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مواقيت الصالة - طرابلس

»فيسبوك« لتسليط الضوء 
على »ليبيات واعدات«

 ص 16

 مستدام

فضاء

أعلنت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
تقديم موعد أول رحلة سير في الفضاء 

بطاقم نسائي كامل هذا األسبوع، بسبب 
عطل في نظام الطاقة بمحطة الفضاء 

الدولية. وتنطلق رائدتا الفضاء كريستينا 
كوتش وجيسيكا مير اليوم الخميس أو غدا 
الجمعة، بدال من االثنين المقبل. وتعطلت 

وحدة التحكم في طاقة البطارية مطلع 
األسبوع، ما دفع »ناسا« إلى تغيير الموعد. 

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة 
البلدان المصدرة للنفط )أوبك( إن 

المنظمة وحلفاءها ملتزمون بتحقيق 
استقرار مستدام ألسواق النفط لما بعد 

2020، وذلك في ظل شح نسبي في 
اإلمدادات العالمية الحاضرة في الوقت 
الحالي. وأضاف أن معدل امتثال أوبك 

وحلفائها لحصص اإلنتاج بلغ 136 %، مما 
يكبح اإلمدادات العالمية، بينما يتباطأ 

نمو اإلنتاج في أميركا الشمالية بما في 
ذلك أحواض النفط الصخري. 

مليون 13
دوالر

قيمة 145 حافلة تجوب شوارع العاصمة 
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نفط

كل شيء
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قريبا في ليبيا
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05   10 آالف إصابة بـ »اللشمانيا«.. وتوقف برامج املكافحة وراء انتشارها
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4 آالف من مواطني مرزق تحت وطأة التهجير والنزوح وأعمال العنف

برنامج اإلصالح االقتصادي يدخل مرحلة  إنعاش جديدة

الرئيس قيس

مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد املحلي
ال جديد حول »برلني« وتصعيد مأساوي حلرب العاصمة

القوات  بين  طرابلس  العاصمة  حرب  سجلت 
الوفاق  حكومة  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة 
تصعيدا عسكريا خالل األسبوع، كانت له نتائج 
ساعة   48 فخالل  المدنيين،  على  مأساوية 
الذي  أنقاض منزلهن  أخوات تحت  قتلت ثالث 
استهدفته غارة جوية بحي الفرناج، فيما حصد 
الرصاص أم وطفليها وشقيقة زوجها، بمنطقة 

الساعدية، جنوب طرابلس.
الليبيون  استيقظ  الماضي،  اإلثنين  يوم 
منزال  أصــاب  الحربي  بالطيران  قصف  على 
مما  بطرابلس،  الفرناج  منطقة  في  لعائلة 
وقد  شقيقات،  طفالت  ثالث  مقتل  عن  أسفر 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتهم 
وراء  بالوقوف  العامة  للقيادة  التابع  الطيران 
العامة،  القيادة  باسم  الناطق  لكن  القصف، 
الغارة  هذه  إن  قال  المسماري،  أحمد  اللواء 
الذي  بالفرناج  المخابرة  »معسكر  استهدفت 
الميليشيات غرفة عمليات«. فيما دانت  تتخذه 
البعثة األممية الغارة، ووصفتها بـ»االستخفاف 

الطائش بحياة األبرياء«.
الدموي  الحادث  هو  الفرناج  قصف  يكن  لم 
مدنيين  يقتل  والــذي  األسبوع،  هذا  الوحيد 
ليبية  عائلة  من  أشخاص   4 لقي  إذ  بارد،  بدم 
اشتباكات  بمنطقة  علقوا  أن  بعد  حتفهم، 
أحد  وأكد  األربعاء،  طرابلس  العاصمة  جنوب 
مقتل  لـــ»الــوســط«،  التميمي  عائلة  ــارب  أق
وشقيقته  وابنتيه  التميمي  عبدالرحمن  »زوجة 
عالقين  أنفسهم  وجدوا  أن  بعد  بالرصاص، 
جنوب  الساعدية  بمنطقة  االشتباكات  وسط 
عبدالرحمن  »الزوج  أن  إلى  ولفت  طرابلس«. 
التميمي جرى إسعافه إلى مستشفى ترهونة«، 
كانت  التميمي  عبدالرحمن  »عائلة  أن  مضيفا 
في طريقها إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة 

طرابلس«.
بحق  الــدمــوي  التصعيد  هـــذا  ــط  ووسـ
الدولي  المجتمع  إخفاق  ومع  العزل،  المدنيين 
واضحا  ــدا  ب المتقاتلة،  ــراف  األطـ لجم  فــي 
محتدما  صراعا  أن  الليبي  الشأن  للمتابعين 
انعقاد  يعرقل  والدولية  اإلقليمية  ــأدوار  ل
المحللون  عليه  عوّل  والــذي  برلين،  مؤتمر 
كفرصة أخيرة إلسكات أصوات الحرب الهادرة، 

والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وتلوح في األفق مخاوف من استبعاد أطراف 
الذي  المؤتمر،  من  مهمة  وإقليمية  داخلية 
فالتحضيرات  الليبية.  األزمة  لحل  عليه  يعوّل 
الدول  من  عدد  تهميش  كشفت  المتواصلة 
مع  الجزائر،  ومنها  ــة،  األزم حل  في  الفاعلة 
أكبر  مساحة  إعطاء  عدم  من  تركية  شكوى 
ألنقرة في المؤتمر، إضافة إلى وجود انتقادات 

من عدم دعوة أي أطراف ليبية.
موقعا  لنفسها  توجد  أن  تركيا  وتحاول 
تحدث  إذ  المرتقب،  المؤتمر  مائدة  على  أكبر 
في  أوغلو،  تشاوش  مولود  خارجيتها،  وزيــر 
الماضي،  األسبوع  الجزائر،  إلى  األخيرة  زيارته 
بخصوص  والجزائر  أنقرة  بين  تقارب  عن 
السلمية«،  »الحلول  ودعمهما  الليبي  الملف 
الجزائر  مشاركة  على  »تصر  بالده  إن  قائال 
ليبيا  حول  الجارية  الدولية  االجتماعات  في 
باعتبارها فاعال مهما في هذا الملف«. تصريح 

أوغلو عبّر عن غضب بالده من تهميشها في 
آماله  وعن  ليبيا،  حول  المرتقب  برلين  مؤتمر 
المسؤولين  رفقة  المؤتمر،  في  المشاركة  في 

الدوليين.
رئاسة  سعيد  قيس  تقلد  مع  ذلك  وترافق 
فعل  ردود  ــار  أث ــذي  ال الحدث  وهــو  الــبــالد، 
بعد  سيما  وال  الليبي،  الداخل  في  إيجابية 
خالل  برلين  مؤتمر  من  موقفه  عن  إعالنه 
قال  إذ  االنتخابات،  سبقت  التي  المناظرة 
ألمانيا  في  مؤتمر  لتنظيم  استعداد  »هناك 
دون حضور الليبيين، وكأن الشعب الليبي غير 
ألن  اإلطالق  على  مقبول  غير  أمر  وهو  معني. 

الليبي«. الشعب  قضية  القضية 
في هذه األثناء، وتأكيدا على هذه التباينات 
الثالث  األفريقية  الدول  إخفاق  كان  الحادة، 
األعضاء في مجلس األمن الدولي في الحصول 
األفريقي  لالتحاد  مشترك  موفد  تعيين  على 
الدول  رفضت  بعدما  لليبيا،  المتحدة  واألمم 

الحالي، غسان  األممي  المبعوث  إزاحة  الغربية 
كشف  عدم  طلب  دبلوماسي،  وصرح  سالمة، 
الواليات  بأن  بــرس«  »فرانس  إلى  هويته، 
مغلق  اجتماع  في  قالوا  واألوروبيين  المتحدة 
أفريقيا  جنوب  من  بطلب  عقد  جــدا،  طويل 
نقوم  »ال  االستوائية:  وغينيا  العاج  وساحل 

بتغييرات في وقت غير مناسب«.
غسان  اشتكى  مهامه،  تولى  أن  ومنذ 
في  واضــح  نقص  مــن  ــدة  ع مــرات  ســالمــة 
مهامه.  ألداء  الدولية  األســرة  من  الدعم 
روسيا  أن  آخـــرون  دبلوماسيون  وأوضـــح 
والصين لم تميال إلى أي من الموقفين. فقد 
المجلس،  في  »االنسجام«  إلى  الصين  دعت 
أنه  أخرى  دول  رأت  بينما  أحدهم،  قال  كما 
األفريقية  الفكرة  عن  مجددا  التحدث  يمكن 

في وقت الحق.
كثر  دبلوماسيين  أن  إلى  الوكالة  وأشارت 
يحصل  لم  أفريقيا  نص  مشروع  أن  ــدوا  أك
الذي  النص  ويطلب  المطلوب.  اإلجماع  على 
منه  نسخة  على  ــرس«  ب »فــرانــس  حصلت 
أنطونيو  المتحدة،  لأمم  العام  األمين  من 
للتأكد  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ  غوتيريس، 
من المشاركة الفعلية لالتحاد األفريقي بهدف 
تسوية األزمة الليبية. وأكد أحد الدبلوماسيين 
األفريقي  االتحاد  إلى  تقريرا  يوجه  سالمة  أن 

كل 15 يوما ولم يتلق ردا يوما.
وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن االتحاد 
»غائب«  ليبيا  في  النزاع  بداية  ومنذ  األفريقي 
تونس  فــي  ممثلية  ولــديــه  مــوجــود،  وغير 
الغربيين  فهم  عدم  ويعكس  فقط،  المجاورة 
األفريقي  االتحاد  وطــرح  األفريقي.  للطلب 
المتحدة  األمم  مع  مشترك  موفد  تعيين  طلب 
أعاد  ثم  الماضي،  يوليو  في  ــى  األول للمرة 
أيضا،  الجاري  العام  من  سبتمبر  في  تأكيده 
هامش  على  عقد  أفريقي  وزاري  اجتماع  خالل 

المتحدة. لأمم  العامة  الجمعية 
ووسط كل هذا، وأمام عدم ظهور مؤشرات 
تتواضع  ليبيا،  حول  دولــي  لتوافق  حقيقية 
اآلمال في أن يحقق مؤتمر برلين اختراقا مهما 
في األزمة، وينتج مخرجات تختلف عن مخرجات 
التأكيدات  رغم  وباليرمو،  باريس  مؤتمري 
ميركل،  األلمانية  المستشارة  عن  نقلت  التي 
أجل  من  مؤتمر  استضافة  على  تقدم  لن  بأنه 

إصدار بيان.

»إنترنت« < آثار القصف الذي تعرض له أحد المنازل بحي »الفرناج« جنوب العاصمة طرابلس 15 أكتوبر 2019  

منذ بداية النزاع في ليبيا االتحاد 
األفريقي »غائب« وغير موجود، ولديه 

ممثلية في تونس المجاورة فقط

قصف الفرناج لم يكن الحادث 
الدموي الوحيد هذا األسبوع الذي 

يقتل مدنيين بدم بارد

تحذيرات دولية من »سنوات عجاف« لالقتصاد الليبي

دولية  اقتصادية  مؤسسات  أطلقت 
ــاع  ــن انــعــكــاســات األوضـ تــحــذيــرات م
الليبي،  السياسية واألمنية على االقتصاد 
انطالق  مع  تزامنا  تقريرين  في  وذلــك 
البنك  لمجموعة  السنوية  االجتماعات 

وصندوق النقد الدوليين.
البنك الدولي أطلق توقعات »متشائمة 
جدا« حيال االقتصاد الليبي خالل العامين 
مرتفع،  نمو  من  يتحول  عندما  المقبلين، 
نسبته المتوقعة للعام 2019، نحو 5.5 % 

إلى دائرة االنكماش بنسبة 0.6 %.
تقريره  فــي  ــي،  ــدول ال البنك  وأكـــد 
ليبيا-  في  االقتصادية  »اآلفاق  الحديث 
في  الدائرة  الحرب  أن   ،»2019 أكتوبر 
شرارتها  اندلعت  التي  طرابلس،  محيط 
القضاء  في  تسببت  الماضي،  أبريل  في 
النسبي  االقتصادي  االنتعاش  زخم  على 

الذي شهدته الفترة بين 2018-2017.
من  تمكنت  ليبيا  إن  التقرير  وقــال 
فترة  خــالل  النفطي  إنتاجها  مضاعفة 
ليصل  عامين،  دامــت  التي  االنتعاش، 
في  يوميا  برميل  مليون   1.17 ــى  إل
من  أكثر  اإلنتاج  ليخسر   ،2019 أبريل 
يوليو  بنهاية  يوميا  برميل  مليون   0.1

انحسار  استبعاد  إلى  نظرا  لكن  الماضي، 
يتواصل  أن  المتوقع  فمن  العنف،  أعمال 
هذا االتجاه في اإلنتاج على مدى ما تبقى 

من العام.
ووفـــق الــتــقــريــر، فــفــي إطـــار هــذه 
يتباطأ  أن  المتوقع  من  الديناميكية 
 %  5.5 نحو  إلى  المحلي  الناتج  إجمالي 
في   %  17.3 من  انخفاضا   ،2019 في 
ما  وهو   ،2018-2017 خالل  المتوسط 
إنتاج  متوسط  ارتفاع  إلى  أساسا  يعزى 
يوميا، مقابل  برميل  1.05 مليون  النفط 

2018، واستقرار  0.96 مليون برميل في 
المحلي. الطلب 

صادر  تقرير  أكد  متصل،  صعيد  على 
ال  ليبيا  أن  الدولي  النقد  صندوق  عن 
تزال تعاني من العسر االقتصادي الكلي، 

مطالبا بتحسين نظام التجارة العالمية.
ــالد الــمــتــأثــرة  ــب وذكـــر الــتــقــريــر ال
بالصراعات مثل ليبيا واليمن، التي كانت 
االقتصادي  العسر  من  تعاني  تزال  ال  أو 
األرجنتين  من  كل  جانب  إلــى  الكلي، 

وإيران وتركيا وفنزويال.

القاهرة–الوسط

المعلمين  اعتصام  بالجنوب.. ال صوت يعلو فوق صوت  إلى غربها مرورا  البالد  من شرق 
تطالب  التي  نقابتهم،  لدعوة  استجابة  الجديد،  الدراسي  العام  انطالقة  دشن  الذي 
بتفعيل قرار مجلس النواب رقم )4( لسنة 2018، الخاص بزيادة المرتبات أسوة بقطاعات 

مختلفة، كان آخرها قطاع التمريض.
خاصة  المعلمين،  أوضــاع  تسوية  عدم  منها  مشاكل،  عدة  التعليم  قطاع  ويعاني 
المعينين الجدد، وعدم تسوية الترقيات منذ العام ٢٠١٤، التي لم تنفذ حتى اآلن، إضافة 
الطلبة  نزوح  إلى  إضافة  الدراسية،  والفصول  للصيانة  المدارس  كبير من  حاجة عدد  إلى 
بعيدا عن مناطقهم التي تشهد توترا أمنيا. كان أبرز مظاهر االعتصام هذا األسبوع، هو 
البيضاء؛ منادين  الموقتة بمدينة  الحكومة  التعليم في  أمام مقر وزارة  المعلمين  احتشاد 

بإقالة الوزير فوزي بومريز؛ ألن الوزارة لم تلتفت إلى مطالبهم.
وفي سبها، تجمع المعلمون من مختلف مناطق البلدية في مدرسة القرضابية، وأصدروا 
بيانا أكدوا فيه استمرار المطالبة بحقوقهم المتمثلة في زيادة الرواتب أسوة بالقطاعات 
الجفرة عددا كبيرا من  بلدية  المعلمين في  نقابة  استقبلت  وبالمثل،  الدولة.  األخرى في 
وعبر  مطالبهم.  تتحقق  حتى  مفتوح  اعتصام  في  الدخول  معلنة  والمعلمات،  المعلمين 
العملية  المسؤولة  الجهات  تجاهل  من  الشديد  استيائهم  عن  بيان،  في  النقابة  معلمو 

الماضية. العديدة  السنوات  والتعليمية طوال  التربوية 

االتحاد األفريقي يأسف 
ـ»التدخالت الخارجية« ل

أعرب االتحاد األفريقي عن قلقه إزاء 
التدخالت الخارجية في البالد، وعرض 

إرسال موفد خاص باسم األمم المتحدة 
واالتحاد األفريقي، حسبما جاء في بيان 

صدر في ختام قمة لالتحاد األفريقي 
عقدت في نيامي. وعبّــرت لجنة االتحاد 
األفريقي الخاصة بليبيا ، في بيان نشرته 
وكالة »فرانس برس«، عن عميق قلقها 

إزاء التدخالت الخارجية المتواصلة في 
الشؤون الداخلية لليبيا »التي تحركها 

مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة 
الجهود التي تبذل للتوصل إلى وقف 

دائم وغير مشروط إلطالق النار كشرط 
ضروري للحوار وللتوصل إلى حل يكون 
ليبيًا«. وعرضت اللجنة »تسمية موفد 

خاص مشترك بين االتحاد األفريقي 
واألمم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود 

المنظمتين، على أساس خريطة طريق 
يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون 
وسيلة لدعم جهود السالم التي يقوم بها 

الليبيون«. وكانت اللجنة الخاصة بليبيا 
عقدت اجتماعًا مغلًقا في السابع من 

يوليو الماضي، إال أنها لم تصدر بيانها إال 
األربعاء، رغم انعقاد قمة االتحاد األفريقي 

بين الرابع والثامن من الشهر الحالي.

انتفاضة املعلمني تصيب مدارس ليبيا بالشلل

طرابلس، بنغازي، عواصم–»الوسط«

كثيرا ما ألهم قيس بن الملوح خياالت 
المحبين على أعتاب خيام 

البادية، واليوم يلهم وصول 
قيس بن سعيد إلى قصر 

قرطاج بفصل جديد من االنتقال 
الديمقراطي للسلطة في 

بالد الياسمين.
تونس مع قيسها 

تبدأ مرحلة جديدة 
لرئيس جديد. وكما 
كسر الشاعر القديم 

تابوهات الصحراء 
في الغزل والشعر، 

فقد كسر رجل تونس 
الجديد تابوهات 

األحزاب القديمة، 
ليصبح رئيسا دون 

فواتير انتخابية.
الرئيس الذي رفض 

التمويل العمومي 
للمرشحين الرئاسيين، 
بحجة أنه مال عام، لن 
يكون طريقه مفروشا 

بالورود، فهو دون ظهير 
برلماني يحمي قراراته، 

وربما تكون تلك واحدة من 
أبرز معضالته، فهل يضمر 

صمته حكمة تنجح في إدارة 
األحداث؟ أم تكون واليته 

بداية أزمات جديدة في مهد 
الربيع العربي؟

أبرز مطالبهم.. المرتبات والترقيات 

مهمة الحسم 
تنتظر »الفرسان«

 أمام »النسور«

أمجد أبوالعالء: 
لست زعيمًا لثورة 

السينما السودانية
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الشارقة  مهرجان  من  السابعة  الدورة  فعاليات  الشارقة  في  انطلقت 
»فن«،  مؤسسة  تنظمه  الذي  والشباب،  لألطفال  الدولي  السينمائي 

السينما  نجوم  من  نخبة  بحضور  كتب«،  من  مستوحاة  »أفالم  شعار  تحت 
واألجنبية. العربية  والدراما 

والشباب  لألطفال  الدولي  السينمائي  الشارقة  مهرجان  في  ويشارك 
المهرجان هذا  يزخر  وأجنبية، حيث  عربية  دولة   39 فيلما من   132
األطفال  إنتاج  من  والروائية،  القصيرة  األفالم  من  بمجموعة  العام 

و82  عالميا،  األولى  للمرة  يعرض  عمال   12 وتشمل  الناشئة،  واألجيال 
العربي. والخليج  األوسط  الشرق  في  األولى  للمرة  يعرض  عمال 

سينمائية  أعمال  تقديم  على  العام  هذا  دورته  في  المهرجان  ويركز 
العاصمة  لقب  على  الشارقة  بحصول  احتفاال  الكتب،  من  مستوحاة 
صناعة  في  ودوره  الكتاب  أهمية  ولتأكيد   ،2019 للكتاب  العالمية 

الفنون.

تواصـل 02

المولـى جعلهــم طيبين الروق*** وامورهم بيناتهم بالشيره
روقة نبات مع نسيم اتـــروق *** اللي وين ما ندّى اتفوح عبيره
والجود لو بكثرة مال لو بالزوق*** والكل حد يقدر عليه ايديره

الجود فعل فاعل مو هبا مطلوق*** شيمة ظنا لجواد هم تسخيره

على  ــداوال  ت األكثر  قائمة  »#لبنان_يحترق«،  هاشتاغ  تصدر 
األهالي،  مع  والتضامن  والتعليق  للرصد  االجتماعي  التواصل  صفحات 
درجات  ارتفاع  بسبب  اللبنانية،  لبنان  بلدات  في  النيران  شبت  حيث 
أن  قبل  الموقف  على  للسيطرة  بالتدخل  مناشدات  وسط  الحرارة، 

والمزارع. المباني  من  نالت  بعدما  األرواح،  إلى  الخسائر  تصل 
طوقوا  المتطوعين،  بمشاركة  المدني  الدفاع  قــوات  وباشرت 
كما  المنازل،  إلى  وصوله  قبل  البلدات،  بعض  في  وأخمدوه،  الحريق 
بسبب  مجددا  اشتعاله  من  خوفا  الحريق  رقعة  تبريد  على  عملوا 

الهواء.
راغب  الفنان  كتب  حيث  الفنانين،  من  عدد  الهاشتاغ  مع  وتفاعل 
مئات  بل  عشرات  عن  نسمع  صباح  كل  وفــي  لبنان  »فــي  عالمة: 

يحاسب«. لمن  اإلطالق  على  ال وجود  لكن  الفضائح 
تظهر  عم  عيلة  كل  مع  يحترق  عم  »قلبي  إليسا:  الفنانة  وغردت 
النار،  ورا  من  ببيتو  نام  ما  شخص  كل  ومع  الحرائق،  بها  بيتها  من 
الطبيعة  غضب  بيجي  وتخطاها،  أزمات  عاش  إذا  بلدنا،  عا  حرام  يا 

عليه«. يكفي 
الدولة  تنادي،  لمن  حياء  وال  يحترق  »الشوف  دياب:  مايا  وكتبت 
عم  الخضار  من  يذكر  ال  ما  منو  وباقي  أخضر  كان  اللي  ولبنان  نائمة 

البلد«. ارأف بهذا  رب  يا  منه،  تبقى  ما  ينقضي على 

اعتذرت شركة 
»تويتر«، الثالثاء، بسبب 

استخدامها »عن غير 
قصد« أرقام هواتف 

وعناوين بريد إلكتروني 
في أغراض دعائية، 

وأعلنت الشركة في بيان: 
»اكتشفنا أخيرا أنه عندما 

قدمتم عناوين بريدكم 
اإللكتروني، أو أرقام 

الهواتف ألغراض السالمة 
أو األمان، ربما استخدمت 

هذه البيانات عن غير 
قصد، ألغراض الدعاية«، 

وفق موقع »24«.
 وأوضحت: »كان هذا خطأ 
ونعتذر عنه«، مضيفة: »ال 

يمكن تحديد على وجه 
التأكيد عدد الذين تأثروا 
بذلك«، وشددت الشركة 

على أنها لم تشارك أي 
بيانات خارجيا مع الغير، 

وعلى حل المشكلة بداية 
من 17 سبتمبر الماضي، 
وأضافت: »آسفون للغاية 

لهذا، واتخذنا خطوات 
للتأكد من أننا لن نرتكب 

خطأ من هذا القبيل مرة 
أخرى«.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 204 18 من صفر 1441 هــ

17 أكتوبر 2019 م

األشهر  الفيديو  بموقع  قياسيا  رقما   »Jai Jai« الهندية  األغنية  حققت 
على »يوتيوب« بعد أن سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خالل 12 ساعة 
فقط من بثها. أغنية »Jai Jai« يشارك فيها كل من نجم السينما الهندية 
جميعهم  أن  للنظر  والالفت  وفيشال،  شــروف،  وتايجر  ــان،  روش هريثيك 

ممثلون ولكنهم يؤدون األغاني ضمن األفالم فقط.
في  المشهورة  األغاني  من  تعد   »Jai Jai« األغنية  أن  بالذكر  الجدير 
الهند، التي يعاد غناؤها بأكثر من شكل وأكثر من فنان، فهي ليست أغنية 

جديدة مكتوبة خصيصا لهؤالء الفنانين.

األغنية الهندية »Jai Jai« تحقق رقما قياسيا على »يوتيوب«

»تويتر« تعتذر الستخدام 
بيانات مستخدميها 

ألغراض دعائية

#هشـتاغ

»فيسبوك« تطور نظاما للترجمة باملعادالت الرياضية
نجح باحثون في مجال الذكاء الصناعي لدى 
أجنبية،  لغة  إلى  نص  ترجمة  في  »فيسبوك« 
من دون استخدام قاموس بمجرد االستناد إلى 
الرياضيات،  على صعيد  اللغات  بين  أوجه شبه 
كبار  ويعكف  واعدة،  لتقنية  الطريق  ممهدين 
مشغلي اإلنترنت في العالم على تطوير أدوات 
فعالة للترجمة التلقائية، في مسعى لربط بين 
وتحفيز  العالم  سكان  من  ممكن  عدد  أكبر 
األنشطة المدرة لألموال المرتبطة بمنصاتهم.

عند  التطوير،  قيد  هي  كهذه  وأدوات 
»فيسبوك« و»غوغل« و»مايكروسوفت«، فضال 
»بايدو«،  والصيني  »يانديكس«  الروسي  عن 
على  لغة   200 إلى   150 اليوم  وتستخدم 
مدير  بور،  أنطوان  حسب  »فيسبوك«،  منصة 
الصناعي  الذكاء  مجال  في  األساسية  األبحاث 
قواميس  من  ما  لكن  أوروبا،  »فيسبوك«  في 
اللغات،  من  زوج  لكل  بالضرورة  اللغات  ثنائية 
إلى  لغة  من  تنتقل  آلة  ابتكار  أهمية  هنا  من 

هذا  من  ركائز  إلى  الحاجة  دون  من  أخرى 
القبيل، ويقوم النظام الذي طوره باحثون 
باريس  في  »فيسبوك«  مختبر  في  شباب 

على رموز رياضية للكلمات، وفي كل لغة، يشار 
إلى الكلمات على شكل متجهة في حيز يكتسي 
من  نسبيا  قريبة  متجهة  وكل  األبعاد،  مئات 
الكلمات األخرى، وفقا للروابط التي تقام بينها 

في اللغة المحكية.

بالطريقة  الكلمات  المتجهات-  كل  وتنتظم 
إقامة  تاليا  ويمكن  لغة،  كل  في  تقريبا  نفسها 
روابط بين لغة وأخرى، بطريقة بدائية في البداية 
قبل صقلها وتطويرها بحيث يصبح من الممكن 
ترجمة جمل كاملة من لغة إلى أخرى من دون 
الكثير من األخطاء، وال تزال تقنية الترجمة هذه 
قيد التطوير راهنا، غير أن النتائج واعدة، ففي ما 
يخص الترجمة من اإلنجليزية إلى الرومانية، ال 
تزال النظم التقليدية المعتمدة في »فيسبوك« 

بقليل  التقنية أفضل  هذه  من 
في  لكن  يخص ما الجديدة، 

اإلنجليزية واألردية، فإن الطريقة الجديدة أفضل 
من النظم السائدة ألن هذه األخيرة تفتقر إلى ما 

يكفي من نصوص للتمرن.
الوطني  المركز  من  خبيران  وأشاد 
لألبحاث العلمية في فرنسا »سي إن آر إس« 
لكنهما  »فيسبوك«،  طوره  الذي  بالنظام 
األحوال  في  تقدم  لن  األداة  هذه  أن  اعتبرا 
بوابو  تييري  ونوه  كاملة.  ترجمات  جميعها 
على  »الثورة  بهذه  »التيس«  مختبر  من 
أن  إلى  لفت  لكنه  المفاهيمي«،  الصعيد 
أي  موازية«،  بيانات  دون  من  »الترجمة 
أمر  اللغات  ثنائية  نصوص  أو  قواميس 
وأردف:  التلقائية.  الترجمة  في  المنال  بعيد 
األداء  مستوى  معرفة  في  السؤال  »يكمن 
تعطينا  قد  التقنية  فهذه  توقعه،  الممكن 
بالضرورة  ليس  لكن  النص  عن  فكرة 

جيدة«. ترجمة 
مختبر  من  إيفون  فرنسوا  وأشار 
هذا  بتقييم  كلف  الذي  »ليمسي«، 
اللغات  بين  »الموازاة  أن  إلى  المشروع، 
بعيدة  األخيرة  هذه  تكون  عندما  صعب  أمر 
الصينية  كما  البعض،  بعضها  عن 
الترجمات  هذه  لكن  والفرنسية«، 
لرصد  كافية  تكون  قد  شوائبها  على 
وهي  بالكراهية،  المشحونة  المحتويات 

»فيسبوك«. إلى  بالنسبة  قصوى  أولوية 

 »#لبنان_يحترق« يتصدر 
صفحات التواصل االجتماعي

مع ازدياد شعبية »واتساب« يحاول التطبيق المملوك لشركة 
»فيسبوك« مواكبة تطوره بإضافة مزيد ومزيد من التحديثات 
اآلونة  في  »واتساب«،  أطلق  حيث  منصته،  إلى  الجديدة 
التي  لمنصته  والرائعة  الجديدة  الميزات  من  عددا  األخيرة، 
تعمل على هواتف آيفون، وتتوفر تلك الميزات الجديدة على 

ألجهزة آيفون، وهو اآلن متاح للتنزيل على متجر التطبيقات.
ويتيح »واتساب« لنظام التشغيل »ios« اآلن للمستخدمين 
ولعمل  الدردشات،  في  أخرى  مرة  وإرسالها  الوسائط  تحرير 
الشعار  رسومات  رمز  فوق  النقر  المستخدم  على  يتعين  هذا، 
أدوات  إلى  للوصول  فيديو  أو  صورة  عرض  عند  المبتكرة 
تشغيل  أيضا  الجديد  »واتساب«  لتطبيق  ويمكن  التحرير، 
ولعمل  اإلشعارات،  صندوق  من  مباشرة  الصوتية  الرسائل 
هذا، يتعين على المستخدم الضغط لفترة طويلة على إشعار 

الرسالة الصوتية، ثم الضغط على التشغيل.
ويتيح »واتساب« اآلن أيضًا إرسال »Memoji« كملصقات 
لوحة  من  مباشرة  والعائلة،  األصدقاء  مع  الدردشات  داخل 
مفاتيح الرموز التعبيرية في أجهزة »آيفون«، ويقول »واتساب« 
في  الخطوط  أنماط  تغيير  أيضا  المستخدمين  بإمكان  إنه 

.»T« الكاميرا عن طريق النقر على أيقونة

ـ»واتساب«  ميزات جديدة ل
بهواتف »آيفون«

محاكمة امرأة بتهمة سب 
طليقها عبر »سناب شات«

نظرت محكمة إماراتية قضية اتهام امرأة بسب طليقها عبر برنامج »سناب شات« بثالثة ألفاظ نابية. 
وأنكرت المتهمة أمام المحكمة االتهام المسند إليها، وأفادت بأنها لم تسب طليقها وأن الشكوى التي 

قدمها ضدها في مركز الشرطة كيدية بسبب الخصومة التي وقعت بينهما نتيجة الطالق.
تعود  بينما  شكواه،  صحة  ليؤكد  منزلها  في  موجودة  سجادة  بصورة  استدل  طليقها  أن  وأوضحت 
الصورة المرفقة في أوراق القضية إلى سجادة موجودة في مواقع التواصل االجتماعي ومشابهة لصورة 
في  بالحناء  يداها  وتظهر  »سناب شات«،  برنامج  على  وتنزيلها  بتصويرها  قامت  منزلها،  في  السجادة 

الصورة نفسها.
وأضافت أنه ال يوجد دليل على أنها قامت بسب طليقها أو التعدي عليه بألفاظ خادشة للحياء، بينما 
طلب محامي الدفاع عن المتهمة تأجيل القضية لالطالع على الملف وإعداد وسائل الدفاع والمرافعة عن 
موكلته، حيث استجابت المحكمة لطلب المحامي وأجلت القضية إلى جلسة األسبوع المقبل لالستماع 

لمرافعة الدفاع.

أكثر من 130 فيلما بمهرجان 
الشارقة السينمائي لألطفال

وقف لعبة »فورتنايت« موقتا يثير 
استياء الشغوفني بها

أوقفت لعبة الفيديو الشهيرة »فورتنايت« موقتا بمبادرة من 
مطورها »إيبيك غيمز« قبل الصدور الوشيك للنسخة الجديدة، 
مما أثار استياء ماليين الالعبين الشغوفين بها، وكانت »إيبيك 
غيمز« أعلنت أن الموسم العاشر من اللعبة ينتهي في الثالث 
لثقب  صورة  النسخة  هذه  مكان  ووضعت  أكتوبر،  من  عشر 

أسود، األحد، من دون تقديم تبريرات.
األسود  الثقب  هذا  تظهر  تسجيالت  العبين  عدة  ونشر 
أن يضع  قبل  بلغوها،  التي  المرحلة  تدريجيا تصاميم  يمتص 
حدا لشوطهم، وأعلنت »إيبيك غيمز« صدور الموسم الحادي 
عشر عما قريب، من دون تحديد موعد طرحه على اإلنترنت، 
على  الخطوة  هذه  من  استيائهم  عن  الالعبين  بعض  وعبر 
مواقع التواصل االجتماعي، في حين أشاد آخرون بما اعتبروه 

ضربة ترويجية للجزء الجديد.
تجذب لعبة »فورتنايت« التي أطلقت في يوليو2017 نحو 
250 مليون العب، من خالل عرض تحديثات منتظمة، لدرجة 
أنها قدمت عشرة مواسم في 28 شهرا ال غير، ويعزى نجاحها 
مع  تتوافق  مشتريات  إجراء  تتيح  التي  المجانية  نسختها  إلى 
من  اإلنترنت  عبر  ممارستها  إمكانية  وكذلك  اللعبة،  مجريات 

الحاسوب والهاتف الذكي.

كلمة1000

• حملة تشجير في مدينة سبها.
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»صراعات األدوار« تعرقل الطريق إلى برلني
على  أكبر  موقعا  لنفسها  توجد  أن  تركيا  تحاول 
مائدة المؤتمر المرتقب، إذ تحدث وزير خارجيتها، 
إلى  األخيرة  زيارته  في  أوغلو،  تشاوش  مولود 
أنقرة  بين  تقارب  عن  الماضي،  األسبوع  الجزائر، 
والجزائر بخصوص الملف الليبي ودعمهما »الحلول 
مشاركة  على  »تصر  بــاده  إن  قائا  السلمية«، 
ليبيا  حول  الجارية  الدولية  االجتماعات  في  الجزائر 
باعتبارها فاعا مهما في هذا الملف«. تصريح أوغلو 
مؤتمر  في  تهميشها  من  بــاده  غضب  عن  عبر 
برلين المرتقب حول ليبيا، وعن آماله في المشاركة 

في المؤتمر، رفقة المسؤولين الدوليين.
ويرى محللون أن ما اعتبر تهميشا للجزائر ودول 
أخرى كلية من مؤتمر برلين يجعلها »مراقبة« ألي 
في  نوعه  من  األول  االجتماع  عن  يتمخض  اتفاق 
في  الليبية  لألطراف  مؤتمر  سيتبعه  الذي  ألمانيا، 

كل من تونس وليبيا.
وترافق ذلك مع تقلد قيس سعيد رئاسة الباد، 
وهو الحدث الذي أثار ردود فعل إيجابية في الداخل 
الليبي، وال سيما بعد إعانه عن موقفه من مؤتمر 
إذ  االنتخابات،  سبقت  التي  المناظرة  خال  برلين 
قال »هناك استعداد لتنظيم مؤتمر في ألمانيا دون 
معني.  غير  الليبي  الشعب  وكأن  الليبيين،  حضور 
وهو أمر غير مقبول على اإلطاق ألن القضية قضية 

الشعب الليبي«.
التباينات  هذه  على  وتأكيدا  األثناء،  هذه  في 
الحادة، كان إخفاق الدول األفريقية الثاث األعضاء 
الحصول على تعيين  الدولي في  في مجلس األمن 
المتحدة  واألمم  األفريقي  لاتحاد  مشترك  موفد 
المبعوث  إزاحة  الغربية  الدول  لليبيا، بعدما رفضت 
دبلوماسي  وصرح  سامة،  غسان  الحالي،  األممي 
طلب عدم كشف هويته، إلى »فرانس برس«، بأن 
اجتماع  في  قالوا  واألوروبيين  المتحدة  الواليات 
أفريقيا  جنوب  من  بطلب  عقد  جدا،  طويل  مغلق 
وساحل العاج وغينيا االستوائية: »ال نقوم بتغييرات 

في وقت غير مناسب«.
سامة  غسان  اشتكى  مهامه،  تولى  أن  ومنذ 
الدعم من األسرة  مرات عدة من نقص واضح في 
آخرون  دبلوماسيون  وأوضح  مهامه.  ألداء  الدولية 

أن روسيا والصين لم تميا إلى أي من الموقفين. 
المجلس،  في  »االنسجام«  إلى  الصين  دعت  فقد 
يمكن  أنه  أخرى  دول  رأت  بينما  أحدهم،  قال  كما 
التحدث مجددا عن الفكرة األفريقية في وقت الحق.

أكدوا  أن دبلوماسيين كثر  إلى  الوكالة  وأشارت 
اإلجماع  على  يحصل  لم  أفريقيا  نص  مشروع  أن 
»فرانس  حصلت  الذي  النص  ويطلب  المطلوب. 
لألمم  العام  األمين  من  منه  نسخة  على  برس« 
اإلجــراءات  اتخاذ  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة، 
لاتحاد  الفعلية  المشاركة  من  للتأكد  الضرورية 
أحد  وأكد  الليبية.  األزمة  تسوية  بهدف  األفريقي 
االتحاد  إلى  تقريرا  يوجه  أن سامة  الدبلوماسيين 

األفريقي كل 15 يوما ولم يتلق ردا يوما.
االتحاد  أن  إلى  آخر  دبلوماسي  مصدر  وأشــار 
األفريقي ومنذ بداية النزاع في ليبيا »غائب« وغير 
فقط،  المجاورة  تونس  في  ممثلية  ولديه  موجود، 
بينما يعكس عدم فهم الغربيين للطلب األفريقي. 
وطرح االتحاد األفريقي طلب تعيين موفد مشترك 
مع األمم المتحدة للمرة األولى في يوليو الماضي، 
الجاري  العام  من  سبتمبر  في  تأكيده  أعــاد  ثم 
أيضا، خال اجتماع وزاري أفريقي عقد على هامش 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
أكد  بــرس«،  »فرانس  وكالة  مع  مقابلة  وفي 
أفريقيا  أن  حينذاك  إيسوفو،  محمد  النيجر،  رئيس 
السودان.  في  األزمة  أكدتها  التي  الخبرة  تمتلك 
وأضاف أن ليبيا تقع في القارة األفريقية، وال يمكن 
األفريقي.  االتحاد  بتهميش  فيها  المشكلة  تسوية 
ودعا رئيس النيجر إلى تعيين موفد خاص مشترك، 
جانب  إلى  األفريقي  لاتحاد  خاصا  مبعوثا  وليس 
واحد  موفد  بل  المتحدة،  لألمم  خــاص  مبعوث 
لاهتمام  أفريقيًا،  يكون  أن  ويفضل  للمنظمتين، 

بالملف الليبي.
جاءت  والصراعات،  التباينات  هذه  مقابل  وفي 
خارطة الطريق التي طرحها وزير الخارجية الفرنسي 
للخروج من األزمة  إيف لودريان، سبعة أسس  جان 
جريدة  ســؤال  على  ردا  لورديان  قال  إذ  الليبية، 
هذا  نشر  مطول  حوار  -في  الفرنسية  »لوفيغارو« 
األسبوع–إن »األطراف في ليبيا بدأت تدرك حقيقة 
أنه ال حل عسكريا لألزمة«، مضيفا أنه »الحظ أيضا 

إجماعا دوليا على هذا أيضا«.

لتنظيم  مساعي  »هناك  أن  لــودريــان،  وتابع 
دولي قريب لجميع األطراف المعنية باألزمة لدعوة 
مضيفا  لانتخابات«،  زمني  موعد  لتحديد  الليبيين 
أنه »لتحقيق هذا؛ يجب االمتثال إلى حظر األسلحة 
إطاق  وقف  ثم  ومن  والهدنة  ليبيا  في  المفروض 
جيش  وبناء  االقتصادية  المؤسسات  وتوحيد  النار 
وطني موحد«. وأكد أن »هذه األسس ستكون قابلة 

االنتخابات  بإجراء  المؤتمر  إشارة  في  للتحقيق«، 
عاد  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  لكن  ــة.  األزم وحل 
حيال  األفريقي  االتحاد  من  قويا  »التزاما  واشترط 

جهود حل األزمة«.
العنوان  هو  بالمواقف  التمسك  يزال  ال  محليا، 
العام  القائد  يقول  إذ  الداخلي،  للمشهد  األكبر 
حفتر  خليفة  المشير  العامة  للقيادة  التابع  للجيش 

بموجب  الصخيرات  باتفاق  تعترف  العالم  »دول  إن 
مع  بالتعامل  يلزمها  الذي  األمن،  مجلس  من  قرار 
حكومة الوفاق، وليس لها أي خيار آخر ما لم يصدر 
صيغة  وإيجاد  االتفاق  هذا  صاحية  بانتهاء  قرار 

بديلة له«.
وفي حوار مع وكالة »سبوتنيك« الروسية، أوضح 
حتى  يحدث  »لم  الصخيرات  اتفاق  تعديل  أن  حفتر 

األمم  بعثة  تبذلها  التي  الجهود  كل  رغم  اآلن 
أن  إلى  مشيرا  سامة«،  غسان  ورئيسها  المتحدة 
به  تقوم  الذي  »الدور  البديل  هذا  إنتاج  يعوق  ما 
الفوضى  لحالة  داعمة  وأفراد  ومجموعات  كيانات 

القائمة وتحرص على استمرارها«.
وأكد أن السعي للوصول لحل سياسي »في وجود 
ميليشيات تحمل الساح هو مضيعة للوقت والجهد 
واستمرار لألزمة«. وأضاف حفتر قائا: »ما نقوم به 
بأن  العالم  إقناع  هو  الدبلوماسي  المستوى  على 
الحل السياسي البد أن تسبقه عملية جراحية تؤدي 
إلى تفكيك الميليشيات ونزع ساحها والقضاء على 
بفاعلية  أن تعمل  البعثة  اإلرهاب، عندئذٍ تستطيع 

ويستطيع الليبيون أن يصلوا إلى اتفاق«.
الصعيدين  على  والجذب  الشد  استمرار  ومع 
التذكير  ليعيد  الفرناج  جاء قصف  والدولي،  المحلي 
بأن المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة الحرب، 
إذ أصاب قصف بالطيران الحربي منزال في منطقة 
عن  أسفر  مما  الماضي،  اإلثنين  بطرابلس  الفرناج 
رئيس  اتهم  وقد  شقيقات،  طفات  ثاث  مقتل 
التابع  الطيران  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
دانت  فيما  القصف،  وراء  بالوقوف  العامة  للقيادة 
بـ»االستخفاف  ووصفتها  الغارة،  األممية  البعثة 

الطائش بحياة األبرياء«.
أحمد  اللواء  العامة،  القيادة  باسم  الناطق  لكن 
المسماري، قال إن هذه الغارة استهدفت »معسكر 
غرفة  الميليشيات  تتخذه  الذي  بالفرناج  المخابرة 
عبر  نشره  بيان  في  المسماري  وأضاف  عمليات«. 
في  تسبب  القصف  أن  »فيسبوك«  على  صفحته 
صفوف  بين  والعتاد«  األرواح  في  كبيرة  »خسائر 
مدنية  مواقع  أي  استهداف  نافيا  »الميليشيات«، 
تقوم  التي  البرية  والعمليات  الجوية  الغارات  خال 

بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
ووسط هذه الصراعات التي تطفو إلى السطح، 
اإلقليمية  ــراف  األط بين  المحتدمة  والخافات 
شكوك  محل  برلين  مؤتمر  عقد  يبقى  والدولية، 
أميركية  ضغوط  إلى  األمر  يحتاج  وربما  واسعة، 
المسار  على  الــجــمــود  حــالــة  إلنــهــاء  ــة  ــي وروس
في  الدولتين  إرادة  يتطلب  ما  وهو  السياسي، 

لحل. التوصل 

مع استمرار حرب العاصمة طرابلس 
بين قوات الجيش التابعة للقيادة 

العامة والقوات المنضوية تحت لواء 
حكومة الوفاق للشهر السابع، ووسط تصاعد 

القصف واستهداف المدنيين العزل، وكان آخرها 
في منطقة الفرناج )وسط العاصمة( يوم اإلثنين 
الماضي، بدا واضحا للمتابعين الشأن الليبي أن 
صراعا محتدما لألدوار اإلقليمية والدولية يعرقل 
انعقاد مؤتمر برلين، والذي عوّل عليه المحللون 

كفرصة أخيرة إلسكات أصوات الحرب الهادرة، 
والعودة إلى طاولة المفاوضات.

تلوح في األفق مخاوف من استبعاد أطراف 
داخلية وإقليمية مهمة من المؤتمر، الذي يعوّل 
عليه لحل األزمة الليبية. فالتحضيرات المتواصلة 

كشفت عن تهميش عدد من الدول الفاعلة في 
حل األزمة، ومنها الجزائر، مع شكوى تركية من 

عدم إعطاء مساحة أكبر ألنقرة في المؤتمر، 
إضافة إلى وجود انتقادات من عدم دعوة أي 

أطراف ليبية.

عواصم–»الوسط«

<  األطراف السياسية الليبية عقب توقيع اتفاق الصخيرات في العام 2015

60 يوما لـ »نورالند« في ليبيا:

نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخني طبخة أميركية جديدة؟
أثار كشف الحساب، الذي قدمه السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، 
60 يوما قضاها في منصبه، تساؤالت عما إذا كانت هذه الخطوة  بشأن أول 
تحدثت  لما  فعل  رد  أنها  أم  المستوى،  رفيع  دبلوماسي  من  اعتياديا  إجراء 
عنه أوساط أميركية حول ضغوط تمارس على إدارة الرئيس، دونالد ترامب، 
لتعزيز وجودها في المشهد الليبي، بعد أداء باهت في أحد الملفات الشائكة 

أبعد. الشرق األوسط، وربما يعقبها خطوات  بمنطقة 
السفير األميركي، وللمرة األولى، حرص على عرض نشاطاته عبر محورين 
رئيسيين، أحدهما سياسي واآلخر اقتصادي، معددا اللقاءات التي خاضها مع 
في  تعهد  أن  سبق  الذي  وهو  الليبية،  األزمة  في  الفاعلة  الدولية  األطراف 
منتصف أغسطس الماضي »بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا«، 
في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه، معبرا عن »رغبة واشنطن 

النزاع«. الدبلوماسي مع جميع أطراف  النشاط  في تكثيف 
مشاركته  عبر  كان  الخارجي  الصعيد  على  نورالند  لتحركات  األول  المحور 
الحل  تعزيز  إلى  هدف  الذي  برلين،  في  العمل  لفريق  الثاني  االجتماع  في 
ترامب  الرئيس  عقدها  لقاءات  من  أسبوع  بعد  الليبي،  للنزاع  السياسي 
الدول  من  قيادات  مع  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماع  هامش  على 
في  ضاعفت  المتحدة  الواليات  أن  وأكد  النزاع.  بحل  المهتمة  الرئيسية 
المتحدة  األمم  مبادرات  ودعم  القتال،  إلنهاء  جهودها  من  األخيرة  األشهر 

ليبيا. بقيادة سامة؛ للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لألزمة في 
صبري  خارجيتها،  وزير  ولقائه  الجزائر  زيارته  عن  السفير  تحدث  ثم 
تقويض جهود  في  يسهم  ليبيا  في  الصراع  استمرار  إن  قال  الذي  بوقادوم، 
أفريقيا، كما أشار  النمو االقتصادي في شمال  مكافحة اإلرهاب، ويضر بآفاق 
للعملية  الدعم  لحشد  ومصر  اإلمــارات  في  عقدها  اجتماعات  إلى  نورالند 
روسيا  إلى  السفر  بعزمه  ومنوها  المتحدة،  األمم  تقودها  التي  السياسية 
الحل  لتعزيز  المشتركة  الجهود  حول  الدولتين  مع  الحوار  لتعميق  وتركيا 

للصراع. السياسي 
المتحدة  الواليات  تنديد  األميركي  السفير  أكد  الداخلي،  الصعيد  وعلى 
الدولي  المجتمع  مع  العمل  والتزامها  ليبيا،  في  للعنف  األخير  بالتصعيد 
الليبيين  جميع  يستعيد  لكي  الفرصة  وتوفير  النزاع  إلنهاء  الليبية  واألطراف 
باالنخراط  ملتزمة  »تظل  المتحدة  الواليات  إن  وقال  الطبيعية.  حياتهم 
الشمال  في  االنتخابية  الدوائر  تمثل  التي  النزاع  أطراف  جميع  مع  السياسي 

ومتابعة  العسكري  النشاط  إنهاء  على  وتحثهم  والجنوب،  والشرق  والغرب 
أهدافهم من خال وسائل سياسية فقط«.

المؤسسات  مع  القوي  باالنخراط  المتحدة  الواليات  »تلتزم  قائا:  وأكمل 
الذي يهدف  الليبي  المؤسسي  اإلصاح  لتعزيز  الرئيسية؛  الليبية  االقتصادية 
بشكل  وتركز  الليبيين،  جميع  لصالح  وشفافيتها  المؤسسات  توحيد  إلى 
والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ونزاهة  وحدة  على  الحفاظ  على  خاص 
الوطني،  االقتصاد  على  الحفاظ  في  حاسما  دورا  يلعبان  اللذين  المركزي، 

ويتعرضان حاليا لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية، مما يضع مستقبل 
ازدهارها للخطر«. الريح ويعرض  ليبيا االقتصادي في مهب 

 10 في  األميركية  الطاقة  وزارة  النفط  مؤسسة  مسؤولي  لقاء  إلى  وأشار 
واشنطن  في  سيعقد  آخر  اجتماعا  أن  معلنا  بواشنطن،  الماضي  سبتمبر 
والمصرف  النفط  مؤسسة  من  المستوى  رفيع  بتمثيل  الجاري،  األسبوع 
المركزي ووزارتي المالية والتخطيط. وقال إن هذه المناقشات »ستركز على 
للمؤسسات  والمساءلة  الشفافية  لتعزيز  للطرفين  مقبولة  خطوات  تحديد 

الواليات  برعاية  اقتصادي  حوار  استضافة  إلى  ونتطلع  الليبية،  االقتصادية 
المتحدة في تونس أواخر العام 2019، لمواصلة البناء على رؤيتنا المشتركة 

ليبيا مستقرة ومزدهرة«. من أجل 
على  األميركي سيقتصر  الدور  كان  إذ  ما  حول  قائمة  التساؤالت  تزال  وال 

أم األميركي،  للسفير  نشاطات مكثفة 
األميركي،  الجمهوري  السيناتور  محادثات  إليه  تطرقت  لما  الدائرة  تتسع 
ضرورة  حول  تمحورت  التي  الماضي،  الشهر  ترامب  مع  غراهام،  ليندسي 
جريدة  وحسب  القضية.  هــذه  على  والدولية  األميركية  اإلدارة  تركيز 
»واشنطن بوست« على لسان غراهام فإنه يريد إقناع ترامب بتعيين مبعوث 

خاص إلى ليبيا كما فعل لكوريا الشمالية وسورية وإيران.
للواليات  إستراتيجيا  مهمة  »ليبيا  األميركي:  الشيوخ  عضو  وأضــاف 
إلى  تتدفق  الاجئين  من  ثانية  موجة  هناك  ستكون  أسباب.  لعدة  المتحدة 
وتضغط  داعش  ألنواع  جديدا  آمنا  ماذا  الجديدة،  سورية  وستصبح  أوروبا، 

حلفائنا«. على  كثيرا 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  مع  لها  حديث  إلى  األميركية  الجريدة  وأشارت 
القضية  األميركية  اإلدارة  تأخذ  أن  ضرورة  »على  شدد  الذي  السراج،  فائز 

الليبية على محمل الجد وتتعاون مع بعثة األمم المتحدة إلنجاز شيء ما«.
وعلى ذمتها، فإن السراج يسعى إلقناع ترامب بثاث مسائل، األولى: يؤكد 
اإلرهاب،  لمكافحة  الوفاق  حكومة  مع  بالفعل  تتعاون  المتحدة  الواليات  أن 
تستفيد  أن  يمكن  األميركية  الشركات  إن  يقول  والثانية:  ملموس.  وبنجاح 
واألمن  التحتية  والبنية  الطاقة  المتاحة في قطاعات  الفرص  بشكل كبير من 
للقيادة  التابعة  قوات  قائد  مع  الحرب  إيقاف  الممكن  من  كان  إذا  ليبيا،  في 
العامة المشير خليفة حفتر. وأخيرا: يحذر من تغيب أميركا مما قد يحول ليبيا 

إلى ميدان للدول األخرى لخوض حروب بالوكالة تشبه ما يقع في سورية.
الدولة  هي  المتحدة  الواليات  أن  إلى  السراج  يشير  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تأجيج  بالتوقف عن  العربية وروسيا  الدول  لديها فرصة إلقناع  التي  الوحيدة 

آلة الحرب التي تضم اآلن مرتزقة روسيين يقاتلون على األرض.
ومخاوف  ترامب  إدارة  على  الداخلية  والضغوط  نورالند  تحركات  ووسط 
التساؤل  يبقى  النزاع،  رقعة  التساع  السلبية  االنعكاسات  من  المتحدة  األمم 
بقي  الذي  الليبي،  الملف  في  المباشر  األميركي  التدخل  فرص  حول  قائما 

طويا من خلف ستار، ودون أجندة واضحة.

السفير األميركي قدم كشف حساب بشهرين في منصبهإدارة ترامب تواجه ضغوطا لتعيين مبعوث دولي

< نورالند < ترامب

حرب العاصمة تتواصل و»عائلة التميمي« آخر الضحايا

مخاوف من استبعاد أطراف داخلية وإقليمية مهمة من المؤتمر على رأسها تركيا
3 دول أفريقية أخفقت في إطاحة »سالمة« واستبداله بموفد أفريقي أممي



محليات 04

4 آالف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من املدينة.. ومنازل 8 أحياء تم تخريبها

المرتزقة  إن  مرزق،  أعيان  أبرز  أحد  شمسي،  علي  قال 
األجانب، يلعبون دورًا في جميع الحروب والمعارك المسلحة 

التي تشهدها مدن الجنوب الليبي.
مدينة  في  األوضاع  أن  »الوسط«  مع  حوار  في  وأوضح 
مرزق، تحتاج إلى تدخل قوي من مؤسسات الدولة لفرض 

وإرساء األمن فيها.
عن  نزحوا  المواطنين  من  آالف  أربعة  نحو  أن  وذكر 
ثمانية  منازل  وأن  األخيرة،  االشتباكات  بسبب  مدينتهم 

أحياء بالمدينة تعرضت للتخريب والتدمير.
كما لفت إلى أن المساعدات المقدمة من مجلس النواب 

إلى المتضررين ما زالت أقل من المطلوب.
فيها،  المصالحة  إنجاز  وفرص  حاليًا،  المدينة  واقع  عن 
وفرض األمن، أجرت »الوسط« الحوار التالي مع الرجل الذي 
يعكف حاليًا على البحث عن حلول لمأساة المدينة، بالتعاون 

مع الجهات المعنية في الدولة.
األخيرة  االشتباكات  لوقوع  الرئيسي  السبب  ما   ●

بمدينة مرزق؟
السبب الرئيسي هو محاولة قبيلة »التبو« السيطرة على 
األصليين  األهالي  إقصاء  عبر  الوسائل  بكل  مرزق  مدينة 
خلفية  كقاعدة  المدينة  واستخدام  سنوات،  منذ  للمدينة 
الجماعات  ودخول  والممنوعات  بالبشر،  اإلتجار  لعمليات 
الهجمات  بعد  اآلن  للجميع  تأكد  ما  وهو  إليها،  المتطرفة 
المدينة  في  »داعش«  عناصر  تمركزات  على  شنت  التي 
في  األميركية  العسكرية  )القيادة  أفريكوم  قوات  قبل  من 

أفريقيا(.
● هل هي حرب بين مكون العرب ومكون »التبو«؟ أم 
بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة للجيش؟

»التبو«  سيطر  حيث   ،2011 في  بدأت  المشاكل 
والعسكرية،  األمنية  المفاصل  كافة  وعلى  المدينة  على 
قياداتهم  وتهجير  عليهم  واالعتداء  األهالي  إقصاء  وتم 
طوال  الجرائم  عديد  وارتكاب  والسياسية،  االجتماعية 

الكرامة  عملية  قوات  دخول  قبل  حتى  الماضية  السنوات 
مرزق في بداية 2019.

القتال  في  يشاركون  أجانب  مرتزقة  يوجد  هل   ●
بمرزق؟

الحروب  جميع  في  بل  فقط،  مرزق  في  وليس  نعم 
فيها،  دور  األجانب  للمرتزقة  كان  الجنوب  في  التي حدثت 
التابعة  الخبراء  تقارير  أكدت  وقد  استثناء،  ليست  ومرزق 

لألمم المتحدة وجود الجماعات األجنبية 
انتماءاتها  اختالف  وعلى  المسلحة 
في  المختلفة  والعقائدية  األيديولوجية 

الجنوب.
جراء  اآلن  حتى  القتلى  عدد  كم   ●

االشتباكات في مرزق؟
األعداء تجاوزت مئة شخص من جميع 
قاموا  الذين  أبناءنا  ونحتسب  األطراف، 

بالدفاع عن مرزق وأهلها، شهداء.
النازحين  عدد  كم  بلغ  وكم   ●
االشتباكات  هذه  جراء  والمهجرين 

المسلحة؟
من خالل القوائم التي قمنا بتسجيلها 
ليست  وهي  المختلفة،  اللجان  عبر 
يقارب  لما  العدد  وصل  فقد  نهائية، 
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المباني  من  أحصيتم  وماذا   ●

والممتلكات التي تعرضت للحرق والتدمير؟
يصعب أن أعطيك تفاصيل دقيقة، فمرزق مدينة كبيرة 
ولكن هناك أكثر من 8 أحياء يسكنها األهالي، تم تخريبها 
والمواشي  المزارع  مئات  ناهيك عن  فيها،  المنازل  وسرقة 

والمحاصيل الزراعية التي تعرضت للتلف.
● بم تصف الوضع اإلنساني بالمدينة حاليًا؟

ال يوجد أحد من أهالي مرزق بالمدينة اآلن، وهم ضيوف 
»منطقة  المدينة  إعالن  تم  وقد  الجنوبية.  البلديات  عند 
وال  الوفاق،  وحكومة  الليبي  البرلمان  قبل  من  منكوبة« 

معلومات دقيقة متوفرة عما يحدث في المدينة حاليًا.

عناصر   8 مقتل  »أفريكوم«  إعالن  استقبلتم  كيف   ●
من »داعش« في غارة جوية نفذتها بمحيط مرزق؟

به  ناشدنا  دعم  لتقديم  تأتي  »أفريكوم«  عمليات 
الهجمات  مواجهة  في  الدولية،  والمنظمات  الحكومات 
التي تعرضنا لها، وقلنا قبل أن تعلن »أفريكوم« عملياتها 
خلف  يقفون  األجنبية  والعصابات  »داعش«  إن  بأشهر، 

الهجمات التي تتعرض لها المدينة.
لتقصي  بلجان  طالبتم   ●
الحقائق وقوة محايدة لتأمين 
أية  وجدتم  هل  المدينة.. 

استجابة لمطالبكم؟
لم نجد أية استجابة في هذا 
قدمنا هذا  نحن  وللعلم  الشأن، 
الحل ألزمة مرزق، ولكن »التبو« 
اللجوء  وتكرارًا  مرارًا  رفضوا 
قبلوه  أنهم  رغم  الحل،  لهذا 
في  سببًا  وكان  »أوباري«  في 

استتباب األمن هناك.
أعيان  من  وفد  وصل   ●
مرزق..  إلى  الغربية  المنطقة 
إلحالل  مبادرة  لكم  قدم  هل 

السالم بالمدينة؟
لدينا  نحن  ال..  لألسف 
المنطقة  أعيان  وفد  على  عتب 
معنا  يتواصل  لم  فهو  الغربية، 
وشاهدنا تصريحات مشايخه في التلفاز، التي في كثير من 
الصواب وطريقة تدخلهم كانت خاطئة.  التفاصيل جانبت 
وعلى العموم األحداث التي تجري في مرزق اليوم تعاكس 

تمامًا الصورة التي نقلوها.
● ماذا قدمت لجنة األزمة الخاصة بمرزق التي شكلها 

مجلس النواب؟
هناك مساعدات مختلفة تقدمها هذه اللجنة وهي تصل 
كبيرة  أعداد  فيها  التي  الجنوب  بلديات  في  مرزق  ألهل 
من أهالي مرزق كوادي عتبة وسبها وغيرهما، ولكن هذه 

المساعدات ال زالت قليلة وال تكفي حاجة المواطنين.
من  لوفد  مقررًا  كان  الذي  االجتماع  عن  وماذا   ●
الجنوب الليبي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 

لبحث أزمة مدينة مرزق؟
وننتظر  الجنوب  وفد  مع  السراج  اجتماع  عن  سمعنا 
النقاط  الستيضاح  الوفد  مع  لقاءات  لنا  وستكون  النتائج، 
التي تمت مناقشتها، وحتى اآلن لم يجتمع السراج مع وفد 

أعيان وحكماء مرزق ولم يسمع منهم مشكلة المدينة.
للحوار  للدولة  األعلى  المجلس  دعوة  فشلت  لماذا   ●

والمصالحة بين جميع المكونات بمرزق؟
تواصلنا مع المجلس األعلى للدولة في الملفات الخدمية 
المصالحة  ملف  عن  أما  كبير،  بشكل  معنا  متعاونًا  وكان 
وما  للمجلس،  نظره  وجهة  قدم  المدينة  حكماء  فمجلس 
المجلس  القادمة من جانب  الخطوات  ينتظر  المجلس  زال 

األعلى للدولة..
مبادرتهم  حول  الفزانية  الهيئة  مع  تواصلتم  هل   ●
المدينة  باعتبار  تقضي  التي  مرزق،  في  السالم  إلحالل 
لجنة  وتشكيل  المسلحة،  المظاهر  من  خالية  »محايدة 
قضائية لتقصي الحقائق وحصر األضرار بهدف تعويض 

المتضررين«؟
تواصلت معنا الهيئة الفزانية لعرض وجهة نظرها للحل 
عبر  لمبادرتها  استمعنا  ونحن  طرحها،  وقدمت  مرزق  في 
شاشات التلفاز، التي وصفت فيها الوضع بشكل غير دقيق، 
أوضاع  بخصوص  أصدرناه  بيان  عبر  موقفنا  أوضحنا  وقد 

مرزق في نهاية شهر سبتمبر.
المسلحة  االشتباكات  لوقف  المناسب  الحل  ما   ●

كخطوة أولى بما يضمن نجاح المصالحة بمرزق؟
خارج  مهجرون  مرزق  وأهل  متوقفة،  االشتباكات 
مدينتهم. أما عن الحلول في مدينة مرزق، فإنها تستدعي 
تدخل الدولة بمؤسسات قوية لفرض األمن بالمدينة، وفي 
ظل ما يحدث في البالد قد يكون هذا األمر صعب المنال، 
ولكننا متمسكون بثوابت قضيتنا وحقوقنا، واأليام المقبلة 
ستشهد محاوالت لفتح قنوات للتواصل، وسنرى خالل األيام 

المقبلة ما الذي سيحصل في هذا الملف.

علي شمسي أحد أعيان مرزق في حوار لـ»الوسط«:

سبها: رمضان كرنفوده

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 املرتزقة األجانب يلعبون دورًا في جميع حروب مدن الجنوب الليبي

المساعدات المقدمة لمواطني 
المدينة المتضررين قليلة وغير 

كافية

 الوضع بالمدينة يعاكس تماماً 
ما يتم الترويج له عبر التلفاز

تقديرات أميركية بمقتل ثلث عناصر التنظيم اإلرهابي األبرز..

»أفريكوم« في ليبيا.. غارات تضرب »داعش« وعيون تراقب اقتتال الفرقاء
بغارات من الجو ترصد أهدافا لتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
موقع  أحصى  الليبي،  الصراع  فرقاء  اقتتال  ترقب  وبعيون 
»آرمي نيوز« الغارات التي نفذتها القيادة العسكرية األميركية 
اإلرهابي  التنظيم  معسكرات  على  »أفريكوم«  أفريقيا  في 
األبرز فوق تراب ليبيا، والتي أسفرت عن مقتل نحو ثلث أفراد 

التنظيم.
أن  األميركية  الدفاع  وزارة  في  مسؤول  عن  الموقع  ونقل 
بحياة  أودت  األخيرة،  األسابيع  غارات خالل  أربع  نفذ  الجيش 
نحو 43 مقاتال من »داعش«، ليتبقى نحو 100 مقاتل آخرين.

وأشار المسؤول األميركي، الذي طلب عدم كشف هويته، 
إلى »تدهور كبير« في قدرات »داعش« داخل ليبيا، قائال إن 
وال  قليلة  أعدادهم  العودة؛ ألن  محاولته  في  يعاني  التنظيم 
قضت  األميركية  الضربات  أن  عن  فضال  التوسع،  يمكنهم 
على عناصر مهمة له، وقال إن عدد الغارات التي استهدفت 
التنظيم في ليبيا انخفض من 500 ضربة خالل العام 2016، 

إلى ست غارات فقط خالل العام 2018، حسب »آرمي نيوز«.

حرب العاصمة
حكومة  قوات  بين  المستمر  »االقتتال  إلى  التقرير  وتطرق 
الوفاق المعترف بها من األمم المتحدة، وقوات المشير خليفة 
حفتر«، مشيرا إلى تحذير مسؤولي »أفريكوم« من أن الحرب 
أن  ويمكن  اإلرهاب،  مكافحة  أهداف  عن  الجانبين  تصرف 
تسمح بظهور »داعش« مجددا، لكن »هذا لم يمنع الحكومات 

األجنبية من المراهنة على كل جانب«، حسب الموقع.
وقال المسؤول األميركي إن تركيا قدمت طائرة استطالع 
في  استخدمت  »الطائرات  أن  مضيفا  الوفاق،  حكومة  لقوات 
إل  آي  يوشن  إل  طراز  من  نقل  طائرتي  لتدمير  يوليو  أواخر 

.»76
ولفت إلى أن األميركيين يركزون على حل سياسي للصراع، 
في  »داعش«  على  ضرباتهم  يواصلون  نفسه،  الوقت  وفي 
مستويات  إلى  التنظيم  يعود  أن  إمكانية  في  مشككا  ليبيا، 
البحرية  الحلفاء  قيادة  حذرت  عندما   ،2016 العام  قبل  قوته 
سرت  مدينة  استخدام  أراد  أنه  من  »الناتو«  لحلف  التابعة 
نقطة انطالق لقوة بحرية في البحر المتوسط، لكن بعد ذلك 
إلى الصحراء،  المدينة، وهربوا  فقد مقاتلوه سيطرتهم على 

ليصبح »داعش« بعيدا كل البعد عن ذروة نفوذه.
مستمرا  اهتماما  »داعش«  تنظيم  أبدى  المقابل  في 
التي  الدعاية  سلسلة  من  اتضح  كما  أفريقيا،  في  بفروعه 
أطلقها في الربيع والصيف من هذا العام، مسلطا الضوء على 
»أقاليمه« في القارة السمراء، وظهر خاللها عناصر يؤكدون 
من جديد تعهد الوالء ألمير التنظيم، أبوبكر البغدادي، حسب 

تقرير »آرمي نيوز«.
ولكن إلى جانب الدعاية، يبقى من غير الواضح ما تشترك 
يفصح  ولم  بينها.  فيما  المختلفة  المجموعات  هذه  فيه 
»أن  عدا  الشأن،  هذا  في  معلومات  عن  األميركي  المسؤول 
توفيره  يتم  الذي  الدعم  أو  للعائدات  محتمال  تبادال  هناك 

للمجموعات األدنى في التسلسل الهرمي للتنظيم«.
يقول  وسورية،  العراق  في  »داعش«  سقوط  ورغم 
إمكانية  لديه  يزال  ال  التنظيم  إن  األميركيون  المسؤولون 
الوصول إلى شبكة مالية مترامية األطراف، وفق التقرير، الذي 
على سبعة  عقوبات  األميركية  الخزانة  وزارة  فرض  إلى  أشار 
باستخدام  صلة  على  كانوا  الماضي،  أبريل  شهر  في  أفراد 
ونقل  الرسمي  المصرفي  القطاع  على  للتحايل  الحواالت 

األموال لـ»داعش« عبر أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط.

داعش في أفريقيا
وأكد مسؤول وزارة الدفاع األميركية أن منشورات »داعش« 
إنجازات  على  متزايد  نحو  على  تركز  اإلعالمية  وسائطه  على 

أتباعهم في أفريقيا، وتقاسم انتصارات الدعاية بينهم.
أكبر  ترابط  وجود  على  الضوء  يسلط  »ذلك  أن  وأوضح 
وتنسيق أوثق بين أتباع داعش«، متابعا: »كل ذلك يبدأ في 
داعش  وجود  في  تفكر  عندما  خطورة  أكثر  تهديد  تشكيل 
وموزمبيق،  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الصومال،  في 

وليبيا، وغرب أفريقيا«.
منطقة  في  متزايد  تهديد  هناك  »كان  المسؤول:  وقال 
ينفذ ضربات  ال  األميركي  الجيش  لكن  األفريقي«،  الساحل 
جوية في تلك المنطقة، وبدال من ذلك، فإن اإلستراتيجية 
فرنسا.  تقودها  التي  للعمليات  الدعم  تقديم  في  تتمثل 

يركز  نهج  األول  المقام  »في  أنها  الدفاع  مسؤول  وأضاف 
داعش  في  المقاتلين  »عديد  وأكمل:  االستخبارات«.  على 
أساسي  بشكل  يحاول  والتنظيم  ليبيون،  هم  ليبيا  داخل 
من  جزءا  كانوا  األجانب  المجندين  أن  رغم  محليا،  التجنيد 

الماضي«. في  المجموعة 
أكثر  عن  مسؤوليته  »داعش«  أعلن   ،2018 العام  وفي 
والبنية  الليبية  »الحكومة  استهدفت  هجوما   12 من 
المسؤول األميركي  للنفط«، وفق»أفريكوم«، لكن  التحتية 

يرى أن التنظيم ال يمثل خطرا كبيرا في شمال أفريقيا.
التي  الضربات  أحدث  أن  على  نيوز«  »آرمي  تقرير  وركز 
حفتر  كان  حين  »جاءت  ليبيا  في  »أفريكوم«  بها  قامت 
الوفاق  حكومة  من  طرابلس  على  لالستيالء  هجوما  يقود 

دوليا«. المدعومة 
باسم  للناطق  سابقة  تصريحات  التقرير  وتناول 
وجود  فيها  أكد  كارنس،  كريس  الكولونيل  »أفريكوم«، 
األكسجين  سيوفر  »مما  للسيطرة؛  حفتر  سعي  من  قلق 
قائد  عقده  الذي  باالجتماع  منوها  اإلرهابية«،  للعناصر 
المجلس  رئيس  مع  تاونسند،  ستيفن  الجنرال  »أفريكوم«، 
27 أغسطس الماضي؛ لمناقشة  الرئاسي، فائز السراج، في 
في  الموجودة  العنيفة  المتطرفة  المنظمات  تهديدات 

. ليبيا
لـ»أفريكوم«،  السابق  القائد  الماضي، صرح  فبراير  وفي 
على  حافظت  المتحدة  الواليات  بأن  والدهاوسر،  توماس 
أن  مضيفا  الماضية،  الفترة  طوال  حفتر  مع  اتصال  خطوط 
الروس حاولوا أيضا مع حفتر إحياء صفقات السالح الموقعة 

القذافي. في عهد 
أكد  تاونسيند،  ستيفن  الجنرال  الجديد،  القائد  وكان 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  لرئيس 
النزاع  إلنهاء  الدبلوماسي  الحل  دعم  »أهمية  السراج 
القيادة  عن  صادر  بيان  وفق  وذلك  ليبيا،  في  الحالي« 
السابع  في  )أفريكوم(  أفريقيا  في  األميركية  العسكرية 

الماضي. أغسطس  والعشرين من 
وأشار بيان »أفريكوم« إلى أن لقاء الجنرال تاونسند مع 
العاصمة  في  عقد  السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
ريتشارد  ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  بحضور  التونسية 
»حضور  تستهدف  تونس  إلى  زيارة  ضمن  نورالند، 
التونسي  األميركي  الثنائي  األمن  على  تركز  اجتماعات 

المجاورة«. ليبيا  األميركية في  األمنية  المصالح  وعلى 
لقاء  أن  »أفريكوم«  بيان  أوضح  بليبيا  يتعلق  ما  وفي 
الجديد  القائد  تسلم  منذ  األول  والسراج  تاونسند  الجنرال 
»كان  مهامه  أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  للقيادة 
فرصة لبناء عالقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا«. مبينا 
وأهمية  األمنية،  البيئة  موضوعات  »شملت  المناقشات  أن 
القائمة،  العنيفة  المتطرفة  المنظمات  تهديد  معالجة 
في  تاونسيند  وقال  ليبيا«.  في  النزاع  حل  إلى  والحاجة 
البيان: »لقد أكدنا لرئيس الوزراء السراج أهمية دعم الحل 

الحالي«. النزاع  إلنهاء  الدبلوماسي 

الجنرال،  بأن  البيان  نوه  النقطة،  هذه  ولتعزيز 
»الحقا  سيلتقيان  نورالند،  ريتشارد  والسفير،  تاونسيند، 
غسان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  مع 
أن  يمكن  التي  الطرق  تاونسيند  سيناقش  حيث  سالمة. 
المتحدة  األمم  مع  التعاون  األميركي  الجيش  بها  يواصل 
تاونسند: »نحن  وقال  ليبيا«.  السياسية في  التسوية  لدعم 
القضية  هذه  حول  وشفاف  مفتوح  حوار  بإجراء  ملتزمون 
المتحدة  األمم  جهود  بالكامل  نؤيد  نحن  العاجلة.  األمنية 
لليبيا، لتعزيز  الخارجي  الخارجية األميركية والمكتب  ووزارة 
قائد  وشدد  ليبيا«.  في  المشترك  واالزدهار  االستقرار 
التنظيم  تهديد  احتواء  ضمان  »أهمية  على  »أفريكوم« 
في  إضافي  استقرار  عدم  يخلق  ال  وأن  العنيف،  المتطرف 
وتابع:  الحالي«.  البالد  وضع  إلى  بالنظر  والمنطقة  ليبيا 
العنيفة  المتطرفة  المنظمات  أن  من  التأكد  المهم  »من 
ال تشعر بأنها تستطيع استخدام الظروف في ليبيا إلحداث 
مشترك  اهتمام  مجال  هذا  كان  أهدافها.  وتعزيز  الفوضى 
لمعالجة  مهم  الوثيق  التعاون  اجتماعاتنا،  خالل  للنقاش 

العنيفة«. التطرف  تنظيمات  تهديدات 
وأكدت »أفريكوم« في البيان أنها »تواصل دعم الجهود 
في  السياسي  الوضع  استقرار  إلى  الرامية  الدبلوماسية 
االستقرار  تهدد  التي  اإلرهابية  المنظمات  وتعطيل  ليبيا 
في  األوضاع  مراقبة  »تواصل  أنها  إلى  الفتة  اإلقليمي«. 
وتقييم  ليبيا،  في  أفرادها  وجود  عدم  من  الرغم  على  ليبيا 
تسمح  أن  بمجرد  متجدد،  أميركي  عسكري  وجود  جدوى 
لـ»أفريكوم«:  الجديد  القائد  وقال  بذلك«.  األمنية  البيئة 
»إنني ممتن ألفريكوم على كل المساعدة التي قدمتها في 
أن  وآمل  ليبيا،  في  األميركية  الدبلوماسية  لدعم  الماضي 

العودة«. النهاية أفريكوم من  تمكن الظروف في 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  وكانت 
الماضي، مقتل  الثالثين من سبتمبر  أعلنت في  )أفريكوم(، 
األميركي  الجيش  نفذها  جوية  بغارة  إرهابيين«  »سبعة 
وفق  الوطني«  الوفاق  حكومة  مع  »بالتنسيق  ليبيا،  جنوب 
اإلنترنت. وقالت »أفريكوم«  بيان نشرته عبر موقعها على 
الليبية،  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  »بالتنسيق  البيان:  في 
جوية  غارة  أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  أجرت 
 29 في  ليبيا،  جنوب  في  وليبيا  داعش  إرهابيي  استهدفت 
اللواء  »أفريكوم«  عمليات  مدير  وقال   .»2019 سبتمبر 
والشبكات  ليبيا  داعش  تنظيم  وراء  »سعينا  جايلر:  ويليام 
بعمليات  القيام  على  قدرتها  يضعف  األخرى  اإلرهابية 
تخطيط  تعطيل  خالل  من  بفعالية.  الليبي  الشعب  ضد 
من  أيضا  نضعف  وأنشطتهم،  وتدريبهم  اإلرهابيين 
والشركاء  المتحدة  الواليات  مصالح  تهديد  على  قدرتهم 
»القيادة  أن  »أفريكوم«  بيان  وأضاف  المنطقة«.  في 
الجهود  دعم  تواصل  أفريقيا  في  األميركية  العسكرية 
في  السياسي  الوضع  استقرار  إلى  الرامية  الدبلوماسية 
تعطيل  على  المشترك  تركيزنا  على  الحفاظ  أجل  من  ليبيا 

اإلقليمي«. االستقرار  تهدد  التي  اإلرهابية  المنظمات 

تعثر الدراسة في أسبوعها األول..

مطلب زيادة املرتبات بني معلمني 
غاضبني ووعود ال تتحقق

على الرغم من إعالن انطالق العام الدراسي الجديد رسميا، 
األحد الماضي، فإن تلك االنطالقة غابت عن مدارس البالد 
التي لم تفتح أبوابها أمام التالميذ الصغار الطامحين في غد 

أفضل عبر ارتقاء مدارج التعليم، لخدمة الوطن المأزوم.
سبب تعثر الدراسة معلوم من واقع اعتصام المعلمين الذي 
تطالب  التي  نقابتهم،  لدعوة  استجابة  أسابيع،  منذ  بدؤوه 
الخاص   ،2018 لسنة   )4( رقم  النواب  مجلس  قرار  بتفعيل 
بزيادة المرتبات، لكن فرص الخروج من األزمة ما زالت تبحث 
عن بارقة أمل تعيد إلى المعلمين حقوقهم التي يطالبون بها، 
فتنفتح أبواب المدارس من جديد. ويطالب المعلمون بزيادة 
مرتباتهم أسوة بما تم مع غيرهم من قطاعات مختلفة، كان 

آخرها قطاع التمريض.
وشهدت األيام القليلة الماضية، احتشاد المعلمين أمام 
البيضاء؛  بمدينة  الموقتة  الحكومة  في  التعليم  وزارة  مقر 
تلتفت  لم  الوزارة  بومريز؛ ألن  فوزي  الوزير  بإقالة  منادين 

إلى مطالبهم.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بـ»الحقوق، 
التعليم  وفصل  الصحي،  والتأمين  والعالوات،  والتعيينات 
إذ  مشحونة،  أجواء  وسط  العالي«،  التعليم  عن  العام 
لتفريق  الهواء  في  الحي  الرصاص  األمن  رجال  أحد  أطلق 
إلى  عيان  المحتشدين، حسب تصريحات شهود  المعلمين 

»الوسط«.
المعلمون  تجمع  إذ  سبها،  في  كثيرا  الحال  يختلف  ولم 
من مختلف مناطق البلدية في مدرسة القرضابية، وأصدروا 
في  المتمثلة  بحقوقهم  المطالبة  استمرار  فيه  أكدوا  بيانا 

زيادة المرتبات أسوة بالقطاعات األخرى في الدولة.
وبالمثل، استقبلت نقابة المعلمين في بلدية الجفرة عددا 
كبيرا من المعلمين والمعلمات، معلنة الدخول في اعتصام 
مفتوح حتى تتحقق مطالبهم. وعبر معلمو النقابة في بيان، 
عن استيائهم الشديد من تجاهل الجهات المسؤولة العملية 

التربوية والتعليمية طوال السنوات الماضية.
طرابلس(  )غرب  العجيالت  معلمو  واصل  جانبهم،  من 
إنهم  بيان،  في  قالوا،  إذ  الدراسة،  أيام  أول  مع  اعتصامهم 
في  على حقهم  مطالبهم، مشددين  لتحقيق  كثيرا  انتظروا 

تنفيذ القانون بخصوص زيادة المرتبات.
إلى  الطالب  عاد  فقد  طرابلس،  العاصمة  في  الوضع  أما 
ما  أخرى  أن مدارس  إال  الجمعة،  المدارس في جنزور وسوق 
شهدت  التي  والسبعة،  وأبوسليم  تاجوراء  في  مقفلة  زالت 
تجمعا كبيرا للمعلمين المعتصمين، إضافة إلى نسبة الغياب 

المرتفعة.
المدينتين  معلمو  أعلن  حيث  وصرمان،  صبراتة  وإلى 
البلديتين،  مبنيي  أمام  وقفتين  ونظموا  اإلضراب،  استمرار 
وأكد بيان لمعلمي صرمان االستمرار في الدفاع عن الحقوق 
المشروعة، واإلضراب العام وقفل جميع المؤسسات التعليمية، 

ومكاتب خدمات قطاع التعليم ومراقبة التعليم بالبلدية.
البوانيس،  وادي  تعليم  مراقبة  في  المعلمون  واختار 
لحين  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  في  االعتصام 
انطالق  مع  بالتزامن  وقفة  نظموا  كما  مطالبهم،  تنفيذ 
الخاصة  ذاتها  بالمطالب  الفتات  رافعين  الدراسي،  العام 
التعليم  وفصل  الصحي،  والتأمين  والعالوات،  بـ»التعيينات، 

العام عن التعليم العالي«.

تجاهل المسؤولين
والتقت »الوسط« عددا من المعلمين، الذين انتقدوا تجاهل 
كما  سنوات،  منذ  إليها  دعوا  التي  مطالبهم،  السلطات  كل 
حقوقهم  على  حصولهم  حتى  اعتصامهم  استمرار  أكدوا 

كاملة.
قال  الجهيمي،  عبدالسالم  سبها،  في  المعلمين  نقيب 
المطالبة بحقوقهم منذ  المعلمين »بحت أصواتهم في  إن 
العام 2014«، نافيا استغالل المعلمين بداية العام الدراسي 

لالعتصام والضغط على الدولة.
ونوه الجهيمي بأن المعلمين بدؤوا اعتصامهم منذ شهر 
إال »وعودا فقط« من  يتلقوا  لم  لكنهم  الماضي،  أغسطس 
المسؤولين، مشيرا إلى أن العام الدراسي انطلق دون وصول 
الكتب المدرسية إلى المدارس، ولفت إلى معاناة سبها من 

نقص الفصول الدراسية.
وبالمثل، أبدى عبدالسالم السنوسي غضبه من »النكران 
والجحود« اللذين يواجهانهم من قبل مسؤولين نسوا أنهم 
درسوا على يد المعلمين، الذين يطالبون بحقهم في العدالة 
ويعمل  الدولة.  كوادر  باقي  مثل  واالقتصادية  االجتماعية 
لم  راتبه  لكن  عاما،   23 منذ  التعليم  قطاع  في  السنوسي 
يتجاوز الـ٩٥٠ دينارا، مستنكرا استمرار تجاهل الدولة أوضاع 
المرتبات،  يعانون ضعف  الذين  والجدد،  القدامى  المعلمين 

وعدم توفير التأمين الصحي لهم.
بمدينة  الوقفة  في  شاركت  التي  محمد،  عائشة  وقالت 
الفاشلة  »القرارات  نتيجة  مظلوم  دائما  المعلم  إن  البيضاء، 
مشيرة  الموقتة«،  بالحكومة  التعليم  وزارة  من  تصدر  التي 
ألنه  الوزير  بإقالة  يطالبون  الوقفة  في  المشاركين  أن  إلى 
»فشل في إدارة شؤون التعليم«، كما طالبت بتسوية العقود 

الموسمية وصرف المستحقات كاملة.

وعود حكومية
والتقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى، 
الثالثاء، نقيب عام المعلمين وعددا من رؤساء فروع النقابة، 

لمناقشة الطلبات، خصوصا زيادة مرتبات المعلمين.
الموقتة،  الحكومة  رئيس  مع  يجتمع  بأن  صالح  ووعد 
البيضاء،  في  المركزي  ليبيا  ومحافظ مصرف  الثني،  عبداهلل 
علي الحبري، للعمل على إيجاد آلية مالية لصرف الزيادة، على 
ويتولى  معلميها،  وبحضور  طالبها  أمام  المدارس  تفتح  أن 
صالح االتصال واالجتماع مع الجهات ذات العالقة، حسب بيان 

المجلس.
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
أغسطس  من  والعشرين  الثاني  في  اجتمع،  السراج،  فائز 
وطالبه  جمعة،  عادل  التعليم،  وزارة  وكيل  مع  الماضي، 
الوظائف  »وفق  المعلمين  أوضاع  لتحسين  مقترح  بتقديم 
المعتمدة بالمالك الوظيفي ووفقا لإلمكانات المتاحة«. وقال 
المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني عبر صفحته على »فيسبوك« إن جمعة أطلع السراج 
»على أوضاع المؤسسات التعليمية، وخطة تحسين العملية 
التعليمية بشكل عام لضمان تعليم جيد متطور يحقق أهداف 
خاص  بشكل  بحث  كما  التعليم،  إلصالح  الوطني  البرنامج 
أوضاع المعلمين، حيث وجه )السراج( بتقديم مقترح لتحسن 
الوظيفي ووفقا  بالمالك  المعتمدة  الوظائف  أوضاعهم وفق 

لإلمكانات المتاحة«.

مشاكل عدة
عدم  منها  مشاكل،  عدة  ليبيا  في  التعليم  قطاع  ويعاني 
وعدم  الجدد،  المعينين  خصوصا  المعلمين،  أوضاع  تسوية 
حتى  تنفذ  لم  التي   ،٢٠١٤ العام  منذ  الترقيات  تسوية 
اآلن، إضافة إلى حاجة عدد كبير من المدارس إلى الصيانة 
عن  بعيدا  الطلبة  نزوح  إلى  إضافة  الدراسية،  والفصول 

مناطقهم التي تشهد توترا أمنيا.



محليات 05

مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض في حوار مع »الوسط«:

خدمية  مؤسسة  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
الوقاية  المجتمع، مثل  حيوية تعنى بكل ما يتصل بصحة 
من األمراض وتعزيز الخدمات الصحية في المرافق الطبية.
الصحية  المؤشرات  جمع  بين  ما  المركز  مهام  وتتعدد 
الدورية؛  والمسوحات  والتقصي  الرصد  شبكة  خالل  من 
المجتمع،  في  المعدية  لألمراض  سريان  أي  الكتشاف 
على  اإلشراف  عبر  المعدية  األمراض  من  الوقاية  وبرامج 
البرنامج الوطني للتطعيمات، وكذلك الوقاية من األمراض 

المزمنة من خلل تقوية برامج التوعية والتثقيف.
الدين  بدر  أ.د  المركز،  مدير  يسلط  الحوار،  هذا  وفي 
يواجهها  التي  التحديات  أهم  على  الضوء  النجار،  بشير 

المركز، وخطته للتعامل مع وباء اللشمانيا.

• بداية.. ما الخدمات التي يقدمها المركز؟
- المركز يؤدي عديد الخدمات المتعلقة بصحة المجتمع، 
فهو المسؤول عن توزيع كل أدوية األمراض السارية مثل 
حاالت  ويتابع  واللشمانيا،  الكبد  والتهاب  واإليدز  الدرن 

الدرن ويجري كافة التحاليل المتعلقة بها .

وورش  التدريبية،  الدورات  الوطني عديد  المركز  ويعقد 
عمل  وفرق  الميدانية  والزيارات  والمسوحات،  العمل، 

الطوارئ.
• ما أبرز التحديات التي تواجهونها في أداء عملكم؟

مباشر  بشكل  أثر  الذي  األمر  المادية،  اإلمكانات  قلة   -
على جهوزية المركز في القضاء على خطر األوبئة.

المهاجرين  معظم  أن  إذ  الشرعية،  غير  الهجرة  وتوافد 
الخطيرة  المعدية  باألمراض  موبوءة  دول  من  قادمون 
وقلة  المتردي،  األمني  الوضع  في ضوء  رقابة صحية  دون 

اإلمكانات لتفعيل الرقابة الصحية الدولية.
المتردي  األمني  والوضع  السياسي  االنقسام  أن  كما 

يمثالن تحديًا آخر أمام عمل المركز الوطني.
• ماذا عن نقص الكوادر الطبية في ليبيا؟

كافية  بأعداد  متوافرة  الطبية  الكوادر  العكس،  على   -
تفوق االحتياج األساسي، سواء كانت أطباء أو كوادر طبية 
مساعدة أو من التمريض، لكن اإلشكالية في عدم وجود 

التأهيل والتدريب المستمر لرفع الكفاءة وجودة األداء.
• وما أسباب نقص األدوية والموارد لديكم؟

المختصة  فاإلدارات  بحت،  فني  الوطني  المركز  دور   -
األدوية  أصناف  تحدد  االستشارية  العلمية  واللجان 
لتتم  العالج،  وبروتوكوالت  الفنية  ومواصفاتها  وكمياتها 

الصحة  لوزارة  األدوية  من  السنوية  االحتياجات  إحالة 
تعقيد  لكن  األدوية،  المخول بشراء  الطبي  اإلمداد  وجهاز 
وضعف  الشراء  عمليات  في  والتدخل  المستندية  الدائرة 
إلى  يؤدي  األولويات  ترتيب  وعدم  المخصصة  الميزانيات 
نهائيًا  وصولها  عدم  وأحيانًا  واألدوية،  التطعيمات  نقص 

لعدة سنوات.
• لماذا تعجز البالد عن توفير األمصال؟

الوطني  البرنامج  أهمية  المسؤولين  إدراك  عدم   -
للتطعيمات، ومنحه األولوية وتسهيل عملية توفيره.

• كيف يتعامل المركز مع األوبئة واألمراض المعدية؟
يتم  معدٍ  مرض  أو  وباء  تفشي  في  االشتباه  عند   -

لصحة  المرجعي  المختبر  في  وتحليلها  عينات  تجميع 
التأكد من وجود  المركز، وفي حال  الموجود في  المجتمع 
الوطني  المركز  يقوم  الخطيرة  أو  المعدية  األمراض  أحد 
هذا  الحتواء  بالتدخل  السريعة  االستجابة  فرق  خالل  من 
ما  وهذا  انتشاره،  لمنع  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  المرض، 

يعرف بـ»األمن القومي الصحي« في البالد.
هذا  طبيعة  فما  اللشمانيا،..  مرض  مؤخرًا  انتشر   •

المرض؟
في  السنين  منذ عشرات  المتوطنة  األمراض  أحد  هو   -

ليبيا ويوجد بنوعيه:
تقرحات  هيئة  على  ويظهر  الجلدية  اللشمانيا  األول: 
على  دائمة  وتشوهات  ندبًا  تترك  تعالج  لم  إن  مزمنة، 

الوجه، وهذا النوع منتشر في مناطق شمال غرب ليبيا.
أما النوع الثاني: اللشمانيا الحشوية، وهو أخطر األنواع 
الكبد  تضخم  في  ويتسبب  األطفال  يصيب  ما  وغالبًا 
منتشر  وهو  يعالج،  لم  إن  الوفاة  في  ويتسبب  والطحال، 
في مناطق جنوب ليبيا وشمال شرق البالد. وعدد الحاالت 

المسجلة أقل بكثير من النوع األول.
• ما أسباب تفشي هذا المرض؟

إلى  أدى  مما  نهائي،  بشكل  المكافحة  برامج  توقف   -
والحيوانات  الرمل(  )ذبابة  للمرض  الناقلة  الحشرة  تكاثر 

الخازنة للمرض )القوارض البرية( بصورة كبيرة، بما أدى 
إلى زيادة رقعة المرض وأعداد الحاالت المصابة.
• ما آخر التقديرات ألعداد المصابين بالمرض؟

المصابين  إلحصاء  معين  مؤشر  تحديد  الصعب  من 
واإلحصاءات  التقديرات  حسب  ولكن  بـ»اللشمانيا«، 
المتوافرة يبلغ عدد المرضى في الثالثة عقود األخيرة نحو 
100 ألف إصابة، من بينها نحو10 آالف حالة سجلت السنة 

الماضية.
• وماذا عن عملكم في عالج هذا المرض؟

مرض  مكافحة  على  فنيًا  الوطني  المركز  يشرف   -
اللشمانيا، ويتابع عالج الحاالت عبر توفير األدوية، وتدريب 
األطباء، وتقديم الدعم الفني لفرق المكافحة في البلديات 

الموبوءة.
موسم  قدوم  مع  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  ما   •

اإلصابة باللشمانيا؟
المصابة، وتقوية ودمج  الحاالت  لعالج  األدوية  توفير   -
برامج المكافحة في البلديات الموبوءة تحت اإلشراف الفني 

من المركز الوطني.
• ما مطالبكم حاليًا في المركز الوطني؟

- االهتمام بالمركز الوطني لمكافحة األمراض من حيث 
توفير اإلمكانات الالزمة.

بني وليد–الصغير الحداد

الكوادر الطبية متوافرة في ليبيا وما ينقصها هو التأهيل

10 آالف إصابة بـ »اللشمانيا«.. وتوقف 
برامج املكافحة وراء انتشارها

عدوى »اللشمانيا« تتفاقم في بني وليد.. ودعوات لتوفير العالج
المصابين بعدوى »اللشمانيا« في بني وليد، بين  تزايد عدد  وسط 
يوم وآخر، يسعى أطباء بالمدينة بالتعاون مع السلطات البلدية المعنية 

بمقاومة المرض، لتوعية المواطنين، تفاديا إلصابة مزيد منهم.
بـ»اللشمانيا«،  أجرته »الوسط« حول ظاهرة اإلصابة  وفي استطالع 
يقول أطباء ومسؤولون في بلدية بني وليد إن المأساة تتفاقم خصوصا 
البعوض  وانتشار  الحرارة  درجات  وانخفاض  الشتاء  فصل  دخول  مع 

المسبب لهذا المرض، بوجود بيئة تساعده على االنتشار.
قال  الزيادي،  أحمد  العام،  وليد  بني  بمستشفى  العام  الطبيب 
هي  وليد،  بني  مدينة  في  الموجودة  )اللشمانيا(  »نوع  لـ»الوسط«: 
)اللشمانيا( الجلدية، وعندما يتعرض الشخص المصاب إلى لسعة ذبابة 
والذراعين  الوجه  مثل  والباردة  المكشوفة  األماكن  في  خصوصا  الرمل 
تستغرق  بعد حضانة  الجلد،  على  حمراء صغيرة  بقعة  تظهر  والرجلين، 
عدة أسابيع، ثم تكبر حتى تصير مسطحة، وتتطور لتأخذ شكل القرحة 

فوق سطح جلد المصاب«.
الزيادي أنه باإلمكان الوقاية من المرض والحد من انتشاره  وأضاف 
عن طريق مكافحة البعوض الحامل للوباء، وذلك عن طريق حمالت الرش، 
المواطنين،  منازل  عن  بعيدا  واألغنام  والماعز  الماشية  حظائر  وإبعاد 

وكذلك االبتعاد عن المنازل القديمة التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة.
»الحقن  أهمها:  عديدة،  العالج  طرق  إن  الزيادي  قال  العالج،  وعن 
مكان  في  الحيوية  المضادات  استخدام  مع  المرض،  لعالج  المخصصة 

اإلصابة لتفادي حدوث التهاب بكتيري ثانوي«.
انتشار  »لوحظ  المنصوري:  أيمن  الجلدية  طبيب  قال  جانبه،  من 
الصحي  الصرف  ومياه  القمامة  فيها  تتكاثر  التي  المناطق  في  المرض 
وأماكن برك الماء والمناطق الشجرية، والمرض يؤثر بشكل سلبي على 

نفسية المصابين، حيث يعاني بعضهم من العزلة االجتماعية«.
وأضاف المنصوري: »انقطاع الكهرباء والنقص في الوقود وفي المياه 
الصالحة للشرب وقلة خدمات النظافة وغير ذلك من الخدمات الصحية، 

كل ذلك أسهم في خلق بيئة خصبة النتقال األمراض في بني وليد«.
بدوره، أكد مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أيمن الهوادي 
بتدخل  وطالب  )اللشمانيا(«.  بداء  اإلصابة  لحاالت  انتشار سريع  »وجود 
منظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكاالت الدولية الحتواء المرض في 

المدن الليبية كافة.
وقال الهوادي إن عدد اإلصابات المسجلة لدى المكتب بمرض التقرح 
الجلدي »اللشمانيا«، األسبوع الجاري، تجاوز 50 إصابة، موضحا أن إدارة 
الخدمات الصحية في بني وليد خصصت ثالثة مراكز للعالج وهي: مكتب 
الصحي  والمركز  الجملة،  الصحي  والمركز  وليد،  بني  الصحية  الرعاية 

القوائدة )مجمع العيادات(.
اإلجبارية  التطعيمات  كل  بأن  الثالثاء،  لـ»الوسط«،  الهوادي  وأفاد 
الخاصة باألطفال نفدت من مخازن المكتب، وأنه ال يوجد أي جرعة من 

التطعيمات الخاصة باألطفال بالمخازن هذه األيام.
وأكد الهوادي أن مكتب الرعاية الصحية في بني وليد سيعلن وجود 
التطعيمات الخاصة باألطفال في حال توافرها بالمخازن التابعة للمكتب 

خالل األيام المقبلة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لألمراض السارية استجاب للنداء، الذي 
األدوية  لتوفير  اإلثنين،  وليد،  بني  في  الصحية  الرعاية  مكتب  أطلقه 

الخاصة بعالج مرض »اللشمانيا«، حيث وفرها على الفور.
»اللشمانيا«  بمرض  المصابة  الحاالت  أن عالج جميع  الهوادي  وذكر 
إشراف  تحت  للعالج  خصصت  التي  المراكز،  بعض  في  متوافرا  سيكون 
العالج  إعطاء  كيفية  في  الخبرة  لديه  تمريض  وطاقم  مختصين  أطباء 

للمرضى.
وفي السياق نفسه، قال مدير المكتب اإلعالمي بالمجلس البلدي بني 
وليد، عبدالمنعم الساعدي، إن شركة النظافة ببلدية بني وليد ستطلق 

حملة للحد من اإلصابة بالمرض.
بني  الصحية  الخدمات  بإدارة  اإلعالمي  المكتب  مدير  قال  وبالمثل، 
وليد، محمد أبو النيران، إنهم سيوفرون العالج للمصابين بـ»اللشمانيا«، 
بالمرض،  اإلصابة  من  الشخصية  للوقاية  توعوية  دورات  وسينظمون 

إضافة إلى عقد ورش عمل للغرض نفسه«.

 نقص اإلمكانات واالنقسام
والهجرة غير الشرعية أبرز التحديات 

لمركز مكافحة األمراض

حوار – جيهان الجازوي

أبرزها ضمان النظافة العامة..

توصيات طبية ملواجهة »املرض«.. و»ال إصابات في بنغازي«
لمرض  التصدي  عملية  تمضي  وساق،  قدم  على 
ارتفاع  بعد  ليبيا،  من  متفرقة  مناطق  في  »اللشمانيا«، 
أطباء  تأكيد  مع  البلديات،  بعض  في  اإلصابات  عدد 
وفي  الوقائية،  اإلجراءات  اتخاذ  أهمية  ومتخصصين 

مقدمتها الحرص على النظافة العامة والشخصية.
يقول عضو اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض السارية 
ساطي،  رمضان  الدكتور  بنغازي،  بمدينة  والمتوطنة 
لإلصابة  حاالت  تسجل  لم  اآلن  »إلى  إنه  لـ»الوسط« 
التي  الحالة  تلك  إال  بنغازي،  بمدينة  اللشمانيا  بمرض 
من  لطفلة   2017 العام  األطفال  مستشفى  إلى  جاءت 
بالمدينة  سجلت  التي  والحاالت  المرج،  مدينة  ضواحي 

أصيبت بالمرض من خارجها«.
ساطي:  يضيف  بـ»اللشمانيا«،  اإلصابة  تاريخ  وعن 
فترة  منذ  موجود  وإنما  العهد،  حديث  ليس  »المرض 
التسعينات في معظم المناطق العربية والعالمية، ولكن 
األزمة الراهنة في ليبيا فاقمت هذا المرض وجعلته ينتشر 
في  وحاليا  الماضية،  الفترة  في  خصوصا  سريع  بشكل 

المنطقة الغربية«.
هم  المصابين  »أكثر  السارية:  األمراض  خبير  وأوضح 
من المنطقة الغربية نظرا إلى وجود ناقل المرض، وهي 
باإلضافة  المرض،  يحمل  الذي  والطفيلي  الرمل  ذبابة 
إلى العوامل المساعدة من تراكم القمامة والنفايات في 
هذه  وتكاثر  لنمو  خصبة  بيئة  تعد  التي  الليبية،  المدن 

الذبابة«.
وعن مخاوف انتقال المرض من شخص إلى آخر، قال 
ساطي: »المرض ال ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق 

ومع  الدم،  في  موجود  المرض  ألن  الهواء،  أو  اللمس 
ذلك ننصح المواطنين بعدم لمس أو التعرض لتقرحات 

األشخاص المصابين«.
وسيناريوهات  المصابين،  عالج  فرص  عن  أما 
في  يوجد  ال  القاتل  بنوعه  »المرض  أن  فأكد  المواجهة، 
في  الداخلية  واألجزاء  األمعاء  يصيب  الذي  وهو  ليبيا، 
األول  النوعين  من  هو  ليبيا  في  الموجود  وأن  الجسم، 
والثاني، الذي يصيب الجسم بتقرحات جلدية، والحمد هلل 

عالجه متوافر في ليبيا«، حسب تعبيره.
بمركز  الصحي  التثقيف  مسؤول  تقول  جانبها،  من 
بنغازي الطبي، الدكتورة أماني فرج الشاعري، عن المرض 
لسعة  تسببه  جلدي  مرض  »اللشمانيا  عالجه:  وطرق 
حشرة صغيرة تسمى )أنثى ذبابة الرمل(، تلسع اإلنسان 
طيرانها،  عند  صوتا  تصدر  ال  وهي  بها،  يشعر  أن  دون 
وتنقل طفيل اللشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب 
المرض، وتؤدي اإلصابة  السليم فتنقل له  إلى الشخص 
إلى  منها  الواحد  قطر  يصل  متقرحة  جروح  ظهور  إلى 
بضعة سنتيمترات وتدوم ألشهر طويلة من العالج، وتبرز 
غير  اإلنسان  في جسم  عرضة  األماكن  أكثر  في  اإلصابة 

المغطاة مثل: الوجه واألطراف«.
وتواصل الشاعري: »ويمكن عالج المرض بمستحضر 
وبارموميسين،  امفوترتسين،  وهو  للفطريات،  مضاد 
المصاب  المكان  فوق  الدهن  بواسطة  المعالجة  وتتم 
 pentostamمن الجلد مرتين باليوم لمدة عشرة أيام و
داخل  أو  بالعضل  أو  الوريد  داخل  حقنا  يعطى   sodium

المكان المصاب بالجلد نفسه«.
وعن كيفية التفرقة بين هذا المرض وبقية األمراض 
الجلدية المعروفة، أوضحت: »يتم التشخيص عن طريق 
المكان  لعينة يتم أخذها من  المباشر  المجهري  الفحص 

أو فحص  التشخيص  تأكيد  الجلد، من أجل  المصاب في 
ويتشابه   ،PCR المتسلسل  البوليميراز  تفاعل  أو  الدم 
الجلد،  والتهاب  تقيح  مثل:  األمراض  بعض  مع  المرض 
والثآليل،  الساقين،  في  الوريدية  والقرحة  والصدفية، 
وسل  الساركوئيد،  مثل  األعراض  في  مشابهة  وهناك 

الجلد، وسرطان الجلد وغير ذلك«.
أو  تطعيم  تناول  خالل  من  الوقاية  طرق  عن  أما 
يوجد  ال  »لألسف،  الشاعري:  فتقول  معينة،  لقاحات 
يمكن  ولكن  اللشمانيا،  مرض  من  واق  لقاح  اآلن  إلى 
مثل  االحتياطات،  من  مجموعة  طريق  عن  الوقاية 
ارتداء مالبس ذات أكمام طويلة واستخدام الناموسية، 
التي  البيئة  أو في  المدن  أو  المناطق  الحذر في  وتوخي 
الذبابة  نشاط  وقت  خصوصا  الرمل،  ذبابة  بها  توجد 

وهو من الغروب إلى الشروق«.
الناموسية بمبيد  أيضا رش  الشاعري: »يمكن  تضيف 
بمادة  المكشوفة  لألماكن  مرهم  واستخدام  فعال،  رش 
المصابة  الحاالت  ومعالجة   .DEET مثل  للذبابة  طاردة 
ننصح  كما  المرض،  انتقال  بطرق  األفراد  وتوعية 
من  للتقليل  الجلدية  اإلصابة  مكان  بتغطية  المصابين 
فرص انتقال العدوى بين أفراد األسرة أو بين اآلخرين«.

وهو  مهما،  أمرا  تعتبره  بما  الشاعري  تطالب  كما 
»القضاء على الكالب المصابة والشاردة والقوارض التي 
تعتبر مخزنا للمرض، والقضاء أو التحكم في ذباب الرمل 
المتوافرة  الحشرية  المبيدات  باستعمال  للمرض  الناقل 
أكوام  مثل  التفقيس  وأماكن  تكاثرها،  أماكن  وإزالة 
المناطق  سيما  ال  الجدران،  وشقوق  والنفايات  األنقاض، 

الحضرية«.
الطبي،  بنغازي  بمركز  الصحي  التثقيف  مسؤول 
الدكتورة أماني فرج الشاعري، واصلت توصياتها الطبية 

في حديثها مع »الوسط« بالقول: »يمكن غسل اإلصابات 
وشريط  بشاش  تغطى  ثم  والصابون  النظيف  بالماء 
الصق، ويتم التغيير عليها من 3 إلى 4 أيام أسبوعيا، حتى 
يسهل االندمال ويمنع تشكل القشرة اللزجة الملتصقة، 
مالبس  بارتداء  الحشرة  لهذه  التعرض  تحاشي  وأيضا 
ووضع  النوم  خالل  الناموسيات  واستعمال  سميكة، 
شبكات السلك الرفيع على الشبابيك، التي تمنع الحشرة 
من الدخول للمنزل واستعمال طارد الحشرات على الجلد 

والمالبس الخارجية«.
وعن حمالت التوعية بشأن الوقاية من المرض، قالت 
طريق  عن  وندوات  توعوية،  بحمالت  »نقوم  الشاعري: 

جميع وسائل اإلعالم، والصحافة، وشركات االتصال«.
تاورغاء  أهالي  أوساط  في  اإلصابة  حاالت  أن  يذكر 
النازحين بالمنطقة الغربية، وصلت إلى 150 حالة، وذلك 
صفحته  عبر  العام  تاورغاء  مستشفى  إليه  أشار  ما  حسب 
على فيسبوك، وكان من بين المصابين رئيس المجلس 
مع  ووقوفه  وجوده  إلى  نظرا  تاورغاء،  لمدينة  المحلي 
الوطني لمكافحة األمراض  المركز  أعلن  المصابين. كما 
على  صفحته  عبر  طرابلس  بمدينة  والمتوطنة  السارية، 
بمرض  لإلصابة  التي سجلت  الحاالت  عدد  أن  فيسبوك، 
»اللشمانيا« وصلت إلى 60 حالة، مشيرا إلى ما قاله مدير 
عام المركز بأن حاالت اإلصابة بهذا المرض قد تتزايد إذا 

لم يتوافر العالج بصفة مستمرة.
ملف  في  المانحة  الجهات  ليبيبون  خبراء  ويطالب 
الصحة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، وغيرها، 
ليبيا،  في  المحلية  السلطات  مع  والتعاون  بالتنسيق 
للتصدي من أجل مواجهة المرض، وتوفير العالج الالزم 
بقية  لوقاية  جادة  سياسات  وجود  وضمان  للمصابين، 

المواطنين في أنحاء البالد كافة.

بنغازي–ابتسام اغفير

مع نفاد تطعيمات األطفال..

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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واشنطن - وكاالت

مخاوف من إعادة إحياء »داعش«

قوات النظام السوري تتموضع في مناطق حدودية مع تركيا .. وأوروبا تعلق تصدير األسلحة إلى أنقرة

وسط مخاوف من »ثورة شعبية« باإلقليم:

الحكم على كتالونيني بالسجن بعد عامني على محاولة االنفصال

في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد 
منذ  باالستقالل  المطالبة  خلفية  على  اضطرابات 
االثنين  االسبانية  العليا  المحكمة  قضت  عقد، 
كاتالونيا  في  انفصاليين  قياديين  تسعة  بسجن 
ما بين تسعة و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة 

،2017 اإلقليم االنفصال عن إسبانيا عام 
إلى  كاتالونيا  ملف  العليا  المحكمة  قرار  ويعيد 
من  أقل  قبل  إسبانيا  في  السياسي  النقاش  صلب 
 10 في  المقررة  التشريعية  االنتخابات  على  شهر 

نوفمبر.
سانشيز  بيدرو  االشتراكي  الوزراء  رئيس  ودعا 
إلى بدء »مرحلة جديدة« في كاتالونيا قائمة على 
خطاب  في  وقال  األحكام.  صدور  بعد  »الحوار«، 
أحد  يحاكم  و»لم  القانون«  فوق  أحد  »ال  االثنين 

أفكاره«. بسبب 
برشلونة  في  انفصاليون  ناشطون  وبدأ 
الساعة  عند  مقررة  تظاهرة  أجل  من  بالتجمع 

20,00 )18,00 ت غ( تنديدًا بالحكم.
كارليس  السابق  الكتالوني  الرئيس  وندد 
مالحقته  لتفادي  بلجيكا  إلى  فرّ  الذي  بوتشيمون 
عام  لالنفصال  الفاشلة  المحاولة  بعد  قضائيًا 
بـ»العمل  إياه  واصفًا  المحكمة  بقرار   ،2017

الشائن«.
وكتب على تويتر »األحكام جميعها تساوي 100 
عام في السجن. هذا أمر شائن حان وقت الرد كما 
أجل  ومن  أوالدنا  مستقبل  أجل  من  أبدًا  نفعل  لم 

الديموقراطية وأوروبا وكاتالونيا«.
أوريول  السابق  الكتالوني  الرئيس  نائب  ونال 
االنفصاليين  بين  بالسجن  حكم  أعلى  خونكيراس 
االثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البالد 

 سجنه 13 عامًا، بتهم العصيان واختالس المال العام.

سننتصر
التي  التمرد  بتهمة  خونكيراس  القضاة  يدن  ولم 
 25 بالسجن  عليها  معاقبته  العامة  النيابة  طلبت 
دون  بالتمرد  االنفصاليين  إدانة  يمكن  وال  عامًا. 
العامة  النيابة  وصنفت  مسلحة.  انتفاضة  وجود 

أحداث عام 2017 بأنها »انقالب«.
اليساري  الحزب  رئيس  هو  وخونكيراس 
في  المتهمين  أبرز  وكان  الكاتالوني،  الجمهوري 
هذه المحاكمة في ظل غياب بوتشيمون. واعتبر في 
رسالة إلى أنصاره أن »القصة« لم تنته بعد، مضيفًا 
ينته  لم  األمر  األذى،  إلحاق  يريد فقط  »نقول لمن 
وحكم  وسننتصر«.  أقوى  سنعود  تفوزوا  لم  اليوم، 

على ثمانية انفصاليين آخرين بالسجن بين تسعة 
و12 عامًا بتهم العصيان فيما أدين بعضهم بتهمة 

اختالس المال العام.
ومن بينهم الرئيسة السابقة للبرلمان الكتالوني 
كارمي فوركاديل التي حكم عليها بالسجن 11 عامًا 
الوطني  »التجمع  منظمتي  ورئيسي  العام،  ونصف 
االنفصاليتين  كولتورال«  و»أومنيوم  الكتالوني« 
كويكسار  وجوردي  سانشيز  جوردي  النافذتين 
)تسعة أعوام(، وخمسة وزراء محليين سابقين )بين 
االنفصاليون  وكان  و12 سنة(.  ونصف  10 سنوات 

التسعة قيد الحجز االحتياطي بعضهم منذ عامين.
في  سابقين  آخرين  أعضاء  ثالثة  على  وحكم 
الكتالونية هم قيد إطالق سراح مشروط  الحكومة 

بدفع غرامات إلدانتهم بتهمة العصيان.

األزمة األسوأ منذ 40 عامًا
ومثل االنفصاليون الـ12 امام المحكمة لتنظيمهم 
رغم  المصير  لتقرير  استفتاء   2017 أكتوبر   1 في 
الشرطة،  مع  مواجهات  شهد  لذلك،  القضاء  حظر 
باإلضافة إلعالنهم في 27 أكتوبر من العام نفسه 
التنفيذ،  حيز  يدخل  لم  الذي  كاتالونيا،  استقالل 

بعدما أقره البرلمان المحلي.
الغنية  المنطقة  هذه  انفصال  محاولة  وتسببت 
سياسية  أزمة  بأسوأ  إسبانيا  شرق  شمال  الواقعة 
عرفتها البالد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو 
الحكم  الحكومة أن يسمح هذا  1975. وتريد  عام 
السياسي  الحوار  واستئناف  جديدة  صفحة  بقلب 
مليون   7,5 سكانها  عدد  يبلغ  التي  المنطقة  في 

نسمة.
يمسكون  يزالون  ال  الذين  االنفصاليين  لكن 
مرًة  مؤيديهم  تعبئة  يريدون  المحلية  بالحكومة 
وزير  وقال  مدني«.  »عصيان  إلى  ودعوا  جديدًة 
النقل اإٍلسباني خوسيه لويز أبالوس إن البعض في 
كتالونيا يريدون الدخول في نزاع مع فكرة الدولة 

نفسها لكن »يجب أن نجد نقطة التقاء«.

قطع طرقات
لالستقالل  الدعوات  تحشد   ،2010 عام  ومنذ 
الحكومة  وأرسلت  كبيرة،  تظاهرات  كتالونيا  في 
حصول  خشية  المنطقة  إلى  أمنية  تعزيزات 

اضطرابات.
بعض  بقطع  برشلونة  في  االنفصاليون  وبدأ 
الناشطون المتشددون  ، فيما دعا  طرقات المدينة 

في »لجان الدفاع الجمهورية" إلى »ثورة شعبية«.
وندد بدوره نادي برشلونة لكرة القدم باألحكام 

في بيان قال فيه إن »السجن ليس الحل«.

اعترف باستغالل شهرة العائلة

هانتر بايدن يدافع عن مخالفاته في تعامالت أوكرانيا

نفى هانتر بايدن ارتكاب أي مخالفات في تعامالته التجارية في أوكرانيا أو الصين، إال أنه أقر أنه 
أخطأ في تقدير األمور، كما استفاد من شهرة اسم عائلته.

وفي مقابلة بثت، الثالثاء، على شبكة »إيه بي سي نيوز« قال بايدن إنه أخطأ عندما لم يتوقع أن 
هذه النشاطات ستصبح يوما ما مادة يستفيد منها منتقدو والده، نائب الرئيس السابق، جو بايدن، 

في سباقه للترشح للرئاسة األميركية.
بين  مناظرة  لتسبق  الثالثاء،  مساء  بثها،  قبل  منها  مقتطفات  نشرت  التي  المقابلة،  في  وقال 

ارتكبت  »هل  الرئاسة:  على  الديمقراطيين  المتنافسين 
وأكد  واسع«،  بمنظار  األمور  إلى  ننظر  عندما  ربما  خطأ؟ 
بايدن )49 عاما( »لكن هل ارتكبت خطأ أخالقيا؟ بالتأكيد 

ال«.
التي كان  وأضاف: »ال أعتقد أن هناك كثيرا من األمور 

يمكن أن تحدث لو لم يكن اسم عائلتي بايدن«.
شركة  إدارة  مجلس  في  رفيعا  منصبا  بايدن  وشغل 
يشغل  والده  كان  بينما  »بوريسما«،  األوكرانية  الطاقة 
في  وساعد  أوباما،  باراك  إدارة  في  الرئيس  نائب  منصب 
اتهامه  بسبب  األوكراني،  العام  النائب  إطاحة  تدبير 

بالضعف والفساد.
وصرح أحد محامي بايدن، األحد، أنه سيترك منصبه في 
مجلس إدارة شركة صينية لألسهم، وبقي هانتر بعيدا عن 
بالرئيس، دونالد  التي تحيط  العزل  األضواء منذ فضيحة 

ترامب، بسبب تعامالته مع أوكرانيا، التي اندلعت الشهر الماضي.
وأطلق ترامب مرارا تهما دون أدلة بأن بايدن تدخل في أوكرانيا لحماية ابنه. كما أدى الكشف أن 
ترامب طلب من الرئيس األوكراني في مكالمة هاتفية في 25 يوليو التحقيق بشأن عائلة بايدن، 

في تسارع للتحقيق قد يؤدي إلى عزله من الرئاسة.
عمله  بشأن  سخيفة«  مؤامرة  »نظرية  نشرت  ترامب  إدارة  إن  المقابلة  في  بايدن  هانتر  وقال 
في أوكرانيا. وأضاف: »لقد أعطيت فرصة لعدد من األشخاص المعدومي األخالق بالتصرف بطرق 
غير قانونية لمحاولة اإلضرار بوالدي.. وهذه كانت غلطتي، ولذلك أتحمل المسؤولية الكاملة عن 

ذلك«. وتابع: »هل فعلت أي شيء غير الئق؟ ال مطلقا«.

حّذرت دول غربية وعربية عدة من الهجوم التركي 
الذي قد يساهم في احياء تنظيم »داعش« الذي ال 
يزال ينشط عبر خاليا نائمة رغم هزيمته الميدانية 
الوقت  في  الديموقراطية،  سورية  قوات  يد  على 
نفسه اتهمت تركيا القوات الكردية بإطالق سراح 
معتقلي تنظيم »داعش« المحتجزين في سجن في 

بلدة تل أبيض السورية الحدودية، عمدا.
التحركات  رقعة  اتسعت  ذلك  غضون  في 
السوري  النظام  قوات  اقتربت  أن  بعد  العسكرية 
اإلثنين من الحدود مع تركيا، تطبيقًا التفاق أعلنت 
دمشق،  مع  إليه  توصلها  الكردية  الذاتية  اإلدارة 
سورية  وفصائل  أنقرة  بدأته  واسع  هجوم  لصدّ 

موالية لها قبل نحو أسبوع ضد مناطق سيطرتها.
ولم يجد األكراد بعد تخلي واشنطن، داعمتهم 
مطالبة  سوى  أمامهم  خيارًا  عنهم،  الرئيسية 
المناطق  في  قواتها  بنشر  السورية  الحكومة 
الحدودية لوقف التقدّم التركي الذي تسبب بنزوح 

أكثر من 130 ألف شخص خالل أيام.
وتسّلط هذه الخطوة الضوء على تعقيدات النزاع 
لطالما  إذ   ،2011 العام  منذ  سورية  يمزّق  الذي 
بشدّة  وانتقدت  الذاتية،  باإلدارة  دمشق  ندّدت 
تحالف األكراد مع واشنطن، التي شكلت داعمتهم 

الرئيسية في قتال تنظيم »داعش«.
وانتشرت قوات النظام على مشارف بلدة تل تمر. 
السورية  الجنود يحملون األعالم  وشاهد عددًا من 

وسط ترحيب المدنيين الذين قدموا الستقبالهم.
وأكدت وكالة األنباء الرسمية )سانا( أن »وحدات 
تمر«  تل  بلدة  تدخل  السوري  العربي  الجيش  من 
رأس  من  كيلومترًا  ثالثين  نحو  بعد  على  الواقعة 
المعارك.  تتركز  الحسكة، حيث  العين في محافظة 
المرصد  وفق  السورية،  القوات  بعض  واقتربت 
السوري لحقوق اإلنسان، لنحو ستة كيلومترات من 

الحدود التركية.
وفي مناطق حدودية أخرى، انتشرت وحدات من 
قوات النظام مزودة بدبابات وآليات ثقيلة في محيط 
منبج وكذلك قرب مدينتي الطبقة وعين عيسى، وفق 

المرصد.
السورية  والفصائل  التركية  القوات  وتمكنت 
الموالية لها منذ بدء هجومها األربعاء، من السيطرة 
يمتدّ  كيلومترًا،   120 بطول  حدودي  شريط  على 
من مدينة تل أبيض )الرقة( حتى غرب مدينة رأس 

العين.
وتسعى أنقرة من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة 
بعمق 32 كيلومترًا تحت سيطرتها تنقل إليها قسمًا 
وبدأت  لديها،  ماليين الجئ سوري   3,6 من  كبيرًا 
هجومها بعد يومين من سحب واشنطن لجنودها 
ضوء  بمثابة  بدت  خطوة  في  حدودية،  نقاط  من 

أخضر أميركي ألنقرة وتخليًا أميركيًا عن األكراد.

اتفاق عسكري فقط
وتسبّب الهجوم منذ األربعاء، وفق المرصد، بمقتل 
69 مدنيًا في سوريا و128 مقاتاًل من قوات سورية 
الديموقراطية. كما قتل 96 من الفصائل الموالية 

ألنقرة.
وأحصت أنقرة من جهتها مقتل أربعة جنود أتراك 
في سوريا و18 مدنيًا جراء قذائف اتهمت المقاتلين 

األكراد بإطالقها على مناطق حدودية.
وشهدت رأس العين اشتباكات عنيفة، بعد قصف 
»هستيري« بالمدفعية والطائرات ليل اإلثنين، وفق 

المرصد.
وقال أبو بسام وهو قيادي في الفصائل الموالية 
الديموقرطية  سورية  قوات  مقاتلي  إن  ألنقرة 
تحت  محفورة  رهيبة  أنفاق  شبكة  يستخدمون 
في  يسيرون  »تنقالتهم سريعة..  المدينة، مضيفًا 

الخنادق ثم يخرجون من بناء آخر«.
تركية  غارة  جراء  األحد  مدنيين  عشرة  وقتل 
رأس  في  صحافيون  ضمنها  كان  قافلة  استهدفت 
العين، بحسب المرصد. ونقل عشرات الضحايا إلى 

أحد مستشفيات مدينة القامشلي.
وعلى وقع التقدم التركي السريع، أعلنت اإلدارة 
االتفاق مع دمشق  األحد  بيان  الكردية في  الذاتية 
طول  على  وينتشر  السوري  الجيش  »يدخل  بأن 
نمنع  »ولكي  قواتها  »مؤازرة«  بهدف  الحدود« 

ونصدّ االعتداء« التركي.
برعاية  تمّ  الذي  االتفاق  تفاصيل  توضح  ولم 
إذا  وما  األسد،  بشار  الرئيس  داعمي  أبرز  موسكو، 
كانت قدمت تنازالت لدمشق. إال أن تعميمًا أصدرته 
لموظفيها أفاد بأن االتفاق »عسكري« هدفه فقط 
اإلدارات  عمل  على  يؤثر  ولن  الحدود«،  »حماية 

التابعة لها.
وينصّ االتفاق، وفق ما نشرت صحيفة الوطن 

»دخول«  على  اإلثنين،  دمشق  من  المقربة 
العرب )كوباني(،  إلى منبج وعين  الجيش السوري 
عزمها  أنقرة  أبدت  لطالما  اللتين  المدينتين 

السيطرة عليهما.
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وتوّقع 
مدن  من  الكردية  الفصائل  انسحاب  اإلثنين 
»اإليجابي«،  روسيا  بموقف  ونوّه  كمنبج.  رئيسية 
طريق  في  عقبات  أي  تضع  أنها  يبدو  ال  إنه  قائاًل 

هجوم القوات التركية على كوباني )عين العرب(.

تنازالت مؤلمة
النزاع،  مسار  في  جديدًا  تحواًل  االتفاق  ويشّكل 
الطرفين  بين  بعدما اصطدمت مفاوضات سابقة 
على  دمشق  أصرّت  ولطالما  مسدود.  بحائط 
النزاع  اندالع  قبل  عليه  كان  ما  إلى  الوضع  إعادة 
بإدارتهم  األكراد  تمسّك  بينما   ،2011 عام 
التي  والعسكرية  المدنية  والمؤسسات  الذاتية 
بنوها بعد عقود من التهميش على يد الحكومات 

السورية المتعاقبة.
األحد،  بوليسي«  »فورين  في مجلة  مقال  وفي 
الديموقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  كتب 
تقديم  علينا  سيكون  أنه  "نعرف  عبدي  مظلوم 
تنازالت مؤلمة... لكن علينا االختيار بين التنازالت 

أو إبادة شعبنا، وبالتأكيد سنختار الحياة لشعبنا".
سورية  قوات  دعت  الماضية،  األيام  خالل 
الديموقراطية واشنطن لمراجعة خياراتها، وتحمل 
»مسؤولياتها« تجاهها. إال أن وزير الدفاع األميركي 
مارك إسبر أعلن األحد أن تعليمات أصدرها الرئيس 

دونالد ترامب ببدء سحب نحو ألف جندي أميركي من 
شمال شرق سوريا.

وقال  إسبر،  بتصريحات  اإلثنين  إردوغان  ورحب 
إيجابية«.  خطوة  »إنها  إسطنبول  في  للصحافيين 
واعتبر االتحاد األوروبي أن الهجوم التركي »يقوّض 
بشكل جدي االستقرار واألمن في المنطقة برمتها«.

خشيتها  الديموقراطية  سورية  قوات  وكررت 
من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية 
االعتقال  مراكز  أمن  في حفظ  على جهودها  سلبًا 
والمخيمات التي تضم اآلالف من مقاتلي التنظيم 

وأفراد عائالتهم.
وأعلنت اإلدارة الذاتية األحد أن 785 من عائالت 
الجهاديين األجانب فروا من مخيم عين عيسى في 
وقال  قربه.  تركي  قصف  بعد  الشمالي  الرقة  ريف 
ترامب في تغريدة على »تويتر« اإلثنين »قد يكون 
األكراد في طور إطالق سراح البعض إلجبارنا على 

التدخل.

تحركات فرنسية
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان األحد أن فرنسا 
ستكثف جهودها للتوصل إلى »وقف فوري للهجوم 

التركي« على القوات الكردية شمال شرق سورية.
وصدر البيان إثر اجتماع لمجلس الدفاع واألمن 
إيمانويل  الرئيس  برئاسة  باريس  في  القومي 
جهودها  ستكثف  »فرنسا  أن  فيه  وجاء  ماكرون. 
التحالف  في  شركائها  مع  بالتنسيق  الدبلوماسية 
األوروبي  االتحاد  إطار  وفي  داعش،  تنظيم  ضد 
للتوصل  الدولي  األمن  ومجلس  األطلسي  والحلف 

إلى وقف فوري للهجوم التركي الجاري«.
التي  العسكرية  العملية  بأن  ماكرون  وحذر 
باشرتها تركيا األربعاء لطرد مقاتلي وحدات حماية 
الشعب الكردية من شريط واسع في شمال شرق 
خطيرة،  إنسانية  عواقب  عنها  »تتأتى  قد  سورية 
وزعزعة  المنطقة،  في  الظهور  إلى  داعش  وعودة 
سورية«،  شرق  شمال  في  دائم  بشكل  االستقرار 

وفق ما جاء في البيان.
التعابير  بأشد  تندد  فرنسا  »إن  ماكرون  وقال 
»لضمان  تدابير  عن  البيان  وأعلن  بالهجوم«. 
سالمة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين 
إنساني  تحرك  وبرنامج  المنطقة،  في  الموجودين 

عاجل لمساعدة سكان المنطقة«.
األولوية  »بإعطاء  الفرنسية  الرئاسة  وطالبت 
في  الظهور  إلى  داعش  عودة  لمنع  المطلقة 
إرهابيي  فرار  »مخاطر  إلى  الفتة  المنطقة«، 
داعش«. وتابعت: »تم في هذا السياق تبني تدابير 

لتعزيز أمن األراضي الوطنية«.

تعليق السالح 
بينها  ومن  األوروبية  الدول  من  العديد  أوقفت 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا مبيعاتها من األسلحة لتركيا 
بسبب الهجوم في سورية كما أطلقت دعوات لفرض 

حظر أوروبي شامل على بيع األسلحة ألنقرة.
عضوية  أن  صرحوا  بارزين  دبلوماسيين  أن  إال 
مثل  فرض  جعلت  األطلسي  حلف شمال  في  تركيا 

هذا الحظر صعبا للغاية.
البريطاني،  الخارجية  وزير  أعلن  جانبه  من 

دومينيك راب، الثالثاء، تعليق صادرات األسلحة إلى 
تركيا »التي يمكن أن تستخدم« في الهجوم الذي 
بدأته أنقرة األسبوع الماضي ضد المقاتلين األكراد 
في شمال سورية، في وقت تجري بريطانيا مراجعة 
لمبيعات األسلحة لحليفتها في حلف األطلسي. وصرح 
عن  »ستراقب  لندن  أن  العموم  مجلس  أمام  راب 
كثب وبشكل مستمر« صادرات األسلحة إلى تركيا. 
وأضاف أنه لن يتم منح أي تراخيص تصدير أسلحة 
»يمكن أن تستخدم في هذه العمليات العسكرية في 

سورية«، ما دامت عملية المراجعة جارية.
وقال إن »الحكومة البريطانية تأخذ على محمل 
صادرات  مراقبة  يخص  ما  في  مسؤولياتها  الجد 

األسلحة«.
وأوضح راب أنه عبر لنظيره التركي عن »مخاوفه 

الجدية« حيال العملية التركية.
ينس  األطلسي،  لحلف  العام  األمين  واعتبر 
البريطاني،  الوزراء  رئيس  لقائه  بعد  ستولتنبرغ، 
بوريس جونسون، في داونينغ ستريت، أن قرار لندن 
يثبت أن »عددا كبيرا من الحلفاء في حلف األطلسي 
في  العسكرية  العملية  ويدينون  بشدة  ينتقدون 

شمال سورية«.
أمن  عرض  التركي  الهجوم  أن  راب  واعتبر 

واستقرار المنطقة للخطر.
وقالت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية االتحاد 
أن هذا االلتزام الذي وافق عليه وزراء خارجية جميع 
الدول األعضاء ال28 في اجتماعهم في لوكسمبورغ، 
ولكن  األسلحة،  حظر  تأثير«  »نفس  له  سيكون 

تطبيقه أسرع وأسهل.

<  هانتر بايدن

<  تـظاهرة تطالب بإنفصال إقليم كاتالونيا

<  قوات حدودية تابعة للجيش التركي<  قوات تابعة للجيش السوري في مدينة منبج

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

السنة الرابعة
العدد 204 18 من صفر 1441 هــ

17 أكتوبر 2019 م اخلميس

56 قتيال والحصيلة في ارتفاع

»هاغيبيس«  يحصد أرواح اليابانيني بال هوادة وعمليات اإلنقاذ مستمرة

بال توقف يواصل عشرات آالف رجال اإلنقاذ العمل ليل في اليابان بحًثا عن 
ناجين من اإلعصار »هاغيبيس« الذي أدى إلى مصرع 56 شخصا، في وقت 

يهدد تجدد هطول األمطار بإعاقة جهود اإلغاثة.
مساء  اليابان  الهادئ  المحيط  من  القادم  هاغيبيس  اإلعصار  وضرب 
غزيرة  أمطار  وسبقته  بالساعة،  كلم   200 قاربت سرعتها  رياح  مع  السبت، 
طاولت 36 من أصل 47 مقاطعًة يابانية، خصوصًا في وسط وشرق وشمال 

شرق البالد.
اإلذاعة  هيئة  وأفادت  باالرتفاع.  الضحايا  حصيلة  تتواصل  السبت  ومنذ 
اليابانية »ان اتش كي« مساء االثنين، بناء على أرقام جمعها مراسلوها على 
عداد  في  آخرين   15 يزال  ال  فيما  مصرعهم،  لقوا  شخصًا   56 بأن  األرض، 

المفقودين بعد العاصفة المدمرة.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي االثنين »حتى اآلن ال يزال العديد 

كل  تبذل  اإلغاثة  "فرق  أن  مضيفًا  المفقودين«،  عداد  في  األشخاص  من 
إمكاناتها للبحث عنهم وإنقاذهم، من خالل العمل لياًل نهارًا".

والحقا تعهّد رئيس الوزراء الياباني بأن تبذل البالد أقصى الجهود من 
أجل الضحايا والناجين، وأمر وزارة الدفاع باستدعاء نحو ألف جندي من قوات 
االحتياط لمساعدة 31 ألف عنصر من القوات المشاركة في عمليات البحث.

عمليات  يعيق  قد  وشرقها  البالد  وسط  في  األمطار  هطول  تجدد  لكن 
البحث التي تواصلت ليال، في وقت حّذر خبراء في األرصاد الجوية من خطر 

حصول انهيارات أرضية وفيضانات.
ودعا الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا اإلثنين في مؤتمر صحافي 

»إلى اليقظة التامة والحذر من االنهيارات األرضية وفيضانات األنهر«.
وفي منطقة ناغانو )وسط(، إحدى أكثر المناطق تضررًا من اإلعصار، قال 
ويدعى  السكان  أحد  وأعرب  بحذر،  مستمرة  اإلغاثة  عمليات  إن  مسؤولون 
التي هطلت مؤخرا على  ياماغوتشي عن قلقه من »تأثير األمطار  هيروكي 

جهود اإلغاثة«.
وتابع »سنواصل عمليات )اإلغاثة( واالحتراس من حدوث كوارث جانبية 

جراء األمطار الحالية«.
ومساء اإلثنين استمر ارتفاع حصيلة الضحايا بعد انتشال جثث من سيارات 

ومنازل غمرتها مياه الفيضانات، وأنهر فاضت مياهها وانهيارات أرضية.
ومن بين الضحايا عامل بلدي غمرت مياه الفياضات سيارتها وسبعة من 
أفراد طاقم سفينة شحن غرقت في خليج طوكيو ليل السبت، بحسب ما أعلن 

ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين.
ويواصل خفر السواحل البحث عن مفقود من أفراد الطاقم بعدما أنقذوا 
176 نهرًا خصوصًا  أربعة من جنسيات صينية وبورمية وفيتنامية.، وفاض 

في شمال اليابان وشرقها وفق وسائل إعالم.
وأدى تصدّع سد في منطقة ناغانو إلى فيضان نهر شيكوما في منطقة 

سكنية مما أغرق المباني حتى الطابق الثاني.
سيارات  بواسطة  مرضى  نقل  التلفزة  شاشات  بثتّها  مشاهد  وأظهرت 
اإلسعاف من مستشفى ناغانو حيث عزلت مياه الفيضانات نحو مئتي شخص، 
األسطح  إلى  لجأوا  ناجين  إلجالء  المروحيات  استخدمت  أخرى  مناطق  وفي 

<  آثار الدمار التي خلفها إعصار  »هاغيبيس«والشرفات، كما استخدمت القوارب للوصل إلى المحاصرين بالمياه.

دمشق - أنقرة ـ وكاالت

مدريد - وكاالت

طوكيو - وكاالت
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المغمور  القانون  أستاذ  سعيّد،  قيس  أصبح 
بتأييد  حظي  والذي  مضى  قصير  وقت  حتى 
ب72,71  لتونس  رئيسا  الشباب،  بين  كبير 
التي  الرسمية  النتائج  بحسب  األصوات،  من   %
أعلنت يوم اإلثنين، وأعلنها رئيس الهيئة العليا 
مؤتمر  في  بفون  نبيل  لالنتخابات  المستقلة 

صحافي.
وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72,71% 
األعمال  رجل  منافسه  وجمع  األصوات،  من 
المالحق قضائيا نبيل القروي %27,29 ، وصوّت 
 1,04 صوّت  بينما  لسعيّد  ناخب  مليون   2,7
التي جرت  االنتخابات  في  للقروي  ناخب  مليون 

األحد.
وبلغت نسبة المشاركة اإلجمالية %55 ، وهي 
الدورة  في  سجلت  التي  تلك  من  أعلى  نسبة 
التي  التشريعية  االنتخابات  األولى )%49(، وفي 
تلتها )%41(. ويمكن لسعيّد والقروي أن يقدما 
طعونا في النتائج خالل األيام القادمة تنظر فيها 

المحكمة اإلدارية.

القروي يهنئ سعيّد
ويصبح  بفوزه،  سعيّد  منافسه  القروي  وهنّأ 
بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب 
ومن   ،  2011 ثورة  منذ  المباشر  باالقتراع 
الدستوري  القسم  سعيّد  يؤدي  أن  المنتظر 
قصر  في  مهامه  ويتولى  الحالي  الشهر  نهاية 
قرطاج خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي 
يشغل المنصب منذ وفاة الباجي قائد السبسي 

في 25 يوليو الماضي.
توصف  صالحيات  التونسي  الدستور  ويمنح 
أساسًا  تتعلق  البالد  لرئيس  بـ»المحدودة« 
إلى  والدفاع،  القومي  واألمن  الخارجية  بملفات 

جانب إمكانية اقتراح مشاريع قوانين.
بكتل  برلمانًا  النيابية  االنتخابات  وأفرزت 
نيابية مشتتة، وحلَّ »النهضة« أواًل بـ52 مقعدًا 
أجل  من  الفائزة  األحزاب  مع  مشاورات  وباشر 
والحًقا  بدوره  ليشكل  حكومة  رئيس  تقديم 
البرلمان لكي  109 أصوات في  حكومة تتطلب 

تتم المصادقة عليها.
كتلة  أو  حزبا،  يمثل  ال  الذي  الرجل  ويواجه 
قوانينه  تفعيل  على  قادرة  البرلمان  في  أغلبية 

ومقترحاته، تحديات كثيرة ومعقدة.

تحديات سياسية
توفير دعم سياسي وكتلة برلمانية للوقوف وراء 
أن  يفترض  خطوة  أول  هي  الجديد،  الرئيس 
بتلك  تبدو  ال  لكنها  الجديد،  الرئيس  يخطوها 
تتشكل  لم  تونسي  برلمان  ظل  في  البساطة 
الحكومة  تخرج  أن  انتظار  في  بعد،  صورته 
الجديدة بقيادة حركة النهضة صاحبة األغلبية 

تحالفات  عن  تبحث  بدورها  والتي  النسبية، 
لتحقق أغلبية الخمسين زائد واحد، أي ما يعادل 
منها  تملك  ال   ،217 أصل  من  مقاعد   109

النهضة سوى 52 مقعدا.
مختلفة  سياسية  تيارات  دعم  كسب  سعيد 
األولى،  الخمسة  القوى  أبرزها  البرلمان،  داخل 
وائتالف  الديمقراطي  والتيار  النهضة  حركة 
قائمات  وحتى  الشعب،  وحركة  الكرامة 
وشخصيات مستقلة، كلها أعلنت دعمها لسعيد، 
منافسه  مقابل  له،  للتصويت  أنصارها  ودعت 
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتحصل 

على المرتبة الثانية داخل البرلمان.
قيس  قدرة  حول  أسئلة  المحللون  ويطرح 
السياسية  الحساسيات  هذه  تجميع  على  سعيد 
كثير  في  وتختلف  تتصارع  التي  المختلفة، 
اتفقت  أنها  من  بالرغم  والتوجهات،  المواقف 
لتكون  توحيدها  على  سيقدر  فهل  دعمه،  على 
مقترحاته  على  باإليجاب  تصوت  واحدة  كتلة 
سيما وأنها أعلنت استعدادها التام للعمل معه؟.
استقالليته  على  المطلق  تأكيده  من  الرغم 
بالغموض  اتهامات  قيس  يواجه  السياسية، 
وغياب موقف واضح من تيارات عرفت بتشددها 
وعنفها، على غرار وجوه من حزب التحرير الذي 
ال يعترف بالدولة المدنية، وال أحكام الدستور، 
ويدعو إلى إقامة دولة الخالفة و تحكيم الشريعة 

اإلسالمية.
من  سعيد،  قيس  دعمت  أخرى  وشخصيات 
بخطابها  عرفت  التي  الثورة،  حماية  روابط 
يخالفها  العنف مع كل من  المتشدد، وممارسة 
الرأي، واعتدت في مرات عديدة على تظاهرات 
مقرات  بمهاجمة  وقامت  ألحزاب،  سياسية 

لمنظمات.
يبد موقفا واضحا، من هذه  لم  قيس سعيد 
التيارات وعالقته بها، ذلك ما يعيبه عليه بعض 

اإلعالميين، وبعض التيارات السياسية.
في حين يرى آخرون أن هذه مجرد اتهامات 
ال تغدو كونها حملة تشويه ممنهجة ضد قيس 
يعي  الذي  الدستوري  القانون  أستاذ  سعيد، 
مفهوم الدولة ومدنيتها، وسيحافظ عليها أكثر 

من غيره.

قيس سعيد والسياسة الخارجية
حاول  بالرئاسة،  فوزه  بعد  له  تصريح  أول  في 
سعيد بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج، حيث 
الدولية،  التزام تونس بتعهداتها  أنه أكد على 
واتفاقياتها المبرمة سابقا، قائال بأن دولة يجب 

أن تستمر حتى لو تغير األشخاص.
ستبقى  تونس  أن  على  أكد  آخر،  جانب  من 
دولة منفتحة على محيطها اإلفريقي، وانتمائها 
المتوسطية،  وهويتها  اإلسالمي،  العربي 

االحترام  قوامها  جديدة  عالقات  بناء  إلى  داعيا 
شؤون  في  البلدان  تتدخل  أن  دون  المتبادل، 

بعضها البعض.
وتعهد قيس سعيد، بأن تكون زيارته األولى 
كرئيس للجزائر، التي تشهد هي األخرى تغيرات 
سياسية عميقة، وتبقى تونس في تحد للحفاظ 
تعكرت  التي  بالجزائر،  التاريخية  عالقتها  على 
أو سياسات  مرات سابقا بسبب تصريحات،  في 
سعيد  على  ويتوجب  الجزائر،  تستحسنها  لم 
بين  التاريخية  العالقة  هذه  ودعم  المحافظة 
تمر  التي  الدقيقة  الفترة  في  خاصة  الشعبين، 

بها الجزائر حاليا.

قيس سعيد والقضية الفلسطنية
من  وكل  عظمى،  خيانة  إسرائيل  مع  التعامل 
ليست  العظمى،  بالخيانة  يحاكم  معها  يطبع 
وعد  ما  هذا  بل  قومية،  مظاهرة  في  كلمات 

بتقنينه قيس سعيد في الدستور التونسي.
وتعاطفا  دعما  بسببها  حصد  كلمات 
األرض  أحقية  على  أكد  أن  بعد  سيما  عربيا، 
بمنع  وتعهد  إسرائيل،  وجرم  الفلسطينية، 
إسرائيليا  سفر  جواز  يحمل  شخص  أي  دخول 
إلحياء  ذلك  كان  لو  حتى  التونسي،  التراب  إلى 
حج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، أحد أكبر 
طقوس اليهود في العالم، وأوضح أن المشكلة 

مع الصهاينة ال مع اليهود.
الملف الليبي وأطلق سعيد تصريحات تحمل 
حيال  المرتقبة  سياسته  بشأن  واضحة  مواقف 
الملف الليبي يوم الجمعة الماضي خالل مناظرة 

مع القروي بثتها التلفزة التونسية.
سؤال  عن  المنتخب  الرئيس  وأجاب 
قائال:  المتحاربة  األطراف  من  الموقف  بشأن 
لهذا  حدا  نضع  حتى  األطراف  كل  »سأستقبل 
من  الليبي  الشعب  ولنمكن  المتأزم،  الوضع 
أرض  تونس  ولتكون  بنفسه.  مصيره  تقرير 
التونسيين.  القضية تونسية وتهم  الحوار، ألن 
وما  يؤلمنا  يؤلمهم  ما  أشقاؤنا.  والليبيون 

يفرحهم يفرحنا«.
وخالل المناظرة التي سبقت االنتخابات، قال 
الليبية  األزمة  حول  برلين  مؤتمر  بشأن  سعيد 
وكما  الدولية.  بالشرعية  االحتماء  هو  »المهم 
في  مؤتمر  لتنظيم  استعداد  هناك  تعلمون، 
الشعب  وكأن  الليبيين،  حضور  دون  ألمانيا 
على  مقبول  غير  أمر  وهو  معني.  غير  الليبي 

اإلطالق ألن القضية قضية الشعب الليبي«.

أبرز مهام الرئيس التونسي
هو  الجمهورية  »رئيس  أن  على  الدستور  نص 
رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقاللها و 

استمراريتها ويسهر على احترام الدستور«.

أعوام   5 لمدة  الجمهورية  رئيس  وينتخب 
توليه  يجوز  وال  ونزيها  سريا  مباشرا  انتخابا 
المنصب ألكثر من دورتين كاملتين متصلتين 

أو منفصلتين.
السياسات  وضبط  الدولة  تمثيل  ويتولى 
الخارجية  والعالقات  الدفاع  مجاالت  في  العامة 
واألمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب 
والخارجية  الداخلية  التهديدات  من  الوطني 

وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
ويتولى حل مجلس نواب الشعب في الحاالت 
التي ينص عليها الدستور وال يجوز حل المجلس 
أول حكومة  نيل  تلي  التي  الستة  األشهر  خالل 
ثقة المجلس بعد االنتخابات التشريعية أو خالل 
أو  الرئاسية  المدة  من  األخيرة  الستة  األشهر 
القومي  األمن  مجلس  يترأس  النيابية.  المدة 
مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  إليه  ويدعى 
للقوات  العليا  القيادة  ويترأس  الشعب،  نواب 
وإبرام  الحرب  إعالن  يتولى  كما  المسحلة. 
السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 
ثالثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج 
بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة، 
واتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة االستثنائية، 
واإلذن  المعاهدات  على  المصادقة  كذلك 
والعفو  األوسمة  إسناد  إلى  باإلضافة  بنشرها، 

الخاص.

تونس ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

الجزائر ـ وكاالت

تونس تبدأ عهدا رئاسيا جديدا

قيس سعيد في قصر قرطاج بتفويض شبابي واسع.. ويؤدي اليمني نهاية أكتوبر

<  .. وأنصاره يحتفلون بفوزه في الميادين<  الرئيس التونسي قيس سعيد

الطالب المتظاهرون يقسمون على منعها

قائد الجيش الجزائري يحذر من عرقلة االنتخابات الرئاسية

سياسية  شخصيات  إطالق  مع  تزامنا 
بارزة ورموز من مؤتمر المعارضة الجزائرية 
الرئاسية،  االنتخابات  تأجيل  إلى  دعوة 
الفريق  الجزائري،  الجيش  أركان  قائد  شدد 
ضرورة  على  الثالثاء،  صالح،  قايد  أحمد 
في  القادمة  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
الذي  ديسمبر،   12 في  المحدد  موعدها 
أي  من  محذرا  الحاسم«،  بـ»الموعد  وصفه 

لعرقلتها. محاوالت 
بمقر  في خطاب  قايد صالح  الفريق  وقال 
قيادة القوات العسكرية البحرية، إنه »متيقن 
أن قطار الجزائر قد وضع على سكة صحيحة 
الصائبة  الوجهة  نحو  توجيهه  وتم  وآمنة، 
ذلك  بفضل  الوطن  أخيار  يرتضيها  التي 
المتبادلة  العالية  والثقة  المشهود،  التظافر 
بمثابة  كان  الذي  وجيشه  الشعب  بين 
الحامي له من العصابة وأذنابها«، معربا عن 
المقبلة  الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  تفاؤله 
في موعدها المحدد في 12 ديسمبر المقبل.

كل  صالح  قايد  حذر  السياق،  هذا  وفي 
المسار  أمام  العراقيل  يضع  أن  يحاول  من 
أن  يائسا  »ويحاول  المصيري،  االنتخابي 
يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه 
في  المكثفة  المشاركة  على  وإصرار  بقوة 
من  إن  وقال  المقبلة«،  الرئاسية  االنتخابات 
جزاءه  فسيلقى  الجمهورية  قوانين  يحترم  ال 
العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة 
مع  التحذيرات  هذه  وتزامنت  المطلوبة. 
السياسية  الشخصيات  من  مجموعة  إطالق 
المعارضة  مؤتمر  من  ورموز  البارزة 
إلى  دعوة  الشعبي  الحراك  في  وناشطين 
عن  و»التوقف  الرئاسية،  االنتخابات  تأجيل 
هذه  اقترحت  المقابل،  في  بالقوة«.  فرضها 
كل  بين  وطني  حوار  إطالق  الشخصيات 
الشعب  لمطالب  االستجابة  بعد  األطراف، 

برحيل رموز النظام من السلطة.
في  بارزة  سياسية  شخصية   19 وحذرت 
وفق  رئاسية  بانتخابات  »المغامرة  من  بيان 
ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، من دون 
األطراف«،  كل  يجمع  مسبق  وطني  توافق 
واعتبرت أنها »قفزة في المجهول ستزيد من 
الحكم،  أزمة شرعية  الشارع وتعميق  احتقان 
واإلمالءات  التدخالت  أمام  الباب  تفتح  وقد 
وتحت  الحاالت،  في كل  المرفوضة  الخارجية 
أي شكل من األشكال، وعليه ال يمكن تصور 

إجراء انتخابات حقيقية في هذه األجواء«.
تنظيم  الجزائر  في  السلطات  قرار  وأحدث 
حالة  المقبل  ديسمبر  في  رئاسية  انتخابات 
انقسام حاد في الشارع الجزائري، بين طرف 
ضرورة  على  يصر  وآخر  بالخطوة  مرحب 
خصوصا  الحراك،  مطالب  لكل  االستجابة 
السابق،  الرئيس  حقبة  نظام  رموز  رحيل 

عبدالعزيز بوتفليقة، قبل إجراء أي انتخابات.

قسم برفض االنتخابات
الطالب،  تظاهر  استمر  أخرى  ناحية  من 
الثالثاء، في العاصمة الجزائرية، رغم االنتشار 
األمني الكثيف، الذي لم يمنعهم من الوصول 

إلى وسط المدينة خالفا لألسبوع الماضي.
والثالثين  الرابع  الثالثاء  يوم  وبمناسبة 
بضعة  سار  الطالب،  لتظاهرات  التوالي  على 
مسيرة  في  الطالب  وغير  الطالب  من  آالف 
ساحة  من  يذكر،  حادث  أي  تسجيل  دون 
القديمة(  )المدينة  القصبة  أسفل  الشهداء 

إلى ساحة البريد المركزي.
ضد  االحتجاجية  الحركة  انطالق  ومنذ 
النظام في 22 فبراير، التي أسقطت الرئيس، 
هو  المكان  هذا  أصبح  بوتفليقة،  عبدالعزيز 
ملتقى كل تظاهرات الحراك الشعبي، وتفرق 

المتظاهرون في هدوء دون تسجيل حوادث.
أنه  باهلل  »أقسم  جماعيا  الطالب  وهتف 

إلى  إشارة  في  انتخابات!«  هناك  يكون  لن 
انتخابات 12 ديسمبر التي تصر السلطة على 
بوتفليقة  لعبدالعزيز  خلف  الختيار  إجرائها 

وترفضها الحركة االحتجاجية.
المتظاهرون »الطالب يرفضون  كما هتف 
االنتخابات!«،  هذه  نرفض  نحن  النظام!  هذا 
التي هي وفقا لهم فقط للحفاظ على »النظام« 
 .1962 العام  في  االستقالل  منذ  الحاكم 
رأسها  وعلى  العسكرية،  القيادة  وتتمسك 
الفريق أحمد قايد صالح، باالنتخابات الرئاسية، 

باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من األزمة.
ويرفض قايد صالح، رئيس أركان الجيش، 
تدعو  التي  »الحراك«،  مطالب  قاطعا  رفضا 
سنة   20 عن  الموروث  النظام  رحيل  إلى 
انتقالية.  هيئات  وإنشاء  بوتفليقة  حكم  من 
في  الماضي  الثالثاء  منعت  الشرطة  وكانت 
الثامن من أكتوبر، وللمرة األولى منذ بداية 
بتفريق  وقامت  الطالب  تظاهرة  الحراك، 

مسيرتهم كما اعتقلت كثيرا منهم.
المحروقات  قانون  الطالب  انتقد  وكذلك 
أثار غضب الجزائريين، الذين يتهمون  الذي 
للشركات  البالد«  ثروات  بـ»بيع  السلطة 

األجنبية.
العلوم  بجامعة  الطالبة  أمينة،  واعترفت 
والتكنولوجيا، بأنها »لم تقرأ القانون«، الذي 
نشره،  يتم  ولم  الوزراء  مجلس  عليه  صادق 
حيث يجب أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه 

حتى يصبح ساري المفعول.
من  يحذرون  »خبراء  سمعت  أمينة  ولكن 
الشركات  عليها  ستحصل  التي  االمتيازات 
حكومة  أن  المتظاهرون  واعتبر  األجنبية«. 
قبل  بوتفليقة  عينها  التي  بدوي،  الدين  نور 
استقالته، ال يحق لها سن قانون »يبيع ثروات 
أمينة: »حكومة  وقالت  بثمن بخس«.  البالد 
مستقبل  تقرر  أن  لها  يمكن  ال  شرعية  غير 
األجيال القادمة«، وكذلك اعتبر الطالب سيد 
علي مصطفاوي أن »حكومة غير شرعية ليس 

لها الحق في تقرير مستقبلنا«.

<  آثار الحريق على أحد المناطق في بيروت

<  تظاهرة تطالب بتأجيل االنتخابات بالجزائر

اندلعت في أكثر من 100 منطقة

عشرات الحرائق تلتهم مساحات واسعة في لبنان وسورية

البرهان يأمر بوقف إطالق النار في جميع أرجاء السودان

أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، األربعاء، مرسومًا دستوريًا بوقف إطالق النار في 

جميع أنحاء البالد.
أكد عضو مجلس السيادة االنتقالي الناطق الرسمي باسم 
وفد  التزام  التعايشي،  حسن  محمد  المفاوض  السودان  وفد 
الحكومة بمواصلة الحوار حول السالم، وقال: »البديل للسالم 
إال السالم«، وأوضح أن السودان أمامه فرصة تاريخية لتحقيق 
السالم الشامل وطي صفحة الحرب«، مشيرًا إلى أن األحداث 
التي وقعت مؤخرًا بين مجموعات أهلية بمنطقة )خور الورل( 

في والية جنوب كردفان لن تؤثر على عملية السالم، وسيتم 
حولها تحقيق شامل ومالحقة الجناة ومحاسبتهم وفقًا للقانون.
مع  المشترك  الصحفي  المؤتمر  خالل  التعايشي  وأوضح 
على  أثرت  األحداث  أن  قلواك،  توت  الوساطة  لجنة  رئيس 
الشعبية  الحركة  مع  المباشرة  للمفاوضات  الزمني  الجدول 

شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.
تجديد  أن  إلى  الصحفي،  المؤتمر  التعايشي، خالل  وأشار 
على  دلياًل  يعد  سيادي،  بقرار  النار  إطالق  وقف  الحكومة 
وثائق  أقرته  استراتيجيًا  خيارًا  بالسالم  الحكومة  التزام 
السودان  في  الشعبية  اإلرادة  وتسنده  االنتقالية  الفترة 

واإلقليم.
ودعا الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، وسائط 

التواصل االجتماعي بأن تنأى بنفسها عن تسميم أجواء السالم 
في السودان واإلقليم من خالل بث األكاذيب، في إشارة إلى ما 
تناقلته وسائط التواصل االجتماعي عن قتال يدور بين القوات 

المسلحة وقوات الحركة الشعبية ُاستخدم فيه الطيران.
مواصلة  قلواك  توت  الوساطة  لجنة  رئيس  أكد  جانبه  من 
الجبهة  مع  المباشر  التفاوض  بداية  وأعلن  التفاوض،  ملفات 
الثورية، وأشاد قلواك بالتزام الحكومة السودانية تجاه قضية 
البرهان  الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق  قرار  مثمنًا  السالم، 
رئيس مجلس السيادة بتجديد وقف إطالق النار في كل أنحاء 

السودان.
األطراف  بين  التفاوض  بمواصلة  الوساطة  التزام  أكد  كما 

السودانية حتى يتحقق السالم الشامل في السودان.

عديد  كاهلهما  يحمل  بلدين  في  الحرب  نيران  عن  بعيدًا 
األراضي،  من  واسعة  مساحات  النيران  التهمت  األزمات، 
الثالثاء، في مناطق لبنانية وسورية عدة، وتزامن اندالعها 
نقل  ما  وفق  شديدة،  ورياح  الحرارة  درجات  في  ارتفاع  مع 
اإلعالم الرسمي في البلدين، ما خلف ثالثة قتلى على األقل.

مواقع  على  وناشطون  المحلية  اإلعالم  وسائل  ونشرت 
للنيران  مرعبة  فيديو  ومقاطع  صورًا  االجتماعي  التواصل 
التي أتت على مساحات واسعة مزروعة باألشجار في البلدين 

وحاصرت مدنيين في منازلهم جنوب بيروت.
واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق 
للدفاع  العام  المدير  لإلعالم عن  الوطنية  الوكالة  نقلت  ما 

المدني العميد ريمون خطار.
المدني  الدفاع  فرق  تتمكن  لم  التي  الحرائق،  وتركزت 
من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب 
بفعل  النيران  رقعة  وتوسعت  خاص.  بشكل  بيروت  جنوب 

سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة.
أثناء تطوعه  الشوف  األقل في منطقة  على  وُقتل مدني 
أعلنت  ما  وفق  حريق،  إخماد  على  اإلطفاء  فرق  لمساعدة 

عائلته.
فرق  تتمكن  لم  بيروت،  بجنوب  المشرف  منطقة  وفي 
منذ  مستمر  حريق  إخماد  من  المعنية  واألجهزة  اإلطفاء 

يومين.
بالكامل. وأخلى  أربع منازل وأحرقتها  النيران على  وأتت 
سكان منازلهم »جراء شدة االختناق التي طالت العشرات«، 
الحرائق، مداخل  الدخان، جراء  الوكالة، وغطت سحب  وفق 

بيروت والشوف وصيدا جنوبًا.
على  السيطرة  عن  عاجزة  اللبنانية  السلطات  وبدت 
الحرائق في ظل إمكانات محدودة، وأجرت اتصاالت مع عدد 
المجاورة لمساعدتها، وأرسلت قبرص طائرتين  الدول  من 
مستمرة  عمليات  في  اللبناني  للجيش  طوافات  مع  شاركتا 

إلخماد الحرائق، وفق بيان للجيش.
»مع  اتصاالت  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  وأعلن 
إلطفاء  إضافية  وطائرات  طوافات  إلرسال  الدول  من  عدد 

بها  واتصلنا  إال  جهة  نترك  »لم  موضحًا:  الحرائق«، 
الذين سيرسلون  باألوروبيين  اتصاالت  للمساعدة، وأجرينا 

وسائل مساعدة خالل أربع ساعات«.
لجنة  اجتماع  بعد  الحسن،  ريا  الداخلية  وزيرة  وقالت 
إدارة الكوارث الثالثاء، إن اليونان استجابت لطلبنا وأوفدت 

طائرتين للمساعدة.
وفي سورية، اندلعت عشرات الحرائق منذ اإلثنين في كل 
من محافظات طرطوس والالذقية )غرب( وحمص )وسط(، 

وتمت السيطرة على الجزء األكبر منها.
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« عن محافظ الالذقية 
الشديدة  »الرياح  إن  اإلثنين،  ليل  السالم،  خضر  إبراهيم 
وعدم إخماد الحرائق في الوقت المناسب، إضافة إلى وعورة 
ساعد  الحرائق«  مناطق  إلى  الوصول  وصعوبة  التضاريس 

على انتشارها.
تغطي  الكثيف  الدخان  من  عالية  لسحب  صورًا  ونشرت 
األراضي  بدت  حيث  طرطوس،  ريف  في  واسعة  مناطق 
عنصران  وُقتل  الحريق،  إخماد  بعد  األسود  باللون  مكسوة 
ريف  في  الحريق  إخماد  أثناء  الالذقية  حراج  دائرة  من 

الالذقية.
أكثر من مئة حريق منذ  وفي محافظة طرطوس، نشب 
اإلثنين، وفق ما نقلت وكالة »سانا« عن المحافظ صفوان 
الحرائق.  معظم  على  السيطرة  إلى  أشار  الذي  سعدى  أبو 

ولفت إلى تزامنها مع موسم قطاف الزيتون.
األضرار  إن  البرازي  طالل  المحافظ  قال  حمص،  وفي 
بعض  في  األشجار  سيما  وال  الماديات  على  »اقتصرت 
هذه  من  تمر  التي  الكهرباء  وشبكات  الحرجية  المناطق 

المنطقة الجبلية« ذات الطرق الوعرة.
الملك،  أن  الثالثاء،  بيان،  في  األردني  الجيش  وأكد 
إخماد  في  للمساهمة  بإرسال طائرتين  أمر  الثاني،  عبداهلل 

الحرائق في لبنان.
هذه  أكانت  »سواء  بيان:  في  غرينبيس  منظمة  وقالت 
االستثنائيتين  وسرعتها  قوتها  فإن  ال،  أم  مفتعلة  الحرائق 
غير  الحر  »موجة  أن  وأفادت  المناخ«.  تغير  من  تتغذيان 
العادية وارتفاع درجات الحرارة في أكتوبر تسببا في جفاف 
التربة وإيجاد الظروف المالئمة لنشوب حرائق غير مسبوقة 

وانتشارها بهذه السرعة«.

الخرطوم ـ وكاالت

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

كالم في األرقام

قررت »أوبر« إلغاءها في أقسام مختلفة 
خفضا للنفقات.

قالوا

08

أظهرت أرقام الميزانية التقديرية لبلدية مصراتة في العام 2020 أن إجمالي 
النفقات على المشروعات بالمدينة تبلغ مليونين و976.4 ألف دينار.

نفقات رصف  فإن  بلدية مصراتة،  المنشورة على صفحة  الميزانية  وحسب 
وصيانة الطرق تقدر بمليون واحد و930.5 ألف دينار، وبنسبة %65 من إجمالي 

النفقات.
والشعبية  العامة  األســواق  تشمل  التي  المحلية  المصادر  نفقات  وحلت 
والمصائف ومواقف السيارات في المرتبة الثانية، لتسجل 660 ألف دينار وبنسبة 

%22 من إجمالي النفقات.
ووفق بلدية مصراتة، فقد بلغت المصروفات التقديرية لحل مختنقات مياه 
الشرب  مياه  مشكلة  حل  ونفقات   ،7% وبنسبة  دينار،  آالف   108 نحو  األمطار 

)إضافة خط مياه شرب بأبوقرين( 70 ألف دينار، بنسبة 2%.
عميد  بقرار  المكلفة  بالبلدية  المواطن  ميزانية  إعداد  لجنة  أن  إلى  يشار 

البلدية أعدت هذه الميزانية التقديرية بالتعاون مع فروع البلدية.

 3 ماليني دينار النفقات التقديرية ملصراتة في 2020

لم أكن أعتقد أنه من 
الممكن الفوز بجائزة 
نوبل في سن السادسة 
واألربعين.

استر دوفلو
الحاصلة على جائزة 
نوبل في االقتصاد

350

هل تنجح وحدة عملة غرب أفريقيا؟

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

لدول  االقتصادية  بالمجموعة  األعضاء  الدول  صادقت 
غرب أفريقيا البالغ عددها 15 دولة على إصدار عملة »إيكو 
أفريقيا،  غرب  لدول  جديدة  موحدة  عملة  لتكون   »ECO

المقبل. العام  اعتبارًا من 
لكن كما أظهرت تجربة منطقة اليورو، يمكن أن يكون 
ناجحة  موحدة  عملة  اعتماد  إن  عملي.  غير  العملة  اتحاد 
التحديات  على  التغلب  الـ»إيكواس«  دول  من  يتطلب 

تواجهها. التي  الكبيرة 
بأن  مونديل  روبــرت  االقتصادي  الخبير  عمل  يوحي 
أربعة شروط  تستوفي  أن  يجب  المثالية«  العملة  »منطقة 
كبيرة  عمل  سوق  توفر  في  األول  الشرط  يتمثل  رئيسية. 
أنحاء  بالتحرك بسهولة في جميع  للعمال  ومتكاملة تسمح 
في  المرونة  تعد  التوظيف.  فجوات  لسد  النقدي  االتحاد 
األسعار واألجور، باإلضافة إلى حركة رأس المال، ضرورية 
أيضًا إلزالة االختالالت التجارية اإلقليمية. هناك حاجة إلى 
إلى  المالية  للتحويالت  مركزية  آلية  أساسي:  ثالث  شرط 
المال.  ورأس  العمالة  حركة  نتيجة  تعاني  التي  البلدان 
أخيرًا، ينبغي أن تكون لدى الدول المشاِركة دورات أعمال 
الدول  تدرك  مجال.  أي  في  صدمة  حدوث  لتجنب  مماثلة، 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  في  األعضاء 
الستة  التقارب  معايير  وجهت  التي  الشروط،  هذه  أهمية 

»إيكو«. لعملة 
تشمل هذه المعايير عجز الميزانية الذي يبلغ أقل من 3 
% من الناتج المحلي اإلجمالي، والدين العام الذي ال يزيد 
 5 بنسبة  اإلجمالي، وتضخم  المحلي  الناتج  70 % من  عن 

% أو أقل، وسعر الصرف المستقر.
احتياطي  إجمالي  يكون  أن  يجب  ذلــك،  على  عــالوة 

العمالت األجنبية كبيرًا بما يكفي لتوفير ثالثة أشهر 
على األقل من غطاء االستيراد، ويجب أال يتجاوز عجز 
تمويل البنك المركزي 10 % من اإليرادات الضريبية 
المجموعة  دول  تسعى  اآلن،  حتى  السابق.  للعام 
المعايير. لتلبية هذه  أفريقيا  االقتصادية لدول غرب 
على سبيل المثال، تعمل خمسة بلدان فقط، هي 
الــــرأس األخــضــر 
وكــــوت ديــفــوار 
والسنغال  وغينيا 
وتــــوغــــو، عــلــى 
بمتطلبات  االلتزام 
الــتــضــخــم وعــجــز 

الميزانية.
ــهــذا  نـــظـــرًا ل

لآلمال،  المخيب  الواقع 
لدول  االقتصادية  المجموعة  قائد  إيسوفو،  محمد  أكد 
»الدول  في حين ستعمل  أنه  النيجر،  ورئيس  أفريقيا  غرب 
 ،2020 العام  الموحدة« في  العملة  المستعدة على إطالق 
ألنها  البرنامج  إلى  ستنضم  المستعدة  غير  »الدول  فإن 

الستة«. التقارب  معايير  بجميع  تلتزم 
معايير  األعضاء  جميع  تلبية  ضمان  يعد  ذلــك،  ومع 
لعملة  ناجح  اتحاد  إنشاء  نحو  أولى  خطوة  مجرد  التقارب 
لدول  االقتصادية  المجموعة  بلدان  تعاني  أفريقيا.  غرب 
غرب أفريقيا انعدام األمن والفساد، كما تواجه حاليًا عديد 
الجمركية.  وغير  الجمركية  بالتعريفات  المتعلقة  الحواجز 
التوريد  لسلسلة  التحتية  البنية  تزال  ال  ذلك،  على  عالوة 

كافية. غير  المنطقة  في 
هيكلي  لخلل  االتحاد  يخضع  قد  نيجيريا،  انضمت  إذا 
 67 كبير: باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا، تمثل نيجيريا 
األمور  يزيد  ومما  للكتلة.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %
العملة،  اتحاد  لمسار  الخارجية  القوى  تشكيل  مدى  تعقيدًا 
غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  تضم  فرنسا.  خاصة 
وبوركينا  بالفرنسية–بنين  ناطقة  بلدان  ثمانية  أفريقيا 
فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال 
وتوغو، التي كانت تعمل على تداول عملة موحدة ) الفرنك 

الفرنسي.. االستعمار  أيام  منذ  األفريقي( 
بلدان  تشكل  أن  األفــضــل  مــن  ــان  ك الــبــدايــة،  فــي 
وغامبيا،  األخضر،  )الرأس  المتبقية  السبعة  الـ»إيكواس« 
وغانا، وغينيا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون( اتحادًا نقديًا 

بمفردها.
عندما يُثبت اتحاد العملة الجديد هذا وظيفته وقيمته، 
سيكون من األسهل بكثير إقناع أولئك الذين يستخدمون 
الفرنك األفريقي لالنضمام إلى شركائهم في غرب أفريقيا.
فرنسا،  من  المدعومة  العملة  تقدم  شيء،  كل  بعد 
ذلك  في  بما  كبيرة،  مزايا  باليورو،  مرتبطة  أصبحت  التي 

الفائدة. الصرف وانخفاض أسعار  استقرار سعر 
في  أفريقي  الغرب  الفرنك  اتحاد  أعضاء  يرغب  ال  قد 
اتحاد  إلى  االنضمام  خالل  من  الفوائد  بهذه  المخاطرة 
معدالت  ارتفاع  تعاني  كانت  دول  مع  موثوق  غير  عمالت 
الفائدة والتضخم. تؤيد فرنسا رفض بلدان الفرنك المالي 
احتياطاتها  نصف  تودع  ألنها  »اٍيكو«،  لعملة  األفريقي 

الفرنسية. الخزينة  في  األجنبية 
أسباب  هناك  الهائلة،  التحديات  هذه  من  الرغم  على 
في  تتمثل  التي  »إيكو«  عملة  بشأن  التفاؤل  إلى  تدعو 

اإلقليمي. التكامل  تسريع  إمكانية 
في  الناجح  العملة  اتــحــاد  ــؤدي  ي أن  المحتمل  مــن 
المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تحفيز التقدم 
في مناطق العملة المقترحة في شرق وجنوب أفريقيا. هذا 
من شأنه أن يقطع شوطًا طوياًل صوب تحقيق التقدم في 

الطموحة. األفريقية  القارية  الحرة  التجارة  منطقة 
أوضحت تجربة منطقة اليورو مدى قوة اتحادات العملة، 
يكون  لن  والتكيف.  التجريب  في  االستمرار  أهمية  ومدى 

مختلفًا. الـ»إيكواس«  بلدان  اتحاد 
لكن إذا التزمت الدول األعضاء بإنجاحه، فقد تعزز عملة 

والقاري. اإلقليمي  المستويين  على  والتنمية  النمو  اإليكو 

* كبير االقتصاديين ومدير المعهد األفريقي للحكم والتنمية
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

سمبليسي أسونغو*

جدا«  »متشائمة  توقعات  الدولي  البنك  أطلق 
القادمين،  العامين  الليبي خالل  االقتصاد  حيال 
المتوقعة  يتحول من نمو مرتفع، نسبته  عندما 
االنكماش  دائرة  إلى   5.5% نحو   ،2019 لعام 

بنسبة 0.6%.
الحديث  تقريره  في  الدولي،  البنك  وأكــد 
 ،»2019 أكتوبر  ليبيا-  في  االقتصادية  »اآلفاق 
لمجموعة  السنوية  االجتماعات  انطالق  عشية 
الحرب  أن  الدوليين،  النقد  وصندوق  البنك 
اندلعت  والتي  طرابلس  محيط  في  الدائرة 
شرارتها في أبريل الماضي، تسببت في القضاء 
الذي  النسبي  االقتصادي  االنتعاش  زخم  على 

شهدته الفترة بين 2018-2017.
مضاعفة  من  تمكنت  ليبيا  إن  التقرير  وقال 
إنتاجها النفطي خالل فترة االنتعاش التي دامت 
عامين ليصل إلى 1.17 مليون برميل يوميًا في 

أبريل 2019، ليخسر اإلنتاج أكثر من 0.1 مليون 
نظرًا  لكن  الماضي،  يوليو  بنهاية  يوميا  برميل 
المتوقع  فمن  العنف،  أعمال  انحسار  الستبعاد 
أن يتواصل هذا االتجاه في اإلنتاج على مدى ما 

تبقى من العام.

تباطؤ الناتج المحلي
من  الديناميكية،  هذه  إطار  ففي  التقرير  ووفق 
إلى  المحلي  الناتج  إجمالي  يتباطأ  أن  المتوقع 
 17.3% من  انخفاضًا   ،2019 في   5.5% حوالي 
في المتوسط خالل 2017-2018، وهو ما يُعزا 
 1.05 النفط  إنتاج  متوسط  ارتفاع  إلى  أساسًا 
مليون برميل يوميًا، مقابل 0.96 مليون برميل 

في 2018، واستقرار الطلب المحلي.
يضيف  التضخم  مؤشر  توقعات  وبخصوص 
التضخم  من  سنوات  ــع  أرب بعد  أنــه  التقرير 
أسعار  ينخفض مؤشر  أن  المتوقع  المرتفع، من 
المستهلكين في 2019، وهو ما يُعزا أساسًا إلى 
انخفاض العالوات السعرية في السوق الموازية، 

وبخصوص اآلفاق المستقبلية أكد التقرير أن 
الفراغ السياسي الذي طال أمده »تحوّل إلى حرب 
مفتوحة من أجل االستيالء على السلطة والثروة«، 
مما زعزع حالة الال سلم والال حرب الراهنة والتي 
من  يزيد  ما  وهو  عديدة،  لسنوات  سائدة  ظلت 
إلى  التوصل  يؤخر  مما  السياسي،  الوضع  تعقيد 
اتفاق، ما يجعل بدوره تحقيق االستقرار المستدام 

أمراً مستبعداً في األفق المنظور.

نمو بالسالب
وتابع التقرير أن ليبيا في ظل الظروف الراهنة، 
ال تستطيع إنتاج النفط إال بمعدل مليون برميل 
العام،  هذا  نهاية  بحلول  المتوسط  في  يوميًا 
خالل  المستوى  هذا  حول  اإلنتاج  على  واإلبقاء 
ثلثي  سيمثل  والذي  المقبلة،  القليلة  السنوات 
الناتج  القدرات اإلنتاجية، وسيكون نمو إجمالي 
 )0.6% )تراجع   2020 في  بالسالب  المحلي 
مما   ،2022-2021 في   2% نحو  عند  وسيستقر 
المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  يجعل 

مذكرا بإتاحة اإلجراءات المصاحبة التي اتخذتها 
رسوم  بفرض  المركزي  ليبيا  ومصرف  الحكومة 
تسهيل  مع  الصعبة  بالعمالت  المعامالت  على 
ذلك  في  بما  األجنبية،  العمالت  على  الحصول 
ــرة،  األس وعـــالوة  األساسية  ــواردات  ــ ال ــزوم  ل
وأسعار  الموازية  السوق  أسعار  بين  والتقارب 
الصرف الرسمية، وفي هذا السياق العام، بدأت 

أسعار السلع األساسية في االنخفاض.
أسعار  مؤشر  أن  إلى  الدولي  البنك  ولفت 
خالل   7.3% بنسبة  انخفض  المستهلكين 
بانخفاض  مدفوعًا   ،2019 من  األول  النصف 
أسعار المواد الغذائية )تراجعت %6.3(، ومعدات 
والمستلزمات   ،)19.3 )تراجعت  اإلســكــان 
%46.6(. متوقعا أن يستمر  المدرسية )تراجعت 
المتبقية  الفترة  خالل  التضخم  معدالت  تراجع 
المتوسط، فيما  %7 في  إلى  2019، ليصل  من 
التي فقدت  نبأ سارًا لألسر  يعتبر تراجع األسعار 
حوالي نصف قوتها الشرائية على مدار السنوات 

األربع الماضية.

%61 من مستواه في 2010.
على  التضخم  معدالت  تراجع  المتوقع  ومن 
مدى فترة التوقعات بنسبة %2.8 في المتوسط 
الموازية  السوق  أسعار  بين  التقارب  ظل  في 
الموازنة  عجز  سيظل  كما  الرسمية،  والسوق 
مرتفعا، مسجال %10 من إجمالي الناتج المحلي 

في المتوسط.
المصرف  استمرار  الــدولــي  البنك  ويرجح 
فوائض  لكن  الـــواردات  تقنين  في  المركزي 
 7.3% الجاري ستنخفض باضطراد من  الحساب 
 1.4 إلى   2020 في  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
عند  االحتياطيات  وبالتالي ستستقر   ،2022 في 

91 مليار دوالر خالل الفترة 2022-2020.
لمجموعة  السنوية  االجتماعات  أن  يذكر 
لعام  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك 
العاصمة  واشنطن  في  فعالياتها  تعقد   ،2019
في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، والتي 
ستناقش الحلول التي من شأنها أن تحفز النمو 

االقتصادي الشامل.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4079دوالر أميركي
1.5558يورو

1.7989الجنية االسترليني
0.3753الريال السعودي
0.3833درهم إماراتي

0.1985االيوان الصيني

2019 16 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

وظيفة

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

حتديات كبيرة تنتظر 
عملة موحدة ناجحة لدول 

الـ»إيكواس«

االقتصاد الليبي مقبل على »سنوات عجاف«
املؤسسة املالية الدولية ترجح استمرار املصرف املركزي في تقنني الواردات

توقعات »متشائمة جدا« من البنك الدولي:

تضاؤل احتماالت االتفاق حول »بريكست« قبل القمة األوروبية
مع تواصل المحادثات الحاسمة حول خروج بريطانيا من 
االتحاد  بين  اتفاق  إلى  التوصل  لمحاولة  األوروبي  االتحاد 
احتمال  أن  يبدو  لكن  األربــعــاء،  أمس  ولندن  ــي  األوروب
التوافق في هذا الشأن قبل القمة األوروبية اليوم الخميس 

يتضاءل. بدأ 
بارنييه  ميشال  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  وتحدث 
»مشاكل  هناك  تزال  ال  إنه  قائال  المفاوضات،  سير  عن 
المفوض  عنه  نقل  ما  وفــق  معالجتها«،  يجدر  كبيرة 

أفراموبولس. ديميتريس  األوروبي 
ليو  اإليرلندي  الوزراء  رئيس  أشار  نفسه،  السياق  وفي 
نهاية  »بحلول  اتفاق  إلى  التوصل  يمكن  أنه  إلى  فارادكار 
هناك  تبقى  لكن  اتفاق  نحو  طريق  »هناك  وقال  الشهر«. 

لمعالجتها«. عديدة  مشكالت 
سلسلة  بعد  األربعاء  أمس  صباح  المحادثات  واستؤنفت 
الثالثاء  ليل  منتصف  حتى  استمرت  طويلة  مفاوضات 
من  المتحدة  المملكة  خروج  لتفادي  مسعى  في  األربعاء، 

االتحاد األوروبي بدون اتفاق.

دقيق عمل 
»لم  إنه  برس«  »فرانس  لوكالة  أوروبــي  مصدر  ويقول 
الوزيرة  وقالت  اليوم«.  حّل  إلى  التوصل  المتوقع  من  يعد 
لقناة  مونشاالن  دون  أميلي  األوروبية  للشؤون  الفرنسية 
الفرنسية »هناك تقدم سياسي، نحن بصدد  »إل سي آي« 

دقيق«. بعمل  القيام 
أمام  بإيضاحات  بارنييه  ميشال  يدلي  أن  المقرر  ومن 
القمة  عشية  االتحاد،  في  األعضاء  الـــ27  الــدول  سفراء 
األوروبية وهي نظريًا آخر قمة لبريطانيا قبل االنفصال في 

أكتوبر.  31
النقاط  من  عــدد  على  الجارية  المحادثات  وتتركز 
فعلية،  حدود  فرض  إعادة  طريقة  تجنب  بينها  الخالفية، 
البريطانية  المقاطعة  الشمالية  ايرلندا  بين  بريكست  بعد 
السماح  مع  األوروبي  االتحاد  في  العضو  ايرلندا  وجمهورية 
الشمالية  إيرلندا  سلطات  وحق  جمركية،  مراقبة  بعمليات 
حق  األوروبيون  فيه  يرى  الذي  الخروج  اتفاق  مراقبة  في 

تعطيل.
نطاق  ضمن  الشمالية  إيرلندا  تبقى  أن  لندن  واقترحت 
القواعد  تطبيق  مع  المتحدة،  المملكة  مع  موحد  جمركي 
إلى  المتوجهة  المنتجات  على  نفسه  الوقت  في  األوروبية 

االتحاد األوروبي، وفق ما أكدت مصادر أوروبية.
في  الجمركية  الرقابة  تطبيق  على  االقتراح  وينص 
إيرلندا  إلــى  السلع  ــول  دخ عند  والــمــطــارات،  الموانئ 
الخطوات  متابعة  وتثير  نفسها.  المصادر  الشمالية، بحسب 
في  ثقة  وجود  تفترض  التي  السلع  بهذه  المتعلقة  التالية 
يريدون  ألنهم  خاص  بشكل  األوروبيين  قلق  بريطانيا، 

سوقهم. حماية 
»الممكن«  من  أنــه  الثالثاء  بارنييه  ميشال  واعتبر 
الوزير  أشــار  جهته،  من  األسبوع.  هذا  التفاق  التوصل 
البريطاني لشؤون بريكست ستيف باركلي إلى أنه »ال يزال 

اتفاق ممكنا«. إلى  التوصل 

إضافية؟ قمة 
أدت هذه األجواء اإليجابية بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق 
والدوالر  اليورو  مقابل  االسترليني  الجنيه  قيمة  ارتفاع  إلى 
أمس  وتراجع  عاد  لكنه   ،1% كسب  حيث  الثالثاء  ظهر  بعد 

األربعاء.
حاليًا  الطاولة  على  مطروحة  سيناريوهات  ثالثة  وهناك 
حول مصير بريطانيا في االتحاد األوروبي هي التوصل إلى 
المفاوضات  مواصلة  أو  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  أو  اتفاق 

والجمعة. الخميس  األوروبية  القمة  بعد 
حال  وفي  مطروحة.  تبدو  »بريكست«  إرجاء  وفرضية 
قانون  يفرض  أكتوبر،   19 بحلول  اتفاق  إلى  التوصل  عدم 
جديدًا  إرجاء  يطلب  أن  جونسون  بوريس  على  بريطاني 

الثالث حتى اآلن. لموعد الخروج سيكون 
لكن رئيس الوزراء استبعد ذلك أكثر من مرة.

أمام  باركلي  ستيف  البريطاني  »بريكست«  وزير  وأكد 
هذا  ستحترم  الحكومة  أن  األربعاء  صباح  برلمانية  لجنة 
في  نخرج  أن  المهم  »من  أنه  مجددا  أكد  لكنه  القانون، 
يوافق  أن  ويفترض  ــي.  األوروب االتحاد  من  أكتوبر«   31
سيتم  الذي  االتفاق  على  والبريطاني  األوروبي  البرلمانان 

إليه. التوصل 
في  إضافية  قمة  عقد  احتمال  عن  فعاًل  الحديث  ويجري 
االستفتاء  على  سنوات  ثالث  من  أكثر  وبعد  أكتوبر.   31
البريطاني حول »بريكست« في 2016 لم يتم التوصل الى 
االتحاد.  من  فوضوي  خروج  حصول  لتجنب  بعد  اتفاق  أي 
المتحدة  المملكة  خروج  االقتصادية  األوســاط  وتخشى 
األوروبية  العمل  ــاب  أرب منظمة  ــذرت  وح اتفاق.  بــدون 
األوروبي  المجلس  رئيس  إلى  رسالة  في  يوروب«  »بيزنس 
دونالد توسك الذي يدير المفاوضات من أنه »يجب تفادي 
السيناريو  ذلك  أن  مؤكدة  اتفاق«،  بدون  خروج  سيناريو 

إلى كارثة«. »سيقود 
إلى  األوروبــيــون  يدعو  المفاوضات،  نتائج  تكن  وأيــا 
الزال  التي  لندن  مع  التجارية  العالقات  بشأن  اليقظة 
المستشارة  حذرت  فقد  أيضًا.  مناقشتها  بصدد  الطرفان 
بعد  ستتحول  لندن  أن  من  الثالثاء  ميركل  أنغيال  األلمانية 
بريكست إلى »منافس جديد« على أبواب االتحاد األوروبي.
ويشكل ذلك مصدر قلق أيضًا للفرنسيين والهولنديين، 
عند  البضائع  على  الرقابة  في  نقص  حصول  خطر  خصوصًا 

اإليرلندية. الحدود 

خالفات حول الرقابة الجمركية في الموانئ والمطارات

فرضية إرجاء »بريكست« تبدو مطروحة 
والقانون البريطاني يفرض على جونسون أن 

يطلب إرجاء جديداً لموعد الخروج

<   جونسون خالل جلسة برلمانية في مجلس العموم وسط لندن في 14 أكتوبر. )فرانس برس( صص

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

السنة الرابعة
العدد 204 18 من صفر 1441 هــ
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<  مقر البنك الدولي في واشنطن



اقتصاد 09

بلغت نسبة التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر %0,8 بتراجع عن %1 في أغسطس، 
مسجلة تباطؤا أكبر من التوقعات، بحسب أرقام شهرية نهائية أصدرها المكتب األوروبي 

لإلحصاءات.
وكان »يوروستات« توقع في األول من أكتوبر أن يبلغ التضخم %0,9 الشهر الماضي 
ويبقى  مؤقتة.  أرقــام  وفق  الموحدة،  األوروبية  العملة  تعتمد  التي  الـــ19  الــدول  في 
التضخم دون الهدف الذي حدده البنك المركزي األوروبي الذي يعمل على إبقاء مستوى 
التضخم أدنى بقليل من %2. كما أن نسبة %0,8 أدنى من نتائج استطالع أجرته شركة 
»فاكتسيت« للبيانات المالية لدى محللين توقعوا %0,9. وهي أدنى نسبة تضخم تسجل 
في منطقة اليورو منذ نوفمبر 2019 )%0,6(. ويعود ذلك إلى الحرب التجارية األميركية 
الصينية التي تشل االقتصاد العالمي، وخصوصا القوى المصدرة مثل ألمانيا التي يدخل 
قطاع صناعاتها التحويلية في مرحلة انكماش. وسجلت أدنى األرقام بالمقارنة مع شهر 
األعلى  النسبة  أما   .)-0,3%( والبرتغال   )-0,5%( قبرص  في   ،2018 العام  من  سبتمبر 

فسجلت في سلوفاكيا )3%(.

 تراجع التضخم في »اليورو« سبتمبر املاضي

بحوالي  نزل  قد  كان  أن  بعد  األربعاء  أمس  الذهب  استقر 
بفعل  األوروبية  األسهم  تراجعت  إذ  السابقة،  الجلسة  في   1%
األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  تكتنف  التي  الضبابية 
شح  بسبب  جديدا  مرتفعا  مستوى  البالديوم  بلغ  بينما 
اإلمدادات. واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 
األميركية  العقود  وزادت  )األونصة(.  لألوقية  دوالر   1481.05
اآلجلة للذهب 0.1 ٌ% إلى 1484.80 دوالر لألوقية، حسب وكالة 
الجنيه  وتراجع  منخفضة  األوروبية  األسهم  وفتحت  »رويترز«. 
اإلسترليني عن أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع استئناف 

االتحاد األوروبي وبريطانيا محادثات في بروكسل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفع البالديوم %1 إلى 
أن كان قد بلغ مستوى قياسيا  1749.91 دوالر لألوقية، بعد 

عند 1751.08 دوالر في وقت سابق.
وصعد المعدن، الذي يُستخدم في أنظمة عوادم المركبات 
لخفض االنبعاثات الضارة، حوالي 39 % منذ مطلع العام الجاري 

بسبب أزمة مستمرة في اإلمدادات.
وتراجع  لألوقية  دوالر   17.25 إلى   %  0.7 الفضة  ونزلت 

البالتين 1.3 % إلى 877.31 دوالر.

السعر بالدوالرنوع الخام الذهب يستقر رغم توترات »بريكست«

59.47برنت

53.15غرب تكساس

57.58دبي

59.62سلة أوبك

54.25أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2 أكتوبر 2019  * أسعار األربعاء 

حكومة  إن  الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  قال 
الخاضعة  المناطق  على  النفط  عائدات  قيدت  الوطني  الوفاق 
تتلقى  ليبيا »ال  الشرقية من  المنطقة  أن  لسيطرتها، مؤكدًا 
لموظفي  الرواتب  لدفع  دوالر شهريًّا  مليون   126 نحو  سوى 
منشآت  معظم  امتالكها  من  الرغم  على  العامة،  القطاعات 

النفط الليبية«.
الثني في تصريحات إلى وكالة »أسوشيتيد برس«  وأضاف 
على  تسيطر  الوطني  الوفاق  حكومة  أن  الثالثاء،  األميركية، 
عائدات  »إعطاء  وتواصل  طرابلس،  في  المركزي  المصرف 

النفط للجماعات والميليشيات المحظورة«.
القروض  إلى  لجأت  الموقتة  الحكومة  أن  الثني  وأوضــح 
الصحية  الخدمات  توفير  مثل  ــة  اإلداري مهامها  لمواصلة 
حكومة  متهمًا  لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  في  وغيرها 
الوفاق الوطني بأنها »تكذب عندما تقول إنها تنفق على كل 

ليبيا«.
»لقد  الثني:  قال  طرابلس،  على  الهجوم  من  موقفه  وعن 
الحزب  ألن  بالقوة،  التغيير  على  السياسي  الوضع  أجبرنا 
المعارض ال يزال متمسًكا بتوجهاته غير المنطقية«، مضيًفا: 
السيطرة  يريدون  طرابلس  لحكومة  اإلسالميين  الحلفاء  »إن 

على كل شيء أو ال شيء«.
الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  المستشار  لكن 
لـ»أسوشيتيد  نفى  الهوني،  حسن  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
الموقتة »ليس لديها  الثني، قائاًل إن الحكومة  برس« مزاعم 
للنفط »إنها محايدة  الوطنية  المؤسسة  شرعية«. فيما قالت 

في الصراع« وفق ما نقلته الوكالة األميركية.

برنامج اإلصالح االقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة

لها. التابعة  االستثمار  تشجيع  هيئة 
وزارة  تقديم  على  الطرفان  واتــفــق 
وزارية  لجنة  لتشكيل  مقترحًا  االقتصاد 
برئاستها  االستثمارية  المشاريع  إلدارة 
الــعــالقــة،  ذات  الــقــطــاعــات  وعــضــويــة 
إشراف  تحت  تعمل  فنية  لجان  وستشكل 
حدة،  على  مشروع  لكل  الوزارية  اللجنة 
كما  طرابلس.  مدينة  مترو  مشروع  ومنها 

المسؤولين  بين  اجتماع  عقد  على  توافقا 
المواصالت  لــوزارة  التابعة  الجهات  في 
لمناقشة  االســتــثــمــار؛  تشجيع  وهيئة 
المواصالت  قطاع  مشاريع  طرح  كيفية 

استثمارية. بطرق  تنفيذها  المستهدف 
لدمار  تعرض  طرابلس  مطار  أن  يذكر 
االشتباكات  نتيجة   ،2014 العام  في  كبير 
تدمير  إلى  أدى  مما  داخله،  وقعت  التي 

داخله،  الطائرات  من   %  90 من  أكثر 
وتقرر  وقتها،  السلطات  تصريحات  حسب 
الدولي  معيتيقة  الرحالت من مطار  تسيير 
في العاصمة، الذي بدوره توقف بعد ذلك 
مرات  الجوي  بالقصف  استهدافه  نتيجة 
من  تنطلق  الرحالت  وأصبحت  عديدة، 

وإلى مطار مصراتة بدياًل عنه.
كان  واحد،  بيوم  النقاشات  هذه  وقبل 

بعثة  رئيس  نائبة  مع  العيساوي  لقاء 
للشؤون  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
تطرق  إذ  ويليامز،  ستيفاني  السياسية، 
االقتصادية،  واإلصالحات  الموازنة  إلى 
لسياسة  المقترحة  التعديالت  خصوصًا 
ــاع االســتــثــمــار  ــط الــدعــم وتــنــشــيــط ق
وسائل  عبر  ليبيا  في  التنموية  والمشاريع 
مختصة  صكوك  طــرح  منها  مــتــعــددة، 

النمو. لتحفيز 
لإلصالحات  كــان  نفسه،  الــوقــت  فــي 
إذ  اإلجـــراءات،  هذه  من  نصيب  المالية 
بومطاري،  فرج  المفوض  المالية  وزير  قرر 
قــرار  تنفيذ  على  تعمل  لجنة  تشكيل 
مليون   500 بسداد  الرئاسي  المجلس 
دينار من الدين العام، باإلضافة إلى حصر 
وزارة  بين  المتبادلة  وااللتزامات  الديون 
االجتماعي.  الضمان  وصندوق  المالية 
وينصب  عضوًا،   11 من  اللجنة  وتتشكل 
االستقطاعات  من  التحقق  على  عملها 
خصمًا  الضمان  صندوق  لصالح  الضمانية 
اقتراح  تتولى  كما  العامة،  الميزانية  من 
الالزمة  المالية  االلتزامات  لتسوية  الحلول 
 )360( رقم  الوزير  قرار  ومطابقتها، حسب 

.2019 لسنة 
وضع  المكلفة  اللجنة  إلى  القرار  وأوكل 
المجلس  قرار  لتنفيذ  عمل  وآلية  تصور 
بشأن   2019 لسنة   376 رقم  الرئاسي 
لسداد  دينار  مليون   500 مبلغ  تخصيص 
الثالثة  المادة  في  وجــاء  العام.  الدين 
إلى  تقريرها  تقدم  اللجنة  أن  القرار  من 
من  شهر  خــالل  المفوض  المالية  وزيــر 
الــوزارة  وأكــدت  أعمالها،  مباشرة  تاريخ 
من  »حرصًا  يأتي  اللجنة  تشكيل  قرار  أن 
االستقطاعات  استيفاء  على  المالية  وزارة 
ــة لــصــالــح  ــيـ ــانـ ــمـ ــضـ الـ
العمل  إطار  في  المتقاعدين 
الصندوق  بين  المتبادل 

والوزارة«.
ــذه الــخــطــوات  ورغـــم هـ
على  ــواء  ــ س اإلصـــالحـــيـــة، 
يبقى  المالي،  أو  االستثماري  الصعيد 
ومدى  اإلجراءات  هذه  آفاق  حول  التساؤل 
مستقبل  سؤال  عن  اإلجابة  على  قدرتها 
االقتصاد الليبي، خصوصًا في ظل »الفراغ 
السياسي الذي طال أمده وتحول إلى حرب 
السلطة  على  االستيالء  أجل  من  مفتوحة 

الدولي. البنك  والثروة«، وفق تعبير 

 »املوقتة«: ال نتلقى سوى 126 مليون 
دوالر رواتب شهرية من »الوفاق«

رفع دعم الكيروسين.. استثمارات جديدة بـ»الصكوك«.. ولجنة لخفض الدين

أسعار النفط ترتفع مع تلميح 
»أوبك« لتخفيضات أعمق

 »البطاطس املقلية«
في قلب هذا النزاع التجاري

في  مكاسب  أثر  مقتفية  األربعاء  أمس  النفط  أسعار  ارتفعت 
بين  محتمل  اتفاق  على  اآلمال  المستثمرين  تعليق  مع  األسهم 
جانب  إلى  التكتل  من  خروجها  بشأن  األوروبي  واالتحاد  بريطانيا 
مؤشرات من أوبك وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات اإلنتاج 

قد يكون ممكنا.
من  المستمرة  المخاوف  بسبب  محدودة  كانت  المكاسب  لكن 

تباطؤ اقتصادي عالمي، حسب وكالة »رويترز«.
قد  برنت  مزيج  العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  كانت 
تقريبا   0.4% بزيادة  للبرميل،  دوالر   58.99 إلى  سنتا   25 ارتفعت 
مقارنة مع إغالق اليوم السابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي 23 سنتا أو 0.4 % إلى 53.04 دوالر للبرميل.
وقال إدوارد مويا كبير محللي األسواق لدى أواندا في نيويورك 
تُضاف  الصعود  على  مراهنة  مراكز  يشهد  أن  في  النفط  »يبدأ 
إلى انحسار خطرين كبيرين على الطلب العالمي، الحرب التجارية 

األميركية الصينية وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي«.
نطاقا  أوسع  تجارة  اتفاق  إلى  التوصل  يُبدو  »بينما  وتضيف 
التجارية  الحرب  مخاطر  فإن  القريب،  المستقبل  في  مستبعدا 

األميركية الصينية تنحسر«.

منظمة  إلى  االحتكام  نيتها  األوروبية،  المفوضية  أعلنت 
إغراق  لمكافحة  جمركية  رسوم  على  لالعتراض  العالمية  التجارة 
المجمدة  المقلية  البطاطس  على  كولومبيا  فرضتها  السوق 

وهولندا. وألمانيا  بلجيكا  من  المستوردة 
المفوضة  مالستروم،  سيسيليا  قالت  برس«،  »فرانس  ووفق 
التجارة خالل مؤتمر صحفي، »طلبت  المعنية بشؤون  األوروبية 
العالمية  التجارة  النزاعات أمام منظمة  اليوم إطالق مسار لفض 

في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن«.
في  بوغوتا  أعلنتها  التي  التدابير  أن  مالستروم  واعتبرت 
األوروبية«.  بالشركات  وتضر  إطالًقا  مبررة  »غير   2018 نوفمبر 
األوروبي  االتحاد  يبذلها  التي  المتعددة  بالمساعي  ــرت  وذكَّ
الجهود  كل  »لكن  الكولومبية،  الحكومة  مع  اتفاق  إلى  للتوصل 

بالفشل«. باءت 
القطاع  الختصاصيي  البلجيكية  الجمعية  أشادت  جانبها،  من 
الذي  بالدعم  األوروبية، منوهة  المفوضة  )بلغاكوم( بتصريحات 

تقدمه هذه األخيرة منذ اندالع هذا النزاع التجاري.
وقال رومان كولس األمين العام لـ»بلغاكوم«: »نحن سعداء 
»تكتسي  كولومبيا  اتخذتها  التي  التدابير  أن  إلى  الفتًا  ا«،  جدًّ
طابعًا حمائيًّا«. وأشار إلى أن كولومبيا هي ثالث بلد بعد جنوب 
»ينبغي  قائاًل:  القبيل،  هذا  من  تدابير  يتخذ  والبرازيل  أفريقيا 
الحد من هذه الظاهرة«. وكانت بلجيكا، بحسب كولس، أنتجت 
العام الماضي نحو مليوني طن من البطاطس المقلية المجلدة 

90 % منها. صدرت 

طرابلس - الوسط

إجراءات  اتخاذ  إلى  الوفاق  حكومة  تسعى 
عــاجــلــة الســتــكــمــال بــرنــامــج اإلصـــالح 
التنفيذ  حيز  ــل  دخ الـــذي  االقــتــصــادي 
للبرنامج  انتقادات  عقب  الماضي،  العام 
وتجاهل  ونقديًا  ماليًا  منحى  اتخذ  باعتباره 
إليها  دعت  طالما  أخرى  إصالحية  جوانب 
وأوســاط  الدولية  المالية  المؤسسات 

محلية. اقتصادية 
وزارة  ــرار  ق جــاء  التقدير،  هــذا  ــق  ووف
االقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق رفع 
المستخدم  الكيروسين  سعر  عن  الدعم 
في األغراض الصناعية والتجارية. وحددت 
درهمًا   850 بـ  الكيروسين  سعر  الــوزارة 
اإلنتاج،  تكلفة  سعر  وهو  الواحد،  للتر 
للقرار  ــى  األول المادة  في  جاء  ما  حسب 
وزير  وقعه  الذي   ،2019 لسنة   451 رقم 
 13 تاريخ  في  العيساوي،  علي  االقتصاد، 

الجاري. أكتوبر 
هــذا  ــأة  وطـ لتخفيف  مــحــاولــة  وفـــي 
الــوزارة  أبقت  المواطنين،  على  ــراء  اإلج
المنزلي  لالستهالك  الكيروسين  سعر 
الدعم  رفــع  حين  إلــى  السابق،  بالسعر 
قالت  الذي  بالنقدي،  واستبداله  العيني 
مثل  المنتجات  باقي  مع  قريبًا  إنه سيصدر 

والديزل. البنزين 
الوطني  الوفاق  حكومة  أن  إلى  يشار 

برنامج  تطبيق  فــي  شــرعــت 
منذ  االقــتــصــادي  اإلصــــالح 
واجــه  لكنه   ،2018 أكتوبر 
المالية  وزارة  من  انتقادات 
ــدم اســتــكــمــالــه  ــ ــب ع ــســب ب
رسوم  فــرض  على  واقتصاره 

األجنبي. النقد  مبيعات  على 
عن  الدعم  رفع  عند  األمــر  يتوقف  لم 
»مطار  مشروعات  كانت  بل  الكيروسين، 
الشرقي  بجناحيه  ــي  ــدول ال طــرابــلــس 
)إمساعد–رأس  السريع  والطريق  والغربي، 
نقاشات  محور  الموانئ«  وبعض  جدير(، 
المفوض  والصناعة  االقتصاد  وزير  بين 
المواصالت،  ــر  وزي مع  العيساوي،  علي 
تمويلها  الجانبان  بحث  إذ  معتوق،  ميالد 
عقود  إبرام  عبر  الدولة  ميزانية  خارج  من 
أن  باعتبار  دولية،  جهات  مع  استثمارية 
عن  المسؤولة  الجهة  االقتصاد  وزارة 
خالل  من  االستثماري  النشاط  تنظيم 

 تمويل مطار طرابلس وبعض املوانئ من خارج ميزانية الدولة

 العيساوي بحث املوازنة واإلصالحات االقتصادية مع ويليامز

القاهرة - الوسط

النمو العاملي في أدنى مستوى منذ األزمة املالية
توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  خفض 
منذ  مستوى  أدنى  إلى  العالمي  لالقتصاد 
وسط   ،2008 عام  العالمية  المالية  األزمة 
بكين  بين  التجارية  النزاعات  استمرار 
من  المزمع  بريطانيا  وخروج  وواشنطن 
الثقة  على  أثر  ما  وهو  األوروبي،  االتحاد 

واالستثمار. باألعمال 
يحذر  برس«،  »فرانس  وكالة  وحسب 
التوقعات،  تحكم  المخاطر  أن  من  الصندوق 
ايجاد  على  العمل  إلى  السياسات  صنّاع  ودعا 
لمحدودية  نظرا  التجارية  للنزاعات  حلول 
لمواجهة  استخدامها  يمكن  التي  األدوات 
الخبراء  كبيرة  وتقول  جديدة.  أزمة  أي 
االقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث 
التباطؤ  »مع  التوقعات  أحدث  طرحها  عند 
المؤكدة،  غير  االنتعاش  واحتماالت  المتزامن 

فإن التوقعات العالمية ال تزال مزعزعة«.
صندوق  خفض  المنصرم  العام  وخالل 
لعام  النمو  وقعات  أشهر  ثالثة  كل  النقد 
وفي  التجارية.  النزاعات  تفاقم  وسط   2019
األحدث  العالمي  االقتصاد  آفاق  تقريره 
إلى   2019 لعام  توقعاته  الصندوق  خّفض 
في  وجاء   .%  3,4 إلى   2020 ولعام   ،%  3,0
هي  النمو  توقعات  ألن  »نظرا  أنه  التقرير 
كما  السياسة،  في  أخطاء  ألية  مجال  فال   3%
صانعو  يتعاون  ألن  ملحة  حاجة  هناك  أن 
وخفض  التجاري  التصعيد  لوقف  السياسة 

الجيوسياسية«. التوترات 
التجارية  النزاعات  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
تعني  عالميا  السيارات  مبيعات  وتباطؤ 
إذ  كبير  بشكل  تباطأ  قد  التجاري  النمو  أن 
انخفض في النصف األول من العام إلى أدنى 
يزيد  ال  أن  ويتوقع   ،2012 منذ  له  مستوى 
ارتفاعه  بعد  العام  هذا   %  1,1 بنسبة  سوى 

.2018 %3,6 في  بنسبة 

الذخيرة نفاد 
حالة  بسبب  تضرر  األميركي  االقتصاد  أن  رغم 
عدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي أشعلها 

االقتصاد  هذا  أن  إال  ترامب،  دونالد  الرئيس 
مضيئة  نقطة  يشّكل  يزال  ال  العالم  في  األكبر 
على الساحة العالمية، حسب التقرير. وبعد رفع 
توقعاته لالقتصاد األميركي في يوليو الماضي، 
عاد تقرير الصندوق وخّفض التوقعات لهذا العام 
إلى %2,4، رغم أن ذلك ال يزال أعلى من االتجاه 

العام ولكن أقل بعُشرين عن توقعات يوليو.
الناتج  اجمالي  ينمو  أن  الصندوق  ويتوقع 
 ،2,1% بنسبة   2020 في  األميركي  المحلي 
التقرير  في  وردت  التي  النسبة  نفس  وهي 
للواليات  »بالنسبة  غوبيناث  وقالت  السابق. 
المتعلقة  اليقين  عدم  حالة  فإن  المتحدة، 
االستثمار،  على  سلبية  آثارًا  تركت  بالتجارة 
التوظيف واالستهالك ال يزاالن قويين  ولكن 

السياسات«. حوافز  بسبب 
خطوات  المركزية  البنوك  كبرى  واتخذت 
خالل  من  النمو  تلقاها  التي  الضربة  لتخفيف 
خفضها معدالت الفائدة، وقالت غوبيناث إنه لوال 
ذلك لكان التباطؤ أسوأ. إال أنها حذرت من أن 
السياسة النقدية »ليست الحل الوحيد« وأن على 

الحكومات خاصة في دول مثل المانيا، االستفادة 
من انخفاض معدالت الفائدة للقيام باستثمارات 
البنوك  اطلقت  أن  »بعد  النمو.واضافت  لدعم 
أخطاء  من  للتخفيف  محدودة  ذخيرة  المركزية 
السياسات، فربما لم يتبق أمامها الكثير عندما 

يصبح االقتصاد في وضع أسوأ«.

السيارات مبيعات  تباطؤ 
على  المخاطر  أن  من  الصندوق  حذر 
عدم  حالة  وأن  مهيمنة  تزال  ال  التوقعات 
التجارية–والتي  بالسياسة  المحيطة  اليقين 
االستثمارات  تعليق  إلى  الشركات  تدفع 
بشكل  االقتصاد  على  ستؤثر  الثقة  وتقوض 
نفسها.  الجمركية  الرسوم  تأثير  من  أكبر 
الوحيد  السبب  هي  ليست  التجارة  أن  إال 
إلى  التقرير  يشير  إذ  العالمي  التباطؤ  في 
سبيل  على  الصيني  االقتصاد  نمو  أن 
تباطؤ  رغم  متوقع  هو  كما  يتحسن  المثال، 

المحلي. الطلب 
البرازيل  مثل  أخرى  كبرى  اقتصادات  أما 
أفريقيا  وجنوب  وروسيا  والمكسيك  والهند 
خاصة«  »السباب  العام  هذا  تباطأت  فقد 
وقال   .2020 في  تنتعش  أن  يتوقع  ولكن 
في  الملحوظة  المزايا  »من  الصندوق 
الحاد  التباطؤ  هو   2019 في  البطيء  النمو 
والتجارة  التصنيع  في  جغرافيا  والواسع 
الرسوم  إلى  إضافة  والذي  العالمية« 
هو  التجاري  اليقين  عدم  وحالة  المرتفعة 
وأضاف  السيارات.  صناعة  انكماش  نتيجة 
المانيا  في  ظهرت  التباطؤ  هذا  تأثيرات  أن 

والهند. والصين 
الصندوق  تقرير  أكد  متصل  صعيد  على 
أن ليبيا ال تزال تعاني من العسر االقتصادي 
التجارة  نظام  بتحسين  مطالبا  الكلي، 
المتأثرة  البالد  التقرير  وذكر  العالمية. 
بالصراعات، مثل ليبيا واليمن، التي كانت أو 
الكلي،  االقتصادي  العسر  من  تعاني  تزال  ال 
وتركيا  وإيران  األرجنتين  من  كل  جانب  إلى 

وفنزويال.

صندوق النقد يخفض توقعاته:

 االقتصاد األميركي تضرر بسبب 
حالة عدم اليقين نتيجة الحرب 

التجارية

 توقعات بانتعاش اقتصادات 
البرازيل والهند وجنوب أفريقيا 

2020
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ضريبة الفرصة البديلة

عبد القادر البرعصي

احمد معيوف

نصف قرن مضى من عمر أمة منذ انطالق سلسلة الفشل غير المبرر والفساد غير المسبوق. كيف لبلد غني شاسع 
مترامي األطراف، حباه اهلل بكل مقومات الرقي واالزدهار أن يصبح مجزءا متشرذما تتقاذفه األمواج، ال وزن له على 

الساحة الدولية حتى بالمقارنة بأفقر دول أفريقيا وآسيا والعالم أجمع؟!
الخطأ الفادح وتسامح الملك

الدولة  لحماية  واجبها  أداء  في  الليبية  بالمملكة  األمنية  لألجهزة  ذريع  بفشل   1969 سبتمبر   1 في  المسلسل  بدأ 
اهلل،  رحمه  الملك،  تنبه  عدم  بلة  الطين  زاد  ومما  الشرعية.  الحكومة  على  واالنقالب  للمؤامرة  والتصدي  الصاعدة 
بسبب تسامحه ورغبته المعلنة في التنازل عن الحكم، بأن األمر ال يتعلق بحقه فقط بل بحق شعب بأكمله. إضافة 
إلى رغبته في حقن الدماء وعدم االستعانة بدول أجنبية ضد أبناء الوطن، رغم وجود قاعدتي العدم البريطانية في 

طبرق والمالحة األميركية )معيتيقة( في طرابلس.
بساطة الشعب

أو  بالتأييد  االنقالب  الليبيين  تقبل عامة  والبرلمان وغيرهم،  الحكومة  أعضاء  قبل  اعتراض يذكر من  أي  وفي غياب 
على األقل عدم االستنكار. ولعل ما أسهم في ذلك الحملة اإلعالمية الشرسة التي شنها إعالم جمال عبدالناصر على 
المملكة والدولة الوليدة، مستغال وجود القواعد األجنبية، وذلك لتبرير هزيمة 1967 التي كانت في حد ذاتها عامال 
القواعد األجنبية كان إجراء وقتيا تطلبته  ليبيا. مع أن وجود  العربية على حكامها بما في ذلك  أجج غضب الشعوب 
مرحلة بناء دولة وليدة لدواع أمنية ومادية صعبة، وكان قيد النقاش قبل االنقالب مع الدول المعنية إلنهائه بعكس 

القواعد األميركية الموجودة إلي اليوم في كثير من الدول الكبرى كبريطانيا وألمانيا وكوريا واليابان وغيرها.
غياب الوعي

الشرعية  السلطة  على  اعتداء سافرا  األمر، كونه  إلى خطورة  أحد  يتنبه  لم  الوعي  وغياب  الملك  انسحاب  وفي ضوء 
مخالفا للدين واألعراف الدولية. ولم يتوقف األمر عند األيام واألسابيع األولى، بل استمر السبات إلى سنوات، تمكن 
خاللها القذافي من إحكام قبضته على زمام األمور من خالل حملة ممنهجة للتخلص تدريجيا من كل فرد أو شريحة 

أو مؤسسة قد تشكل تهديدا له. وتم له ما أراد في فترة قياسية ال تتعدى السنوات العشر تقريبا.
الثورة  وخيانة  التآمر  بتهم  والمؤهالت  الرتب  ذوي  من  بالتخلص  المخطط  بدأ  أنه  العجيبة  المفارقات  من 
يتسع  ال  كبيرا  عددا  فيها  غيب  التي  الثقافية،  الثورة  شعار  تحت  والمفكرين  باألدباء  وثنى  العسكرية.  باالنقالبات 
المجال لذكره في هذه العجالة، أتذكر منهم جار حي معهد المعلمات وقتها بالبيضاء، الدكتور محمد المفتي، مع أنه 

من القلة في تخصصه الطبي، الذي كان البلد في أمس الحاجة إليه.
ثم جاء دور طلبة الجامعات في منتصف السبعينات وما يعرف بالثورة الطالبية، وكشر النظام عن أنيابه بالتصفيات 
كل  في  »اللجان  لمقولة  مصداقا  كالسرطان  انتشرت  التي  الثورية  اللجان  خالل  من  الرعب  وبث  العلنية،  الجسدية 
مكان«. ومن أخطر ما قام به عمليا هو تدمير الهيكل اإلداري ومؤسسات الدولة والقانون، حيث أصبح جسم اللجان 

الثورية الموازي هو المسير الفعلي للجامعات واإلدارات وحتى الثكنات العسكرية.
كتائب  إلى  تحويله  فتم  عليه،  االنقالب  أوصاله خوفا من  وتقطيع  الجيش كمؤسسة  بتهميش  ذلك  بعد  قام  ثم 
الوطن  النظام أصبح  بعد سقوط  أنه  تبعاته  للوطن، ومن  األخير خيانة سافرة  وأقربائه. ويشكل هذا  تابعة ألبنائه 
المتماسك  جيشها  قام  التي  مثال،  تونس  في  ما حدث  بعكس  والداخلية،  الخارجية  لألطماع  عرضة  الريح  مهب  في 

بالسيطرة على الوضع ومنع انهيار كامل للدولة.
االنفراد بالمرمى وإضاعة الفرصة

لإلعمار  بالقرار  وتفرده  للبلد،  الضخمة  المقدرات  استغالل  باإلمكان  كان  وأبنائه  لمعمر  األمور  استتبت  أن  بعد 
تسبقها  ولكنها  بسنوات  الليبية  الدولة  بعد  تأسست  التي  الخليج،  دويالت  غرار  على  متحضرة  دولة  وبناء  واإلصالح 
اليوم بمراحل. وقد قيل لو أن معمر حقق لليبيين ما حققته حكومات الخليج ولم يحتقرهم ويتمادَ في إذاللهم لما 
نازعوه الحكم، حتى لو نصب نفسه ملكا بشكل رسمي وبكل شفافية ووضوح، بدال من استخفافه بعقولهم بأكاذيبه 

المشهورة كحاجته إلى اقتراض ثمن خروف العيد، ومقولة أن السلطة والثروة والسالح بيد الشعب!
وتالشي  المباالة  عدم  هي  األوحد  القائد  شخصية  في  الوطن  اختزال  على  ترتبت  التي  الكبرى  المصائب  ومن 
مفهوم االنتماء لدى المواطن. وهو بال أدني شك أخطر ما اقترف في حق الوطن، األمر الذي ما زلنا نعاني من تبعاته 

إلى يومنا هذا.

عبد السالم الزغيبي

الفول املدمس.. ثقافة وأسلوب حياة في مصر

إلى  قصيرة  بزيارة   1997 العام  في  قمت  فقد 
مدينة اإلسكندرية، وأقمت في شقة مفروشة في 
بورسعيد  شارع  من  متفرع  شعبي  حي  في  شارع 
تطل  الشقة  شرفة  وكانت  المدينة.  في  الشهير 
فول  عربة  على  بائع  فيه  يقيم  شعبي  بيت  على 
لغاية  الرفاعي«  »الحاج  اسمه  أتذكر  الشارع،  في 
أطفاله  من  على مسامعي  ترداده  كثرة  من  اآلن 
الثالثة، وكنت أراه عندما أمر في طريقي لدخول 
العصر  عند  وزوجته  هو  الشرفة،  من  أو  الشقة 
النار.  على  القدر  في  وضعه  قبل  الفول  يجهزان 
بجانبها  وتضع  األرض  تفترش  المرأة  كانت 
الفول  تنقي  الفول،  حبوب  فيه  »ليانا«  طشتا 
تحيط  التي  للدواجن  البقايا  وترمي  الحب، 
»القدرة«  في  وتعبئه  تبقى  ما  وتغسل  بالمكان، 
الزوج،  مهمة  تبدأ  هناك  ومن  الماء،  تضيف  ثم 
المغرب  نار هادئة، من  يرفعه ويضعه على  حيث 
على  يحملها  أراه  حيث  التالي،  اليوم  فجر  حتى 
ليبيعها  الشارع،  نهاية  إلى  بها  ويسير  العربة 
ساعات  منذ  عليه  يتوافدون  الذين  الــنــاس، 
الساعة  حتى  العمل  في  ويستمر  األولى،  الصباح 
للبيت  منهكا  متعبا  ليعود  عــصــرا،  الثالثة 
الثالثة،  أطفاله  مع  فيه  يعيش  الذي  الصغير، 
لمواصلة  ينهض  ثم  ويستريح،  طعامه  يتناول 

نظيفة. شريفة  حياة  أجل  من  اليومي..  الكفاح 
بات  حيث  بنفسه،  فوله  يطبخ  الرفاعي  الحاج 
توفير  في  نفسه  على  يعتمد  عربة  صاحب  كل 
تصل  لكي  الفول  رحلة  كانت  زمان  لكن  حاجته، 
من  طويلة  برحلة  تمر  المصريين،  أفــواه  إلى 
ضيقة  حارة  في  الموجود  »المستوقد«  صاحب 
الفول  يجهز  الذي  القاهرة،  وسط  الجمالية  بحي 
أشخاص  يعمل  السنين،  وبخبرة  هادئة  نار  على 
اعتاد  أكلة  أشهر  »الفول«،  إنضاج  على  معينون 

اإلفطار. وجبة  في  تناولها  المصريون 
شارع  في  األثرية  المعالم  من  مقربة  فعلى 
-أو  المستوقد«  »حارة  تتكئ  التاريخي،  المعز 
أبرز  إحــدى  مرجوش«-  بـ»مستوقد  يعرف  ما 
أفواه  إلى  الماضية  العقود  خالل  »الفول«  روافد 
»الحرافيش«،  يقطنها  كان  التي  المصريين، 
في  المملوكي  العصر  إبان  الدنيا  الطبقة  وهم 
سرداب  يقع  الضيقة  الحارة  في  القديمة.  مصر 
ومعدات  بأخشاب  مزدحمة  بغرفة  ينتهي  طويل 
لسنوات  كانوا  »المستوقد«  أصحاب  بدائية. 
ومواطني  وفــنــادق  مطاعم  يمولون  طويلة 
طبخ  عملية  بعد  يوميا،  الفول  بوجبة  القاهرة 
إلى  الشمس  غروب  من  تبدأ  ساعات  تستغرق 
طلوع الفجر، ويتم تسليم آخر كمية قرابة الفجر.
المستوقد،  بحارة  تعرف  التي  الحارة،  هذه 
لمصر  اإلنجليزي  االحــتــالل  عصر  ــى  إل تعود 
)1882-1952(، وال تزال بوضعها الحالي نفسه.

عبارة  مسؤول«،  مش  أنا  الفول  خلص  »إن 
مطعم  ــي  ف الــحــائــط  عــلــى  مــوضــوعــة  كــانــت 
وهو  طويلة،  سنوات  منذ  بنغازي  في  بوعشرين 
الخضرة،  سوق  من  بالقرب  يقع  الذي  المطعم 
وصاحب  البلدية،  ميدان  من  أمتار  بعد  على 
عن  ورثه  وقد  بوعشرين(،  )سعيد  هو  المطعم 
وكان  األوجلي.  الداحومي  محمد  حمد  الحاج 
فتح  عمورة.  محمد  المرحوم  صهره  معه  يعمل 
من  وكان   ،1925 العام  مرة  أول  أبوابه  المحل 
تشم  وأعرقها،  والطعمية  الفول  مطاعم  أشهر 
محله  من  كبير  قدر  في  المصنوع  الفول  رائحة 
من  أول  أنه  وأعتقد  األمتار.  عشرات  بعد  من 
للزبائن  بتقديمه  المدمس  الفول  أكلة  أدخل 
في طبق )صونية( أو على شكل ساندوتشات في 
الفول  أكلة  إلى  تعرفنا  السبب  ولهذا  بنغازي، 
زيارة  فرصة  لنا  أتيحت  وعندما  مبكرا،  المدمس 
الفول  ساندوتشات  تناولنا  السبعينات  في  مصر 
»اآلن وصل  جنيه مصري  ربع  كان سعرها  عندما 
جنيه   2 من  البلدي،  الخبز  من  الساندوتش  سعر 
مطعم  أو  عربة  المكان،  حسب  جنيهات   5 إلى 

مشهور«. مطعم  أو  صغير،  شعبي 
كميات  تنتج  مصر  كانت  الوقت،  ذلــك  في 
كبيرة من حبوب الفول، تغطي نصف استهالكها 
تستهلك  كلية، مصر  اختلف  الوضع  اآلن  تقريبا.. 
الفول سنويا، لكنها  ألف طن من   800 اآلن نحو 
من  الباقي  وتستورد  طن،  ألف   100 إال  تنتج  ال 
يعتبران  اللذين  المتحدة  والمملكة  أستراليا 
نحو  يصدران  حيث  الفول،  مصدري  أكبر  من 
دول  من  البقية  تأتي  بينما  لمصر،  الكمية  ثلثي 

لبلطيق. ا
بنغازي  في  »بوعشرين«  مطعم  أغلق  أن  بعد 
مصر،  من  عمالية  هجرة  قــدوم  وبعد  أبوابه، 
»ســوق  البلدي  الفندق  منطقة  فــي  افتتحت 
والطعمية،  الفول  تبيع  محالت  عدة  الخضار« 
وقد  والليبيين،  والعرب  المصريين  من  زبائنها 
تلك  نفس  وفي   .2012 العام  في  أحدها  زرت 
علب  الليبية  الدكاكين  في  انتشرت  السنوات 
وقها«،  »إدفينا  شركتي  من  المدمس،  الفول 
الوقت،  ذلك  الصيت  ذائعة  كانت  ماركات  وهي 
في  العاملين  والمدرسين  العمال  إقبال  وكان 

كبيرا. عليهما  ليبيا 
أحدهم  حذرني  للقاهرة  األخيرة  زيارتي  أثناء 
الموجودة  العربة  من  المدمس  الفول  أكل  من 
)فول(  وكلمة  صحية،  غير  باعتبارها  الشارع،  في 
كلمة  ومــدمــس  قديمة،  مصرية  كلمة  هــي 
تحت  )المطبوخ  المطمور  معناها  )قبطية( 

األرض(.
والمطاعم  العربات  هذه  مثل  مع  خبرتي  لكن 
الشعبية، أثبتت عكس ذلك، عن تجربة شخصية، 

بائعي  تمد  المستوقد  حارة  كانت  قبل سنوات 
لكنها  منه،  يوميا  »قدرة«  ثالثين  بنحو  الفول 
المعز  حيي  نطاق  في  ثالثا  توزع  بالكاد  حاليا 
والظاهر في مصر القديمة، حيث بات كل مطعم 

بنفسه. يطبخه  فول  عربة  وصاحب 
الشعبية قبل  القاهرة  أثناء تجوالي في مناطق 
بعض  في  إفطاري  أتناول  كنت  اآلن،  من  أسبوع 
الناس  يتجمع  حيث  الفول،  عربة  عند  األحيان 
المقلية،  والفالفل  الطعمية  من  إفطارهم  لتناول 
الرغبة،  حسب  يقدم  الذي  الشهير،  الفول  وطبق 
وفول  الزيتون  بزيت  وفول  النباتي،  بالزيت  فول 
النباتية  الزيوت  أنواع  أحد  »هو  الحار،  بالزيت 
ويضاف  الكتان«،  نبات  بذرة  من  تستخرج  التي 
والدقة  الطحينة  المدمس  الفول  طبق  مع  عادة 
العيش  مع  وطبعا  وثــوم«،  وكمون  »ليمون 

الباذنجان. ومخلل  وطرشي  الساخن،  البلدي 
ملتقى  يعتبر  الفول  عربة  عند  التجمع  هذا 
من  المصري،  المجتمع  من  عدة  لطبقات  يوميا 
وحتى  والموظفين  العمال  إلى  البسطاء  الناس 
بيع  عربات  على  التردد  على  يواظبون  الطالب، 
الفول المنتشرة في األحياء الشعبية، أو المطاعم 
شارع  في  الحرامي«  »سعد  مطعم  مثل  الشعبية، 
ورش  جانب  إلــى  البلد،  وســط  في  شامبليون 
كشري  مطعم  عن  بعيد  وغير  السيارات  تصليح 
أبو طارق، أو مطعم »البغل« في شارع المواردي، 
ذات  أوالمطاعم  العيني،  قصر  شارع  من  متفرع 
الدمياطي«  »التابعي  مثل  الشهيرة،  األسماء 
شارع  في  ساعة«،  »آخر  أو  عابدين،  ميدان  في 
»جاد«  أو  الدين،  عماد  شارع  من  متفرع  األلفي 
26 يوليو، وكلها مطاعم حرصت -كما  في شارع 
المنتشرة في كل مكان من شوارع  الفول  عربات 
فيها،  إفطاري  تناول  على  القديمة-  القاهرة 
أي  في  نظيرا  له  تجد  لن  فول  بصحن  والتمتع 
طيبا،  ومذاقا  مختلفا،  طعما  له  ألن  آخر،  مكان 
ورأس  طيبة،  بنفس  ومعمول  الصنعة،  سر  وفيه 

منتوجه. في  الناس  ثقة  الحقيقي هو  ماله 
الفول  طبق  أن  على  يتفقون  المصريين  كل 
المصرية  المائدة  على  األول  الشعبي  الطبق  هو 
حياة،  أسلوب  إلى  تحول  ألنه  السنين،  مئات  منذ 
إلى  ذهابه  عند  والطالب  التلميذ  عليها  يتعود 
المدرسة، آخذا معه ساندوتشات فول مثلما نراه 
سحوره  وهو  المصرية،  واألفالم  المسلسالت  في 
ولهذا  الزبادي،  جانب  إلى  رمضان  في  األساسي 
المصري،  الكائن  لحياة  ضــرورة  الفول  أصبح 
»الفالفل«  الطعمية  جانب  إلــى  عليه  يعتمد 
أعماله  أداء  في  تساعده  التي  بالطاقة،  للتزود 
للبروتين  رئيسيا  مصدرا  وباعتباره  اليومية، 
المتدني  الدخل  مع  يتناسب  بما  الثمن،  الزهيد 

المواطنين. من  واسعة  لقطاعات 

أثناء زيارتي 
األخيرة للقاهرة 
حذرني أحدهم 
من أكل الفول 
املدمس من 

العربة املوجودة 
في الشارع، 

باعتبارها غير 
صحية، وكلمة 

)فول( هي كلمة 
مصرية قديمة، 
ومدمس كلمة 
)قبطية( معناها 

املطمور 
)املطبوخ تحت 

األرض(.

حزب املرتب

ببيروت  الطليعة  دار  منشورات  ـ   1969-1956
وبنغازي،  طرابلس  الكبيرتين،  المدينتين  في  ـ 
االستعمارية  الحقبة  في  اقتصاديًا  هيئتا  اللتين 
في  التوطنية  السياسة  عبر  والحقًا  اإليطالية، 
عصريتين،  مدينتين  لتكونا  الفاشستي  العهد 
ومتطور  صغير  اقتصادي  قطاع  لهما  توفر 
النشاط  استيعاب  من  ما  حد  إلى  تمكن  نسبيًا، 
انعكس  الذي  البترول،  شركات  استحدثته  الذي 
زيادة  في  متمثاًل  الليبي،  االقتصاد  على  تأثيره 
هاتين  في  وتمركزها  النقدية  السيولة  في 
الطلب  في  زيادة  إلى  تحولها  ثم  المدينتين، 
المحلية،  السوق  في  والخدمات  السلع  على 
خاصة  اإلنتاج،  عناصر  اجتذاب  إلى  أدى  مما 
من  والموسمية  الثابتة  الفالحية  العاملة  اليد 
مراكز  إلى  والمتخلف  المفقر  الريفي  القطاع 
في  تمركز  الذي  الساحل  على  السكانية  التجمع 
التوجه،  هذا  الباحث  ويبلور  وبنغازي.  طرابلس 
بها  قامت  التي  الترضوية  الفعل  ردة  فــي 
صادمة  حقيقة  إزاء  الريعية  ـ  الراعية  الدولة 
مثاليًا  اقتصاديًا  مجااًل  ليس  »النفط  أن  وهي 
منها؛  المدربة  حتى  العاملة  اليد  الستقطاب 
قذفت  التي  التدريب  بالمنعدمة  بالك  فما 
أو،  الهجرة  ظاهرة  في  والبوادي،  األرياف  بها 
في  المدينة  إلى  الريف  من  االقتالع  باألحرى، 
الليبية،  النفط  بطفرة   20 الـ  القرن  ستينيات 
الجيش  في  الصغار  المالزمين  انقالب  كان  التي 
المقتلعين،  الريفيين  من  وغالبيتهم  الليبي 
ليبيا،  مستقبل  على  المشؤومة  تجلياتها  أحد 
المجتمعية  الفوضى  هذه  في  اليوم  نراه  فيما 

العارمة.
هيكل،  حسنين  محمد  المصري  الصحفي 
ليلتقى  الناصر  عبد  جمال  رئيسه  ابتعثه  الذي 
المصرية  القنصلية  في   1969 سبتمبر   2 يوم 
بعض  له  شخصيًا  طلبهم  على  بناًء  ببنغازي 
العسكري.  االنقالب  منها  أعلنوا  الذين  الضباط 
قناة  في  عرضها  التي  يومياته  كراسة  في  يكتب 
بضمير  معبرًا  رأسهم  له  قاله  ما  »الجزيرة«، 
يكونوا  أن  اليريدون  »بأنهم  الضباط:  رفاقه 
عوائد  وأن  يعمل،  أن  دون  يعيش  شعب،  في 
شعب  عن  الرؤية  هذه  ربما  تكفيه،  البترول 
يعملوا،  أن  دون  مرتبات  على  يحصلون  أفراده 
المصري  الصحفي  كتبها  جملة  وراء  هــي 
حول  المهين،  مقاله  في  الدين،  بهاء  أحمد 
ضم  الذي  العربية  الجمهوريات  اتحاد  مشروع 
جيشًا  تحوز  ليبيا  بأن  والسودان،  وليبيا  مصر 
من  عاصفًا  ردًا  إزاءهــا  جلبت  الموظفين،  من 
العاصمة  في  »الميدان«  جريدة  تحرير  رئيس 
قفلت  حيث  عليه،  وبااًل  مقاله  فكان  طرابلس 
الليبية  الصحف  جميع  تؤمم  أن  قبل  جريدته 
طريق  أمامه  وفتح   ،1971 العام  المستقلة 
للداخلية  وزير  أول  من  بترتيب  هاربًا  المنفى 

االنقالب. تنظيم  في 
تناقضه  لم  المصري  التوصيف  أن  المفارقة 
في  والليبية  المصرية  الحكومتين  ــراءت  إج
الموظفين  مــن  ــجــرار  ال الجيش  استقطاب 
عنه  عبر  فيما  ليبيا  إلى  وتوجيههم  المصريين 
الموظف  عدا  فتوغل،  النفط  إلى  الهجرة  كتاب 
بعقود  الملحقون  األقــارب  الموظفة،  وزوجته 
عبر  والمجتمع  الدولة  مفاصل  كل  في  محلية، 

يسكها  التي  التوصيفات  من  المتابع  يتبين 
متهكمًا  إحباطًا  لليبيا  األخير  األممي  المبعوث 
تقف  التي  والمعوقات،  المشكالت  صياغة  في 
يملؤون  الــذيــن  مــن  مهمته.  أمــام  عتبات 
يفرضون  الذين  الساسة  من  الليبي  المشهد 
بإمكانية  شعور  ودون  واقعًا.  اصطناعيتهم 
ذات  ليبية،  فكرية  منظومة  مــن  محاسبته 
توصيفاته،  تتطاول  مدقق.  علمي  اختصاص 
مناحي  صحفية  لــقــاءات  في  بها  يبوح  التي 
خلفية  لديه  ليس  وإناسية،  سوسيولوجية 
في  سمى  فقد  الليبية.  بخصوصيتها  معرفية 
المقوضة  األطــراف  له:  أخيرة  صحفية  مقابلة 
الذي  الواقع«،  األمر  »حزب  بـ  السياسي  للحل 
الحالي،  الوضع  من  المستفيدين  جميع  يضم 

إبقائه. على  جاهدًا  ويعمل 
معرفية  دراية  له  الذي  الليبي  المتتبع  ولكن 
اإلشكال  لهذا  المجتمعية  بالخلفيات  واسعة 
إلى  الواقع«،  »حــزب  اسم  سيمدد  التاريخي، 
المنقسمة  ليبيا  على  المفروض  الواقع  »حزب 
حزبي  ائتالف  في  يمططه  بل  نفسها«،  على 
المرتب«.  »حزب  العصبية  تنظيماته  أحد  موسع 
المؤسسات  فــي  تغلغل  الــذي  الــحــزب  ــو  وه
إلعطاء  اصطنعت  التي  الموقتة،  السياسية 
كالمجلس   2011 الــعــام  للثورة  مشروعية 
ثم  التنفيذي،  ومكتبه  االنتقالي،  الوطني 
العام  الوطني  المؤتمر  المنتخبين،  الجسمين 
ومجلس  الدولة،  مجلس  تقمص  الذي   2012
المنتخبة  الدستور  إعداد  ولجنة   ،2014 النواب 
ثم  القديمة،  وعصبياتها  األقاليمية  بعشوائية 
الصخيرات  باتفاق  المثبت  الرئاسي  المجلس 
بالواقع  وقــبــوالت  محاصصات  أفــرزتــه  ــذي  ال
هذه  كل  المعارك.  وميادين  أرض  على  العنفي 
جدد  وبعضها  شكليًا،  بعضها  انتهى  األجسام 
صفته،  مدد  وبعضه  جديدة،  أجسام  في  واليته 
لم  العمل  عن  العاطلة  النيابية  المؤسسة  كون 
وجسم  الرفض،  أو  بالموافقة  مهمته  في  تفصل 
أعضائه،  من  تبقى  ومن  نفسه،  على  انقسم 
المكلفين  الـــوزراء  عــن  نيابة  يتولون  هــم 
طبعًا  الــوفــاق.  لحكومة  التنفيذية  المهمة 
ال  ألن  الموازية  الحكومية  باألجسام  نأبه  لن 
قوائم  في  موضوعة  هي  بل  لها،  دولية  شرعية 
ال  فعليًا  المؤسسات  هذه  كل  الدولي.  االتهام 
أعضائها  من  الجرار  جيشها  ويتقاضى  تعمل، 
من  الوهمية  وظائفهم  وامتيازات  مرتباتهم، 
للشعب  مرتبات  صورة  في  المبدد  النفط  ريع 
فيها،  المطبق  العاطلة  ليبيا  في  يعمل  ال  الذي 
في  »شركاء  العطالة:  مبدأ  عقود  منذ  ضمنيًا، 

أجراء«. ال  الريع 
المعاش«،  لـ»حزب  التاريخي  التأسيس  يرجع 
إلى  وسياسيًا  مجتمعيًا  بعد  فيما  تطور  الذي 
الملكية  الدولة  بين  بالتضامن  المرتب«  »حزب 
تصدير  بدء  عام   ،1964 منذ  الليبي  والمواطن 
في  مجزية  تجارية  بكميات  الليبي  البترول 
الفني،  والحرفي  للعامل  اليومي  األجر  شكلي 
إلى  الفئة  ومن  للموظف  الشهري  والمرتب 

العمومية. الوظيفة  مالك  في  الدرجة 
فيما  الراعية  الدولة  نحو  التوجه  هذا  توطن 
عتيقة  علي  االقتصادي  والمخطط  الباحث  يحلله 
الليبي:  االقتصاد  على  البترول  »أثر  كتابه  في 

والمصطنعة. الفعلية  الوظائف 
بسبب  المصرية  ـ  الليبية  العالقات  انقطعت 
إسرائيل  مع  السالم  واتفاقية  البينية  الحرب 
ديكتاتور  1980واصل  العام  ولكن حتى   .1977
استغالل  الشعبية،  بالثورة  المسقط  ليبيا 
تنفيذ  في  واألجنبية،  والعربية  المصرية  العمالة 
والعدوان  الليبي،  الوظائف  جيش  إزاء  رؤيته 
بداية   ،1973 الشعبية  ــورة  ــث ال منذ  عليه 
لمدة  الموظفين  إحالة  نظام  بتنفيذ  بالعسكرة 
القوات  في  كعسكريين  للعمل  سنوات  خمس 
التحويل  ثم  اإللزامي،  التجنيد  ثم  المسلحة، 
والتشجيع  الوهمية.  اإلنتاجية  المشاريع  على 
إلى  المرتبات  وتجميد  المبكر،  التقاعد  على 
سقف محدد بقانون رقم 15 الصادر سنة 1981. 
الكتاب  لنظرية  االشتراكية  التطبيقات  ولكن 
التجارة  على  بالقضاء  يتعلق  فيما  األخضر 
يدرج  أن  إلى  النظام  اضطر  استغاللية،  كظاهرة 
وأصحاب  والبقالة  التجار  من  ضخمة  ــدادًا  أع
في  بالعمل  الدولة  وظيفة  كادر  في  المحالت 
تديرها  التي  االستهالكية  والجمعيات  األسواق 
بعد  ليبيا.  بشساعة  نشرها  ومــددت  الدولة 
التدريجي  التراجع  بدأ   1986 األميركية  الغارة 
خارجيًا  الراديكالية  السياسات  عن  بالتالعب 
فيما  الخاص  التربح  آفاق  فتحت  حيث  وداخليًا، 
الفردي،  والموزع  العائلية  بالتشاركيات  سمي 
إجـــراءات  تحت  الخاصة  الــتــجــارة  ــودة  ع ــى  إل
وعقد  التسعينيات  في  الــدولــة،  من  مضيقة 
الشعبية  بالثورة  انتهى  الذي  الثانية،  األلفية 
الجماهيري،  النظام   2011 العام  أسقطت  التي 
التي  الثورية  الحقبة  لتبدأ  الماضي،  مكب  في 
ريعيًا  واقعًا  وانقساماتها  فوضوياتها  أنتجت 
العام  القطاع  في  التوظيف  قطاع  بترهل  مزريا، 
المؤسسات  انقسامية  عبر  الفوضوية  بتغول 
عبر  ماصار  وهو  واألقاليميات.  والمجتمعيات 
في  الدولة  شبه  ميزانية  يرهق  سنوات  خمس 
الدولية  الشرعية  لحيازتها  طرابلس،  العاصمة 
والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف  بانضواء 
دون  المحاسبة  سلطتها  تحت  للنفط  الوطنية 
المجتمع  مؤسسات  مــن  المنافسات  غيرها 
مجلس  قرار  من  السابع  البند  حسب  الدولي 
بالتدخل  والخاص  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 

ليبيا. في   2011 العام 
بسبب  االقتصادية  الحياة  جمود  مع  بالتوازي 
على  انعكست  التي  األهلية  النزاعات  تفاقم 
االبتزار  بفعل  واإلرباك  بالتناقص  النفط  إنتاج 
في  الحكومتين  في  التوظيف  تضخم  والتهريب، 
أهل  من  توظفه  لم  ومن  وشرقها،  ليبيا  غرب 
األرقام  كشفت  فقد  تلك،  توظفه  هذه  الجنوب 
القطاع  وظــائــف  فــي  التكدس  حجم  ــول  وص
مليون   1.8 إلى   2018 العام  نهاية  الحكومي 
بلغت  التي  العامة،  الموازنة  قيمة  وأن  وظيفة. 
المخصصات  حجم  فيها  تجاوز  دوالر  مليار   31
الموازنة  بموجب  الحكومي  القطاع  رواتب  لدفع 
من  أكثر  أن  يعني  ما  وهو  دوالر،  مليار   17 إلى 
مرتبات  لسداد  يذهب  الموازنة  قيمة  نصف 

المعاشات. دولة  قطاعات  في  العاملين 

الصحفي املصري 
محمد حسنني 

هيكل، الذي ابتعثه 
رئيسه جمال عبد 

الناصر ليلتقى يوم 
2 سبتمبر 1969 في 
القنصلية املصرية 

ببنغازي بناًء على 
طلبهم شخصيًا 

له بعض الضباط 
الذين أعلنوا منها 

االنقالب العسكري.

نورالدين خليفة النمر

في االقتصاد توجد نظرية تعرف بنظرية تكلفة الفرصة البديلة، وهذه التكلفة هي عبارة عن القيمة في الفرق 
بين خيارين أثناء اتخاذ قرار ما، عدم األخذ باالختيار البديل قد ينتج عنه خسارة االستفادة من المزايا التي 

ربما يتمتع بها هذا االختيار البديل.
حسب قاموس أكسفورد الجديد، تعرف تكلفة الفرصة البديلة بأنها خسارة األرباح أو الفوائد من الفرص 
البديلة األخرى عند اختيار بديل واحد. وهذه الكلفة ال تقتصر على التكاليف النقدية أو المالية، وإنما تشمل 

الناتج الضائع والوقت الضائع وكل الفوائد األخرى التي تتحقق من االختيار اآلخر.
من األمثلة البسيطة التي توضح بجالء تكلفة الفرصة البديلة حالة طالب تخرج حديثا في الجامعة، أمام 
هذا الطالب خياران، إما أن يطرق سوق العمل ويتحصل على وظيفة وإما يستمر في دراسته العليا للحصول 

على شهادة أعلى خالل -فرضا- ثالث سنوات من تخرجه.
في الحالة األولى، خيار طرق سوق العمل والحصول على وظيفة، سيتمكن الطالب في السنوات الثالث 
-االفتراضية- من الحصول على خبرة جيدة ستعمل على رفع مستواه الوظيفي إلى مستوى أعلى وتؤهله إلى 
االرتقاء في السلم الوظيفي في األعوام القادمة، وسيرتفع تبعا لذلك راتبه وربما يتحصل على مزايا أخرى، 
كما أنه سيجني مدخرات من مرتب السنوات االفتراضية الثالث. بالمقابل، في الخيار الثاني، عليه أن يدفع 
أقساط الدراسة وينتظر ولوج سوق العمل بعد إنهاء دراسته، وقد يفشل. من الواضح هنا وجود كلفة الوقت 

والفرق المادي في الحالتين.
اآلن لنأتِ إلى الخيارات الخاطئة والصريحة في األزمة الليبية، قضية »تحرير طرابلس« كما يحلو لحفتر 
في  غدامس  مدينة  في  ليبي  بمؤتمر  القيام  المزمع  من  كان  البديلة.  الفرصة  وكلفة  تسميتها  ومؤيديه 
منتصف شهر أبريل الماضي، فقد أعلن المبعوث األممي الخاص إلى ليبيا، غسان سالمة، في شهر مارس 

الماضي، عن المؤتمر الليبي الجامع، بهدف وضع »خريطة طريق« إلخراج البالد من أزمتها العميقة.
ووفقا لما أعلنه سالمة في مؤتمر صحفي عقده يوم األربعاء 20 مارس 2019، بمقر البعثة األممية في 
مدينة طرابلس، فإن الملتقى الوطني سيعمل على تحديد تاريخ االنتخابات التشريعية والرئاسية، التي سبق 
أن أعلن عن إجرائها في أكتوبر من هذا العام. هذا الموعد تم االتفاق عليه في االجتماع األخير بأبوظبي 
بتاريخ األربعاء 27 فبراير 2019، الذي جمعت فيه دولة اإلمارات المؤيدة لحفتر بين المشير حفتر ورئيس 

المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس البعثة األممية، غسان سالمة.
ما تسرب عن االجتماع محدود، كثرت التكهنات به، لكن من المؤكد في هذا االجتماع تنازل حفتر عن 
سقف التفاوض الذي كان يفترض أن يضغط به على حكومة الوفاق، وفي المقابل تنازل السراج عن تعنت 
حكومته وداعميه في ما يخص االستفتاء على الدستور قبل االنتخابات. ونحن نعلم جيدا أسباب رفض حفتر 

ومؤيديه في البرلمان مسودة مشروع الدستور.
كما كشف مصدر من مجلس النواب الليبي، الداعم لحفتر، بعض تفاصيل اللقاء، وقال إن السراج رفض 
أن  إال  الصخيرات،  اتفاق  للسراج بحكم  الممنوح  المنصب  للجيش، وهو  األعلى  القائد  إلغاء منصب  مقترح 
التغلب على هذا األمر جاء عن طريق اقتراح إنشاء مجلس أمن قومي مصغر تتوزع فيه صالحية القائد األعلى 

بين حفتر، باعتباره القائد العام بقرار البرلمان، والسراج، باعتباره القائد األعلى بنص االتفاق السياسي.
كثيرا  وضع  حفتر  إن  تقول  الوفاق  بحكومة  مسؤولون  التي سربها  المعلومات  فإن  اآلخر،  الجانب  على 
من الشروط إلنهاء مرحلة االنتقال السياسي، من ضمنها تكوين لجنة لإلشراف على صياغة الدستور، هذا 
الشرط يصطدم بشرعية لجنة صياغة الدستور المنتخبة من قبل الشعب، وبالتالي ال يمكن تمريره. كما 

اشترط أن يكون طرفا مؤثرا ورئيسيا في القرارات األمنية بالبالد.
هذه التفاهمات والتفاهمات السابقة التي ضمت أطراف النزاع في باريس وباليرمو كان يمكن أن تكون 
داعمة للملتقى الوطني الذي كان سيعقد في غدامس. إال أن السيد حفتر، ربما لقراءة خاطئة في تقدير قوة 
خصمه، وثقته في الدول الداعمة جعله يفضل خيار الحرب والمعالجة األمنية التي تبناها منذ أن بدأ عمليته 

المسماة بالكرامة، أي قبل أن ينال تعيينه وتسميته بالقائد العام للقوات المسلحة من قبل البرلمان.
خيار حفتر الذي دفعته إليه مصر واإلمارات، وباركته السعودية في لقاء المشير حفتر مع الملك سلمان، 
الذي جاء بدعوة رسمية من المملكة قبل أسبوع من العملية، ودعمته فرنسا وروسيا وحتى اإلدارة األميركية، 
هذا الخيار سبب حتى اآلن في تهجير أكثر من 120 ألف شخص، ومات من الطرفين ما ال يقل عن 1000 
قتيل، وتجاوز عدد الجرحى 5000 جريح، ودمر أحياء كاملة في عديد من ضواحي المدينة الجنوبية. ناهيك 
بالنهب الذي نال األحياء التي تدور فيها رحى الحرب، والشرخ الذي أحدثه في النسيج االجتماعي. أضف إلى 
كل ذلك هدر الوقت وتعطيل الحلول السلمية، وكلفة القتال المادية، وعدم وضوح نهاية لهذه الحرب غير 

المبررة.
وفي تقديري، ربما عدم وضوح نهاية الحرب من أخطر األمور التي ستواجه وتعمق األزمة الليبية، لذلك 
فإن كسب أحد طرفي النزاع الحرب لن يحقق ما يرجوه المواطن الليبي الذي لم يكن طرفا فيها. فما الذي 

سيحدث إن افترضنا مثال انتصار قوات حفتر وسيطرتها على العاصمة ثم البالد؟
قبل  من  عليها  يطلق  كما  طرابلس«،  »تحرير  عند  فإنه  حفتر  بقيادة  العامة  القيادة  تصريحات  حسب 
الجيش، ستدخل ليبيا في مرحلة انتقالية منضبطة، يتم فيها حل كل الميليشيات ونزع سالحها، كما سيتم 
إسقاط األجسام المنبثقة من اتفاق الصخيرات، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التحضير 

لالنتخابات.
طبعا، ال شك أن هذا الكالم جميل، ولكن يعترضه كثير من األسئلة. أولها: ماذا سيحل بخصوم حفتر؟ 
خصوصا وقد رأينا في بداية الحرب أن اآللة اإلعالمية لحفتر ادعت أن وزراء حكومة الوفاق وأعضاء مجلس 
الدولة قد حزموا حقائبهم وفروا بمن فيهم رئيس المجلس، فائز السراج. ثم: هل هناك ضمانات لتنفيذ 
هذه التصريحات، بمعنى هل هناك ضمانات أن ال يتراجع حفتر عن خطته ويستحوذ بقوة السالح على مقاليد 
الدولة؟ كذلك: ما الدور الذي يسعى حفتر إلى تحقيقه لنفسه؟ ال شك أن الجواب عن هذه األسئلة غير متاح 

ألكثر المتفائلين بنتائج عملية حفتر.
بالمقابل، ماذا لو استطاعت حكومة الوفاق كسب المعركة وهزيمة قوات حفتر؟ هل تستطيع هذه القوات 
الوصول إلى بنغازي و»تحريرها« من قبضة حفتر؟ ورغم أن فرضية كسب حكومة الوفاق المعركة أمر وارد 
جدا، خصوصا إذا نظرنا إلى صمود عناصرها البطولي أمام آلة الحرب، التي يتزعمها حفتر، والمدعومة بقوة 
من دول عدة، واستمرار الدعم التركي وربما القطري لها، كذلك استردادها غريان، على أهميتها المحورية في 
عملية حفتر، والتضييق على ترهونة، المخزن البشري لقواته، فإنني أعتقد أن قدرة حكومة الوفاق على تتبع 
فلول حفتر ومحاصرته في الرجمة أمر غير وارد، وبالتالي ربما خسارة حفتر ستعمل هذه المرة على تقسيم 

البلد فعليا، ورسم حدود دولية بين شطريه.
لهذا  المستويات،  وكل  األصعدة  كل  على  جدا  كبيرة  طرابلس  معركة  في  البديلة  الفرصة  ضريبة  إن 
فالتقييم األمثل لعملية طرابلس يرقى إلى أن يكون جريمة مكتملة ورهانا خاسرا، يجر ليبيا إلى االستبداد 
أو التشظي، وكالهما لن يسعد لهما المواطن الليبي، الذي حولوا حلمه إلى كابوس. وألني أرى النصر ألحد 
الطرفين لن يكون فيه خير لليبيا، أتمنى أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، وأن تعمل البعثة األممية على 
إقناع مجلس األمن بالتدخل الجدي في تنفيذ االتفاقية التي باركتها بقراراتها المتعددة، ذلك أن التفكير في 
إنتاج اتفاقية جديدة في الوضع الراهن خيار ال يمكن المراهنة على نتائجه. وإني أجزم بأن العمل على اتفاقية 
الصخيرات، مع بعض التعديالت إن اقتضى األمر، هو أيسر الحلول للوصول بالبالد إلى انتخابات عامة تخرج 
كل األجسام الموجودة، التي أسهمت في األزمة من المشهد السياسي، واستبدال وجوه وأجسام جديدة بها، 

لم يفسدها االستقطاب الذي انجرت إليه األجسام الموجودة.

الذكرى الخمسون لبداية 
مسلسل الفشل!
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 صوت ليبيا الدولي
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مدير التحرير
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تونس بني مدرج الجامعة والزنزانة )1 - 2(

نقد على الهوية )1 - 2(

يمتحن  لم  أنه  مع  الطباشير  من  إال  نظيفة  يده  أحدهما 
عدم  أو  فساد  بشبهات  متهم  والثاني  بمنصب،  اآلن  حتى 
الدستور  الشاشة منظرا في  نزاهة، أحدهما كان يخرج على 
والقوانين والحقوق، والثاني كان يخرج على الشاشة وهو يوزع 
التونسي. كان بن  المساعدات للفقراء في هامش الهامش 
سعيد يتحدث بلغة عربية فصيحة عن مبادئ عامة والقروي 

يتحدث بلهجة تونسية متلعثمة عن جزئيات خاصة.
انقسم الشارع التونسي، أو قلة منه شاركت في االنتخابات، 
بنية  صياغة  في  طموحاته  عن  اللبق  المتحدث  النزيه  بين 
تحتية تشريعية لتونس تضمن حقوق الجميع وتكافل الفرص، 
وبين متهم بتهرب من الضرائب وغسيل أموال يتحدث عن 
الفقر والبطالة وعن إعادة هيكلة االقتصاد التونسي بعقلية 

رجل أعمال ناجح.
كان الناخب التونسي منقسما بين النزيه النظري، والمتهم 
بورقيبة  معطف  من  خرج  الــذي  بين  العملي،  بالالنزاهة 
الهوى  المحافظة ذات  ابتعد عنه بشخصيته  الذي  القانوني 
الليبرالي  بورقيبة  معطف  من  خرج  الذي  وبين  اإلسالمي، 
الذي تعتبره أوساط الشباب أحفورة باقية من متحف النظام 

البوليسي العتيد.
جديدة  باستعراضات  التونسية  والمراسم  الميديا  قامت 
ضمنها  ومن  الديمقراطي،  نجاحها  لمشاهد  المنطقة  على 
المناظرات التلفزيونية بين المرشحين في مشاهد لم نرها 
إال في حمالت االنتخابات الرئاسية األمريكية، حيث النموذج 
األمريكي الشهير والذي عادة يتابعه العالم برمته أصبح أثيرا 
لدى التجربة التونسية، وحتى خروج رغبة الناخبين عن الطبقة 
ولرجل  لمستقل  اآلن  حتى  وانتخابها  التقليدية  السياسية 
انتخاب  يشبه  المعروفة  السياسية  النخبة  خارج  من  أعمال 
أحد، وفنّد كل توقعات  الذي جاء من حيث ال يتوقع  ترامب 

مؤسسات استطالع الرأي العريقة في الواليات المتحدة.
لكن الفارق أن تونس نظامها نيابي، وصالحيات الرئيس 

المذكور )ص 55( على أنه »ليس جوهرا وال طبعا أو طبيعة وال عقلية، 
إنه فقط جملة المفاهيم واآلليات الذهنية التي يتم بها إنتاج المعرفة 
داخل هذه الثقافة« ويضيف »‘‘أما العقل العربي‘‘ هكذا باإلجمال فهو 

شيء تجريدي«.
وحدة  على  طرابيشي  »إصــرار  خليفة  محمد  يضيف  ذاته  السياق  في 
العقل العربي- اإلسالمي يضعه بالضرورة خارج هذا العقل، حالة كونه 
غير مسلم!«. وهنا نلمس ازدواجية المعايير، فاإلصرار على وحدة العقل 
العربي- اإلسالمي من قبل شخص عربي غير مسلم يضعه، حتما، من 
وجهة نظر محمد خليفة، خارج هذا العقل، بينما »نقد العقل العربي« من 
قبل شخص عربي مسلم يضعه داخل هذا العقل!. في حين أن المعروف 
أنه عند الحديث عن النقد فإننا نضع أنفسنا، ضرورة، إذا كنا نقادا جادين، 
خارج ما ننقده. كما أن محمد خليفة سكت عن أن الجابري يتحدث عن 
العقل العربي فقط، وال يلحق به صفة »اإلسالمي« على غرار ما يفعل 

طرابيشي.
يأخذ محمد خليفة على طرابيشي قوله إن الجابري »فوت على نفسه 
فرصة لتطوير موقف نقدي فعاًل من هذا العقل ]المكوَّن[، أي موقف 
ينطلق من المواقع المتقدمة للعقل المكوِّن ليسجل ضربا من السبق 
والتعالي« على العقل المكوَّن وليراه بضرب من االسترجاع، في نسبيته 
وتاريخيته بوصفه عقاًل لحقبة تاريخية محددة ال للتاريخ، عقاًل لحضارة 
بعينها ال للحضارة، عقال أسيرا لمعطياته ومرشحا بالتالي ألن يتجاوزه 
هذا  خليفة  محمد  ويفسر   ،)12 ص  العقل،  نظرية  )طرابيشي،  العقل. 
القول على أساس أن طرابيشي يعني »أن الجابري قد أخفق في أن يجعل 
من العقل إلها يتعالى على العقل العربي- المسلم )العقيم( الذي تجاوزه 
التاريخ )ألن اهلل والعقل والتاريخ شيء واحد، عند هيجل ومن لف لفه(. 
التاريخ مرة أخرى«.  أو  العقل  الجابري هذا مرشح ألن يتجاوزه  وإخفاق 
نحن لدينا نص لطرابيشي نفسه مقارب لنصه هذا، مثبت في كتابه 
»إشكاليات العقل العربي«*** وهو الكتاب التالي لكتاب »نظرية العقل« 

الذي ينقل عنه محمد خليفة هذا الشاهد، يقول النص:
وهو ]الجابري[ بعدم استيعابه إشكالية العقل المكوِّن والعقل المكوَّن، 
وباعتباره بالتالي »عصر التدوين عصر العقل المكوَّن – مع أنه عصر 
نموذجي الشتغال العقل المكوِّن – قد حجب عن الوعي اإلبستمولوجي 
إمكانية قراءة جدلية ثنائية الطور للحضارة العربية اإلسالمية: في طور 
األول  القرنين  بين  ما  المكوِّن  العقل  مع  المتطابق  األولى  عظمتها 
العقل  سيادة  مع  المتطابق  وانحطاطها  أفولها  طور  وفي  والخامس، 
المكوَّن – وقد تبلور ثم تحجر - في الحقبة ما بين القرنين السادس 
والثالث عشر« )ص 70(. فأين هو الخلل في هذه الرؤية للسياق التاريخي 
للحضارة العربية اإلسالمية ]يصر جورج طرابيشي على صفة اإلسالمية 
للحضارة العربية، على خالف محمد عابد الجابري الذي يكتفي بوصف 
محمد  بها  استشهد  التي  األولى  بصيغته  النص  في  وحتى  العربية[. 
طرابيشي  قول  بين  والتناقض  التعارض  وجه  هو  أين  نسأل:  خليفة 
بنسبية وتاريخية العقل العربي بوصفه »عقال لحقبة تاريخية محددة... 
أنه »فقط جملة  العربي على  للعقل  الجابري في تعريفه  إلخ« وتأكيد 

بعد تقدم 36 مرشحا تمخضت االنتخابات الرئاسية التونسية 
السابع  الرئيس  النتخاب  النهائية  للجولة  مرشّحَيْن  عن 
بطريقة  ديمقراطيا  المنتخب  والثاني  تونس،  لجمهورية 

مباشرة.
وخاضا  التمهيدية،  التصفيات  تجاوزا  اللذان  المرشحان 
متوقع  وغير  منظور  غير  مكان  من  خرجا  النهائية،  المباراة 
النخبة  أوســاط  في  يحدث  ما  يرصدون  الذين  للمراقبين 
السياسية ويجهلون ما يحدث في القاعدة االجتماعية، وهذا 
البحوث  مراكز  وغياب  المجتمعات،  في  يتغير  بما  الجهل 
العربي  والربيع  التونسية  الثورة  جعل  ما  هو  االجتماعية، 
مفاجأة للعالم القريب والبعيد لدرجة ارتباك ردات فعل ساسة 

العالم تجاهها.
الحاصل أن القلة التي شاركت في االنتخابات أعطت مؤشرا 
تماما  مختلفين  مشروعين  تجاه  التونسي  الشارع  بانقسام 
على كفر شريحة  أعطت مؤشرا  أخرى  من جهة، ومن جهة 
اجتماعية باللعبة السياسية من أصلها، وكفر الشارع بالنخبة 
التقليدية،  وباألحزاب  السابقة  المرحلة  في  تكررت  التي 
متناغمة مع متغيرات العالم الذي أصبح حتى في أعتى الدول 
المنظمات  تأثير  عن  بعيدا  احتجاجاته  ينظم  الديمقراطية 
ومواقع  المعلومات  ثورة  بأن  يشي  ما  واألحــزاب،  والنقابات 
المستقلة  الشخصية  أو  الفرد  أنتجت  فيما  أنتجت  التواصل 
التي من الممكن أن تنخرط مع جموع تشبهها في فردانيتها 
ـ رغم اختالف طبقاتها ورؤاها  واستقالليتها، وما يجمعها عادةـ 
ومشاربها ــ اإلحساس المشترك بتوحش السلطة التقليدية 

)ديمقراطية كانت أم ليست(.
هذا ما عبر عنه الشارع التونسي، الذي انحاز إلى مرشحين 
الجامعة  مــدرج  من  جاء  أحدهما  شــيء.  كل  في  مختلفين 
والثاني من السجن، أحدهما محافظ والثاني ليبرالي، أحدهما 
أكاديمي بارز والثاني رجل أعمال، أحدهما مختص في القانون 
اإلعالم،  في  والثاني  خصوصا،  الدستوري  والقانون  عموما 

يقول نصر حامد أبو زيد* إنه »حين يذكر موضوع الدراسات اإلسالمية، 
يبدأ الناس يفكرون باإليمان وليس بالبحث العلمي« )ص: 88(. ويزداد 
المهمة  لهذه  المتصدي  كان  إذا  واإليمان  الكفر  تحديد  على  اإلصرار 

عربيا يدل اسمه على أنه من وسط مسيحي.
نلمس النقطة األخيرة بالذات في مقال محمد خليفة »فضاء النقد« الذي 
نشر على حلقتين في الموقع اإللكتروني »بوابة الوسط« التابع لصحيفة 
»الوسط«. والذي يتناول فيه نقد طرابيشي، من خالل مشروعه الضخم 
»نقد نقد العقل العربي« نقدَ الجابري في مشروعه، الضخم أيضا، »نقد 

العقل العربي«.
يقول محمد خليفة »القدر المتيقن لدي هو أن طرابيشي ليس مسلما«. 
ويقول أيضا »وأيما كان دين طرابيشي أو أيديولوجيته يظل ذلك غير 
ذي قيمة عندي طالما هو غير »مسلم«. وباعتباره غير مسلم )الكاتب لم 
يستخدم لفظة »كافر« وهذا يحمد له( فإنه »يؤله العقل«. ونحن نرى 
أن في هذا التعبير مغالطة معرفية كبرى تفضي )كي ال نقول: تهدف( 
إلى تحريض القارئ العربي المسلم ضد جورج طرابيشي الكاتب العربي 
غير المسلم. وجوهر المغالطة أن تعبير »تأليه العقل« يستخدم بمعنى 
مجازي المقصود منه أن العقل أصبح مرجعا في معالجة القضايا والحكم 
على األشياء بدال من التوجه الديني الذي يضع التاريخ اإلنساني برمته 
والمصير البشري بجملته بين يدي القدر. وال يعني أن العقل حل محل 
اإلله وصار يقدس ويعبد من خالل طقوس وتقربات، مثلما يوحي تشديد 
محمد خليفة على فكرة »تأليه العقل« في أكثر من مكان من مقاله. 
األمر هنا مجاز صرف، كأن نقول »الجمل سفينة الصحراء«. فعمليا ال 
عالقة للجمل، الذي هو كائن حي، بالسفينة المصنوعة من خشب، سوى 
أنهما وسيلتا نقل وتنقل، وقد تستخدمان في الحروب، وال عالقة للصحراء 
بالبحر إال من باب المجاز والتأويل. أو كأن نقول »السحر علم اإلنسان 
البدائي« فال عالقة للسحر بالعلم وإنما المقصود أن اإلنسان البدائي 

كان يتوق إلى أن يحقق بالسحر ما صار يحققه اإلنسان الحديث بالعلم.
ويضيف محمد خليفة »كون طرابيشي غير مسلم )مسيحي( مكنه من 
التماهي في الحضارة الغربية بما فيها من فكر وثقافة« والكاتب هنا 
يستخدم تعبيرا دقيقا هو »التماهي« المشتق من الماهية، والمقصود 
أن الفكر الغربي يشكل جزءا، على األقل، من وجدان جورج طرابيشي 
وهويته. ويضيف »وهذا القدر من التماهي في الفكر الغربي، حتى ال 
نقول الحضارة الغربية، ال يستطيعه المسلم. وهذه هي نقطة ضعف 
ليصنع منه عقاًل مستقاًل، ونظيرا  )العربي(  للسان  انحاز  الذي  الجابري 
كتابا  مخصصا  بالرفض،  طرابيشي  فقابله  الحديث،  الغربي  للعقل 

بالكامل )408 صفحات( لوحدة العقل العربي اإلسالمي«!
لست أدري أين انحياز الجابري للسان العربي ليصنع منه عقال مستقال... 
إلخ! ففي كتابه »إشكاليات العقل العربي« )قرأنا الكتاب مؤخرا وهو في 
حوزتنا، لكننا نعتمد هنا على إسكندر عبدالنور** »يرفض طرابيشي... 
تأكيدات الجابري التي تحط من قدر اللغة العربية – وخصوصا القول بأن 
هذه اللغة ‘‘حسية‘‘ و ‘‘ال تاريخية‘‘« )ص 57(. وأين هو االستقالل في 
تعريف الجابري للعقل العربي، مثلما أورده إسكندر عبدالنور في الكتاب 

تتعلق  وال  جدا،  محدودة  الضجة  هذه  كل  حوله  تثار  التي 
بشؤون المواطنين وهمومهم اليومية التي يتحدثون عنها 
والحكومة،  البرلمان  صالحيات  ضمن  وهي  وعودهم  في 
ولعل شكوى الرئيس السابق السبسي من هذا الواقع كانت 
تركيز  لذلك كان  أواخر حياته.  بها كثيرا في  وأدلى  واضحة 
التي  ــ الذي مازال يتمتع بشعبية في تونس  حزب النهضة 
التي  التشريعية  االنتخابات  على  ــ  التناقضات  فيها  تتصارع 
حقق فيها المركز األول والتي تخوله عبر التحالف مع بعض 
في  بالحكومة  شبيهة  حكومة  تشكل  ألن  األخرى  األحــزاب 
المغرب، ورغم رسالة االمتعاض والرفض التي وجهها الناخب 
االنتخابات  في  الفائزة  األحــزاب  أن  إال  لألحزاب  التونسي 
مصير  في  وتتحكم  الحكومة  ستشكل  التي  هي  التشريعية 
هذا الناخب وأحالمه، وستكون وعود الرئيس في ترسيخ دولة 
القانون ومحاربة الفساد رهنًا بعالقته معها، فحزب النهضة 
بن  لفوز  متحمس  النيابة  باالنتخابات  الفائز  )اإلسالموي( 
اسعيد )القادم من الجامعة( الذي يعتبره الغنوشي )القادم من 

الجامع( قريبا منه ويعتبر منافسه القروي وحزبه خطًا أحمر.
من  كبيرة  أغلبية  عــزوف  هو  األهــم  المؤشر  فإن  أخيرا 
تعتبر  التونسية  التجربة  أن  رغم  المشاركة  على  الناخبين 
بل  العربي،  الربيع  نجاحا على مستوى دول  واألكثر  األفضل 
إنها تعتبر رائدة على مستوى تاريخ الدول العربية، و أتوقع 
أن يكون اإلقبال أفضل في الجولة الثانية، فالجمهور التونسي 
العاشق لكرة القدم لم يوِل أهمية للتصفيات التمهيدية لكنه 

سيشارك بحماس في المباراة النهائية بين المرشحين.
الربيع  )باكورة  تونس  في  الديمقراطية  للتجربة  أتمنى 
أن  حقيقة  من  تنطلق  وأن  تنجح،  وأن  تستمر،  أن  العربي( 
النجاح االقتصادي دائما هو محك نجاح أي تجربة ديمقراطية 
في العالم، فمع فشل االقتصاد وانتشار الفساد واتساع الهوة 
تستمر،  أن  ديمقراطية  ألي  يمكن  ال  واألغنياء  الفقراء  بين 
وأن الرفع من مستوى المعيشة وتحقيق معدالت نمو هامة 
وليس  مدروسة  خطط  إلى  يحتاج  الشعب  منها  يستفيد 
الفقراء والعاطلين كما فعل ويفعل  إلى توزيع صدقات على 
القروي، وال إلى مجرد حقوق دستورية وتشريعات على الورق 

كما يروّج بن اسعيد لحملته.
السجن  من  القروي  خروج  بعد  السابقة  السطور  ٌكتبت 

وأثناء الصمت االنتخابي.
وبفارق  اسعيد،  بن  قيس  المرشح  أخيرا  فاز  وقد  أما 
الساعات  في  للمشاركة  الشبابي  الحماس  زياد  مع  كبير، 
الشارع  أن  فيعني  لالقتراع،  المخصص  الوقت  من  األخيرة 
مرشح  وراء  ذهب  قد  خصوصا  الشباب  وطبقة  التونسي 
ال  والذي  ملموسا  برنامجا  يقدم  لم  الذي  العامة  المبادئ 
تحت  سيضعه  ما  تدعمه  برلمانية  بكتلة  كمستقل  يتمتع 
بينما  البرلمان،  داخل  المهمة  الكتل  ذات  األحزاب  ضغوط 
اإلنجاز  محك  ستكون  بالرئيس  القادمة  الحكومة  عالقة 
الممكن في تونس التي ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية 
مختلط  نظام  في  الشباب،  بين  البطالة  من  عالية  ونسب 
أربك الفترة الماضية، وهو النظام الذي طالما انتقده قيس 
ومعرقال  الناشئة  للديمقراطيات  مربكا  باعتباره  اسعيد  بن 
لسالسة تنفيذ الوعود والبرامج المقترحة، فهل سينجح بن 
عبر  أو  التشريعية،  السلطة  داخل  المستقلين  عبر  اسعيد 
في  البرلمان،  داخل  المحافظة  األحزاب  بعض  مع  تحالفه 
إعادة هيكلة البنية القانونية والتشريعية التي تقوم عليها 
تناغم  ويخدم  المعلنة  مبادئه  يخدم  فيما  الجديدة  تونس 
األيام  المختلفة دون تضارب اختصاصات؟.  السلطات  عمل 
هي  بدأت  كما  التونسية  التجربة  وتبقى  ستجيب،  القادمة 
الملهمة للمنطقة، وهي التي تؤكد أن وعود الربيع العربي 
قادمة وستجتاح المنطقة، وال فارق سوى في التوقيت الذي 
تحكمه ظروف كل شعب، فشرار نار البوعزيزي ما زال يتنقل 
نجت  أنها  تعتقد  التي  النظم  كل  وعلى  لمكان،  مكان  من 
أن  وانتكست،  عليه  تحايلت  أو  التاريخي؛  التغيير  هذا  من 
تنتظر ضوء هذه النار، ألن المستقبل للشبان الذين انتخبوا 
خارج  من  ولمرشح  الجامعة  لمدرج  وانحازوا  القانون  دولة 
معنى  تفهم  لم  زالت  ما  التي  التقليدية  السياسية  الطبقة 
الكرامة  وجه  في  البوعزيزي  أيقظه  الذي  الفردية  الكرامة 
المائعة التي طالما تغنت بها النظم الفاشية وهي تدوس 

مواطنيها كل يوم.

هذه  داخل  المعرفة  إنتاج  بها  يتم  التي  الذهنية  واآلليات  المفاهيم 
بطبيعة  قابلة،  الذهنية«  واآلليات  »المفاهيم  هذه  إن  إذ  الثقافة«؟!. 
األمر، للتغير والتطور. كما أن القول بأن هذا العقل »ليس جوهرا« يعني 
أنه داخل في التاريخ، يتأثر به ويؤثر فيه، وبالتالي يلحقه التغير، وليس 

معطى ثابتا متعاليا على التاريخ.
الحضارة  »في  طرابيشي  جورج  »تماهي«  مسألة  لمناقشة  واستكماال 
الغربية بما فيها من فكر وثقافة« لست أدري على أي أساس، غير كون 
جورج طرابيشي ليس مسلما، بنى محمد خليفة حكمه هذا. فإذا كان 
إحاطة  فإن  فيه،  الغربي وتعمقه  بالفكر  إحاطة طرابيشي  على أساس 
عن  يقالن  ال  الفكر  هذا  في  وتعمقه  المسلم،  الجابري،  عابد  محمد 
مستوى طرابيشي، كما أن إحاطة هذا بالفكر العربي- اإلسالمي ال تقل 

عن مستوى ذاك.
وفي هذا السياق لدينا شاهد واضح على عدم »تماهي« جورج طرابيشي 
مع الفكر الغربي نورده اعتمادا على إسكندر عبدالنور )ص 56( )ولست 
فيقبل  مسلما،  اسمه  على  بناء  سيعتبره،  خليفة  محمد  كان  إن  أدري 

شهادته، أو غير مسلم فيرفضها(. يقول عبد النور:
يعلن  الذي  العقل«  »نظرية  ]وهو  األول  كتابه  في  طرابيشي  يفحص 
محمد خليفة في مقاله أنه قد قرأه[ الفجوات في فهم الجابري لمراجعه 
الغربية األساسية. ينصب الجزء األكبر من هذا المجلد على رفض موقف 
واألوربية  والعربية  اليونانية  الثالث  »الحضارات  بأن  القائل  الجابري 
الحديثة هي وحدها التي أنتجت ليس فقط العلم، بل نظريات في العلم، 
التفكير  ليس فقط  مارست  التي   – نعلم  ما  إنها وحدها – في حدود 
بالعقل بل أيضا التفكير في العقل« ]تتم اإلحالة إلى محمد عابد الجابري 
»تكوين العقل العربي«[ أكب طرابيشي على رفض هذه االستنتاجات 
باللجوء إلى الصياغات الهيغلية المفهومية للعقل، مع عرض مستفيض 
لفكر ما بين النهرين )Mesopotamia(. وكل من الفكر الصيني القديم 
والهندي، وذلك كي يبين أن التفكير العلمي ومسلماته كان يمارس في 
تلك الحضارات. كما قام طرابيشي بفحص الفلسفة الفينيقية مطوال في 
سعي منه للبرهنة على أنها تشكل أساس الفلسفة ما قبل السقراطية، 
وأن التفكير والسلوك اليوناني لم يكونا عقالنيين وديمقراطيين، كما 
زعم الجابري. وإذن، فالجابري »أقرب« إلى »التماهي« مع الفكر الغربي 

منه إلى طرابيشي.
إن نقد محمد خليفة لجورج طرابيشي، هو نقد على الهوية، وليس على 

العلم والمعرفة.
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لندن.  مدارس  في  حضوره،  عن  الجديد  الدراسي  العام  وأعلن  الصيفية،  المدرسية  العطلة  انتهت 
ستة  أعمارهم  ازدادت  وقد  جديد،  من  بالتالميذ،  عمرت  ما  سرعان  التالميذ  من  الخالية  الشوارع 
رفاقهم  وإلى  التلمذة،  حياة  إلى  بعودتهم  الفرحون  منهم  قلياًل.  قاماتهم  وطالت  أخرى،  أسابيع 
وأصدقائهم، ومنهم الكارهون الذين تشعر أنهم يُدفعون دفعًا إلى العودة، وفي قلوبهم وعيونهم 

الواجبات المدرسية. الراحة واالستجمام، واللعب، بعيدًا عن أجواء  أيام  حسرات على انقضاء 
الشوارع،  في  المرورية  الحركة  إلى  االزدحــام  عودة  تعني  أبوابها  فتح  إلى  المدارس  عودة 
طريقهم  في  وهم  وضجيجهم  متنها.  وعلى  العامة،  الحافالت  وقوف  محطات  في  التالميذ  وتزاحم 
فصل  ودنو  الصيف،  فصل  بنهاية  حقًا،  يشعرني،  االزدحام  ذلك  منها.  العودة  ولدى  المدارس  إلى 
على  الطفو  إلى  التالميذ  وعودة  المدرسي،  العام  عودة  لكن  أحزن.  أو  أفرح  هل  أعرف  فال  الخريف. 
فجأة،  عادت،  الحياة  كأن  أو  الوجود،  إلى  عادت  قد  غائبة  حياة  وكأن  يشعرني  الحياة،  نهر  مياه 
لعبهم،  وفي  الجنسين،  من  التالميذ،  ضحكات  طراوة  خالل  من  ولصخبها،  ولتنوعها،  لزخرفها، 
الجديدة،  المدرسية  أزيائهم  في  وجماعات،  فرادى،  واألرصفة  الشوارع  يذرعون  وهم  ومناكفاتهم، 

والهموم. المسؤوليات،  ثقل  النبضات واألحالم، وخالية من  بقلوب طليقة  المميزة، 
رؤية التالميذ في طريقهم إلى المدارس والعودة منها، تثير في قلبي مزيجًا من مشاعر مختلفة. 
جهة  إلى  بإصبعه  ومشيرًا  واهتمامي،  انتباهي  للفت  طلبًا  كتفي،  على  يربت  كمن  جهة،  من  فهي 
ما، ناصحا بالنظر إلى ما تركتُ خلفي من حياة، عالها غبار الزمن، حتى تكاد تتالشى في النسيان. 
فالتفتُ بقلبي، إلى أيام التلمذة، وأراني أخوض بقدمين صغيرتين في شوارع طرابلس، في طريقي 
بقلب  النهار،  تعاريج  أول  إلى  الصباح  باب  من  وداخال  جلدية،  حقيبة  يدي  في  حاماًل  المدرسة،  إلى 
طري، وبعينين كطيرين، يطيران بحرّية، محلقين في سماء مفتوحة على أفق فسيح. أسير بخطوات 
عنه  نفض  وقد  والعالم  األبواب،  مشرعة  الدنيا  وأمامي  المزاج،  لتصاريف  وفقا  متمهلة،  أو  سريعة، 
وباعثة على  دافئة،  بعد،  تتلوث  لم  أشعة شمس  لتدخلها  نوافذه  وفتح  والنعاس،  النوم  غبار  جسده 
مبتهجًا،  نحوها،  فأسير  الحنين،  سهول  وتناديني  اغتباط،  من  فيض  فيغمرني  والنشاط،  البهجة 

مانحًا روحي فرصة االبتهاج في دفئها، وأريجها.
في السنوات األخيرة، بدأت عودة العام الدراسي تثير في قلبي شيئًا من شجن وأسى، بمذاق مُرّ، 
الزمن، واستلب منه حياته، وأحالمه، وشبابه، وحاد به عن تحقيق طموحاته،  وبإحساس من خدعه 
أو بال وطن  انتهى به المطاف، وحيدًا، منفيًّا، في أرض كهولته، بال وطن يتوكأ على أحالمه،  حتى 
من  عرف  ما  تشبه  ال  بعيدة،  سماء  وتحت  غريبة،  أخرى،  لغة،  مضارب  وفي  لكهولته،  ملجأ  يكون 
سموات. يعيش مستوحدًا، وغارقا في لجج وتعاريج وقت زئبقي، ومتاعب تفاصيل العيش، وما يحدثه 
اليومي،  واقعه  تضاريس  في  سيره  لدى  ارتباكات  من  يسببه  وما  القلب،  نبض  في  إرباكات  من 
أضحى  حتى  الوحشة،  به  أحاقت  وبقلب  العمر،  حمولة  ثقل  حمل  على  قادرتين  تعودا  لم  بقدمين 

ملجأ لحزن مقيم، وكِنّا لشجو طيوره.
ومعاناتهم،  بالدي،  تالميذ  بمأساة  أيضًا،  تذكرني،  مدارسهم،  إلى  عائدين  التالميذ،  رؤية 
من  والتشريد  بالموت،  يوم،  كل  مهددون،  وهم  اإلنسانية،  غير  والتعليمية  المعيشية  وظروفهم 
ديارهم، أو تدمير مدارسهم، أو تحولها إلى مالجئ للمشردين، الذين حرمتهم حروب الصراع على 
المال العام والسلطة، خالل ثمانية أعوام، من العيش، وكدرت عليهم صفو حيواتهم، وأحالتهم إلى 
الجئين في بالدهم، وأعادت بهم عجلة الزمن إلى الوراء، فصاروا، في بلد نفطي، في القرن الواحد 

والعشرين، يعيشون دون كهرباء، ومياه شرب، ومدارس، ودواء، ووقود!
يسمع  ال  بلد،  إلى  نعم،  من  اهلل  منحها  وما  إمكانياتها،  بكل  ليبيا،  تتحول  أن  يتوقع  كان  من 
طفولتهم  حدائق  في  للعب  وقتا  فيه  يجدون  وال  القذائف،  وأصوات  الرصاص،  أزيز  إال  األطفال  فيه 
للتالميذ مدارس تستقبلهم، وتعلمهم،  يتوافر  آمنة، وال  وصباهم، والفرح والحبور في شوارع وأزقة 

للمستقبل؟ والبناء  العلم  طريق  على  وتضعهم 
الذين بأياديهم السالح، ومقاليد السلطة، وتتراكم األموال في حساباتهم المصرفية، وخزائنهم، 
استمرار  على  حرصا  إال  تزيدهم  وال  شيئا  األليمة،  المعاناة  تلك  تعنيهم،  ال  وخارجها  البالد  داخل 
آمنة  الحالي بكل سوءه وسوءاته، بعد أن اطمأنوا على حياة أوالدهم وذويهم، بتوفير حياة  الوضع 
رسوم  وبأغلى  متاحة،  مدارس  أرقى  في  تعليم،  أفضل  على  حصولهم  من  والتأكد  الخارج،  في  لهم 

ومصاريف.
عام دراسي جديد وسعيد لتالميذ مدارس لندن، أما تالميذ ليبيا فلهم رب كريم.

في مطلع التسعينيات، انتشر مصطلح »أميه بيضا« تزامن مع انتشار )جالونيات( المشروب الكحولي المصنع 
محليا، الذي يسمى في الشرق: )جرابا( وفي الغرب )بوخه(. في الشرق طور هذا المشروب عمال الشركة 

البولندية، التي نفذت مباني مدينة المرج، تلك المدينة اآلمنة الجميلة، التي دمرها زلزال سنة 1963.
القرن  ستينيات  منتصف  في  العمل  مباشرتهم  بدء  من  األبيض،  الماء  ذلك  العمال  أولئك  يبتكر  لم 
الماضي، وإنما من بعد أن تمكن تنظيم »الضباط الوحدويون األحرار« من إسقاط النظام الملكي وقيام 
الجمهورية، التي استهلت عهدها بمنع تداول وشرب الخمور؛ واألرجح أن القرار صدر في اليوم الرابع من 
سبتمبر، مباشرة من بعد رفع حظر التجول، فلقد طفقت سيارة )جيب( مزدحمة بشباب من سوق الحشيش، 
أو شارع سي على الوحيشي، كنت أعرف معظمهم، وكان يقودها أحد رفاق طفولتي. كانوا مبتهجين، بقيام 
أمام اإلذاعة، يشربون من  البالد، ثم استقروا  الملكية، ظلوا يجوبون شوارع وسط  الجمهورية وسقوط 
زجاجاتهم، ويشتمون العهد الذي اعتقدوا أنه ظلمهم، ويغنون في الوقت نفسه للجمهورية الليبية، ملوحين 
الكحول  تداول  يمنع  أمامها،  يقفون  التي  اإلذاعة،  قرار، من مبنى  الفور  فأذيع على  الخضراء،  بزجاجاتهم 
وشربها!. مشكلة بيع وتحريم شرب الكحول كانت في ليبيا معقدة، ففي حين كان المواطنون يتناولنها 
في بارات عامة في مدن والية طرابلس، ظلت شبه محرمة في والية برقة. كان من الصعوبة تحريمها في 
طرابلس بسبب حجم الجاليات األوروبية خصوصا اإليطالية، ولما أرادت الدولة، من بعد توحيد الواليات، 
بإلغاء النظام الفيدرالي، التغلب على مشكلتها بإقرار قانون ينظم تراخيص تداولها في الشرق أيضا، نبهت 
دار اإلفتاء الحكومة إلى أنه ال يجوز تحليل ما حرمه اهلل، فاتفق أن يظل األمر على ما كان عليه، فظل الحكم 

في تناول الخمور، في الشرق خصوصا في بنغازي متروكا للشرطي ونقطة البوليس!
إرهاصات مبكرة  بدأت  1969 حتى  الكحولية، من بعد سبتمبر  المشروبات  المخزون من  نفد  إن  وما 
لتقطير الكحول؛ فتساقط المدمنون، الواحد تلو اآلخر سواء بفقدان البصر أو بالتسمم الكحولي، إلى أن 
الكثيرين من شبابنا بتصنيعه وتسويقه بتقنية متقدمة، تعلموها في مصانع  البولندية  أنقذت الشركة 

الفودكا في بولندا!
أن  أخبره  في طرابلس  عيون  تونس، ألن طبيب  إلى  عبدالمجيد  رفقة صديقنا   1990 وسافرتُ سنة 
ثمة »أميه بيضاء« في عينيه! لم أكن حينها أعرف إال )أمية( البولنديين البيضاء. ذهبنا إلى طبيب مشهور، 

ليكشف له عنها، واقترح مجيد أن أقوم أنا أيضا بالكشف نفسه!
بلهجته  متبسما  الطرابلسي  أحمد  الطبيب  قال  دقيق،  وكشف  عينيَّ،  على  سلطت  أضواء  بعد  ومن 

التونسية الظريفة:
- »أنتما كمن طلعت في رأسه شعرة بيضاء واحدة، فقرر أن يصبغ شعره كله! قوما )حوسوا( عن )أميه 

بيضاء( في حلق الوادي أفضل لكما!«.
منذ ليلتين جاءني عبدالمجيد، يعاودني عن مياهي البيضاء التي سحبوها من عيني اليسرى، وتحدثنا عن 
ذكريات كثيرة، وحكيت له عن قصتنا مع الدكتور أحمد الطرابلسي في تونس، ومزحته بشأن الماء األبيض! 
وأخبرني أنه يعاني منها، ولكنه متردد في العملية، وضحت له أنها بسيطة وذهبنا إلى الطبيب وأكد له 
ضرورة إزالتها، وتصادف أن تجرى لي عملية عيني الثانية في اليوم الذي تجرى له عملية العين األولى. فقلت 

له: »سوف نغادر المستشفى أنا بضمادة عن العين اليمنى وهو بضمادة عن العين اليسرى!«.
وخطر على بالي سعيد أبوبكر الذي قام بدور )شيبوب( أخ عنتر بن شداد، في الفيلم الذي حمل االسم 
نفسه، وهو من األفالم التي شاهدناها معا في ستينيات القرن الماضي، في سينما النهضة. فعندما أراد 
شيبوب أن يحاكي عنتر في الشعر قال لرفيقته: »نعورك عين وتعوريلي عين ونعيش عور احنا االثنين..«. 
ولكننا عشنا عمرنا ببصر وبصيرة وعاصرنا معا نظامين استمرا نصف قرن، ونتطلع إلى أن نرى نهاية هذا 
العهد الذي حضرنا منه حتى اآلن ثمانيَ سنوات! وهذه الليلة جلسنا تحت سقف اهلل في الشقة 63، ولم 

تترك لنا ذكرياتنا فرصة لنسمع ال العندليب وال طائر الشوك، وال حتى عواء الكالب ومواء القطط.
صداقتنا استمرت منذ أن أسسنا معا شركة )ماك ستاند( عند باب قهوة سي عقيلة بشارع نبوس سنة 
1955 لصناعة لعب أثاث بسيط من أغطية زجاجات المياه الغازية، ثم تطورت مع قدوم المولد النبوي إلى 
صناعة القناديل، بتوجيه من سي محمد الفقي، الرجل الذي يعشق عبدالوهاب، ويجيد غناء أغانيه، وهو الذي 
قلت لكم من قبل إنه غنى لنا ذات مساء أغنية عبدالوهاب: »أمتا الزمان يسمح يا جميل وأسهر معاك على 

شط النيل« وأجادها وانفعل حتى إن عينيه أدمعتا، وهو يقول: »لكن أنا عمري ما شفت النيل!«.
تلك الليلة تحدثنا عن هذه الصداقة التي استمرت قرابة 66 عاما، لم تنقطع، سوى فترات قصيرة أحيانا 
بسبب عمله، أو عملي وأحيانا بسبب سوء فهم، أو اختالف في قناعات بأحد النظامين اللذين عشناهما. 
اختالف وصل كثيرا حد الجدل، أو افتراءات قيلت ممن ال يحبون الوئام والرفقة الطيبة. والدته أصبحت مثل 

والدتي، ووالدتي كانت له كوالدته.
ولكن لماذا أحدثكم عنه؟ ألنه ببساطة شاهد على أدق تفاصيل حياتي، وبالتالي أنه في تقديري أفضل 
من يستطيع حل ومضاتي المتقاطعة، وبالتالي شاهد إثباتها، وأيضا قد يصحح بعضها، وإن كنت على يقين 

أن نقاء سريرته تسبب بكل تأكيد في ذاكرة ضعيفة للغاية.
سبق  ولقد  متقدة.  فذاكرتهم  منهم  وأنا  غيرهم،  أما  ضعيفة،  ذاكرة  أصحاب  الغالب  في  هم  األنقياء 
وحدثتكم عن زيارة عضو مجلس قيادة ثورة مصر سنة 1952 كمال محيي الدين حسين إلى بنغازي سنة 
1955، وما زلت أتذكر لون القميص الذي أهداه لنا بلونه الرمادي، وصور محمد نجيب، وأغنية: »يا محمد 

يا نجيب يا حتة سكره!«.
سوف تتواصل، بعون اهلل، هذه الومضات منذ سنوات الوعي المبكرة. ولعل من تابعوا حلقات قهوة سي 
عقيلة سينتبهون إلى أنني سوف أستثمر ما وثقته، خاللها، كسيرة للمكان، وما أتطلع إلى أن أنجزه اآلن هو 
سيرة لإلنسان بمحاولة لتحليل تجاذبات مما طرأ علينا منذ استقاللنا، من طفرات، قد يكون ما وصلنا إليه 
اآلن هو من نتائجها. فلقد وهبنا اهلل أساتذة علمونا أن التاريخ ليس فقط مجرد سرد لألحداث، ومكانها بقدر 

ما هو تحليل وربطها، فيجعلها بمثابة سلسلة متصلة، مفيدة.
أستاذي الدكتور فوزي جاد اهلل يرى أن مواضيع الحضارة اإلنسانية هي في مجملها تلك التي تشكل 
وسطا بين التاريخ والفلسفة. غير الكاتب »بول فين« في كتابه »أزمة المعرفة التاريخية« يقول عن التاريخ: 
».. إنه مجرد حرفة يفترض التدريب على تعليمها؛ ال لشيء إاّل ألنه مجرد أحداث يقدم المؤرخ عنها سجال 
زمنيا لتدوينها، وفي أحسن األحوال يراه فنا ينطوي على حبكة درامية..«، وأنا أقول إن لم نستفد من معرفة 

تاريخنا، فعلى أقل تقدير سوف نتسلى من حبكته الدرامية«.

جمعة بوكليب 

ومضات متقاطعة:
 )5( »ماء أبيض«



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 نظام االستمرارية  »33«
يُعد نهج استمرار الفضاء السينمائي المنضبط والمنتظم 
الذي  الدقيق،  والمونتاج  والمشاهد  اللقطات  تواصل  في 
يراعي الزمن والفعل والمكان من دون التباس من أهم أدوات 
المخرج؛ وحتى اللقطات الفردية يتعين أن تعطي انطباعا بأن 
بتسلسل  المتلقي  إيهام  يعني  وذلك  مستمر.  الفيلم  زمن 
الحقيقي  التاريخ  عن  النظر  بغض  والمكان  والحركة  الزمن 
التقطت هذه مشاهده. أسلوب االستمرارية يعني ربط  الذي 
كل لقطة باللقطة التالية بأسلوب سلس، ومن دون أية هفوة 
اإلبداعية  والمرونة  بأخرى.  لقطة  أو  صورة  بربط  تشعرك 

لالستمرارية عليها أن تتذكر حقيقتين عن األفالم السردية:
واحدة،  بكاميرا  تصور  الغالب  في  السردية  األفالم  أوال: 
وذلك لكي تتم السيطرة على زواياها، اإلضاءة، والميزانسين، 
تصور  أن  يتعين  المشهد  زوايا  ألن  وذلك  األداء.  وطبيعة 
ولعله  زمني،  تسلسل  خالل  من  بالضرورة  وليس  حدة  على 
من المفيد أن نعرف أن العمل المثير الذي ينفذ لمرة واحدة 
فقط يمكن أن يغطي بأكثر من كاميرا، أما المشاهد والدقات 

الدرامية فأكثر من كاميرا لكل زاوية من الزوايا.
بتسلسل  السردي  الفيلم  تصوير  كثيرا  يصعب  ثانيا: 
نهايته،  إلى  بدايته  من 
خالل  من  يتم  فالتصوير 
متعددة  لمشاهد  لقطات 
الرواية،  سيناريو  بحسب 
بسبب  مكلفا  يكون  ولهذا 
والمشاهد،  اللقطات  تعدد 
إلى  يحتاج  مشهد  فكل 
ذلك  وكل  كثيرة،  لقطات 
جهد  إلى  يحتاج  إذ  مكلف، 
متخصصين،  وفنيين  ومال 
لتحقيق لقطاته النهائية، فالتصوير في الغالب يستغرق أياما 

وأسابيع إلتمامه.
إن مقاربة نظام االستمرارية يتطلب خلق تسلسل سلس 
يتقبله المشاهد، فاألماكن متنوعة ومواقيت المشاهد أيضا، 
واإلضاءة والزوايا وعدد الكاميرات يجعل التسلسل أمر صعبا 

ولكنه أساس نجاح الفيلم وتقبل المشاهد له واالقتناع به.
متواصلة  لقطة  المثال،  سبيل  على  نأخذ،  أن  ويتعين 
لشخصين، يتحدثان في مكتب أو حجرة جلوس أو مطبخ، أو 
غرفة نوم تحتاج إلى نقاالت ومشاهد تقوى سردا عاطفيا كان 
رد  توضح  لقطات  إدخال  إلى  يحتاج  إجراميا  حتى  أو  عمليا  أو 
فعل الشخص اآلخر، كأن تنتقل الكاميرا لتصوير لقطة تخدم 
واقع الحديث أو الجدل، كأن ينظر أحدهما نحو ساعة الحائط 
المغادرة  إلى اإليحاء بعدم مناسبة  أو  معبرا عن نفاد صبره، 
بسبب الطقس، بتصوير أمطار عبر النافذة، أو إلى باب غرفة 
النوم الموارب إذا كان الحديث عاطفيا بين زوجين. كلها تعد 

لقطات غايتها الشد العاطفي للمشاهد.
أخرى  لقطات  دمج  تسهل  االستمرارية  نظام  مبادئ  إن 
بصري  مشهد  لخلق  بسالسة  ويتم  األساسي  المشهد  مع 
المخرج  يريد  ما  مع  ارتباطه  ويطور  المشاهد  يشد  تفسيري، 
ليكتشفها  والعاطفة  الوهم  تعزيز  على  مثابرا  إيصاله، 
المشاهد من المشهد مباشرة، وتلك هي وسائل المخرج في 
تقنيات  بعد على  فيما  البصري، معتمدا  السرد  سيطرته على 

المونتاج.
في الحلقة القادمة سوف نتناول تقنية المشهد الرئيسي

إن مقاربة نظام االستمرارية 
يتطلب خلق تسلسل سلس 

يتقبله املشاهد

غدامس تحتضن ندوة الحماية القانونية للموروث الثقافي في زمن السلم والحرب

»ضيوف« هشام مطر يتحدثون عن »الهوية واملنفى«
للمحور  الكتابة  في  مطر،  هشام  الليبي،  والروائي  األكاديمي  شارك 
الرئيسي ألحدث أعداد »المجلة الثقافية« التي تصدر عن الجامعة األردنية، 

الذي يدور حول »الهوية والمنفى«، بمقال تحت عنوان »الضيوف«.
وتناول العدد الرابع والتسعون من المجلة عددًا من دراسات تعرضت 
للمفهوم في النظريات الفلسفية والنقدية والسياسية واالجتماعية، على 
النتاج األدبي والفلسفي، والممارسات السياسية واالجتماعية. فيما  ضوء 
زينت لوحة فنية للفنان مهنا الدرة الغالف، وضم العدد مقاالت ومقتطفات 

والمفكر  الناقد  أمثال  من  بارزين  لكتاب  ومراجعات، 
إدوارد سعيد، حسب »الرأي«.

العدد  افتتح  المجلة  تحرير  رئيس  شاهين  محمد 
يعود  وفيها  المنفى«  هوية  أو  الهوية  »منفى  بمقالة 
إلى بدء الخليقة من خروج آدم من الجنة وأمله وذريته 
الكالسيكية  األعمال  بعض  عند  واقفًا  العودة،  في 
واألوديسا،  واإللياذة  المفقود  كالفردوس  القديمة 
مثل  العشرين  القرن  في  الكبرى  األعمال  إلى  وصواًل 
يقف  أن  ينسَ  ولم  جويس،  لجيمس  يوليسيز  رواية 
عند األدباء العرب القدماء، ولفت االنتباه إلى إسهامات 
عند  مهمة  وقفة  ووقف  سعيد،  إدوارد  مثل  مفكرين 
البولندي  الكاتب  وأبرزهم  الغربيين  الروائيين  بعض 
الظالم،  قلب  رائعته  خالل  من  كونراد  جوزف  األصل 
فيما وقف وقفة خاصة عند مقالة هشام مطر التذكارية 
في  مطر  بها  أسهم  التي  والمضيف  الضيف  حول 

المحاضرة التذكارية حول إدوارد سعيد.
والمنفى«  »الهوية  السعافين  إبراهيم  لكل من  العدد مقاالت  وشمل 
الوطنية  »الهوية  محافظة  وعلي  والمنفى«  »فوسكولو  جرن  ومحمود 
مغتربون  منفيين:  »المثقفون  سعيد  وإدوارد  العربي«  القومي  واالنتماء 

علمية  ندوة  الخميس،  غدامس،  الثقافة  مكتب  نظم 
زمن  في  الثقافي  للموروث  القانونية  »الحماية  بعنوان 
العالي  المعهد  في  المسلحة«،  النزاعات  وأثناء  السلم 

التقنية. للمهن 
وتأتي هذه الندوة ضمن األنشطة التي ينظمها أعضاء 
القانون  بكلية  الجنائي  القانون  قسم  التدريس  هيئة 
غدامس،  مدينة  زيارتهم  هامش  على  طرابلس،  بجامعة 
بحكومة  للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفقًا 

الوطني. الوفاق 
للمورث  القانونية  الحماية  أهمية  الندوة  وتناولت 
الثقافي الليبي، وأحكام القانون الدولي التي كفلت حماية 
زمن  في  وسرقته  عليه  االعتداء  من  الثقافي  الموروث 
مواقعنا  تواجه  التى  واألخطار  المسلحة،  والنزاعات  السلم 

التراثية.
االتجار  مكافحة  على  الندوة،  خالل  الضوء،  وسلط 
والتعديات  الثقافية  والممتلكات  باآلثار  المشروع  غير 
الفهم  في  المحلي  المجتمع  ودور  األثرية،  المواقع  على 
الممتلكات  تلك  على  الحفاظ  وضرورة  بأهميتها،  الواعي 

عليها. والمحافظة 
ممتلكات  بصفتها  التاريخية،  والمباني  اآلثار  وتعد 
المحلية  والمواثيق  القوانين  مدنية، محمية بموجب جميع 
زمن  في  عليها  والتعدي  مهاجمتها  ويحظر  والدولية، 

المسلحة. النزاعات  وأثناء  السلم 
مالك،  أحمد  غدامس  الثقافة  مكتب  مدير  الندوة  حضر 

والمهتمين. الجامعات  وأساتذة  المثقفين  من  وعدد 

هاشم  محمد  الفاضل  الدكتور  األولى  الجلسة  وافتتح 
وهي:  العلمية  األوراق  عديد  خاللها  ألقيت  فيما  ماقورا، 
القانونية  »الحماية  بعنوان  الباشا  فائزة  للدكتورة  مداخلة 
االنصاري  أبوبكر  للدكتور  ومداخلة  الثقافي«،  للموروث 
لرئيس  ومداخلة  للمستهلك«،  الجنائية  »الحماية  بعنوان 
بعنوان  أبوغراة  ضو  الدكتور  اإلسالمية  الشريعة  قسم 
الغالي  محمود  لألستاذ  ومداخلة  اإلسالمية«  »الصيرفة 

غير  الهجرة  حول  ومداخلة  االنتخابية«،  »الجريمة  بعنوان 
كريمة  والدكتورة  البوسيفي  مصطفى  لألستاذ  الشرعية 

امشيري.
وخالل رحلة »لؤلؤة الصحراء« زار أعضاء هيئة التدريس 
وما  القديمة  المدينة  وأبرزها  غدامس،  معالم  من  العديد 
لهذا  اإلنساني  التراث  تمثل  مهمة  معالم  من  تحتويه 
)مدرسة  الثرات  لتوثيق  تيلوان  مركز  بينها  من  المكان، 

ليبيا،  في  األثرية  المعالم  أهم  أحد  يعتبر  الذي  غدامس( 
ورقة  على  المبنى  صورة  طباعة  خالل  من  تلمسه  ما  وهو 
قسم  صفحة  حسب  دينارًا،  عشرين  فئة  الليبية  العملة 

»فيسبوك«. على  الجنائي  القانون 
أو  الفرس«  »عين  أيضًا  القديمة  المدينة  معالم  ومن 
األهالي،  الغدامسية كما يطلق عليها  باللهجة  »غصوف« 
القديمة،  بالمدينة  قديمًا  المياه  أهم مصادر  يعتبر  الذي 
وهي نبع ارتوازي كان الشريان الرئيسي الذي أعطى الحياة 
4000 سنة تقريبًا  للمدينة القديمة. ويرجع تاريخها إلى 
المياه تلقائيًا منذ  وهي عين طبيعية للمياه تتدفق منها 

عمر المدينة القديمة.
في  المساجد  أقدم  يعتبر  بدوره  العتيق  والمسجد 
التدريس  بحلقات  يعج  الماضي  في  كان  حيث  المدينة، 
وبني  الشرعية.  العلوم  أنواع  شتى  فيه  تدرس  وكانت 
بطراز خاص، إذ يعتبر إضافة ومساحة جديدة إذا ما قورن 
على  بني  الذي  فالمنبر  المدينة،  في  المعمار  بهندسة 
المساحة لاستفادة منها قدر اإلمكان جعل  فكرة استغالل 
على  المنبر  جر  في  يفكرون  المسجد  بناء  على  القائمين 
سكة من خشب وإقامة تجويف يسع لحجم المنبر إلدخاله 

فيه وقت الفراغ من خطبة الجمعة.
وفي هذه الرحلة كان منصور عبدالسالم منصور بمثابة 
خالل  التدريس  هيئة  أعضاء  رافق  إذ  السياحي،  الدليل 
بمصلحة  موظفًا  يعمل  وهو  القديمة،  بالمدينة  جولتهم 
السياحي  اإلرشاد  في  تدريبية  دورة  تلقى  بغدامس،  اآلثار 
وظيفته  في  ويستعين   ،1996 العام  االنجليزية  باللغة 
التي  والخرائط  والصور  التاريخية  الوثائق  من  بالعديد 
المعلومة  عرض  وتسهل  القديمة،  المدينة  تاريخ  توثق 

األجنبي. والسائح  الزائر  على 

ضمن أنشطة هيئة تدريس القانون الجنائي بجامعة طرابلس..

في مقال بـ »المجلة الثقافية«..
 استقالة مدير املسرح الوطني 

في بنغازي ألسباب »اجتماعية«

 تحديد موعد انطالق مهرجان »درنة الزاهرة« للمسرح
جائزة »بوكر« تذهب إلى مارغريت آتوود وبرناردين إيفاريستو

اإلثنين،  العريقة،  األدبية  »بوكر«  جائزة  منحت 
»ذي  عن  آتوود  مارغريت  الكندية  إلى  مناصفة 
تيستامنتس« والبريطانية من أصل نيجيري برناردين 

إيفاريستو عن »غيرل، ويمان، آذر«.
آتوود  مارغريت  الكندية  والشاعرة  الروائية  ونالت 
ثاني جائزة بوكر في مسيرتها عن »ذي تيستامنتس«، 
تايل«  هاندمايدز  »ذي  لرواية  المرتقبة  التتمة  وهي 
حول تحول الواليات المتحدة لجمهورية جلعاد الدينية 

التوتاليتارية التي تُخضع النساء جنسيًّا.
صدرت  التي  تايل«  هاندمايدز  »ذي  قصة  لت  وحوِّ
لقي   2017 العام  تلفزيوني  لمسلسل   1985 العام 
بيعت  الذي  الكتاب  مبيعات  وأنعش  كبيرًا  نجاحًا 
بطبعته  العالم  في  منه  نسخة  ماليين  ثمانية 

اإلنجليزية.
وسبق آلتوود )79 عامًا(، التي غالبًا ما يرد اسمها 
جائزة  نالت  أن  اآلداب،  نوبل  إلى  المرشحين  بين 
بوكر العام 2000 عن روايتها »ذي باليند أساسين«، 
حركة  إلى  ترمز  شارة  وضعت  التي  الكاتبة  وقالت 
أجل  من  بتدابير  المطالبة  ريبيليين«  »إكستينكشن 
أنني  أظن  فكنت  كثيرًا،  تفاجأت  »لقد  البيئة:  حماية 

تقدمت في السن كثيرًا«.

ومنحت أيضًا جائزة بوكر في نسختها للعام 2019 
برناردين  نيجيري  أصل  من  البريطانية  الكاتبة  إلى 
إيفاريستو عن »غيرل، ويمان، آذر« حول حياة عائالت 
»أنا  عامًا(:   60( إيفاريستو  وقالت  بريطانيا،  في  سود 
أمر ال يصدق أن  إنه  بالجائزة،  امرأة سوداء تفوز  أول 

أتشارك الجائزة مع أسطورة مثل مارغريت آتوود«.
ورواية إيفاريستو منقسمة لعدد من الفصول يوازي 
عدد الشخصيات، وهن نساء سوداوات بغالبيتهن من 
خلفية  على  قصصهن  تُسرد  مختلفة  وأجيال  بيئات 
تساؤالت ال تنقطع عن لون البشرة والتمييز في العالقة 

بالثقافة.
الجائزة  هذه  فيها  تمنح  التي  الثالثة  المرة  وهي 
بعد  كاتبين،  إلى  مناصفة  عامًا   50 قبل  إطالقها  منذ 
القواعد بعد ذلك لتفادي من  1974 و1997، وعدّلت 
لجنة  أن رئيس  القبيل، غير  المبدأ حالة من هذا  حيث 
يقتضي  كان  »الوضع  أن  اعتبر  فلورنس  بيتر  التحكيم 

اختيار الكتابين«.
الجائزة،  الروائيتان عن سعادتهما بتشارك  وأعربت 
تسديد  على  ستساعدها  الجائزة  إن  إيفاريستو  وقالت 
ستتبرع  أنها  آرتوود  كشفت  حين  في  اقترضته،  مبلغ 

بالمال لجمعية خيرية 

 مكتبة اليونسكو سبها تحتفي بـ »فن املجسمات«

المسرحي  الزاهرة«  »درنة  لمهرجان  العليا  اللجنة  حددت 
موعد انطالق فعاليات المهرجان في الفترة بين 3 و20 نوفمبر 

المقبل.
لـ»الوسط«،  الطيرة  رمضان  الفنان  المهرجان  رئيس  وقال 
والفنون  للمسرح  أجيال  فرقة  عليه  تشرف  »المهرجان  األحد، 
درنة برعاية مصرف ليبيا المركزي بالحكومة الموقتة«. وأضاف: 
والبيضاء  وطبرق  وبنغازي  طرابلس  من  فرق  مشاركة  »نتوقع 
آدم  والمخرج  الفالح  علي  الفنان  المشاهدة  لجنة  وأعضاء 

المهرجان«.  في  المشاركة  العروض  يختارون  سوف  عبدالسيد 
وأشار الطيرة إلى أن اللجنة العليا للمهرجان أطلقت على النسخة 
الثانية من المهرجان اسم دورة الفنان »عبدالرحيم عبدالمولى« 
تكريما للراحل وما قدمه خالل مسيرته الفنية. يذكر أن اللجنة 
رئيسا،  الطيرة  رمضان  الفنان  من  تتكون  للمهرجان  العليا 
والفنان الناجي عبداللطيف مديرا عاما، وميالد الحصادي مديرا 
مديرا  الحاسي  وعلي  عامة،  عالقات  زابية  بن  وحمدي  فنيا، 

ماليا، واألمين بورواق عضوا.

حول  ندوة  سبها  بمدينة  الثقافية  األربعاء  مجموعة  نظمت 
اليونسكو بسبها بحضور عدد  بقاعة مكتبة  المجسمات«  »فن 

من األدباء والمثقفين والصحفيين.
»الهدف  إن  األربعاء  لـ»الوسط«  جاتو  مهدي  الفنان  وقال 
من ندوة فن المجسمات هو التعريف بهذا الفن ومحاولة نشره 

وترسيخه ثقافيا لدى الناس«.
وأضاف: »هذه الندوة تساهم في صقل مواهب الشباب في 
أنه فن يعتمد  الجانب وتحرك طاقتهم اإلبداعية خصوصا  هذا 

على مواد الكرتون التي ال تكلف شيئا وهذا الفن له عدة رسائل 
و أهمها هي محاكاة التراث«.

علي  الثقافية  األربعاء  مجموعة  عضو  قال  جانبه  من 
»عالقة  عن  الندوة  خالل  تحدثنا  الوسط«  لـ»بوابة  الهاشمي 
اإلنسان باألشياء أو مدى اهتمام اإلنسان بالطبيعة ويعتبر فن 
كرتون  الحياة من  إلى  الموت  أشياء من  إخراج  هو  المجسمات 
ملقاة على الطريق إلى مجسم يضع في زاوية في بيت أو مكتب 

ويعبر عن شئ جميل«.
وأشار الهاشمي إلى أن من »أهداف فن المجسمات هو تحقيق 

المتعة إلى الناس سواء كانت بصرية أوسمعية أوجمالية«.

بليبلو،  حمزة  الفنان  بنغازي،  في  الوطني  المسرح  مدير  أعلن 
لـ»أسباب  جاءت  االستقالة  أن  إلى  مشيرًا  منصبه،  من  استقالته 

اجتماعية وفنية«.
وقال الفنان حمزة بليبلو لـ»الوسط«، األربعاء، »قدمت استقالتي 
الوطني، فحب  المسرح  تكليفي، حيث قمت بصيانة  بعد سنة من 

الفن ال عالقة له بتطوير المكان واالهتمام به«.
وأضاف: »المسرح الوطني قدم خالل هذا العام عديد المسرحيات 
والمشاركات الداخلية والخارجية، منها مسرحية )افرح بيا(، ومسرحية 
األسبوع(،  أيام  )ثامن  ومسرحية  )فوضى(،  للبيع(، ومسرحية  )شقة 

ومسرحية )في صمت(«.
المميزة  المشاركات  »هذه  أن  إلى  بليبلو  حمزة  الفنان  ولفت 
للفنانين تحملت إدارة المسرح الوطني نفقات تذاكر سفر ومصاريف 

اإلقامة، دون دعم من مكتب الثقافة وال هيئة اإلعالم والثقافة«.
احتفال  العام هي  ُأقيمت خالل  التي  أن أهم األحداث  إلى  وأشار 
الفنان  تكريم  جرى  حيث  الوطني،  للمسرح  الخمسين  الذكرى 
العريبي بكونه  إبراهيم  الفزاني، واألستاذ  امبارك، والفنان  خميس 
عديد  الوطني  المسرح  إدارة  وتولى  الوطني.  للمسرح  مدير  أول 
الفنانين منهم الفنانون خالد الشيخي وإبريك درباش وعالء األوجلي 
إدارة  منصب  تقلد  فنان  أصغر  بليبلو  حمزة  الشيخي.ويعد  وطارق 
المسرح، وهو من مواليد العام 1987 وله عديد األعمال المسرحية 

والتلفزيونية.

القاهرة - الوسط

بنغازي - مريم العجيلي

سبها - رمضان كرنفودة

وهامشيون« نقلها إلى العربية سماح إدريس، وفخري صالح »جدل الهوية 
والمنفى في األدب الفلسطيني« ومحمد شاهين »الهوية والمنفى: رحلة 
تجربة  في  والوطن  »المنفى  القواسمة  ومحمد  والزمان«  المكان  خارج 

الروائي غالب هلسا«.
نزار  مع  طوقان  فواز  أجراه  حوارًا  أيضًا  الثقافية  المجلة  عدد  وشمل 
قباني منذ أمد طويل ونشره في مجلة الرابطة الثقافية العام 1973 التي 
من  درويش  محمود  كتاب  من  ومقتطف  بقليل،  صدورها  بعد  احتجبت 
»يوميات الحزن العادي« في باب في حضرة الغياب، وفي 
يقظان«  بن  نبيل مطر »رحالت حي  »أقواس« كتب  باب 
وفي باب فنون كتب جريس سماوي »مهنا الدرة مهندس 

القلق اإلبداعي«.
ليبي من مواليد  وهشام جاب اهلل مطر، روائي وشاعر 
يكتب  لندن  في  مقيم  ليبيين،  ألبوين   1970 نيويورك 
في  ثم  طرابلس،  في  طفولته  أمضى  اإلنجليزية،  باللغة 
القاهرة. في العشرينات من عمره أنهى دراسة الهندسة 
مكتبًا  وافتتح  سميث«،  »جولد  معهد  في  المعمارية 
على  تغلب  األدب  إلى  ميله  لكن  المعمارية،  للتصميمات 
في  وعمل  والرواية،  الشعر  كتابة  إلى  فانصرف  مهنته 

غضون ذلك ممثاًل مسرحيًا وعامل بناء ومجلد كتب.
ينهي  أن  من  هشام  تمكن  أدبية  محاوالت  عدة  بعد 
رصد  التي   ،2006 العام  الرجال«  بلد  »في  األولى  روايته 
القمع  خاصة  السبعينات،  نهاية  في  الليبية  الحياة  فيها 
وترجمت  أمه.  مع  يعيش  صغير  صبي  لسان  على  واالجتماعي  السياسي 
الرواية التي كتبت باللغة اإلنجليزية إلى عدة لغات، ورشحت لجائزة »بوكر 
مان« لألدب اإلنجليزي، ثم صدرت له رواية أخرى بعنوان »اختفاء« العام 

.2011

 املهدوي يزين امللتقى 
الوطني للشعر الفصيح

 »كيف يصبح اإلنسان 
مبدعا« في صالون سرت

تنظم الهيئة العامة للثقافة بحكومة 
الوفاق الوطني، الملتقى الوطني الثاني 

للشعر العربي الفصيح، دورة »شاعر 
الوطن أحمد رفيق المهدوي«.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات 
الملتقى في 21 أكتوبر الجاري، بدار 

الفقيه حسن بالمدينة القديمة 
طرابلس.

وأحمد رفيق المهدوي أديب وشاعر 
ليبي، ُأطلق عليه في العام 1960، لقب 

»شاعر الوطن«، ولد في بلدة فساطو 
»جادو« بليبيا العام 1898، أسهم بقدر 
كبير في المشاركة في الحركة الوطنية 

التي توجت باستقالل ليبيا العام

نظم مكتب الثقافة سرت ضمن 
صالونه الثقافي الشهري، الخميس، 
ندوة بعنوان »كيف يصبح اإلنسان 

مبدعا«، بمكتب الثقافة بطريق الشط 
بالمدينة.

أدار اللقاء رئيس لجنة الصالون 
الثقافي صالح درياق، بحضور مدير 

مكتب الثقافة سرت، وعدد من 
المثقفين واإلعالميين ورواد الصالون، 

وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة 
للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

تناول الصالون عدة محاور منها 
مفهوم اإلبداع وصفات اإلنسان المبدع، 

وكيف يستطيع كل إنسان أن يكون 
مبدعا، وشروط اإلبداع.

<  جانب من فعاليات الزيارة التي قام بها أعضاء هيئة التدريس قسم القانون الجنائي لغدامس

<  حمزة بليبلو

<  برناردين إيفاريستو »يمين« ومارغريت آتوود

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

لست زعيما لثورة السينما السودانية.. واإلنتاج املشترك املنقذ الوحيد لها

القاهرة - الوسط

27 فيلما في عرضها العاملي والدولي األول بـ »القاهرة السينمائي«

السينمائي  »القاهرة  رئيس مهرجان  أعلن 
الدولي« السيناريست محمد حفظي أن الدورة 
ستمتاز  المقبل،  نوفمبر   20 تنطلق  التي   41
للمرة األولى في تاريخ المهرجان بوجود أكثر 
العالمية أو  20 فيلما طويال في عروضها  من 
الفترة  خالل  للزيادة  مرشحة  األولى،  الدولية 
أفالم قصيرة تشارك   7 إليها  المقبلة، يضاف 
في مسابقة سينما الغد، ليكون اإلجمالي حتى 

اآلن 27 فيلما.
على  حريص  المهرجان  أن  حفظي  وأكد 
مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد اآلخر، 
وتفعيل دوره في اكتشاف أفالم جديدة جيدة 
مرة،  ألول  مصر  في  السينما  لعشاق  يقدمها 
سمعة  ارتفعت  كلما  أسهل  يصير  الذي  األمر 
ذات  سينمائية  كمنصة  الدولية  المهرجان 
العرض  قائمة  بين  من  أن  إلى  مشيرا  تأثير، 
من  شاركا  فيلمين  المقبلة  الدورة  في  األول 
قبل كمشروعات في ملتقى »القاهرة لصناعة 
المحطة  »بيروت  اللبناني  هما؛  السينما« 
األخيرة« في 2016، والتونسي »قبل ما يفوت 
الدور  أن  يؤكد  ما  وهو   ،2018 في  الفوت« 
صناعة  دعم  في  المهرجان  به  يقوم  الذي 
يعود  وإنما  هباء،  يذهب  ال  العربية  السينما 

عليه وعلى صناع األفالم باإليجاب.
بأعمال  القائم  شوقي  أحمد  أكد  بدوره 
ينبغي  التي  األدوار  أهم  أحد  أن  الفني  المدير 
»القاهرة  بحجم  دولي  مهرجان  يلعبها  أن 
يتعرف  جديدة  أفالم  تقديم  هو  السينمائي« 
في  عرضها  من خالل  مرة  ألول  العالم  عليها 
أن  مقبوال  يعد  لم  أنه  إلى  مشيرا  القاهرة، 
يستعد  وهو  السينمائي«  »القاهرة  يكتفي 
أفالم  أهم  بعرض  الـ41،  دورته  إلطالق 
المهرجانات الكبرى فقط؛ فكان من البديهي 
على  الحصول  البرمجة  فريق  يستهدف  أن 
فنيا  المتميزة  األفالم  من  ممكن  عدد  أكبر 
في عرضها العالمي أو الدولي األول ليقدمها 
يضم  الذي  البرنامج  بها  ويزين  لجمهوره، 
150 فيلما معظمها في عرضها األول  حوالي 

بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ينفرد  التي  األفالم  أن  شوقي  وكشف 
األول،  والدولي  العالمي  بعرضها  المهرجان 
موزعة بنسب متفاوتة على أقسام ومسابقات 
المسابقة  تنفرد  حيث  المختلفة،  المهرجان 
العالمي  عرضها  في  أفالم  بثالثة  الدولية، 
أندري  إخراج  رومانيا،  من  »زافيرا«  هي  األول 
كولومبيا،  من  و»الحدود«  جروزنيتسكي، 
السماء واألرض«  إخراج ديفيد ديفيد، و»بين 
نجار،  نجوى  إخراج  أردني،   - فلسطيني  إنتاج 

في  فيلمان  المسابقة  نفس  في  يُعرض  كما 
الودود«  »الرجل  هما  األول  الدولي  عرضهما 
وفيلم  كارفالو،  إيبري  إخراج  البرازيل،  من 
جانج  إخراج  الصين،  من  الرابع«  »الحائط 

تشونج وجانج بو.
العربية  السينما  آفاق  مسابقة  تنفرد  كما 
األول، هي؛  العالمي  عرضها  في  أفالم  بثالثة 
حسن  المغربي  للمخرج  القضية«  أجل  »من 
بن جلون، و»نساء الجناح ج« لمواطنه محمد 
نظيف، و»بيروت المحطة األخيرة« من لبنان، 
المسابقة  نفس  وتشهد  كمال،  إيلي  إخراج 
من  العارضة«  »على  فيلم  مشاركة  أيضا 
تونس، إخراج سامي تليلي، في عرضه الدولي 

األول.
وفيما تشهد مسابقة أسبوع النقاد العرض 

التونسي »قبل ما يفوت  الدولي األول للفيلم 
قسم  ينفرد  لخضر،  مجدي  إخراج  الفوت« 
عرضها  في  أفالم  بـ5  الدولية،  البانوراما 
مكسيكي  إنتاج  »جذور«  هي  األول،  العالمي 
ميرمير،  أوزان  إخراج  مشترك،  ألماني   -
كورني،  آمي  إخراج  ألمانيا،  من  و»جازمان« 
إخراج  الدومينيكان،  جمهورية  من  و»موش« 
من  و»بورسلين«  بيسونو،  أنطونيو  خوان 
إخراج  بلجيكي،   - إيطالي   - هولندي  إنتاج 
ينيكي بويجنيك، و»فتح أبواب السينما: محمد 
نزار  إخراج  إماراتي،   - لبناني  إنتاج  ملص« 

عنداري.
كما يشارك في »البانوراما الدولية« أيضا 5 
األول، منها فيلمان  الدولي  أفالم في عرضها 
إخراج  »المنافقون«  هما  األرجنتين،  من 
كارلوس أجناسيو تريوني، و»شكل الساعات« 
الفيلم  إلى  باإلضافة  لوك،  دي  باوال  إخراج 
نازاروفا،  ناتاليا  إخراج  من  »القلم«  الروسي 
تدويره«  يعاد  »موزارت  األلماني  والفيلم 
إخراج فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج، ومن 
بين  »نحن  فيلم  يشارك  المتحدة  المملكة 

الصخور« إخراج ديكتيانا هوود.
لألفالم  الغد«  »سينما  مسابقة  وفي 
القصيرة يشارك فيلمان في عرضهما العالمي 
األول هما المصري »أمين« للمخرج أحمد أبو 
سنغافورة،  من  هناك«  ليس  و»هنا  الفضل، 
إخراج نيلسون ييو، باإلضافة إلى 5 أفالم في 
عرضها الدولي األول، هي؛ »نغمة صامتة في 
الظهيرة« من البرازيل، إخراج كارلوس أدريانو، 
و»أبي الميت: كوميديا« من األرجنتين، إخراج 
التشيك، إخراج  روبرت بورتا، و»المنبوذ« من 
سيمون كوديال، و»عواصف الحياة البرية« من 
بعيد  و»بيت  كانتوس،  جورج  إخراج  إسبانيا، 

بعيد« من بلغاريا، إخراج ديميتار كومانوف.

»جوكر« يواصل تصدره شباك 
التذاكر

واصل فيلم »جوكر« من إنتاج »وورنر براذرز« تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية 
مع حصده 55 مليون دوالر في أسبوعه الثاني، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
والفيلم من بطولة يواكين فينيكس ويتناول قصة »جوكر« عدو باتمان اللدود، وكان 
الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس »ثالثية هانغوفر« سجل عائدات قياسية لفيلم يبدأ عرضه 
في أكتوبر محققا 93.5 مليون دوالر في عطلة نهاية األسبوع األولى له في الصاالت، وفقا 

لوكالة »فرانس برس«.
ونشرت شرطة لوس أنجليس األسبوع الماضي تعزيزات حول دور السينما التي بدأت 

عرض فيلم »جوكر« بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.
وجاء في المركز الثاني فيلم »ذي آدامز فاميلي« المستوحى من أجواء هالوين وإنتاج 
»يونايتد أرتيست« محققا 30.3 مليون دوالر مع بدء عرضه، ويتناول عائلة آدامز الغريبة 

والغامضة فيما تستعد الستقبال أقارب غريبي األطوار أيضا.
ويل  وبطولة  »باراماونت«  إنتاج  من  مان«  »جميناي  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وجاء 
سميث محققا 20.5 مليون دوالر في أول عطلة أسبوع له في الصاالت، ويؤدي سميث في 

الفيلم دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شابا مستنسخا عنه.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة »أبومنبل« إلى المرتبة الرابعة بعدما كان ثانيا األسبوع 
دوالر،  مليون   6.2 بلغت  إيرادات  »يونيفرسل«،  إنتاج  من  وهو  الفيلم،  وحقق  الماضي، 
المقيت«  الثلج  »رجل  يتي شاب  مساعدة  على  يعملون  وأصدقائها  مراهقة  قصة  ويروي 
اسمه إيفرست على االلتحاق بعائلته مجددا والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض 

عليه.
5 ماليين دوالر،  الذي حقق  آبي«  الخامسة فكانت من نصيب »داونتاون  المرتبة  أما 
المسلسل  البريطانية، وهو مستوحى من  البورجوازية  الفيلم حول األوساط  وتدور قصة 
الشهير الذي يحمل العنوان نفسه ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية من الطبقة الراقية 

والخدم الذين يعملون في دارتهم الفسيحة.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »هاسلرز« )3.9 مليون دوالر(.
7 - »جودي« )3.3 مليون(.

8 - »إت تشابتر 2« )3.2 مليون(.
9 - »جيكسي« )3.1 مليون(.

10 - »آد أسترا« )1.9 مليون(.
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أن  أبوالعالء،  أمجد  السوداني،  المخرج  اعتبر 
الجوائز  العشرين«  في  »ستموت  فيلمه  حصد 
في »الجونة السينمائي« أو »البندقية« 
بل  ضغوط،  أي  تحت  يضعه  لن 
األفالم  تقديم  إلى  دوما  سيسعى 
في  مؤكدا  فقط،  يحبها  التي 
اإلنتاج  أن  »الوسط«  مع  حواره 
الوحيد  السبيل  هو  المشترك 

السودانية. السينما  لنجاح 
كواليس  أمجد  وكشف 
فيلم  مشروع  اختياره 
العشرين«،  في  »ستموت 
عند  »النوم  قصة  قرأ  حيث 
لحمور  الجبل«  قدمي 
إلى  عودته  أثناء  زيادة، 
دفن  أجل  من  السودان 
أن  وقتها  وشعر  جدته، 
)تيمة  التيمة  هي  هذه 
تقديمها،  يريد  التي  الموت( 
تعامل  نظره  لفت  حيث 
بعض  واسترجع  الموت  مع  السودانيين 
التي كان جزءا فيها. مضيفا: »أذكر أني  المواقف 
وصديق  خالتي  وفاة  بعد  كالم  دون  فترة  ظللت 
لي في غضون ثالثة أشهر فقط، ولم يخرجني من 
والمسرح  السينما  إلى  تعرفي  سوى  الحالة  هذه 
في  )ستموت  أقدم  أن  قراري  كان  لذا  والفن، 
الخرطوم(  )كالب  اآلخر  فيلمي  وتأجيل  العشرين( 

إلى مرحلة متقدمة«. فيه  رغم وصولي 
إلى  العالء  أبو  أشار  فيلمه،  إنجاز  كيفية  وعن 
كان  ما  لواله  الذي  المشترك،  لإلنتاج  لجأ  أنه 
وليس  النور،  إلى  يخرج  أن  كله  السوداني  للفيلم 

سينما  صناعة  وجود  لعدم  وذلك  فقط،  فيلمه 
في  هنا  عليه  المتعارف  بالشكل  السودان  في 
دون  فيلم  تقديم  إلى  مضطر  غير  وألنه  مصر، 
أفالم  من  شاهده  ما  بعد  خصوصا  المستوى، 
بدءا  المختلفة،  للمهرجانات  مبرمجا  عمله  خالل 
بحثه  خطوة  فكانت  دبي،  في   2006 العام  من 

الوحيد  المنقذ  هو  الذي  المشترك  اإلنتاج  عن 
السودانية. للسينما 

بنقل  أنه غير معني  الشاب على  المخرج  وشدد 
نقله  بعد  السودان،  تشويه  حول  اتهامات  أي 
أن  مؤكدا  هناك،  المجتمع  من  واقعية  صورة 
أفالم وأفالم  إلى  بلد كبير جدا، ويحتاج  السودان 
موجود  هو  وما  المختلفة،  صوره  الناس  يرى  كي 
التي  الحدوتة  ينقل  العشرين«  في  »ستموت  في 
لها  أخرى  تفاصيل  عن  تعبر  والتي  حكيها،  أراد 
طرح  خالل  من  يتناوله  الذي  بالموضوع  عالقة 
والسلطة  المجتمع،  والفرد، وسلطة  السلطة  صور 

األبوية. والسلطة  الدينية، 
هي  الفيلم  في  »سكينة  موضحا:  وأضاف 
أنه  رغم  السلطات،  هذه  كل  تنفذ  التي  الذراع 

يجب  لها  يقل  لم  فالشيخ  ذلك،  منها  يطلب  لم 
قررت  ولكنها  ميت،  كأنه  يعيش  أن  ولدك  على 
دائما  يحب  منا  فالبعض  به،  واستمتعت  ذلك، 
التي  الضحية  األم  الضحية..  دور  يعيش  أن 
التي  المستقلة  األم  يموت..  أن  ابنها  على  حكم 
هنا  الفيلم  صورة  وبالتالي  زوجها،  دون  تعيش 
ال  الحدوتة  فيها  تدور  التي  القرية  صورة  تعكس 
ديكورات  أبن  لم  أنا  وبالمناسبة  كله،  السودان 
وهي:  حقيقية  قري  في  صورت  وإنما  للفيلم 
عبدالباقي  الشيخ  والطيب  المجذوب  وولد  أبحراز 
واقعية،  صورة  هي  أي  مدني،  لمدينة  التابعة 
في  مبالغات  فيها  كان  وإن  الممارسات  لكن 
حقيقية،  أيضا  لكنها  الصوفية،  بشيوخ  اإليمان 
سلبياتها  بعض  رغم  الصوفية  أن  التسليم  مع 
الذي  السلفي،  التوجه  مقابل  توازنا  عملت  فإنها 

ال نجد له صوتا مرتفعا في السودان«.
جمهور  باستقبال  سعادته  عن  أمجد  وأعرب 
جائزة  أن  مؤكدا  الفيلم،  »البندقية«  مهرجان 
ولكنه  إليه،  بالنسبة  حلما  كانت  البندقية«  »أسد 
للمشاركة  بترشيحه  سواء  مخضوض«  »ماكانش 

على جوائزه. المنافسة  أو  المهرجان  في 
العرض  يكون  أن  يتوقع  كان  أنه  وأكد 
الكبرى،  المهرجانات  أحد  في  للفيلم  االفتتاحي 
الكافية  بالسعادة  يشعر  لم  أنه  إلى  مشيرا 
ألنه  »البندقية«،  في  اشتراكه  خبر  تبليغه  وقت 
أحد  داخل  صديقه  فقده  من  فقط  أيام  بعد  جاء 

االعتصامات.
تلك  أن حصوله على  على  العالء  أبو  كما شدد 
يفكر  ولن  ضغوط،  أي  تحت  يضعه  لم  الجائزة 
السينما  لثورة  قائدا  يكون  أن  مسألة  في  كثيرا 
الذي  العمل  سوى  يقدم  لن  فهو  السودانية، 
القادم  العمل  بأن  باله  يشغل  ولن  به،  يشعر 
فليس  سابقه،  مستوى  نفس  في  يكون  أن  يجب 
سيحاول  ما  وكل  كان،  مما  أفضل  اإلمكان  في 

يحبها. يحكي حكايات  أن  عمله هو 

حصدي للجوائز لن يضعني تحت 
أي ضغط

حفظي: المهرجان يواصل 
اكتشاف أفالم جديدة

شوقي: األفالم الجديدة موزعة 
على أقسام ومسابقات المهرجان

القصة األولى كانت في 2004

تحويل زاوية في جريدة »نيويورك تايمز« إلى مسلسل تلفزيوني رومانسي
أسبوعية  زاوية  في  تروى  كانت  التي  الحب  قصص  ستتحول 
بعنوان »موديرن لوف« في مجلة »نيويورك تايمز« األميركية إلى 

مسلسل تلفزيوني من إنتاج »أمازون«.
القصة األولى التي تروى بعنوان »شي دامبت مي« )هجرتني( 
الحين، تتالت القصص في  2004. ومنذ ذلك  كانت في أكتوبر 
زاوية »موديرن لوف« ووصل عددها إلى ما يقرب من 800 قصة 
أخرى تتمحور حول شخصين كانا في عالقة سابقة، وفق »فرانس 

برس«.
2016، ازدادت بشكل كبير شعبية هذه القصص  وفي العام 
بعدما  عاشوها  الذين  األشخاص  جانب  من  المكتوبة  القصيرة 
جونز  دانيال  أن  لدرجة  بودكاست،  أو  صوتية  تدوينات  أطلقت 
 8 إنه كان يتلقى سنويًا ما بين  الزاوية قال  المسؤول عن هذه 

آالف و9 آالف مقال، لينشر منها 52 فقط.
تلفزيوني  مسلسل  إلى  لوف«  »موديرن  تحولت  واليوم، 
سيعرض على منصة »أمازون برايم« وهو مثال جديد على التنويع 
الذي تقوم به »نيويورك تايمز« بعد التدوينات الصوتية الناجحة 

»ذي دايلي« والوثائقي التلفزيوني »ذي ويكلي«.

باختيار  سواء  الرومانسي  الحب  على  المسلسل  هذا  ويركز 
كارني  جون  اإليرلندي  المخرج  باختيار  أو  الثماني  القصص 

المعروف بأفالمه الخفيفة المتفائلة مثل »سينغ ستريت«.
يرد  ولم  جدًا  حزينة  القصص  »بعض  جونز:  دانيال  وقال 
مثل  المواضيع  بعض  تعقيدات  ورغم  اختيارها«.  المنتجون 
االضطراب الثنائي القطب أو وفاة الشريك أو تبني زوجين مثليين 
طفاًل، يمر بريق أمل عبر هذه القصص القصيرة التي تبلغ مدة 
مواقع  في  المشاهد  كل  وصورت  تقريبًا.  ساعة  نصف  منها  كل 
الواسعة  شققها  مع  نيويورك  لمدينة  الحقيقي  الطابع  تظهر 
وحدائقها العامة ومطاعمها ومقاهيها المعروفة بأجوائها الفرحة. 
وشارك في المسلسل ممثلون معروفون أبرزهم آن هاثاواي وتينا 
الذهبي  العصر  ظهور  ومنذ  كينير.  وكاثرين  باتيل  وديف  فاي 
للمسلسالت، تقدم قنوات الكابل األميركية والمزيد من منصات 
البث أعمااًل ساخرة وسوداوية إلى حد ما، بما يتوافق مع العصر، 
و»ذي  و»فيب«  »فليباغ«  مثل  كوميدية  مسلسالت  أن  حتى 

أوفيس« تعتبر تقليدية.
لكن يبدو أن »موديرن لوف« قد يمشي في عكس هذا التوجه 

ويكون بمثابة نقطة تحول.
وقالت الممثلة آن هاثاواي التي تؤدي في إحدى الحلقات دور 
شابة تعاني اضطراب الثنائي القطب: »كثر منا وأولهم أنا، نميل 

إلى حماية أنفسنا ألننا نتلقى اليوم الكثير من األشياء التي تشكل 
مفاجأة لنا بجوانبها البغيضة«.

وأضافت: »من الجيد أن يكون هناك مكان ال نحتاج فيه إلى 
هذه الحماية«، معتبرة أن هذا المسلسل »مختارات صغيرة لطيفة 

وليست وصفة إلنقاذ البشرية«.
وقالت كريستين مليوتي التي تجسد دور امرأة مطارَدة من 
قبل بواب المبنى، حيث تعيش، »أتمنى أن يحضره المشاهدون 

بقلب كبير ألنه ال يمكن أن يتسبب بأي ضرر«.
وعقب الممثل غاري كار على كالم هاثاواي: »في بعض األحيان 
يتساءل الناس هل القصة عميقة لهذه الدرجة؟ لكن أحيانًا نحتاج 

إلى مهرب، إلى شيء منعش«.
ألن  جدًا؛  شيق  موضوع  »الرومانسية  هاثاواي:  آن  وأضافت 

بعض الناس لديهم حساسية تجاهه فيما يحبه آخرون«.
على  وقدرته  بتنوعه  يتميز  لوف«  »موديرن  فإن  ذلك،  ومع 

معالجة بعض القضايا الرئيسية في المجتمع بشكل لطيف.
وقال الممثل براندون كايل غودمان الذي يؤدي دور رجل مثلي 
يريد تبني طفل مع شريكه: »أنا رجل أسود ومثلي الجنس ولدي 
انطباع بأنني دائمًا ما كنت أشاهد هذا النوع من القصص.. لكن 
الموضوع  يعالجان  ألنهما  مثيران  الحلقة  وهذه  المسلسل  هذا 

نفسه من منظور مختلف«.

 ينطلق في 2021..

 زوي كرافيتس تلعب دور 
»كاتوومان« في »باتمان«

اختيرت الممثلة األميركية زوي كرافيتس 
للعب دور كاتوومان »المرأة القّطة« في الجزء 

الجديد من »باتمان« الذي يؤدي بطولته روبرت 
باتينسون، وفق ما أفاد أحد المسؤولين في »وارنر 

براذرز«.
ويتولى مات ريفز إخراج الجزء الجديد من 

»باتمان« المرتقب صدوره في العام 2021، وفقا 
لوكالة »فرانس برس«.

وقبل زوي كرافيتس، كانت قد اختيرت ميشال 
بفايفر وهالي باري وآن هاثواي لتأدية دور المراة 

القّطة التي بينها وبين الرجل الوطواط 
غزل وخصومة.
وتمّثل زوي 

كرافيتس، وهي ابنة 
المغني الشهير 
ليني كرافيتس، 

في مسلسل »بيغ 
ليتل اليز اليز« 

الناجح الذي يعرض 
على قناة »اتش بي 

أو«.
ويأتي هذا 

اإلعالن في 
وقت يشهد 

فيلم »جوكر« 
حول العدو اللدود 

حوار : محمد علوش

القاهرة ــ الوسط
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في
املرمى

أن  سعيد،  محمد  األرضي،  للتنس  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أكد 
غدًا الجمعة سيشهد يومًا رياضيًا مفتوحًا للمرأة على مالعب المدينة 
مشاركة   30 يستهدف  الرياضي  »اليوم  قائاًل:  بطرابلس،  الرياضية 
مثاليات  أمهات   4 تكريم  وأيضًا  مفتوحة،  بطولة  برنامجه  تشمل 
تشجيعًا وحافزًا لهن لبذل مزيد العطاء، كما سنعمل على منح جوائز 
التي  للفكرة  والتنشيط  التحفيز  بهدف  المشاركات  لكل  تشجيعية 

نتمنى أن تنشط أكثر في األيام المقبلة«.

●

والسبت  الجمعة  البيضاء،  مدينة  تستضيف 
النصف  للمالكمة  ليبيا  بطولة  المقبلين، 
جــوالت،  خمس  من  تقام  أن  على  احترافية، 
مالكمي  أبرز  بمشاركة  دقائق  ثالث  جولة  وكل 
من  المشاركين  بين  ومــن  الليبية،  األندية 
بن  »خــالــد  الجهاني  أحــمــد  بنغازي  أنــديــة 
بنغازي«،  »األهــلــي  الــفــالح  وسعد  الــولــيــد«، 
عروس  بن  ومحمد  »النجمة«،  الجامعي  وزياد 
»السواعد«،  الساحلي  إبراهيم  »النجمة«، 
أندية  من  أما  »السواعد«،  عبدالسالم  ومجدي 
دوكو  وعاصم  انبيه  أكــرم  فيشارك  طرابلس 

بلخير،  وعبدالباسط  العسكري«  »االتــحــاد 
ومؤيد  قــرقــارش«،  »نجوم  بركوس  وأسامة 
»الشباب  بالراشد  ومحمد  »أبوسليم«،  عكاشة 
أخرى  احترافية  تجربة  إن  حيث  الــوحــدوي«، 
بنادي  الجاري  أكتوبر   23 يوم  ستقام  للمالكمة 

ببنغازي. الهالل 
سبق وعُـقد بصالة المنتخبات اجتماع موسع 
االتحاد  نطاق  في  الواقعة  األندية  مدربي  مع 
االتحاد  رئيس  بحضور  بطرابلس،  الفرعي 
رئيس  ونائب  البلهول،  يوسف  للمالكمة  الليبي 
وخصص  مانيطة،  عبدالكريم  االحتراف  لجنة 
في  طرابلس  مالكمي  لمشاركة  االجــتــمــاع 

االحتراف. لنصف  الثانية  البطولة 
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استحقاقات وتحديات 
على مختلف الواجهات

الحدث
زين العابدين

بركان

في ظل استمرار توقف وتعطل النشاط الكروي 
والموسم المحلي، الذي طال شوقنا واشتياقنا 
إلى موعده منذ أكثر من خمسة أشهر، وعدم 
واستئناف  لعودة  قريبة  أمــل  بارقة  وجــود 
لم  والكساد،  الركود  حالة  واستمرار  النشاط، 
وحيد  ممثل  سوى  استحقاق  من  أمامنا  يعد 
لكرتنا المحلية على واجهة الكونفدرالية، وهو 
ونشاط  كروية  نسخة  آخر  بطل  النصر  فريق 
الوطني على عدة واجهات تصفيات  لمنتخبنا 

الـ»شان« والـ»كان« ثم المونديال.
في  منتخبنا  تنتظر  وتحديات  استحقاقات 
يواجهها  عصيبة  ومرحلة  صعبة  ظروف  ظل 
خوض  الوطني  فريقنا  يواصل  حيث  منتخبنا، 
بعيدا  تواليا  السادس  للعام  التصفيات  هذه 
عن مالعبه وعن مؤازرة جماهيره، مما يفقده 
التي  المنافسة،  في  حظوظه  من  ويقلل 
محلي  لنشاط  وجــود  دون  غمارها  يخوض 
الالعبين  وينشط  المشاركات  هذه  يدعم 
عن  ويبعدهم  القادمة،  للمواعيد  ويجهزهم 

حالة الركود والبطالة.
تبدو  المهمة  فإن  الظروف  هذه  ظل  وفي 
الدامجة،  جالل  بقيادة  الفني،  للجهاز  صعبة 
الودية  المباريات  عنه  كشفت  مــا  ــذا  وه
وموريتانيا،  المغرب  أمــام  األخيرة  الدولية 
المحترفين  الالعبين  من  القليل  الزاد  فلوال 
عددهم  يتجاوز  ال  الذين  الفريق،  قائمة  في 
بهذه  منتخبنا  ظهر  لما  العبا،  عشر  اثني 
المنتخبات  لهذه  والمنافسة  الجيدة  الصورة 
الحاجة  يؤكد  مما  جيدا،  والمعدة  الجاهزة 
بالتوجه  الشباب  البارزين  العبينا  تشجيع  إلى 
وخوض  مالعبنا  خارج  نشاطهم  ممارسة  إلى 
الفنية،  قدراتهم  لتطوير  االحترافية  التجارب 
والشاقة،  الطويلة  المنتخب  لمسيرة  دعما 
التي هي في أمس الحاجة إلى رصيد كبير من 

الالعبين.
ال  الذي  البديل،  لالعب  يفتقد  فمنتخبنا 
األساسي،  التشكيل  العــب  عن  قيمة  يقل 
مجاال  يدع  ال  بما  أثبتت  الودية  فالمباريات 
الــبــدالء،  دكــة  مستوى  على  ضعفا  للشك 
بتشجيع  إال  اإلشكالية  هذه  لحل  سبيل  وال 
مواهبنا المحلية الشابة، وفتح أبواب االحتراف 
ويجعلنا  يكشف  عله  أمامها،  مصراعيها  على 
في  يساهمون  الالعبين  من  مزيدا  نكتشف 
المقبلة،  المرحلة  في  المنتخب  مسيرة  دعم 
االستحقاقات  مواجهة  في  بالتزاماته  لإليفاء 

المقبلة على كل الواجهات.

أكد الالعب الدولي السابق والمحلل الرياضي نادر الترهوني أن المنتخب 
أدى مباراة ودية جيدة أمام المغرب رغم غياب االنسجام، وقال: »بالمعطيات 
المصري  حمدي  لالعبين  بالنسبة  خصوصًا  إيجابيًا  يعتبر  األداء  الموجودة 
الهوني وأحمد بن علي، فهذا الجيل مميز في كرة القدم الليبية، ويفترض 
المدير  أن  كما  بالكاميرون،   2021 أفريقيا  أمم  في  بقوة  حاضرًا  يكون  أن 
تجربة  وله  الالعبين  قدرات  يعرف  المعاون،  وجهازه  الدامجة،  جالل  الفني 

سابقة مع المنتخب جعلته يكتسب الخبرة«.

●

طرابلس - محمد ترفاس

● الترهوني

تعادل المنتخب الوطني الليبي األول لكرة 
القدم دون أهداف أمام مستضيفة 

المباراة  منتخب موريتانيا في 
بالعاصمة  التي جمعتهما  الودية 

نواكشوط، حيث أكد المدير 
اإلداري للمنتخب الوطني كمال 

المنتخب  الترهوني أن بعثة 
الوطني ضمت في الرحلة 
19 رياضيًا بعد استبعاد 
خمسة محترفين من 
لإلصابة،  المباراة 

المعتصم  هم 
ومحمد  المصراتي 

الترهوني مع إراحة أحمد بن علي 
وسند الورفلي وحمدو الهوني ألسباب 

خاصة، حيث تواجد في قائمة المنتخب 
بموريتانيا عبد جواد رزق ومراد 
الوحيشي وناجى دراء وأحمد 

التربي وعلي معتوق ومحمود 
وأبوبكر بوعقيلة ومهند  عكاشة 

عيسى وربيع الشادي ومؤيد 
الالفي ومهند بوعجيلة وسفيان 
بن عمران ومحمد صولة ومفتاح طقطق 
وإبراهيم بودبوس وصالح طاهر وأنيس 

سلتو.

19

الوسط–زين العابدين بركان:

12 مالكمًا جاهزون الحترافية البيضاء

لم أعد أمثل نفسي.. وباألمل 
والوحدة نهد الجبال

بالضربة  الماضي  السبت  وفاز  هوايته،  الزناد  مالك  الليبي  المالكم  واصل 
القاضية في الجولة الثانية من المباراة التي ُأقيمت بعاصمة الضباب، لندن، 
 ،»IBF« على حساب منافسه المالكم السلوفاكي ميشيل جزبيك، ليظفر بحزام
وعقب الفوز كتب الزناد عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك« رسالة جديدة 
إلى الليبيين مجددًا العهد بتكرار الفوز والنصر باسم ليبيا، حيث قال: »أنا لم 
أعد ُأمثل نفسي وال المالكمة فقط بعد اآلن، إني أمثل األمل، الوحدة وقوة 
لكننا  والعقبات،  بالشدائد  ونصطدم  والصعاب،  بالمشاكل  نمر  كلنا  اإلرادة، 
بالقوة والعزيمة نستطيع هد الجبال، وتجاوز كل المعيقات، علينا فقط اإليمان 
بأنفسنا وقدراتنا والعمل بكل ما أوتينا من قوة، أطلق العنان لقوتك وعزيمتك 

كل  أحالمك.  وحقق  وانهض  بداخلك  الساكنة 
تشجيعهم  على  الجمهور  لكل  والتقدير  الشكر 
لكل من  أيضًا  والشكر  لي،  نزال  وحضورهم آلخر 
دعم وساهم للوصول إلى ما أنا عليه اآلن. محبكم، 

مالك زناد«.
فوزًا   14 منها  للزناد   15 رقم  الفوز  هذا  ويعد 
جديد  إنجاز  في  بالنقاط  واحدة  ومباراة  بالقاضية 
التي  المالكمة  لعبة  معطيات  ضمن  له  يحسب 
بين  من  كواحدة  بالقاضية  الفوز  عشاقها  يجذب 

البريطانية،  العاصمة  في  األول  هو  األخير  الفوز  أن  كما  اللعبة،  فنيات  أهم 
لندن، بعد صوالت وجوالت في برلين ومالطا، التي نشط داخلها لفترة من 
العالمية  نحو  مشواره  ليواصل  رفض  لكنه  جنسيتها،  عليه  وعرضت  الزمن 
وسط انتظار تحسين تصنيفه العالمي، حيث يتواجد في المركز 76، واستعد 
الزناد جيدًا للحدث بشكل خاص بتدريبات مكثفة مع مدربه العالمي اإلنجليزي 
شينا ميجراجن، في لندن، عبر برامج وخطط تدريبية يومية يشاركه فيها عدد 

من أبطال وزنه.
يأتي هذا بعد أن قرر مالك الزناد الرحيل عن مالطا متجهًا إلى لندن من 
أجل التدريب في أقوى األندية هناك تحت إشراف طاقم احترافي، في خطوة 
جديدة نحو أحالمه العالمية، بعد أن لعب الزناد 14 لقاًء فاز في ثالثة عشر 
منها بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط، وكان أول نزال حقيقي بالنسبة 
له أمام العب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية ثم عرضت عليه الجنسية 
فاز  التي  المواجهات  أبرز  ليبيًا.ومن  العبًا  يظل  حتى  رفض  لكنه  المالطية، 
البريطاني كوملز في عقر داره، ومن  البطل  التي كانت ضد  بها مالك تلك 
أهم األلقاب كان حزام »دبلو بي إف إنترناشيونيل« وفوزه على الكاميروني 
له في مشواره  وآخر مباراة  الثانية،  الجولة  ألمانيا في  بالقاضية في  تشامبا 
الذي  النزال  في  كورتيز،  جون  الكولومبي  منافسه  على  فوزه  االحترافي 
الليبية  المالكمة  وتعيش  متتاليًا،  فوزًا   14 محققًا  مالطا،  في  بينهما  جرى 
انتعاشة في ظل وجود الثالثي مالك وشقيقه عبد المعز والضلع الثالث فتحي 
الفوز مؤخرًا  الزناد،  المعز  المحترف عبد  الليبي  المالكم  بربيش، حيث حقق 

حلبة  على  بينهما  جرت  التي  المباراة  في  بالنقاط  اإليطالي  المالكم  على 
باوال بمالطا في وزن 70 كلغ، وأسقط المحترف عبد المعز خصمه اإليطالي 
الذي لم يكن في مستوى المباريات والحدث؛ بسبب طريقة لعبه التي أربكت 
معز نفسه، كما اعتاد الخصم اإليطالي على االندفاع وااللتصاق، مما أفقده 
توازنه وجعل الطرفين يسقطان أكثر من مرة لتذهب فرصة فوز عبد المعز 
بالقاضية أدراج الرياح بعد أن أخفق في استثمار هفوات خصمه وبسببه غابت 
من  فنية  لمحات  شهدت  قوية  مباراة  وفي  له  ظهور  آخر  وفي  اللقاء،  متعة 
البريطاني  إسقاط خصمه  استطاع  بربيش،  فتحي  المحترف  الليبي  المالكم 
على  ُأقيمت  التي  المباراة  في  الثالثة  الجولة  في  القاضية  الفنية  بالضربة 
خصمه  أن  المباراة  عقب  البريطاني  المالكم  أكد  وقد  بمالطا،  باوال  حلبة 
وأن ضربته  المباراة  أشواط  باستهجان خالل  إليه  وينظر  عنيدًا  كان  الليبي 

لتعد  الدماء،  أنزف  وجعلتني  جــدًّا  قوية  كانت 
ثالث مباراة احترافية لفتحي بربيش، حيث فاز 

في اثنتين بالضربة الفنية القاضية وواحدة 
بالنقاط.

اسمه  الــزنــاد  المالك  عبد  سجل 
بأحرف من ذهب في عالم المالكمة، 

ليبي يحترف خارج  أول مالكم  وهو 
يوم  في  كانت  رياضة  في  بالده 

عربيًا  أبطالها  لها  ــام  األي من 
وأفريقيًا، لكن بسبب منع اللعبة في البالد ألكثر من 40 

عامًا، رأت في المدة األخيرة انتعاشة وعودة، وإن كانت 
جماهيريتها  أعاد  الزناد  لكن  الشيء،  بعض  محتشمة 
سريعًا الذي عرف اللعبة خارج الحدود وأخذها إلى عالم 
العام  طرابلس  مواليد  من  الزناد  العالمي،  االحتراف 
عائلة  أنه من  كما  عامًا،   26 العمر  ويبلغ من   ،1993
رياضية، فوالده مالك الزناد مالكم موهوب أيضًا، وهو 
بيته عدة  في  يدربه  وكان  الرياضة،  فيه حب  زرع  من 
شارك  كما  ليبيا،  في  الرياضة  هذه  منع  بسبب  أعوام، 
في مسابقات محلية وأفريقية في لعبتي الوشو والساندا 
وحصل على الترتيب األول ثم توقف لبرهة من الزمن، 
لرياضته  عاد  فبراير،  من  عشر  السابع  ثورة  بعد  لكن 
عديد  أيضًا  وأحــرز  االتحاد،  لنادي  منضمًا  المفضلة 
البطوالت محليًا ودوليًا من بينها البطولة العربية في 
لبنان على يد مدرب المنتخب الوطني ونادي االتحاد 

بعدما  مالطا  إلى  الزناد  هاجر  عمار، حتى  الحكيم  عبد 
فيها،  اإلمكانات  لقلة  ليبيا،  في  نفسه  إثبات  عن  عجز 

وإيجاد من يؤمن بموهبته ويسهل عليه األمور بالتمويل 
إلى  انتقل  مالطا  ومن  والمعنوية،  المادية  والمساندة 

لندن لخوض مرحلة جديدة من المنافسات.

الزناد بعد أول انتصار في لندن

السجل يمتلئ بـ 15 فوزًا منها 14 
بالقاضية وواحد بالنقاط ضمن سلسلة 

بطوالت المالكم الليبي

طرابلس - الصديق قواس

الوسط - مؤيد إسكندر
وعبر  ليبيا،  في  الرياضي  الشارع  كبيرة  فرحة  عمت 
بعد  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات 
تأهل البطل الليبي في رياضة التجديف حسين قنبور 
كأول   ،2020 طوكيو  األولمبية،  األلعاب  دورة  إلى 
رياضي ليبي يسجل اسمه من بين االتحادات الوطنية 
اآلن.  حتى  العالم  في  رياضي  حدث  أكبر  إلى  ويتأهل 
وجاء تأهل قنبور بعد خوضه التصفيات األفريقية التي 
أقيمت بالبحيرة التونسية وتواصلت لمدة ثالثة أيام 
تجاوز  وقد  أفريقية.  دولة   20 من  جدافين  بمشاركة 
اليوم  في  ليخوض  بنجاح  األول  الدور  الليبي  البطل 
في  مكانا  ويضمن  النهائي  الدور نصف  الثاني سباق 
النهائيات، التي خاضها في اليوم الثالث واألخير، ونال 
المركز األول لسباق 2000 متر، األمر الذي جعله يفوز 
التأهل  بطاقة  على  ويتحصل  قوارب  خمسة  بين  من 
 7:38:42 وقدره  بزمن   2020 طوكيو  أولمبياد  إلى 
إدارة  مجلس  عمل  أن  بعد  اإلنجاز  هذا  يأتي  دقيقة. 
الرياضي من خالل برنامج  الليبي على تأهيل  االتحاد 
الدولي  االتحاد  مع  بالتنسيق  األولمبي،  التضامن 
واللجنة األولمبية الليبية، ورغم نقص الموارد المالية 
بسبب األزمات التي تعيشها ليبيا، فإن االتحاد الليبي 
خطة  ووضع  الصعاب  كل  تذليل  على  عمل  للتجديف 
تتماشى مع المرحلة الحالية، ليكون لليبيا حضور كبير 

في دورة األلعاب األولمبية بطوكيو 2020.
وعبر حسين قنبور عقب التأهل عن فخره واعتزازه 
القادمة،  األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  التأهل  بهذا 
ليسجل اسمه في تاريخ الرياضة الليبية كأحد األبطال 
دي  ريو  في  السابقة  األولمبياد  في  شاركوا  الذين 
ذات  إلى  مجددا  ويتأهل   ،2016 بالبرازيل  جانيرو 
الدورة الكبرى، كما دعا البطل الليبي المسؤولين عن 
التدريبي  برنامجه  دعم  ضرورة  إلى  الليبية  الرياضة 

بشكل  للظهور  جاهزا  ليكون  المقبلة  الفترة  خالل 
إدخال  على  عزمه  مؤكدا   ،2020 طوكيو  في  مشرف 
يعانون  الذين  الليبيين  قلوب  في  والبهجة  الفرحة 

أزمات عدة.
للتجديف،  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد  المقابل  في 

مع  بالتنسيق  سيعمل  أنه  الكريكشي،  الدين  نور 
اللجنة األولمبية الليبية على توفير الدعم والرعاية 
للبطل الليبي حسين قنبور، مشيرا إلى أن نقص 
وجود  في ظل  عائقا،  يكون  لن  المالية  الموارد 
رياضة  على  المسؤولين  تجعل  قوية  إرادة 
الليبية يبذلون ما في وسعهم لدعم  التجديف 
البطوالت من أجل تحقيق  األبطال في مختلف 

نتائج مشرفة لليبيا.
يشار إلى أن تأهل قنبور جاء في فئة الفردي 
مصر  لمنتخبات  ــوارب  ق خمسة  ضمن  كبار 

فئة  في  أما  وبنين،  العاج  وساحل  وزيمبابوي 
زوجي الرجال فقد تأهل منتخب الجزائر، أما في 

فئة زوجي البنات فكان التأهل من نصيب منتخب 
تونس.

للشباب  العامة  الهيئة  قدمت  اإلنجاز  عقب 
دعم  وأكدوا  التهاني،  األولمبية  واللجنة  والرياضة 

قنبور. من جانب آخر هنأ رئيس أعضاء االتحاد الدولي 
العمومية  الجمعية  اجتماع  هامش  على  واألفريقي، 
لالتحاد األفريقي للتجديف، االتحاد الليبي، وشارك في 
االجتماع، الذي أقيم في تونس، نائب رئيس االتحاد 
إدارة  الليبي للتجديف، فتحي الشايب، وعضو مجلس 
االتحاد وأمين الصندوق، أحمد فكرون، ونوقش كثير 
االتحاد  ونشاطات  ببرامج  المتعلقة  المواضيع  من 
األفريقي والدول التي ستنظم البطوالت المقبلة، كما 
في  تسهم  مستقبلية  وخطط  إستراتيجيات  وضعت 

تطوير رياضة التجديف على مستوى القارة السمراء.

قنبور أول بطل ليبي يتأهل إلى أوملبياد طوكيو 2020
إلى جريدة  في تصريح خاص  زوبي،  عبدالوهاب  الطائرة،  للكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  أكد 

ثالث  من  األولى  مرحلته  أن  وأضاف  المقبل.  ديسمبر   5 في  سينطلق  الطائرة  للكرة  الممتاز  الدوري  أن  »الوسط«، 
من  تشكلت  الثانية  والمجموعة  والبراق،  والمروج  والهالل  والنصر  بنغازي  األهلي  فرق  تضم  األولى  المجموعة  مجموعات، 

السويحلي واالتحاد المصراتي والتصدي والتحدي مصراتة واإلشعاع واألفريقي زليتن، والمجموعة الثالثة تكونت من االتحاد واألهلي 
طرابلس واساريا والجزيرة، واختتم زوبي قائال: »سيتأهل للمرحلة الثانية المتحصلون على الترتيب األول والثاني من كل مجموعة«. 

وكانت لجنة القيد وشؤون الالعبين باالتحاد العام الليبي للكرة الطائرة، وجهت خطابا إلى رؤساء االتحادات الفرعية، بشأن تحديد أعمار 
الالعبين المسموح بتسجيلهم ومشاركتهم في مسابقات الفئات السنية المبينة بالالئحة العامة لالتحاد العام للكرة الطائرة، والقرارات المنظمة 

بالخصوص الصادرة عن االتحاد الليبي، حسب ما جاء في منشور االتحاد األفريقي. وأشارت اللجنة في خطابها إلى المادة )9( من الئحة قيد الالعبين، 
الفصل األول، وقالت: »تحدد أعمار الالعبين وفق مسابقة تحت سن )14( عاما من مواليد 2006-2007-2008 ومسابقة تحت سن )17( عاما من 

مواليد 2003-2004-2005 ومسابقة تحت سن )19( عاما من مواليد 2002-2001«

5 ديسمبر دوري الطائرة
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أرقام مالية مذهلة 
في الدوري

إيقاعات رياضية
صالح

بلعيد 

مع كل دوري جديد لكرة القدم الليبية ومع 
الموسم  أن  رغم  الموسم،  انطالق  اقتراب 
الجديد مهدد بعدم انطالقه بسبب الوضع 
انتقادًا  الصوت  يرتفع  البالد،  في  العام 
العبي  على  تصرف  التي  العالية  لألرقام 
كرة القدم المحليين من خالل عقود عالية 
مليوني  الالعبين  لبعض  تتجاوز  أصبحت 

دينار ليبي.
تعاقدات  في  المالية  القيمة  ووصلت 
وهو  ليبي،  دينار  مليون  لـــ62  الالعبين 
سابقًا،  الليبية  الكرة  تألفه  لم  كبير  رقم 
ويرى الكثيرون أن هذا الرقم ال يتوافق مع 
ليبيًا  الفني للعبة وال ينتج دوري  المستوى 
وأرقام  سابقة  دوريات  أن  حين  في  قويًا، 
في  خاصة  فنيًا،  أفضل  كانت  أقل  مالية 

والتسعينات. الثمانينات  سنوات 
المتسبب  من  نفسه:  السؤال  ويطرح 
األندية  صراعات  وهل  ــام  األرق هذه  في 
ترفع  من  هي  الالعبين  كسب  أجل  من 
يقومون  ومن  الوسطاء؟!  أم  األرقام  هذه 
ثم  الرياضيين  مع  للتعاقد  األندية  بدفع 
يكسبون من وراء الالعبين؟ ولماذا ال يتم 
وضع سقف مالي لهذه العقود بين األندية 
في ميثاق رياضي بينها رغم أن هناك من 
في  القدم  كرة  ألن  طبيعي  األمر  أن  يرى 
الفلكية  األرقام  هذه  فيها  أصبحت  العالم 
وكل دوري ومستواه الفني والمالي في كل 

دولة.
األندية  قدرة  أحيانًا  يفوق  األمر  أن  غير 
والمحصلة  بالديون،  ويكبلها  ماليًا  الليبية 
غير جيدة، وتتورط األندية في مبالغ كبيرة 
بين  والــصــراع  الشكوى  مرحلة  وتدخل 
النادي والالعب في بعض األحيان.. أسئلة 
الضوء  وتسليط  إعالمي  الهتمام  تحتاج 
الموضوع  هــذا  عن  نوافذ  وفتح  عليها 

المهم.

ـ»فيفا« 4 ماليني دينار لدعم االتحادات.. والكرة تنتظر ال
القرار  القنطري  بشير  الدكتور  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  عن  صدر 
 34 وعددها  العامة  الرياضية  االتحادات  دعم  بشأن   2019 للعام   170
دينار،  ألف  وتسعين  وخمسة  ومئة  ماليين  أربعة   4.195 بمبلغ  اتحادًا 

2019 موزعه كالتالي: عن الربعين األول والثاني للعام 
 200 1 - اتحادات ألعاب القوى والطائرة واليد والسلة دعمت بمبلغ 

ألف دينار لكل منها.
2 - اتحادات األثقال والكاراتيه والدراجات والتايكوندو والجودو دعم 

كل منها بمبلغ 150 ألف دينار.
ألف   120 بمبلغ  دعمًا  منهما  كل  تلقى  والمبارزة  الرماية  اتحادا   -  3

دينار
والطاولة  والفروسية  والمضرب  والسباحة  الجولف  اتحادات   -  4
األجسام  وبناء  والشراع  والقوس  والسهم  الجوية  والرياضات  والووشو 
 100 بمبلغ  دعمًا  منها  كل  تلقى  البدنية  والقوة  والمالكمة  والتجديف 

ألف دينار.
5 - اتحاد الهوكي دعم بمبلغ 75 ألف دينار.

6 - اتحادات الجمباز والكرة الحديدية والبوكسينغ والدراجات النارية 
80 ألف دينار والمصارعة والشطرنج دعم كل منها بمبلغ 

بمبلغ  منها  كل  دعم  النسائي  واالتحاد  الحديدي  الثالثي  اتحادا   -  7

60 ألف دينار.
8 - اتحاد الطب الرياضي دعم بمبلغ 30 ألف دينار.

ألف دينار كل حسب   400 الفنية بمبلغ  اللجان  9 - دعم 
المذكورة تقديم  برامجها ونشاطها، وطلب من االتحادات 
القوانين  وفق  الدعم  قيمة  مصروفات  عن  مفصل  تقرير 

النافذة. والتشريعات 
يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب وصول الدعم السنوي من 

االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إلى نظيره الليبي، البالغة 
1.25 مليون دوالر، لتتزايد األسئلة وعالمات االستفهام  قيمته 
بشكل  منه  االستفادة  ومدى  واتجاهاته  الدعم  طبيعة  حول 
قرب  فمع  الليبية،  الرياضة  في  عام  رأي  قضية  ليكون  صحيح، 

أخرى:  مرة  التساؤالت  تطرَح  الجديد  المالي  الدعم  وصول 
 ،2006 العام  منذ  يقدم  مما  الليبية  الكرة  استفادت  هل 
قبل  دوالر،  مليون  ربع  قيمته  ما  وقتها  يقدم  كان  حيث 
سنويًا،  دوالر  مليون   1.25 إلى  ويصل  الدعم  يرتفع  أن 
وفقًا  مؤجل،  مليون  وربع  مباشر،  دوالر  مليون  بواقع 

الدولية. لبعض االشتراطات 
األسئلة اآلن تنحصر حول: هل تم تطوير الفئات السنية 

الصاالت  داخل  القدم  وكرة  والنسائية  الشاطئية  والكرة 
وتطوير الكوادر اإلدارية والطب الرياضي مع إقامة الدورات 

أن  يجب  التي  األمور  من  أنها  خاصة  للمدربين؟،  التأهيلية 
يتم توجيه الدعم لها بشكل جزئي، فبسببها يتم الصرف 
للشروط  تجاوزًا  فيكون  ذلك  بخالف  أما  الـ»فيفا«،  من 
المثير  اعتماد الصرف،  التي على أساسها تم  والمواثيق 
ففي  ينتهي،  ال  سنوي  حديث  الـ»فيفا«  دعم  قضية  أن 
الماضي، كشفت عدة مصادر صحفية  العام  سبتمبر من 
التي تقدم كل  1.25 مليون دوالر  خبر قرب وصول مبلغ 
تكتم  وسط  األهلية،  لالتحادات  الدولي  االتحاد  من  عام 
في  صحفية  مصادر  نجحت  حيث  األمر،  على  الليبي  االتحاد 
مقر  لشراء  منه  جزء  سيخصص  الذي  المبلغ  تفاصيل  كشف 
جديد لالتحاد الليبي، الذي يعاني حاليًا أزمة مقر، وذلك قبل 
واقعًا  أمرًا  الموضوع  أصبح  أن  وبعد  الـ»فيفا«،  وفد  زيارة 
وصرح به رسميًا مسؤولون في اتحاد الكرة عقب كشف 
مصادر صحفية ذلك، تزايدات األسئلة التي تصاحبها 
تكتم  أسباب  عن  الرياضي  الوسط  داخل  الشكوك 
العام مثل  اتحاد الكرة عن األمر، وعدم كشفه للرأي 
يخصص  السنوي  فالمبلغ  المالية،  التفاصيل  هذه 
نقدي  جزء  ويقدم  والتطوير،  الفني  للدعم  منه  جزء 
وجزء آخر أموال مقابل مشاريع ودورات، كما هو معروف 
ليصبح التكتم أزمة أخرى جديدة في العالقة بين اإلدارة 

التحركات والتصرفات. الرقيبة على كل  العمومية  والجمعية 
خسائر  بعد  خصوصًا  المالي،  للدعم  الليبي  الكرة  اتحاد  ويحتاج 
القدم،  لكرة  الممتاز  الــدوري  مسابقة  إلغاء  جراء  الماضي  الموسم 
العاصمة  وتحديدًا  البالد،  في  الجارية  السياسية  األحداث  خلفية  على 
العالم،  دوريات  شأن  شأنه  عالية  اقتصادية  تكلفة  شكل  مما  طرابلس، 
دائرة  يدخل  أصبح  الليبي  فالدوري  أغلبها،  عن  تكلفة  أقل  كان  وإن 
المدربين  لعشرات  لوظيفة  اللعبة  وتحولت  سنويًا،  الماليين  عشرات 
ومئات الالعبين ومصدر دخل لشركات المالبس والفنادق، وعرفت عقود 
الالعبين أرقامًا كبيرة، حيث وصلت لرقم المليون والمليوني دينار ليبي 
تجارية  وحركة  اقتصادية  دورة  يشكل  الدوري  وأصبح  الالعبين،  لبعض 
مهمة على مستوى الرياضة الليبية، حيث قدر خبراء في االقتصاد تكلفة 
الدوري الممتاز سنويًا بما يزيد على الخمسين مليون دينار ليبي، وهذا 
الموسم يصل لقرابة الستين مليون دينار ليبي تقريبًا، بعد ارتفاع قيمة 
الالعبين  أبرز  مع  التعاقد  في  األندية  بين  والتنافس  الالعبين  عقود 
اللعبة  تحول  ومع  األجانب،  الالعبين  عشرات  عقود  وكذلك  المحليين، 
تحديدًا،  أعوام  عشرة  من  أكثر  منذ  تترسخ  ثقافة  بدأت  التي  لوظيفة، 
احترافًا  كانت  التي  الالعبين  بعقود  يعرف  ما  الكرة  اتحاد  أدخل  عندما 
االحتراف  ثقافة  خلق  مع  ومعنويًا  ماديًا  الليبي  الالعب  وتشجيع  مقننًا، 
اقتصادية  حركة  الليبي  الدوري  أصبح  الثقافة  هذه  دخول  ومع  عنده، 

مهمة.

طرابلس – محمد ترفاس

مهمة الحسم تنتظر »الفرسان« أمام »النسور«
الطريق إلى الكاميرون2020

طنجة المغربية تستقبل المباراة المصيرية في تصفيات المحليين كسادس حوار كروي بين الجارين

لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  أنهى 
القدم تحضيراته بمعسكره التدريبي بالمغرب، 
ضمن  األخيرة،  التدريبية  ومرحلته  محطته  في 
االستعداد الستحقاقاته المقبلة، وفي مقدمتها 
تصفيات بطولة أمم أفريقيا لالعبين المحليين 
الـ»شان 2020«، حيث سيواجه منتخب تونس 
»نسور قرطاج« يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، 
مباراة  ضمن  المغربية،  طنجة  مدينة  بملعب 
اإلياب، بعد أن فقد نتيجة مباراة الذهاب األولى 
بملعب رادس بهدف مقابل ال شيء، في مواجهة 
حاسمة يسعى خاللها »فرسان المتوسط« إلى 
تعويض تأخرهم في لقاء الذهاب األول، وحسم 
الـ»شان« في نسختها  لنهائيات  التأهل  بطاقة 
لهذه  واستعدادا   ،2020 بالكاميرون  المقبلة 
ثالث  الوطني  الفريق  خاض  المهمة  المواجهة 
الدولي  االتحاد  أيام  ضمن  دولية  ودية  تجارب 
لكرة القدم »فيفا« أمام المنتخب المغربي األول 
والمحلي، وأمام المنتخب الموريتاني، حيث وقف 
الوطني،  المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  خاللها 
جالل الدامجة، على جاهزية الالعبين وقدراتهم، 
وصوال إلى التشكيل األمثل والمناسب قبل موعد 
انطالق االستحقاقات الجديدة، أمال في الظهور 

الرابع والثاني تواليا.
المواجهة السادسة

سادس  تونس  أمام  المرتقبة  المواجهة  تعد 
مواجهة كروية رسمية تجمع المنتخب الوطني 
منافسات  التونسي، على صعيد  بنظيره  الليبي 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  ــم  أم تصفيات 
بين  المواجهات  أولى  تعود  حيث  الـ»شان«، 
ضمن   ،2008 العام  إلى  المحليين  المنتخبين 
تصفيات نهائيات البطولة في نسختها األولى، 
إقصاء  من  المتوسط«  »فرسان  تمكن  حيث 
الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  التونسي،  المنتخب 
أحرزه  لهدف  بهدف  المنتخبين  بتعادل  األول 

الالعب أشرف العماري، وفي لقاء العودة بتونس 
ملعبها  على  تونس  إقصاء  الفرسان  استطاع 
بركالت الترجيح، بعد انتهاء زمن الوقت األصلي 
أحرزه  هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
الوطني  الفريق  وقاد  المغربي،  محمد  المدافع 
أبو  جمال  الوطني،  المدرب  المبارة  هذه  في 
نوارة، بينما قاد المنتخب التونسي مدربه الحالي 

المنذر الكبير.
على  الناجحة  مسيرته  ليبيا  منتخب  وواصل 
صعيد التصفيات، حيث تمكن خالل الدور األخير 
من إقصاء المنتخب المغربي والتأهل على حسابه 
الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  المباراتين،  بمجموع 
بثالثة  المغربي  المنتخب  بفوز  بالرباط  األول 
أهداف مقابل هدف، وفي لقاء العودة بطرابلس 
الفوز  عقب  المغرب،  إقصاء  في  الفرسان  نجح 
ظهوره  المنتخب  ليسجل  مقابل،  دون  بثالثية 
البطولة  لنهائيات  يتأهل  عربي  منتخب  كأول 
األفريقية لالعبين المحليين في نسختها األولى، 

التي أقيمت بمالعب ساحل العاج.
تجمع الـ»شان«

الليبي  المنتخبين  بين  المواجهات  تجددت 
والتونسي على صعيد تصفيات الـ»شان« العام 
التجمع  بنظام  التصفيات  أقيمت  حيث   ،2016
وتونس  ليبيا  منتخبات:  بمشاركة  وإيابا  ذهابا 
والمغرب، وحقق المنتخب الفوز في لقاء الذهاب 
أحرزه  لصفر،  بهدف  التونسي  المنتخب  أمام 
الالعب مؤيد القريتلي، ثم خسر مباراته الثانية 
مرحلة  وخالل  بثالثية،  المغربي  المنتخب  أمام 
المنتخب  أمــام  الثالثة  مباراته  خسر  ــاب  اإلي
التونسي، بهدف لصفر أحرزه العبه سعد بقير، 
ثم فقد نتيجة آخر مبارياته في التصفيات أمام 
المغرب  ليتأهل  برباعية،  المغربي  المنتخب 
متصدرا المجموعة وتونس ثاني المجموعة إلى 

نهائيات الـ»شان«.
الليبي  المنتخبين  بين  المواجهة  وستتجدد 
صعيد  على  رسميا  السادسة  للمرة  والتونسي 

منافسات تصفيات الـ»شان 2020«، مما يعني 
ستشهد  المقبلة،  نسختها  في  البطولة  أن 
غياب أحد البطلين، إما المنتخب التونسي بطل 
الـ»شان 2011« بالسودان، وإما المنتخب الليبي 

بطل الـ»شان 2014« بجنوب أفريقيا.
جاهزية التوانسة

مدربه  بقيادة  المحلي  تونس  منتخب  أما 
جاهزية  على  فيعتمد  الكبير،  المنذر  التونسي، 
المحترفة  التونسية  الرابطة  ــدورى  ب العبيه 
الرابع  أسبوعه  دخل  الذي  القدم،  لكرة  األولى 
جاهزية  على  الفريق  ويعتمد  الموسم،  هذا 
الترجي  التونسية وهي  أبرز فرق األندية  العبي 
واألفريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي، 
تسعة  قــرطــاج  نسور  منتخب  قائمة  وتضم 
تشكيلة  ضمن  وجدوا  دوليين  محليين  العبين 
المنتخب التونسي األول الذي شارك في بطولة 
والقائمة   ،»2019 مصر  »كــان  أفريقيا  أمــم 
مرمى  حارس  شريفية  بن  معز  من  كال  تضم 
نسيم  من  كال  الظهر  خط  ورباعي  )الترجي(، 
)النجم  كشريدة  ووجدي  )الصفاقسي(،  الهنيد 
وكريم  )الترجي(،  محمد  بن  وأيمن  الساحلي(، 
العواضي )النجم الساحلي(، والعب وسط ميدان 
)الترجي( غيالن الشعاللي، وثالثي الهجوم أنيس 
)الترجي(،  الخنيسي  وياسين  )الترجي(،  البدري 

ومهاجم )الصفاقسي( فراس شواط.
صراع يتجدد

لن تتوقف مسيرة تحضيرات المنتخب الوطني 
تصفيات  ضمن  ــى  األول مهمته  انتهاء  عقب 
ضمن  مــشــواره  سيستهل  حيث  ــان«،  ـــ»ش ال
تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 
منتخب  مستضيفه  بمواجهة   ،»2021 الـ»كان 
تونس أيضا، وذلك في السادس عشر من شهر 
المجموعة  تصفيات  ضمن  المقبل،  نوفمبر 
األفريقية العاشرة، التي تضم إلى جانب منتخبنا 

كال من: تونس وتنزانيا وغينيا االستوائية.

الوسط - زين العابدين بركان

بلدية الزاوية بطاًل لوحدة الكرة 
املصغرة في تونس

الوسط - محمد ترفاس
في  فوزه  بعد  المصغرة،  القدم  لكرة  الوحدة  بطولة  وذهبية  بكأس  الزاوية  بلدية  فريق  توج 
توجت  حفل  ُأقيم  البطولة  ختام  وفي   ،)2/6( بنتيجة  بنالوت  اإلصالح  على  النهائية  المباراة 
الترتيب  بكأس  بنالوت  اإلصالح  وتوج  الذهبية،  والميدالية  البطولة  بكأس  الزاوية  بلدية  فيه 
الفردية  الجوائز  وفي  الرياضية،  الروح  بكأس  بالزنتان  والوحدة  الفضية  والميدالية  الثاني 
أيمن محمد من  وأفضل حارس  الجزائري  إسالم سوداني من سهوب  أفضل العب  جائزة  نال 
التونسية  جرجيس  مالعب  على  البطولة  جرت  حيث  الربعي،  األزهر  حكم  وأفضل  اإلصالح 
بمشاركة 132العبًا مثلوا أندية األهلي وازن واإلصالح بنالوت بجانب النضال والوحدة والنصر 
واستار  جرجيس  وترجي  الجزائري  وسهوب  الحوامد  ونجوم  وأساريا  الزاوية  وبلدية  بالزنتان 
بطولة  بكأس  المصغرة،  القدم  لكرة  زليتن  األفريقي  فريق  توج  قبل،  ومن  العاجي.  أفريقيا 
فريق  على  فوزه  بعد  للفريق  دولية  مشاركة  أول  في  الثانية  نسختها  في  بتونس  الصداقة 
أفضل هداف  خليل كأس  بن  عبداهلل  ونال العبه  النهائية،  المباراة  في  األحمر بسوسة  النجم 
شقيقه  على  األولى  المباراة  في  تفوق  البطولة،  في  زليتن  األفريقي  نتائج  وكانت  بالبطولة، 
الثانية أمام فريق األكاديمية  الزنتان بستة أهداف مقابل هدفين، وفاز بالمباراة  فريق النصر 
الزاوية  األولمبي  فريق  على  بالمجموعة  الثالثة  المباراة  في  وتفوق  باالنسحاب،  الجزائري 
على  بفوز مستحق  بالمجموعة  منافساته  زليتن  األفريقي  واختتم  مقابل خمسة،  أهداف  بستة 
فريق المستقبل الرياضي بالوردانين التونسي بثالثة أهداف مقابل هدف ليتأهل بعدها كأول 
بركالت  ويفوز  التونسي  الوردانين  فريق  أمام  النهائي  نصف  الدور  في  ويلعب  المجموعة، 
ليبية  البطولة مشاركة خمسة فرق  فريق، وشهدت  لكل  تعادل بهدفين  3-2، بعدما  الترجيح 
وفريق  الزاوية  واألولمبي  الزنتان  والنصر  بالبيضاء  السنوسية  والجامعة  زليتن  األفريقي  وهي 

النفط. لتصدير  الزاوية  شركة 

يعود المدرب الوطني جالل الدامجة إلى الواجهة من جديد، حيث سيقود مجددا المنتخب 
الجولة  إياب  تصفيات  ضمن  التونسي  المنتخب  نظيره  سيواجه  الذي  القدم،  لكرة  الليبي 
الـ»شان« في نسختها  إلى نهائيات  للتأهل  المحليين  أفريقيا لالعبين  الحاسمة في بطولة 
السادسة، التي ستقام بمالعب الكاميرون العام 2020. ويعود الدامجة لقيادة الفرسان بعد 
غياب طويل منذ آخر ظهور له، حين نجح في قيادة المنتخب الليبي إلى نهائيات الـ»شان« 

في النسخة األخيرة بالمغرب عقب إقصائه المنتخب الجزائري.
الليبي في إقصاء المنتخب الجزائري والفوز  وهي المرة األولى التي ينجح فيها المنتخب 
عليه في عقر داره، حيث قاد الدامجة المنتخب الليبي في ثالث واجهات، تصفيات الـ»كان« 
والـ»مونديال« والـ»شان«، حيث تسلم الحقيبة الفنية من المدرب اإلسباني، خافيير كلمنتي، 
الليبي  المنتخب  وقاد  العالم،  برباعية ضمن تصفيات كأس  كينشاسا  بملعب  بعد خسارته 
بخماسية ضمن تصفيات  منتخب سيشل  تفوق على  بنجاح، حيث  اجتازه  له  اختبار  أول  في 
الـ»كان«، ثم قاد المنتخب الليبي في تصفيات الـ»مونديال«، حيث خسر أمام منتخب تونس 

بهدف لصفر بملعب الجزائر وخسر أمام غينيا كوناكري ذهابا 
بثالثة أهداف لهدفين، وفاز إيابا على غينيا كوناكري بهدف 

لصفر، وخسر أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف.
الـ»شان«  الليبي في تصفيات  المنتخب  قيادة  تولى  ثم 
ونجح في إقصاء المنتخب الجزائري بعد فوزه ذهابا بالجزائر 
ليقود  بتونس بهدف لهدف،  إيابا  بهدفين لهدف وتعادله 

في  الثالث  األفريقي  الظهور  إلى  للمحليين  الليبي  المنتخب 
نهائيات الـ»شان« بالمغرب، حيث ترك المهمة لمساعده عمر 

المريمي، الذي تسلم المهمة من بعده مدربا عاما في نهائيات 
الـ»شان« بمالعب المغرب، ثم عاد ليقود المنتخب المحلي 

في لقاء الذهاب األول أمام المنتخب التونسي، الذي 
فقده بنتيجة هدف واحد مقابل ال شيء.

للمحليين  الليبي  المنتخب  مباراة  وتعد 
المرتقبة أمام المنتحب التونسي المواجهة 

تحت  الوطني  للمنتخب  رسميا  التاسعة 
الدامجة، الذي سبق  المدرب جالل  قيادة 

المنتخب  حظوظ  على  ــرف  أش أن  له 
دولية  مباريات  ثماني  فــي  الليبي 

الـ»كان«  تصفيات  ضمن  رسمية، 
والــمــونــديــال، حيث  ــان«  ـــ»ش وال
مباريات  ــالث  ث فــي  الــفــوز  سجل 

أربع مباريات وتعادل في مباراة  وخسر 
واحدة، وهو يتطلع إلى قيادة المنتخب 
الظهور األفريقي  إلى  للمحليين  الليبي 

وسجله  رصيده  في  تواليا  والثاني  الرابع 
كمدرب.

ـ»الدامجة« في القارة السمراء االختبار التاسع دوليا ل
عدد جهاز املنتخب يثير عالمات االستفهام

الوفد يصل لخمسين فردًا.
وسبق في يوليو الماضي أن انتقد 
القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  العب 
الليبية  الكرة  نجوم  وأحــد  السابق 
عبدالرزاق جرانة، تواجد عدد كبير من 
المنتخبات  ولجنة  الكرة  اتحاد  أعضاء 
بمعسكر  الــمــغــرب  ــي  ف الــوطــنــيــة 
المنتخب، حيث يتواجد تسعة أشخاص 
إدارة  أعضاء مجلس  من  أربعة  منهم 
في  المنتخب  يرافقون  الكرة  اتحاد 

هذه الرحلة.
صفحته  على  له  منشور  في  وقال 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي 
الكرة  اتحاد  على  »كان  »فيسبوك«: 
الوطنيين  المدربين  رواتب  أن يسدد 
أمــوال،  لديه  طالما  لديه  المتأخرة 
وليس الصرف على تواجد أعضائه في 

معسكر المنتخب برحلة خارجية«.
قيد  لجنة  رئيس  طوير،  عمر  أيضًا 
الالعبين السابق، انتقد في أغسطس 

الوطني  المنتخب  معسكر  الماضي، 
المغرب  في  ُأقيم  الذي  القدم  لكرة 
بطولة  لتصفيات  استعدادًا  قبلها 

كأس األمم األفريقية.
نشرها  تدوينة  في  طوير  واعتبر 
أن  »فيسبوك«  على  حسابه  عبر 
المعسكر كان »دون فائدة فنية، حيث 
لمدة  لراحة  الالعبين  أغلب  سيخضع 
مع  التزامات  لهم  من  باستثناء  شهر 
أنديتهم ببطوالت األندية األفريقية«.
كلف  المعسكر  »إن  طوير:  وقــال 
دوالر  ألف   120 الكرة  اتحاد  خزينة 
لــمــدة أســبــوعــيــن، وهــو رقــم غير 
مقبول«، مشيرًا إلى أن عدد اإلداريين 
»كان  المعسكر  في  شاركوا  الذين 

كبيرًا وغير مقبول«.
يشار إلى أن بعثة المنتخب الوطني 
التي شاركت في معسكر  القدم  لكرة 
 24 منهم  45 شخصًا  المغرب ضمت 

العبًا فقط.

الوسط - صالح بلعيد:
أثارت صورة العدد الكبير في الطاقم 
لكرة  الليبي  للمنتخب  واإلداري  الفني 
القدم خالل مباراته الودية مع المغرب 
الكثيرين، كما أشعلت بعض  حفيظة 
حول  االجتماعي  التواصل  صفحات 
اتحاد  أن  كيف  بسؤال:  العدد  هذا 
الكرة يعاني أزمة مالية ودائمًا وفوده 
حاجة  وتفوق  كبيرة  بأعداد  الرياضية 

الطاقم الفني واإلداري؟!
وُجهت في  التي  االنتقادات  نفس 
الليبية  الكرة  في  نجوم  من  السابق 
في  السابق  المنتخب  معسكر  خالل 
تحول  عندما  الماضي،  يوليو  شهر 
للمغرب،  اإلداريــيــن  من  كبير  عــدد 
خاصة وأنه يجب المحافظة على هيبة 
في  المبالغة  وعدم  الوطني  المنتخب 
اتحاد  إمكانات  حساب  على  السفر 
يكون  الغالب  في  ــه  وأن الــكــرة، 
وفقًا  ومحاصصة،  كمكافآت 
لما تناقلته تصريحات سابقة 
الجمعية  في  لمسؤولين 
كرة  ــحــاد  الت العمومية 

القدم.
االتحاد  رئيس  وكان 
القدم،  لكرة  الليبي 
عبد الحكيم الشلماني، 
تصريحات  في  اعتبر 
سابقة األمر عاديًا وضرب 
بوركينا  بمنتخب  مثاًل 
مباراة  لعب  الذي  فاسو 
ودية مع المنتخب الليبي 
عدد  ــان  وك المغرب،  في 

● الدامجة
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ماذا يعني، محليا ودوليا؟

مَن مِن أطراف األزمة يقدر على فرضه؟

متى يمكن أن يتحقق؟

أين تنتهي حدوده؟

لماذا يختاره أصحابه؟

كيف يمكن أن يتحقق؟

 كل شيء  

الحل العسكري لألزمة الليبية

فوز الغنوشي
 العصفور النادر!

أحمد الفيتوري

المفارقة! • تونس: 
تربطني وشائج خاصة قوية، بتونس الجارة البعيدة القرب، إنها من أول، ما زرت مقتبل العمر، إنها 
من أول، ما عرفت من األوطان، تونس الجميلة، ذاتها تونس المفارقة: خضراء كجيب، في سروال 
الصحاري الكبرى، واحة برمة هلوعة، واحة مرحة لعوب، واحة عجولة فتفعل بتؤدة الجلل، واحة ال 

تحب أحد، غير ما ترى في المرآة، واحة تتمخطر أينما يخطر بالبال.
السربوني  األول،  التونسية  الجمهورية  رئيس  بورقيبة،  الحبيب  التونسية  المملكة  وزراء  رئيس 
األكبر،  بالمجاهد  يُعرف  وأن  الحياة،  مدى  الرئيس  الدستور:  يكتب  أن  يحرص،  أنه  حتى  قانوني!، 
العاجز في شيخوخته، يستعرض عبر التلفزة، جسده شبه العاري، يعوم في مسبح القصر، على أنه 

البحر األكبر، المحامي السياسي المحنك يتأتي، أبسط الكلم، يغلب لسانه الدرب.
تونس المفارقة، رئيسها الثاني، زين العابدين بن علي، رئيس الوزراء، رجل أمن الدولة!، يقوم 
بـ )انقالب طبي(!، على الرئيس مدى الحياة بحكم الدستور!، رئيسها الثاني يواكب انقالبه بأغاني 
فيروز، مع استمرار عروض مهرجان قرطاج السينمائي الشهير، هذا الرئيس الثاني صاحب القبضة 
الحديدية، يمارس سلطته تحت ظل من انقلب عليه، فالحزب البورقيبي سيدير أمور الرئيس، )زين 

العابدين(الكلف بأمر، شئون سيدة قصر قرطاج، حبه، لياله )الطرابلسية(، من تدير شئون عائلتها.
تونس المفارقة، رئيسها الثالث محمد الغنوشي، جاء يسعي، من القلب المنقلب عليه، الغنونشي 
–اللقب يحمله أيضا رئيس المعارضة- رئيس وزراء الرئيس المخلوع، بثورة الياسمين جانفي )يناير( 
تونس  تاريخ  في  البالد،  رئيس  لجعله  كافية  ساعة،   24 لـ  تونس  يرأس  الغنوشي  هذا  2011م، 

المفارقة.
رئيسها الرابع بعيد 24 ساعة،فؤاد المبزع رئيس برلمان الرئيس المخلوع، أما رئيسها الخامس 
الشيخ  باالنتخابات،  الفائز  المعارضة  رئيس  أبيه،  جلباب  من  سقط  فبهلوان،  المرزوقي  المنصف 
بورقيبة شيخ  للحبيب  األخر،  الوجه  الوقت  ذات  في  هو  الديني،من  الحزب  النهضة  الغنوشي شيخ 

العلمانية!.
ثم جاء الرئيس السادس كما، الحبيب بورقيبة الثاني، في الشكل والمضمون، حرص في عقده 
العاشر، من عمل في دولة االنقالب، أن يحضر األرواح، فيستعيد روح رئيسه أبيه ولي نعمته، شيخ 
العلمانيين، المجاهد األكبر، لكن خالفه أن مات رئيسا، فأما رئيسها السابع رئيس البرلمان، بورقيبي 

أخر، دون طعم وال رائحة وال لون، لكنه يحب الحبيب وكفي.
األكبر)في  المجاهد  )الحبيب(،  أبيها  جلباب  من  تخرج  لم  وثورة،  انقالب  بعد  المفارقة،  تونس 
الطريقة  أستاذ  المفاوض،  المحامي  استقاللها  أب  بعدها!،  وما  الحياة  مدي  الرئيس  السياسة(، 

الفرنسية للمطبخ السياسي!.
• المفارقة الغنوشي

شيخ طرب، شيخ سياسة، شيخ لعب، شيخ دين، مفارقة تمشي على أرجل عدة، ما بعد الحبيب بورقيبة، 
األشهر في تاريخ تونس المفارقة: العصفور النادر الشيخ راشد الغنوشي.

لبس جلباب شيخ اإلسالم السياسي، ثم تجلي في جلباب علمانية دينية!، أخفي نموذجه األعلى، 
صاحب السلطان، شيخ العلمانية الحبيب بورقيبة، حاكم تونس من ساعة االستقالل 1957م، حتى 
العجز فاإلطاحة به باالنقالب الفيروزي 1987م، الغنوشي ورث سلطة الحبيب، بفعل ثورة الياسمين، 

2011م حتى الساعة وما بعدها، لكن في ثوب المعارض.
دستورية،  محكمة  دون  أحزاب،  قانون  دون  تونس  أن  التونسية،  المفارقة  في  عنه  المسكوت 
تخوض يمَ الديمقراطية! أن الديمقراطية التونسية، شبه البرلمانية ليست رئاسية، وأن الفائز في 
انتخاباتها، ما بعد ثورة الياسمين، الفائز الفعلي حزب )النهضة الغنوشي(، ففي كل البرلمانات حتى 
القادم األغلبية )غنوشية(، وأنه خالل السنوات الخمس الماضية، سنوات الرماد، كان الباجي السبسي، 
األغلبية  ذا  الغنوشي  راشد  الشيخ  الفعلي،  الحاكم  بورقيبة، مما موه  إعادة شبح  قد نجح فقط في 
البرلمانية، وهكذا الصندوق منذ ثورة الياسمين، إلى التو والساعة، أفرز الفائزالواحد، فالصندوق ال 
يجيد لغة الممحكات، كمعاقبة الطبقة الحاكمة، إلى مقاطعة أغلبية، فتشرذم المنظومة )السيستم( 

الديمقراطي!، وما في حكم ذلكم.
صندوق 2019 وكد الموكد، أغلبية برلمانية نهضوية )حزب اإلسالم التونسي!(، رغم أنه من ناحية 
أخرى وكد، فعل الربيع العربي، اضمحالل اإلسالم السياسي، ما كنت على قناعة به، منذ بزوغ ذاك 
الربيع، فالفائز األول خسر في النتيجة، فالنتائج في المحصلة، اضمحالل اإلسالم السياسي،فالتونسي 

الفائز األوحد منه!.
• المفارقة شعبوية!

2019م،  االنتخابات،أكتوبر  عن  نتج  ما  فصيح،  عربي  لسان  عربية(،  الثامن:)فلسطين  الرئيس 
المعاصرة:  تونس  لمثلث  الثالث،  الضلع  يكتمل  بذا  المفارقة،  تونس  تاريخ  في  الثانية،  الرئاسية 

الحبيب بورقيبة الوطني، راشد الغنوشي اإلسالمي، قيس سعيد القومي، يا لليلي التونسية!...
الغنوشي ذواألمنية الكبيرة، ذو اليد القصيرة، قصر قرطاج األمنية اغتنمه العصفور النادر، ما أشار 
الغنوشي قبيل االنتخابات، أنه بشغف يبحث عنه، كما مجنون ليلي جاء قيس سعيد، قيل من شارع 
غيبته نتائج الثورة، في شعبوية ظاهرة، تعم العالم وليس تونس فحسب جاء...، أنصاره ال يعرفون ما 
يريدون، لكنهم يعرفون ما ال يريدون، كأنهم من ستينيات القرن العشرين، ينهضون في حال أغلبية 
نائمة، ينبثقون من كل فج، يملئون الصناديق، بأماني أن يكون ما ليس كان، قيس العربي خالي 

الوفاض، من أي برنامج، من أي حزب، من كل ما عرفوا، فكأنه فارس الغيب والغياب.
هذا ما تراءىللكثيرين، في أحوال الرئيس الثامن الشعبوي، لتونس المفارقة، وكأنمابشارة الشيخ 
بالربيع  تونسالمفارقة، تغص  أن  القادمة،  األيام  وما ستبين  الجنّ.  القمقم  فأخرج  بهذا،  تجسدت 
العربي، فالديمقراطية الناشئة محاصرة، من الداخل بالدولة العميقة، ومن الخارج تحت وابل، من 

نيران صديقة ومجاورة.
يد  بكل  تخاض  تجربة  بل  مجردة،  ثقافة  وال  يدرس،  كتابا  ليست  الديمقراطية،  تونس،  درس 
تعم  حيث  وبنغالديش،  الهند  في  كما  كافة،  الشعوب  كما  متفائلة،  وإرادة  متشائم  عقل  مضرجة، 
األمية وتجمح الطائفية، درس تونس، أن الديمقراطية الناشئة، البد لها من دعائم خارجية، إقليمية 
ودولية، كما السفينة الجانحة، في عباب أمواج البحر العاتية، البد أن تُردف، إرادة بحارتها القوية، 

مواتية!... ريح 

اليوم تمر الذكرى الخامسة لرحيل عندليب ليبيا سالم قدري.. 
في منتصف ستينات القرن الماضي كان ضمن فريق االتحاد، 
الذي لعب مباراة ودية مع نادي الهالل في بنغازي، وفي حفل 
عشاء أقيم على شرف الفريق بالنادي، أصر الحاضرون على أن 

يغني لهم، ولما اعتلى المنصة غنى لهم أغنية »هايم بيك 
وعيوني سهارة« فأخذت الجماهير الرياضية ترددها في اليوم 

التالي في الملعب فيما كان يلعب مع فريقه، فسالم قدري 
كان أيضا العب كرة قدم ماهرا، ودمث الخلق.

بدأ التلحين العام 1960، فلحن لعدد من الفنانين الليبيين.، 
والعام 1970 فازت أغنيته )مريوع الطول( بالترتيب األول في 

مهرجان المغرب العربي في الرباط.

 سالم قدري عندليب ليبيا
الليبيات  الفتيات والسيدات  الفترة األخيرة برز عدد من  في 

عبر  منتجاتهن  بتسويق  ويقمن  بمشاريع صغيرة،  ينشطن  الالتي 
اإلنترنت،  على  االجتماعي  التواصل  ومختلف شبكات  »فيسبوك« 

فاعلية. المنتجات بشكل أسرع وأكثر  لتسويق  األرحب  الفضاء  كونه 
نبذات  كتابة  البشاري  تولت نسرين  الضوء عليهن  ولتسليط 

للتعريف بكل واحدة مهن على صفحتها في »فيسبوك«،  مختصرة 
إذ تفاعل عدد كبير من رواد الصفحات الليبية مع هذه المنشورات، 

خاصة وأن البعض يرى أن توجه المرأة الليبية إلقامة مشاريع 
صغيرة هو دليل على قدرتها على االعتماد على نفسها والمساهمة 

في تدوير عجلة االقتصاد.
لمياء  الديكور  الفتيات والسيدات، مهندسة  تلك  ومن بين 

التي أسست شركة »بصمات« للتصاميم  بن موسى من بنغازي، 
والديكور، وأمل الديالوي من طرابلس، التي أنشأت معمل »تمارة« 

والشوكوالتة. للتمور 

»فيسبوك« لتسليط الضوء 
على »ليبيات واعدات«

+H5

أقوالهم

ما نقوم به على المستوى 
الدبلوماسي هو إقناع العالم بأن 
الحل السياسي ال بد أن تسبقه 

عملية جراحية.

القائد العام للجيش
المشير خليفة حفتر

العالم أدار ظهره للبالد التي تتعامل 
مع تداعيات األزمة الليبية مباشرة.

رئيس النيجر
محمدو إيسوفو

الواليات المتحدة تعمل بنشاط 
في محورين رئيسيين، هما التحرك 
على الصعيد الخارجي والثاني يتعلق 

بفريق العمل في برلين

السفير األميركي
ريتشارد نورالند

األطراف في ليبيا بدأت تدرك حقيقة 
أنه ال حل عسكريا لألزمة.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

»تويتر« تهدد 
زعماء العالم

حذرت »تويتر« زعماء العالم بأنها 
ستحذف تعليقاتهم أو منشوراتهم في 

حال انتهاكها شروط االستخدام، مؤكدة: 
»ليسوا فوق القواعد«.

وفي بيان يهدف إلى توضيح 
سياساتها، الثالثاء، قالت »تويتر« إنها 

تملك الحق في اتخاذ تدابير بشأن 
التغريدات المخالفة، خصوصا تلك 

التي تشمل تهديدات بالعنف أو بنشر 
معلومات خاصة . وتأتي هذه الخطوة، في 

الوقت الذي تواجه فيه وسائل التواصل 
االجتماعي، خصوصا »فيسبوك«، 

ضغوطا لسماحها لزعماء سياسيين بنشر 
بيانات كاذبة ومضللة. وأوضح كل من 

»فيسبوك« و»تويتر« أنهما لن تزيال 
التعليقات »ذات المحتوى اإلخباري« 

التي ينشرها هؤالء. وكتبت »تويتر« في 
منشور على مدونتها: »نريد أن نوضح 
اليوم أن حسابات زعماء العالم ليست 

فوق سياساتنا بشكل كامل«.

غابت األدوية.. 
فحضر »الروحاني«
الفنزويليين  من  متزايد  عدد  يلجأ 

األمراض  لمعالجة  البديل؛  الطب  إلى 
مزقته  الذي  البلد  هذا  في  الشائعة 

إلى  وصلت  التي  االقتصادية،  األزمة 
األدوية. في  نقص  وجود 

في  الصغيرة  االنتظار  غرفة  وتمتلئ 
الواقع  غواياني«،  براذر  المعالج  منزل 

كاراكاس  في  بيتاري  منطقة  في 
بالمرضى. بسرعة 

عامًا(   77 ( ساييس  روزا  وتوضح 
»العيادة«  هذه  إلى  جاءت  التي 

التي  لذراعها،  عالج  على  للحصول 
المستشفيات  إلى  »نذهب  تؤلمها 

أي  لديهم  ليس  هناك.  شيًئا  نجد  وال 
تكون  لديهم،  كانت  حال  في  أو  أدوية 

باهظة. أسعارها 
نفعل؟!«. عسانا  ماذا 

المكان،  هذا  صاحب  ويقول 
نحو  يعالج  إنه  روزاليس،  كارلوس 

غرفة  في  األسبوع،  في  مريض   200
سريرين  تضم  بالشموع  مضاءة 

التي  الجصية،  التماثيل  من  ومجموعة 
»كيانات  تمثل  أنها  المعالج  يؤكد 

روحية«. 

وفاة مغنية كورية
في ظروف غامضة

نجوم  من  شهيرة  فنانة  وفاة  اإلثنين،  الجنوبية،  الكورية  الشرطة  أعلنت 
البوب الكورية، كانت تعرضت لفترة طويلة لتعليقات مسيئة على اإلنترنت.
وعثر على جثة »Sulli« التي كانت سابقا مع فرقة البنات »إف )إكس(« 
»فرانس  وفق  سيول،  العاصمة  ضواحي  في  منزلها  في  أعمالها  وكيل 

برس«.
)25 عاما( كانت تعاني من »اكتئاب  بيان إن سالي  الشرطة في  وقالت 

التحقيقات جارية في مالبسات  شديد«، وال تزال 
أعلى  إحدى  الجنوبية  كوريا  وتسجّل  وفاتها. 

إحصاءات  وفق  العالم،  في  االنتحار  نسب 
من  هــو  واالنــتــحــار  حــديــثــة.  حكومية 
لوفيات من هم دون  الرئيسية  األسباب 

األربعين من العمر.
، واسمها الحقيقي   »Sulli« وكانت
تشوي جين-ري، معروفة بدفاعها عن 
حقوق النساء، وهي عانت في المقابل 
اإلنترنت.  عبر  ومضايقات  تنمّر  من 
مع   2009 سنة  مسيرتها  وانطلقت 
ما  سرعان  التي  )إكــس(«،  »إف  فرقة 
أصبحت من أشهر فرق البوب الكورية 

للفتيات في العالم.
بعدما   2014 سنة  مسيرتها  وأوقفت 

وانسحبت  االنترنت  عبر  تنمّرا  قاست 
على  للتركيز  سنة  بعد  الفرقة  من 

وكانت  تمثيل.  مشاريع 
على  نشطة  ســالــي 
ــع الــتــواصــل  ــواق م
ــي  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــي أحـــيـــت  ــ ــ وهـ
برنامجا  مــؤخــرا 
تطرّق  تلفزيونيا 
فيه مشاهير إلى 
مع  تــجــربــتــهــم 

التنمّر.

ليبيا األمس


