيفها في منزل اسرتهما في غونس في ضواحي باريس.

هاجس اليمين المتطرف
ويأتي هذا الهجوم بعد أشهر قليلة على مقتل فالتر لوبشكي 
القيادي الداعم للمهاجرين في حزب ميركل، في هجوم تبين 

أن المتهم األساسي فيه من النازيين الجدد.
وتسببت هذه القضية بصدمة في البالد، خاصة أن اليمين 
المتتالية. وقد  المتطرف يواصل تسجيل تقدم في االنتخابات 
الجدد  النازيين  من  مجموعة  به  قامت  ما  األذهان  إلى  أعاد 
ألمانيا  في  نحو عشرة مهاجرين  قتل  أنها مسؤولة عن  تبين 
من  السلسلة  هذه  إلى  وإضافة  و2007.   2000 العامين  بين 
الجرائم، وقعت أيضًا هجمات أخرى تبين أن المسؤولين عنها 
كولونيا  بلدية  رئيسة  طعن  وأبرزها  المتطرف،  اليمين  من 
هنرييت ريكر العام 2015 وبعدها بسنتين االعتداء على رئيس 
بلدية مدينة التينا أندريا هولشتاين. وقد نجا االثنان بأعجوبة، 
المهاجرين.  استقبال  سياسة  عن  بدفاعهما  معروفين  وكانا 
وتقدر السلطات األلمانية وجود نحو 12700 متطرف في البالد 

يعتبرون خطرين.

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  جهود  إطار  في 
مسؤول  ذكر  الشرعية،  غير  الهجرة  لوقف  الصارمة 
بارز الثالثاء أن حراس الحدود األميركيين اعتقلوا أو 
أوقفوا نحو مليون مهاجر ال يحملون وثائق رسمية 
األشهر  خالل  المكسيك  مع  الجنوبية  الحدود  على 

الـ12 الماضية.
بدأت  الجهود  تلك  أن  برس«  »فرانس  وذكرت 
التي  الماضية  الثالثة  األشهر  خالل  نتائجها  تظهر 

شهدت انخفاضا في عدد االعتقاالت على الحدود.
بالوكالة،  الحدود  وحماية  الجمارك  مدير  وصرح 
تم  الذين  المهاجرين  عدد  بأن  مورغان،  مارك 
اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفا في 
مقارنة  المالية،  السنة  من  األخير  الشهر  سبتمبر، 
عدد  أدنى  ليكون  مايو،  في  ألفا   144 من  بأكثر 
خالل عام. وجاء معظم المهاجرين من دول أميركا 
الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا في 
مجموعات كبيرة وعائالت إلى الواليات المتحدة عبر 
األميركية  للسلطات  أنفسهم  وسلموا  المكسيك 
المهاجرين  لمعظم  وبالنسبة  اللجوء.  لطلب 
ذلك  وبعد  أوراقهم  انتهاء  انتظار  يعني  ذلك  فإن 
إطالقهم النتظار جلسة استماع في المحكمة بشأن 

طلبهم اللجوء، ولكنهم عادة ما يختفون في الداخل 
ترامب  إدارة  وكثفت  االستقرار.  في  أمال  األميركي 
جهودها لوقف المهاجرين القادمين من هندوراس 
وغواتيماال والسلفادور من خالل طلبها من المكسيك 
إعاقة عبورهم إلى األراضي األميركية والطلب منهم 
مما  يدخلونه  بلد  أول  إلى  لجوء  بطلب  التقدم 
المكسيك. وذكر مورغان في  أو  إما غواتيماال  يعني 
تصريح في البيت األبيض أن جهاز الجمارك وحماية 
الخارجيين  شركائنا  مع  التعاون  »يواصل  الحدود 
خاصة المكسيك والسلفادور وغواتيماال وهندوراس 

لمعالجة األمر على أنه أزمة إقليمية«.
لجوء  طالبي  أي  بطرد  األميركية  اإلدارة  وأمرت 
وإعادتهم إلى المكسيك، وتتحدى أمرا من المحكمة 

يمنع تنفيذ هذا األمر.
وإضافة إلى الحد من قدرة المهاجرين على طلب 
اللجوء، واصل البيت األبيض إقامة جدار على طول 
وحولت  كلم(   3200( ميل   2000 البالغة  الحدود 
رفض  بعد  الجدار  لبناء  الدفاع  وزارة  من  أموال 

الكونغرس توفير التمويل لذلك.
الجدار  من  ميال   71 بناء  تم  إنه  مورغان  وقال 
الجديد وتوقع إكمال بناء 450 ميال بنهاية 2020. 
وأضاف »إنها عملية صعبة.. علينا أن نستملك األرض 

وهو أمر صعب«.

األخير،  الصاروخي  اختبارها  إلى  إشارة  بدا  فيما 
تقف  لن  بأنّها  اإلثنين  الشمالية  كوريا  حّذرت 
مكتوفة األيدي إزاء أي محاولة لمجلس األمن الدولي 

إلثارة مسألة »إجراءاتها للدفاع عن النفس«.
ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى عقد جلسة 
مغلقة لمجلس األمن الدولي الثالثاء لبحث االختبار 
على  الماضي  األسبوع  الشمالية  كوريا  أجرته  الذي 
الدول  واعتبرت  البحر.  من  أطلق  بالستي  صاروخ 
خطيرا«  »انتهاكا  يشّكل  االختبار  هذا  أن  الثالث 

لقرارات األمم المتحدة.
األمن  مجلس  لدى  الشمالية  كوريا  سفير  وقال 
كيم سونغ إن إثارة هذه المسألة »ستعزز رغبتنا في 
الدفاع عن سيادتنا«. وصدر تحذير كوريا الشمالية 
بعد يومين من انهيار محادثاتها مع واشنطن حول 

ملفها النووي.
السويد بعد  التي عُقدت في  المحادثات  وجاءت 
مراوحة استمرّت أشهرا أعقبت قمة عقدها الرئيس 
الشمالي  الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد  األميركي 
كيم جونغ أون في هانوي في فبراير، لم تنجح في 
الشمالي  الكوري  السفير  أي تقدّم. وحضّ  تحقيق 
االعتبار  في  األخذ  على  الثالث  األوروبية  الدول 
أننا  »تدرك  أن  عليها  أن  مضيفا  خطوتها،  توقيت 

لن نقف أبدا مكتوفي األيدي إزاء أي محاولة لبحث 
كوريا  وتخضع  أنفسنا«.  عن  الدفاع  في  إجراءاتنا 
مجلس  فرض  أممية  اقتصادية  لعقوبات  الشمالية 
نووية  تجربة  إثر   2017 العام  في  أقساها  األمن 
ومنذ  المدى.  بعيد  على صاروخ  يانغ  بيونغ  أجرتها 
نووية  تجارب  ست  يانغ  بيونغ  أجرت   2006 العام 

كان آخرها في 3 سبتمبر 2017.

اعتقال مليون مهاجر على الحدود 
األميركية خالل 12 شهرا

 كوريا الشمالية تحذر من بحث 
مجلس األمن آخر تجاربها الصاروخية

<  مهاجر من هندوراس ينتظر عند الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة

<   جثة في وسط شارع في مدينة هاله االلمانية بعد الحادث 

<  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

<  الرئيس األميركي دونالد ترامب 
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عملية عسكرية جديدة لتركيا في سورية

عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في العراق

وسط رفض إيراني وتذبذب أميركي..

بعد سقوط مئة قتيل في مظاهرات دامية..

إسطنبول - وكاالت

اليمن - وكاالت

بغداد - وكاالت
الجزائر - وكاالت

موقفها  بشأن  المتناقضة  األميركية  اإلشارات  رغم 
تركية،  حربية  طائرات  شنت  أنقرة،  تحركات  من 
األربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  وفق  سورية،  شمال 
اإلنسان، بعد وقت قصير من إعالن تركيا بدء عمليتها 

العسكرية ضد المقاتلين األكراد.
منطقة  في  مراسلها،  عن  برس«  »فرانس  ونقلت 
بعشرات  دفعت  انفجارات  دوي  سماع  العين،  رأس 
سورية  قوات  أعلنت  وقت  في  النزوح،  إلى  السكان 
مناطق  »ضد  غارات  شن  تركيا  بدء  الديمقراطية 

مدنية« متسببة في حالة »هلع« بين الناس.
50 ومئة جندي  المتحدة ما بين  الواليات  وسحبت 
الشمالية،  الحدود  من  الخاصة  القوات  أفراد  من 
اإلثنين، حيث كان دورهم يقوم على منع تنفيذ هجوم 
خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد الفصائل 

الكردية في سورية، وفق »فرانس برس«.

خطوة مفاجئة
من  واسعة  انتقادات  المفاجئة  ترامب  خطوة  وأثارت 
كبار الجمهوريين، إذ عدت تخليا عن القوات الكردية، 
معركتها ضد  في  لواشنطن  رئيسيا  حليفا  كانت  التي 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«، المعروف بـ»داعش«. لكن 
بدا ترامب كأنه عدل موقفه في وقت الحق، اإلثنين، 
فهدد عبر تويتر بـ»القضاء« على االقتصاد التركي إذا 
قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب. وقال: »أبلغت 
تركيا أنها إذا قامت بأي أمر يتجاوز ما نعتبره إنسانيا 
)...( فسيواجهون اقتصادا مدمرا بالكامل«. ورد نائب 
ترامب،  تهديد  على  أقطاي،  فؤاد  التركي،  الرئيس 
الثالثاء، محذرا من أن »تركيا ليست دولة تتحرك بناء 

على التهديدات«.
للقوات  األميركي  بالدعم  مرارا  أنقرة  ونددت 
الكردية في سورية، نظرا إلى عالقتها مع حزب العمال 
ضد  داميا  تمردا  خاض  الذي  المحظور،  الكردستاني 

الدولة التركية منذ العام 1984.

الموقف السوري
»استكملت  التركية:  الدفاع  لوزارة  تغريدة  في  وجاء 
الحكومة  وأما  عملية«.  لتنفيذ  التحضيرات  جميع 
لدعوة  فرصة  األخيرة  التطورات  في  فرأت  السورية 

األكراد إلى العودة »إلى الوطن«.
فيصل  والمغتربين،  الخارجية  وزير  نائب  وقال 
المقداد، في تصريحات لصحيفة الوطن، المقربة من 
دمشق: »قلنا إن من يرتمي بأحضان األجنبي فسيرميه 

األجنبي بقرف بعيدا عنه وهذا ما حصل«.
وأضاف في أول تعليق رسمي سوري: »سندافع عن 
كل األراضي السورية، ولن نقبل بأي احتالل ألي أرض 

أو ذرة تراب سورية«.

بعد أسبوع من االحتجاجات المناهضة للحكومة، التي 
تدريجيا  تعود  الحياة  بدأت  القتلى،  عشرات  خلفت 
العراقي،  البرلمان  العراق، حيث عقد  إلى طبيعتها في 

الثالثاء، أولى جلساته.
ورفعت القيود األمنية عن محيط المنطقة الخضراء، 
وفق  األجنبية،  والسفارات  الحكومة  مكاتب  تقع  حيث 

»فرانس برس«.
وكانت حركة المرور عند مستوياتها المعتادة، بينما 
معظم  مقطوعة  كانت  التي  اإلنترنت  شبكة  تحسنت 
أيام األسبوع الماضي. ووصل أكثر من 200 من النواب 
لعقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس البرلمان، محمد 

الحلبوسي، بعكس التوقعات بأن ال يكتمل النصاب.
لمناقشة  الوزراء  من  كثيرا  النواب  واستضاف 
التظاهرات التي اندلعت قبل أسبوع في بغداد، قبل أن 

تمتد إلى الجنوب.
وعقدت الجلسة بعد محاولة فاشلة، السبت، عندما 
بزعامة  نائبا،   54 تضم  برلمانية  كتلة  أكبر  قاطعتها 

رجل الدين مقتدى الصدر.
األسبوع  االحتجاجات  وراء  بثقله  الصدر  وألقى 
إلى  عبدالمهدي  عادل  الوزراء،  رئيس  ودعا  الماضي، 
واقترح  صمد  المتعثر  الوزراء  رئيس  لكن  االستقالة، 

سلسلة من اإلصالحات.
والثالثاء، عقد عبدالمهدي اجتماعات ماراثونية مع 
وكبير  العشائر،  وزعماء  الوزراء،  ومجلس  الحلبوسي، 
مكتبه  أكد  حين  في  التظاهرات،  لبحث  البالد،  قضاة 
بعد  طبيعتها«  إلى  »عادت  الحياة  بأن  تصريحات  في 
ما  واضحا  ليس  لكن  الدامية.  التظاهرات  من  أسبوع 
ستكون  وعبدالمهدي  الحلبوسي  اقتراحات  كانت  إذا 
كافية إلرضاء المتظاهرين، الذين قالوا مرارا إنهم »لم 
مبادرات  من  وسخروا  يخسرونه«،  شيء  لديهم  يبق 

شخصيات سياسية ودينية.

أعداء الوطن
بدأت التظاهرات بمطالب إلنهاء الفساد المستشري 
والبطالة المزمنة في البالد، ولكنها تصاعدت وتحولت 

إلى دعوات إلجراء إصالح كامل للنظام السياسي.

انتقادات لترامب
بالتخلي  األميركي  الرئيس  ترامب  حلفاء  حتى  واتهم 
لقوات  الفقري  العمود  يشكلون  الذين  األكراد،  عن 
11 ألف مقاتل في  سورية الديمقراطية، وخسروا نحو 
إطار الدور القيادي الذي لعبوه في المعارك ضد تنظيم 
»داعش«. ونفى مسؤول أميركي رفيع أن يكون ترامب 

تركية،  عسكرية  لعملية  األخضر«  »الضوء  أعطى  قد 
المحتجزين  آالف  مصير  بشأن  كذلك  المخاوف  أثارت 
من عناصر التنظيم اإلرهابي في مراكز اعتقال كردية. 
العسكري  الوجود  إنهاء  ضرورة  على  ترامب  وشدد 

األميركي في المنطقة.
وقال في تغريدة، اإلثنين: »نريد إعادة جنودنا من 

وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة، ألنها كانت 
كانت  لكنها  العراقي،  المجتمع  في  ومستقلة  عفوية 
مقتل  عن  أسفرت  حيث  متوقع،  غير  بشكل  دامية 
أسبوع  في   6000 وإصابة  شخص   100 من  أكثر 

واحد.
الجمهورية،  رئيس  دعا  اإلثنين–الثالثاء،  وليل 
حد  وضع  إلى  الواحد«  الوطن  »أبناء  صالح،  برهم 
األمنية  القوات  إقرار  بعيد  »الفتنة«،  سماه  لما 
»استخدام مفرط« للقوة في مدينة الصدر في شرق 

بغداد، التي شهدت ليل األحد أعمال فوضى.
إلى  متوجها  متلفزة  كلمة  في  صالح  وقال 
واجهوا  الذين  والمجرمين  »المتربصين  إن  الشعب 

 )...( الحي  بالرصاص  األمنية  والقوى  المتظاهرين 
هم أعداء هذا الوطن، وهم أعداء الشعب«.

ومنع  الواحد  الوطن  أبناء  بين  »حوار  إلى  ودعا 
إلى  سعى  ما  كثيرا  بلد  في  التدخل«  من  األجنبي 
الواليات  المتعاديتين،  حليفتيه  بين  التوازن  تحقيق 

وإيران. المتحدة 

للقوة مفرط  استخدام 
في  الصدر  مدينة  في  األحد،  الفوضى،  ليلة من  بعد 
الصدامات  في  شخصا   13 قتل  حيث  بغداد،  شرق 
طبية،  مصادر  حسب  األمن،  وقوات  المحتجين  بين 
مفرط  بـ»استخدام  اإلثنين،  العراقية،  القوات  أقرت 

هذه الحروب التي ال تنتهي. نحن أشبه بقوة شرطة. ال 
نقاتل بل نقوم بدور الشرطة«. لكن كبار الجمهوريين 
في  الجمهورية  األكثرية  زعيم  وقال  القرار.  انتقدوا 
»إن  ماكونيل:  ميتش  األميركي،  الشيوخ  مجلس 
انسحابا متسرعا للقوات األميركية من سورية ال يمكن 

إال أن يكون لصالح روسيا وإيران ونظام األسد«.

رفض إيراني
السورية،  للحكومة  األبرز  الداعم  إيران،  وأكدت 
وفي  تركي.  عسكري  تحرك  أي  معارضتها  الثالثاء، 
تشاوش  مولود  التركي،  نظيره  مع  هاتفي  اتصال 
أوغلو، أكد وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
إلى  ودعا  العسكرية«،  العملية  »تعارض  إيران  أن 

»احترام وحدة أراضي )سورية( وسيادتها الوطنية«.

منطقة آمنة
مع  الحدود  على  آمنة«  بـ»منطقة  أنقرة  وتطالب 
شمال سورية، تفصل مناطق سيطرة المقاتلين األكراد 
عن الحدود التركية وتسمح بعودة نحو 3,6 مليون الجئ 
ثماني  منذ  المستمرة  األهلية  الحرب  من  فروا  سوري 
إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  وأكد  سنوات. 
وقت  أي  في  تتم  قد  سورية  في  العملية  أن  اإلثنين، 
و»دون سابق إنذار«، بينما يستعد األكراد في المنطقة 
من  كثيرا  فاجأ  ترامب  إعالن  أن  ويبدو  للمواجهة. 
المسؤولين األميركيين، الذين سعوا، اإلثنين، إلى ثني 
أنقرة عن التحرك.  وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع 
من  تركيا  هوفمان،  جوناثان  )بنتاغون(،  األميركية 
التداعيات المزعزعة لالستقرار ألي اجتياح تنفذه. وقال: 
الرئيس  به  قام  ما  لتركيا–وهو  الدفاع  وزارة  »أوضحت 

كذلك–بأننا ال ندعم عملية تركية في شمال سورية«.

هدم للثقة
سورية  قوات  باسم  اإلعالمي  المتحدث  ورأى 
أن قرار واشنطن »على  بالي،  الديمقراطية، مصطفى 
وشك هدم الثقة والتعاون« بين المجموعة والواليات 

المتحدة.
فرار  احتمال  من  المخاوف  التركية  العملية  وتثير 
نحو عشرة آالف مقاتل من تنظيم »داعش« تحتجزهم 
قوات سورية الديمقراطية حاليا في حال اضطر مقاتلو 

المجموعة إلى مواجهة الجيش التركي.
»المقاتلين  من  عنصر  ألفي  نحو  هؤالء،  وبين 
»الدولة  تنظيم  صفوف  إلى  انضموا  الذين  األجانب« 
التنظيم  هزيمة  على  عام  من  أقل  بعد  اإلسالمية«، 
المتطرف وتفكك »الخالفة«، التي أعلنها في أجزاء من 
من  وغيرها  تركيا  أن  ترامب  وأعلن  والعراق.  سورية 
تنظيم  محتجزي  مع  التعامل  مسؤولية  تتحمل  الدول 
تركيا  على  اآلن  »سيكون  وقال:  اإلسالمية«.  »الدولة 
وأوروبا وسورية وإيران والعراق وروسيا واألكراد البحث 
عن مخرج، وما الذي ينوون القيام به بمقاتلي التنظيم 

اإلرهابي الذين تم احتجازهم«.

المحددة«. للقوة وخارج قواعد االشتباك 
وسائل  على  انتشرت  مصورة  تسجيالت  وفي 
أصوات  سماع  ممكنا  كان  االجتماعي،  التواصل 
الثقيل،  بالسالح  وأحيانا  متواصل،  رصاص  إطالق 
األمنية  القوات  تواجه  حيث  الصدر،  مدينة  في 
وتعد  إليها.  الوصول  في  صعوبات  اإلعالم  ووسائل 
الشيعي، مقتدى  الزعيم  المنطقة معقال ألنصار  هذه 

الحكومة. إلى استقالة  الجمعة،  الذي دعا،  الصدر، 
مع  قريبا،  أخرى  صور  عن  الكشف  الممكن  ومن 
التي قطعت تدريجيا في بغداد  اإلنترنت،  بدء شبكة 
بشكل  العودة  األربعاء،  مساء  منذ  العراق  وجنوب 
وسائل  إلى  الدخول  بعد  ممكنا  ليس  ولكن  متقطع. 
إلى  الدعوة  منها  انطلقت  التي  االجتماعي  التواصل 

التظاهر.
تتعرض  التي  العراقية،  السلطات  وكانت 
النتقادات من المدافعين عن حقوق اإلنسان، أكدت 
»مندسين  متهمة  الدولية«،  »بالمعايير  تتقيد  أنها 
النار على المتظاهرين  وقناصين مجهولين« بإطالق 

والقوات األمنية على حد سواء.
هيئة  رئيس  أعلن  التطورات،  هذه  ظل  وفي 
فصائله،  أن  اإلثنين،  الفياض،  فالح  الشعبي،  الحشد 
جاهزة  إيران،  من  مقرب  بعضها  شيعية،  وغالبيتها 
في  العراق،  في  تمرد«  أو  »انقالب  أي  لمنع  للتدخل 

الحكومة ذلك. حال طلبت 
بغداد  في  صحفي  مؤتمر  خالل  الفياض  وقال 
العراق  استقرار  على  التآمر  أراد  من  »هنالك  إن 
يعمل  الذي  الشعبي،  الحشد  أن  مؤكدا  ووحدته«، 
إسقاط  ال  الفساد  »إسقاط  يريد  رسمي،  إطار  في 

المتظاهرين. النظام«، في رد على شعارات 
توجه  مع  تزامنا  العراق  في  االحتجاجات  وتأتي 
مدينة  إلى  خصوصا  واإليرانيين،  العراقيين  آالف 
أربعينية  إلحياء  بغداد(،  جنوب  كلم   110( كربالء 
لدى  الدينية  المناسبات  أكبر  الحسين،  اإلمام 

الشيعة. المسلمين 
اتصاالته  الوزراء  رئيس  ضاعف  أيضا،  واإلثنين 
مع  هاتفيا  األخيرة  التطورات  مناقشا  الدبلوماسية 
والتقى  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير 
الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  بغداد  في 

البلدين. بين  اتفاقيات مشتركة  وبحث معه 
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تونس: القضاء يقرر إطالق املرشح الرئاسي نبيل القروي

الرئاسية  االنتخابات  مصير  حول  طويل  جدل  بعد 
إطالق  األربعاء،  التونسي،  القضاء  قرر  التونسية، 
محاميه  أفاد  حسبما  القروي،  نبيل  للرئاسة  المرشح 

كمال بن مسعود.
»إن  مسعود:  بن  قال  برس«  »فرانس  ووفق 
محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة االتهام« الذي 

أوقف القروي بموجبه أواخر أغسطس الماضي.
التماسًا  الثالثاء،  القروي قدم من محبسه،  وكان 
قضائيًّا، يطلب تأجيل الدورة الثانية من االنتخابات 

 13 في  فيها  االقتراع  يجرى  أن  المقرر  الرئاسية، 
أكتوبر، في مواجهة منافسه قيس سعيد.

الرئاسي:  المرشح  محامي  صويعي،  نزيه  وقال 
»قدمنا التماسًا إلى المحكمة اإلدارية لطلب تأجيل 
ليتمكن  القروي  عن  اإلفراج  يتم  حتى  االنتخابات، 
من القيام بحملته االنتخابية«. وأوضح أن االلتماس 
يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين.
تلقت  أنها  اإلدارية  المحكمة  أكدت  جانبها،  من 

االلتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.
حزبه،  حل  إعالم  وقطب  أعمال  رجل  والقروي 
االنتخابات  في  ثانيًا  أشهر  ستة  قبل  تأسس  الذي 
التشريعية التي ُأجريت األحد، وهو يقبع في الحبس 

منذ 23 أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة تبييض 
أنه  بيان  في  تونس«  »قلب  حزبه  وأعلن  األموال. 
لالنتخابات«  المستقلة  العليا  »الهيئة  مراسلة  تمت 
بتاريخ 30 سبتمبر 2019، لمطالبتها بتمكين القروي 
من »التنقل إلى كل الواليات )24 والية( أثناء الحملة 
وتابع  اإلعالم«.  وسائل  مع  مباشرة  حوارات  وإجراء 
طالبنا  فقد  االستجابة  عدم  حالة  »في  أنه  الحزب 
عدم  أسباب  انقضاء  حين  إلى  الثاني  الدور  بتأجيل 

تكافؤ الفرص«.
وأفاد البيان أن القروي »متمسك بحقه في خوض 
 ،2019 لسنة  الرئاسية  االنتخابات  من  الثاني  الدور 
وأن اإلشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي ال 

أساس لها من الصحة«.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  اللجنة  دعت  وسابقا 
وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين 

القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.
حملة  انطالق  عشية  القروي  توقيف  توقيت  وأثار 
التي  القضائية  واإلجراءات  الرئاسية،  االنتخابات 
لغايات  القضاء  استغالل  اتخذت بحقه، شكوكا حول 

سياسية.
أوال  الذي حل  المرشح قيس سعيد،  أعلن  بدوره، 
السبت،  الرئاسية،  االنتخابات  األولى من  الدورة  في 
مع  الفرص  تكافؤ  لمبدأ  احتراما  حملته  سيعلق  أنه 

منافسه.

تونس – وكاالت

اليمن: مفاوضات بني االنفصاليني 
والحكومة لتقاسم السلطة في الجنوب

في سابقة هي األولى منذ أشهر..

منع مسيرة الطالب 
األسبوعية  ضد »النظام«

اليمنيون  االنفصاليون  يخوض  تنقطع،  ال  مسلحة  اشتباكات  وقع  على 
وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا مفاوضات غير مباشرة في جدة، حول 
اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب، حسبما أفادت، الثالثاء، 

مصادر من الجانبين.
إن  لالنفصاليين  الممثل  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  في  مسؤول  وقال 
المحادثات تجري منذ أسابيع، وسط تكتم شديد وبإشراف مسؤولين سعوديين، 

وفق »فرانس برس«
وحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هذه المفاوضات 

شهدت »تقدما كبيرا« خالل األيام الماضية، وهو ما أكده مسؤول حكومي.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لـ»فرانس برس« أن االتفاق ينص على 
»عودة الحكومة إلى عدن، وأن تتولى قوات الحزام األمني )المؤيدة للمجلس 

االنتقالي( مسؤولية األمن وتحت إشراف القوات السعودية كمرحلة أولى«.
كما يؤكد االتفاق على »مشاركة )المجلس( االنتقالي في الحكومة، خصوصا 

في حكم المحافظات التي يتمتع فيها بنفوذ قوي« في جنوب اليمن.
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين 
بقيادة  عسكري  تحالف  من  المدعومة  للحكومة  موالية  وقوات  إيران،  من 
السعودية واإلمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بينها صنعاء 

قبل أكثر من أربع سنوات.
التي  فالقوات  للحوثيين.  المعادي  المعسكر  في  عميقة  خالفات  ثمة  ولكن 
يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل 
سنة  الوحدة  قبل  مستقلة  دولة  الجنوب  وكان  الشمال.  عن  لالنفصال  مؤيدة 

.1990
وعلى ضوء هذه الخالفات، شهد جنوب اليمن قبل أسابيع معارك بين قوات 
مؤيدة لالنفصال، وأخرى موالية للحكومة، أسفرت عن سيطرة االنفصاليين على 

عدن ومناطق أخرى في العاشر من أغسطس.
واإلمارات هي الداعم الرئيسي لقوات االنفصاليين، حيث إنها قامت بتدريب 
صريح  بشكل  الحكومة  السعودية  تدعم  المقابل،  في  القوات.  هذه  وتسليح 

وعلني.
ويرى محللون أن الخالفات داخل معسكر السلطة تضعف القوات الموالية لها 
في حربها ضد الحوثيين، الذين يثبتون يوما بعد يوم قدرة أكبر على التصدي 
واإلماراتي.  السعودي  هما  الحديثة،  باألسلحة  مدججين  جيشين  يضم  لتحالف 
إال أن الخالفات قد تتفاقم أيضا لتولد حربا أهلية جديدة تحت عنوان انفصال 

الجنوب عن الشمال.
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، األمير خالد بن سلمان، أجرى في أبو ظبي، 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي  مع  مباحثات  األحد، 
إبداء  أعقاب  في  تأتي  زيارة  في  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  اإلماراتية، 

الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن.

بدء  منذ  التظاهر  من  الجامعيون  فيها  يمنع  التي  األولى  هي  سابقة  في 
مسيرة  الثالثاء،  الجزائرية  الشرطة  منعت  أشهر،  ثمانية  نحو  قبل  االحتجاجات 

الطالب األسبوعية ضد »النظام« في وسط العاصمة.
وبعد ان تجمع الطالب في ساحة الشهداء، انطلقوا في مسيرتهم الـ33 نحو 
ساحتي البريد المركزي وموريس أودان كما دأبوا على ذلك منذ عدة أسابيع، إال ان 
الشرطة المنتشرة بكثافة أوقفت مسيرتهم قرب المسرح الوطني، وفق »فرانس 
التظاهرات  انطالق  منذ  الطالب  مسيرة  الشرطة  تمنع  مرة  أول  وهذه  برس«. 
االحتجاجية في 22 فبراير للمطالبة برحيل كل رموز النظام قبل تنظيم انتخابات 

لخالفة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل تحت ضغط الشارع والجيش في 2 أبريل.
وقال التاجر حميد )34 سنة( »أوقفنا الحاجز األول للشرطة في نهاية شارع باب 

عزون قرب المسرح. ثم تفرقنا عبر الشوارع الضيقة للقصبة )المدينة القديمة(«.
اهم  أحد  مهيدي،  بن  العربي  شارع  في  االلتقاء  متظاهر   200 نحو  عاود  ثم 
منعت  الشرطة  لكن  بالمارّة،  والمزدحم  الجزائرية  بالعاصمة  التجارية  الشوارع 

تقدمهم وأجبرتهم على الرجوع من حيث أتوا قبل أن يتفرقوا وسط المارة.
وذكرت صورايا )20 عاما( الطالبة في الهندسة المعمارية، أن الشرطة »أوقفت 
إنها حضرت »توقيف خمسة أشخاص على األقل«.  العديد من الشباب« وقالت 
التوقيفات دون تمييز«، كما  لكن وسائل إعالم ومدونين تحدثوا عن »عشرات 

كتب الصحافي خالد درارني على حسابه في تويتر.
وكان من بين الموقوفين الصحافي في يومية »الوطن« مصطفى بلفضيل، 

ومراسل قناة روسيا اليوم حمزة عقون، قبل ان يطلق سراحهما.
وصاح الطالب في وجه عناصر الشرطة التي وقفت في طريقهم »نحن طالب 

ولسنا إرهابيين« و»جزائر حرة وديموقراطية« و»دولة مدنية وليست بوليسية«.
كما رفع الطالب شعارات ضد االنتخابات المقررة في 12ديسمبر ورئيس أركان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح المتمسك بها. وردّد الطالب »ياقايد صالح ال 
انتخابات هذا العام«، بينما رفع أحد المتظاهرين الفتة كتب عليها »لن تمر هذه 

االنتخابات ألنها تزوير وتزييف«.

<    الشرطة الجزائرية  تحاول منع تظاهرة للطالب في الجزائر

<   المرشح للرئاسة في تونس نبيل القروي 



اقتصاد

كالم في األرقام

أرباح شركة »سامسونج« في الربع 
الثالث من العام الحالي.

 بعد النرويج.

قالوا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بدء أعمال صيانة معمل الغاز بميناء الزويتينة 
الماضي. وكشفت  اإلثنين  اعتبارا من يوم  التي ستستمر لمدة أسبوع، وذلك 
وقف  عليه  سيترتب  ما  المعمل،  في  العمل  تعليق  الماضي  األحد  المؤسسة 
اإلنتاج في حقل الفارغ خالل فترة الصيانة؛ مما يترتب عليه إيقاف نحو 15 ألف 
برميل نفط يوميًّا، ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا، حسب بيان 
رسمي. وأكد البيان استمرار شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز في تزويد 
بالوقود  الغاز  من  الفاقد  تعويض  وسيتم  الطبيعي،  بالغاز  الكهرباء  محطات 
المجلس  اإلجراءات. وكان  للكهرباء بهذه  العامة  الشركة  أبلغت  السائل، كما 
المالي 2019- العام  الرئاسي قرر تخصيص 1.5 مليار دينار للمؤسسة خالل 

2020، حسب ما أوردت وكالة »رويترز«، وقد نص القرار على » تخصيص 1.2 
مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدالت اإلنتاج الحالي 
النفط والغاز، و300 مليون دينار أخرى لسداد  اإلنتاجية لقطاع  القدرة  وزيادة 

االلتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط«.

صيانة معمل الغاز في ميناء الزويتينة

»ال نية لدينا على اإلطالق لتغيير 
موقفنا وشهيتنا لالستثمار في 
الشرق األوسط«.

بن فان بيوردن
الرئيس التنفيذي لـ»رويال 
داتش شل«

6.4

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

السنة الرابعة
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أزمة حوكمة البنوك املركزية
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 في حين يسعى مجلس االحتياطي الفيدرالي، مدفوعا بقلقه من 
التأكيد على استقالليته. وإذا أصبحت  الضغوط السياسية، إلى 
استقاللية بنك االحتياطي الفيدرالي موضع شك، فسوف يتعرض 

استقرار االقتصاد الكلي المحلي–وبالتالي العالمي–للخطر.
من ناحية أخرى، فإن النمط في منطقة اليورو على العكس 
من ذلك. ففي عموم األمر، يتردد صانعو السياسة المالية حيال 
انتهاج سياسة التحفيز حتى في مواجهة التباطؤ االقتصادي )كما 
هي الحال اليوم(، والبنك المركزي األوروبي هو الذي ينتهي به 

األمر إلى محاولة الضغط على اآلخرين التخاذ إجراءات.
في الواقع، ال توجد سابقة تاريخية لهذا االنقالب في األدوار 
النقدية. فقد ظهر كنتيجة  السياسات  الحكومات وصانعي  بين 
غير متوقعة لتصميم منطقة اليورو، وهو ينذر اآلن بتشكيل تحد 
مستمر الستقرار الكتلة. على نطاق أوسع، تعاني كل من الواليات 
اقتصادية  حوكمة  أزمة  أعراض  من  اليورو  ومنطقة  المتحدة 

بدأت تتراكم منذ أكثر من 30 عاما.
االحتياطي  مجلس  استقاللية  تُمنح  المتحدة،  الواليات  في 
الفيدرالي من جانب الكونغرس ويمكن سحبها من حيث المبدأ، 
في حين أن استقاللية البنك المركزي األوروبي محمية بموجب 
االرتياح من  على  يبعث  ال  األمر  هذا  لكن  ماستريخت.  معاهدة 
منظور األوروبيين، ألن التوتر بين السلطات النقدية األوروبية 
تقويض  إلى  النهاية  في  يؤدي  قد  األعضاء  الدول  وحكومات 

توافق اآلراء بشأن العملة الموحدة ذاتها.
كتلة  داخــل  جنسية  ألي  ينتمي  ال  مركزيا  بنكا  وباعتباره 
يمتلك  ال  المالية،  بسيادتها  الوطنية  الحكومات  فيها  تحتفظ 
التي تمكنه  األدوات  القليل من  األوروبي سوى  المركزي  البنك 
تتفق  اقتصادية  سياسات  النتهاج  الحكومات  على  الضغط  من 

مع هدف التضخم الذي يحدده.
المركزي  البنك  يرسل  أن  الممكن  من  تقدير،  أقصى  فعلى 
األوروبي رسالة مفادها بأنه عندما تكون أسعار الفائدة صفرية 

أو سلبية، تكون السياسة المالية أكثر أهمية من السياسة 
النقدية لتعزيز الطلب الكلي أو التأثير على التضخم. لكن 
من غير المحتمل أن تستجيب الدول ذات السيادة لهذه 
الرسالة ما لم تكن متوافقة مع أهدافها الوطنية، التي ال 

بد أن تكون لها األسبقية على أولويات منطقة اليورو.
سيظل  ــي  األوروب المركزي  البنك  أن  هي  والنتيجة 
المؤسسة االقتصادية التي يُلجأ إليها كمالذ أخير. ففي 
ــورو  ــي ــة ال ــ ــالل أزم خـ
من  يقرب  مــا  منذ 
ــزمــن،  ــن ال عــقــد م
تحمل  ــى  إل اضــطــر 
النهائية  المسؤولية 
ــرار  ــقـ ــتـ ــن االسـ ــ ع
بغض  ــي،  ــالـ ــمـ الـ
كانت  إذا  عما  النظر 

بالسيولة  تتعلق  المشكلة 
أو المالءة المالية.

واآلن، سيكون مسؤوال في نهاية المطاف عن تحقيق استقرار 
ناتج منطقة اليورو، بغض النظر عما تقوم به الحكومات الوطنية 
)أو تفشل في القيام به(.من حيث المبدأ، ثمة الكثير مما يمكن 

تحقيقه من خالل السياسة النقدية داخل منطقة اليورو.
صالحيات  توسيع  األمر  يستلزم  العملية،  الناحية  من  ولكن 
ما  إذا  للجدل  ومثيرة  إشكالية  بطرق  األوروبي  المركزي  البنك 
نطاق  يبلغ  ما  فسرعان  اإلنجازات.  من  المزيد  لتحقيق  سعى 
صالحيات البنك في وضع السياسات سقفا سياسيا، إن لم يكن 

سقفا اقتصاديا.
وألن األولوية القصوى للسياسة االقتصادية في الثمانينيات 
فقد  السيطرة،  تحت  التضخم  إبقاء  في  تمثلت  والتسعينيات 
مُنحت البنوك المركزية تفويضا ركز بشكل مباشر على استقرار 
الصالحية  هذه  مثل  أن  على  عموما  االتفاق  وجرى  األسعار. 
مواجهة  في  المركزية  البنوك  استقالل  ستضمن  المحدودة 
الضغوط السياسية من أجل تطبيق سياسات تضخمية محتملة. 
مالية  قواعد  ماستريخت  معاهدة  تضمنت  ذلك،  على  عالوة 
لوقاية الدول األعضاء من تراكم الديون بشكل مفرط، وبالتالي 
تزعزع  أن  شأنها  من  سيادية  أزمة  من  المخاوف  حدة  تخفيف 

استقرار الكتلة بأكملها.
الفائدة  أسعار  من  الحالية  الظروف  ظل  وفــي  ذلــك،  مع 
المنخفضة، والنمو الفاتر، وارتفاع معدالت العزوف عن المخاطرة 
لمنطقة  أهمية  األكثر  الخارجي  العامل  فإن  المستثمرين،  بين 
اليورو هو ضعف الطلب الداخلي من الدول األعضاء الكبرى مثل 
ألمانيا. وفي الواقع، ال تستطيع القواعد المالية الحالية وال إطار 
االتحاد األوروبي لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي معالجة هذه 

المشكلة بصورة كافية.
وبالتالي، بينما يستطيع البنك المركزي األوروبي والمفوضية 
أنهما ال يستطيعان في  إال  المعنوي،  اإلقناع  األوروبية ممارسة 
الواقع إجبار حكومة دولة من الدول األعضاء على مواصلة تطبيق 
التوسع المالي. وعلى الرغم من أن معاهدة ماستريخت تحمي 
البنك المركزي األوروبي من ذلك النوع من الضغط الذي مارسه 
الرئيس األميركي دونالد ترمب على بنك االحتياطي الفيدرالي، 
فإنها ال تستطيع حماية منطقة اليورو من االنقسامات السياسية 
التي ستحدث إذا وسع البنك المركزي األوروبي نطاق صالحياته.
تمثل  ماستريخت  معاهدة  أن  اتضح  المطاف،  نهاية  في 
في  ُأبِرمَت  فعندما  التاريخية«.  »الحتمية  لفكرة  قويا  تجسيدا 
العام 1992، كانت التحديات االقتصادية السائدة مختلفة تماما 
الحالية. حيث أجمعت اآلراء آنذاك على أن وجود  التحديات  عن 
أمور  محدودة  بصالحيات  مستقل  مركزي  وبنك  مالية  قواعد 
تفسر هذه  الواقع،  في  الكلي.  االقتصاد  استقرار  لتحقيق  كافية 
األلمان– الشماليين–وخاصة  األوروبيين  قبول  سبب  العوامل 

بفكرة العملة المشتركة في المقام األول.
اليوم،  ليحدث  كان  ما  اآلراء  في  التوافق  هذا  مثل  أن  الحق 
حيث تقودنا التحديات الجديدة نحو إجماع جديد على السياسة 
المالية والنقدية. فعلى جانبي المحيط األطلسي، طورت البنوك 
المركزية ميزانيات كبيرة وأصبحت »صانعة سوق«، وثمة حاجة 
النقدية  السياسات  صنع  بين  أوثق  تنسيق  إقامة  إلى  متزايدة 
المالية  السياسة  استخدام  يجب  أخرى،  ناحية  ومن  والمالية. 

بشكل أكثر فاعلية إلدارة الطلب.
وسيكون  تماما،  جديد  حوكمة  إطار  وجود  يستدعي  وهذا 
اليورو.  لمنطقة  بالنسبة  سيما  وال  للغاية،  صعبا  أمرا  إنشاؤه 
ومع ذلك ال يوجد خيار آخر، نظرا ألن استقاللية البنك المركزي 
كافية  تكون  لن  حمايتها،  ضرورة  من  الرغم  على  األوروبــي، 

لضمان استقرار االقتصاد الكلي.

 *

لوكريزيا ريشلين*

البنك املركزي األوروبي 
سيظل املؤسسة االقتصادية 

التي يُلجأ إليها كمالذ أخير

مخاوف اإلنتاج تضخ مليار دوالر في ميزانية مؤسسة النفط
المتكررة  للمطالبات  الرئاسي  المجلس  استجاب 
التي صدرت عن المؤسسة الوطنية للنفط برفع 
مخصصاتها المالية، في ظل مخاوف من انخفاض 
اإلنتاج خالل التسعة أشهر المقبلة، نتيجة نقص 
النفقات التشغيلية للمؤسسة والمرافق النفطية، 
المخصصات  بما ينذر بأزمة جديدة ربما تطول 

الحالي  الماليين  العامين  للبالد  المالية 
والمقبل.

ــرار الــمــجــلــس الــرئــاســي  ــ ق
تخصيص 1.5 مليار دينار )مليار 

الوطنية  للمؤسسة  دوالر( 
النفط  قطاع  لدعم  للنفط 
 ،2020-2019 في  والغاز، 
المخصصات  رفع  إلى  أدى 
المالية للمؤسسة إلى 3.7 
مليار دوالر، وحسب القرار، 

الماضي  ــد  األحـ ــادر  ــص ال
من  المبلغ  سحب  »سيجري 

المفروض  الــرســم  عــائــدات 
منذ  األجنبي  النقد  مبيعات  على 

الفجوة  لسد  محاولة  في   ،2018
السوق  وسعر  الرسمي  الصرف  سعر  بين 

فإنه  المجلس  عن  صادر  قرار  ووفق  الموازية«. 
جرى تخصيص »1.2 مليار دينار للمشروعات التي 
تساهم في المحافظة على معدالت اإلنتاج الحالي 
وزيادة القدرة اإلنتاجية لقطاع النفط والغاز«. كما 
»جرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى لسداد 
االلتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة 
للمؤسسة الوطنية للنفط«، وفق نص القرار. كما 
قرر الرئاسي أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع 
الطوارئ  »حساب  في  عليه  المنصوص  المبلغ 
هو  كما  اإلنفاق  من  النفط  مؤسسة  لتتمكن 

مخطط لها«.
وتشير األرقام الرسمية للترتيبات المالية خالل 
الفترة بين يناير وحتى أغسطس من العام الحالي 
مدفوعات  من  دوالر  مليار   2.7 »تخصيص  إلى 
النقد األجنبي للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي 
بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة«، 
ليرتفع المبلغ إلى نحو 3.7 مليار دوالر بعد القرار.

إعالن  بعد  جاء  »الرئاسي«  قرار  أن  إلى  يشار 
الماضي  األسبوع  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
انخفاض اإليرادات بنحو 5 % خالل شهر أغسطس 
الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، محذرة من 
انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خالل األشهر 
التسعة المقبلة، »في حال استمرار الحكومة بعدم 

تسييل الميزانيات المعتمدة«.
وفي هذا السياق، تقول المؤسسة إن الميزانية 
المجلس  أصــدره  الذي  القرار  حسب  المعتمدة 
إقرار  بشأن   )3755( رقم  مــارس  في  الرئاسي 
الترتيبات المالية للعام 2019، خُفضت بشقيها 
على  و40%   39% بنسبة  والرأسمالي  التشغيلي 
التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من 
النفط  رئيس مؤسسة  المؤسسة. وحسب  طرف 

األمر على ذلك  يقتصر  مصطفى صنع اهلل: »لم 
فحسب ففي شهر يوليو، ومن دون علم المؤسسة، 
للمرة  تدريجي  وبشكل  الرئاسي  المجلس  قام 
المعتمدة للمؤسسة  الميزانية  الثانية بتخفيض 
 150 )التشغيلي  قدره  بمبلغ  بشقيها  وشركاتها 

مليونًا والرأسمالي 100مليون(«.
المطلوبة  المبالغ  تسييل  يتم  »لم  وأضــاف: 
في حينها، حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب 
وأغسطس  ويوليو  ويونيو  مايو  لألشهر  الثاني 
إال بعد منتصف شهر سبتمبر، ما أدى إلى تراكم 
العاملة  الشركات  وعــزوف  القطاع  على  الديون 
عن تقديم الخدمات، باإلضافة إلى تأخر مرتبات 

الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة«.
من  تخوفًا  دولية  وهيئات  مؤسسات  وتبدي 

هبوط إنتاج النفط الليبي البالغ نحو 1.3 مليون 
بسبب  بقليل  ذلك  من  أقل  أو  يوميًا،  برميل 

األوضاع األمنية تحديدًا واالستثمارية أيضًا.
من  المقرب  »ستراتفور«  معهد  تقرير  وحذر 
السلبية  التداعيات  من  األميركية  االستخبارات 
النفط  من  ليبيا  صــادرات  توقف  أو  النخفاض 
بسبب انقطاع اإلنتاج في أعقاب الهجمات على 
على  األميركية  والعقوبات  السعودية  المنشآت 
إيران. وتوقع التقرير عواقب محتملة حال توقف 
األخيرة  تقييد  أهمها  الليبية،  النفط  صادرات 
وثانيها  الشرق،  إلى  المكررة  المنتجات  شحنات 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  قيام  إمكانية 
النقد  ومقدار  المالية  المدفوعات  عدد  بتقييد 

المتاح لشرق ليبيا.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.416دوالر أميركي
1.5517يورو

1.7283الجنية االسترليني
0.3775الريال السعودي
0.3855درهم إماراتي

0.1983االيوان الصيني
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بعد تحذيرات صنع الله.. »الرئاسي« يستجيب

مليار دوالر

● حقل الشرارة النفطي

طرابلس–الوسط

 قرار »الرئاسي« رفع مخصصات 
المؤسسة إلى 3.7 مليار دوالر

للمرة األولى.. سحب المبلغ من الرسم 
المفروض على مبيعات النقد األجنبي

نوفاك: كنا مستعدين للقيام بتحرك منسق إذا اقتضت الضرورة

»الفائض الروسي«.. صمام أمان عاملي بعد تفجيرات »أرامكو«
لهجمات  سعوديتان  نفطيتان  منشأتان  تعرضت  عندما 
كبيرة الشهر الماضي، كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر 

نوفاك مستعدًا لزيادة اإلنتاج لسد فجوة اإلمدادات.
وقال نوفاك لوكالة »رويترز« في مقابلة بموسكو: »لو 
اقتضت الضرورة، كنا مستعدين للقيام بتحرك منسق«، 
وأضاف: »كان لنا اتصال مع الوزير السعودي... قال إنهم 
يتدبرون أمرهم. وشعرت بأنه لم تكن هناك حاجة ألي 

إجراءات استثنائية«.
تمكن  المنصب،  في  مدار سبع سنوات قضاها  وعلى 
بتكوين طاقة  الروسية  النفط  إقناع شركات  نوفاك من 
بالده  واضعًا  اإلنتاج،  تخفيضات  خالل  فائضة  إنتاجية 
القادرون  المنتجون  المرنين، وهم  المنتجين  ضمن فئة 
القصير  المدى  في  النفط  من  إنتاجهم  ضبط  على 

للتماشي مع تقلبات الطلب في السوق.
ما  حد  وإلى  وحدها،  السعودية  كانت  السابق  وفي 
في  للتحوط  القدرة  تلك  مثل  لديها  والكويت،  اإلمارات 

مواجهة تقلبات اإلمدادات النفطية.
لذلك، فإنه عندما تحدث األمير عبد العزيز بن سلمان 
وزير الطاقة السعودي مع نوفاك بعد يومين من الهجمات، 
علم أن روسيا قد ترفع اإلنتاج بوتيرة سريعة إلى حد ما بما 
بين 0.3 و0.5 مليون برميل يوميًا، أو بين 0.3 و0.5 % 
من اإلنتاج العالمي إذا استمرت مشاكل اإلنتاج السعودي 

لفترة أطول مما كان متوقعًا.
نحو  تبلغ  فائضة  إنتاجية  طاقة  لدينا  إن  »قلنا  وقال: 
ألن  أعلى؛  اليوم  قدرتنا  لكن  يوميًا،  برميل  ألف   300
الشركات واصلت االستثمار )خالل خفض اإلنتاج(«، مؤكدًا 
ألف   500 نحو  تبلغ  الفائضة  اإلنتاجية  روسيا  طاقة  أن 

برميل يوميًا.
يوم  باركيندو،  محمد  لـ»أوبك«  العام  األمين  وقال 
في  للمساهمة  روسيا  على  يعول  إنه  الماضي،  االثنين 
تخفيف التوترات بين إيران والسعودية عضوي المنظمة، 
العالقات بينهما مستويات متدنية جديدة  اللتين بلغت 

بعد هجمات 14 سبتمبر.
ورتب نوفاك األسبوع الماضي أول اجتماع، منذ وقوع 
اإليراني  النفط  ووزير  العزيز  عبد  األمير  بين  الهجمات، 
بيجن زنغنه على هامش أهم منتدى للطاقة في روسيا. 
منافستها  على  الهجمات  بمسؤولية  السعودية  وتلقي 

اإلقليمية إيران، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال نوفاك: »أوبك منظمة ناضجة. رغم الخالفات على 
المستوى الثنائي، تتمكن دائمًا من التوصل لتوافق على 

المستوى متعدد األطراف«.
وزارة  من  دعــوات  نوفاك  يواجه  روسيا،  داخل  وفي 
المالية لزيادة إيرادات النفط في الوقت الذي تطالب فيه 

شركات مثل »روسنفت« بخفض الضرائب.
أقرب  أحد  سيتشن،  إيجور  »روسنفت«،  شركة  ويدير 
لنوفاك،  ينظر  وال  بوتين.  فالديمير  للرئيس  الحلفاء 
باعتباره من أعضاء دائرة بوتين الداخلية، التي تضم في 
في سان  التي قضاها  الفترة  قدامى من  أصدقاء  أغلبها 

بطرسبرغ.
بتخفيضات  بااللتزام  الصناعة  نوفاك  أقنع  ذلك،  ومع 
في  ضارية  معارضة  رغم  »أوبك«  مع  المشتركة  اإلنتاج 
بادئ األمر من سيتشن، الذي قال إن روسيا تفقد حصة 
إنتاج  يشهد  المتحدة، حيث  الواليات  لصالح  السوق  في 

النفط ازدهارًا.
ورد نوفاك بأن أبلغ الشركات أنه حري بهم االستفادة 
دون  الضخ  عن  بداًل  اإلنتاج  وخفض  األسعار  ارتفاع  من 

حساب في ظل مزيد االنهيار في األسعار.
ويضغط نوفاك حاليًا من أجل إصالح كبير في الضرائب 
إلعطاء روسيا قدرة أفضل على منافسة الواليات المتحدة 
اإلنتاج من  إلى عشرة ماليين طن في  وإدخال ما يصل 

االحتياطات غير االقتصادية حاليًا.

وفي ظل وجود احتياطات كبيرة بما يكفي للحفاظ على 
عام،   100 من  ألكثر  والغاز  عامًا،  لخمسين  النفط  إنتاج 
يقول نوفاك إن روسيا قد تحتاج إلى تسييل احتياطاتها 
بشكل أسرع رغم أنه ال يتوقع أن يخفض العالم استخدام 

النفط حتى 2050.
يواجهها  مشكلة  االحتياطات  تسييل  »سرعة  وقال: 
عديد الدول... األسواق تتغير.. اآلفاق تتغير.. تحتاج إلى 

أن تراقب باستمرار مدى تطور الموقف«.
المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  لزيادة  وفي ضوء خطط 
 2030 بحلول  طن  مليون   140 إلى  أضعافه  لخمسة 
قال  حاليًا،  االقتصادية  غير  النفط  احتياطات  واستخراج 
احتياطاتها  تحويل  بفاعلية  تسرع  روسيا  إن  نوفاك 
ستكون  المسال،  الغاز  سوق  »في  ــح:  وأوض لسيولة. 

المنافسة شرسة للغاية. ونحن مستعدون للمنافسة«.
وأضاف أن أغلب كميات الطاقة الجديدة ستتدفق إلى 
آسيا، حيث ينمو الطلب. وقال إنه على مدار العشر سنوات 
األخيرة، ارتفعت حصة المستهلكين اآلسيوين من حجم 
ومن   ،%  12.5 من   32% إلى  الروسية  الطاقة  صــادرات 

المقرر أن تزداد بشكل أكبر.
وتعهد بوتين بتنويع صادرات الطاقة وسط ضغوط 
واالتحاد  المتحدة  الــواليــات  من  عقوبات  عن  ناجمة 

األوروبي على روسيا بشأن أوكرانيا.
يعود  مما  ترتفع  آلسيا  الصادرات  إن  نوفاك  وقــال 
بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب هناك على الطاقة وليس 
ألسباب سياسية. وأردف قائاًل: »ال أفكر بشأن العقوبات 
كل يوم. سنتأقلم مع أي ظرف. أرني مثااًل واحدًا على تأثير 
العقوبات. نعم، إنها تؤثر اقتصاديًا لكنها ال تحقق الهدف 

الذي فرضت من أجله. انظر فقط إلى إيران«.

●منشأة إلنتاج الديزل يف حقل نفط يف إقليم إيركوتسك الروسي. )أرشيفية: رويترز(

وزير الطاقة الروسي: الطاقة اإلنتاجية 
الفائضة تبلغ نحو 500 ألف برميل 

يومياً

باركيندو يعول على روسيا للمساهمة 
في تخفيف التوترات بين إيران 

والسعودية

»فيتش« تخفض التصنيف 
ـ»أرامكو« االئتماني ل

تصنيف  االئتمانية  للتصنيفات  »فيتش«  مؤسسة  خفضت 
شركة »أرامكو« النفطية السعودية درجة واحدة بعد هجمات 
الشهر الماضي على منشأتي إنتاج، لتضع تصنيف شركة النفط 
السعودية،  تصنيف  مع  المساواة  قدم  على  العمالقة  الوطنية 

الذي خفضته الوكالة في 30 سبتمبر
كانت »أرامكو«–أكبر شركة نفط في العالم واألعلى ربحية–
أبريل  فيتش في  A+ دنع من  لها  ائتماني  أول تصنيف  نالت 
ذلك  في  »فيتش«  وقالت  لها.  عام  سندات  إصدار  أول  قبيل 
أعلى من  لـ»أرامكو«  المنفرد  االئتماني  األداء  ملف  إن  الوقت 
AA+ لداعي و كلذ، لكن تصنيفها »يقع تحت سقف التصنيف 

السعودي في ضوء العالقة القوية بين الشركة والدولة«.
خفضت  إنها  »رويــتــرز«،  وكالة  حسب  »فيتش«،  وقالت 
نظرة  مع  لكن   ،A ىلإ  A+ نم واحدة،  درجة  أرامكو  تصنيف 
مستقبلية مستقرة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط 
تنامي  أيضا  االعتبار  في  أخذ  »الخفض  أن  مضيفة  ألرامكو، 
المالي  العجز  عن  المنطقة، فضال  في  الجيوسياسية  التوترات 

المستمر للدولة، وعوامل أخرى«.
في  قدما  »أرامكو«  مضي  مع  التصنيف  خفض  ويتزامن 
المستثمرون  وينظر  العام.  هذا  أولي  عام  طرح  إطالق  خطط 
المخاطر  تقييم  معايير  كأحد  االئتمانية  التصنيفات  إلى 
للحكومات والشركات. وقالت فيتش »من المستبعد أن يكون 
للطرح العام األولي في حد ذاته أي أثر كبير على المركز المالي 

ألرامكو السعودية«.
وأضافت أن تقييم األداء االئتماني المنفرد ألرامكو لم يتغير 
aa+ دنع. وتابعت »نقدر أن الحادث لن يكون له أثر ملموس 
العام  في  السعودية  ألرامكو  والمالي  التشغيلي  األداء  على 
 75 إلى  األرباح  توزيعات  بزيادة  »أرامكو«  وتعهدت  بأكمله«. 

مليار دوالر على األقل في 2020 وما بعده.
بوسع  سيكون  أنه  المالي  نموذجنا  »يُظهر  فيتش  وقالت 
الشركة الحفاظ على هذا المستوى من توزيعات األرباح دونما 
 aa+ دنع درفنملا ينامتئلاا ءادلأا فينصتل انريياعم نع فارحنا

في إطار افتراضاتنا الحالية للسعر«.
الطرح األولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان لجذب رؤوس األموال األجنبية وتنويع 
موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
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اقتصاد  إن  المقيل  األسبوع  اليورو  منطقة  وزراء  إبالغ  األوروبية  المفوضية  تعتزم 
النقدية  الدول ذات السيولة  إلى تحفيز مالي استباقي من  المتباطئ بحاجة  المنطقة 

الوفيرة مثل ألمانيا وهولندا للحيلولة دون فترة طويلة من النمو المنخفض.
القادم  لالجتماع  معدة  نقاش  ورقة  في  األوروبي  لالتحاد  التنفيذية  الذراع  وتقول 
النشاط االقتصادي  اليورو في لوكسمبورج إن  التي تستخدم  الـ19 دولة  لوزراء مالية 
لمنطقة اليورو لن ينتعش هذا العام. يتردد في الورقة، التي اطلعت عليها »رويترز«، 
ماريو  واليته  المنقضية  األوروبــي  المركزي  البنك  لرئيس  سبتمبر  تصريحات  صدى 
تحفيز  طريق  عن  النقدية  السياسة  جهود  دعم  على  الحكومات  حض  عندما  دراجي، 
المتباطئ  »النمو  الوثيقة  في  المفوضية  وقالت  أيضا.  المالية  السياسة  عبر  النمو 
والمخاطر الموروثة للوضع الحالي قد تستدعي نهجا استباقيا، ال نهج رد الفعل، تجاه 
السياسة المالية«. وأضافت أن على الحكومات أن تتحرك اآلن ألن أثر تغييرات السياسة 

المالية على االقتصاد يستغرق وقتا.

منطقة اليورو بحاجة لتحفيز مالي استباقي

المناطق  في  موظفيها  إن  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  قالت 
عدم  بسبب  سبتمبر  شهر  راتب  يتسلموا  لم  والشرقية  الوسطى 
بتعطيل  الموقتة،  الحكومة  من  المعين  اإلدارة  مجلس  قيام 
االعتراف  المصارف  ورفــض  طرابلس،  من  القادمة  الــرواتــب 

المصرفية. الحسابات  على  الحجز  وبالتالي  بشرعيته«، 
بن  عماد  اإلدارة  مجلس  رئيس  لسان  على  الشركة  وأوضحت 
راتب  حوافظ  إحالة  عن  امتنع  الموازي  اإلدارة  »مجلس  أن  كورة 
إدارة  إلى  والشرقية  الوسطى  المناطق  لموظفي  سبتمبر  شهر 
»العبث  بمحاولة  كورة  بن  وصفه  ما  وهو  بطرابلس«،  الشركة 
بعد  عاملينا،  عيش  بسبل  والتالعب  والمعاناة  الفوضى  وخلق 
األرصدة  على  االستيالء  في  اآلن  حتى  الموازي  المجلس  فشل 

للشركة«. الرئيسية  المصرفية 
المناطق  في  البريقة  بشركة  العاملين  كــورة  بن  وخاطب 
للتوصل  جهدنا  قصارى  نبذل  »إننا  قائاًل:  والشرقية،  الوسطى 
لموظفي  لجميع  سبتمبر  شهر  راتــب  لوصول  سريع  حل  إلــى 
إلى  الفتًا  ممكن«،  وقت  أقرب  في  والشرقية  الوسطى  المناطق 
األخرى  ليبيا  مناطق  جميع  في  الموظفين  رواتب  دفع  جرى  أنه 
عبر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  نشرته  بيان  حسب  تأخير،  دون 
الوطنية  المؤسسة  ودانت  الثالثاء.  اليوم  اإللكتروني  موقعها 
التابعة لها،  البريقة  الرامية إلى تقسيم شركة  للنفط، المحاوالت 
إدارة  مجلس  بتعيين  الموقتة  الحكومة  قيام  رفضها  عن  معربة 

مواٍز للشركة، وتعتبره »والعدم سواء«.

»البريقة«: املجلس املوازي وراء تعطيل وصول الرواتب في املناطق الوسطى والشرقية
السعر بالدوالرنوع الخام

58.86برنت

53.15غرب تكساس

56.76دبي

59.09سلة أوبك

54.70أورال
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مليارات  ثالثة  البالغ  الدعم  نصف  تلقيه  السودان  أعلن 
ومن  أبريل،  في  واإلمارات  السعودية  به  تعهدت  الذي  دوالر 

المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.
المساعدة  حزمة  تقديم  على  الخليجيتان  الدولتان  واتفقت 
البشير،  عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة  من  قصير  وقت  بعد 
السودان  لقيادات  بالنسبة  موعده  في  نجاة  طوق  يمثل  مما 

العسكرية الجديدة.
البدوي  إبراهيم  المالية  وزير  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
في  دوالر  مليون   500 أودعتا  واإلمــارات  السعودية  إن  قوله 
مليار  قيمته  ما  تسلم  جرى  بينما  السوداني،  المركزي  البنك 
اإلنتاج  ومدخالت  والقمح  البترولية  المنتجات  من  دوالر 

الزراعي.
الخبز  على  للحصول  طويلة  طوابير  في  االصطفاف  وبات 

والوقود من المظاهر المتكررة ألزمة السودان االقتصادية.
دولة  وسفير  المملكة  بسفير  التقيت  »أنا  البدوي  وقال 
حيخدنا  اهلل  شــاء  إن  مبرمج  جــدول  على  واتفقنا  اإلمـــارات 
من  تبقى  ما  نخلص  عشان   2020 نهاية  لغاية  )سيأخذنا( 
المنحة«. وكان يتحدث على هامش فعالية في أبوظبي، حيث 
يزور رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك بعد أن سافر إلى الرياض 

في وقت سابق هذا األسبوع.
إعالمي  مكتب  أي  من  فوري  رد  على  الحصول  يتسن  ولم 
رسمي للسعودية واإلمارات على طلب من »رويترز« للتعقيب.

زيارته  في  الجديد  السودان  وزراء  رئيس  بصحبة  وكان 
االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  البرهان  الفتاح  عبد  للخليج 
إنقاذ  خطة  الماضي  الشهر  البدوي  وأعلن  كبار.  ومسؤولون 
مع  التضخم  كبح  تستهدف  أشهر،  تسعة  مدتها  اقتصادي 
والتي ستبقي على دعم  السلع األساسية،  إمدادات من  تدبير 

الخبز والوقود حتى يونيو 2020 على األقل.

سعر النفط والبطالة أكبر تحديني لالقتصاد الليبي
ــدول  ال كــإحــدى  تحد  أكبر  ليبيا  يعترض 
المنخفضة  ــار  األســع للنفط،  الــمــصــدرة 
سعر  أعلى  إلى  تحتاج  التي  وهي  للبترول، 
يليها  الــجــاري،  للعام  ميزانيتها  لموازنة 
الشباب  بين  البطالة  مستوى  ارتفاع  خطر 
الليبي، حسب آخر تقرير للمنتدى االقتصادي 

العالمي.
على  الطاقة  أســعــار  مخاطر  وتهيمن 
مخاوف الشركات في الشرق األوسط وشمال 
في  االستقرار  عدم  استمرار  بسبب  أفريقيا، 
للمنتدى  تقرير  وفق  واإلنتاج،  النفط  تكلفة 

الثالثاء. نشر 
العالمية  التجارية  الــتــوتــرات  وتـــؤدي 
أسعار  أسواق  على  الضغط  إلى  المستمرة 
الدولي  النقد  صندوق  يتوقع  حيث  الطاقة، 
خالل  منخفضة  النفط  أســعــار  تظل  أن 
المنتدى  وذكر  المقبلة.  القليلة  السنوات 
قبل  من  خطر  أكبر  باعتبارها  المشكلة 
في  الدولة  وهي  البحرين،  من  المجيبين 
المنطقة التي تتطلب ثاني أعلى سعر للنفط 

ليبيا. بعد  ميزانيتها،  لموازنة 
لبرميل  دوالرا   71 سعر  إلى  ليبيا  وتحتاج 
النفط من أجل موازنة ميزانيتها، خالل العام 
على  الحفاظ  في  صعوبات  وسط  الجاري، 
إنتاجها الحالي، بسبب التوترات األمنية منذ 

الماضي. أبريل  العاصمة  الهجوم على  بدء 
 20.2 بلغت  نفطية  إيرادات  ليبيا  وحققت 
الثمانية  في  دوالر(  مليار   14.3( دينار  مليار 
تقديرات  وفــق  الــعــام،  مــن  األولــى  أشهر 

المركزي. ليبيا  مصرف 
تخوفا  دولية  وهيئات  مؤسسات  وتبدي 
نحو  البالغ  الليبي  النفط  إنتاج  هبوط  من 
ذلك  من  أقل  أو  يوميا،  برميل  مليون   1.3
تحديدا  األمنية  ــاع  األوضـ بسبب  بقليل 

أيضا. واالستثمارية 

المقرب  »ستراتفور«  معهد  تقرير  وحذر 
التداعيات  من  األميركية  االستخبارات  من 
ليبيا  صادرات  توقف  أو  النخفاض  السلبية 
في  اإلنــتــاج  انقطاع  بسبب  النفط،  مــن 
السعودية  المنشآت  على  الهجمات  أعقاب 

إيران. على  األميركية  والعقوبات 
تضم  عالمية  استقصائية  دراسة  وحسب 
 133 التنفيذيين من  المديرين  12897 من 
على  الثانية  السنة  هي  هذه  فإن  اقتصادا، 
الطاقة  أسعار  ذكر  فيها  يتم  التي  التوالي، 

في  المجيبين  بين  الشاغل  الشغل  باعتبارها 
لممارسة  اإلقليمية  المخاطر  حول  المنتدى 

األعمال.
العام  نهاية  »شــهــدت  التقرير:  ــال  وق
2018 وبداية العام 2019 تقلبات هائلة في 

الخام  النفط  انخفض سعر  إذ  القطاع...  هذا 
بنحو 40 % في الربع الرابع، ثم ارتفع بشكل 

حاد في وقت مبكر من هذا العام«.
العالمي:  االقــتــصــادي  المنتدى  ــال  وق
من  كثير  فــي  الخطط  مــن  الــرغــم  »على 
األنشطة  فإن  اقتصاداتها،  لتنويع  الــدول 
عائدات  على  بشدة  تعتمد  التي  الحكومية، 
للناتج  الرئيسية  المكونات  تظل  النفط، 

اإلجمالي«. المحلي 
والثالثة  الثانية  المرتبتين  في  جاء  كما 
اإلقليمي  المستوى  على  المخاطر  حيث  من 
أكبر  بين  من  وهي  والبطالة،  المالية  األزمة 

عالمية. اقتصادية  مخاوف  خمسة 
العالمي  االقتصادي  المنتدى  لتقرير  ووفقا 
يواجه كثير من شباب الدول العربية مستويات 
عالية من البطالة، حيث تبلغ 47 % في عمان، 
و45 % في ليبيا، و35 % في تونس، و35 % في 

مصر، و33 % في األردن.
وحذرت الدراسة من ازدياد الوضع صعوبة 
يدخل  حيث  المقبلة،  الخمس  السنوات  »في 

نحو 27 مليون شاب سوق العمل«.
في المقابل أشار التقرير إلى زيادة حادة في 
المالية  المديونية بالمنطقة منذ األزمة  حجم 
البلدان المصدرة  العالمية، وعلى األخص في 
للنفط. وقال التقرير إن الديون بين مصدري 
المحلي  الناتج  من   %  33 إلى  ارتفعت  النفط 
الزمن.  من  عقد  قبل   %  13 من  اإلجمالي، 
»ارتفع  للنفط،  المستوردة  البلدان  بين  ومن 
الدين من 64 % إلى 85 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي« خالل الفترة نفسها.
البارزة  االقتصادية  المخاوف  وتشمل 
األخرى، التي تم ذكرها من قبل المشاركين 
ــمــي، الــهــجــمــات  ــال ــع ــالع ال ــط ــت فــي االس
اإللكترونية وفشل اإلدارة الوطنية. وتم ذكر 
من  قلق  مصدر  كأهم  السيبرانية  الهجمات 
قبل المديرين التنفيذيين في كل من أوروبا 

الشمالية. وأميركا 

3 مليارات دوالر دعما 
خليجيا للسودان

المنتدى االقتصادي العالمي:

احتياطي الصني يهبط إلى
3 تريليون دوالر في سبتمبر

»إتش إس بي سي« تعتزم 
إلغاء 10 آالف وظيفة

من  أكثر  األجنبي  النقد  من  الصين  احتياطيات  تراجعت 
أكبر  من  اليوان  انتعاش  رغم  الماضي  سبتمبر  في  المتوقع 
انخفاض شهري له في 25 عاما في أغسطس، وسط تباطؤ في 

االقتصاد المحلي وتنامي توترات التجارة الصينية األميركية.
وانخفضت احتياطيات الصين–األكبر في العالم–14.8 مليار 
بيانات  بحسب  دوالر،  تريليون   3.092 إلى  سبتمبر  في  دوالر 

رسمية صدرت األحد الماضي.
تراجع  ــم  آراءه »رويــتــرز«  استطلعت  اقتصاديون  وتوقع 
 3.101 إلى  أغسطس  عن  دوالر  مليارات  ستة  االحتياطيات 
انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات في أسعار  تريليون دوالر. جاء 
الصرف  مكتب  قاله  حسبما  األصول،  أسعار  وفي  العملة  صرف 

األجنبي الصيني في بيان صدر بعد نشر األرقام.
البيئة  في  الضبابية  تنامي  البيان  بحسب  المتوقع  ومن 
أسواق  في  تزيدالتقلبات  وأن  الدولية  والمالية  االقتصادية 
وتصاعد  العالمي  االقتصاد  تباطؤ  ظل  في  العالمية  المال 

الحماية التجارية.
مدار  على  األموال  رؤوس  نزوح  احتواء  الصين  واستطاعت 
الواليات  مع  التجارية  الحرب  تصاعد  رغم  المنقضي  العام 

المتحدة وتباطؤ النمو االقتصادي في الداخل.
في  المسجة  الدنيا  مستوياتها  من  االحتياطيات  وانتعشت 
رؤوس  حركة  على  قيود  بفضل   2018 األول  تشرين  أكتوبر 
والسندات  األسهم  في  األجنبي  االستثمار  وتزايد  ــوال  األم

الصينية.

البريطانية  المصرفية  سي«  بي  اس  »اتش  مجموعة  تعتزم 
جريدة  أفــادت  ما  وفق  جديدة،  وظيفة  آالف  عشرة  إلغاء 
من  شهرين  بعد  وذلــك   ، البريطانية  تايمز«  »فايننشل 
إلغاء  عن  واإلعــالن  المفاجئة  التنفيذي  مديرها  استقالة 
والحرب  بريكست  تحديات  ظل  في  وظيفة،  آالف  أربعة 

المنخفضة. الفائدة  ومعدالت  التجارية 
مرتفعة  وظائف  رئيس  بشكل  التسريح  عمليات  وتطال 
التكاليف يقودها  األجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض 
فلينت  جون  خليفة  كين،  نويل  الجديد،  التنفيذي  المدير 

الذي استقال مطلع أغسطس، حسب »فرانس برس«.
»نعلم  هويته:  عن  يكشف  لم  مصدر  عن  الجديدة  ونقلت 
تكاليفنا  بشأن  ما  بأمر  نقوم  أن  علينا  أن  سنوات  منذ 
مضيفا  الموظفين،  منها  كبير  جزء  يشمل  والتي  التشغيلية، 
الصعوبة.  شديدة  نماذج  إعــداد  عملية  حاليا  »تجري  أنه 
أوروبا،  في  الموظفين  من  العدد  هذا  لدينا  لماذا  نتساءل 
من  األجزاء  بعض  في  رقمين  من  مكونة  عائدات  لدينا  فيما 
أغسطس  مطلع  لندن  مقرها  التي  المجموعة  وأعلنت  آسيا«. 
فلينت  جون  التنفيذي  لمديرها  المفاجئة  االستقالة  عن 
تعطي  أن  دون  المنصب،  تسلمه  من  فقط  شهرا   18 بعد 
عزمها  عن  كشفت  نفسه،  الوقت  وفي  لقراره.  محددا  سببا 
إطار  في  إدارية،  وظائف  معظمها  وظيفة،  آالف  أربعة  إلغاء 
لالضطراب  التصدي  إلى  تهدف  جديدة  هيكلة  إعادة  عملية 

العالمي. االقتصادي 
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الجزائر – عبد الرحمن أميني

أميركا تكثف الضغوط على الصني
بـ »الذكاء الصناعي«

تجارية  محادثات  المتحدة  الواليات  استبقت 
الخميس،  اليوم  الصين،  مع  المستوى  رفيعة 
التجارة  مجال  في  السوداء  قائمتها  بتوسيع 
الــذكــاء  شــركــات  كــبــرى  مــن  بعضا  لتشمل 

الناشئة. الصناعي الصينية 
من  الصينية  الشركات  اإلجــراء  ذلك  ويمنع 
دون  األميركية  الشركات  من  مكونات  شراء 
قد  خطوة  وهي  األميركية،  الحكومة  موافقة 
تنطوي على عراقيل. وذلك نفس النموذج الذي 
نفوذ  لتقييد  محاولتها  في  واشنطن  استخدمته 
تقول  ما  بسبب  تكنولوجيز«  »هــواوي  شركة 

إنها أسباب متعلقة باألمن القومي.
التحرك  ذلك  أن  أميركيون  مسؤولون  ويرى 
مع  التجارية  المحادثات  باستئناف  مرتبط  غير 
إنه  محللون  يقول  لكن  األسبوع،  هذا  الصين 
في  ترامب  دونالد  الرئيس  استمرار  إلى  يؤشر 
اقتصادين  أكبر  يسعى  بينما  المتشدد  موقفه 
في العالم إلى إنهاء حربهما التجارية المستمرة 

منذ 15 شهرا.
األميركي  الرئيس  إعــالن  رغــم  ذلــك  يأتي 
يفضل  أنــه  الماضي  اإلثنين  ترامب  دونالد 
الصين  مع  شامل  تجاري  اتفاق  إلى  التوصل 
األبيض  البيت  وأعلن  بداًل عن معاهدة جزئية. 
األميركي  التجاري  الممثل  أن  اإلثنين  بيان  في 
ستيفن  الــخــزانــة  ــر  ووزيـ اليتهايزر  ــرت  روبـ
منوتشين سيقودان المفاوضات كما في جوالت 
السابقة مع وفد صيني برئاسة نائب  التفاوض 

رئيس الوزراء ليو هي.
المرتقبة،  المحادثات  أهمية  إلى  وفي مؤشر 
سيضم الوفد الصيني أيضا وزير التجارة تشونغ 
شان وحاكم البنك المركزي يي غانغ ونائب وزير 
وبعدما  شيجون،  وانغ  والمعلوماتية  الصناعة 
عاودت شراء  أنها  الماضي  الشهر  بكين  أعلنت 
من  والصويا  الخنزير  لحوم  من  كبيرة  كميات 
إلى  الصيني  الوفد  سيضم  المتحدة،  الواليات 

واشنطن وزير الزراعة هان جون.
أن  األميركية  اإلعالم  وسائل  بعض  وأوردت 
مدى  من  كبير  بشكل  حدت  الصينية  السلطات 
لكن  بحثها،  تعتزم  التي  الخالفية  المواضيع 
ستطرح  المسائل  كل  أن  يؤكد  األبيض  البيت 
للشركات  الممنوحة  المساعدات  ذلك  في  بما 
التطرق  بكين  تود  ال  والتي  الصينية  الرسمية 

إليها من جديد.
أن  األميركي  الرئيس  أجــهــزة  وأوضــحــت 
نقل  عمليات  ستتضمن  البحث  »مواضيع 
الفكرية  الملكية  وحق  القسرية  التكنولوجيا 
والزراعة  الجمركية  غير  والحواجز  والخدمات 

لقاء  عقد  مبدأ  عن  وُأعلن  القوانين«.  وتطبيق 
ذكر  دون  من  أسابيع،  عدة  قبل  الطرفين  بين 

أي تاريخ رسميا حتى اآلن.
يريد  أنه  الجمعة  منذ  أعلن  ترامب  وكــان 
»اتفاقا جيدا« وإال لن يكون هناك اتفاق إطالقا. 
قوة  موقع  في  المتحدة  الواليات  أن  يرى  وهو 
فعال  تريد  »الصين  أن  مؤكدا  المفاوضات،  في 
التي  المشددة  الجمركية  الرسوم  ألن  اتفاقا« 

فرضتها عليها واشنطن تضعف اقتصادها.
يخوض  ــذي  ال الجمهوري  الرئيس  ــان  وك
21 سبتمبر  حملة للفوز بوالية ثانية، أعلن في 

مع  تجاري  اتفاق  إلى  للتوصل  بحاجة  ليس  أنه 
بكين قبل انتخابات 2020، مشددا على حيوية 
المفاوضات  نتيجة  وتبقى  األميركي.  االقتصاد 
الساعة في وقت بدأ  التجارية غير واضحة حتى 
االقتصاد األميركي يتأثر بالتقلبات الناجمة عن 
هذا الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف 

العام.
األبيض  للبيت  االقتصادي  المستشار  ووفق 
المتبادلة  الجمركية  الرسوم  فإن  كادلو،  الري 
األميركي.  االقتصاد  تباطؤ  خلف  السبب  ليست 
ولدى سؤاله عن احتمال توقيع اتفاق موقت مع 
الصين بدال عن اتفاق شامل، قال كادلو »سنرى 
منفتحون  وإننا  الطاولة،  على  سيطرحونه  ما 
على هذه الفكرة«، مخالفا بذلك موقف ترامب.

بفرض  يهدد  األميركي  الرئيس  يــزال  وال 
الواردات  على  جديدة  مشددة  جمركية  رسوم 
استراتيجية  أن  ــو  ول الصين،  مــن  القادمة 
حتى  مجدية  تكن  لم  هذه  القصوى  الضغوط 
 15 استحقاق  قبل  المفاوضات  وتجري  اآلن. 
جديدة  زيادة  لدخول  المحدد  التاريخ  أكتوبر، 
حيز   30% إلى   25% من  الجمركية  الرسوم  في 
 250 بقيمة  صينية  بضائع  مستهدفة  التنفيذ، 
إرجــاء  على  وافــق  ترامب  وكــان  دوالر.  مليار 

تطبيق الزيادة 15 يوما بطلب من بكين.

الالئحة السوداء تستهدف منع شراء 
مكونات من الشركات األميركية دون 

موافقتها

ترامب يقول إنه يفضل التوصل إلى 
اتفاق تجاري شامل مع الصين

واشنطن – وكاالت

  استباقا للمباحثات التجارية

العجز والدين أكبر املتضررين 
من »بريكست« دون اتفاق

من  بريطانيا  خروج  أن  من  البريطاني  الضريبية  الدراسات  معهد  حذر 
وارتفاع  العام،  العجز  تفاقم  إلى  سيؤدي  اتفاق  دون  األوروبــي  االتحاد 
المديونية إلى أكثر من 90 % من الناتج المحلي اإلجمالي، للمرة األولى 

في تاريخ البالد منذ نحو 50 عاما.
وال تستبعد الحكومة خروجا دون اتفاق من االتحاد األوروبي، وذلك مع 
إلى تسوية مع  التوصل  للخروج، دون  المقرر  الموعد  أكتوبر،   31 اقتراب 

األوروبيين، حسب وكالة »فرانس برس«
تراجع  إلى  سيؤدي  الذي  السيناريو،  هذا  األعمال  أوســاط  وتخشى 

النشاط االقتصادي، وبالتالي تراجع في اإليرادات الضريبية.
حوافز  خطة  وضع  على  مجبرة  السلطات  ستكون  نفسه،  الوقت  وفي 
مالية لدعم االقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، مما سيزيد قليال 

من العبء على الحسابات المالية العامة.
وفي حال خروجها دون اتفاق سيرتفع الدين العام ألكثر من 90 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي، وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ 
منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 

80,9 % في أغسطس.
وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 
المحلي  الناتج  من   %  2,3 نسبته  ما  أي  المقبل،  العام  جنيه  مليار   50
و2019،   2018 بين  المالية  السنة  في   %  1,2 بلغ  بأنه  علما  اإلجمالي، 

أدنى مستوى له منذ 17 عاما.
لكن خروجا دون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى »عشرة مليارات 

جنيه أي 4 % من الثروة الوطنية«، حسب المعهد.
وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، 
التي  المالية  األهداف  تنتظر مصير »بريكست«، قد تخلت عن  أن  ودون 
حددتها، وهي إبقاء العجز العام دون معدل 2 % وتحقيق التوازن المالي، 

بدءا من العام 2020.
ويريد وزير المالية المحافظ، ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريبا 
البالد  به  تتمتع  الذي  المالي  المناورة  هامش  استغالل  األولى،  موازنته 
ليعلن عن إنفاقات بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز 

االقتصاد.
لكن معهد الدراسات الضريبية أبدى تحفظات على هذه الخطة. وأكد 
أنه »نظرا إلى مستوى عدم اليقين الكبير والمخاطر المحيطة باالقتصاد 
حال  وفي  ضريبية«،  هدايا  نمنح  أن  الممكن  من  ليس  العامة،  والمالية 
»بريكست« دون اتفاق فإن هذه الحوافز المالية يجب أن تكون »موقتة«، 

وفق ما رأى بول جونسون، مدير المعهد.
وأكدت الحكومة من جهتها أنها جاهزة لـ»بريكست« دون اتفاق، وتعد 
إلجراءات استثنائية، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات لمدة عام، 

بهدف الحد من ارتفاع األسعار.
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أبو القاسم قزيط*

محمد خليفة

جمهورية  في  وطنية  أيقونة  إلى  تحولن  ميرابال  ــوات  واألخ وأيقوناتها،  رموزها  أمة  لكل 
الدومينيكان، وأصبح لهن متحف في مدينة »أوخو دي كوا« يخلد ذكرى الفراشات الثالث.

الرهيب،  الدومينيكان  جمهورية  ديكتاتور  يعارضن  كن  أخوات  ثالث  هن  ميرابال  األخوات 
روفائيل تروخيليو »1930 1961-«.

مئتي  فئة  من  العملة  ورقة  تزين  تيريزا«  باتريسيا،  »منيريفا،  الثالث  األخوات  صور  اليوم 
بيسوس »البيسوس عملة الدومينيكان«.

تخليد الفراشات الثالث تخطى أرخبيل الدومينيكان، بل أصبحن أيقونة كونية تتجاوز األعراق 
واألديان والجغرافيا، فاألمم المتحدة صوتت العتبار اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 
من كل عام، هو ذكرى تخلد األخوات ميرابال وهو اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي 

بلغ مداه في اغتيال األخوات ميرابال في 25/ 11/ 1960.
لم تحمل األخوات ميرابال السالح، بل كن يواجهن الطغيان والديكتاتورية بالكلمة والحجة، 
الفراشات ميرابال، وهن  باغتيال  زبانيته  إلى  وأوعز  تروخيليو ضاق ذرعًا بهن،  الديكتاتور  لكن 

يقدن سيارتهن الجيب في طريق العودة من زيارة أزواجهن المعتلقين في سجون تروخيليو.
رغم حالة الرضوخ العجيب في الدومينيكان، إال أن الضمير الدومينيكاني احتمل أي شيء إال 
استخدام العنف المفرط ضد السيدات، وتحول مقتل األخوات ميرابال بطريقة مرعبة إلى مهماز 
يطلق شرارة مقاومة الطغيان، بعد أن كان تروخيليو يعول على أن العنف المفرط هو لجام ألي 

فعل متمرد كما كان دائمًا في الدومينيكان وفي كل مكان.
وعندما  مداها،  بلغت  »الديكتاتورية«  أن  يعني  فهذا  للديكتاتورية  النساء  تتصدى  عندما 
تتجاسر الديكتاتورية على المرأة فهي متوحشة وسادية ولكنها بذات الوقت مرتعشة ومرعوبة.

الروائي البيروفي الحائز جائزة »نوبل« 2010 ماريو فارغاس يوسا، في روايته الشهيرة »حفلة 
أن  رغم  للديكتاتورية،  القبيح  المثال  وتروخيليو«  »الدومينيكان  قصة  تكون  أن  اختار  التيس« 
الروائي المهموم بالسياسة والذي ترشح لالنتخابات الرئاسية في بلده، البيرو، قادم من أميركا 

الالتينية التي تعتبر منجمًا حقيقيًا للديكتاتوريات في ثمانينات القرن الماضي وما قبلها.
وصفها  على  الجميع  اجتمع  لكن  آخرون،  معها  واختلف  البعض  معها  اتفق  سرقيوة  سهام 
اعتبرت دائمًا فضيلة مرتبطة  التي  الفضيلة  أنها دفعت ثمن هذه  بالشجاعة، ومما الشك فيه 

بالرجال دون النساء.
تكون  ديكتاتورًا  الرجل  يكون  وعندما  ونزواتهم،  بالرجال  ارتبطت  ما  كثيرًا  النساء  مصائر 

النزوات منفلتة من عقالها.
رمزًا  أضحين  بأن  اإلنساني  التكريم  ثم  الدومينيكاني،  التكريم  ميرابال  األخوات  استحقت 

لضحايا العنف السياسي الموجه ضد المرأة، بل العنف في إطاره األوسع.
كما أن هذا العنف قدح جذوة تحت الرماد، جذوة العزة والكرامة الدومينيكانية التي أسقطت 

الديكتاتور بعد أقل من عام على واقعة األخوات ميرابال.
كيوم  تغييب سرقيوة  يوم  يوليو   17 يوم  إطالق  على  الليبية  النسائية  القوى  فهل ستعمل 

وطني ضد العنف الموجه ضد المرأة في ليبيا.
وهل هناك جذوة تحت الرماد تقدحها واقعة تغييب سرقيوة، وينتصر لها وتنصف كما فعل 
الدومينيكان، أم أن الظاهرة الدومينيكانية تبقى عصية التكرار حتى لدى أحفاد »وامعتصماه«؟!

* عضو مجلس الدولة

نور الدين السيد الثلثي

العود أحمد

الدولة  سقطت  وقبيلة.  لمدينةٍ  والتعصب 
واشتعلت حروبٌ كان لألجنبي فيها دورٌ محوري. 
بالد  إلى  وغادر  أثرى،  من  وأثرى  مات،  مَن  مات 
»هي  اكتسب.  وما  بأهله  غادر،  من  الواسعة  اهلل 
مهجره  من  أحدهم  قــال  فيها؟«  ينقعد  بــالد 
»يصير  سؤال:  على  ردا  الجديد،  القديم  اللندني 

تخلي وراك شباب كانوا عابيين عليك؟«.
عاتية من  األحداث موجٌة  أبرزَ  الشرق كان  في 
بين  كبرى  مواجهاتٌ  تلتها  والتخريب،  االغتياالت 
فرضها  أرادت  متطرفًة  شعاراتٍ  رفعت  جماعاتٍ 
للجيش  ونواةٍ  جهة،  من  السالح  وقوة  بالترهيب 
أخرى.  جهة  من  عليها  القضاء  بهدف  تأسست 
كانت حربًا طاحنة استمرت أكثر من أربع سنوات، 
بوسط  الدمار  ولحِق  الشهداء،  آالف  فيها  سقط 
تلك  هزمت  ودرنة.  بنغازي  العريقتين  المدينتين 
»ميثاق  روح  إضعاف  في  فكرها  وفشل  الجماعات، 
الحرابي«، التي بقيت هاديًا إلعالء مصلحة الوطن 
المتغيرات  تأثيرها بسبب  فوق ما عداها، وإن فتر 

الماضية. العقود  المجتمعية على مدى 
قبائل  ومشايخ  عمد  بين  الحرابي  ميثاق  أبرم 
الحرابي وأعيان مدينة درنة يوم 18 أبريل 1946، 
بيننا،  نزاٍع  وكل  »بإيقاف كل خصومة  متعهدين: 
فال نسمح بإثارة فتنة قديمة أو جديدة، وال نسمح 
بالمطالبة بحق قديم... رغبًة منا في جمع الكلمة 
حتى  المجهودات...  القلوب...وتوحيد  وتأليف 
وطنية  حكومة  فيه  وتؤسس  البالد  مصير  يتقرر 
ميثاق  روح  في  أحوالها«.  وتستقر  أمورها  وتنظم 
بأن  جديرٌ  ســاٍم  مثٌل  اليوم  ومبادئه  الحرابي 

يحتذى.
في  عنه  البالد  غرب  في  األحداث  مسار  اختلف 
التاريخية القريبة،  شرقها، بحكم اختالفات الحقبة 
فبراير  أحــداث  عن  الناتجة  العالقات  ودينامية 
ير  لم  قديمة  فِتٍن  وآثار  لها،  التالية  والسنوات 
يحتضن  الغرب  إحيائها.  في  غضاضًة  البعض 
أنحاء  كل  القادم من  السكاني  بمزيجها  العاصمة 
البالد، وفيها مؤسسات الدولة الممسكة بالسلطة 
الثروة، وتشكيالتٌ مسلحة متعددة  والتصرف في 
المال  طالب  العاصمة  في  والقيادات.  الــوالءات 
الوسائل  والسلطة، وصراعاتٌ تستخدَم فيها كل 

والفقر  األمـــــيــة  ورغـــم  الطليان،  بــانــدحــار 
القادم  يكون  أن  في  األمل  الح  المستحكِمَيْن، 
االستقالل  لنيْل  الوطني  العمل  انطلق  أفضل. 
والدربة  الخبرة  تنقصها  أيدٍ  على  الدولة  وبناء 
قدر،  بأي  والمال  والسياسة،  واإلدارة  الحكم  في 

ونجحت. تلك كانت أيدٍ أمينة.
الدولة  وبناء  االستقالل  لنيْل  العمل  سَلك 
مساريْن متوازييْن في شرق البالد وغربها بحكم 
هدف  حول  التقيا  الجغرافيا،  وحقائق  التاريخ  إرث 
والخالفات.  االختالفات  رغم  الوطن  أجنحة  جمع 
ناجٍز  باستقالٍل   1951 سنة  المرحلة  تلك  انتهت 
وخصوصياتِ  اختالفاتِ  يحتوي  اتحادٍ  إطار  في 
المواطنين،  وحقوق  حقوَقها  يضمن  األقاليم، 
يبعد الشعور بالغبن، ويزيح جانبًا احتماالت عسفِ 

والتهميش. المركزية 
الدولة  محل  البسيطة  الموحدة  الدولة  حلت 
عميقة  مناقشة  غير  من   ،1963 سنة  االتحادية 
الكبير.  التحول  ذلك  مثل  حول  تدار  أن  حريًا  كان 
فتحولت  سبتمبر،  عهد  وحل  الملكي  العهد  رحل 
الدولة خالل سنواته الطويلة إلى مركزيةٍ صارمة 
لظهورها.  رئيسيًا  دافعًا  النظام  أمن  كان  قاسية، 
سعيهم  في  الناس  وأرهــق  األقاليم،  تهمشت 
زاد  حقوقهم.  على  والحصول  مصالحهم  لقضاء 
الحِقبة،  تلك  في  الدولة  إنفاق  أن  سوءًا  األمــرَ 
الخصوص،  وجه  على  التنمية  برامج  خالل  من 
ومحاباةِ  ومدن  مناطق  لمعاقبة  أداًة  استعمِل 
أخرى، كل حسب والئه للنظام أو عدائه له. يشهد 
على تلك السياسة بؤس مدنٍ ومناطقَ واالزدهار 
وهي  سبتمبر،  عهد  أفول  قبيل  أخرى  في  النسبي 

التي كانت قبله في أحوال متشابهة.
العسكري  التدخل  ومعها  فبراير،  ثورة  نجحت 
ظلم  من  فيه  بما  النظام  إسقاط  في  األجنبي، 
في  ذريعًا  فشاًل  وفشلت  عيش،  وسوء  واستبداد 
وجودة  وكرامة  وعــدل  حريةٍ  من  نقيضه  بعث 
الكثيرون  وجد  ذلــك،  من  العكس  على  عيش. 
ومعها  نفِسها  الدولة  بإسقاط   - مواتيًة  الفرصَة 
القضاء  وتعطيل  العام  والنظام  األمن  مؤسسات 
السلطة،  على  واالستحواذِ  العام،  المال  لنهِب   -
واالنتقام،  وافــدة،  أيديولوجية  غاياتٍ  وتحقيق 

والتهاون  القانون،  وخرق  السالح،  قوة  فيها  بما 
ما  كل  وتهريب  والممتلكات،  األصول  صوْن  في 
إلعادة  توطئًة  واالستقرار  األمن  بسْط  ثمن.  له 

بناء المؤسسات لن يكون باألمر اليسير.
دخله  اإلطالق.  على  بؤسًا  األكثر  هو  الجنوب 
للعمل  طلبًا  بلدانهم  من  والفارون  المهاجرون 
بأمان.  العيش  في  يطمعون  حيث  إلى  عبورا  أو 
الجنوب كان محل إهماٍل من كل الحكومات وتنكٍر 
لمواطنيه في أبسط مقومات حياتهم وحقهم في 
هدفٌ  الجنوب  والعدوان.  الجريمة  من  الحماية 
أرضه  من  يستطيعون  ما  اقتطاع  في  للطامعين 
ووضع اليد على خيراته. الخطر عظيم على األرض 
محدِقٌ  وهــو  والمواطنين،  والــمــوارد  ــن  واألم
لم  حماية.  وأضعفها  أبوابه  أوسع  من  بالوطن 
لمواجهة  اإلعــداد  أما  الخطر.  بحجم  الرد  يكن 
ذكر  فال  محالة،  ال  القادم  الديموغرافي  التهديد 

له في دوائر سلطةٍ مشغولة بما بين يديها.
نفسها  فرضت  وآخر  إقليٍم  بين  تبايناتٌ مهمة 
القضية  طبيعة  إلى  ونظرتهم  الناس  حياة  على 
أو  إقليمه  في  يعيشه  ما  واقع  من  كل  الوطنية، 
قبيٍح  تأجيٍج  من  يستقبله  ما  زاوية  ومن  مدينته، 
من  واقٍع  أمٍر  أمام  نحن  مسؤول.  غيِر  وتحريٍض 
التي  االجتماعية  والشروخ  اإلقليمية  التصدعات 
بسط  في  نجاحًا  متوقعين  عليها  القفز  يمكن  ال 
لذات  طبقًا  البالد  كامل  في  واالستقرار  األمــن 
النجاح  تطبيقها.  وأدواتِ  نَسَِق  وذات  المعادلة 
برامج  وضعَ  يتطلب  واالستقرار  األمن  بسط  في 
للواقع  طبقًا  وأدواتها  وجداولها  مضامينها  تحدد 

الماثل في كل إقليم أو منطقة.
يحمل الواقع في طياته - فوق مآسيه ومرارته - 
مخاطرَ تقسيٍم حقيقية ال يصح إنكارها، قد تذهب 
أن  بعد  منذِرًة بضياعه  أبعد،  ما هو  إلى  بالوطن 
بقوة  يدفع  كوطن  ليبيًا  صوْن  الدولة.  سقطت 
واعتماد  للدولة،  شكاًل  الفدرالية  إلى  العودة  نحو 
التنمية  الموارد وبرامج  ثابتًة قانونًا إلدارة  قواعد 

تضمن التوزيع العادل للثروة والرقابة عليها.
في مسيرة بناء دولة االستقالل األول وما بعده 
عِـبَر، لعل في العودة إليها ما يحول دون االنزالق 
نحو تقسيم الوطن تقسيمًا قد يَظـن البعض فيه 

خالصًا من محنةٍ أنزلناها به.

أبرم ميثاق 
الحرابي بني عمد 

ومشايخ قبائل 
الحرابي وأعيان 

مدينة درنة يوم 
18 أبريل 1946، 

متعهدين: 
»بإيقاف كل 

خصومة وكل 
نزاٍع بيننا، فال 
نسمح بإثارة 
فتنة قديمة 

أو جديدة، وال 
نسمح باملطالبة 

بحق قديم

ليبيا التي النكتب في سياستها

اآلخر  البعض  وصمت  بعضهم  سجن  أعضاءها. 
وانكفأ البعض على إصدار كتب أدبية إن سمحت 
اللون  للدولة. وهذا  التابعة  النشر  بذلك مؤسسة 
األقالم  في  اليوم  حتى  يسود  نراه  الكتابة  من 
حرفية  من  بشيء  تكتب  التي  القليلة  الليبية 
جريدة  في  أسبوعيًا  والمداومة  الصحفي  المقال 

»الوسط« الليبية .
الليبية،  الجامعة  كانت  للمشكلة،  الثاني  الوجه 
من  أســاتــذة  على  نشأتها  فــي  اعتمدت  التي 
قل  ولبنان،  والعراق  كمصر  عربية  بلدان  جامعات 
المراجع  بإصدار  أغلبهم  فاكتفى  بليبيا  اهتمامهم 
في  الكتب  أصدر  من  وقليلهم  للطلبة،  المنهجية 
ليبيا.  في  األدبية  والحياة  القديم،  الليبي  التاريخ 
جامعة  في  بالدراسة  التحاقي  عام   1974 وحتى 
بجامعة  التربية  كلية  في  الحال  ونفس  بنغازي، 
حتى  وانتظرنا  العرب،  األساتذة  تسيد  طرابلس 
الليبيين  األساتذة  طالئع  ليقدم   1976 العام 
هذا  في  إليها.  ابتعثوا  التي  الغربية  البلدان  من 
العام تأسس قسم الصحافة، وتأخر تأسيس قسم 
أبريل  من   7 الـ  حدث  بعد  لما  السياسية  العلوم 
والسياسية  الجامعية  الحياة  أفسد  الذي  الدامي 

. الليبية 
الدولة  عندما وُجهت كوني دارسًا على حساب 
للعمل في أمانة اإلعالم الليبية، وجدت نفسي مع 
يهيمن  التي  المطبوعات،  إدارة  في  دفعتي  زمالء 
عليها بقية من مصر وعرب من فلسطين وسورية 
والعراق جلبتهم الدوافع القومية للعمل في ليبيا. 
والغربية  العربية  الصحف  مراقبة  المهمة  كانت 
المستوردة من المنشأة الحكومية لنشر واستيراد 
الكتب وتوزيع الصحف. كان النظام الليبي متورطًا 
بقاع عديدة  وإرهابية في  في مستنقعات سياسية 
من العالم. تبدأ من إيرلندا ولندن إلى أميركا إلى 
الفليبين  إلى  الليبين  المعارضين  بتصفية  أوروبا 
وبين  ومسيحيين،  وشيعة  سنة  بين  ولبنان 
والتريب  مصر،  ومقاطعة  الفلسطينة  الجبهات 
ومهاجمة  ضده  ــران  إي مــواالة  ثم  العراق،  من 
والسلفية  الوهابي  ومذهبها  السعودية  المملكة 
والتشكيك في السنة النبوية. وفي نزاعات أفريقيا 
كان  اإلدارة  توليت  وعندما  كينيا  إلى  أوغندا  من 
الذين  الليبيون  تشاد.  في  العسكري  التدخل 
يكونوا  لم  الخرقاء،  السياسات  هذه  ضحايا  كانوا 
ليبي  إعــالم  هناك  فليس  النظام،  حساب  في 
ليبي  عام  رأي  وتشكيل  جانبه،  إلى  الستمالتهم 
إذاعة  وال  صحافة  فال  معاركه  في  معه  يصطف 
العربي فتم تأسيس  العام  الرأي  أما  وال تلفزيون. 
لبنانية،  أسبوعية  ومجالت  يومية  صحف  وشراء 
موالية لسياساته، وضغط على صحف أخرى بنشر 
من  أكبر  كميات  وشراء  الليبية  الدولة  إعالنات 

الليبية لها. حاجة السوق 
كان  تكتب،  وال  تقرأ  ال  التي  األمية  عائلتي  في 

الثقافة  في  بالكاتب  األديــب  وصف  يتماهى 
المقفع  وابــن  فالجاحظ  الكالسيكية.  العربية 
والتوحيدي وابن مسكويه، وغيرهم من المفكرين 
في  كتبوا  بل  إبداعيًا  أدبيًا  نصًا  يكتبوا  لم  الذين 
قضايا الفكر، فكان بعضهم مفكرًا متكلمًا الهوتيًا، 
هرطوقيًا  مفكرًا  والبعض  إتيقيًا،  أخالقيًا  والبعض 
التقليد سائدًا  فيلسوفًا. ظل هذا  والبعض  زنديقًا 
وملتصقًا  العشرينيات  وبداية   19 القرن  حتى 
من  النهضة  عصر  في  العربية  الكتابة  بأعالم 
جمال الدين األفغاني حتى جورجي زيدان ولطفي 
االستقاللية  األحزاب  والعقاد.  حسين  وطه  السيد 
أنشأت  الليبرالي،  البريطاني  االنتداب  عهد  في 
أقالم  في  ضالتها  وجدت  باسمها،  ناطقة  صحفًا 
في  نظرها  وجهة  عن  للتعبير  األدبـــاء  ــؤالء  ه
القراء  مشاعر  في  ولتأثيرهم  الوطنية.  السياسة 
من متعلمي الطبقة الوسطى وعواطفهم، يصعب 
بل  والسياسة،  األدب  بين  كتبوه  فيما  الفصل 

نستطيع القول في وصفه سياسة أدبية.
إقليميها  على  بريطانيا  ُانتدبت  التي  ليبيا  في 
طرابلس وبرقة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
أحزاب  فتداعت  نفسه.  األمر  تقريبًا  فيها  حدث 
في  باالستقالل  المطالبة  وهيئات  وجمعيات 
األدبية  األقالم  إليها  فانجرت  وبنغازي،  طرابلس 
أسماء  السياسة  قرطاس  في  األدب  بحبر  تكتب 
عن  حسن،  الفقيه  وأحمد  علي  ــوان  األخ منهم 
الكتلة الوطنية وبعدهما الكاتب والخطيب الشاب 
المؤتمر  حــزب  عن  المصراتي،  مصطفى  علي 
وفي  الديب،  علي  الصحفي  والشاعر  الطربلسي 
المختار  باسم جمعية عمر  المغيربي  بنغازي بشير 

.
االستقالل،  بحدث  الوطنية  المساعي  توجت 
أسست  مستقلة  ملكية  ــة  دول ليبيا  وأعلنت 
الغرب  طرابلس  باسم  طرابلس  في  جريدتين 
االتفاقية  وبعد  الجديدة  برقة  باسم  بنغازي  وفي 
الدولة  الفرنسية جريدة »فزان«. وكفلت  الليبية- 
فتأسست  للخواص.  مستقلة  صحف  إصــدار  حق 
الليبي والشعب و»الفجر« و»الرائد«  في طرابلس 
بنغازي  وفي  و»البالغ«  و»الميدان«  و»الحرية« 

»الدفاع« و»الوطن« و»الحقيقة«.
بعد  األحزاب  بإلغاء  السياسية،  الحياة  تجميد 
على  بثقله  ألقى   ،1952 النيابية  االنتخابات  أزمة 
و»الشعب«  »البالغ«  فعدا  المستقلة.  الصحافة 
تراخيص  بسحب  الحكم  صدر  التي  و»الدفاع« 
اندرجت  منفصلة،  قضية  فــي  ــٌل  ك ــا  ــداره إص
في  فلتات،  بعض  عدا  األخرى،  المستقلة  الصحف 
على  فالتضييق  الحكومية.  الثالث  الصحف  سياق 
السياسة صار خوافًا، دفع الكتاب إلى أن ينخرطوا 
الملكية  الصحافة  في  األدبية  بالرؤية  الكتابة  في 
المتكلمة  الصحافة  نشوء  وبعد  والجمهورية، 
ليسوا  هم  الذين  الثورية  اللجان  حركة  باسم 

فقط خالي الوحيد الذي يواصل تعليمه االبتدائي 
لجمال  لميوله  يقتني  كان  الليلية،  المدرسة  في 
ساعة«  و»آخــر  »المصور«  مجلتي  الناصر  عبد 
صفي  في  اتجهت  به  تأثرًا  وربما  المصريتين، 
السادس بما توفر لي من مصروف الجيب القتناء 
جرائد كـ»طرابلس الغرب« و»الرائد« و»الحرية«. 
والمجالت  الصحف  ــراءة  ق هواية  توسعت  ثم 
الجامعة.  إلى  الثانوية  من  واللبنانية  المصرية 
إلدارة  مديرًا  صــرت   1982 ـ   81 ـ   80 ــوام  ألع
دوام  نهاية  في  مهمتي  من  والمجالت  الصحف 
ـ عدا  العربية  تقييم يومي للصحافة  إعداد  العمل 
عن  المصادرة  أو  المجازة  ـ  الممنوعة  المصرية 
القارئ الليبي الذي ليس له منفذ للعلم بمجريات 
العالم غيرها. وهذا التقرير تأتي سيارة من مكتب 
لالطالع  لتأخده  السياسية  القيادة  معلومات 
لالستيضاح،  تقاريري  لي  أرجعت  ما  وكثيرًا  عليه، 

واإلكمال. والتفصيل 
الغارة  إبــان   ،1986 العام  الوقت  ذلك  حتى 
باب  وثكنة  الليبي  األمــن  مقر  على  األميركية 
نقيمه  ما  كانت  طرابلس  العاصمة  في  العزيزية 
الكويتية  الصحف  بعض  في  الــرأي  مقاالت  من 
هاجرت  التي  ــرى  واألخـ البيروتية  والصحافة 
نلقي  وما  وباريس،  لندن  الغرب  عاصمتي  إلى 
البريطانية  الصحافة  مقاالت  من  الضوء  عليه 
لدى  بالغ  اهتمام  محل  والفرنسية،  واألميركية 
األلفية  نهاية  مع  ليبيا.  في  الحاكم  النظام  رأس 
ليبيا ومكثت فيها  الثالثة كنت في  الثانية وبداية 
أشهرًا الحظت أن االهتمام بدأ يتجه إلى القنوات 
2011 حدثت  يناير   14 العربية. وفي  التلفزيونية 
انتفاضتا تونس ومصر. كنت هناك في طرابلس. 
العام  فبراير   17 الليبية  الشعبية  الثورة  حدث  أما 
بألمانيا  بــون  مدينة  في  به  فأخبرني   ،2011
صديقي الذي سافر نفس اليوم وفي سمعه يتردد 
جزيرة..  »يا  هاتفين  الليبي  النظام  أنصار  صدى 
القطرية. التلفزيونية  القناة  ياحقيرة«، ويقصدون 
من المؤسف أن ثورة 17 فبراير 2011، حُرفت 
األبرياء  يشعر  أن  دون  مبكرًا  الثوري  مسارها  عن 
الليبيون الذي يلتصقون بمهنة الكتابة واإلعالم. 
وتبادلتها بالتزييف االدعاءات والنهابات والوالءات 
للنظام المسقط واالنتهازيات الدينية والقبائليات 
المضادة  الثورات  واختراقات  الليبية،  والجهويات 
لها  التي  الدولية  المصالح  وتشابك  العربية، 
أنا  فيها.  وجيوسياسية  اقتصادية  اهتمامات 
واإلكراهات  المحيطة،  الصعبة  الظروف  أتفهم 
وجهة  إلى  تحتاج  اليوم  ليبيا  ولكن  الضاغطة، 
لبث  سياستها  في  تكتب  التي  التحليلية  النظر 

المعرفة فيها. ضوء 

عندما ُوجهت كوني 
دارسًا على حساب 
الدولة للعمل في 

أمانة اإلعالم الليبية، 
وجدت نفسي مع 
زمالء دفعتي في 

إدارة املطبوعات، 
التي يهيمن عليها 

بقية من مصر 
وعرب من فلسطني 

وسورية والعراق 
جلبتهم الدوافع 

القومية للعمل في 
ليبيا.

نورالدين خليفة النمر

ثانيًا. عالقة األصول بالفروع في قضية العقل.
خاض طرابيشي ضد الجابري معركة من النوع الذي ظهر بمناسبة استخدام المسلمين المنطق كأداة 
إغريقية األصل، ففريق من فقهاء المسلمين اعتبروا »المنطق« من عالم الضالل والضالين، ومن هوالء 
اعتبار  دون  استخدامها  يمكن  التي  األدوات  أداة من  »المنطق«  اعتبر  فقد  اآلخر  الفريق  أما  تيمية،  ابن 
أداة  السكين  ألن  مسلم،  لغير  ملكيته  تعود  بسكين  تكون  أن  يمكن  الذبيحة  فتذكية  األجنبي،  ألصلها 
السكين،  المنطق مثل  للجميع دون تفرقة بين مسلم وغير مسلم. وبذا يكون  محايدة وقيد االستعمال 
مجرد أداة، وإن كانت أصوله غير إسالمية. ابن حزم وابن رشد ممن يرون هذه الرؤية. وبالرغم مما سلف 

يمكن أن يكون المنطق سيفًا أو سكينًا ذا حدين، غير أن المقام ال يسمح بأكثر من هذا المقال.
بين  الالند  أندريه  الفرنسي  المفكر  تمييز  هي  والجابري  طرابيشي  بين  االختالف  سببت  التي  األداة 
ن«، وحسن، أو سوء، استخدام الجابري لهذا التمييز كأداة إجرائية لفتح  ن« و»العقل المكوَّ »العقل المكوِّ
الباب أمام نقده للعقل العربي. ولفهم مقدمات ونتائج »النقد« و»نقد النقد«، البد من تبيان الفرق بين 

ن« بمفردات مبسطة، وعلى النحو التالي: ن« و»العقل المكوَّ »العقل المكوِّ
هذه  الحيوان.  عن  واإلنسان  المجنون  عن  العاقل  بها  يتميز  التي  الخاصية  هو  ن.  المكوِّ العقل   1-
الخاصية/ الملكة هي ما تجعلنا ندرك أن النار تحرق، ومن هذا اإلدراك نستنتج أن أي شيء ذي قيمة وقابل 

لالحتراق يجب أن يظل بعيدًا عن النار!
لالحتراق،  البنزين  قابلية  مثل  ن،  المكوِّ بالعقل  المستخلصة  القواعد  جملة  هو  ن.  المكوَّ العقل   2-

وضرورة أن يظل بعيدًا عن النار حتى ال تحدث كارثة.. وهكذا!
ن واحد عند كل البشر، أما  وتكمن معضلة طرابيشي والجابري )والناس أجمعين( في أن العقل المكوِّ
الخنزير مثاًل، فهو عند المسلم رجس،  ن فهو متعدد ومختلف. ومن ذلك الموقف من لحم  العقل المكوَّ
الخنزير  لحم  أن  رؤية  على  المسلم  العقل  كوّن  الذي  ما  اللحوم.  من  غيره  مثل  لحم  المسلم  غير  وعند 
»رجس«؟ هل هو كالم اهلل )القرآن( أم اهلل ذاته؟ وأيما كانت اإلجابة هل يجوز أن نقول إن اهلل هو العقل 
ن عند اإلنسان هو جزء من، أو  ن عند المسلم؟ وهل يجوز أن نقول إن العقل المكوِّ ن للعقل المكوَّ المكوِّ

متصل، بالعقل األول أو العقل الفعال؟
جوهر القضية بالتالي هو: هل يجوز تأليه العقل؟ هل يجوز وصف اهلل بأنه عقل؟ هذا هو السؤال القديم 
بذلك!  يصرح  أحد  ال  لكن  اختالف،  من  وطرابيشي  الجابري  بين  ما  في  العقد  عقدة  هو  وهذا  المتجدد، 

طرابيشي يؤله العقل والجابري ال يستطيع ذلك، وإن رأى أو أراد ذلك!
يجوز  ال  وبذا  القرآن،  في  الواردة  وال من صفاته  الحسنى  اهلل  أسماء  من  ليس  »العقل«  المسلم  عند 
العقل  هو  اهلل  يقول  أو  مثاًل،  عقل محض  أنه  على  اهلل  يعرّف  أن  أو  إلهًا،  العقل  من  يجعل  أن  للمسلم 

ن للعقل المسلم أو أن عقل اإلنسان متصل بالعقل األول أو هو جزء منه. المكوِّ
الفلسفة اإلغريقية وهي أم الفلسفة األوربية الحديثة تدور حول هذه المعاني واإلشكاليات! ولكن خارج 
 Idolatrie de الدائرة اإلسالمية فقط يؤله العقل، وتوجد عبادة العقل أو تحويل العقل إلى صنم يُعبد
la raison. العبارة الفرنسية ال تدل على مجرد عبادة العقل وإنما على أن العقل قد أصبح صنمًا يُعبد. 

)طرابيشي، نظرية العقل، ص 27(.
يذهب طرابيشي إلى هذا الحد ضمنًا، ودون تصريح، ويمكن قراءة ذلك بشيء من الصعوبة في بعض 
نقده للجابري، ومن ذلك قوله إن الجابري »فوت على نفسه فرصة لتطوير موقف نقدي فعاًل من هذا العقل 
ن ليسجل ضربًا من السبق و»التعالي«  ن[، أي موقف ينطلق من المواقع المتقدمة للعقل المكوِّ ]المكوَّ
تاريخية  لحقبة  عقاًل  بوصفه  وتاريخيته  نسبيته  في  االسترجاع،  من  بضرب  وليراه  ن  المكوَّ العقل  على 
بالتالي ألن يتجاوزه  للتاريخ، عقاًل لحضارة بعينها ال للحضارة، عقاًل أسيرًا لمعطياته ومرشحًا  محددة ال 

العقل«. )طرابيشي، نظرية العقل، ص 12(.
بعبارة بسيطة؛ ما تقوله الفقرة السابقة هو أن الجابري قد أخفق في أن يجعل من العقل إلهًا يتعالى 
على العقل العربي- المسلم )العقيم( الذي تجاوزه التاريخ )ألن اهلل والعقل والتاريخ شيء واحد، عند هيغل 
العقل  أخرى، ألنه جزء من  التاريخ مرة  أو  العقل  يتجاوزه  الجابري هذا مرشح ألن  وإخفاق  لفه(.  لف  ومن 
الجماعي  العصاب  وحالة   .1967 بعد هزيمة  حالة »عصاب جماعي«  أصابتها  عربية  ن النتلجنسيا  المكوَّ

هذه هي السبب في رواج كتب الجابري )هكذا يرى طرابيشي األمور في »نظرية العقل«، ص 21(!
ما ينقمه طرابيشي على الجابري هو عدم تأليه الجابري للعقل، بالرغم من أن هذا األخير لم يكن بعيدًا 
بما يكفي لنفي ذلك. ولم يخفق طرابيشي في أن يرى هذه الرؤية، السيما عند توقفه عند قول الجابري 
»التفكير في العقل درجة من المعقولية أسمى دون شك من درجة التفكير بالعقل«. ما ينقمه طرابيشي 
على الجابري هو عدم وضع الجابري للعقل موضع اإلله بشكل حاسم، وكما يتمنى طرابيشي، ألن ال شيء 
الحضارة  بائدة، وبشكل نهائي، مثل  تاريخيًا- حضارة   - باعتباره  العقل سيكفي إللغاء اإلسالم  تأليه  غير 
البابلية أو الفرعونية. ومن يدرك معنى التماهي في الفكر والحضارة األوربيين ال يمكن أن يستغرب موقف 

طرابيشي هذا، ألنه نسخة عربية من الموقف األوربي تجاه اإلسالم.
المعاصرة ظاهرة مرضية  الظاهرة اإلسالمية  أوربية لألمور؛ تعتبر  بالنسبة لطرابيشي، كصاحب رؤية 
نظرية   ،21 )ص   1967 سنة  في  الهزيمة  بعد  ]اإلسالم[  التراث  إلى  العربية  االنتلجسيا  نكوص  سببها 
لعصاب  النفسي  التحليل  والتراث:  العرب  »المثقفون  عنوانه  المعنى  هذا  في  كتاب  ولطرابيشي  العقل(. 
جماعي« )منشورات رياض الريس(. وما دمنا بصدد كتب طرابيشي التي تجعل المسلمين )أو اإلسالميين( 

في مصاف المرضى فال مناص من ذكر كتابه اآلخر »المعجزة: أو سبات العقل في اإلسالم«!
ما سبق يعطيني انطباعًا بأن طرابيشي ال يحمل ودًا، أو احترمًا، لإلسالم وأهله، وموقفه السلبي منهما 
موقف ال يمكن أن نقرأ أسوأ منه عند أشد المستشرقين عداًء لإلسالم. هذا هو مقدار تماهي طرابيشي 
المنتسبين لإلسالم عن  الذي حققه طرابيشي عن وعي يحققه بعض  التماهي  األوربي. وهذا  الفكر  في 
غير وعي. وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام األيديولوجيا بما هي »وعي غير واٍع«، فالكثير من المنتسبين 
لإلسالم يقفون منه موقف طرابيشي ليس ألنهم بدلوا دينهم وأصبحوا على دين طرابيشي، وإنما ألنهم 

من نفس أيديولوجيا طرابيشي!

سرقيوة.. واألخوات ميرابال
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املرأة وحقوق ما بعد املوت

فشل النجاح الليبي!

إلى  وصوال  السلفي،  الخطاب  في  المرأة  بواقع  المتعلق 
في  النسوية  النظرية  ابتكار  في  نفسه  العقل  هيمنة 
جماليا  تطريزا  التوجه  هذا  من  جعل  المتحرر،  الخطاب 
أن  دون  الذكر  فيه  يتمركز  أصيل  كتاني  قماش  على 
التبجح  من  يفيض  مما  اآلخر  للجنس  هباته  على  يتوقف 
وضع  الذي  الذكوري  التباهي  هذا  نجح  وربما  األبوي، 
من  المرأة  ينقل  أن  في  النسوي«  »النضال  الفتة  تحت 
المقاعد  إلى  الفارهة  العربات  في  الخلفية  المقاعد 
الحضاري  التهذيب  مقولة  إلى  يفضي  وأن  األمامية، 
مراكز  أو  القطارات  عتبات  عبور  في  أوال«  »السيدات 
التسوق، ويبدو أن وضع السيدات في أول الطابور نزعة 
األعين  نصب  تضعهن  أن  شأنها  من  مهذبة  أبوية 
ومطاراتنا  مؤسساتنا  في  يحدث  كما  المراقبة،  وتحت 
الجنسي  الفصل  سياسات  أو  التزاحم،  أمكنة  من  وغيرها 
هذه  فيها  تنتفي  ما  سرعان  التي  المصارف،  طوابير  في 
الزحام مداه. يبلغ  الذكور حين  بها من  المتصدق  القيم 

»ما  بعنوان  بحثا  تكتب  الفرنسية  كريستيفا  جوليا 
بعد الحداثة« وألن مصطلح ما بعد الحداثة نادرا ما يرد 
عنوان  إلى  يضاف  الفرنسية،  النسائية  المناظرات  في 
األميركي،  النشر  ألغــراض  استفهام(  )عالمة  المقالة 
الكتابة  »أن  بقولها:  العالمة  هذا  على  كريستيفا  وترد 
ترى  وإذ  المدلول«،  حــدود  توسع  الحداثية  بعد  ما 
والتصوير  العرض  يقبل  ال  ما  استكشاف  هو  الفن  أن 
وضع  تتحاشى  الغريزي«  والشذى  واإليقاع  »كالموسيقى 
العرض«،  يقبل  ال  »ما  الفاتن  السياق  هذا  في  المرأة 
عالمة  أن  نظري  وجهة  حسب  ــر.  اآلخ موقف  في  أي 
لعضو  رمز  المقالة  عنوان  إلى  أضيفت  التي  االستفهام 
بعد  ما  تأمالت  يجوب  كي  للمقال  رخصة  يهب  ذكوري 

في المحافظة عليه، رغم أن الملك إدريس السنوسي، كثيرا 
أصعب  االستقالل  على  »المحافظة  مشهورة:  حكمة  ردد  ما 
كلزوم  أنشأته،  الذي  الجيش  من  نفر  قام  فلقد  نيله«،  من 
المالزم  الدولة، بانقالب عسكري بقيادة  ما يلزم من رواسخ 
خلون،  سنة  ألربعين  البالد  على  سيطر  من  القذافي،  معمر 
بجدارة  الذي طبقته  عبثية، شعارها  لسلطة مطلقة  ليؤسس 
وضع  ما  السيطرة،  تلك  لزوم  من  هذا  وكان  دولــة(،  )الال 
القائد  نفسه  جعل  من  القذافي  ثالثة،  عالمية  نظرية  لها 
األممي، حامي حمى اإلسالم، والوريث غير الشرعي، للحركة 
قاعدة،  ليبيا  من  اتخذت  ما  اإلصالحية،  الدينية  السنوسية 

العالمين كافة. إلصالح وقيادة دين 
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النجاح ساهمت، فيه معطيات محلية ودولية، فإن  كما أن 
االعتبار،  في  األخذ  مع  المعطيات،  هذه  في  كامن  الفشل 
هذه  زلزلت  الحسبان  في  تكن  لم  طارئة  مستجدات  أن 
المعطيات، فاالستعمار الذي حظيت به ليبيا، من دولة أوربية 
ناشئة، في طور نمو شابته القالقل، حتى نجح الفاشيون في 
أولى،  كبرى  حرب  ذلك  مدخل  وكان  إيطاليا،  على  السيطرة 
ساهم  مما  هذا  عقدين،  من  ألكثر  دامت  مسلحة  فمقاومة 
البالد ومقدراتها، وكانت كلفة االستقالل حربا  استنزاف  في 
من  العكس  وعلى  البارزة،  ساحاتها  من  فليبيا  ثانية،  كبرى 

كل جيرانها، ما لم تطلهم هذه الحروب مباشرة.
دولة االستقالل الناشئة، على أثر ذلك وغيره، غدت من أفقر 
الجهل،  الفقر،  محاربة:  مهمتها  ثالوث  إن  حتى  العالم،  دول 
لكنها  تاريخيا،  مثيلها  قَل  بمهمة  مثقلة  فأصبحت  المرض. 
وهو  أال  كهذه،  لمهمة  األساس،  القاعدة  خلق  في  نجحت، 
عنه،  تبحث  كانت  ما  أن  األقدار،  عبث  أن من  غير  االستقرار، 
أقدامها،  الثروة، قد تم استكشافه تحت  أي  لتحقيق مهمتها 
وفي أراضيها الشاسعة المثقلة بها، الصحاري الليبية، غير أن 

ظل  في  واتسعت  ترعرعت  النسوية  النظرية  أن  رغم 
يعتبر  البعض  أن  إال  الحداثة(،  بعد  )ما  يسمى  ما  أفكار 
الفقه  إلى  أقــرب  كانت  الحداثة  بعد  ما  منظومة  أن 
كركيزة  دشنت  التي  المرأة،  قضية  تناولها  في  الذكوري 
المكرسة  بمفاهيمها  وانتقلت  الحداثة،  نثر  ركائز  من 
المفكرين  من  الكثير  بمساهمة  الحداثة  بعد  ما  نثر  إلى 
الفضاء  هذا  قلب  وفي  المفكرات،  من  وقلة  الذكور 
وجماليات  والريبة  بالتهكم  الموسوم  الجديد  المعرفي 
السمات  هذه  أثر  من  النسوية  النظرية  تنج  لم  التجاور، 

ومستقبله. للعالم  المختلفة  للرؤية 
النسوية:  »النظرية  مقالها  في  كيبينيز  لورا  ترى 
بكتاب  المنشور  الحداثة«  بعد  لما  السياسي  الضمير 
عبد  ترجمة  الحداثة(  بعد  وما  )الحداثة  بروكر  بيتر 
بعد  ما  تعتبر  النسوية  النظرية  »أن  علوب:  الوهاب 
السياسي  بدورها  الوفاء  في  فشلت  لكنها  حداثية 
نفسها  بالصورة  )الشعبي(  عن  بنفسها  ونأت  المرتقب، 
وبعد  )الجماهير(،  عن  الغربية  الماركسية  بها  نأت  التي 
األشكال  مجال  عن  تخلت  الحداثة  أزمة  في  تسببت  أن 

الجديد«. اليمين  نحو  الشعبية  واالتجاهات 
قال  نفسه،  الكتاب  في  يرد  كما   ،1983 العام  في 
اختالف  تتناول  التي  المناقشات  »غياب  إن  أوينز  كريج 
في  شــاركــن  الــالئــي  النساء  عديد  وقلة  الــجــنــس... 
الحداثة توحي  بعد  وما  الحداثة  الدائرة حول  المناظرات 
للرجل صمم  آخر  ابتكارا  كانت  ربما  الحداثة  بعد  ما  بأن 
آخر«،  »ابتكار  يقال  وحين  النساء«.  يشمل  ال  بحيث 
المنحى  تنحو  كانت  سابقة  ابتكارات  أن  يعني  فهذا 
التواصل  لغة  تدبيج  في  المذكر  العقل  سيطرة  نفسه، 
الفقه  صياغة  في  الذكوري  العقل  وهيمنة  والتفكير، 
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من  وأنها  حديث،  مفهوم  الدولة  أن  الكثيرون،  يعرف 
نتاج الفكر القومي الغربي، مع القرن الثامن عشر، وأن دوال 
1861م(، ولدتا مع  )17 مارس  )1871م (، وإيطاليا  كألمانيا 
القرن التاسع عشر، على يد القوى القومية في البلدين، كما 
الثالث،  بالعالم  عرف  ما  دول،  أغلبية  أن  الكثيرون،  يعرف 
استقاللها،  على  حصلت  األوروبية،  المستعمرات  بلدان  هي 
الكبرى  الحرب  عقب  تحقق  ما  فيها،  التحرر  حركة  نتيجة 

الثانية.
الدولة  استعمار  تحت  ليبيا،  وقعت  اإلطــار،  هذا  ضمن 
كثيرة  بلدان  غير  على  الليبيون،  نجح  وقد  إيطاليا،  الناشئة 
اإليطالي،  العدوان  ضد  مسلحة  حرب  خوض  في  مستعمرة، 
منذ ساعة االحتالل في 7 أكتوبر 1911م، وحتى 16 سبتمبر 
إلى  تحول  من  المختار،  عمر  الشهداء  شيخ  إعدام  1931م، 

ودوليا. وطنيا  للمقاومة  أيقونة 
تحرير  تحقيق  في  فشلوا،  ذلكم  رغــم  الليبيين،  لكن 
فعليا  ليبيا  على  اإليطاليون،  الفاشيون  سيطر  وقد  البالد، 
قيام  حتى  المختار،  عمر  المقاومة  أيقونة  إعدام  تاريخ  من 
ثانية،  مرة  الليبيون  نجح  حيث  1939م،  العالمية  الحرب 
الحلفاء،  دول  مع  السنوسي،  إدريس  األمير  تحالف  خالل  من 
من  جيش  فتأسس  العظمى،  بريطانيا  حربهم  رأس  خاصة 
تكون  أن  في  ساهم  مما  الحرب،  تلكم  في  شارك  الليبيين، 
الليبية، على طاولة المفاوضات في األمم المتحدة،  المسألة 
بمنح  عنها،  يصدر  قرار  أول  في  االستقالل،  ليبيا  منحت  ما 
بالد استقاللها، فكانت ليبيا من أوائل الدول المستقلة، في 

الثانية. الكبرى  الحرب  العالم عقب 
فدخل  األســـاس،  هــذا  على  الليبية،  الــدولــة  تأسست 
نوفمبر   21 في   )289( األممي  القرار  صدور  منذ  الليبيون، 
فشلت  ما  النجاح،  هذا  واستثمار  تحقيق  خضم  في  1949م، 

الذكورية. الحداثة 
العالم  يجتاح  الذي  البشري  التقدم  مركز  هوليوود 
حقوق  انتهاك  من  تعاني  زالت  ما  المشهدية  بأفكاره 
للنضال  تبرز من بين نجماتها رموز  زالت  الممثالت، وما 
أجر  بين  المساواة  في  بالعدالة  يطالب  الذي  النسوي 
مفكرين  ينتج  الفكر  تاريخ  زال  وما  والممثلة،  الممثل 
في  ويرتابون  الحداثة،  بعد  ما  بذهنية  يشككون  كبارا 
على  مرتكزين  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  قضية 
نظريا،  ترفا  المساواة  هذه  من  تجعل  علمية  كشوفات 
وحيث  السوسيولوجيا،  شعارات  تقوض  البيولوجيا  حيث 
الغرائز تقف بصمود أمام تصورات العقل المجرد، وحيث 
كأقلية  أو  كآخر  المرأة  على  الحداثي  بعد  ما  الفقه  يركز 
يضوع  غريزي  كشذى  األحوال  أفضل  وفي  مضطهدة، 
طالما  الذي  النسوي  للنثر  المنحازة  الكتابات  بعض  من 
اجتماعية  مفاهيم  من  الحداثة  كرسته  مما  رؤاه  استلهم 
الجسم  أو  الجسد،  ثيمة  عن  وأنثربولوجية  واقتصادية 
العلمي،  البحث  مؤسسات  إنتاجه  أعادت  كما  التشريحي 
لدعاية  المركزي  الموضوع  األنثوي  الجسد  أصبح  وكما 

السيارات. إلطارات  حتى  والترويج  السوق 
لم  الذي  العربي  الربيع  أحالم  المرأة  هاجس  رافق 
أية  الفقهاء  من  عليها  المهيمن  لغته  في  تتأسس 
المراحل  ــق  وراف المعروف،  بالمعنى  نسوية  نظرية 
مشاركتها  في  يرى  من  بين  الهاجس  هذا  االنتقالية 
يرى  من  وبين  الديمقراطي  للتحول  حقيقيا  امتحانا 
وضعتها  التي  الحقوق  عند  تتوقف  أن  يجب  المرأة  أن 
عناوين  الصراع  هذا  في  وبرزت  المقدسة.  الشريعة  لها 
والدفاع  مصر،  في  الجنسي  التحرش  أزمــة  المرحلة: 
التي  تونس  في  البورقيبية  المرأة  حرية  منجزات  عن 
صاحبت  التي  النسائية  والكوتة  بقوة،  تنتقد  بــدأت 
الصراع  هذا  قلب  في  ليظهر  ليبيا،  في  انتخابات  أول 
الصغيرة  من  ــزواج  ال تشرعن  كبيرة  وعناوين  فتاوى 
المرخص،  النخاسة  سوق  في  والبيع  والسبي  والقاصر، 
حيز  »آخر«  باعتبارها  المرأة  ولتدخل  الجهاد،  ونكاح 
والرسم  الموسيقى  مع  فتحرم  للعرض(  القابل  )غير 

الفن. وابتكارات 
بطاقات  في  أنه  مختصره  ما  مرة  كتبت  أني  أذكــر 
العروس  اسم  ذكر  يمنع  عندنا،  القران،  عقد  دعــوات 
تنشر  المرأة  تموت  وعندما  ثالثيا،  العريس  اسم  ويكتب 
ويصبح  الوفيات.  صفحة  في  كامال  واسمها  صورتها 
وتحرير  األنثى  هوية  تحرير  على  القادر  هو  وحده  الموت 
وحقيقة  الحية.  أنوثتها  خطر  تجاه  رهابهم  من  الذكور 
فإن النضال من أجل حقوق المرأة الحقها حتى في القبر 
إلى  رجعي،  بتاريخ  الحقوقية،  المطالبات  بعض  لتذهب 
للعواطف  بظهرها  والمقابر، معطية  الموت  في  المساواة 
تتوقف  أن  قبل  األجساد  بين  الحميمي  التاريخ  ولذلك 
الوصايا.  خيانة  إلى  األمر  أدى  وإن  حتى  النبض،  عن 
ـ  المغدورة«  »الوصايا  كتابه  في  كونديرا  ميالن  يقول 
الذي  التلفزيونية  البرامج  أحد  عاقل: »خالل  ترجمة معن 
اقترحن  ومحبوبات،  شهيرات  نساء  ثالث  فيه  شاركت 
باإلجماع أن من حق النساء أيضا أن يدفن في البانثيون 
بالداللة  قلن،  كما  التفكير،  وينبغي  األمة(  )مدفن عظماء 
بعض  أسماء  الحال  في  قدمن  وقد  العمل.  لهذا  الرمزية 
إليه.  رفاتهن  نقل  يمكن  الالتي  العظيمات  السيدات 
أقلقني:  شيئا  أن  بيد  بالتأكيد؛  عادل،  الستحقاق  إنه 
إلى  رفاتهن  نقل  يمكن  الالتي  المتوفيات  النسوة  تلكم 
أزواجهن؟  جانب  إلى  يرقدن  أال  الحال،  في  البانثيون 
مع  سنفعل  فماذا  أيضا.  ذلك  أردن  من  وهن  بالتأكيد، 
األزواج إذن؟ أننقلهم هم أيضا؟ ذلك أمر صعب؛ وألنهم 
يبقوا  أن  لزاما  فسيكون  يكفي،  بما  مهمين  رجاال  ليسوا 
فسيقضين  رفاتهن  نقلت  الالتي  النسوة  أما  هم،  حيث 

الموحشة«. الترمل  وحدة  في  األبدية  زمن 

أوضاع  قلب  النفط  الغاية،  لتحقيق  المثلى  والوسيلة  المراد 
البالد، وقذف بها إلى أتون السوق العالمية.

على  الحصول  أي  هذا،  الناشئة  االستقالل  دولة  نجاح 
فشلها  فكان  المجن،  قلب  المأمولة،  الغاية  تحقيق  وسيلة، 
سالح،  إلى  تحول  التنمية،  سالح  النفط  ذاك،  نجاحها  في 
السالح  ذا  حول  الذي  العسكري،  لالنقالب  الطريق  مهد 
ثروة،  بهكذا  تمكن  االنقالب  فقائد  الهواء،  لحروب طواحين 
من خوض حروب طواحين هواء، لمجد شخصي غابر وعابث، 
تشاد،  من  كونية،  حــروب  أرض  أخــرى،  مرة  أمست  ليبيا 
أفريقيا  وجنوب  ونيكاراجوا،  إيرلندا  حتى  ومصر،  وتونس، 
العاصمة،  طرابلس  من  جعل  األممي،  فالقائد  وغيرهم، 
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فبراير   17 العربي  الربيع  في  المشاركة  في  الليبيون  نجح 
بعد  العالمية،  للمثابة  األممي  القائد  وأسقطوا  2011م، 
جاء  النجاح  لكن  الخراب،  ازدهار  من  قرن،  النصف  قارب  ما 
دون  من  فليبيا   ،1973 رقم  أممي  بقرار  دولي،  تدخل  بعد 
يقودها  لحرب  األممي،  بالقرار  تحولت  العربي،  الربيع  دول 
أخرى،  مرة  ليبيا  من  جعل  أن  فيه،  نجح  ما  دولــي،  تحالف 
األمم  أروقة  في  والتنافس  والنفوذ،  للمصالح  عالمية  مثابة 
اإلقليمية كاالتحاد األوربي.. وإذا كان  المتحدة، فالمنظمات 
العربي، أن حربا دولية اندلعت، ضد ما سمى  الربيع  ما بعد 

القائمة. باإلرهاب الدولي، فإن ليبيا على رأس 
وهنا  اآلن  يحدث،  لما  الخلفية  التاريخية،  الخلفية  هذه 
مموني  السالح،  حاملي  كل  ذهن،  في  التي  الخلفية  )ليبيا(، 
الخلفية  السالح،  أطراف حاملي  فالمنحاز لطرف، من  السالح، 
ما  الدول،  قصور  في  ليبي،  كل  بيت  في  عنها،  المسكوت 
المتحدة،  األمم  أروقة  في  طبعا  الليبي،  الشأن  في  متورطة 

إضبارات غسان سالمة!. اإلقليمية، وفي  والمنظمات 

أذكر أني كتبت 
مرة ما مختصره 

أنه في بطاقات 
دعوات عقد 

القران، عندنا، 
يمنع ذكر اسم 

العروس ويكتب 
اسم العريس 

ثالثيا، وعندما 
تموت املرأة تنشر 

صورتها واسمها 
كامال في صفحة 

الوفيات.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

 ما يرضعه العجل

محمد عقيلة العمامي

منظما،  منهجا  كانت  األوراق،  وخلط  والتشويش،  المحتوى،  من  اإلفراغ  سياسة 
وعمال دؤوبا انتهجه النظام السابق، ممثال في معمر القذافي، بإتقان ال لبس فيه، 
فعالة من حولنا،  المنفلتة  زالت طاقته  وما  التدميرية،  آثاره،  ونعاني  نعاين  زلنا  ما 

وفي أنفسنا.
المفاهيم،  خلط  إلى  أركانها،  وتقويض  مضمونها  من  المؤسسات  إفراغ  فمن 

وتمييع القضايا، إهمال المعايير، وإشاعة روح االستسهال واالستهانة بكل شيء.
تحطمت المستويات والساللم، فأصبح كثير من المواطنين الليبيين، حين يأتون 
إلى أية مصلحة لقضاء معاملة ما، ال يعلنون عن حاجتهم ويسألون عن اإلجراء وإلى 

أي مكتب يتجهون، وإنما يسألون، دون مقدمات، عن المدير! 
في حين أن المعاملة ممكن أن تقضى على مستويات أدنى.

في  اضطرار،  أو  إيمان  عن  دخل،  الشعبية  المؤتمرات  وفي 
اليومية  حياتهم  مصير  ليس  »يقررون«،  أنهم  الناس  روع 
وإنما  وهما(،  كان  الذي  )األمر  فقط  البلد  ومصير  وشؤونهم 
الثمانينيات  عقد  إحدى سنوات  ففي  الدولية!  السياسة  مصير 
)باطل  النقض  حق  إلغاء  وجوب  ُطرح  العشرين  القرن  من 
الدولي!  األمن  بمجلس  القذافي(  معمر  سماه  مثلما  النقض، 
فصار المواطن الليبي يقف أمام ناقل الصوت ويقول، بصوت 

واضح، أنا قراري إلغاء حق النقض بمجلس األمن الدولي!
ولم يسلم ميدان الثقافة واألدب من ذلك. بل لعل الطامة 
في  والتسيب  الفوضى  روح  إشاعة  فمن  وأنكى.  أكبر  فيه 
حملة  من  جيوش  وتخريج  الغش  طريق  عن  والنجاح  التعليم 
شهادات عليا وهمية فعال، إلى جيش من الصحفيين والكتاب 
واألدباء، ذكورا وإناثا، يخطؤون في اإلمالء )ناهيك عن النحو(.

والنقد  القصة والشعر  بـ»أدباء« يكتبون  الثقافية بصحفنا  الصفحات  امتألت  لقد 
دون أن تكون لهم حصيلة ثقافية معقولة في المجال الذي يكتبون فيه ودون أن 
مخاطبته،  تتم  لم  إذا  داخليا  تستاء،  أو  يستاء،  وقد  اللغوي،  األداء  ناصية  يمتلكوا 
البالد  أو أستاذة. وهناك منهم من نشر كتبا أيضا ويمثل  بيا أستاذ  أو مخاطبتها، 
بكتاب  الثقافية  الساحة  امتألت  وبذا  والدولية!  العربية  والمؤتمرات  الملتقيات  في 

وأدباء وهميين.
لم أفكر يوما في وضع مشاكلنا ونواقصنا وعيوبنا، بقضها وقضيضها، على كاهل 
البيئة  ابن  ومنتهاه،  األمر  مبتدأ  في  القذافي،  فمعمر  القذافي.  معمر  ومسؤولية 
مثلما  البقرة،  أكلته  ما  هو  العجل  يرضعه  )فما  منها  تشربه  ما  تشرب  وقد  الليبية 
على  واجتهاده  جهده  ركز  القذافي  معمر  إن  دوما  أقول  لكنني  هندي(.  مثل  يقول 

تنمية أسوأ جوانب الذهنية الليبية وإخصاب أسوأ ما في البيئة الثقافية الليبية.

أخي وصديقي مصطفى
وددت أن أعود بك إلى الشقة »63«، التي كتبت لك منها موضوعًا أعجبني وقتها كثيرًا، وعندما عدت 
إليه اكتشفت أنني وظفته أكثر من مرة في عدد من مقاالتي، بل وفي رسائل بعثتها ألصدقائي، منهم من 
شاركته فيه ال لشيء إال إلعجابي بما كتبت وأنا أعلم أنه يتذوق الكلمة، وفوق ذلك منحه اهلل موهبة النقد 
البناء، ومنهم من حاولت أن أمنح له فرصة أن يراجع نفسه؛ وينتبه إلى وضعه الحالي، وإلى وضعي الذي لم 
يعد مثلما كان، وأن ينتبه إلى أن اهلل عندما ينبت جناحين للكائن، يريده أن يوسع مجال رؤيته لكائناته التي 

لم يكرمها بمثلما أكرمه.
ما الفائدة أن ينبت لك اهلل جناحين، وتظل بهما كصرصار ال تطير بهما، ما الفائدة من العقل إن لم تجد 
لصديقك العذر، فالصديق الحقيقي هو الذي »يخلق« لصديقه عذرًا، خصوصًا وهو »يعتقد« أنه أخطأ في حقه. 
لقد حاولت أن أجد له العذر، ولكن يبدو أن فراستي فيه قد خذلتني عندما اعتبرته أحد أصدقائي الجيدين، ومع 

ذلك مثلما أخبرتك أنني دائمًا أجد لهم العذر.
والشك أنك انتبهت أنني أعلنت أنها ستكون بمثابة سيرة ذاتية أكتبها بنفسي قبل أن تكتب عني، وعلى 
الرغم من أن الواقع، يخبرني عن اقتراب موعد الرحيل، إال أنني ما زلت أجد وقتًا للبحث في مكتبة »أ« في 
محطة قطارات رمسيس، عن كتاب، أو مجلة، تسليني في انتظار الرحلة، أما عند ركوب القطار، فسوف أنام ملء 
جفوني، ألنني وصلت، ولو أنها حالة متأخرة قلياًل، إلى القناعة بأنني »لم أعد أطمع في شيء وال أريد شيئًا.. 
فأنا إنسان حر«. أنا لم أخبرك أن الطبيب أخبرني بأن المياه البيضاء طافحة في عيني ويتعين سحبها قبل أن 
يتغير لونها، ولذلك إن تأخرت في الكتابة إليك أعلم أن عيني ستكون مغلقتة لبضعة أيام، ومع ذلك سأظل 

أراك دائمًا حاضرًا رائعًا متبسمًا مثلما أراك دائمًا.
في مكتبة »أ« وجدت كتابًا دسمًا يتحدث عن »الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث« سأقتبس 
منه بضع جمل فهي إلى حد كبير لها عالقة بما أود تنفيذه، فمثاًل يقول المؤلف: »... وكثير من األعمال 
األدبية، هي تراجم ذاتية في خطوطها العريضة، وفي مفهومها الفضفاض؛ من المقالة الشخصية، واليومية 
والمفكرة، والرواية المعتمدة على الترجمة الذاتية..« وهذا حق، فالكثير مما ورد في رواياتي، بل وحتى ما 

كتبته عن أنواع السمك وطبخها به الكثير من الترجمة الذاتية . وكما سترى، 
أن ما أنا بصدده هو مجموعة ومضات، كالشهب المتناثرة، وهو ما سيشكل 
سيرتي الذاتية، وأن ما سبق وكتبته، هو ما قد يسد ما قد يعتقد القارئ أنه فراغ.

وأستطيع، أيضًا، أن أتفق تمامًا مع الدكتور يحيى إبراهيم عبد الدائم، مؤلف 
الكتاب، عندما قال: إنه »إن أراد أن يستكشف الحقيقة حول حياته، وأن يصفها، 
ولم يكن لديه من طريقة إليجاد هذه الحقيقة إال بأن يمنح الحقائق المتفرقة 
المشتتة من حياته شكاًل شعوريًا، أي شكاًل رمزيًا«. ولذا أدرك جوته أن الترجمة 
الذاتية، شكل من أشكال الذاكرة الرمزية.. وأن الرواية الحقيقية عن اإلنسان، 
أمر بعيد التحقيق..« و جوته أيضًا هو من قال: »أنا لم أغير شيئًا يتعلق بما 
أعمله، ومع ذلك، البد أن أكون قد غيرت أشياء كثيرة من غير علمي!«. وأن 
)جورج مور( كان صادقا حين قال: »إن المرء ليطالع ماضي حياته، مثلما يطالع 

كتابًا قد مزقت بعض صفحاته، وأتلف منها الكثير...«.
ولكن أنا أعتمد كثيرًا على ذاكرتي، بل وأثق جدًا فيها، ولكن ال يعني أن 
أسقطت بضعة أحداث أنني نسيتها، لكن ألنه ليس من المناسب ذكرها فهي 
ال تفيد، أو قد تجرح شيوخًا كانوا يومًا ما شبابًا! فهي تمس آخرين وهي حق 
لهم أن يحتفظوا بها، أو يتناسوها. وفي كل األحوال أنا ال أدعي أبدًا أن سيرتي 
مهمة، فهي مجرد سيرة إنسان يحاول بالسبل كلها أن يكون صادقًا مع نفسه 
قبل أن يكون صادقًا مع اآلخرين. هذه سيرتي أنا، وهذا ما حدث.. وكثير منها 
ورد في كتاباتي السابقة. ودعني يا صديقي أحدثك عن الطائر الذي ال يحب 

الضجيج، قبل أن يسرقني منك النوم:
»في مايو يعود طائر العندليب من هجرته السنوية من صحراء جنوب أفريقيا، يعبر مصر، ينحرف نحو غرب 
المتوسط ويحط على جبل طارق. رحلته الطويلة هذه تصاحبها سيمفونية مذهلة تعزفها ذكور العنادل. 
ليس الذكور كلها موهوبة في الغناء؛ علماء الطيور يؤكدون أن المتميز منها هو فقط من سمع في صغره 
تغريدًا جيدًا من كباره. من لم يحَظ في نشأته بمعلم يجيد الغناء، ال يستطيع أبدًا مجاراة الجيدين من 
المغردين في السرب، هكذا يقول العلماء. ويقولون، أيضًا، إن هذه العصافير تغني بصوت أقوى عندما تمر 
فوق المدن! إنها ال تحب الضجيج. ولكن فسحة الشقة 63 هادئة، ولذلك كثيرًا ما تنخفض طبقة غنائها عندما 

تمر من فوق رأسي مباشرة.
بهذه  السماء، مستمتعًا  فوقها  ومن  إليها،  فأتطلع  رأسي  فوق  لياًل من  العنادل  تمر  تلك،  رحلتها  في 

السيمفونية العذبة من التي وهبها اهلل إلى من علمها في صغرها غاية وجودها!«.
مع انبالج الفجر يتباعد تغريدها وتتلون حافة األفق بالشروق. تلك الليلة كنت قد عدت من صالة فجر ليلة 
من ليالي أواخر شهر رمضان. رمضان حقيقي، يا صديقي وليس رمضان الجاهلية. كان صوت المقرئ نقيًا 
وجمياًل، أخذت به وباآلية الكريمة التي لم أنتبه إلى حكمتها من قبل، ولو أنني تفكرت فيها لما تألمت من 
تلك المشاحنات المؤلمة التي تخنقني عندما أختلي بنفسي من بعد جدل مقيت وشجار مع من أحترم: }ونزعنا 
ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم األنهار وقالوا الحمد هلل الذي هدانا لهـٰذا وما كنا لنهتدي لوال أن 
هدانا اهلل{. الجنة إذن، ال غل فيها وال كراهية، أي أن الحياة الخالية من الغل والحقد تجاه مخلوقات اهلل كافة 

هي الجنة.
وتذكرت بطرس عندما سأل السيد المسيح: »يا رب، كم مرًة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع 

مرات؟«، أجابه يسوع: »ال أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرًة سبع مرات«.
وأنا، يا صديقي مسامح بطبعي لمن ال يستحقون السماح، وال أحمل غاًل في قلبي ألحد، فما بالك بمن 
زعلت منه نتيجة سوء فهم تطور إلى جدل، بسبب حالة لم أنتبه إلى أهميتها طوال سبعين عامًا. لم يكن زعاًل 
حقيقيًا، ولذلك لم أحمل له غاًل، حتى بعد أن تجاهل عذري، فهو من رفاق طفولة الزمن الجميل ومن عائلة 
أكن لها الخير كله، ومن شارع تسمى بها وأفنيت فيه أجمل وأنقى أيام طفولتي. فعندما تجد ألخيك عذرًا، 

تأكد أن األيام لن تكسرك أبدًا.

عمر أبو القاسم الككلي

في مكتبة »أ« 
وجدت كتابًا 

دسمًا يتحدث عن 
»الترجمة الذاتية 
في األدب العربي 

الحديث« سأقتبس 
منه بضع جمل 

فهي إلى حد كبير 
لها عالقة بما أود 

تنفيذه

لقد امتألت 
الصفحات الثقافية 

ـ»أدباء«  بصحفنا ب
يكتبون القصة 
والشعر والنقد 
دون أن تكون 

لهم حصيلة 
ثقافية معقولة 

في املجال الذي 
يكتبون فيه

نبضات متقاطعة: )4(
 البلبل والضجيج



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

لغة املونتاج »32«
وأن  سبق  مثلما  المشهد،  في  التموضع  أو  »الميزانسين« 
كافية  تكون  ال  اللقطة،  مضمون  آخر  بمعنى  أو  وضحنا، 
الصور  يقطع  الذي  »المونتاج«،  يعقبها  بعدما  ولكن  بذاتها 
على  تسيطر  التي  وهي  مشاهد،  اللقطات  فتصبح  ويجاورها، 
خيال المُشاهد، وعندها يمكن للفيلم أن يطير به عبر األزمنة 
واألماكن، ويضع بين يديه مقارنة المواضيع وتبايناتها وعندها 
أو  للفيلم،  المكمل  الجزء  المشاهد  الفيلم قد جعل من  يكون 

بمعنى أدق ما يريد المخرج توصيله إليه.
مجاورة اللقطات لها ستة روابط أساسية وهي كالتالي:

- العالقة المكانية: وهي التي تنظم وتحدد فضاء المكان، 
فعندما يأخذ المونتاج لقطة قيام الممثل من السرير، واتجاهه 
نحو الحمام، ثم لقطة خروجه من الغرفة، ولقطة دخوله المطبخ 

نستدل على المساحة المكانية، وتقييم مسكنه.
ويستثمره  الزمن،  ينظم  الذي  وهو  الزمني:  المونتاج   -
إليصال التسلسل الزمني لألحداث، ويكثفه.ويقوم أيضًا بعرض 
غرفة  من  الممثل  خروج  مع  متزامنة  أخرى  أماكن  في  أحداث 

نومه، مثاًل، بغية إيصال روابط تخص حكاية الفيلم.
اهتمام  بتوجيه  يهتم  الذي  وهي  المركز:  المونتاج   -
لقطات  بمجاورة  المشاهد، 
المثال،  سبيل  على  تربط، 
ورجل  امرأة  بين  ما 
خاتم  على  الكاميرا  فتركيز 
الخطوبة، أو الزواج، أو عدم 
الذي  هو  أساسًا،  وجوده 
بطبيعة  للمشاهد  يوحي 

العالقة.
الترابطي:  المونتاج   -
اللقطات  يربط  الذي  وهو 
لتوصيل ما يشجع المشاهد 
فاخرة،  عربة  فوقوف  اللقطات،  بتجاور  مستداًل  الربط،  على 
تعقبها  ثم  عامل،  أو  فالحة  إلى  بازدراء  تشير  متعالية  وسيدة 
هرولة العامل أو العاملة نحوها يوحي بتفاوت طبقي يلتصق في 

خيال المشاهد، وتتأسس عنده خلفية الحكاية.
- مونتاج القطع الشكلي: وهو ما يقوم به المونتاج من تجاور 
أم  تكوين  أم  أم شكل  لون  من  بصرية  أكانت  لقطات، سواء 
معدات يتباين تجاورها تحفز المشاهد على الربط بينها وبين 
أو  يد فالح،  المشاهد، فأس في  إلى  المخرج توصيله  يريد  ما 
سالح في يد قاتل، وتداول النقود في شوارع المدينة الخلفية.. 

كلها توحي بأشياء لها عالقة بما سيراه المشاهد في الفيلم .
- مونتاج العالقات اإليقاعية: ولعل أفضل مثال لها تقطيع 
التصويرية،  الموسيقى  مع  يتناسب  بما  ولصقها  اللقطات 

وتتحدد أكثر بطول اللقطة عوضًا عن المضمون.
مونتاج  مع  وتجاوره  الصوت  أهمية  نغفل  أن  ينبغي  وال 
المدينة  شوارع  في  بهيم،  ليل  في  الخطوات  وقع  اللقطات، 
الخلفية، وسيدة مرعوبة تلتفت طوال الوقت وسرعة الخطوات.. 
كلها تشد المشاهد وتهيئة إما للحظة رعب، لو لحظة تنفس 
الصعداء، عندما تكتشف بغتة أن الخطوات التي اقتربت منها 
منها.وهكذا  خوفًا  أو  عليها  خوفًا  يتعقبها  كان  لشرطي  هي 
تجاور اللقطات مع الصوت بمختلف ما يوحي به امر مهم في 

المونتاج إليصال هدف المخرج.
في الحلقة القادمة سنتناول نظام االستمرارية في التصوير 

والمونتاج.

لغة املونتاج  تعني 
مجاورة اللقطات ولها 

ستة روابط أساسية

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بالدهم
أجل  من  وأفراد  دولية  عصابات  فيه  تنشط  وقت  في 
مازال  البالد،  خارج  إلى  وتهريبها  ليبيا  آثار  على  االستيالء 
الماضي  األسبوع  ففي  بالده،  تاريخ  بيع  يرفض  من  هناك 
سلم المواطن مرعي سعيد سالم الوافي، من منطقة الجزمة 
جنوب وادي بونجلة، إلى مصلحة اآلثار الليبية مجموعة من 
قرب  وجدها  نصفي،  وتمثال  جنائزي«  »أثاث  األثرية  القطع 

عين المرسين.
وتسلمت القطع األثرية لجنة مكلفة من قبل مدير مكتب 
آثار األبرق عطية بوشوال، ضمت كال من مراقب آثار شحات، 
والتواصل  اإلعالم  ومكتب  للمتاحف  العامة  اإلدارة  ومدير 
بالمصلحة وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات، وفقا للمكتب 
إلى  المسلمة  األثرية  القطع  ونقلت  للمصلحة.  اإلعالمي 
معاينة  عملية  في  وشارك  الليبية،  اآلثار  مصلحة  مخازن 

القطع الباحث فضل عبدالعزيز.
فضل  فرج  محمد  الشاب  سلم  الماضي،  أغسطس  وفي 
اجويدة )20 عام( مصلحة اآلثار الليبية، مجموعة من الكسر 
الموقع  وجدد  الصدفة.  طريق  عن  اكتشفت  التى  الفخارية، 
الذي عثر فيه على هذه القطع ليصبح تحت إدارة مراقبة آثار 
شحات، وتعود هذه القطع متنوعة األشكال واألحجام للعصر 
لجنة  وكلفت  للمصلحة.  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  الروماني، 
باستالم  الليبية  اآلثار  مصلحة  رئيس  قبل  من  متخصصة 
التوعية  لحملة  نجاح  الخطوة  هذه  المصلحة  وتعد  القطع، 
على  المواطنين  وتشجيع  لتحفيز  أشهر  منذ  أطلقتها  التى 

تسليم االثار المكتشفة للجهات المتخصصة.
أرحيم  جمعة  فتحي  المواطن  سلم  مماثلة،  أخرى  وفي 

إلى  قرزة،  بمنطقة  األثري  الحرم  خارج  وجدها  أثرية  قطعة 
جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار بحضور رئيس الجهاز، 
الباحثين  وأحد  االستدالالت،  وجمع  التحري  قسم  ورئيس 
من مصلحة اآلثار. وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع 
هي  األثرية  القطعة  فإن  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
في  المسيحيين  الكهنة  ألحد  يرجع  أثري  )قنديل(  فانوس 

القرن الرابع الميالدي.
ما قام به الوافي ومن قبله أرحيم مثال يحتذى، وهو األمر 

2016 سلم  العام  الماضية، ففي  السنوات  الذي تكرر خالل 
مواطن يدعى صالح حسن حويكم، سبع قطع أثرية مهمة، 
شخص  من  اشتراها  كان  البرونزية  العمالت  من  وعددًا 
لمصلحة  عليها،  حصوله  كيفية  أو  بنفسه  التعريف  رفض 
سميت  حيث  رسمي  بمحضر  بنغازي  بمدينة  الليبية  اآلثار 
العام  وفي  معنوي.  كتشجيع  باسمه  المسلمة  المجموعة 
الحالي، عثر المواطن ميلود عيسى ونجله الجالي على قطعة 
للمؤلهة  تمثال  رأس  عن  عبارة  وهي  تجولهم  أثناء  أثرية 

»ديمتري« تعود للعصر اإلغريقي، فسلماها إلى جهاز شرطة 
السياحة واآلثار.

شحات  آثار  مراقب  استالم  اآلثار  مصلحة  أعلنت  وسابقا، 
قطعة اثرية لرأس تمثال ألمرأة من الرخام »جنائزية« تعود 
ميلود  الجالي  الشاب  القطعة  علي  وعثر  »ديميترا«.  لالله 
وفقا  شحات،  مدينة  سكان  من  طالب  وهو  سالم،  عيسى 
للمكتب االعالمي لمصلحة اآلثار. وأكدت المصلحة »القطعة 
اجرأت  استكمال  وجاري  شحات  آثار  مراقبة  بحوزة  اآلن 

تسليمها للمخازن باإلدارة العامة للمتاحف بالمصلحة«.
ظل  في  بالوطنية،  يتسم  الذي  السلوك  ذلك  يأتي 
عصابات  عبر  الحضاري  اإلرث  من  ليبيا  معين  استنزاف 
إذ  البالد،  خارج  إلى  القطع  التهريب  خالل  من  وأفراد 
فينسنت  ليبيا،  في  الفرنسية  األثرية  البعثة  رئيس  يقول 
الفرنسية،  »لوفيغارو«  جريدة  مع  مقابلة  في  ميشيل، 
أجريت مؤخرا، ردا على سؤال حول عدد اآلثار التي نهبتها 
إلى  ليبيا  من  األخيرة،  السنوات  في  اإلجرامية  الجماعات 
دقيقة«،  أرقام  على  الحصول  الصعوبة  »من  أفغانستان 
القطع  من  اآلالف  عشرات  بوجود  استدرك  فينسنت  لكن 
من  اآلالف  بمئات  قيمتها  تتراوح  التي  المنهوبة  الفنية 
المنهوبة  العناصر  عدد  تحديد  يمكن  وبينما  الدوالرات. 
الفرنسية  البعثة  مدير  يؤكد  المتاحف،  في  جردها  تم  التي 
التي  السرية  الحفريات  عن  الناجمة  الغنائم  تقدير  صعوبة 
البسيطون؛  القرويون  أو  اإلجرامية  المجموعات  بها  قامت 
مضيفا أن التنقيب عن اآلثار بسرية ينتعش بفضل انعدام 
التي أعقبت  البالد. وعلى مدى السنوات األخيرة  األمن في 
االضطرابات األمنية في ليبيا منذ 2011 وجدت آالف القطع 
حين  في  العالمية،  المزادات  في  البيع  إلى  طريقها  األثرية 

تم استرجاع عدد ضئيل منها.

وجدوا قطعا نادرة وسلموها لمصلحة اآلثار

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

السنة الرابعة
العدد 203 11 من صفر 1441 هــ

10 أكتوبر 2019 م اخلميس

 بروتوكول تعاون بني هيئة 

الثقافة والجامعة الليبية

 دورة ثقافية لطالب مدارس 
غدامس

السبت، دورة تدريبية  الثقافة غدامس،  نظم مكتب 
المرحلة  المستقبل« لطالب  نحو  »أقالم مبدعة  بعنوان 

المدارس، وتشجيع  في  اإلبداع  لتحفيز  بالمدينة،  الثانوية 
الطالب. لدى  النقدي  التفكير 

التي يقدمها عدد من  التدريبية  الدورة  وتهدف 
واإلعالمية على صقل  األدبية  المجاالت  المتخصصين في 

اإلبداعية  المهارات  وتنمية  الثانوية،  المرحلة  مهارات طالب 
للمكتب اإلعالمي  التعلم واإلبداع، وفقا  لديهم، وحب 

الوطني. الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  للهيئة 
التي تستمر على مدى  التدريبية  الدورة  ويحاضر في 

المجاالت  المتخصصين في  أيام متواصلة عدد من  أربعة 
المواضيع  يتناولون خاللها عددا من  األدبية واإلعالمية، 

والثقافية. األدبية 

في  العربية  القصيرة  للقصة  الملتقى  جائزة  أعلنت 
الكويت، القائمة الطويلة لدورتها الرابعة وضمت 10 

8 دول عربية بينها ليبيا. مجموعات قصصية من 
الشرق  جامعة  ترعاها  التي  الجائزة  لجنة  وقالت 
 209 العام  هذا  تلقت  إنها  األميركية  األوسط 
انتقت  العربية  الدول  مختلف  مجموعات قصصية، من 

العشر. المجموعات  منها 
مصر  من  مجموعتين  الطويلة  القائمة  وضمت 
»قميص تكويه امرأتان« ألحمد الدريني و»مدن تأكل 
العراق  نفسها« لشريف صالح، ومجموعتين أيضًا من 

»سواد« لسعد هادي و»كذلك« لبرهان المفتي.
من  الحربي  لوفاء  الرغيف«  »احتراق  ضمت  كما 
ملص  ياسين  لسحر  المشتعلة«  و»األرض  السعودية 
من  رجب  لسفيان  األخيرة«  و»الساعة  األردن،  من 
ليبيا،  بن شتوان من  لنجوى  جارية«  تونس و»صدفة 
عمان  الرحبي من سلطنة  لمحمود  مونش«  و»صرخة 
من  حليوي  حسين  لشيخة  سي345«  و»الطلبية 

فلسطين.
برئاسة  العام  هذا  الجائزة  تحكيم  لجنة  وتتشكل 
الناقد  وعضوية  ميغيل،  لويس  اإلسباني  المترجم 
عبدالرزاق  المغربي  والناقد  الوكيل،  سعيد  المصري 

المصباحي، والناقد األردني رامي أبو شهاب والقاصة 
العنزي. باسمة  الكويتية 

األول  في  القصيرة  القائمة  إعالن  المقرر  ومن 
الجائزة  وتسليم  إعالن  حفل  يقام  بينما  نوفمبر،  من 

ديسمبر  من  األول  األسبوع  بمقر في 
الشرق األوسط األميركية،  جامعة 
في  ُأسست  التي  الجائزة  وتمنح 
بمجال  مالية  قيمة  أكبر   2015
تبلغ  عربيًا  القصيرة  القصة 

20 ألف دوالر.

»صدفة جارية«
القصصية  المجموعة 
صدرت  جارية«  »صدفة 
الريس  رياض  دار  عن 
بأسلوب  تميزت  بلبنان، 

حيث  فنطازي،  ساخر، 
فيه  شتوان  بن  نجوى  الكاتبة  تستنطق 

الحالة  يعكس  وهو  األموات،  وحتى  والجماد  الحيوان 
الليبية ما بعد فبراير 2011 وما مرت بها من أحداث.

وكانت بن شتوان أهدت عددًا من نسخ مجموعتها 

الثقافية  للمراكز  جارية«  »صدفة  الجديدة  القصصية 
لـ»الوسط«:  سابقة  تصريحات  في  وقالت  ليبيا.  في 
النسخ  ليبيا  في  الثقافية  المراكز  بإهداء  »قمت 
أن  أجل  من  وذلك  دارالنشر  من  للمؤلف  المخصصة 
متاحة  وتكون  مدينة  لكل  القصصية  المجموعة  تصل 

لالستعارة«.
بعض  معي  »تواصل  وأضافت: 
والقراء  األصدقاء 
وعبرهم  مشكورين 
كلية  إلى  نسخًا  أرسلت 
ومكتبة  بنغازي  المعلمين 
أربسا  ومؤسسة  هون 
غات،  بمدينة  اإلعالمية 
عددًا  هناك  أن  إلى  باإلضافة 
من النسخ في طريقها لبنغازي 
الكاتبة  وأشارت  وطرابلس«. 
أنها  إلى  شتوان  بن  نجوى 
إلى  النسخ  من  عددًا  سترسل 
»أجدابيا ودرنة والبيضاء وطبرق«، 
الفته إلى أنها على استعداد إلرسال 

المزيد من النسخ إلى المناطق النائية في ليبيا.

ليبية أطروحة 
كانت بن شتوان تحدثت لـ»الوسط« في حوار سابق 
في  الدراسية  »أطروحتي  فقالت:  أطروحتها،  حول 
موضوع  اختيار  على  كانت  إليطاليا  مجيئي  بداية 
تخصصي  في  عدلت  ثم  كثيرًا  تقلبت  لرسالتي. 
لليبيا،  الدراسي  جهدي  ثمرة  يكون  أن  أجل  من 
الذي  الموضوع  أجلي،  من  وليس  اخترت  أجلها  من 
أو صريح جزء  ليبيا بشكل كاف  اخترته لم يدرس في 
المنسي،  إنسانها  من  جزء  المغمور،  تاريخها  من 
الليبيين  وطأة  ومن  لها،  اآلخر  واستغالل  ألمها  من 
تحديدًا  أعني  منهم،  األضعف  اآلخر  على  أنفسهم 
لقرون  األجداد  مارسها  كيف  ليبيا،  في  النخاسة 
تنمية  في  المالية  عوائدها  تستثمر  لم  وكيف  عدة، 
البالد كما حدث في أميركا، كيف سرق جهد الليبيين 

والنبذ!«. بالعنصرية  مكافأتهم  وتمت  السود 
العديد  شتوان  بن  نجوى  والروائية  للكاتبة  وصدر 
»وبر  منها:  القصصية  والمجاميع  الروايات  من 
و  »الملكة«،  و  البرتقالي«،  و»مضمون  األحصنة«، 
»الجدة صالحة«، و»زرايب العبيد« التي دخلت ضمن 

بوكر. لجائزة  القصيرة  القائمة 

تشارك بمجموعتها »صدفة جارية«..

 نجوى بن شتوان ضمن قائمة 
جائزة ملتقى القصة القصيرة

هيئة الثقافة تزود املراكز واملكتبات باإلصدارات الجديدة
العامة  بالهيئة  الثقافية  المراكز  إدارة  قدمت 
األربعاء،  الوطني،  الوفاق  بحكومة  للثقافة 
من  لعدد  الجديدة  اإلصدارات  من  مجموعة 

الثقافية. والمراكز  المكتبات 
مصراتة،  الثقافية  المراكز  تزويد  وتم 
67 عنوانا من  الرملة، والغيران، بعدد  وشهداء 
اإلصدارات الجديدة للعام 2019، ومكتبة سوق 
وفقا  مصراتة،  ببلدية  التعليم  ووزارة  الجمعة، 

للهيئة. اإلعالمي  للمكتب 
بالهيئة  الثقافية  المراكز  إدارة  وتستعد 
بمدينة  الكتاب  معرض  فعاليات  في  للمشاركة 

قريبا. الزنتان 
الماضي،  العام  أصدرت،  الهيئة  وكانت 
من  لعدد  كتابًا   64 في  ممثلة  األولى  الدفعة 
الكاتب  لدعم  حملة  ضمن  والكتَّاب،  األدباء 
المجموعة  هي  اإلصدارات  هذه  وتعد  الليبي. 
إدارة  أجازته  عنوان   300 ضمن  األولى 
خالل  المكتبات  على  وستوزع  المطبوعات، 

بين  المختارة  العناوين  وتتنوع  المقبلة،  الفترة 
اآلداب والتراث والتاريخ والشعر والعلوم.

حسن  »الموسيقار  كتاب  اإلصدارات  ومن 
عريبي،  سالم  لمؤلفه  ليبيا«  زرياب  عريبي 
عريبي،  حسن  الفنان  وحياة  تاريخ  ويتناول 
المعاصر  والثقافي  الحضاري  »اإلرث  وكتاب 
المهتمين،  من  مجموعة  إعداد  مرزق«  لمدينة 
عن  ومعلومات  تفاصيل  يحوي  سجاًل  ويعد 
مالحًا«  البحر  عاد  »ما  وكتاب  مرزق،  مدينة 
متنوعة،  نثرية  نصوص  إلياس،  نجاة  لمؤلفته 
الشعري  اإلبداع  في  التراثية  »المؤثرات  وكتب 
و»صور  زيدان،  سليمان  للدكتور  ليبيا«  في 
رنين،  موسى  لمؤلفها  الشعبي«  التراث  من 
المتنوعة  الكتب  من  مجموعة  إلى  إضافة 
فبراير«   17 في  ابتدأ  شي  »كل  بينها  من 
السلم  في  »قراءات  غنيم،  إيمان  لمؤلفته 
الدكتور  لمؤلفه  ليبيا)2011-1911(«  والحرب 
العبادات«  في  و»المرشد  محجوب،  عبدالمنعم 

في  »مشاهدتي  اليعقوبي،  محمد  للدكتور 
محمد  للمؤلف  واألشياء«  الناس  تأمالت 
عربية  نصوص  في  و»طرابلس  الشقماني، 
و»مسرحية  التليسي،  نجمية  إعداد  وأوروبية« 
و»أغاني  الجورتي،  الهادي  لمؤلفه  الدوامة« 
الليبي«  الشعبي  التراث  في  األطفال  ترقيص 

محمد. محمد سعيد  للدكتور 
الهيئة  رئيس  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
لطباعة  مستعدة  الهيئة  إن  أونيس  حسن 
المجاالت  كل  في  المبدعين  مخطوطات 
القارئ،  مع  وللتواصل  الليبي  باإلبداع  للتعريف 
التي تهدف  المبادرات  وأكد على احتضانها كل 
وفي  ليبيا،  في  الثقافي  بالمشهد  للنهوض 
التوقيع  حفالت  إحدى  هامش  على  كلمته  ختام 
أن  والمبدعين  المثقفين  لكل  لإلصدارات تمنى 
في  اإلنتاج  من  لمزيد  حافزًا  اليوم  هذا  يكون 

الثقافة. خدمة 

المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  وقعت 
الجامعة  مع  تعاون  بروتوكول  الثالثاء،  الموقتة،  بالحكومة 

الليبية.
الفاخري، ومدير  الهيئة جمعة  رئيس  التوقيع  حضر 

إدارة التدريب والتطوير علي أحمد بن سعود، الذي مّثل 
بالجامعة أحمد  اإلدارة  التوقيع، ورئيس مجلس  الهيئة في 
المجبري،  العلمية صالح  للشؤون  الجامعة  سعد الغا، وكيل 

الغدامسي،  عبدالعزيز  بالجامعة  اإلعالمي  المكتب  ومدير 
امجبر، مدير  الثقافية محمود  للشؤون  الهيئة  ووكيل 

للمكتب  وفًقا  العريبي،  خليل  والمعارض  المهرجانات  إدارة 
للهيئة. اإلعالمي 

التدريب  التعاون لشراكة ثقافية في مجاالت  ويمهد هذا 
واإلعالمية. الثقافية  البرامج  الكفاية، وغيرها من  ورفع 

<   حسن أونيس »وسط« في إحدى فاعليات الهيئة

<   حفل توقيع أحد إصدارات الهيئة

<   جمعة الفاخري رئيس هيئة الثقافة

<   من فعاليات »أقالم مبدعة نحو المستقبل«

القاهرة - الوسط



فن 13

شهدت تكريم نبيلة عبيد

انطالق الدورة الـ35 من »اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط«

يحتفي بالمبادرة بعرض جاال لفيلم »سيدة البحر«

»القاهرة السينمائي« أول مهرجان عربي يوقع على ميثاق املساواة بني املرأة والرجل

داخل  العربية  السينما  لدعم  مساعيه  ضمن 
»الجونة  مهرجان  يمنح  وخارجه،  العربي  الوطن 
في  عربي  سينمائي  لفيلم  جائزة  السينمائي« 
»مالمو  مهرجان  سوق  في  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة 
للسينما العربية« في دورته الخامسة، التي أقيمت 

في الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر 2019.
وذهبت جائزة المهرجان هذا العام إلى الفيلم 
التونسي في مرحلة ما بعد اإلنتاج »قبل ما يفوت 
حمراء،  بن  على  محمد  إنتاج  من  الفيلم  الفوت«. 

ومن إخراج مجدي لخضر.
سوق مهرجان »مالمو للسينما العربية« منصة 
فريدة من نوعها لصناعة السينما في شمال أوروبا 
والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون واإلنتاج 
بينما  المنطقتين.  بين  التوزيع  وفرص  المشترك 
المنتجين وصناديق  بين  المهرجان  منتدى  يجمع 
الدعم والموزعين السينمائيين من خالل الندوات 

وورش العمل والحوارات النقاشية.
ومنتدى  سوق  من  الخامسة  الدورة  واستقبلت 

اإلنتاج  جسر  العربية«،  للسينما  »مالمو  مهرجان 
الطويلة  والتسجيلية  الروائية  لألفالم  المشترك 
الدول  من  مشروعا   54 من  أكثر  والقصيرة، 
العربية والسويد وشمال أوروبا في مرحلة التطوير 
اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  متقدمة  فيلما  و45 
نحو  المقدمة  واألفالم  المشاريع  إجمالي  ووصل 
العام  هذا  »مالمو«  مهرجان  اختار  مشروعا.   99
السوق  جوائز  على  للتنافس  وفيلما  مشروعا   22

والمنتدى.
العربية«  للسينما  »مالمو  مهرجان  واختتم 
جوائز  توزيع  بحفل  به  الخاصة  السوق  فعاليات 
شركائه  ومن  المهرجان  من  المقدمة  السوق 
دوالر  آالف   110 نحو  تبلغ  التي  أيضا،  ورعاته 

أميركي، وجاءت جوائز صندوق الدعم كما يلي:
مرحلة  في  القصيرة  األفالم  مشروعات  جوائز 

التطوير:
المونتاج  لخدمات  سينترم«  »فيلم  جائزة   -
»حبيب  لمشروع  سويدية  كرونة  ألف   30 بقيمة 

والحرامي« من إخراج نورس صقر.
األفريقية«  للسينما  »األقصر  - جائزة مهرجان 
بقيمة 2000 دوالر أميركي لمشروع »القمع« من 

لبنان، إخراج مايك ماالجاليان.
دوالر   3000 بقيمة  سكونه«  »فيلم  جائزة   -
السويد،  من  شخصية«  »سيرة  لمشروع  أميركي 

إخراج باسم نبهان.

مرحلة  في  الطويل  الوثائقي  الفيلم  جوائز 
التطوير:

- جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 75 ألف 
كرونة سويدية لمشروع »البحث عن سعدة« من 

فلسطين، إخراج عرين عمري.
مرحلة  في  الطويل  الروائي  الفيلم  جوائز 

التطوير:
 150 بقيمة  السويدي  الفيلم  معهد  جائزة   -
ألف كرونة سويدية لمشروع »لكي يتنفس البحر« 

من األردن، إخراج زين دريعي.
ما  مرحلة  في  الطويل  الوثائقي  الفيلم  جوائز 

بعد اإلنتاج:
لخدمات  بروداكشنز«  وان  »تيم  جائزة   -
 2000 بقيمة  والمونتاج  الصوت  ومزج  تصميم 
من  الزعتري«  »كباتن  لمشروع  أميركي  دوالر 

إخراج علي العربي.
 2000 بقيمة  العرب  الفنانين  اتحاد  جائزة   -
المغرب،  »المعلقات« من  لمشروع  أميركي  دوالر 

إخراج مريم عدو.
دوالر   3000 بقيمة  »إيماجيناريوم«  جائزة   -
لينا  إخراج  من  »جزائرهم«  لمشروع  أميركي 

سولم.
ما  مرحلة  في  الطويل  الروائي  الفيلم  جوائز 

بعد اإلنتاج:
- جائزة »ريد ستار« بقيمة 3000 دوالر أميركي 

لمشروع »ميكا« من إخراج إسماعيل فروخي.
 3000 بقيمة  برودكشنز«  وان  »تيم  جائزة   -
من  القضية«  أجل  »من  لمشروع  أميركي  دوالر 

المغرب، إخراج حسن بنجلون.
بقيمة  مونتاج  خدمات  سيل«  »ذا  جائزة   -
10000 دوالر أميركي لمشروع »ميكا« من إخراج 

إسماعيل فروخي.
بقيمة  ألوان  تصحيح  سيل«  »ذا  جائزة   -
10000 دوالر أميركي لمشروع »ميكا« من إخراج 

إسماعيل فروخي.
بقيمة  السينمائي«  »الجونة  جائزة مهرجان   -
يفوت  ما  »قبل  لمشروع  أميركي  دوالر   5000

الفوت« من تونس، إخراج مجدي لخضر.
مزج  لخدمات  برودكشن«  »ليث  جائزة   -
دوالر   12000 بقيمة  يوم   15 لمدة  الصوت 
أميركي لمشروع »قلتلك خلص« من لبنان، إخراج 

إيلي خليفة.
توزيع  خدمات  سولوشنز«  »ماد  جائزة   -
لمشروع  أميركي  دوالر   20000 بقيمة  وتسويق 
محمد  إخراج  المغرب،  من  ج«  الجناح  »نساء 

نظيف.

فعاليات  الثالثاء،  مساء  درويش«  سيد  »مسرح  اإلسكندرية  بأوبرا  انطلقت 
الدورة 35 لمهرجان »اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط«، برئاسة الناقد 

األمير أباظة، وذلك في حفل افتتاح حضرته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، 
وعدد من نجوم مصر والعالم العربي.

عادل  للمخرج  ثورة«  أوبريت »100 سنة  تاله  الوطني،  بالسالم  االفتتاح  بدأ حفل 
عبده، وهو االستعراض الذي حكى مشاهد من تاريخ مصر، وامتزج بمواد فيلمية من 
أعمال المكرمين والمحتفى بهم في الدورة الحالية، ومنها »بين القصرين« للمخرج 
حسن اإلمام، والذي تدور أحداثه عن فترة ثورة 1919 التي تمر ذكراها المئوية هذا 

العام.
قلبي«  »رد  فيلم  من  مشاهد  وكذلك 
تحتفي  الذي  الفقار  ذو  الدين  عز  للمخرج 
عن  فضاًل  أيضًا،  ميالده  بمئوية  الدورة 
مشاهد من فيلم »ناصر 56« للمخرج الكبير 
محمد فاضل أحد المكرمين في الدورة. وتلى 

االستعراض أغنية »يال نبني بلدنا«.
ثم قامت اإلعالمية بوسي شلبي واإلعالمي 
إبراهيم الكرداني بتقديم الحفل، وذلك من 
خالل تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات 

وحشتونا«  »آه  أغنية  الحفل  خالل  ُقدمت  المهرجان  من  وفاء  لمسة  وفي  المختلفة. 
لتقديم الشكر والعرفان لهؤالء النجوم الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، وهم: فاروق 
الفيشاوي ومحسنة توفيق ونادية فهمي وحسن كامي وجالل عيسى ومحمود الجندي 
وعزت أبوعوف ومحمد أبوالوفا، والناقد الدكتور الدكتور أحمد سخسوخ، والمخرج عمر 

الشيخ، وأخيرًا طلعت زكريا الذي وافته المنية قبل ساعات من افتتاح المهرجان.
إيناس  الثقافة  وزيرة  كلمته  بداية  في  أباظة  األمير  المهرجان  رئيس  وشكر 
كل  كذلك  شكر  كما  مصر،  في  وللسينما  للمهرجان  الكبير  دعمها  على  عبدالدايم، 
الداعمين للمهرجان، وكل من ساهم في خروج هذه الدورة بهذا الشكل، ثم جاءت 
كلمة أحمد جمال، نائب محافظ اإلسكندرية، والذي نقل تحيات عبدالعزيز قنصوة 
الدورة  لكل من دعم هذه  الشكر  المهرجان، ووجه  أفراد  لكل  االسكندرية  محافظ 
بداية من وزارة الثقافة والمجتمع السكندري، مشيرًا إلى أن توقيت المهرجان جاء 
في تاريخ عزيز ومهم وهو ذكرى السادس من أكتوبر، كذلك تزامنًا مع عرض فيلم 

»الممر« الذي جمع المصريين على حب هذا الوطن.
حيث  الدورة،  الفتتاح  الدايم  عبد  إيناس  الثقافة  وزيرة  شلبي،  بوسي  ودعت 
صعدت الوزيرة على المسرح ورحبت بضيوف مصر األعزاء، وكذلك شكرت رئيس 
المهرجان األمير أباظة وكل فريق العمل على المجهود الذي بُذل من أجل إنجاح 
األوبرا »مسرح  دار  بيته  إلى  عاد  المهرجان  بأن  المهرجان، معربة عن سعادتها 

سيد درويش« من جديد.

مساء  الـ11،  دورته  في  للجاز«  الدولي  »القاهرة  مهرجان  ينطلق 
القديم  الجامعة األميركية  الثقافي بمقر  التحرير  الخميس، في مركز 
بالتحرير )وسط القاهرة(. ويتضمن برنامج اليوم األول من المهرجان 
)مصر(،  فور«  آوف  »سيركل  وهي:  مختلفة،  فرق  ألربع  حفالت  أربع 
بروجيكت«  جاز  جـيبسي  و»ذا  )هولندا(،  يونايتد«  ودرامز  »آرتفارك 
)مصر(، و»وسط البلد« )مصر(. ويتضمن برنامج الجمعة، ثاني أيام 
المهرجان، »ورشة عمل: موسيقى الجاز لألطفال« بعنوان »جازينينو« 
المفتوح«  »الميكروفون  فقرات  وبعدها  ظهرا،  الواحدة  في  تبدأ 
لفريق  بحفل  مساء  الخامسة  في  الحفالت  وتبدأ  نينوز«،  جازي  و»ذا 
»جروجي« )مصر(، وبعدها »أوركسترا فيشيرمان« )سويسرا(، و»تريو 
ماريو الجينها« )برتغال(، وعزيز مرقة )األردن(، وجاي يو مع جلوينج 
بولبس )المجر(. ويختتم المهرجان السبت، بـ»عرض باند مايكرز« في 
الحادية عشرة صباحا، وتستمر »ورشة عمل: موسيقى الجاز لألطفال« 
في الواحدة مساء، وبعدها فقرات »الميكروفون المفتوح«، »ذا جـازي 
شريف  و»جروب  )النمسا(،  هوريكينز«  آجانيست  و»بيردز  نينوز«، 
مصر(،   - )إيطاليا  عادل  هاني  مع  مينفرا  وليفيو  )مصر(،  مصطفى« 
ويسرا الهواري )مصر(، وأخيرا فريق »جـيف هير« )لوكسمبورج(. كما 
القاهرة  »مهرجان  بعنوان  فنيا  معرضا  المهرجان  برنامج  يتضمن 
بدءا  األميركية،  بالجامعة  فيون«  مارجو  »جاليري  قاعة  داخل  للجاز« 

من التاسعة صباحا إلى 9:00 مساء من الخميس إلى السبت.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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على  الصاعدين  أول  عبيد  نبيلة  الفنانة  وكانت  التكريم،  لحظة  جاءت  ثم 
المسرح، حيث أعربت عن فرحتها الغامرة بتكريمها في المهرجان، والذي تعتبره 
سابقة،  دورات  خالل  فيه  جوائز  على  وحصلت  سبق  أنها  رغم  على  خاصًا،  تكريمًا 
أهم  من  المهرجان  تعتبر  أنها  إلى  مشيرة  اسمها،  تحمل  الدورة  هذه  أن  وأضافت 

المهرجانات في منطقة دول البحر األبيض المتوسط.
الجائزة« ألنه جاء من مهرجان  أما المخرج محمد فاضل فقال إن تكريمه »بطعم 
عريق وهو مهرجان »اإلسكندرية«، والذي تنظمه جمعية متخصصة في السينما وهي 

جمعية »كتاب ونقاد السينما«.
خص  كما  اإلسكندرية،  أهل  كل  شكر  الذي  قابيل  محمود  الفنان  تكريم  تم  كما 
بالشكر رئيس المهرجان األمير أباظة الذي رشحه لهذا التكريم، قائاًل »أحب أن أشكر 
أصحاب الفضل علي في هذا المجال، كل مخرج أو مخرجة، وكل مؤلف أو مؤلفة أديت 
كل  وكذلك  أعمالهم،  من  عمل  في  دورا 
زميل أو زميلة وقفوا إلى جانبي، وعلموني 
مجال  في  عامل  وكل  منهم،  واستفدت 
فضل«.  أصحاب  أنتم  أشكركم  السينما. 
السالح  رفقاء  إلى  جائزته  قابيل  وأهدى 

وزمالئه في الدفعة »49 حربية«.
ومن لبنان تم تكريم الفنان رفيق علي 
المبدعين  من  كثيرا  إن  قال  الذي  أحمد، 
كانوا يلتقون منذ 40 سنة في مهرجانات، 
وكانوا ال يفهمون بعضهم البعض بسبب اختالف اللهجات، ولكنهم بفضل السينما 
المصرية صارت لغة التواصل سهلة ويسيرة، مضيفا »شكرا للسينما ألنها أوجدت هذه 

الثقافة. تحية من لبنان، ومحروسة يا مصر«.
بهذا  فخور  »أنا  قال  الذي  فيرشو،  رشيد  الكبير  المخرج  تكريم  تم  تونس  ومن 
قلبي وعزيزة علي وهي  قريبة من  بلد  له نكهة خاصة، ألنه جاء من  الذي  التكريم، 
علمتني  كثيرة«، مضيفا »مصر  وذكريات  أصدقاء  فيها  لي  والتي  الثاني،  بلدي  مصر 
كثيرًا، وهي التي أعطتني فرصا كثيرة للتقريب بين الشعوب، فمصر هي عائلتي وتحيا 

مصر وتحيا تونس«.
أم  كل  إلى  تكريمه  أهدى  الذي  سيلفا،  هوجو  اإلسباني  النجم  تكريم  تم  كما 
موجودة بحفل االفتتاح، قائال »ما وصلت إليه هو بسبب أمي«، في حين تم تكريم 
المخرج اإلسباني الكبير كولدو سيرا صاحب فيلم االفتتاح »70 بن الدن«، والذي قال 
إنها المرة األولى التي يحضر فيها إلى مصر، وكل ما يعرفه عن مصر كان السينما.

 18 لها  تقدم  والتي  للسيناريو،  الليثي  ممدوح  مسابقة  جوائز  تسليم  تم  ثم 
سيناريو، حيث أسفرت النتيجة عن فوز سيناريو »حبيبتي« لشهيرة سالم بالجائزة 
األولى، وفاز بالجائزة الثانية سيناريو »بعد الغروب« لياسر فؤاد، في حين تقاسم 
شتا«  »ونوة  الدرة  لمحمد  »سيلفي«  وهي  سيناريوهات،  ثالثة  الثالثة،  الجائزة 

للسيد عبدالنبي مرسي و»سان ستيفانو« لنور الدين زكي.

اإلسكندرية - دينا مصباح

 »آه وحشتونا« تحية للنجوم
 الذين أثروا الحياة الفنية

وزيرة الثقافة: المهرجان
عاد لبيته في دار األوبرا

حسن أونيس يزور الفنان 
عبدالله الشاوش

زار رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق 
الوطني، حسن أونيس، الثالثاء، الفنان عبداهلل الشاوش، لالطمئنان على 

صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت دخوله المستشفى في العاصمة 
طرابلس.

وأثنى أونيس على المشوار الفني الكبير للفنان، وتمنى له الشفاء العاجل، 
وأكد أن الهيئة تقف مع كل المثقفين والمبدعين الليبيين وتقدر عطاءهم، 

وفقًا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وبدوره رحب الشاوش بزيارة رئيس الهيئة، وتطرقا إلى عدد من 

القضايا التي تهم الفن والثقافة، ورافق رئيس الهيئة خالل الزيارة رئيس 
المركز الوطني للمأثورات الشعبية، محمد السقاط ، ومدير مركز ألوان، 

أنور البلعزي، ومدير إدارة اإلعالم والتواصل، خليفة الحامدي، ومدير تحرير 
صحيفة ليبيا اإلخبارية، عماد العالم.

أعلن مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« التوقيع على 
ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية 
ليكون   »2020 في   5050« باسم  والمعروف   ،2020 بحلول 
التزامه  يعلن  الذي  أفريقيا  والثاني  عربيا  األول  المهرجان 
ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة »5050 في 2020«، وكان 
دورته  في  السينمائي«  »كان  مهرجان  عليها  الموقعين  أول 
الـ71 العام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون »القاهرة 
المقرر  الـ42،  دورته  من  بدءا  ملتزما  السينمائي« 
بإعالن   ،2020 نوفمبر  شهر  خالل  إقامتها 
اإلحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء 
في فريق البرمجة، ولجنة االختيار، كما يلتزم 
المهرجان أيضا بدءا من العام المقبل بإعالن 
نساء،  إخراج  من  تقدمت  التي  األفالم  نسبة 

وعدد األفالم التي اختارها المهرجان منها.
وأكد رئيس مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« 
المنتج محمد حفظي أن مصر تهتم بتمثيل المرأة في كافة 
تمثيل  نسبة  أن  كما  خاص،  بوجه  والسينما  عموما  المجاالت 
المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد على نسبة تمثيلها 
المبادرة  لهذه  »القاهرة«  انضمام  فإن  وبالتالي  الغرب،  في 
الماضي  العام  أعلنه  الذي  الموقف،  لهذا  وتعزيزا  تأكيدا  يعد 
خالله  احتفى  والذي  عربيات«،  »مخرجات  برنامج  عبر  بوضوح 
اإلخراج  مجال  في  وتألقت  برزت  عربية  نسائية  شخصيات  بـ8 
السينمائي، وعرض أفالمهن، وهي: »نوارة« لهالة خليل من 
و»3000  لطفي من مصر،  لهالة  للنهار«  و»الخروج  مصر، 

ليلة« لمي مصري من فلسطين، و»واجب« لـ آن ماري جاسر من 
فلسطين، و»وجدة« لهيفاء المنصور من السعودية، و»على كف 
عفريت« لكوثر بن هنية من تونس، و»السعداء« لصوفيا جاما 

من الجزائر، و»آالت حادة« لنجوم الغانم من اإلمارات.
وأوضح حفظي، أنه عندما اطلع على شروط المبادرة وجدها 
وفريق  القاهرة  لمهرجان  اإلداري  الهيكل  في  متحققة  بالفعل 
بالمهرجان بشكل عام من  العاملين  غالبية  إن  البرمجة، حيث 
والعالم  خاص  بشكل  مصر  بأن  للعالم  رسالة  وهذه  النساء، 
العربي بشكل عام يهتم بتمكين المرأة حتى قبل إطالق مبادرة 

»5050 في 2020«.
هذا وكشف المكلف بأعمال المدير الفني للمهرجان، الناقد 

أحمد شوقي، عن االحتفاء باالنضمام لهذه الوثيقة بإقامة عرض 
شهد  السعودية  والمخرجة  للكاتبة  البحر«  »سيدة  لفيلم  جاال 
المظلمة  للتقاليد  تستسلم  لم  فتاة  قصة  يسرد  والذي  أمين، 
أن  إلى  ويشار  بيدها.  وتقرر صُنع مصيرها  قريتها  التي تحكم 
فيلم »سيدة البحر«، الذي أنتجته »إيمج نيشن أبوظبي«، إحدى 
المحتوى  صناعة  قطاع  في  الجوائز  الحائزة  الرائدة  الشركات 
اإلعالمي والترفيهي، تم عرضه ضمن مسابقة »أسبوع النقاد« 
الـ76 من مهرجان  المرموقة التي أقيمت على هامش النسخة 
للفيلم  »فيرونا«  بجائزة  وفاز  الدولي«،  السينمائي  »البندقية 

األكثر إبداعا.
ويشارك »سيدة البحر« كذلك ضمن مسابقة »آفاق السينما 
مهرجان  من  القادمة  الدورة  فعاليات  ضمن  المقامة  العربية« 

»القاهرة السينمائي الدولي« )20-29 نوفمبر 2019(.
بدورها أكدت ممثلة مبادرة »5050«، دلفين بيسيه، سعادة 
إلى أن توقيعه  المبادرة بانضمام مهرجان »القاهرة«، مشيرة 
بالمساواة  والتزامه  المهرجان  ارتباط  عن  يعبر  الميثاق  على 
وتمكين المرأة في العالم العربي، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن مبادرة »5050« تأمل في انضمام المزيد من المهرجانات 
العربية إلى المسيرة التي بدأها »القاهرة السينمائي« بتوقيعه 

على الميثاق واالنضمام للمبادرة.
 60 حوالي  عليها  وقع   ،»2020 في   5050« مبادرة  وثيقة 
و»فينسيا«  و»لوكارنو«  »برلين«  أبرزها؛  سينمائيا،  مهرجانا 
و»تورنتو« و»سان سيباستيان« و»لندن« و»سراييفو« و»لوس 
المتحركة  للرسوم  و»آنسي«  و»نيويورك«  و»روما«  أنجليس« 
و»كليرمون فيران« الدولي لألفالم القصيرة، ومن أفريقيا وقع 

على الوثيقة مهرجان وحيد هو »دربان« بجنوب أفريقيا.

القاهرة ــ محمد علوش

»الجونة« يمنح جائزته في سوق »ماملو« للفيلم التونسي »قبل ما يفوت الفوت«

<    الفائزون بجوائز سوق »مالمو«

 القاهرة - الوسط

<    مشهد من فيلم  »سيدة البحر« <    محمد
 حفظي

»وسط البلد« يفتتح 
»القاهرة الدولي للجاز«

 انطالق تصوير مسلسل 
»شيركويت« في بنغازي

بنغازي - الوسط: مريم العجيلي
بمدينة  ومناطق  أحياء  عدة  في  التصوير  »شيركويت«  مسلسل  عمل  فريق  بدأ 
بنغازي. وقال السيناريست، توفيق قادربوه لـ»الوسط« األربعاء »يتناول المسلسل 
أدلجة  أي  القضايا والمشاكل االجتماعية بقالب كوميدي بعيد عن  مجموعة من 

أو إسفاف«.
وأضاف: »المسلسل من بطولة طارق الشيخي ورافع العكوكي وهويدا الشكري 

ومجموعة من األبطال وضيوف الشرف في 15 حلقة تلفزيونية«.
السباق  في  للدخول  العمل  بهذا  يستعد  العمل  فريق  أن  إلى  قادربوه  وأشار 

الرمضاني لعام 2020 .

 يختتم فعالياته مساء السبت..



في
املرمى

طالب عضو اتحاد الكرة السابق وأحد نجوم الكرة الليبية سابًقا عبد 
الدوري  أندية  بدعوة  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  جرانة،  الرزاق 
الليبي الممتاز لكرة القدم لالجتماع بهم لحل بعض مشاكل اللعبة، 
النظام  في  خلال  هناك  إن  بـ»فيسبوك«،  صفحته  عبر  جرانة  وقال 

األساسي للعبة، وال بد من سماع رأي األندية وكيفية تعديله.

●

نصف  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكــد 
تصريح  في  المشوط،  عادل  العاصمة،  ماراثون 
نصف  سباق  أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص 
 26 في  موعده  في  سينطلق  العاصمة  ماراثون 
 2000 قرابة  له  والمستهدف  الجاري،  أكتوبر 
»سيطبق  قائًل:  المشوط  ــاف  وأض مشارك. 
التوقيت  نظام  ليبيا  سباقات  في  مرة  وألول 
متكاملة  إلكترونية  منظومة  وهو  اإللكتروني، 
وبسواعد  محليًا  وتطويرها  استحداثها  تم 
 2500 »وفرنا  وأكمل:  الليبيين«.  مهندسينا 
شريحة  متسابق  ــل  ك وسيتسلم  ــة،  ــاع س

وهي  الصدريات،  أرقام  استلم  عند  إلكترونية 
على شكل ساعة تلبس في اليد أو ساق القدم، 
احتساب  في  المنظومة بشكل ال سلكي  وتعمل 
بداية  إلكتروني  وبشكل  متسابق  لكل  التوقيت 

للسباق«. األولى  االنطلقة  من 
تعمل  »كما  قائًل:  حديثة  المشوط  واختتم 
المتسابقين  حركة  ورصد  متابعة  على  الساعة 
نقاط  خلل  من  السباق  سير  خط  طول  على 
يصل  التي  اإللكترونية  والمراقبة  الكشف 
رصد  وسيتم  محطات،  خمس  ــى  إل عــددهــا 
على  الــقــدرة  مــع  واستبعادهم  المخالفين 
متسابق  كل  قطعها  التي  المسافة  احتساب 

إلكترونيًا«. السباق  إنهاء  وتوقيت 
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الحدث
زين العابدين

بركان

التي  المدوية  القليلة  النجاحات  بعض  لوال 
والرياضات  األلعاب  بعض  مؤخرًا  حققتها 
األخيرة،  الدولية  مشاركاتها  خلل  الفردية 
ويلفت  الذكر  يستحق  هناك شيء  كان  لما 
التي  الليبية  الرياضة  صعيد  على  االنتباه 
مراحلها  ــوأ  أس من  بــواحــدة  حاليًا  تمر 

وفتراتها.
ــى  األول الشعبية  اللعبة  الــقــدم  ــرة  ك
فترة  منذ  غابت  شىء،  كل  التهمت  التي 
وال  وتوقفت،  الرسمية  الكروية  مسابقاتها 
على  نشاطها  عودة  في  أمل  بارقة  يوجد 
المدى القريب في ظل األوضاع األمنية غير 
وصارت  البلد،  غرب  فى  خاصة  المستقرة، 
ماهو  وكل  عروشها  على  خاوية  األندية 
حراك  هو  الكروية  الساحة  على  موجود 
األندية هنا وهناك من أجل اإلطاحة باتحاد 
اجتماع  بعقد  باإلسراع  والمطالبة  الكرة 
وتضارب  واخــتــلف  العمومية،  الجمعية 
هنا  تعقد  واجتماعات  والمصالح  األراء  في 

وهناك.
وفي ظل هذه الفوضى واألجواء الملبدة 
يأتينا  العجاف  المواسم  وهــذه  بالغيوم 
الضوء من بعيد وبارقة األمل في آخر النفق 
من  شيئا  ليمنحنا  الرياضة  من  المظلم 
التفاؤل واالطمئنان من بعض نجوم وأبطال 
األلعاب الفردية، التي سجلت نجاحات كبيرة 
التى  الظروف  نفس  وفى  اإلمكانيات،  بأقل 
تعيشها اللعبة الشعبية األولى وبعيدًا عن 
األضواء والضجيج حيث حاز البطل العالمي 
كمال القرقني على بطولة العالم في رياضة 
الشطرنجية  الموهبة  األجسام، وسجل  بناء 
يوسف الحصادي نجاحات الفتة دوليا خلل 

مشاركاته الدولية األخيرة.
ونجح أبطال القوة البدنية في مشاركتهم 
بجنوب  الماضى  األسبوع  اختتمت  التي 
الذهبية  الملونة  القلئد  حصد  في  أفريقيا 
تحققت  وإنجازات  نجاحات  هي  والفضية، 
بأقل اإلمكانيات تاركة مايحدث في مشهد 
هو  وأصوات  تخبط  من  الحالي  القدم  كرة 
مجرد جعجعة بل طحين، ال ينتظر منها أي 
القدم  لكرة  والمفيد  الجديد  تقدم  نتائج 
واألزمــات  الظروف  أنهكتها  التي  الليبية 
والتدخلت والدخلء الذين أصبحوا هم من 
ويقودونها  شوؤنها  ويدبرون  يخططون 

إلى مستقبل مجهول.

التنفيذي  المكتب  أداء  اشلبي،  القذافي  التعاون،  نادي  رئيس  نائب  انتقد 
تصريح  في  اشلبي  وقال  مقنع.  غير  واعتبره  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد 
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وجود  في  للهاوية  تسير  كرتنا  إن  لـ»الوسط«، 
القدم، موضحًا في تصريحاته: »ال دوري وال مسابقات.. وأداء  الليبي لكرة 
بخصوص  الفيفا  رسالة  فحوى  ننتظر  زلنا  »ال  وتابع:  جيد«.  غير  المنتخبات 

مصير االنتخابات بعد إزاحة الرئيس السابق.

●

طرابلس - محمد ترفاس

● جرانة

ساهم الدولي الليبي نجم فريق 
نيويورك سيتي إسماعيل تاجوري، في 

فوز فريقه على مضيفه فيلدلفيا يونيون 
بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن 
منافسات الدوري األمريكي الممتاز لكرة 

القدم. وتمكن تاجوري من تسجيل الهدف 
الثاني لفريقه والذي كان حاسمًا وبطريقة 
مهارية، بعد أن سدد كرة من خارج منطقة 

الجزاء في الدقيقة 22 من زمن الشوط 
األول، وكان فريق نيويورك سيتي قد تقدم 
بالهدف األول عبر المدافع رونالد ماتاريتا 
لـ»ريميسا«. السابعة، وفًقا  الدقيقة  في 

الليبي »تاجوري«  ولم يتمكن المحترف 
من إكمال المباراة بعد تعرضه إلى 

اإلصابة، ليخرج على إثرها في 
الدقيقة 32 من زمن اللقاء، 

وتأتي هذه اإلصابة بعد 
عودة اللعب الذي غاب عن 
المشاركة مع فريقه لمدة 

تفوق الشهرين، بعد 
تعرضه إلى إصابة على 

الكاحل. مستوى 
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حالة تخبط وصراع مصالح بسبب        
منصب رئيس اتحاد الكرة

رابطة أندية املنطقة الشرقية 
تختار خالد السعيطي رئيسا لها

وسط  فرق،  ثالثة  بين  وتحديدا  أطراف،  عدة  بين  متواصال  سجاال  األيام  هذه  الليبية  القدم  كرة  تشهد 
مطالبات واضحة وصريحة بعقد الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم، بعد طلب االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، خاصة أن منصب الرئيس بات شاغرا، في حين تطالب أندية برحيل اتحاد الكرة وتشكل حراكا ضده، 
وأندية أخرى ترى أن إسقاطه يجب أن يكون عبر الجمعية العمومية، فيما أعلنت أندية أخرى تأييدها له، وترى أنه 

البد أن يكمل المدة المتبقية حتى فبراير 2021.
االنقسام الظاهر عكس حالة تخبط وصراع مصالح في الغالب، وسط غياب رؤية واضحة من كل األطراف، حتى إن 
رئيس االتحاد الحالي عبدالحكيم الشلماني قال من قبل للمطالبين بعرض رسالة الفيفا، في تصريحات سابقة: »إنه 

أمر داخلي وستتم مناقشة كل األمور في جمعية عادية، ستكون قريبة، وليست طارئة«.
جاءت تصريحات الشلماني لمنتقديه، لتتأرجح األوضاع داخل منظومة كرة القدم الليبية، وتصبح مسابقة الدوري 

الذي  الوقت  الجميع، ففي  إلى دعم واهتمام  المنتخبات  فيه  الريح، في وقت تحتاج  المنتظرة في مهب  الممتاز 
كانت تتميز فيه الرياضة بالوحدة واالتفاق في اآلراء وقت االنشطار السياسي، بات اآلن الوضع مختلفا تماما، 

وباتت الرياضة وتحديدا كرة القدم، مماثلة في حالة الخالف القائم بين محبيها، على خلفية سوء النتائج التي 
تحققت أخيرا في ثالث بطوالت كبرى ومهمة على صعيد األندية، وهي األهلي بنغازي، الذي ودع بطولة 

دوري أبطال العرب، واالتحاد الذي رحل نهائيا عن الكونفدرالية، والنصر الذي ترك دوري أبطال أفريقيا 
لينتقل بحسب لوائح االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« إلى منافسات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، 

لتمنحه الظروف فرصة المنافسة من جديد على الساحة القارية.
المثير أن خروج الثالثي يسبق االستعداد في المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم، حيث 

أكتوبر   20 يوم  سواء  تونس  لمواجهتي  استعدادا  والمغرب  بتونس  خارجيا  معسكرا  يدخل 
لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  التصفيات  إياب  في  المغرب،  في  الجاري 

»فرسان  بهزيمة  الذهاب  مباراة  انتهت  حيث   ،2020 بالكاميرون  »الشان«  المحليين 
بالجار  لقاءه  الوطني  الفريق  يجدد  المقبل  نوفمبر  شهر  وفي  بهدف،  المتوسط« 

العاشرة المؤهلة إلى نهائيات  التصفيات عن المجموعة  التونسي في أولى ضربات 
األمم األفريقية بـ»الكان« في الكاميرون أيضا العام 2021، حيث تضم المجموعة 

أيضا غينيا االستوائية وتنزانيا.

جمع  اجتماعًا  السبت،  ببنغازي،  تيبستي  فندق  اجتماعات  بقاعة  عُقد 
أندية بنغازي والجبل األخضر وخليج سرت وطبرق، وتم خالل االجتماع 
حسب الصفحة الرسمية لنادي األهلي بنغازي مناقشة الملفات العالقة 
بخصوص أوضاع األندية من الجوانب التنظيمية وما تشهده أروقة 
االتحاد الليبي لكرة القدم من سوء إدارة وتسيير منظومة الرياضة 

الليبية، وفوضى في اتخاذ القرارات والفساد المنظم.
العمومية  للجمعية  عاجل  اجتماع  بعقد  المطالبة  خاللها  جرى  كما 
أندية  تجمع  رابطة  إنشاء  مشروع  إلى  التطرق  تم  وأيضا  لألندية، 
رئيس  برئاسة  تأسيسية  لجنة  انبثاق  فيها عن  وأعلن  الشرقية،  المنطقة 
األساسي  النظام  تعد  حيث  السعيطي،  خالد  األهلي  النادي  إدارة  مجلس 

للرابطة.
رئيسا  السعيطي  خالد  بنغازي  األهلي  نادي  رئيس  من  اللجنة  تكونت  وقد 
منطقته،  حسب  كل  الشرقية  المنطقة  أندية  رابطة  أعضاء  وجــاء  للرابطة، 
الفاخري عن أندية خليج سرت،  البطنان، وعبدالمولى  الناجي عن أندية  عبدالسالم 

وحمد اسويكر عن الجبل األخضر.
الدولي  الرد الرسمي الذي أرسله االتحاد  كما طالبت األندية المجتمعة بالكشف عن 
لكرة القدم )الفيفا( وقام بإخفائها المكتب التنفيدي لالتحاد، حيث قام الفيفا بالتأكيد على 
أن اجتماع المكتب التنفيذي لإلطاحة بجمال الجعفري الرئيس السابق لالتحاد صحيح، ولكنه 
طالب بعقد اجتماع جمعية عمومية النتخاب رئيس جديد لالتحاد خالل 3 أشهر وهذا لم يحدث 

حتى اآلن، وفًقا لـ»ريميسا«.
يشار إلى أن األندية التي حضرت االجتماع في مدينة بنغازي هم: األهلي بنغازي – الهالل–نجوم 
البريقة–توعية  البريقة–البراق  أجدبيا–القلعة  أجدبيا–الوفاق  التعاون–نجوم   – الصواعد   – بنغازي 

جالو – األخضر–األندلس–الهالل طبرق–الصداقة – األنصار–الفداء القيروان.

العريق،  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  انطلق  منذ 
األولى  الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت  الذي 
الموسم  في  وتحديدًا  قرن  نصف  من  أكثر  قبل 
الرياضي )1963-1964(، لم يعرف االستقرار ولم 
يهدأ له بال وال حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة 
عديدة،  وعثراث  تقلبات  الــدوري  فعرف  الشاقة، 
زاهية،  ذهبية  وفترات  مثيرة  مواسم  شهد  كما 
وأخرى عجافا توقف خللها الموسم الكروي، وتعثر 
عدة مرات، وتعرض للتوقف واإللغاء في منتصف 
الطريق كان آخرها الموسم الماضي، الذي توقف 
على مشارف واعتاب انتهاء مرحلة الذهاب -وهي 
الموسم  فيها  يتعرض  التي  األولى  المرة  ليست 
توقف  أن  سبق  حيث  واإللغاء-  للتوقف  الكروي 
آواخر السبعينيات ألول مرة ألكثر من ثلث سنوات 
ينقذها  ولم  الليبية،  القدم  كرة  على  عجافا  مرت 
من التوقف وينفض عن ملعبها غبار الزمن سوى 
استضافة بلدنا لبطولة أمم أفريقيا 1982، حيث 

عادت بعدها عجلة الموسم الكروي للدوران.
موسم الهجرة خارج الملعب والديار

الموسم المنقضي توقف منذ شهر إبريل الماضي، 

ويتعرض لإللغاء ويطول معه االنتظار، وال بارقة 
هذا  اآلن..  حتى  لعودته  األفــق  في  تلوح  أمل 
من  الكثير  يتحمله  لم  والممل  الطويل  االنتظار 
حقائبهم  حزموا  حيث  المحليين طويًل  اللعبين 
الديار  خارج  احترافية  تجارب  لخوض  وتوجهوا 
بدول الجوار إلنقاذ مستقبلهم الكروي ومصيرهم 
الهجرة  موسم  في  المحلية  بالملعب  المجهول 
فاق  العدد  أن  حتى  الملعب،  خــارج  الجماعية 
حال  في  للزيادة  قابل  رقم  وهو  العبًا  الخمسين 
استمرار فترة التوقف، ولم يسلم حتى المدربون 
االحتراف  تجارب  وخوض  الهجرة  من  المحليون 
اربيش  الحفيظ  عبد  الوطني  المدرب  اتجه  حيث 
هذه  ولكن  االحترافية  التدريبية  تجربته  لتكرار 

المرة مع فريق زاخو العراقي.
3 مواسم في 9 سنوات

مدى  وعلى   2011 فبراير  شهر  منذ 
ويكتمل  يقم  لم  سنوات  تسع  قرابة 

وهو  فقط،  نسخ  ثلث  في  إال  الموسم 

سنوات  التهمت  حيث  وضئيل  قليل  رصيد 
هذا  أبناء  من  اللعبين  أعمار  من  الكثير  الضياع 
بالكرة  منهم  الكثير  يستمتع  لم  الذين  الجيل، 
ومنافساتها ولم يتذوق حلوة وطعم اللعب أمام 
المدرجات  عن  غابت  التي  الرياضية،  الجماهير 
يلعبون  اللعبين  تاركة  الماضية  المواسم  طوال 
أمام مدرجات صامتة ال صوت وال صدى يعلو بين 

جنباتها.
توقف وتعثر وإلغاء

الموسم  توقف   2011 عام  فبراير  أحداث  وعقب 
الرياضي )2010–2011( للمرة الثانية في تاريخه، 
قبل ختام مرحلة الذهاب وهو الموسم الذي ُأقيم 
الكروي  الموسم  توقف  ثم  فريًقا   16 بمشاركة 

للمرة الثالثة، ولم يستأنف إال بعد اكثر من عامين 
الموسم  بإقامة   ،2013 عام  سبتمبر  شهر  في 
المجموعتين  بنظام   2014  –  2013 الرياضي 
األهلي  فريق  بلقبه  وتوج  فريًقا،   16 وبمشاركة 
باللقب  التتويج  مرحلة  ُاقيمت  أن  بعد  طرابلس 
الذي  الموسم  ُأقيم  ثم  السداسي،  الدور  بنظام 
يليه والثاني تواليا وهو الموسم الرياضي )2015–

2016( بمشاركة 21 فريًقا وزعوا على مجموعتين 
وتوج بلقبه فريق األهلى طرابلس للموسم الثاني 
على التوالي. توقف بعدها الموسم الكروي للمرة 
الرابعة في تاريخه منذ شهر يونيو 2016 والغي 
الموسم الذي يليه وهو الموسم )2016–2017( 
بعد  نشاطه  إلى  ليعود  الكروي  الموسم  عاد  ثم 
غــــيــــاب 
وتــوقــف 
م  ا د

أكثر من عام، ولم يعد إال في شهر أغسطس عام 
 2018–2017 الرياضي  الموسم  بإقامة   2017
بمشاركة 28 فريًقا وزعوا على 4 مجموعات، وهو 
رقم قياسي وتوج فريق النصر بلقبه المحلي في 

شهر يونيو من العام الماضي.
45 نسخة كروية مكتملة

منذ انطلق النسخة األولى من الدوري 63 – 64 
أقيم الدوري الليبي في 45 نسخة كروية مكتملة، 
وتعاقب  مــرات،  ست  والتوقف  لإللغاء  وتعرض 
االتحاد  وهي  محلية  فرق  تسع  ألقابه  إحراز  على 
 12 برصيد  طرابلس  واألهلي  لقبًا   16 برصيد 
لقبًا واألهلي ببنغازي برصيد 4 بطوالت، والتحدى 
بلقبين،  والنصر  والمحلة  ألقاب  بثلثة  والمدينة 

وكل من الظهرة والشط واالولمبى بلقب واحد.
القدم  لكرة  الليبى  االتحاد  رئاسة  على  وتعاقب 
وهم  سنوات  تسع  من  أقل  في  رؤوســاء  خمسة 
الجمل،  إبراهيم  السابق  الدولي  الحكم  الراحل 
ومفتاح كويدير، وأنور الطشاني، وجمال الجعفري 
التخبط  حالة  مايعكس  الشلماني،  الحكيم  وعبد 
وعدم االستقرار التي طالت كل شىء، وكانت لها 
المشهد  على  وألقت بظللها  السلبية  تداعياتها 

الكروي الليبي.

    توقف وتعثر وإلغاء في 3 نسخ خالل 9 سنوات

   الهجرة اجلماعية طريق »النجوم املحليني« إلنقاذ مستقبلهم داخل املستطيل األخضر

املصير املجهول يطارد الدوري الليبي
الوسط–زين العابدين بركان:
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أصابع اتهام في الرياضة

إيقاعات رياضية
صالح

بلعيد 

أصبحت  ظاهرة  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
تالحظ في الوسط الرياضى الليبي وهي توجيه 
شخصيات  لعدة  المسؤولين  قبل  من  اتهامات 
أو  مدربين  أو  إداريين  أو  إعالميين  كانوا  سواء 
حالة  يخلق  مما  باالسم  ذكرهم  دون  العبين 
دون  توجيها  يتم  اتهام  وأصابع  كبيرة  انتقاد 
المدرب  أن  حيث  بذلك،  قام  من  أسماء  معرفة 
يحارب  تدريب  فرصة  على  يتحصل  ال  ــذي  ال
واإلداري  وله مطالب  يحارب  واإلعالمي  اآلخرين 
يتحول  رياضية  مهمة  من  إبعاده  يتم  الــذي 

لخصم وهذا حسب كالم هؤالء المسؤولين.
من  جاءت  واالتهامات  االنتقادات  هذه  وآخر 
عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
هناك  إن  فيه  قال  تلفزيوني  لقاء  في  الشلماني 
يترأسه  الذي  الكرة  اتحاد  ويحارب  يساومه  من 
وضع  يعني  مما  لألسماء  يتطرق  دون  ويبتزه 

جميع الشرائح في سلة واحدة.
في  المسؤولين  قبل  من  تحصل  وكذلك 
األخرى،  الرياضية  المؤسسات  األولمبية وبعض 
بعض  مــن  نقد  لهم  يوجه  عندما  وخــاصــة 
يتم  االنتقاد  على  الرد  من  وبدال  اإلعالميين 
خاصة  مصالح  لهم  بأن  اإلعالميين  اتهام 

ونقدهم ليس هادفا.
يتحلى  أن  رياضي  مسؤول  كل  وعلى 
الصمت  يفضل  أو  األسماء  ويذكر  بالشجاعة 
يفقد  الكالم  هذا  ألن  رأيــي  في  أفضل  وهو 
بعض  وحجة  األسماء  ذكر  بدون  له  معنى  أي 
في  فتنة  خلق  يريدون  ال  أنهم  المسؤولين 

الوسط الرياضي حرصًا عليه.
رياضي  كمسؤول  بالشجاعة  تتحلى  وعندما 
وتذكر األسماء تكون قد حسمت الجدل وأوقفت 
انتقاد يكون  أما في كل مرة يتم توجيه  اللغط 
الرد من المسؤولين أن أسباب النقد والحرب أن 
البعض لهم مصالح خاصة ويريدون مزايا وسفر 

ومساومات.
وفق  جيد  بشكل  بناؤها  يتم  والــريــاضــة 
األطــراف  كل  بين  الرياضية  الشراكة  مفهوم 
والجميع شركاء في الحركة الرياضية ومن يقوم 
بالمساومة أو االبتزاز عليه أن يتحمل مسؤوليته.

القدم  الليبي لكرة  المنتخب  دخلت تحضيرات 
مرحلة هامة من االستعدادات حيث وصلت بعثة 
تدريباته  الستئناف  وذلك  المغرب؛  إلى  الفريق 
المنتخب  أمام  المرتقبة  للمواجهة  استعدادًا 
من  العشرين  يوم  إقامتها  المقرر  التونسي، 
شهر أكتوبر الجاري بالمغرب، في إياب تصفيات 
الترشح  بطاقة  خطف  ــل  أج مــن  الـــ»شــان«، 
منتخبنا  وسيستهل  أفريقيا،  بطولة  لنهائيات 
الحاسمة  المواجهات  لهذه  الجدية  تحضيراته 
يوم  سيستهلها  عربية  قوية  ودية  بمواجهات 
على  األول  المغربي  المنتخب  بمالقاة  الجمعة 
ملعب مدينة وجدة المغربية، ثم يواجه المنتخب 
شهر  من  عشر  الثاني  يوم  للمحليين  المغربي 
العاصمة  إلى  ذلك  بعد  سيتحول  بينما  أكتوبر، 
مستضيفه  لمالقاة  نواكشوط،  الموريتانية 
منتخب موريتانيا يوم 15 من الشهر الجاري، قبل 

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

الكاميرون العام المقبل.
الودية  المنتخب  مباريات  أن  الدامجة  واعتبر 
مرتين،  رسميًا  تونس  مواجهة  قبل  مهمة 

أفريقيا  أمم  تصفيات  إيــاب  مباراة  في 
وفي  أكتوبر،  في  الـ»شان«  للمحليين 
المقبل،  نوفمبر  في  الـ»كان«  تصفيات 
األخيرة  التصفيات  في  تنزانيا  وبعدها 
تصفيات  قرعة  أسفرت  أن  بعد  ذاتها، 

عن  الكاميرون  في   2021 األفريقية  األمم  كاس 
العاشرة  المجموعة  الليبي ضمن  المنتخب  وقوع 

بجانب تونس وتنزانيا وغينيا االستوائية.
جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  الدامجة  وقال 
»الوسط«: »إن لقاء المنتخب الليبي لكرة القدم 
موريتانيا  ثم  أكتوبر   11 يوم  وديا  المغرب  مع 
ممتازة  فــرصــة  نفسه  الشهر  مــن   15 ــوم  ي
»أنا  وأضاف:  المواجهات«.  هذه  قبل  لالحتكاك 
مباراة  في  الليبي  المنتخب  قدمه  عما  راض 
التعويض، فهو ممكن  ونأمل  للمحليين،  تونس 
في مباراة اإلياب، رغم الخسارة بهدف، ألن األداء 

كان مقنعا بالنسبة إلى الجميع«.
12 محترًفا في قائمة »فرسان المتوسط«

جالل  الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  وأعلن 
والمحليين  األول  المنتخب  قائمة  عن  الدامجة 
»الــشــان«  تصفيات  لمنافسات  ــدادًا  ــع اســت
33 العبًا  و»الكان« حيث ضمت القائمة الدولية 
الورفلي  سند  وهم  محترفا  العبًا   12 بينهم  من 
الملعب  من  معتوق  وعلي  البيضاوي  الرجاء  من 
سموحة  نادي  من  الترهوني  ومحمد  التونسى 
نادى  من  المصراتي  باهلل  والمعتصم  المصري، 
مصطفى  ومهند  البرتغالي،  غيمارايش  فيتوريا 
بن  وأحمد  الساحلي،  النجم  من  سلتو  وأنيس 
اإليطالي،  كروتوني  صفوف  في  المحترف  علي 

الجزائري،  العاصمة  اتحاد  من  الالفي  ومؤيد 
ومفتاح طقطق من النادي المصري البورسعيدي، 
ومحمد  التونسي،  الترجي  من  الهوني  وحمدو 
البحريني،  الغربي  الرفاع  نادي  من  صولة  صالح 

وصالح طاهر من اتحاد طنجة المغربي.
الليبي  الوطني  المنتخب  قائمة  ــدور  وتـ
االختيار  عليهم  وقع  والتي  المحليين،  لالعبين 
المرمى:  حراسة  في  وهم  األخير،  التجمع  في 
عبدالجواد  الوحيشي،  مراد  عزاقة،  عبدالسالم 
معتصم  دراء،  محمد  ناجي  الدفاع:  في  رزق، 
إجبارة،  التريكي، سعد  عبدالرحيم  مسعود صبو، 
محمود علي عكاشة، أحمد محمد المقصبي، في 
الشتيوي، محمد فتحي  الوسط: محمد عبدالنبي 
حامد،  فرج  شامخ  محمد،  مفتاح  إمحمد  محمد، 
إبراهيم  التهامي،  محمد  الشادي،  رمضان  ربيع 
العجيلي،  بوعجيلة  مهند  بودبوس،  مسعود 
محمد علي سالم، في الهجوم: خالد مجدي، أكرم 

الزوي، معتز المهدي، سالم فتحي بالعيد.
تاريخ المواجهات

 20 في  تونس  أمام  المرتقبة  المواجهة  تعد 
المنتخبين  بين  مصيرية  الجاري  أكتوبر  من 
حيث  الـ»شان«،  تصفيات  صعيد  على  الجارين، 
تعود أولى المواجهات بين المنتخبين المحليين 
نهائيات  تصفيات  ضمن   ،2008 العام  إلــى 

البطولة في نسختها األولى، وتمكن »الفرسان« 
الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  »النسور«،  إقصاء  من 
األول بالتعادل بهدف أحرزه أشرف العماري، وفي 
نظيره  ليبيا  منتخب  أقصى  بتونس  العودة  لقاء 
التونسي على ملعبه بركالت الترجيح، بعد انتهاء 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت  زمن 
وواصل  المغربي،  محمد  المدافع  أحرزه  أيضا، 
وتمكن  الناجحة،  مسيرته  الوطني  المنتخب 
التالي من إقصاء المنتخب المغربي،  الدور  خالل 
بفوز  بالرباط  األول  الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد 
هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة  المغربي  المنتخب 
العودة  لقاء  وفي  الفزاني،  أسامة  الالعب  أحرزه 
المغرب،  إقصاء  في  ليبيا  منتخب  نجح  بطرابلس 
من  كل  إحرازها  على  تناوب  بثالثية  فوزه  عقب 
محمد زعبية، وأحمد الزوي، وأحمد سعد، ليسجل 
يتأهل  عربي  منتخب  كأول  ظهوره  »الفرسان« 
المحليين  لالعبين  األفريقية  البطولة  لنهائيات 
ساحل  بمالعب  أقيمت  التي  األولى  نسختها  في 
المنتخبين  بين  المواجهات  تجددت  العاج. 
أقيمت  حيث   ،2016 العام  والتونسي  الليبي 
وإيــابــا  ــا  ذهــاب التجمع  بنظام  التصفيات 
والمغرب،  وتونس  ليبيا  منتخبات:  بمشاركة 
أمام  الذهاب  لقاء  في  الفوز  »الفرسان«  وحقق 
خسر  ثم  القريتلي،  مؤيد  أحرزه  بهدف  تونس 

مميزة  نتائج  البدنية،  للقوة  ليبيا  منتخب  حقق 
وباهرة في البطولة األفريقية للقوة البدنية، والتي 
احتضنها مدينة بويتشفيستروم في جنوب أفريقيا، 
ونجح  السبت،  فعالياتها  على  الستار  أسدل  والتي 
ملونة  قالدة  عشرة  ثالث  حصد  في  ليبيا  أبطال 
خالل منافسات البطولة، بواقع عشر ذهبيات وثالث 
األرقام  العديد من  تحطيم  إلى  باإلضافة  فضيات، 
أوزان مختلفة، كما منحت  العالمية واألفريقية في 
البطولة  نجم  جوائز  للبطولة  المنظمة  اللجنة 
اللعبة، حيث حصل البطل إسالم  ألبطال ليبيا في 
مراوس على نجم أفريقيا فئة الناشئين، كما حصل 
البطل عالء الشيخي على نجم أفريفيا فئة ماسترا 
1، وحصل البطل سعيد الحاسي على نجم أفريفيا 

فئة الناشئين.
تمكن  األفريقية،  للبطولة  األول  اليوم  في 
ذهبية  بواقع  قالئد   3 حصد  في  الليبي  المنتخب 
على  الفالح  أشرف  البطل  تحصل  حيث  وفضيتين، 
فضية  وذهبت  ماستزر1،  كجم   66 وزن  ذهبية 
كما  عبدالوكيل،  على  للبطل  كبار  كجم   120
استطاع طارق مخلوف حصد فضية وزن 120 كجم 
حصد  البطولة  من  الثاني  اليوم  وفي  ماسترز1، 

الليبي  البطل  طريق  عن  الذهبية  القالدة  منتخبنا 
أحمد الدروقي في وزن 66 كيلوجرام كبار.

وكان أبطال ليبيا للقوة البدنية قد حصدوا في 
اليوم الثالث من البطولة 4 قالدات بواقع 3 قالئد 
كالتالي:  القالدات  وجــاءت  فضة،  ــدة  وواح ذهب 
الوسيع على ذهبية في وزن  البطل محمد  تحصل 
74 كجم ماسترز، كما حصد البطل سعيد الحاسي 
ذهبية وزن تحت 93 كيلو ناشئين، وذهبت ذهبيه 
تحت 105 ناشئين للبطل عبد اهلل بدبوس، بينما 

نال البطل نور الدين دعبس فضية 105 كبار.
تحطيم  في  الحاسي،  سعيد  الرياضي  نجح  كما 
برفع  للناشئين  كجم   93 وزن  في  العالمي  الرقم 
291 كجم، كما نجح الرياضي عبد اهلل بودبوس في 

تحطيم الرقم األفريقي برفع 261 كجم.
حصد  األفريقية  للبطولة  الختامي  اليوم  وفي 
ذهبية  قالدات   5 البدنية  للقوة  الوطني  منتخبنا 
مرواس  إسالم  الرياضي  من  كل  جاءت عن طريق 
في وزن 120 ناشئين وتحقيق رقم قياسي أفريقي، 
وعبد الرحمن موسي وزن +120 ناشئين وتحقيق 
 120 أفريقي، وحسين فيدان في وزن  رقم قياسي 
120 ماستر، وعالء  وزن  كبار، وحسين كديش في 

نجح  كما  ماستر،   120+ وزن  في  الشيخي  الدين 
الوزن  العالمي في هذا  الرقم  الشيخي في تحطيم 

ليضيف إنجازا جديدا لمنتخبنا الوطني.
وكان طارق عبدالسميع مخلوف، مدرب »فرسان 

القائمة  عن  أعلن  قد  البدنية،  للقوة  المتوسط« 
للمشاركة  اختيارهم  تم  الذي  للرياضيين  النهائية 
خوضهم  بعد  رياضيًا   11 وضمت  البطولة،  في 
الفنية  اإلدارة  إشــراف  تحت  التجارب  من  العديد 

للمنتخب حتى يحققوا نتائج مشرفة لرياضة الليبية، 
هم: محمد مصطفى الوسيع – حسين محمد على 
أكديش – عالء الدين محمد عبداهلل – عادل حسن 
أحمد   – دعبس  محمد  نورالين   – الجزيري  بشير 
عبدالناصر الدروقي – حسين محمد فيدان – إسالم 
سالم مرواس – عبدالرحمن نوري موسى – عبداهلل 

سليمان بودبوس – سعيد محمد الحاسي.

تهنئة  الشباب والرياضة
بعد النتائج المميزة التي حققها العبو المنتخب 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  قدمت  الوطني، 
الباهرة  النتائج  على  البدنية  القوة  ألبطال  التهنئة 
التي حققوها في بطولة أفريقيا بجنوب أفريقيا، والتي 
توجت بحصول المنتخب على 13 قالدة، من بينها 10 
قالئد ذهبية و3 فضيات، ويشار إلى أن الهيئة العامة 
لمشاركة  الالزم  الدعم  قدمت  والرياضة،  للشباب 
لالتحادات  تشجيعا  ــك  وذل بالبطولة،  المنتخب 

الرياضية ولرفع علم ليبيا في المحافل الدولية.

تشجيع الشويهدي
منير  أعرب  البطولة بساعات  منافسات  انتهاء  قبل 

الشويهدي، رئيس االتحاد الليبي للقوة البدنية، عن 
سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني في 
مشاركته بالبطولة األفريقية للقوة البدنية، والتي 
احتضنتها مدينة بويتشفيستروم، وقال الشويهدي 
لالتحاد  الرسمية  الصفحة  نشرتها  تصريحات  في 
الليبي للقوة البدنية عبر موقع التواصل االجتماعب 
)فيسبوك«، إن المنتخب الليبي يقدم نتائج مميزة 
العالمية  األرقام  من  العديد  وحقق  البطولة  خالل 
واألفريقية. وأشار إلى أن المنتخب الليبي نجح خالل 
بواقع  قالدات   9 حصد  في  للبطولة  الثاني  يومه 
بمثابة  كان  ما  وهو  فضية،  و3  ذهبية  قالدات   6
القالئد،  من  المزيد  يحققوا  حتى  لالعبين  تشجيع 
الختامي  اليوم  خالل  بالفعل  تحقيقه  تم  ما  وهو 
أن  أمله في  أعرب عن  الشويهدي  للبطولة، وكان 
الترتيب  في  متقدم  مركز  تحقيق  في  ليبيا  تنجح 
النهائي للبطولة، مضيًفا أن المنتخب يمتلك فرصًا 
البدنية  للقوة  الليبي  االتحاد  رئيس  وثمن  كبيرة. 
الجهود المبذولة في سبيل دعم المنتخب الوطني، 
العامة  الهيئة  رئيس  القنطري،  بشير  أن  مضيًفا 
سبيل  في  كبيرة  جهودًا  بذل  والرياضة  للشباب 

مشاركة المنتخب الوطني في البطولة األفريقية.

قبل مواجهة احلسم ضد تونس في »الشان«

تجارب عربية ودية قوية للمنتخب أمام محترفي املغرب وموريتانيا

5 محترفني يعوضون الخروج الليبي من دوري أبطال أفريقيا
فريق  أفريقيا  أبطال  دوري  في  والوحيد  األول  الليبية  الكرة  ممثل  ودع 
بعد   ،)2020-2019( الجديد  للموسم  البطولة  منافسات  »النصر«، 
التعادل بهدف لمثله أمام فريق »الرجاء البيضاوي« المغربي، في المباراة 
التي ُأقيمت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في إياب 
فريق  خاللها  يحتاج  كان  صعبة  مواجهة  في  البطولة،  من  الـ32  دور 
المجموعات،  لدور  الترشح  لضمان  أهداف  ثالثة  بفارق  للفوز  »النصر« 
العبه  طريق  عن  مبكرًا  التسجيل  بافتتاح  المغربي  الفريق  بادر  حيث 
ربع  من  أقل  بعد  سريعًا  توازنه  استعاد  »النصر«  لكن  متولي،  محسن 

ساعة بهدف التعادل عن طريق محترفه الوحيد الكاميروني جونيور.
بعد  أفريقيا  أبطال  دوري  في  المجموعات  دور  عن  ليبيا  غياب  ورغم 
في  تتواجد  أنها  إال  المغربي،  »الرجاء«  يد  على  »النصر«  ممثلها  خروج 
عربية  أندية  أربعة  يمثلون  محترفين،  العبين  بـخمسة  ممثلة  البطولة 
مختلفة وهي »الترجي و»النجم الساحلي« التونسيان و»الرجاء« المغربي 

و»اتحاد العاصمة« الجزائري.
حمدو الهوني

البداية ستكون مع الدولي الليبي حمدو الهوني، نجم الفريق األول 
البطولة  بلقب  معه  المتوج  التونسي،  »الترجي«  بنادي  القدم  لكرة 
والذي سيكون العبًا مهمًا في حسابات الفريق للموسم الثاني على 
التوالي، وينتظر من الالعب مردود كبير، خاصة بعد األداء المتميز 
أبطال  ودوري  التونسي،  الــدوري  لقب  حامل  رفقة  قدمه  الذي 

أفريقيا، وفَقا لموقع »كورة«.
ويواصل »الترجي« نجاحاته مع انطالق الموسم الجديد، فبعد بدايته 
التأهل  التونسي، تمكنت كتيبة »باب سويقة« من  الدوري  الموفقة في 
الذي  الصعب  فوزه  بعد  أفريقيا،  أبطال  دوري  في  المجموعات  دور  إلى 
ملعب  على   ،»1-2« بنتيجة  التشادي،  »إليكت  فريق  ضيفه  على  حققه 
»رادس«، في إياب دور الـ32 من البطولة، وكانا تعادال فى لقاء الذهاب 
الذي ُأقيم في تشاد، بنتيجة »1-1«، كما صعد إلى دور الـ16 من كأس 

محمد السادس لألندية.
سند الورفلي

األنظار  ستكون  »الرجاء«،  فريق  مع  وتحديدًا  المغرب  في  وهناك 
الفريق  مع  والفائز  الورفلي،  سند  الليبي  الدولي  المدافع  صوب  متجهة 
ببطولة الكونفدرالية األفريقية العام 2018، حيث سيكمل صخرة الدفاع 
المجموعات  دور  إلى  بطاقته  حجز  بعدما  »الرجاء«  فريقه  مع  المسابقة 
)ثمن النهائي( لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بتعادله مع ضيفه »النصر« 

الليبي بهدف لهدف في الدار البيضاء في إياب الدور الثاني.
سلتو وإيتو

وفي تونس سيكون فريق »النجم الساحلي« مدعومًا بخدمات الثنائي 
بـ»إيتو«،  الشهير  عيسى  مهند  ومواطنه  سلتو،  أنيس  المهاجم  الليبي 
بعدما تأهل »ممثل تونس«، إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، 
بعد التغلب على »أشانتي كوتوكو« الغاني بنتيجة )3-0(، في إياب دور 
الـ32 من البطولة، وكان »كوتوكو« قد فاز ذهابًا في غانا بنتيجة )0-2(، 

)3-2( بمجموع  قبل أن يفوز النجم بثالثية نظيفة ويتأهل بنتيجة 
المباراتين.

في  لفريقه  جزاء  ركلة  أهدر  سلتو،  أنيس  الدولي  العبنا  وكان 
الدقيقة 68، أمام »شباب األردن« الذي حقق المفاجأة بإقصائه نظيره 

للبطولة  الـ32  دور  من  اللقب(  )حامل  التونسي  الساحلي«  »النجم 
الملعب  على  الثمين  الفوز  بعد  الــســادس«،  محمد  »كــأس  العربية 
األولمبي في سوسة بهدف دون رد في مباراة اإلياب. في المقابل أعلن 
حصوله  الماضي  أغسطس  في  رسمي  بشكل  الساحلي«،  »النجم  نادي 
قادمًا  بـ»إيتو«  الشهير  عيسى  مهند  الليبي  الدولي  الالعب  توقيع  على 
تدريبات  خالل  مميز  بمستوى  ظهوره  بعد  صرمان،  »رفيق  نادي  من 
ليجذب  الفريق،  مع  خاضها  التي  الودية  والمباريات  الساحلي«،  »النجم 
أنظار الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي فوزي البنرزتي، الذي أوصى 
بضرورة التعاقد مع الالعب، لمدة ثالث سنوات مع إمكانية التجديد لعام 

إضافي.
الالفي

الالفي  مؤيد  هو  إليها  األنظار  تخطف  أخرى، سوف  ليبية  موهبة 
في  العاصمة«  »اتحاد  الجزائري  لفريقه  رابحة  ورقة  سيكون  الذي 

البطولة األفريقية، خاصة بعد األداء الكبير الذي قدمه رفقة بطل 
نادي  انضم  بعدما  ذلك  وجاء  المستويات،  كافة  على  الجزائر 
المجموعات  لدور  المتأهلة  األندية  قائمة  إلى  العاصمة  اتحاد 

بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على »جورماهيا« الكيني.
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ناشئو وكبار الشرطة 
أبطال األثقال بطرابلس

الوسط- محمد ترفاس
تمكن رباعو الشرطة )ناشئين وكبارا( من 
التتويج ببطولة أثقال طرابلس، التي أقيمت 

بقاعة فبراير، تحت إشراف وتنظيم االتحاد الفرعي 
لألثقال بطرابلس. وجاء ترتيب األندية النهائية 

على النحو التالي:
 - بطولة الناشئين

توج رباعو الشرطة بكأس الترتيب األول 
261 نقطة، وكأس الترتيب الثاني لنادي  برصيد 

223 نقطة، وجاء ثالثا  نجوم قرقارش برصيد 
نادي وسعاية ابديري برصيد 75 نقطة، وحل 

رابعًا نادي أبوسليم بـ67 نقطة، وخامسًا نادي 
22 نقطة. الظهرة 
- بطولة الكبار

توج بكأس الترتيب األول رباعو الشرطة 
برصيد 261 نقطة، وكأس الترتيب الثاني لنادي 
نجوم قرقارش بـ222 نقطة، وثالًثا نادي وسعاية 

إبديري بـ71 نقطة، ورابعًا االتحاد العسكري بـ56 
نقطة، وحل خامسًا نادي أبوسليم بـ46 نقطة.

الوسط- زين العابدين بركان:

الوسط–أحمد سيد

 الدامجة: »أنا راض عما قدمه المنتخب الليبي في مباراة تونس للمحليين

• الهوني

•الورفلي
•الالفي

•الالفي

•سلتو

مباراته  الليبي  المنتخب 
مرحلة  وخالل  بثالثية،  المغربي  أمام  الثانية 
أمام  الثالثة  مباراتها  ليبيا  خسرت  ــاب  اإلي
مبارياته  آخر  نتيجة  فقد  ثم  بهدف،  تونس 
ليتأهل  برباعية،  المغرب  أمام  التصفيات  في 
ثاني  وتونس  المجموعة  متصدرا  المغرب 
وكانت  الـ»شان«،  نهائيات  إلى  المجموعة 
بملعب  المنتخبين  جمعت  مواجهة  آخــر 
الـــ»شــان«  تصفيات  ذهــاب  ضمن  رادس 
ــفــرســان«،  أيــضــا، وانــتــهــت بــخــســارة »ال
رسميا  السادسة  للمرة  المواجهة  وستتجدد 
أجل  من  بالمغرب؛  الحاسم  العودة  لقاء  في 
الـ»شان«  نهائيات  إلى  التأهل  بطاقة  خطف 

العام  الكاميرون  مالعب  ستستضيفها  التي 
ضد  المغرب  يقود  حكيمي  أشــرف  المقبل. 
المدير  خليلوزيتش،  وحيد  استدعى  الفرسان 
لخوض  العبًا   26 المغربي  للمنتخب  الفنى 
مباراته الودية أمام المنتخب الليبي، واستبعد 
نبيل  أبرزهم  الالعبين  بعض  األسود  مدرب 
مقابل  بوطيب  وخالد  بوفال  وسفيان  درار 

أشرف  يتقدمهم  آخرين  نجوم  استدعاء 
وإسماعيل  مرابط،  ونورالدين  حكيمي 

النصيري وحكيم  ويوسف  الحداد 
زياش.
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أين موجودون؟

ماذا قدموا إلى البالد؟

من تعاقد معهم؟

متى يتمركزون؟

لماذا يزج بهم في اقتتال داخلي؟

كيف يمكن الحد من وجودهم؟

 كل شيء  

املرتزقة في ليبيا

مطبخ ساخن ووجبة 
في يد الغيب

جمعة بوكليب
الحرارة  درجة  أن  بإجماع  موقنون  البريطاني  للشأن  والمتابعون  المراقبون، 
زال  ما  ذلك  ومع  تطاق.  وال  مسبوقة،  غير  السياسي  المطبخ  فرن  في  الحالية 
كل  أن  إال  ومستشاريهم.  ومساعديهم،  الطبخ  فن  بأساتذة  مليئا  المطبخ 
الحرارة  درجة  إليهم  ومضافا  السياسي،  الطبخ  فن  في  المتوفرة  الخبرات  تلك 
الخروج  وجبة  وطبخ  إنضاج  من  بعد،  تتمكن،  لم  والصياح،  والتعرق،  العالية، 
نهاية  قبل  فيه  وما  بمن  المطبخ  احتراق  إمكانية  رغم  األوروبي،  االتحاد  من 

الحالي! أكتوبر  شهر 
اإلعالم،  وسائل  مختلف  في  وتطورها،  األحداث  لتسابق  اإلعالمية  المتابعة 
صفحات  على  الضروس  الحرب  تلك  إلي،  بالنسبة  تشويقا،  أكثرها  لكن  شائقة. 
دون  الخروج  والرافضين  دونه،  أو  باتفاق  بالخروج  المطالبين  بين  الجرائد 

ق. تفا ا
الرئيسة،  اليمينية  التابلويد  صحف  في  ممثال  ألوروبا  المعادين  فريق  يقف 
الصن،  صنداي،  أون  الميل  ميل،  »الديلي  القومي:  المستوى  على  توزع  التي 
حتى  يميني  شرس،  مخضرم،  فريق  إكسبرس«،  الديلي  صنداي،  أون  الصن 
ميرور«.  »الديلي  تقف  يسارهم  وعلى  المهارات.  وال  الوسائل  تنقصه  ال  العظم، 
ستاندرد«  »اإليفننج  صحيفة  مثل  مهمة  وهي  المحلية  الصحف  أيضا،  هناك، 
والثانية  الخروج،  صف  في  األولى  تقف  حيث  لندن-  -في  و»المترو«  المسائية، 

المقابل. الصف  في 
األسبوعية  وزميلتها  تلغراف«،  »الديلي  صحيفة  تقود  الرئيسة،  الصحف  في 
وبشعار  االهتياج،  ينقصه  ال  عال،  بصوت  الخروج  جوقة  تلغراف«  »الصنداي 
الرئيسة،  المحافظين  صحيفة  هي  تلغراف«  »الديلي  الوسيلة.  تبرر  الغاية 
يطلق  الذي  االسم  هو  والتوري  تلغراف«،  »توري  اسم  عليها  يطلقون  وشعبيا 
رئيس  جونسون،  بوريس  السيد  كان  التي  الصحيفة  وهي  المحافظين.  على 
منها،  مسافة  وعلى  جانبها،  إلى  األسبوعي.  مقاله  بها  يكتب  الحالي،  الوزراء 
االتحاد،  من  الخروج  الهدف:  في  اتفاقهما  رغم  لكن  »التايمز«.  صحيفة  تقف 

واضحا.  إليه،  الموصلة  الوسائل  في  الفرق،  يبدو 
وتتسم  الليبرالي.  اليمين  على  تحسب  فـ»التايمز« 
عتيد.  بتاريخ  صحيفة  وهــي  والمهنية،  بــالــرزانــة 
ويرافقها  والتحريض.  التهريج،  عن  البعد  واألهــم 
تايمز«  »الصنداي  صحيفة  زميلتها  الرحلة  نفس  في 
هدفه  يرى  ومتمكن،  رزين،  مهني  فريق  األسبوعية. 
سبيل  وعلى  إليه.  الوصول  كيفية  ويعرف  واضحا، 
دعمها  رغم  تايمز«  »الصنداي  صحيفة  فإن  المثال، 
هي  كانت  للخروج،  الداعم  وموقفها  المحافظين، 
بشكل  أسبوعين  منذ  كشفت  التي  األولى  الصحيفة 
بسيدة  جونسون  السيد  عالقة  فضيحة  عن  حصري 

لندن. لمدينة  عمدة  كان  حين  أمريكية، 
»الجارديان«  صحيفة  تقف  أعاله،  الفريق  مقابل 
الليبرالي.  اليسار  على  تاريخيا،  المحسوبة،  العتيدة، 
أوروبــا،  مــن  الــخــروج  لرفض  تدعو  ــان«،  ــجــاردي »ال
الخروج  بــضــرورة  المنادين  صف  في  تقف  وحاليا، 
تصطف  العتيدة،  الصحيفة  هذه  جانب  وإلى  باتفاق. 
الشؤون  في  المتخصصة  تايمز«  »الفايننشال  صحف 

األسبوعية. و»األوبزرفر«  و»اإلندبندنت«،  المالية، 
مفتوحة  مالعب  الصحف  هذه  في  الــرأي  صفحات 
واألكاديميين،  الــكــتــاب،  مــن  المخضرمين  ــام  أم
يجعل  مثير،  بشكل  باختالفاتهم،  والسياسيين، 
ما  ألهمية  قراءتها  على  حريصا  والمراقب  المتابع 
رسم  على  ولقدرتها  وردود،  تحليالت،  من  تحتويه 
وما  السياسي،  للمشهد  التفاصيل  كاملة  لوحة 
مختلف  بين  وصــراع  أالعيب،  من  خباياه  في  يحدث 
ميادين  إلى  تتحول  أخرى،  أحيان  في  وهي  أطرافه. 

والمحللين. الكتاب،  مختلف  بين  حامية،  لمعارك 
يتمنى  المرء  يجعل  السريعة  السياسية  التطورات  أخبار  متابعة  على  الحرص 
وال  صادرة،  وال  واردة  المثل،  يقول  كما  تفوته،  ال  كي  عينا،  عشرين  له  أن  لو 
ويستمنستر،  قرية  اسم  عليها  يطلق  التي  الصغيرة  المنطقة  أن  ذلك  شاردة. 
هذه  الحكومة(  ودواوين  الحكومة،  رئيس  ومقر  البرلمان،  )حيث  لندن،  وسط 
سياسية  بتوجهات  سامة،  بدبابير  مليئة  حقيقة  لكنها  نحل،  خاليا  مثل  األيام، 
على  قدرات  من  لديها  مما  يتعجب  المرء  تجعل  متضاربة،  ومصالح  مختلفة، 

أبدية. كأنها  تبدو  حروب  في  والخوض  والجدال،  التآمر، 
طالت  قد  الجارية  الحرب  حمى  أن  وهي  بالذكر،  جديرة  مالحظة  هناك 
بدأها  حيث  واإلعــالم،  البرلمان  مستوى  على  السياسي  القاموسي  المعجم 
وغير  معيبة،  معارضيه  على  أوصاف  بإطالق  الوزراء،  رئيس  جونسون،  السيد 
يحتم  الذي  القانون،  ووصف  أوروبــا«،  مع  بـ»المتعاونين  كوصفهم  مألوفة، 
الحرب  لكن  التسليم«.  بـ»وثيقة  الخروج،  بتأجيل  طلب  تقديم  بصفته  عليه 
يدعو  بشكل  اليمينية،  التابلويد  صحف  إلى  ووصلت  لهيبها،  اشتد  المعجمية 
اندالع  من  اللغوي  التحريض  يسببه  قد  مما  خوفا  القلوب  على  األيادي  وضع  إلى 
ألستاذ  مؤخرا  نشر  تقريرا  وقرأت  حاد.  انقسام  من  يعاني  مجتمع  في  للعنف 
قد  البريطاني  السياسي  القاموس  أن  يؤكد  اللغويات،  في  متخصص  أكاديمي 
إلى  طريقها  تجد  ال  المصطلحات  هذه  وأن  جديد.  مصطلح   200 بمعدل  ازداد 
وما  يقال  ما  فهم  عن  األغلبية  عجز  من  خوف  هناك  وبالتالي  الناس،  كل  أذهان 
ما  بين  الفهم  عدم  من  كبيرة  هوة  وخلق  الدائر،  السياسي  الجدال  في  يردد 

العاديين. المواطنين  أذهان  تستوعبه  وما  السياسية  النخبة  تردده 

يصادف السبت القادم الذكرى العاشرة لرحيل الكاتبة خديجة 
عبدالقادر، التي شاركت في ندوة نظمتها )اليونسكو( بالقاهرة سنة 

1959، وكان موضوعها: »دور المرأة في تنمية المجتمع«. ولدت 
بطرابلس العام 1938 وتلقت تعليمها في طرابلس، ثم أوفدت إلى 

مصر للدراسة في مركز التربية األساسية للعالم العربي وحصلت 
منه على دبلوم في »التنمية االجتماعية«. سافرت إلى بريطانيا العام 
1961 وألقت محاضرة بجمعية التاج البريطانية عن المرأة في ليبيا. 

نشرت مقاالت بجريدة طرابلس الغرب العام 1963 بعنوان »ليبية 
في بالد اإلنجليز« فكانت بعملها هذا أول كاتبة ليبية تناولت أدب 
الرحالت. ساهمت في تأسيس جمعية النهضة النسائية بطرابلس 

العام 1961 وأصدرت في العام نفسه كتابها »المرأة والريف في 
ليبيا«. تطوعت للتدريب سنة 1956 أثناء العدوان الثالثي على مصر. 
وهي الشقيقة الوحيدة لشاعر الشباب علي صدقي عبدالقادر. توفيت 

يوم 12 - 10 - 2009.

رحيل الكاتبة خديجة عبدالقادر

س
ليبيا األم

أقوالهم

»أدين بشدة جميع الهجمات على 
المدنيين والبنية التحتية المدنية 

في ليبيا«.

نائب رئيس البعثة األممية 
للشؤون اإلنسانية في ليبيا

يعقوب الحلو

»مؤتمر برلين لن يكون بالشكل 
التقليدي كمؤتمري باريس وباليرمو، 

وإنما جوالت متعددة بدأت منذ 
فترة«.

رئيس المجلس األعلى للدولة
خالد المشري

»ال ضرر في تعديل اتفاق 
الصخيرات إذا أنتج انفراجًا في 

المشهد السياسي«.

المبعوث األممي
غسان سالمة

»إن ليبيا بإمكانها زيادة إنتاج 
الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50%، 
إذا توافرت االستثمارات المطلوبة، 

وسمح الوضع األمني بذلك«.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

التخصصي  عبداهلل  الملك  استقبل مستشفى  إنسانية،  لفتة  في 
السيامي  الملتصقين  التوأمين  الوطني،  الحرس  بوزارة  لألطفال، 
إجراء  وإمكانية  حالتهما  للنظر في  تمهيدا  أحمد ومحمد،  الليبي 

قال  الربيعة،  الدكتور عبداهلل  الطبي  الفريق  رئيس  عملية فصلهما. 
والحوض، ويشتركان  والبطن  الصدر  بأسفل  التوأمين ملتصقان  إن 

والتناسلي، كما يشتركان في  والبولي  الهضمي  الجهاز  في أسفل 
حوض واحد.

ولفت إلى أن التوأمين لهما طرف سفلي واحد لكل منهما، 
وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، وأنهما ولدا دون فتحة 
إلى إجراء عملية لفتحة  ليبيا  الفريق الطبي في  شرج، مما استدعى 

التوأمين السيامي تحدث معبرا عن فرحته  إخراج موقتة. والد 
لعالجهما،  تمهيدا  البنيه،  السعودية  العربية  المملكة  باستقبال 

وقدم شكره لكل من ساهم في هذا األمر، مؤكدا قوة العالقات بين 
العربية. الشعوب 

التوأمان السيامي الليبي 
في الرياض 

+H5

الراهب 
الغازي

يهدد مدريد

يزداد عدد ببغاوات الراهب في العاصمة اإلسبانية، وهو أمر 
يهدد البيئة والسكان على حدّ سواء، ذلك ما دفع السلطات 

للتعامل مع الموقف بغية تقليص أعدادها.
وأعلنت بلدية المدينة في بيان عن خطة هدفها »خفض 
عدد هذه الطيور والتحكم بها« من دون إرفاقها بأرقام، من 
األعشاش.  البيوض في  وتعقيم  الحيوانات  خالل طرد هذه 
وبات هذا النوع من الببغاوات المعروف بريشه األخضر الفاقع 
وصدره الرمادي اللون »مصدر قلق للكثير من المواطنين. 
أفاد بورخا  تلقينا شكاوى عدة في هذا الصدد«، بحسب ما 
كارابانته المسؤول البلدي المكلف شؤون البيئة. وتلحق هذه 

أعشاشها  إلقامة  تستخدمها  التي  بالنباتات  الضرر  الطيور 
األخرى.  األنــواع  قوت  وتسلب  بها  المحيطة  البيئة  وتغزو 
 50 المعدل  تزن في  والتي  تبنيها،  التي  األعشاش  وتشكل 
كيلوغراما »لكن وزنها قد يبلغ أيضا 200 كيلوغرام خطرا 

على المواطنين«، بحسب البلدية.
وكانت هذه الببغاوات تستورد بداية كطيور أليفة، وسرعان 
العاصمة.  متنزهات  في  تنتشر  وراحت  أقفاصها  غادرت  ما 
وارتفع عددها بنسبة %33 منذ العام 2016، من 9 آالف إلى 
لعلم  اإلسبانية  الجمعية  عن  صدرت  دراسة  وفق  ألفا،   12

الطيور.

تعميد أطفال كيم 
كارداشيان في أرمينيا

تلفزيون  نجمة  أحيت  أجدادها،  بلد  زيارتها  خالل 
مراسم  كارداشيان،  كيم  األميركية،  الواقع 

معمودية أطفالها األربعة في أرمينيا.
ــي كــاتــدرائــيــة  ــم ف ــراس ــم وأقــيــمــت ال
البلد،  كاتدرائيات  كبرى  إتشميادزين، 
اإلثنين، على بعد حوالي عشرين كيلومترا 

عن العاصمة يريفان.
ضيّقا  فستانا  للمناسبة  كيم  وارتــدت 
برفقة  الكاتدرائية  وقصدت  اللون،  رملي 
 2013 بين  المولودين  األربعة  أوالدهــا 
و2019 وشقيقتها كورتني، في حين تغيب 
زوجها مغني الراب كانييه ويست عن هذه 
النجمة  شاركت  المراسم،  وبعد  المراسم. 
معجبون  معها  التقطها  سيلفي  صور  في 

محتشدون في الخارج.
وهي الزيارة األولى لكيم كارداشيان 
 2015 إلى أرمينيا، منذ مشاركتها سنة 

في مراسم إحياء الذكرى المئوية لإلبادة األرمينية.
ومن  الثالثاء،  زيارتها  األميركية  النجمة  وتواصل 
العالمي  المؤتمر  خــالل  خطابا  تلقي  أن  المرتقب 

لتكنولوجيا المعلومات.

كيف جفت مياه املريخ؟
نحو  قبل  أنه  جيوساينس«،  »نيتشر  مجلة  في  نُشرت  دراسة  كشفت 
3.5 مليار سنة، تبخرت مياه بحيرات المريخ وأنهاره »بسبب تقلبات في 
الماضي  الكوكب األحمر كان في  المناخ«. ويعتقد على نطاق واسع أن 
يضم مياهًا سائلة بكميات وفيرة، مع وجود بحيرات وأنهار وربما 
الشمالية. لكن هذه  حتى محيط شاسع يغطي معظم سهوله 
المياه السائلة اختفت ألسباب مجهولة. وبهدف معرفة المزيد 
عن هذا الموضوع، درس وليام رابين من معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا في الواليات المتحدة وفريقه، بيانات جمعها 
فوهة  من   2017 العام  في  »كوريوسيتي«  المسبار 
»غايل« التي يبلغ عمرها نحو 3.5 مليار سنة. وأوضح 
رابين: »نعلم أنه خالل تلك الفترة كانت بيئة المريخ 
بفعل  الجوي  غالفها  وتآكل  جذري.  بشكل  تتغير 
األمر  هذا  بأن  مقتنعون  نحن  الشمسية.  الرياح 
وأبرز  كبير«.  بشكل  الكوكب  مناخ  تغير  إلى  أدى 
تحليل لمئات األمتار من الطبقات الجيولوجية في 
الملح  لرواسب  متقطعًا  »وجودًا  »غايل«،  فوهة 
في الصخور الرسوبية«، ما يشير إلى وجود فترات من التبخر الشديد 
للمياه في تلك الفترة. وأوضح وليام رابين: »اكتشفنا أنه كانت هناك 
الدراسة  تقلبات مناخية تراوحت بين فترات رطبة وجافة، كما أضاءت 
سطح  على  الجارية  السائلة  المياه  في  كانت  التي  األيونات  أنواع  على 
الكوكب األحمر، كما بينت نوع التغيرات البيئية التي واجهتها الحياة في 

حال وجودها على المريخ في تلك األوقات«.

صفحات الرأي 
في هذه الصحف 
مالعب مفتوحة 

أمام املخضرمني 
من الكتاب، 

واألكاديميني، 
والسياسيني، 
باختالفاتهم، 

بشكل مثير، يجعل 
املتابع واملراقب 

حريصا على قراءتها 
ألهمية ما تحتويه 

من تحليالت، 
وردود 


