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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

إعادة إحياء »ساقية« 
طلميثة األثرية

 ص 16

خطة

فضاء

تظهر طريقة جديدة في دراسة الكواكب 
في مجموعات شمسية أخرى، من خالل 
إجراء تحليل لحطام كواكب ابتلعها نوع 

من النجوم يسمى »القزم األبيض«، 
أن العوالم الصخرية التي لها كيمياء 
جيولوجية مشابهة لألرض قد تكون 

شائعة في الكون. وفحص باحثون 
أميركيون في الدراسة ستة نجوم من 

األقزام البيضاء التي ابتلعت بقايا كواكب 
وأجرام صخرية أخرى في مدارها .

يدرس تحالف »أوبك+« تعميق تخفيضات 
معروض الخام، خالل اجتماعهم في 
ديسمبر المقبل، نظرًا للمخاوف من 

نمو ضعيف للطلب في 2020. وحسب 
مصادر فإن السعودية، أكبر منتج في 

»أوبك«، تريد التركيز أواًل على تدعيم 
االمتثال التفاق خفض اإلنتاج المبرم بين 

المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير 
أعضاء، قبل االلتزام بمزيد التخفيضات.

مليار 13
دوالر

حصيلة الصفقات المبرمة خالل منتدى 
»روسيا- إفريقيا«

نفط

كل شيء

القزم األبيض

قريبا في ليبيا
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05 »مكبات مرحلية« لتجميع القمامة في جليانة والصابري 

09

قذائف الجبهات تالحق املدنيني في غرف النوم

»املركزي«  في طرابلس أوقف 474  ترخيصًا لشركات صرافة

نهاية الطائف؟

وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
حرب العاصمة 200 يوم من الكر والفر.. هل يفلح االقتصاد فيما فشلت فيه السياسة؟

مع تجاوز حرب العاصمة الـ200 يوم من المعارك 
والتشدد السياسي بين طرفي األزمة، كان التطور 
الالفت هو تراجع وتيرة الحديث عن مؤتمر برلين 
لحل األزمة الليبية، في مقابل تداخل أطراف دولية 
في حوارات اتخذت منحى اقتصاديًا أو ربما صفقات 
من تحت الطاولة، مما غذى تساؤالت واسعة حول 
على  قادرة  الصفقات  تلك  طاوالت  كانت  إذا  ما 
الدولية  السياسة  كواليس  فيه  أخفقت  ما  بلوغ 

بشأن ليبيا.
سباق  فــي  األبــرز  المعلم  سجلت  واشنطن 
الليبي هذا األسبوع، تزامنًا  المسار  االقتصاد على 
صندوق  من  لكل  الخريف  اجتماعات  انعقاد  مع 
المصرف  محافظ  يزور  إذ  الدوليين،  والبنك  النقد 
مؤسسة  ورئــيــس  الكبير  الصديق  الــمــركــزي 
لحضور  حاليًا  واشنطن  اهلل  صنع  مصطفى  النفط 
مطلعة  مــصــادر  تقول  حين  فــي  االجتماعات، 
في  ليبية–أميركية  شراكة  مالمح  إن  لـ»الوسط« 
تتكشف  لم  لكن  األفــق،  في  تلوح  الطاقة  مجال 

تفاصيلها على نحو كامل.
أجراها  التي  المباحثات  األنباء،  هذه  ودعــم 
الماضي،  الثالثاء  أميركيين  مسؤولين  مع  الكبير 
ليبيا  في  النفط  قطاع  وتطوير  دعم  وتناولت 
خماسية  خطة  إطار  في  اإلنتاج  معدالت  وزيــادة 
الالزمة،  المالية  الموارد  وتوفير   2024-2020
وزراء  مساعدو  حضرها  التي  المحادثات  وهــي 
ووزيرا  األميركيون،  والطاقة  والخزانة  الخارجية 
المؤسسة  ورئيس  الليبيان،  والمالية  التخطيط 
ليبيا،  لدى  األميركي  والسفير  للنفط،  الوطنية 
الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق  عن  وممثلون 
األوضاع  عن  لمحة  الكبير  عرض  االجتماع  وخالل 
المتحققة  النتائج  وأهــم  والمالية  االقتصادية 
المصرف  جهود  لتعزيز  المطلوبة  والخطوات 
الرئاسي بالخصوص، كما تم  المركزي والمجلس 
وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

عـــرض خطط  عــلــى  اهلل  حـــرص صــنــع  كــمــا 
األميركية،  التفكير  بيوت  أمام  النفط  مؤسسة 
صنع  مراكز  على  تأثيرها  قوة  المعلوم  من  التي 
ألقاها  إذ كانت دعوته في كلمة  األميركي،  القرار 
بالمجلس األطلسي في واشنطن، الجمعة الماضي، 
للتحول  مــدروس  برنامج  تطوير  ضــرورة  إلــى 

االقتصادي في ليبيا إلى جانب العملية السياسية؛ 
الليبية،  النفطية  الثروة  على  للمنافسة  حد  لوضع 
القطاعات  النفط  قطاع  مزاحمة  خطر  من  محذرًا 
االقتصادية األخرى. كما أعاد التأكيد على المعنى 
تاون«  »جــورج  بجامعة  ألقاها  كلمة  في  نفسه 
ضرورة  أكد  إذ  واشنطن،  األميركية  بالعاصمة 
في  االقتصادية  العدالة  لتحقيق  الجهود  تضافر 
بإصالحات  القيام  إلى  الحاجة  على  مشددًا  ليبيا، 
لتكريس  الالزمة  التدابير  كافة  واتخاذ  اقتصادية 

مبدأ الشفافية في مختلف المؤسسات الحكومية.
ال  واشنطن  إن  الليبي  للشأن  متابعون  ويقول 
الروسي  االقتصادي  الحضور  من  توجسها  تخفي 
إستراتيجية  فــي  تخطط  إنها  بــل  ليبيا،  فــي 
»قانون  مشروع  حسب  موسكو،  نفوذ  لمواجهة 
عدد  قدمه  الــذي  ليبيا«  في  االستقرار  تحقيق 
أكتوبر   11 يوم  األميركي  الكونغرس  أعضاء  من 
أفريكوم  قيادة  قائد  شهادة  نقلوا  فقد  الماضي، 
أكد  فالدهاوسر، حين  الجنرال توماس  األميركية، 

العالقات والديون في  أن روسيا كانت »تستحضر 
االقتصادية  العقود  على  للحصول  القذافي  عهد 
والعسكرية وتهدف إلى الوصول إلى سوق النفط 
األسلحة،  مبيعات  وإنعاش  ليبيا،  في  الكبيرة 
أعضاء  واعتبر  الساحلية«.  المناطق  إلى  والوصول 
في  روسيا  مشاركة  أن  تقريرهم  في  الكونغرس 
ليبيا والبلدان المجاورة تعد جزءًا من استراتيجية 
لمنظمة  الجنوبي  الساحل  لمراقبة  أكبر  إقليمية 
عن  أوروبا  وعزل  )الناتو(،  األطلسي  شمال  حلف 
البحر  منطقة  على  سيطرتها  وممارسة  إفريقيا، 
بتقييم  كلف  بينما  الجنوبية،  المتوسط  األبيض 
استخدام روسيا إلصدار وطباعة العمالت في ليبيا.

ولم تكن الواليات المتحدة وحدها مركزًا لهذه 
الصراع  وتيرة  ارتفعت  إذ  االقتصادية،  الحوارات 
البارد بين فرنسا وروسيا على خلفية صفقات إعادة 
اإلعمار في ليبيا، التي تقدر بنحو 200 مليار دوالر، 
ينظمه  الــذي  أفريقيا  منتدى  غطاء  تحت  وذلــك 
مسؤولون  إليه  دُعي  حيث  أكتوبر،  خالل  البلدان 

في  وأهدافهما  تساؤالت  يثير  أمر  وهو  ليبيون 
سياق حضور المصالح االقتصادية لروسيا وفرنسا 

في البالد.
أفريقيا  »طموح  منتدى  تنظيم  فرنسا  واختارت 
2019« في باريس يومي 30 و31 أكتوبر الحالي 
بتوجيه الدعوة للمتعاملين االقتصاديين الليبيين 
الروسي  »المنتدى  فعاليات  مع  متقاربة  بمواعيد 
سوتشي  مدينة  في  نوعه  من  األول  األفريقي« 
ورؤســاء  المسؤولين  عديد  بمشاركة  الروسية 
المجلس  فيهم  بمن  األفريقية  والحكومات  الدول 
محو  في  فرنسية  برغبة  يوحي  ما  الرئاسي، 
واألفريقية  الليبية  السوق  لغزو  روسيا  إستراتيجية 
والطاقة،  التعدين  مشروعات  في  واالستثمار 
إعمار  إعادة  مشاريع  حصة  في  فرصتها  وضمان 

ليبيا مستقباًل.
ويرتبط الصراع الدولي في ليبيا بالصراع على 
حادثة  أظهرته  ما  وهو  األفريقية  المنطقة  كامل 
إلغاء عقد قبل سنوات فازت به فرنسا العام 2010 
من خالل شركة »توتال« الفرنسية، الستثمار الغاز 
أنه  دولية  تقارير  تتحدث  حيث  نالوت،  بحوض 
لمدة  أوروبا  يكفي  الغاز  من  مخزون  على  يحوي 

ثالثين عامًا.
تحقيق  إلى  ماكرون  الرئيس  إدارة  وتسعى 
وأن  بليبيا، ال سيما  االستثمارات  في  كبير  نصيب 
»ميداف«  الفرنسي  العمل  أرباب  اتحاد  تقديرات 
تشير الى تكلفة إعادة إعمار البالد بنحو 200 مليار 
دوالر على األقل على مدى عشر سنوات، وهو رقم 

قدره أيضًا البنك الدولي مطلع العام 2019.
لتصدير  صفقات  روسيا  خسرت  العكس  وعلى 
قرار  بعد  الــدوالرات  بمليارات  ليبيا  إلى  األسلحة 
كما  األسلحة،  تصدير  الدولي حظر  األمن  مجلس 
استكشاف  في  »غــازبــروم«  استثمارات  تعطلت 
السكك  شركتا  وقعت  كما  النفط.  واستخراج 
 2.2 بقيمة  عقدًا   2008 في  الروسية  الحديدية 
مدينتي  بين  سريع  حديدي  خط  لمد  يورو،  مليار 

سرت وبنغازي بطول 550 كلم.
بدأت  الــذي  االقتصادي  االشتباك  هذه  ومع 
يبقى  متفرق،  نحو  وعلى  تباعًا،  مالمحه  تظهر 
سيفلح  االقتصاد  كان  إذا  ما  حول  قائمًا  التساؤل 
فيما فشلت فيه السياسة، ويكون عماًل حاسمًا في 
من  الخروج  سيكون  وهل  الليبية؟  األزمة  حلحلة 
بين  طبخها  يجري  كبرى  بصفقة  الليبية  األزمة 

أطراف تغذي الحرب سرًا وتدينها علنًا؟

< وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في واشنطن 2019/10/17

< سفينة محملة  بالقمح على رصيف ميناء بنغازي يوم األحد الماضي.

تعطلت استثمارات »غازبروم« وخسرت 
روسيا صفقات بالمليارات لتصدير 

األسلحة إلى ليبيا

 واشنطن ال تخفي توجسها من الحضور 
االقتصادي الروسي في ليبيا بل إنها تخطط 

في إستراتيجية لمواجهة نفوذ موسكو

مليون طن قمح روسى إلى ليبيا
أعلن مسؤول روسي أن ليبيا تعتزم توقيع 
مليون  »بخصوص  روسيا  مع  نوايا  اتفاق 

طن من إمدادات القمح سنويا«.
مجموعة  رئيس  ديــنــجــوف،  ليف  وقــال 
من  إن  ليبيا،  بشأن  الروسية  االتصال 
روسية  قمة  خالل  االتفاق  توقيع  المنتظر 
البحر  على  سوتشي  منتجع  في  أفريقية 
بنحو  ليبيا  زودت  روسيا  كانت  ــود.  األس
329 ألفا و100 طن من القمح في موسم 

التسويق السابق.
قمة  باستضافتها  روســيــا  وتسعى 
األربعاء،  انطلقت  التي  »روسيا–أفريقيا«، 
ولمدة يومين في مدينة سوتشي الروسية، 
إلى تأكيد استعادة أصدقائها القدامى من 
الدول األفريقية. وتوضح البيانات الروسية 
مهمة  مكانة  تحتل  الزراعية  المنتجات  أن 
كميات  موسكو  توفر  حيث  التجارة،  في 
كبيرة من القمح إلى كل من جنوب أفريقيا 

وليبيا وكينيا والسودان ونيجيريا ومصر.
بنغازي  ميناء  استقبل  آخر،  صعيد  على 
نقل  سفن  سبع  الماضي،  األحد  البحري، 
القمح  بكميات من حبوب  حاويات محملة 
متنوعة.  بضائع  إلــى  إضافة  والشعير، 
الميناء  في  أف«  »نينا  السفينة  ورســت 

ومواد  سلع  بها  حاوية   177 متنها  وعلى 
حملت  التي  »هانسا«،  والسفينة  مختلفة، 
179 حاوية بها بضائع عديدة، حسب بيان 
الميناء. ودخلت سفينة نقل الحبوب »سي 
20 ألف طن  الميناء وعلى متنها  إلى  دو« 
من  طن  آالف  وعشرة  القمح  حبوب  من 
قلوري«  »قرين  والسفينة  الشعير،  حبوب 

وعلى متنها 21 ألفا و500 طن من القمح، 
والسفينة »قانو سايا« المحملة بـ11934 

طنا من الشعير.
واستقبل الميناء أيضا السفينتين »علي 
إم« و»سلبيرد« اللتين حملتا 15 ألف طن 
من حبوب الشعير، وسبعة آالف و200 طن 

من القمح.

القاهرة - الوسط

عزز سقوط األمطار الغزيرة قبل أيام، شرق 
أزمة  المواطنين من تفاقم  البالد، مخاوف 
وأحيائها  البالد  شــوارع  في  المياه  تجمع 
الذي  الشتاء  فصل  حلول  عند  السكنية، 
وعزا  غزيرة.  أمطار  هطول  عادة  يصاحبه 
المواطنون أسباب غمر المياه الشوارع، جراء 
األمطار األخيرة، إلى تهالك البنية التحتية، 
المختصة  الجهات  لدى  اإلمكانات  ونقص 
من سيارات كسح المياه وغيرها، باإلضافة 
مسارات  على  العشوائي  البناء  انتشار  إلى 
ويقول  األمطار.  مياه  تصرف  التي  األودية 
طبرق،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
فرج بوالخطابية في تصريح إلى »الوسط« 
الشتاء  فصل  الستقبال  مستعدون  إنهم 
قيام  إلى  المتاحة لهم، مشيراً  باإلمكانات 
بصيانة  الصحي  والصرف  المياه  شركة 

الخطوط وفتح المسارات، كما قامت شركة 
التفتيش  غرف  بتنظيف  العامة  الخدمات 

لتصريف مياه األمطار.

لكن يبدو أن البناء العشوائي إحدى أكبر 
المشكالت التي تعرقل مواجهة األمطار؛ مما 
السيول.  المواطنين ألخطار  منازل  يعرض 

ويقول بوالخطايبة: »ما حدث خالل األيام 
لمدينة  الجنوبية  األحياء  بأحد  الماضية 
طبرق، وفي منطقة زراعية، كان نتيجة بناء 
المواطنين بشكل عشوائي أسواراً للمزارع، 
ثم  المياه، ومن  األسوار  تلك  حيث حجزت 

انفجرت وحدثت سيول وفيضانات«.
وفي بلدية أم الرزم، التي تقع على بعد 
وشهدت  درنة،  مدينة  من  كيلومترًا   32
حوادث عدة خالل الفترة الماضية؛ نتيجة 
األسبوع  خــالل  شهدتها  التي  السيول 
التسييري  المجلس  رئيس  قال  المنصرم، 
تصريح  في  عوض،  عبدالونيس  للبلدية، 
ما  أسرة؛  جرف  السيل  إن  »الوسط«  إلى 
أدى إلى وفيات إضافة إلى فقدان رضيعة، 
ال يزال جثمانها مفقودًا والجهات المختصة 

تبحث عنها.

استقالة الدامجة 
تفرض االنقسام وتفتح 
املفاوضات مع البنزرتي

الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  قدم 
جــالل  ــدم،  ــق ال لــكــرة  األول  الليبي 
االعتذار  تقديم  مع  استقالته  الدامجة، 
الوطنية؛  مهمته  استكمال  عدم  عن 
إلى  التأهل  في  اإلخــفــاق  بعد  ــك  وذل
بطولة األمم األفريقية المقبلة لالعبين 
الـ»شان«،  باسم  المعروفة  المحليين 
العام  الكاميرون  في  إقامتها  المقرر 
وسط  الدامجة  استقالة  وتأتي  المقبل، 

رفض من قبل إدارة المنتخبات.
واسع،  جدل  محل  باتت  االستقالة 
هناك  أن  كما  لها،  ومعارض  مؤيد  بين 
جانب  مــن  فتحت  قــد  اتــصــال  قــنــوات 
القدم،  لكرة  الليبي  االتــحــاد  رئيس 
المدرب  مع  الشلماني،  عبدالحكيم 
لقيادة  الــبــنــزرتــي  فـــوزي  التونسي 
المقبلة،  المرحلة  في  الليبي  المنتخب 
الدامجة  إقــنــاع  فــي  للفشل  تحسبًا 
بالعدول عن استقالته، فضاًل عن اطالع 
الليبية  الكرة  تفاصيل  على  البنزرتي 
»فرسان  لمنتخب  سابقًا  مدربًا  كونه 

.2009 2007 إلى  المتوسط« من 

بحيرات األمطار تغمر الشوارع وخطر السيول يرعب املواطنني

طرابلس، واشنطن، سوتشي–الوسط

من ديكتاتوريات مختلفة األلوان 
شاخت على كراسيها، إلى جيوش تحكم 

وتتحكم، ال تزال صرخات »إسقاط 
النظام« تهز عروش الحكام العرب، 

بعد تسعة أعوام من »ربيع عربي« 
زلزل المنطقة والعالم، وكان 

الموعد هذه المرة مع لبنان، لكن 
وفق قواعد لعبة مختلفة.
احتجاجات اللبنانيين 

التي تعم البالد، 
وتحكم الخناق على 

طبقة سياسية 
طائفية، وصفوا 

إياها بـ»الفاسدة«، 
وطالبوا بإسقاط 

حكومة سعد 
الحريري، واستقالة 
رئيس الجمهورية، 
ميشيل عون، تحت 

وطأة العجز االقتصادي 
والبطالة، وملف العالقة مع 

الجارة سورية.
األحداث في لبنان أظهرت 

لحمة اللبنانيين ضد طائفية 
حكمتهم منذ اتفاق الطائف، 

الذي وضع أوزار الحرب األهلية 
الدامية، فهل تنجح محاولة 
ما لتغيير المشهد السياسي 

اللبناني بعقد اجتماعي جديد 
يتجاوز التقسيمات الطائفية 

المقيتة؟

بناء عشوائي وبنية تحتية متهالكة

»الفرسان« 
يودعون 

»الشان«

انطالق تصوير 
الفيلم »دراهم« 

في أبوظبي
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< أمطار غزيرة وسيول في مدينة شحات                        »إنترنت«



االختيار  عليها  وقع  التي  المشاريع  قائمة  السينمائي  القاهرة  ملتقى  أعلن 
 41 الدورة  فعاليات  وتقام ضمن  السادسة،  دورته  في  للمشاركة 

 29 إلى   20 من  الفترة  الدولي«، خالل  السينمائي  »القاهرة  لمهرجان 
المقبل. نوفمبر 

بين  تنوعت  عربية،  دول  ثماني  من  16 مشروعا  تضم  القائمة 
وكشف  اإلنتاج.  بعد  وما  التطوير  مرحلتي  في  والوثائقي،  الروائي 

عضويتها،  في  تضم  التي  النسخة،  هذه  تحكيم  لجنة  عن  »الملتقى« 
والمدير  المؤسسة  مارتينز  وإيدا  نعوم،  مريم  المصرية  السيناريست 
العام لشركة »New Films Media Luna«، والمنتج جورج ديفيد، 

والتلفزيونية. السينمائية  المشاريع  مستشار 
»منذ  حفظي:  محمد  السينمائي«،  »القاهرة  مهرجان  رئيس  وقال 

أصبح  دوراته،  مدى  وعلى   2010 في  السينمائي  القاهرة  ملتقى  انطالق 
التالية«. السنوات  في  العربية  السينما  لمستقبل  مؤشرات  تعطي  شاشة 

النقاشات  إلجراء  مهما  فضاء  السينمائي  القاهرة  ملتقى  ويوفر 
والمحاضرات. والورش  االجتماعات  وإقامة  والتواصل 

واإلقليمية  العربية  المواهب  بين  تعاون  إلقامة  المجال  يفسح  كما   
السينما  لدعم  وذلك  األفالم،  صناعة  عالم  في  الدولية  الشخصيات  وأهم 

العربية.

تواصـل 02

يا موالي يا خالق أكحيلة*** تجيب أرجاع ويعود الهناء
سبع أيام ورعودة دقيلة*** ليل نهار ما ساعة هداء

الريح خمود والمزنة هطيلة*** وضي البرق في وجه الوطاء

»#نساء_باللون_األحمر«  هاشتاغ  الليبي  األحمر  الهالل  أطلق 
أقام  حيث  الثدي،  سرطان  من  للتوعية  العالمي  الشهر  لمناسبة 
في  توعوية  نشاطات  عدة  األحمر  الهالل  بجمعية  المرأة  مكتب 
تضمنت  حيث  الثدي،  سرطان  من  للوقاية  ليبيا  ومناطق  مدن  مختلف 
الكشف  وأهمية  الوقاية  وسبل  بالمرض  للتعريف  ندوات  النشاطات 
تحوي  مطويات  ــت  ووزع والطبي،  الذاتي  الكشف  وطــرق  المبكر 

الحضور. على  الثدي  الوقاية من سرطان  إرشادات 
عام  كل  من  أكتوبر  شهر  العالمية  الصحة  منظمة  وخصصت 
لزيادة  العالم،  دول  جميع  في  الثدي  بسرطان  التوعية  شهر  ليكون 
بخطورته  للتوعية  الــالزم  الدعم  وتقديم  المرض  بهذا  االهتمام 
الثدي  سرطان  أن  كثيرون  ويعتقد  وعالجه،  عنه  الكشف  في  والتبكير 
أن  يمكن  حيث  خاطئ؛  االعتقاد  هذا  أن  غير  فقط،  نسائي  مرض  هو 

أيضا. الرجال  اللعين  المرض  هذا  يصيب 
بعيادة  الثدي  بمركز  األطباء  كبير  فورستالين،  راشيل  وقالت 
يتم  ما  عادة  الخاطئ  االعتقاد  هذا  بسبب  إنه  ميونخ،  بجامعة  النساء 
تنعكس  ما  وهو  متأخر،  وقت  في  الرجال  لدى  الثدي  سرطان  اكتشاف 
عدم  إلى  يعود  األسباب  هذه  أحد  أن  كما  الشفاء،  فرص  على  آثاره 

النساء. من  العكس  على  الرجال  لدى  مبكر  برنامج فحص  وجود 
بسرطان  الــرجــال  إصابة  في  السبب  أن  فورستالين  وأضــافــت 
جانبه،  ومن  كامل.  بشكل  اآلن  حتى  إيضاحه  يتم  لم  أمر  الثدي 
البيولوجية  المكافحة  لجمعية  الطبي  المدير  إيرمي،  جيورجي  قال 
عدة  إلى  تعود  قد  السرطان  من  النوع  بهذا  اإلصابة  إن  للسرطان، 
أحد  تكون  قد  معينة  جينية  تغيرات  أن  على  أدلة  فهناك  عوامل؛ 

الممكنة. األسباب 

ستحذف  إنها  »تويتر«  شركة  قالت 
منصتها  من  الفيديو  مقاطع  بعض 
لمكافحة  تهدف  تدابير  إطار  في 
الشركة  وأعلنت  المزيف،  المحتوى 
خالل  من  الجديدة  اإلجراءات  عن 
ستحظر  أنها  إلى  مشيرة  مدونتها، 
بشكل  الفيديو  مقاطع  من  عددا 

نهائي.
بعض  سنجري  »تويتر«:  وقالت 
من  النشر؛  سياسات  في  التغييرات 
مزيف  محتوى  ذات  مواد  منع  أجل 
يخلق  تشويها  تحتوي  أو  مضلل،  أو 
أو  ما  شيء  تجاه  خاطئا  انطباعا 
التي  المواد  تلك  وأبرز  ما،  شخص 
مقاطع  عليه  يطلق  ما  حظرها؛  سيتم 
تقنية  على  تعتمد  التي  الفيديو 
ونقوم  العميق(،  )التزييف  ديبفيكي 
لكيفية  وفقا  قواعدنا  بتحديث  دائما 
نحن  الشبكة،  على  السلوك  تغير 
لحل  على وضع سياسة جديدة  نعمل 
المركبة،  المواد  استخدام  مشكلة 

والتي يتم التالعب بها عبر »تويتر«.
لكننا  بالقول:  الشركة  وختمت 
وإلى  إليكم،  نستمع  أن  أوال  نريد 
التطبيق  في  المشاركين  مقترحات 
والحديث يدور حول مواد تم تعديلها 
يتغير  بحيث  كبير  بشكل  إنشاؤها  أو 
معناها، غرضها األصلي، أو إلظهار أن 
بعض األحداث قد حدثت، على الرغم 

من أنها في واقع األمر لم تحدث.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 205 25 من صفر 1441 هــ

24 أكتوبر 2019 م

موقع  على  مشاهدة  مليون   600 من  أكثر  »سنيوريتا«  أغنية  حققت 
»شون  للمغني  وهي  أشهر  ثالثة  خالل  »يوتيوب«  األشهر،  الفيديو 

مينديز« مع الدويتو »كاميال كابيلو«.
الفترة  وخــالل  الماضي  يونيو   20 في  »سنيوريتا«  أغنية  وصــدرت 
على  مشاهدة  ماليين  أربعة  من  أكثر  يوميا  تحقق  أصبحت  األخيرة 
المشاهدات  عدد  حيث  من  الرابع  المركز  تتصدر  جعلها  مما  »يوتيوب«، 
األغنية  ليست  »سنيوريتا«  أغنية  أن  يذكر  مضت.  ساعة   24 آخر  خالل 

كابيلو«  »كاميال  من  لكل  المشاهدات  من  الماليين  تحقق  التي  األولي 
معا  غنيا  ألنهما  كدويتو  لهما  األولى  األغنية  وليست  مينديز«،  و»شون 
أفضل  من  كانت  التي  الماضي«،  الصيف  في  فعلت  الذي  ما  »أعرف  أغنية 
هي  ليست  »سنيوريتا«  أغنية  أن  كما   ،2016 للعام  أميركا  في  أغنية   20
األولى لهما في تصدر المشاهدات أليام متتالية ولكنها تعتبر األهم لهما 
أغنيتهما  عن  حققتها  التي  األرقــام  الرتفاع  وذلك  الفني،  المستوى  على 

السابقة.

ـ»يوتيوب« أغنية »سنيوريتا« تحقق 600 مليون مشاهدة ب

»تويتر« تعلن حذف 
بعض مقاطع 
الفيديو نهائيا

#هشـتاغ

اختراع جديد يمكنك من السفر دون وثائق
في  المراحل،  كل  اجتياز  من  جوا  المسافرون  سيتمكن  قريبا 
تطورا  يعد  ما  وهو  القط،  جهاز  إلى  النظر  بمجرد  رحالتهم، 
»تاف  مركز  وفي  الوجوه،  إلى  التعرف  تقنية  استخدامات  في  كبيرا 
تطوير  على  متخصصون  يعمل  إسطنبول،  في  االبتكاري  إيربورتس« 
التعرف  تقنية  على  خصوصا  باالعتماد  للمطارات،  المستقبلي  الشكل 
المطار  هذا  وفي  للمسافرين.  سلس  مسار  لتوفير  الوجوه،  إلى 
أثر  على  تقوم  مسح  آلة  على  سفره  جواز  الراكب  سيقدم  المستقبلي، 
المسحوبة،  البيومترية  البيانات  مع  المسافر  صورة  بمطابقة  ذلك 
نقطة  عند  الالقط  الجهاز  عبر  لوجهه  الملتقطة  الصورة  خالل  من 
الجوازات  مراقبة  وعند  الحقائب  إرسال  ولدى  المسافرين،  تسجيل 
مجموعة  ستطبق  يناير،  من  واعتبارا  الطائرة،  ركوب  لدى  وأخيرا 
 ،2017 منذ  التركية  إيربورتس«  »تاف  لها  تتبع  التي  بي«،  دي  »إيه 
شركة  مع  بالشراكة  الباريسي  أورلي  مطار  في  التكنولوجيا،  هذه 

فرانس«. »إير  طيران 
أركرايت،  إدوارد  ويوضح 
لمجموعة  التنفيذي  المدير 

مطاري  تدير  التي  بي«،  دي  »إيه 
أورلي ورواسي شارل ديغول في باريس، إضافة إلى 

 14 إيربورتس«  »ناف  تشغل  العالم  في  أخرى  منصة   22
في  الوجوه  إلى  التعرف  فيه  يستخدم  مسارا  »سنجرب  منها: 

التجربة  تقام  أن  المقرر  ومن  الطائرة«،  وركوب  التسجيل  إجراءات 
إلى  التعرف  مسار  ستكمل  وهي  موجهة،  بطريقة  عام  مدى  على 
ونقطتين  مئة  تجهيز  مع  الجوازات،  مراقبة  عند  حاليا  القائم  الوجوه 
وفي  الباريسيين.  المطارين  في   2017 صيف  منذ  التقنية  بهذه 
هذه  بإجراء  والحريات  للمعلوماتية  الوطنية  اللجنة  سمحت  فرنسا، 
إلغاء  ووجوب  المسافر  إذن  على  المسبق  الحصول  شرط  التجربة 
استخدام  جواز  وعدم  الطائرة،  إقالع  بعد  فورا،  البيومترية  البيانات 

أو  أخرى  رحالت  في  بي«  دي  »إيه  هيئة  جانب  من  البيانات  هذه 
التجارية. العروض  تقديم  فيها  بما  مختلفة  لغايات 

لهذه  الركاب  لدى  »المقبولية«  مستوى  تقييم  إلى  التجربة  وتهدف 
حسب  العمالنية«،  الفعالية  صعيد  على  المكاسب  و»قياس  التقنيات 
عند  التقنية  هذه  توفره  الذي  الوقت  توفير  على  يشدد  الذي  أكرايت، 
ثانية   15 إلى  ثوان  عشر  المدة  هذه  تتعدى  ال  إذ  الجوازات،  مراقبة 
ثانية   45 إلى  ثانية   30 الوجوه في مقابل  إلى  التعرف  باستخدام تقنية 
للحلول  المزودة  »سيتا«،  شركة  وتقول  اليدين.  بصمات  باستخدام 
المعلوماتية لقطاع النقل الجوي، إن الركاب »يكونون أقل توترا عندما 
وحسب  الجوازات«،  مراقبة  نقطة  عند  مرورهم  التكنولوجيا  تسهل 
تضاعف  للجوازات  اآللية  المراقبة  »استخدام  فإن  »سيتا«،  بيانات 
من   %  44 يشمل  وبات   ،2017 مع  مقارنة   2018 في  تقريبا« 

برس«. »فرانس  المستخدمين، حسب 
»سيكون   2025 بحلول  إنه  الشركة  وتقول 
الركاب  من   %  68
المولعين  من 
ممن  بالتكنولوجيا« 
التقنيات  على  أكبر  »اعتمادا  يطلبون 
كل  في  المراقبة  إجراءات  في  واالستقاللية  اآللية 
المطارات  في  الركاب  حركة  وتسجل  السفر«،  من  مرحلة 
التي  الجوية،  المالحة  حركة  في  الكبير  التزايد  بفعل  كبيرا  تناميا 
راكب  مليار   8,3 إلى  لتصل   2037 بحلول  تتضاعف  أن  المتوقع  من 
شأن  من  اإلطار،  هذا  وفي   .%  3,5 بنسبة  سنوي  بازدياد  سنويا، 
المطارات،  في  الطائرات  حركة  وتسريع  للركاب«  مسار سلس  »توفير 
الحاجة  وتأخير  حاليا  القائمة  المنشآت  من  قصوى  باستفادة  السماح 
الطويل،  المدى  وعلى  أكرايت،  وفق  جديدة،  مطارات  تشييد  إلى 
بتوفير  بي«  دي  »إيه  مجموعة  إلى  بالنسبة  األمثل  الوضع  يتمثل 

 # نساء_باللون_األحمر 

اعترفت »سامسونغ« بوجود خلل في تقنية التعرف إلى البصمة 
بفتح  ثالث  لطرف  يسمح   »١٠ إس  »غاالكسي  هاتفها  في 
ما  حسب  وقت،  أقرب  في  إصالحه  وتعهدت  الذكي،  الهاتف 

الجنوبية،  الكورية  الشركة  أعلنت 
وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف 
لصحيفة  المتحدة  المملكة  في 
سابق  وقت  في  صن«  »ذي 
ألي  يمكن  أنه  األسبوع،  من 
أحد أن يفتح هاتفها من طراز 
وضع  طريق  عن  »سامسونغ« 
بصمة  وإدخال  للشاشة  واق 

غير مسجلة.
ونقلت الصحيفة عن هذه 
»هذا  قولها:  المستخدمة 
يعني أنه إذا حصل شخص 
يستطيع  هاتفي  على  ما 
والتحكم  به  التحكم 
المالية  بالتطبيقات 
من  األموال  لتحويل 
ناطقة  وقالت  خالله«. 
»سامسونغ«  باسم 
الشركة  إن  سيول  في 

تعمل على إصالح الخلل لكنها لم تحدد السبب 
أكبر  وصفت  الطراز،  هذا  إطالق  وعند  المشلكة،  هذه  وراء 
االستشعار  جهاز  العالم،  في  الذكية،  الهواتف  لصناعة  شركة 
»عندما  حينها:  وقالت  »ثوري«.  بأنه  للبصمات  المخصص 
فوق  بالموجات  نبضات  ترسل  الشاشة  على  إصبعك  تضع 
لبصمتك  الفريدة  األبعاد  الثالثة  التعرجات  لكشف  الصوتية 
فيها  تواجه  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه  عليك«.  للتعرف 
نكسات  وواجهتها  سبق  إذ  تقنية.  مشكالت  »سامسونغ« 
بطاريات  في  الخلل  أبرزها  رئيسية  منتجات  في  محرجة 
»غاالكسي نوت ٧« الذي أجبرها على سحب كل األجهزة من 

هذا الطراز من األسواق العالمية.

خلل خطير في هاتف 
سامسونغ »غاالكسي إس 10«

16 مشروعا من 8 دول تشارك 
في »ملتقى القاهرة السينمائي«

»واتساب« يستعيد الدردشات 
املحذوفة بكل سهولة

يمكنك  التي  الكثيرة  والصعوبات  المشكالت  من  الرغم  على 
المتمثلة  المشكلة  فإن  »واتساب«،  استخدام  عند  مواجهتها 
متزايد  قلق  مصدر  تظل  قصد  غير  من  الرسائل  حذف  في 
المستخدمين  معظم  يستطيع  ال  حيث  كثيرين،  إلى  بالنسبة 

استعادتها مرة أخرى.
استرداد  أساليب  معظم  وتتطلب 

المستخدمين  من  الرسائل 
دون  معقدة،  إجراءات  تجربة 

وجود أي ضمان لنجاح تلك 
تعرض  ولكن  اإلجراءات، 
»إكسبريس«  صحيفة 
طريقة  البريطانية 
موثوقة، السترداد رسائل 

من األرشيف بسهولة.
صحيفة  وذكرت 

استخدام  أن  البريطانية 
»iCloud« لعمل نسخة احتياطية 

أجل  من  الدردشة  محفوظات  من 
استعادتها تعد طريقة فعالة للغاية.

كلمة1000

• مهرجان لرسوم األطفال بفرع الهالل األحمر درنة

طريقة مبتكرة ملنع اختراق »ويندوز«
من  أعلى  درجة  توفر  جديدة  أداة  سويدية  شركة  كشفت 
من  وتحميه  »ويندوز«،  التشغيل  نظام  لمستخدمي  األمان 
إنتاج  في  المتخصصة  الشركة،  وطورت  االختراق،  عمليات 
أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، وسيلة 

جديدة توفر حماية أقوى من مجرد استخدام »كلمة مرور«.
نظام  إلى  الدخول  تسجيل  الجديدة  الوسيلة  وتتيح 
التشغيل »ويندوز« من خالل أحد منافذ »يو إس بي«، مما 
األداة  وخضعت  األمان،  من  أعلى  مقدارا  يحقق  إجراء  يعد 
تطرحها  أن  قبل  عام،  نصف  مدى  على  لالختبار  الجديدة 
لألسواق،  »يوبيكو«،  اسم  تحمل  التي  السويدية،  الشركة 

وفقا لموقع »سي نت دوت كوم«.
لحماية  المستخدمة  األدوات،  أن مثل تلك  الموقع  وشرح 
إلى  المستخدم  من  تحتاج  االختراق،  من  الكمبيوتر  أجهزة 
»يو إس بي«  فتحات  إحدى  أداة صغيرة في  بتركيب  القيام 
الخاصة بالجهاز للتمكن من تشغيله وتسجيل الدخول إليه، 
األخرى،  التأمين  األدوات ووسائل  بين هذه  يجمع  ما  وعادة 

صورة  أو  األصابع  بصمة  أو  المرور  كلمة  استخدام  مثل 
الوجه أو الرقم السري.

التشغيل  نظام  صاحبة  »مايكروسوفت«  وتتيح 
تقدمه  ما  لحماية  وسائل  استخدام  أشهر  منذ  »ويندوز« 
لوك«  »أوت  اإللكتروني  البريد  برنامج  مثل  خدمات،  من 
وبرنامج االتصاالت عبر اإلنترنت »سكايب« وتطبيق ألعاب 
الكمبيوتر »إكس بوكس اليف«، فضال عن البرنامج األشهر 
»أوفيس«، بما يعتبر تطورا كبيرا لن يضطر معه المستخدم 
في المستقبل إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه االستفادة 

من كل هذه الخدمات.
والمتاحة  الجديدة،  األداة  السويدية  الشركة  تتيح  كما 
في السوق مقابل نحو 25 دوالرا أمريكيا، ألجهزة كمبيوتر 
ال  ولكن  إس«،  أو  »ماك  التشغيل  بنظام  العاملة  »آبل« 
يضمن التطبيق الجديد الحماية الكافية ألجهزة الكمبيوتر 
نظرا  كالشركات،  العمل  بأماكن  المستخدمة  الشخصي 

لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.
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»العفو الدولية« ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وانتهاكات حظر السالح

»جرائم حرب« على تخوم العاصمة طرابلس
الهجمات  ضحايا  الدولية«  »العفو  منظمة  رصدت 
على  السالح  حظر  انتهاك  ــاالت  وح العشوائية 
اندلعت  التي  طرابلس،  العاصمة  حرب  أيام  مدار 
التابعة  القوات  بين  الماضي  أبريل  من  الرابع  في 
لواء  تحت  المنضوية  القوات  وبين  العامة  للقيادة 

الوفاق. حكومة 
الثالثاء  صــدر  مفصل  تقرير  صفحات  وعبر 
وانتهاكات  شهادات  المنظمة  وثقت  الماضي 
إلى  داعية  الحرب«،  »جرائم  إلى  ترتقي  اعتبرتها 
ارتكابهم  في  المشتبه  األفراد  مع  محاكمات  إجراء 

تلك الجرائم أو غيرها.
البريطانية  العاصمة  من  تتخذ  التي  المنظمة، 
إلى  أدت  العاصمة  حرب  إن  قالت  لها،  مقرًا  لندن 
مقتل وإصابة ما يزيد على 100 مدني، وتشريد ما 
يزيد على 100 ألف مدني من منازلهم الواقعة في 
الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة، وذلك منذ 
أغسطس  نهاية  وحتى  أبريل   4 في  القتال  اندالع 

الماضيين.
بين  من  أن  التقرير  في  المنظمة  وأوضحت 
والالجئين  المهاجرين  عشرات  والمصابين  القتلى 
احتجازهم  ظــروف  أوقعتهم  الذين  المحتجزين 
وعمليات  مدفعي،  وقصف  جوية،  ضربات  وسط 
قصف للبنية األساسية المدنية، بما في ذلك مطار 

معيتيقة.
ــرب  ــوان »ح ــن ــذي حــمــل ع وفـــي الــتــقــريــر الـ
ليبيا«  في  ــوادة  ه بال  المستمرة  الميليشيات 
المدنيين  تعرض  استمرار  إلى  المنظمة  أشارت 
 4 في  اندلع  الــذي  القتال  نتيجة  والخطر  لــأذى 
ومحيطها  طرابلس  العاصمة  في  الماضي  أبريل 
المشير  بقيادة  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  بين 
الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات  حفتر،  خليفة 

الوطني بقيادة فائز السراج.
األسلحة  ونوعيات  الــدول  التقرير  واستعرض 
التي حصلت عليها كل من حكومة الوفاق الوطني 
فيها  بما  العامة،  للقيادة  التابعة  الجيش  وقوات 
وهي  صاروخية،  وقذائف  مدرعة  ومركبات  طائرات 
فرضه  الــذي  للحظر  انتهاكًا  تعد  وعتاد  أسلحة 
للعام   1970 رقم  القرار  في  الدولي  األمن  مجلس 

.2011
الطرفين  قوات  أن  المنظمة،  تقرير  في  وجاء 
أغلب  في  مستخدمة  عشوائية  »هجمات  شنت 
وهي  الدقة،  إلى  بطبيعتها  تفتقر  أسلحة  الحاالت 
بالمدنيين  األذى  تلحق  أن  يرجح  أنها  تعرف 
ال  الطرفان  وأبدى  المدنية،  بالممتلكات  والضرر 
الدولي  للقانون  األساسية  بالمبادئ  تامة  مباالة 
هذه  مثل  تحظر  التي  الحرب(  )قوانين  اإلنساني 

الهجمات«.
يستخدمها  التي  األسلحة  أغلب  إن  وقالت 
السنين،  عشرات  إلى  ترجع  المتحاربان  الطرفان 
الجو حصال عليها،  أو  البر  وهي »ذخائر تطلق من 
قائمة في  التي كانت  المخزونات  األرجح، من  على 

البالد قبل العام 2011«.
إلى  متزايد  بشكل  الطرفان  لجأ  فقد  ذلك،  ومع 

من  مسيرة  طيار  دون  جديدة  طائرات  استخدام 
موجهة  بصواريخ  مزودة  مسيرة«،  »طائرات  بعد 
تطلق من الجو، في ضرب أهداف عسكرية ومدنية 

على السواء«.
»التقيد  ــى  إل ــدول  الـ جميع  التقرير  ودعـــا 
إلى  بالنسبة  أما  الحظر،  هذا  وتنفيذ  بالتزاماتها 
الفور  على  تكف  أن  فعليها  الليبية،  النزاع  أطراف 
عن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي 
عليها،  ويجب  باستمرار،  بالمدنيين  األذى  تلحق 
الستخدام  حــدًا  تضع  أن  الخصوص،  وجــه  على 

نطاقًا  تأثيرها  يشمل  التي  المتفجرة  األسلحة 
واسعًا من المناطق الحضرية المأهولة«.

جميع  باتخاذ  المنظمة  طالبت  أخرى،  جهة  من 
في  المتواجدة  السفن  لتفتيش  الالزمة  التدابير 
حظر  لتنفيذ  ليبيا؛  سواحل  قبالة  البحار  أعالي 
قرار  بموجب  ليبيا،  وإلى  من  األسلحة  إمــدادات 

مجلس األمن باإلجماع في العام 2011.
الذي  السالح  حظر  انتهاك  حاالت  إلى  وأشارت 
الدول  عن  كشفت  حيث  المتحدة،  األمم  تفرضه 
حكومة  من  كل  تتلقاها  التي  األسلحة  ونوعية 

العاصمة  حرب  في  العامة  القيادة  وقوات  الوفاق 
الدائرة منذ 4 أبريل الماضي.

إلى  ليبيا  في  النزاع  أطراف  جميع  التقرير  ودعا 
الكف فورًا عن شن الهجمات »العشوائية«، وااللتزام 
تخطيط  »في  اإلنساني  الدولي  القانون  بقواعد 

وتنفيذ الضربات الجوية وغيرها من الهجمات«.
مجلس  في  األعضاء  الدول  المنظمة،  وناشدت 
لجنة  إنشاء  المتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
تتولى  ليبيا،  بخصوص  مشابهة  آلية  أو  تحقيق 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  انتهاكات حقوق  رصد 

االنتهاكات،  عن  المسؤولية  وتحديد  ليبيا،  في 
والحفاظ  بالجرائم  المتعلقة  ــة  األدلـ وجــمــع 
لضمان  الرامية  الجهود  في  والمساهمة  عليها، 

والدولية. المحلي  المستويين  على  محاسبتهم 
التحقيقات،  في  بالتعاون  الدول  تلك  وطالبت 
وإجراء محاكمات مع األفراد المشتبه في ارتكابهم 
طريق  عن  ذلك  في  بما  غيرها،  أو  حرب  جرائم 
إلى  مشيرة  العالمية،  القضائية  الوالية  ممارسة 
في  الدولية  الجنائية  المحكمة  مع  التعاون  أهمية 
هذا السياق، كما دعت إلى استبعاد كل من تثبت 

القوات  صفوف  من  االنتهاكات  عن  مسؤوليته 
ليبيا. في  المتقاتلة 

المتفجرة  األسلحة  استخدام  من  التقرير  وحذر 
اآلهلة  المناطق  قرب  تأثيرها  نطاق  يتسع  التي 
بالسكان، مثل صواريخ »غراد«، وقذائف المدفعية، 
تلقي من  التي  الضخمة  والقنابل  الهاون،  وقذائف 

الجو، قرب المناطق األهلة بالسكان المدنيين.
المسلحة« »الميليشيات  توسع سطوة 

منذ  ودورها  المسلحة  التشكيالت  نشأة  وحول 
قيام الثورة وحتى حرب العاصمة، أشار التقرير إلى 
»استمرار الميليشيات المسلحة على مدى السنوات 
االنتشار،  في  الحين  ذلك  منذ  مرت  التي  الثماني 
السكان  حياة  على  سطوتها  نطاق  وتوسيع 
الحكومة  مع  بالتعاون  تعمل  وهــي  المدنيين، 
عنها،  مستقل  وبشكل  األمنية،  وقواتها  المركزية 
أحياء  أراٍض تمتد من  وتمارس سيطرة فعالة على 

في المدن إلى مناطق ريفية واسعة في البالد«.
البداية  في  تتألف  الميليشيات  »كانت  وأضاف: 
وليس  السالح،  بحمل  عهد  حديثي  مدنيين  من 
لهم خبرة عسكرية تذكر أو بال خبرة على اإلطالق 
النظام  ترسانة  من  نهبوها  بأسلحة  تسلحوا  وقد 
الضخمة. أما اآلن، فتضم الميليشيات في صفوفها 
كثيرا من المقاتلين الذين أكسبتهم المعارك على 
حصلت  كما  وصالبة،  حنكة  القتال  سنوات  مدى 
في  متعددة،  بلدان  من  األسلحة  من  طائفة  على 
في  انتهاكه  تكرر  الــذي  السالح  لحظر  انتهاك 

الماضية«. الثماني  السنوات 
باإلشارة  الوضع  هــذا  تبعات  التقرير  ورصــد 
الميليشيات  تحالفات  تبدل  شأن  »من  أنه  إلى 
وتعقيدا  القتال،  خطوط  إلى  سيولة  يضيف  أن 
إلى  جنبا  الميليشيات  تقاتل  حيث  للنزاع،  شامال 
المختلفة.  األوقات  في  بينها  فيما  وتتقاتل  جنب، 
بين  الشدة  متفاوتة  المسلحة  االشتباكات  وكانت 
في  المتواترة  األحداث  المتنافسة من  الميليشيات 
البالد،  من  أخرى  أنحاء  وفي  ومحيطها،  العاصمة 
عادت  وقد  الماضية،  الثماني  السنوات  مدى  على 

المدنيين«. السكان  بالوبال على 
العام  في  بحدة  االشتباكات  »ازدادت  وقــال: 
أهلية«،  حرب  هاوية  إلى  البالد  وانحدرت   2014
العاصمة  حول  اآلن  الدائر  القتال  إلى  لتتطور 
أخرى  اشتباكات  إلى »استمرار  باإلضافة  طرابلس، 
المسلحة  الجماعات  بين  وجنوبها  البالد  شرق  في 

من التبو والطوارق والعرب«.
المعلومات  كشف  ضــرورة  إلى  التقرير  وأشــار 
الالزمة للتحقيق في مالبسات وقوع خسائر بشرية 
خالل العمليات العسكرية، وتحديد المسؤولية عن 
وتوقيتها  الهجمات  تواريخ  ذلك  في  بما  وقوعها، 
والهدف  فيها،  المستخدمة  واألسلحة  ومواقعها 
المقصود من الهجمات، واالحتياطات التي أتخذت 

المدنيين. الضرر على  لتقليل 
إذ  ليبيا،  في  المهاجرين  أوضاع  التقرير  وتناول 
أوصت المنظمة بضمان عدم إقامة مراكز احتجاز، 
عسكرية،  أهداف  من  قرب  غيرهم،  أو  للمهاجرين 
المحتجزين بشكل تعسفي،  الالجئين  واإلفراج عن 

مع ضمان سالمتهم.

منظمة »العفو الدولية« تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق اإلنسان
إصابة املدنيني في هجمات عشوائية من طرفي القتال بأسلحة تفتقر إلى الدقة

لندن–الوسط

القذائف تنحر املدنيني في غرف النوم.. والفاعل من طرفي القتال
من  لمواطنين  حية  شهادات  الدولية  العفو  منظمة  رصدت 
التابعة  القوات  أن  إلى  مشيرة  طرابلس،  العاصمة  حرب  ضحايا 
الوفاق  حكومة  لواء  تحت  المنضوية  والقوات  العامة  للقيادة 
وعمارات  مدينة،  منازل  فيها  دمرت  سكنية  مناطق  استهدفا 
إلى  أدى  ما  المدنية،  األساسية  البنية  مرافق  وبعض  سكنية، 

مقتل وإصابة العشرات.
الثالثاء  نشرته  الحرب  النتهاكات  توثيقي  تقرير  في  وأشارت، 
إلى  ترجع  قديمة  المدفعية  وقذائف  الصواريخ  أن  إلى  الماضي، 
دليل  أي  »غياب  إلى  الفتة  الدقة،  إلى  وتفتقر   ، السنين  عشرات 
العمليات  سير  في  ضالعون  المعنيين  المدنيين  أن  إلى  يشير 
موت  إلى  يــؤدي  عشوائي  هجوم  شن  أن  واصفة  العدائية«، 

مدنيين أو إصابتهم بـ»جريمة حرب«.
يروي  الدولية«،  »العفو  نشرتها  التي  الشهادات،  إحدى  في 
استهدف  جراد  الضحايا شهادته حول قصف بصواريخ  أحد  نجل 
منزل األسرة في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس أبريل الماضي، 
قوات  لسيطرة  خاضعة  إنها  المنظمة  تقول  مناطق  من  وأطلق 

القيادة العامة، وفي معرض شهادته يقول:
»..كانت أمي مع أبي وزوجتي وابني وعمتي في المنزل ، وأنا 
وأصيبت  األمامي،  الباب  إلى  أقربهم  وأمي  لنا،  مجاور  منزل  في 
بمجرد  الحياة  وفارقت  رأسها وظهرها،  في مؤخرة  بالغة  بجروح 
فشلت  لكن  البيت  إلى  »أسرعت  ويضيف  الهجوم«،  وقع  أن 
إنقاذها، فيما أصيب طفالي بصدمة شديدة، وفقد  جهودي في 

أبي السمع نتيجة للضربة، وال يكاد يتكلم أو ينام«.

»العفو  فيها  حملت  التي  الوحيدة  العملية  هي  تلك  تكن  لم 
الدولية« المسؤولية لقوات القيادة العامة، بل أشارت أيضا إلى 
ضربة جوية وجهتها إلى منزلين في تاجوراء، قرب ما قالت إنها 
شهادة  المنظمة  ونقلت  عسكري«،  لمجمع  الخارجية  »الحدود 
أحد  في  لقصف  منزلها  تعرض  التي  قويرة  أســرة  من  سيدة 

الهجومين في يونيو الماضي
العفو  لمنظمة  جبريل،  حــواء  تدعي  التي  السيدة  وتقول 
الدولية: »»كنت وحدي في البيت مع ابنتي، وعمراهما 10سنوات 
مساء،  السابعة  أو  والنصف  السادسة  الساعة  وقرب  سنة،  و11 
بجوار  بناؤه  يجري  الذي  منزلنا  خلف  حقال  جوية  ضربة  أصابت 
منزلنا الذي نقيم فيه. وانتابني الذعر فأخذت ابنتي وجريت إلى 
البوابة للخروج، لكن ما أن وصلنا إلى البوابة حتى وقعت ضربة 
أخرى ضخمة أصابت منزلنا، المنزل الذي يجري بناؤه، وألقت بنا 

قوة االنفجار على البوابة«.
وتستطرد السيدة »ابنتي لم تصابا بأذى، لكن أصبت بجروح 
وذراعي،  وساقي  وظهري  نواجذي  وانسكرت  وعيني  وجهي  في 
ولم أشف حتى اآلن ومازالت ابنتاي مروعتين، وخصوصا الصغرى. 

وأصيب جارنا أيضا، لكن إصابته أقل خطورة«.
لم  الدولية،  العفو  منظمة  رصدتها  التي  الروايات  وحسب 
على  مدنيين  وإصابة  مقتل  عن  أسفرت  التي  الهجمات  تقتصر 
قوات القيادة العامة، بل إن هجمات أخرى نفذتها قوات حكومة 
على  بالمدفعية  هجوم  بينها  ومن  مدنيين،  واستهدفت  الوفاق 
الماضي، ما أسفر عن  مبنى سكني في قصر بن غشير في مايو 

مقتل خمسة مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين، وكان من بين 
وقال  سنة،   19 عمره  كان  الذي  المزوغي  فتحي  أحمد  الضحايا 

أخوه لمنظمة العفو الدولية:
البيت،  أمام  الشارع  في  يقف  أخي  وكان  البيت،  في  »كنت 
فوق  لتسقط  الهواء  في  إذ طوحت مركبة  هائلة،  الضربة  كانت 
مركبة أخرى، ولف السواد كل شيء«، ويتابع »أسرعت إلى الخارج 
وكانت  األرض،  على  وجرحي  قتلي  الجيران  من  كثيرا  فوجدت 
مصابا  كان  »أخي  مضيفا  مروعا«،  المشهد  كان  أشالء،  هناك 
أصدق  أن  استطع  لم  وفاته،  إلى  أدت  جسمه  أنحاء  في  بجروح 

ذلك«.
وفي قصر بن غشير أيضا، ووفق العفو الدولية، أدت ضربتان 
وفي  الماضي،  ينيو  في  منزلين  تدمير  إلى  متعاقبتان  جويتان 
28 عاما،  التي يبلغ عمرها  أحد المنزلين أصيبت إيمان رمضان، 
العفو  بالغة، وفقدت إحدى قدميها، وقال خالها لمنظمة  بجروح 

الدولية:

أنها  وظننت  الشرق،  إلى  الغرب  من  تتحرك  الطائرة  »رأيت 
الضربة،  وقعت  اللحظة  تلك  في  لكن  بعيدا،  مكانا  ستقصف 
أصابت القنبلة منزلنا، لم استطع أن أري شيئا أو أن أتنفس، فقد 
عم المكان غيار كثيف أو دخان كأنه ستارا قد أسدل، أغشي على 
وأصيبت  يوما،   25 بعد  وتوفيت  الصدمة،  من  تتعاف  ولم  أمي 
بيتنا  »دمر  ويضيف  قدمها«،  وفقدت  مروعة  بجروح  اختي  ابنة 

تماما، فقدنا كل شئ، لماذا يقصفون األسر في بيوتها؟..«.

شهادات مدنيني من ضحايا »حرب العاصمة«:



محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الرابعة
العدد 205 25 من صفر 1441 هــ

24 أكتوبر 2019 م اخلميس

 33 في  جاء  الذي  القانون،  مشروع  تفاصيل  وتحدد 
مع  ليبيا،  في  االستقرار  تواجه  التي  التحديات  صفحة، 
الفاعلة  والجهات  الحكومات  بعض  أنشطة  إلى  اإلشارة 
ما  لمواجهة  استراتيجية  إلى  باإلضافة  الليبية،  األزمة  في 

ليبيا. الروسي في  بالنفوذ  المشروع  وصفه معدو 
التدخل  إجراءات لمعالجة  القانون:  كما يتضمن مشروع 
التدخل  يدعمون  من  على  عقوبات  وفرض  األجنبي، 
األشخاص  على  عقوبات  وكذلك  الروسي،  العسكري 
األشخاص  وبعض  االستقرار،  أو  السالم  يهددون  الذين 
في  المرتكبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  المسؤولين 

فيها. المتواطئين  أو  ليبيا 
اإلغاثة  حول:  بنودًا  كذلك  المشروع  ويتضمن 
والمهاجرين،  الدوليين  والالجئين  ليبيا  لشعب  اإلنسانية 
المدني،  والمجتمع  واالنتخابات  الديمقراطي  الحكم  ودعم 
االنتعاش  لتعزيز  الدولية  المالية  المؤسسات  وإشراك 
العام،  للقطاع  المالية  اإلدارة  وتحسين  الليبي  االقتصادي 

الليبي. الشعب  المسروقة من  الموجودات  واسترداد 
الكونغرس–إلى عدة  الوصول–عبر  المشروع  ويستهدف 
والوحدة  »االستقرار  كون  حول  مجملها  في  تدور  نتائج، 
المتحدة  الواليات  ألمن  ضروري  أمر  لليبيا  اإلقليمية 
وأوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، فضاًل عن الطرق 

المتوسط«. األبيض  البحر  البحرية في جنوب 
تصريح  إلى  مشروعهم  في  األميركيون  النواب  ويشير 
إفريقيا  لقيادة  السابق  القائد  الجنرال توماس والدهاوسر، 

المسلحة  القوات  لجنة  أمام  )أفريكوم(،  المتحدة  للواليات 
االستقرار  »عدم  بأن   ،2017 مارس  في  الشيوخ  بمجلس 
أهمية  األكثر  التهديد  يكون  قد  إفريقيا  وشمال  ليبيا  في 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  لمصالح  القريب  المدى  على 

القارة«. في 
عدم  »احتواء  في  يتمثل  أفريكوم،  دور  أن  يوضح  كما 
مجهوداتها  من  ستة  من  كواحد  ليبيا  في  االستقرار 
الجهود  دعم  على  وتعمل  أفريقيا  في  الرئيسية 
وتعطيل  الليبية  الدولة  بناء  إلعادة  الدبلوماسية 
تهدد  أو  العملية  تلك  تعيق  التي  اإلرهابية  المنظمات 

المتحدة«. الواليات  مصالح 
من  اعتبارًا  فإنه  الوطنية،  المخابرات  لمدير  ووفًقا 
–)ISIS( اإلسالمية"  "الدولة  قدرات  تدهورت   ،2019 عام 

هجمات  شن  على  قادرة  تزال  ال  »لكنها  ليبيا  داعش–في 
على أهداف محلية وغربية في ليبيا وربما في أماكن أخرى 

المنطقة«. في 
الجيش  من:  كل  فشل  إلى  القانون  مشروع  أشار  كما 

والقوات  الوطني،  الوفاق  وحكومة  الليبي،  الوطني 
القانون  بموجب  التزاماتهما  »احترام  في  لهما  الموالية 
للصراع،  الجغرافي  النطاق  من  ووسعت  الدولي،  اإلنساني 
النار،  إطالق  ووقف  التصعيد  لوقف  الدعوات  وتجاهلت 
وجوية  برية  حمالت  وكثفت  األجانب،  المرتزقة  وجندت 

ورد– ما  وطائرات–وبحسب  ثقيلة  أسلحة  باستخدام 
قوى  من  مقدمة  طيار  بدون  مسلحة  طائرات  باستخدام 

أجنبية«.
العام،  لألمين  الخاص  الممثل  عن  المشروع  ونقل 
القوى  التي توفرها  بأن »األسلحة  غسان سالمة، تصريحه 
االستيالء  أو  الى  بيعها  يتم  المتحاربة  لألطراف  األجنبية 
 )...( ليبيا  الناشطة في  اإلرهابية  الجماعات  عليها من قبل 
أبريل  في  الليبي  الوطني  الجيش  حركة  هجوم  بدء  ومنذ 
 1100 من  أكثر  مقتل  إلى  ليبيا  في  الصراع  أدى   ،2019

شخص وتشريد أكثر من 120،000 شخص«.
»بيان  عنوان:  يحمل  بند  في  القانون،  مشروع  وذكر 
األميركية  المتحدة  الواليات  سياسة  من  أنه  السياسة«، 
ليبيا  في  للصراع  عسكري  حل  يوجد  ال  أنه  على  »التأكيد 
تأمين  على  القادرة  وحدها  هي  السياسية  العملية  وأن 
وموحدة  مستقرة  ليبيا  وضمان  المتحدة  الواليات  مصالح 
للشعب  والفرصة  السالم  وتوفير  اإلرهاب  تهديد  وتقليل 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  قراري  تنفيذ  ودعم  الليبي؛ 
فرضا  اللذين   ،)2011(  1973 و   )2011(  1970 المتحدة 
عدلت  التي  الالحقة  والقرارات  ليبيا،  على  أسلحة  حظر 
 81(  13726 التنفيذي  األمر  وإلنفاذ  وتمدده؛  الحظر 
ومنع  الممتلكات  بحظر  المتعلق  Fed. Reg. 23559؛ 
ليبيا  في  الوضع  في  يساهمون  الذين  األشخاص  دخول 
أو  األفراد  الستهداف  والمصمم   ،))2016 أبريل   19(
ليبيا؛  في  واالستقرار  واألمن  السالم  تهدد  التي  الكيانات 
أي  ضد  الحرب  جرائم  ومحاكمات  العقوبات  واستخدام 
المدنيين  على  هجمات  يشنون  الذين  األطراف  وجميع 
والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية ، بما 

المزعزعة  األسلحة  المياه؛ ومنع شحنات  إمدادات  في ذلك 
ليبيا  موارد  لحماية  المبذولة  الجهود  ودعم  لالستقرار، 
المتحدة  لألمم  التابع  األمن  لقرارات مجلس  وفًقا  النفطية 
 20 2362 )2017( ، و   ، )2016( 2278  ، )2015( 2259
الدبلوماسية  العالقات  من  واالستفادة  )2019(؛   2473
القتال  عن  الفوري  بالتخلي  ليبيا  في  النزاع  أطراف  إلقناع 
عن  بالتوقف  األجنبية  القوى  وإقناع  الحالي  قتالها  ووقف 
وتشجيع  ؛  الصراع  يفاقم  الذي  والتمويل  األسلحة  توفير 
بقيادة  السياسية  العملية  إلى  فورًا  العودة  على  األطراف 
 )SRSG( المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
)UNSMIL(؛  ليبيا  في  المتحدة  األمم  دعم  بعثة  ورئيس 
ودعم العملية السياسية التي تتوسط فيها األمم المتحدة 
لألزمة  وسلمي  تفاوضي  حل  إيجاد  إلى  تسعى  والتي 

الليبية«.
»ينبغي  أنه:  على  النص  السياسة،  تلك  تشمل  كما 
حكومة  والسلمي  التفاوضي  السياسي  الحل  يشمل  أن 
واستعدادات  الليبيين،  جميع  تمثل  مدنية  بقيادة  انتقالية 
الموارد  وتخصيص  مصداقية،  ذات  انتخابات  إلجراء 
وعملية  مؤقتة،  أمنية  وترتيبات  وشفافة،  عادلة  بصورة 
والمؤسسات  الليبية  الحكومة  وزارات  توحيد  إعادة 
الليبي،  المركزي  البنك  ذلك  في  بما  الليبية،  السيادية 
؛  لالستثمار  الليبية  والهيئة  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة 
ودون  مستمر  بشكل  اإلنسانية  المساعدات  وصول  ودعم 
عوائق وموثوق بها إلى المحتاجين ومحاسبة أولئك الذين 
والدعوة  اإلنسانية؛  المساعدة  أو يهددون تقديم  يعيقون 
والمهاجرين  لالجئين  اآلمن  واإلجالء  الفوري  اإلفراج  إلى 

ليبيا«. في  القتال  بسبب  المحاصرين  المحتجزين 

استقرار ليبيا في »مطبخ« الكونغرس األميركي

فلول »داعش« الفارين من سورية شبح يفاقم تعقيد الصراع الليبي
حول  آخر  دولي  مؤتمر  عقد  بطء  يقوض 
حرب  ومراوحة  العام،  نهاية  إلى  ألمانيا  في  ليبيا 
استنزاف،  مرحلة  بدخولها  مكانها  العاصمة 
شبح  إلبعاد  المشتركة  والليبية  األممية  الجهود 
نزوح عناصر »داعش« سورية إلى ليبيا في أعقاب 

التحذير الروسي.
لجوء  الحسبان  في  غربية  رسمية  دوائر  وتضع 
حررتهم  الذين  سورية  داعش  إرهابيي  من  قسم 
سجون  من  البالد  شمال  في  التركية  العملية 
في  الباقون  سيقع  حين  في  ليبيا،  إلى  األكراد، 
النظامية  القوات  أو  التركية  السلطات  قبضة 
تقديرات  وان  خاصة  السوريين  واألكراد  السورية 
بالتنظيم  المرتبطين  عدد  تقدر  األبحاث  مراكز 
 4000 ضمنهم  ومن  مقاتل،   12000 بـ  الدموي 
ليبيا،  في  آمن  مالذ  عن  هؤالء  يبحث  قد  أجنبي. 

وخاصة في جنوبها، في ظل غياب أجهزة الدولة.

خالفات
التركية في شمال سورية،  العسكرية  الحملة  بعد 
علنا  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  حذر 
من أن ليبيا تواجه خطر التحول إلى قاعدة رئيسية 
أمد  طال  ما  إذا  أفريقيا،  شمال  في  لإلرهابيين 
مؤسسات  انهيار  من  عليها  يترتب  ما  مع  الحرب 
الخارجة  الجماعات  وتكاثر  السالح  وانتشار  الدولة 

عن القانون، داخل ليبيا وفي المنطقة برمتها.
فلول  من  عدد  تسلل  مخاطر  ترتفع  وبينما 
األمريكيون  كثف  الليبية،  األراضي  إلى  »داعش« 
مسلحة  لعناصر  الجوية  الضربات  توجيه  من 
لجعله  الليبي  الجنوب  على  تركيزها  مع  ليبيا.  في 

منطقة غير آمنة للجماعات اإلرهابية.
الروسي  الرئيس  عاد  الزاوية،  هذه  ومن 
مسؤولية  األمن  مجلس  لتحميل  بوتين  فالديمير 
الزعيم  منع  قرار  على  بمصادقته  مخالفة  »ارتكاب 
استخدام  من  القذافي  معمر  السابق  الليبي 
على  يمنعه  أن  دون  المنتفضين،  ضد  الطيران 
أطراف أخرى«، مضيفا: »شركاؤنا الغربيون خدعونا 

القاهرة ــ الوسط

الوسط–عبد الرحمن أميني

بمبادرة من بعض أعضاء 
الكونغرس األميركي  عن 
واليات فلوريدا وساوث 
كارولينا وكاليفورنيا ونيوجيرسي،  
أبرزهم تيد ليو ، تدرس عدد من لجان 
الكونغرس وهي: الشؤون الخارجية، 
والقضائية، والمالية، مشروع قانون 
لتحقيق االستقرار في ليبيا.

مشروع القانون الذي تم تقديمه 
في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، 
نشر تفاصيله الدبلوماسي الليبي فرج 
الزروق، عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، في أربع 
حلقات، فصّل فيها مواده وبنودها 
العديدة.

 ال حل عسكريا للصراع.. والعملية السياسية وحدها القادرة على ضمان استقرار األراضي الليبية وتوفير السالم للمواطنني

 ينبغي أن يشمل الحل السياسي حكومة انتقالية 
بقيادة مدنية تمثل جميع الليبيين واستعدادات 

إلجراء انتخابات ذات مصداقية

مشروع قانون يستهدف إعادة توحيد المؤسسات الليبية

مع استمرار حرب العاصمة

في هذه الحالة«.
الحشد  مع  متزامنة  بوتين  تصريحات  وجاءت 
لمؤتمر دولي تستضيفه ألمانيا، حيث قام بوتين 
األلمانية  المستشارة  مع  هاتفية  محادثة  بإجراء 
أنغيال ميركل، كان أحد محاورها تطورات األوضاع 
في ليبيا، كما حضر الملف خالل زيارته السعودية 

واالمارات.
ليبيا  حول  المكوكية  الروسية  التحركات  لكن 
حول  تساءل  الذي  األمريكي  الكونغرس  أغضبت 
بحرب  وعالقته  اآلن،  الروسي  الوجود  تداعيات 

طرابلس، ومؤتمر برلين القادم.
الروسي قدم عدد  النفوذ  لتحجيم  ففي محاولة 
يدعو  مشروعا  األمريكي  الكونغرس  أعضاء  من 
في  بوتين  نفوذ  لمواجهة  إستراتيجية  لوضع 
ليبيا، مع فرض عقوبات على من يدعمون التدخل 

العسكري الروسي فيها.
الملف  في  الروسية  األمريكية  الخالفات  وتؤثر 
في  واالنخراط  النار  اطالق  وقف  على  الليبي 
المساعي التي تقودها الدبلوماسية األلمانية، منذ 
بضعة أشهر، نحو عقد مؤتمر دولي والتي تتقدم 
حرب  وتكبيد  الصراع  أمد  من  يطيل  ما  ببطء 
على  خطيرة  وتداعيات  دامية  حصيلة  االستنزاف 

المدى القريب.
ووفق هذا المنظور فان تجاذبات مواقف األطراف 
وانقسام  الليبية،  األزمة  في  المتدخلة  الدولية 
الليبيين أكثر من أي وقت أخر، ال يقدم أي مؤشرات 
ال  مبادرتها  عقد  في  المتحدة  األمم  نجاح  على 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأن  سيما 
قرار  عن  برلين  مؤتمر  يُسفر  أن  يأمل  غوتيريش 
يُصدره مجلس األمن يكون مُلزما للقوى الكبرى، 

من أجل وقف حرب بالوكالة، مع وضع آلية سريعة 
إلى  األسلحة  إرسال  على  المفروض  الحظر  لتنفيذ 
ليبيا. وفي المقابل ال تملك األمم المتحدة القدرة 
النزاع،  في  المؤثرة  األجنبية  األطراف  إلزام  على 

بالكف عن تسليح إحدى الفريقين.
النار،  إطالق  وقف  خيار  تبني  تم  لو  أنه  كما 
ينبغي  التي  المواقع  حيال  أخرى  خالفات  ستتفجر 
الرئاسي  المجلس  رئيس  فريق  عندها  يقف  أن 
من  وهي  الوطني،  للجيش  العامة  القيادة  أو 

اإلشكاالت الكبرى في الفترة القريبة المقبلة.
مشهد مرتبك

وضمن مشهد مرتبك يهمش محاوالت دول الجوار 
الرامية  المساعي  المشاركة في  واالتحاد األفريقي 
ليبية  أطراف  أبدت  ليبيا،  إلى  االستقرار  إلعادة 
تفاؤال بتصريحات الرئيس التونسي الجديد قيس 
سعيد الذي تسلم مقاليد الحكم قبل أيام، من أنه 
سوف يجعل الملف الليبي على رأس األولويات في 
بين  الوثيق  لالرتباط  بالنظر  الخارجية  سياسته 

تونس وليبيا.
العاصمة  احتضان  بموازاة  ذلك،  كل  ويأتي 
المصرية القاهرة االجتماع الثاني لوفود من أعضاء 
بنوده  أهم  من  جاء  والذي  الليبي  النواب  مجلس 
الختامية رفض حضور أي طرف للمؤتمرات الدولية 
حول ليبيا ال صفة له، ومضاعفة جهود البحث عن 
حل لألزمة إلى جانب حشد مزيد من المواقف لبلوغ 

توافق محلي من أجل إجراء االنتخابات العامة.
األفريقية  الدول  صاغت  نفسه،  السياق  وفي 

وغينيا  العاج  وساحل  إفريقيا  جنوب  الثالث: 
يصدر  لم  األمن  لمجلس  مقترحا  بيانا  االستوائية 
مبعوث  لتعيين  لها  مساعي  إجهاض  أعقاب  في 

أممي مشترك.
»قلقها  عن  تعرب  المسودة  لنسخة  وفقا 
العميق إزاء الوضع األمني في ليبيا وخطر التصعيد 
لحظر  االمتثال  إلى  يدعو  كما  الخطير«.  العسكري 
المستمرة  الخارجية  »التدخالت  ويدين  األسلحة 
التي تؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر بالفعل على 

األرض«.
في  الوضع  إن  كذلك  البيان  مسودة  وتقول 
اإلقليمي  األمن  على  خطيرة  تداعيات  »له  ليبيا 
بين  التعاون  تعزيز  إلى  بالحاجة  ويقر  واإلفريقي« 
البحث عن  المتحدة »في  األفريقي واألمم  االتحاد 

حل سياسي دائم لألزمة في ليبيا«.
»برازافيل«،  مؤسسة  رئيس  قال  السياق  وفي 
المهتمة بالشأن الليبي، جان إيف أوليفييه إن هذا 
الصراع »لم يعد يهم ليبيا فقط بل إن لعبة القوى 

العظمى تغذي النزاع«.
وقال اوليفييه–وهو تاجر سالح أيضا–في مقابلة 
مع جريدة »ليزيكو« الفرنسية الثالثاء، إن العديد 
هناك  ألن  األزمة  هذه  في  متورطة  الدول  من 
إذ أن »ليبيا ستكون أكبر  جانب آخر هو االقتصاد 
السالم.  يستقر  عندما  العالم  في  اقتصادي  موقع 
غاز  حقول  ولديها   ، النفط  من  إنتاجها  ستضاعف 
أوليفييه  إيف  جان  ويذهب  مالية«  واحتياطيات 
تم  دوالر  مليار   250« رقم  ليذكر  بعيد  حد  إلى 
تابعة  البنوك األمريكية وهي صناديق  حجبها في 

للقذافي«.
علينا  »يجب  يقول:  األزمة،  لهذه  حل  وإليجاد 
الكبرى  القوى  لكن  الدولية  التأثيرات  من  الخروج 
وخاصة  ليبيا،  في  تدخلها  عن  التخلي  ترفض 

فرنسا، التي نظمت مؤتمرات دون جدوى«.
لديه  وحده  األفريقي  االتحاد  فإن  ذلك،  ومع 
القدرة على إنشاء حوار بين الليبيين كما ثبت في 
السودان عن طريق إرسال مندوب عام كمفاوض، 
قدرات  في  يشكك  الذي  أوليفييه  إيف  جان  يؤكد 
هذا  لحل  سالمة  غسان  المتحدة  األمم  ومبعوث 

الصراع.

 محاوالت أميركية لتحجيم الدور الروسي 
في ليبيا.. وتحذيرات من خطر تحول 

البالد إلى قاعدة لإلرهابيين

<   عضو الكونغرس األميركي تيد ليو
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شكاوى من االعتداء على األمالك العامة في شحات.. ومسؤولون يدعون األجهزة الضبطية إلى »الضرب بيد من حديد«

طبرق تعمل على تشجير الشوارع وإنارتها.. ومطالب 

بإصالح أعطال محطة شمال بنغازي الكهربائية

السيول تثير مخاوف البلديات ودعوات إلى وقف البناء العشوائي
مسؤولون دعوا إلى الحفاظ على مسارات األودية..
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وسط مخاوف من عدم توافر الشروط البيئية..

بنغازي–ابتسام اغفير

»مكبات مرحلية« لتجميع القمامة في جليانة والصابري
من يمر من خلف مقبرة سي اعبيد بمنطقة الصابري في 
بنغازي، يبصر أمامه الفتة مكتوبا عليها: »مكب مرحلي«، 

وذلك بعد تنظيف المكان من مخلفات البناء والقمامة التي 
كانت قبل أيام قليلة، مثل التالل تعلو وتهبط في تلك 

المنطقة.

من قام بعمل هذا المكب؟ وما مدى توافر المواصفات 
الصحية والبيئية فيه؟ وهل يجوز أن يقام بجوار مقبرة في 

منطقة قيل إنها تضم آثار مدينة يوسبريديس؟ أسئلة عدة 
طرحتها »الوسط« على األطراف المعنية بالموضوع، بحًثا 

عن إجابات شافية في السطور التالية..

منذر  بغداد  قلعة  بشركة  اإلعالمي  المكتب  مدير 
في  النظافة  بأعمال  المكلفة  الشركة  وهي  الفقهي، 
قائاًل:  المكب  قصة  عن  »الوسط«  إلى  تحدث  بنغازي، 
النظافة  بأعمال  المكلفة  بغداد  قلعة  شركة  »قامت 
هذين  بإنشاء  بنغازي  لمدينة  البلدي  المجلس  قبل  من 
واآلخر  الصابري،  بمنطقة  أحدهما  بالمدينة  المكبين 
التي  واألسباب  اوزو،  فندق  من  بالقرب  جليانة  بمنطقة 
العمومي  المكب  بُعد  هو  المكب  هذا  إنشاء  إلى  أدت 
للسيارات، وعدم تعاون  المروري  الرئيسي، واالزدحام  أو 

القمامة في مواعيد محددة. بإخراج  المواطنين 
وذلك  اآلن،  فارغة  فهي  المرحلية  للمكبات  وبالنسبة 
من أجل إزالة جميع مخلفات البناء والقمامة التي يلقيها 
جميع  في  موجودة  المرحلي  المكب  وفكرة  المواطن، 
دول العالم، وليست في ليبيا فقط، ويتم استخدامه لحل 
نقل  يتم  بحيث  الشوارع،  في  القمامة  تكدس  مشكلة 
تلك القمامة من المكب المرحلي بصفة عاجلة وسريعة.

وعن أسباب اختيار مواقع المكبات لهذا الغرض، أضاف 
الفقهي: »تم إنشاء هذه المكبات بموافقة بلدية بنغازي، 
متواصلة.  ساعة   24 مدار  على  القمامة  نقل  يتم  بحيث 
إليها  الوصول  سهولة  إلى  يعود  الموقع  اختيار  وسبب 
كما  الساحات«،  هذه  بجوار  سكان  وجود  وعدم  بسرعة، 
نفى وجود المكب بالقرب من مقبرة سيدي اعبيد، بقوله: 
»ال ليس قريبا من المقبرة بل بعيد عنها كثيرا، وتم إغالقه 

بسور خرساني وبه حاوية وحرس بلدي وعمال وآليات«.
من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للبيئة في بنغازي، 

المكب  لـ»الوسط« متحدًثا عن  الهاللي  المهندس وليد 
مكان  هو  له  الصحيح  االسم  أو  »التعريف  المرحلي: 
فيه  تتوافر  مناسب  مكان  اختيار  وهو  مرحلي،  تجميع 
للقمامة  تجمع  مكان  لجعله  معينة  بيئية  فنية  مواصفات 

العمومي«. للمكب  نقلها  ثم  ومن 
إنشاء  من  عادة  المرجوة  »الفائدة  الهاللي:  وأضاف 
السيارات  ذهاب  مسافة  تقليل  في  تتمثل  المكان،  هذا 
إلى  البيوت  أمام  من  القمامة  بنقل  الخاصة  الصغيرة 
تقوم  بحيث  بنغازي،  غرب  كيلو   25 قرابة  العام  المكب 
أوال  تسبب  السيارات  وهذه  برحلتين،  السيارات  هذه 
تعمل  جميعًا  ألنها  الطرقات،  في  السير  بحركة  ازدحاما 
استهالك  تقليل  فائدة  إلى  باإلضافة  واحد،  وقت  في 
البيئة  يلوث  السيارات  هذه  استخدام  أن  كما  الوقود، 
السيارات  غيار  قطع  واستهالك  الكربون،  الحتراق  نتيجة 
اإلطارات،  تلف  عن  فضال  مخلفات،  بعد  فيما  فتصبح 
نقل  أن  أال وهي  نقطة مهمة  الوقت، وهناك  واستهالك 
الشوارع  يجعل  المرحلي  المكب  الى  يوم  كل  القمامة 
كل  ويخرج  الناس،  يتعاون  أن  نتمنى  وعليه  نظيفة، 

المحدد«. الموعد  القمامة في  مواطن 
القائمة  الشركات  تقوم  أن  في  أمله  عن  الهاللي  وعبر 
ذاته،  المكب  في  الفرز  بـ»عملية  المكبات  إنشاء  على 
بمعنى أن تعزل المواد التي يمكن إعادة تدويرها، إلعادة 
وواصل  العضوية«،  المواد  تبقي  و  جديد  من  استخدامها 
االستثمارية  المشاريع  أحد  يقام  أن  أيضا  »نتمنى  حديثه: 
وتوضع  عضوي،  كسماد  منها  االستفادة  إلى  تهدف  التي 
باقي القمامة في سيارات كبيرة ضاغطة مخصصة لذلك، 

ومن الضروري جدا أن تكون تلك السيارات مغلقة«.
العامة  الهيئة  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  وردًا 

المكب،  أقامت  التي  الشركة  مع  تواصلت  قد  للبيئة 
بين  تواصل  هناك  يكون  أن  أتمنى  »كنت  الهاللي:  قال 
هذا  إقامة  أجل  من  للبيئة  العامة  الهيئة  وبين  الشركة، 
ونتمنى  البيئية،  األمور  في  الخبرة  بيت  فنحن  المكب، 
وثمة  علمية،  أسس  على  بنغازي  في  شيء  كل  يقوم  أن 
نقطة مهمة أود أن أركز عليها أال وهي ضرورة أن تكون 
إلى  المرحلي  المكب  من  القمامة  تنقل  التي  السيارة 
مراعاة  مع  وذكرت،  سبق  كما  بالكامل  مغطاة  العمومي 
فمن  المرحلي،  المكب  في  الالزمة  البيئية  المواصفات 
الضروري أن يتم نقل القمامة منه باستمرار، وأن ال تبقى 
القمامة أكثر من يوم واحد، بحيث يتم نقلها أوال بأول، 
مع ضرورة اختيار موقع مناسب للمكب، فمثال ال تأتي في 
به،  مكب  بعمل  وتقوم  كبيرة  االقتصادية  قيمته  مكان 
إليه وليس مكانا معقدا،  الوصول  أن يكون سهل  والبد 
سياحي«.  مكان  في  يوجد  وأال  للمياه،  تلوث  يسبب  وال 
الصحيحة  المواصفات  تطبيق  تم  »لو  الهاللي:  وأوضح 
للمكب يمكن إقامته حتى في حديقة منزل فهناك مكان 
تجميع مرحلي في تونس بينه وبين البيوت سور، ولكن 
أمامك،  المكب  كون  من  تتضايق  وال  الرائحة  تشم  ال 

الصحيحة«. المواصفات  بكامل  ألنه 
قال  البيئة،  لمكتب  الشركة  استشارة  أسباب عدم  وعن 
الماضية  الفترة  خالل  للبلدية  مقترحا  »قدمنا  الهاللي: 
ولكن  مرحلي،  مكب  إلنشاء  بمخطط  للبيئة  عامة  كهيئة 
لألسف فؤجئنا بإقامة المكبات دون الرجوع إلينا ال من قبل 

البلدية، وال من قبل الشركة المسئولة عن المكب«.
إقامة  نفقات  تكون  أن  من  البلدية  مخاوف  وحول 
أوضح  مرتفعة،  البيئية،  المواصفات  وفق  مرحلي  مكب 
وجود  من  البد  صحيح  كثيرا،  يكلف  ال  »أبدا  الهاللي: 

طريق معبد باإلسفلت، ومكان مغطى حتى لو بالصفيح، 
لنا  سبق  وقد  وميزان،  فقط،  للفرز  حاويات  وجود  مع 
بعيدة،  فترة  منذ  العمراني  والتخطيط  البلدية،  مراسلة 
ويمكن  الدولة  تتبع  التي  األماكن  عن  فيها  تساءلنا 
استخدامها كأماكن تجميع، ولكن لم يتم الرد على تلك 

المراسالت«.
يشمل  كان  إذا  وما  للبيئة،  عامة  كهيئة  دورهم  وعن 
المكبات  تلك  صالحية  بعدم  البلدية  إلى  تقارير  تقديم 
للبيئة  العامة  الهيئة  مدير  واصل  والصابري،  جليانة  في 
يقع  وهو  لذلك،  صالحية  لدينا  نحن  »نعم  بنغازي:  في 
تقارير  بعمل  نقوم  ونحن  وتخصصنا،  عملنا  صلب  في 
المدينة،  في  بالبيئة  يتعلق  شيء  أي  حول  ميدانية 
وسوف نقوم بزيارات ميدانية لهذه األماكن، ولكن نحن 
في الوقت الحالي تحكمنا اإلمكانيات التي نعمل بها في 

الهيئة فنحن ال نملك حتى مقر«.
لم  »إذا  الهاللي:  قال  المرحلية،  المكبات  عيوب  وعن 
سوف  عليها  والبيئية  الفنية  المواصفات  تطبيق  يتم 
التي  الضوضاء  إلى  إضافة  للقوارض،  مرتعا  تكون 
استخدام  بين  مهم  فرق  وهناك  السيارات،  تحدثها 
وبين  األرض  على  من  للشاحنة  القمامة  لنقل  جرافة 
الكبيرة  للشاحنة  نقلها  يتم  حاويات  في  القمامة  وضع 
وتجلب  باألرض  عالقة  العصارة  وستظل  بعد،  فيما 
ليبية،  كوادر  للبيئة  العامة  الهيئة  في  ونحن  الحشرات، 
قدمنا  لو  فحتى  إمكانياتها  ونعرف  جيدا،  بالدنا  ونعرف 
سيكون  ببنغازي  البيئة  لحماية  مشروع  أي  لعمل  مقترح 
المهم  المتاحة،  المادية  لقدرتنا  ووفقا  إمكانياتنا  حسب 
أن  ونتمنى  علمية،  أسس  على  العمل  يقام  أن  لدينا 

االعتبار«. يؤخذ ذلك بعين 

شرقي  أيام،  قبل  الغزيرة  األمطار  سقوط  عزز 
تجمع  أزمة  تفاقم  من  المواطنين  مخاوف  البالد، 
المياه في شوارعهم وأحيائهم السكنية، عند حلول 
أمطار  هطول  عادة  يصاحبه  الذي  الشتاء  فصل 

غزيرة.
الشوارع،  المياه  غمر  أسباب  المواطنون  وعزا 
التحتية،  البنية  تهالك  إلى  األخيرة،  األمطار  جراء 
من  المختصة  الجهات  لدى  اإلمكانات  ونقص 
المياه وغيرها، باإلضافة إلى انتشار  سيارات كسح 
البناء العشوائي على مسارات األودية التي تصرف 

مياه األمطار.
رئيس  قال  المواطنين،  لطمأنة  محاولة  وفي 
المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية 
مستعدون  إنهم  »الوسط«  إلى  تصريح  في 
لهم،  المتاحة  باإلمكانات  الشتاء  فصل  الستقبال 
الصحي  والصرف  المياه  شركة  قيام  إلى  مشيرا 
نظفت  كما  المسارات،  وفتح  الخطوط  بصيانة 
لتصريف  التفتيش  غرف  العامة  الخدمات  شركة 

مياه األمطار.
األيام  خالل  حدث  »ما  بوالخطايبة:  وأضاف 
طبرق،  لمدينة  الجنوبية  األحياء  بأحد  الماضية 

وفي منطقة زراعية، كان نتيجة بناء 
أسوارا  عشوائي  بشكل  المواطنين 
األسوار  تلك  حجزت  حيث  للمزارع، 
وحدثت  انفجرت  ثم  ومن  المياه، 
إلى  أدى  مما  وفيضانات،  سيول 
تسجيل  دون  لهم،  مادية  خسائر 
الطوارئ  وفرق  بشرية،  خسائر  أي 

أخلت،  طبرق،  فرع  األحمر  الهالل  لجمعية  التابعة 
الروس  بحي  العالقة  العائالت  الماضي،  اإلثنين 
جراء السيول الغزيرة وارتفاع منسوب مياه األمطار، 
والشباب  المختصة  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك 

المتطوعين وسكان الحي«.
وأوضح بوالخطابية: »إهمال المواطنين غالبا ما 
تقوم  بالبلدية  المختصة  والجهات  السبب،  يكون 
مياه  وتصريف  المسارات  توجيه  تم  بدورها، حيث 
األمطار  موسم  خالل  مباشرة  البحر  إلى  األمطار 
بالتعاون  المواطنين  ونطالب  الشتاء،  وفصل 
وعدم البناء بشكل عشوائي على مسارات ومجاري 
األودية، حتى ال تتجمع المياه وتحدث سيول غزيرة 
إلى  الرجوع  وعليهم  عليها،  السيطرة  يصعب 
الجهات المختصة حتى ال يتسببوا في خسائر لهم 

ولغيرهم أيضا«.
وأشار بوالخطابية إلى أن بلدية طبرق »ستعمل 
القادمين  الشهرين  خالل  األوضاع  تحسين  على 
قبل  من  اإلمكانات  ببعض  تزويدهم  تم  أن  بعد 
مجلس الوزراء« مضيفا: »سيكون هناك عمل على 
يخص  ما  في  أما  أيضا،  واإلنارة  الشوارع  تشجير 
تشهده  فهذا  الكهربائي،  التيار  انقطاع  إشكالية 
البلديات كافة، وخارج عن سيطرة البلدية، بسبب 
أو  بنغازي  شمال  محطة  تشهدها  التي  األعطال 
طبرق  مدينة  إليه  تحتاج  وما  الدوائر،  في  أعطال 
كاملة  عمرة  وإجراء  إصالح  وملح هو  عاجل  بشكل 
لمحطة التحلية، وعلى الرغم من إرسال المخاطبات 
تنفيذ  يتم  لم  اآلن  حتى  فإنه  المختصة  للجهات 
ولكن  المدينة،  يهدد  ربما  وتأخرها  العمرة،  هذه 
في العموم كل األمور تسير على ما يرام، وتوافرت 
وفقا  التنفيذ  في  وبدأنا  االحتياجات،  بعض 

لإلمكانات المتاحة الستقبال فصل الشتاء«.
على  تقع  التي  الرزم  أم  بلدية  إلى  طبرق  ومن 
والتي شهدت  32 كيلومترا من مدينة درنة،  بعد 
السيول  الماضية، نتيجة  الفترة  حوادث عدة خالل 
التي شهدتها خالل األسبوع المنصرم، قال رئيس 
عوض،  عبدالونيس  للبلدية،  التسييري  المجلس 
أسرة،  جرف  السيل  إن  »الوسط«  إلى  تصريح  في 
ال  رضيعة،  فقدان  إلى  إضافة  وفيات  إلى  أدى  مما 
تبحث  المختصة  والجهات  مفقودا  جثمانها  يزال 

عنها.
الدعم  تقديم  المختصة  الجهات  عوض  وناشد 
البنية  التي تعاني تهالك  البلدية،  إلى  والمساندة 
التحتية، منوها بأن »أم الرزم« مهددة بسيول أكثر 
بأن  ونوه  األمطار،  وموسم  الشتاء  فصل  قرب  مع 

ونطالب األجهزة الضبطية بالضرب بيد من حديد 
للتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية«.

شحات  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وأكد 
قائال:  دعم،  أي  دون  غرفة طوارئ  تم تشكيل  أنه 
»العائالت التي تضررت لم يلتفت إليها أحد، ونحن 
من  مشكلة  الطوارئ  وغرفة  أولويات،  لدينا  أيضا 
العالقة،  ذات  المختصة  والجهات  األجهزة  مختلف 
األحمر،  والهالل  المدني  الدفاع  إلى  باإلضافة 
وندعو الجهات المختصة إلى تقديم الدعم لشركة 
سيارة  إال  تملك  ال  التي  الصحي  والصرف  المياه 
واحدة فقط تعمل والباقي متعطل، فالدعم ضروري 
للخروج من هذه األزمات وليس في شحات بل في 

كل البلديات التي تعاني من الظروف نفسها«.
شركة  خدمات  مركز  رئيس  قال  جانبه،  من 
أمهير،  أحمد  بالمرج،  الصحي  والصرف  المياه 
يحصلوا  لم  إذا  إنهم  »الوسط«،  إلى  تصريح  في 
ما  إلى  المرج  مدينة  تتعرض  »فسوف  دعم  على 
تعرضت له بعض المدن والمناطق، نتيجة السيول 

هطول  بسبب  المياه  تجمع  بعد  والفيضانات 
األمطار الغزيرة، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء«.

على  حصلوا  الماضي  »العام  أمهير:  وأوضح 
دعم بسيط وتم تشكيل لجنة طوارئ من مختلف 
األوضاع،  لتدارك  العالقة  ذات  والجهات  األجهزة 
شق  تم  حيث  األوضاع،  على  السيطرة  وتمت 
وخرجنا  التفتيش،  غرف  وتنظيف  لألودية  مسارات 
بأقل الخسائر، ولكن اآلن تعمل لديهم فقط ثالث 
سيارات من عشر سيارات بالشركة، واألودية التي 
شقوا مساراتها أغلقت من جديد هذا العام، ناهيك 
بمسارات  المواطنين  قبل  من  العشوائي  بالبناء 
غيار  وقطع  صيانة  إلى  تحتاج  والسيارات  األودية، 
وما إلى ذلك، وهناك تخوف كبير من كميات مياه 

األمطار لهذا العام«.
وقاموا  األحداث  »استبقوا  بأنهم  أمهير  وأكد 
بعمليات تنظيف مستمرة لغرف التفتيش«، مناشدا 
المواطنين بـ»عدم رمي القمامة بشكل عشوائي، 
التي تسد غرف التفتيش، ويصعب تصريف المياه«، 

عام  كل  من  الفترة  تلك  في  تماما  تتعطل  الحياة 
داخل البلدية والمناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى أم الرزم 
إلى  تصريح  في  بريك،  الدين  الدكتورعز  العام، 
فقدت  السيل  جرفها  التي  األسرة  إن  »الوسط«، 
بعد  آخران  وطفالن  األب  نجا  بينما  وطفلين،  األم 

إسعافهما في موقع الحادث.
شحات،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وقال 
منذ  يتكرر  السيناريو  هذا  إن  بودرويشة،  حسين 
الجهات  وتقاعس  كثيرة  أخطاء  نتيجة  عاما   40
يقوم  الذي  أيضا  المواطن  وتقاعس  المختصة، 
إلى  باإلضافة  للكهرباء،  شرعية  غير  بتوصيالت 
البناء العشوائي، خصوصا في منطقة وادي العيش 
مياه  تتجمع  أن  بعد  للسيول  مجرى  كان  الذي 

األمطار نتيجة هطولها بغزارة.
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  بودرويشة  وأوضح 
دعمهم،  يتم  لم  أعوام  ثالثة  من  أكثر  منذ  أنه 
تحتاج  الصحي  والصرف  المياه  شركة  أن  موضحا 
إلى إمكانات وقطع غيار، فضال عن تعطل المشاريع 
ستخفف  أنجزت  و»إذا  اإلنجاز،  قيد  تزال  ال  التي 
عشر  خمسة  إلى  باإلضافة  األضرار،  من  الكثير 
حتى  تباشر  لم  التي  والمرافق  لإلسكان  مشروعا 
اآلن، وتقاعس األجهزة الضبطية تجاه المواطنين 
الذين يقومون ببناء عشوائي باتجاه غرف التفتيش 

لصرف المياه ويغلقون مجراها«.
وطالب بودرويشة وزارة الحكم المحلي بأن تقدم 
على قانون الجباية المحلية »ولكن نحن ممنوعون 
إلى  باإلضافة  شحات،  ببلدية  شيء  أي  جباية  من 
ولهم  الثالث،  الباب  للطوارئ من  ميزانية  إعطائنا 
محاسبتنا ومتابعة صرف األموال كيف وأين تصرف؟ 
فبلدية شحات لم تتلق أي قيمة مالية منذ فترة، وال 
توجد بنية تحتية حقيقية، ونحن نعمل في ظروف 
استثنائية وحرب وانقسام سياسي، والوضع القائم 
تقترض  الموقتة  والحكومة  البلديات،  كل  به  تمر 
يرحم،  ال  المواطن  ولكن  الكثير،  وتواجه  األموال 
وحلحلة  الخدمات  لتقديم  الدعم  إلى  نحتاج  ونحن 

المشاكل وتذليل الصعاب«.
يهاب  ال  بات  »المواطن  بودرويشة:  وأضاف 
على  ويعتدي  عشوائية  بأعمال  ويقوم  الدولة 
األمالك العامة ويقوم ببناء عشوائي وحفر عشوائي، 
الشارع  مصلحة  مراعاة  دون  فقط  مصالحه  يرى 
واآلخرين، وما دام هناك تسيب ستستمر األزمات، 
النباتي  والغطاء  العشوائي  البناء  من  نعاني  نحن 
المسؤولة،  غير  تصرفاتهم  بسبب  يتالشى  بدأ 

على  يعمل  ال  المرج  مكتب خدمات  أن  إلى  مشيرا 
وعلى  ضواحيها،  وعلى  بل  فقط،  المرج  بلدية 
المباني  استهداف  الضبطية  واألجهزة  الجهات 

العشوائية التي تسد مسارات األودية وإزالتها.
الصحي  والصرف  المياه  »شركة  أمهير:  وأضاف 
المرج  بلدية  في  ليس  كبير  دعم  إلى  تحتاج 
الليبية،  والمناطق  المدن  مختلف  في  بل  فقط، 
أن  يمكن  التي  األزمات  كل  تجاوز  نستطيع  حتى 
الشتاء من  تواجههم خالل موسم األمطار وفصل 
العام الجاري، فضال عن إصالح السيارات المتعطلة 

وتوفير قطع غيار لهم وكل مستلزمات العمل«.
التشغيل  بإدارة  العقود  قسم  رئيس  قال  بدوره، 
للمياه  العامة  بالشركة  بنغازي،  سهل  والصيانة 
هناك  إن  المشيطي،  محمد  الصحي،  والصرف 
استعدادات لفصل الشتاء وموسم األمطار، بالتنسيق 

بين رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة وبلدية بنغازي.
وأوضح المشيطي في تصريح إلى »الوسط«، أنه 
تم تخصيص مبالغ مالية والتعاقد مع عدة شركات 
في  األمطار،  مياه  لتصريف  لتنفيذ شبكات جديدة 
مع  والتعامل  المختنقات  لحل  وأحياء  مناطق  عدة 
برك المياه وإنهاء ظاهرة المستنقعات، التي تغلق 

الطرق في فصل الشتاء.
وأضاف المشيطي: »سيتم تنفيذ شبكات جديدة 
والخامس  الرابع  الدائري  بين  فلسطين  شارع  في 
وجزيرة  السالم،  حي  لبنان  وشارع  شبنه،  أرض 
الطيارة  وجزيرة  السالم،  حي  السيارات  سوق 
مدخل بنغازي الشرقي، وشارع العراق سوق زمزم–
الحراسة– أرض  البصري  الحسن  وشارع  السريتي، 

الدوالر،  حي  الهرم  عيادة  وشارع  الماعقين،  خلف 
أخرى  وشبكة  طابلينو،  بوشليف  دوران  وجزيرة 
الهواتف  مقسمات  وشارع  نفسها،  المنطقة  داخل 
عليها  العمل  جار  الشبكات  وبعض  الليثي،  في 
معها،  المتعاقد  الشركات  قبل  من  والتنفيذ  اآلن 
بها  العمل  مباشرة  تتم  لم  الشبكات  بعض  بينما 
القادمة سيباشرون العمل بها،  ولكن خالل األيام 
واإلدارية،  القانونية  اإلجراءات  نتيجة  جاء  والتأخر 
حيث يجرون العقود بشأنها، باإلضافة إلى األعمال 
الجهات  قبل  من  الحفر  وتصريحات  المساحية 

المختصة وما إلى ذلك«.
مياه  تصريف  شبكات  أن  إلى  المشيطي  وأشار 
بينما  جاهزا،  بعضها  »سيكون  الجديدة  األمطار 
تحتاج أخرى من أربعة أشهر إلى ستة أشهر أخرى، 
علينا  دخل  إذا  المختنقات  حل  على  سنعمل  ولكن 
فصل الشتاء قبل االنتهاء من العمل بها، علما بأن 

هناك تعاونا كبيرا من رئاسة الوزراء وبلدية بنغازي 
بهذا الخصوص، وتم التعاقد على توفير قطع غيار 
أقل  في  الصحي ستكون  للصرف  وتوريد مضخات 
من شهر موجودة في بنغازي، باإلضافة إلى صيانة 
وإصالح بعض السيارات واآلليات التي تم تسلمها، 
بينما ال تزال أعمال الصيانة تجري لبقية السيارات 

واآلليات«.
المقاولين  أحد  مع  التعاقد  المشيط  أكد  كما 
بنغازي  140 خط صرف صحي في مدينة  لصيانة 
وشبكات تصريف مياه األمطار، كما تم التعاقد مع 
شركة للقيام بأعمال تنظيف غرف تفتيش الصرف، 
وجود  مع  البحر،  إلى  األمطار  مياه  مخارج  وتنظيف 
وستكون  الشركة  بها  تقوم  أخرى  تنظيف  حمالت 
إلى  مشيرا  الشتاء،  فصل  حتى  مستمرة  األعمال 
توفير  لدراسة  الماضية،  اجتماعاتهم  خالل  أنه 
األبرز، واإلشكالية  الملف  االحتياجات تم بحث  كل 
الكبرى التي أدت إلى كارثة الشتاء الماضي، مجرى 
وادي القطار، حيث بنى بعض المواطنين عشوائيا 
وتنظيف،  إزالة  إلى  يحتاج  وهذا  الوادي،  مسار  في 
أعمال  تنفيذ  على  المختصة  الجهات  مع  واتفق 
اإلزالة والتنظيف، حتى ال تتكرر عملية غرق األحياء 
وادي  مجرى  مسار  من  بالقرب  تقع  التي  الغربية، 

القطارة.
ومن شرق البالد إلى أقصى الجنوب الغربي، دعا 
الهالل األحمر، فرع غات، المواطنين 
ومجاري  األودية  قرب  القاطنين 
أخذ  إلى  المنطقة،  في  السيول 

الحيطة والحذر تحسبا ألي طارئ.
ابراهيم ماخي عبدالقادر،  وطالب 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
غات، الجهات المختصة باالستعجال 
بعد  قبلهم،  من  تلقوها  التي  بالوعود  اإليفاء  في 
سلسلة من االجتماعات مع رئيس الحكومة الليبية 
جدا  متجاوبا  كان  الذي  الثني،  عبداهلل  الموقتة، 
أعقاب  في  وذلك  الجنوب،  متطلبات  ومع  معهم 
األوضاع  على  ووقفت  الطلبات  تلقت  لجنة  إرسال 
القطاعات  وسلمت  لهم  ووفرتها  مباشر  بشكل 

الخدمية متطلباتهم.
تفيد  والتنبؤات  التوقعات  إن  عبدالقادر  وقال 
أخذنا  وقد  القادمة،  الفترة  خالل  سيول  بوجود 
مقايسات  عمل  تم  حيث  الالزمة،  االحتياطات 
المجال  فتح  وسيتم  األمطار  مياه  مسار  لتغيير 
إحدى  مع  التعاقد  تم  أن  بعد  السيل،  بوجهة 
األيام  خالل  سيكون  العقد  وتوقيع  الشركات 
المسار  لتنظيف  مالي  مبلغ  وسيرصد  المقبلة، 
إعادة  إلى  باإلضافة  الرملية،  الكثبان  لوجود 
حاليا  والشركات  التفتيش،  وغرف  اآلبار  تنظيف 
والخزانات  المياه  وخطوط  العقود،  في  تعد 
والصرف  المياه  شركة  أن  أوضح  كما  للمناطق. 
والمضخات  بالمحركات  دعمها  سيتم  الصحي 
من  تخوف  وجود  إلى  مشيرا  الغيار،  وقطع 
الجزائرية  الحدود  من  تأتي  التي  السيول 
تاهاال  مشروع  وحتى  والوادي  بالبركت  مرورا 
الماضية،  المرة  حدث  كما  غات،  إلى  ويدخل 
اآلن  معدومة  النقدية  السيولة  أن  إلى  مشيرا 
ولذلك  بالخصوص،  شيء  عمل  نستطيع  وال 

باالستعجال. طالبنا 
غات  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وختم 
شهدت  الماضية  الفترة  »إن  بالقول:  حديثه 
الطبية،  المستلزمات  وبعض  المحركات  وصول 
»طالبنا  مضيفا:  المستشفى«.  طلب  حسب 
العوينات  طرق  ورصف  الطرق  ترميم  بإعادة 
تسمح  ال  الميزانية  ولكن  والبركت،  وغات 
أولويات والمواطن يحتاج إلى من  بذلك، وهناك 
المشروع،  حقه  وهذا  وينتقد  األرض  على  يعمل 
ونحاول  المتاحة،  اإلمكانات  وفق  نعمل  ونحن 
المسؤولين  بعض  ونغير  مستمر  بشكل  العمل 
تقاعسا،  منهم  نرى  الذين  الخدمية  بالقطاعات 
من  ونتمنى  وقود،  أزمة  تواجه  اآلن  والبلدية 
وبشكل  وقت  بأسرع  توفيره  المختصة  الجهات 

مباشر إلى غات«.
من  متفرقة  مناطق  في  بالجملة  استعدادات 
محدودة،  وموارد  إمكانيات  وفق  البالد،  أنحاء 
في  السيول  تجرف  أن  من  كبيرة  مخاوف  وسط 

الليبيين. أمان  ما تبقى من  طريقها 
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ترامب وصف األمر بـ»القتل المتعمد«

شهادة لدبلوماسي »تعزز الشبهات« في تحقيق عزل الرئيس األميركي

وسط اتهامات لقوى أجنبية بتأجيج األزمة

إدانة صينية للعنف »غير املقبول« في هونغ كونغ

خصمه »المحافظ« أقر بالخسارة..

ترودو أمام اختبار الوالية الثانية بأغلبية برملانية ضئيلة

دعت جارتها الشمالية إلى استئناف المفاوضات

كوريا الجنوبية تزيد 
نفقاتها العسكرية

.. وحكم قضائي أميركي بملكية 
واشنطن سفينة شحن كورية شمالية

في خطوة قد تثير غضب بيونغ يانغ، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون 
جاي، الثالثاء، أمام البرلمان زيادة النفقات العسكرية، ودعا كوريا الشمالية إلى 

استئناف الحوار.
والحوار متعثر بين البلدين منذ فشل قمة هانوي في فبراير بين الرئيس 

األميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وفق 
»فرانس برس«.

ومنذ ذلك الحين، تندد بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية السنوية المشتركة 
بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها تدريبا عاما لتنفيذ غزو، 

وتدين شراء سيول طائرات مقاتلة أميركية.
والوضع الراهن بعيد كل البعد عن األجواء، التي كانت سائدة العام 2018 

عندما اغتنم مون فرصة األلعاب األولمبية في بيونغ تشانغ، لكسر الجليد ولقاء 
الزعيم الكوري الشمالي ثالث مرات.

وأعلن مون في البرلمان أن كوريا الجنوبية ستزيد ميزانيتها المخصصة 
للدفاع بنسبة 7 % كي تصبح 50 مليار وون )37,66 مليار دوالر( العام المقبل، 

مشيرا إلى أن »الدفاع القوي ضروري لتقرير المصير«.
وقال: »سنعزز النظام الدفاعي األساسي عبر رفع عدد غواصات الجيل القادم 

وأقمار المراقبة الصناعية«.
ويأتي هذا اإلعالن بعد شهر على تأكيد كوريا الشمالية إطالقها صاروخا 

بالستيا من غواصة، في إطار »مرحلة جديدة« من برامج تسلحها. وكانت هذه 
التجربة الخطوة االستفزازية األقوى منذ بداية االنفراج مع الواليات المتحدة 
العام 2018. وتمنع قرارات عدة اتخذها مجلس األمن الدولي بيونغ يانغ من 

تطوير صواريخ بالستية.
وفي مطلع أكتوبر، استأنفت بيونغ يانغ وواشنطن محادثاتهما في السويد، 
لكنهما وصلتا إلى مأزق، إذ إن كوريا الشمالية تتهم الواليات المتحدة بإفشال 

المشاورات، بينما تؤكد واشنطن أن المحادثات »جيدة«.
وتستبعد بيونغ يانغ حاليا أي استئناف للمحادثات بين الكوريتين، لكن مون 

المؤيد للحوار مع الجارة الشمالية، ال يزال لديه أمل رغم النكسات، ويؤكد 
أن المحادثات المتعثرة هي »العقبة األخيرة« أمام نزع األسلحة النووية. 

واعتبر أنه ال يمكن تحقيق »مستقبل مشرق« لكوريا الشمالية إال بناء على 
»اقتصاد سالم« يتسم بمشاريع اقتصادية بين الكوريتين، داعيا »الشمال إلى 

التصرف«.

النتهاكها العقوبات الدولية، منحت محكمة في نيويورك رسميا الواليات 
المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها، طبقا لوزارة 

الثالثاء. العدل، 
وتم احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية »وايز أونست« بتهمة 

انتهاك العقوبات الدولية لنقلها كميات من الفحم بقيمة ثالثة ماليين 
دوالر، بينما كانت في المياه اإلقليمية إلندونيسيا العام الماضي، قبل أن 

يتم تسليمها إلى السلطات األميركية، حسبما نقلت »فرانس برس«.
وقررت المحكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة إلى واشنطن، 

وطالبت وزارة الخزانة بـ»التخلص منها«، حسب القرار الذي نشرته وزارة 
العدل.

وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب قوات خفر السواحل األميركيين، 
الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علني.

وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا األميركية، حيث 
كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.

وكانت عائالت أوتو وارمبير، وهو طالب أميركي توفي بعد فترة وجيزة 
من إطالقه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك، القس، الذي 

2000، قدمت التماسات  يعتقد أنه تعرض لالعتقال والتعذيب واإلعدام العام 
السفينة. قانونية ضد 

لكن ليس واضحا ما إذا كانوا سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، 
مع إعالن المحكمة الصادر، اإلثنين، أن هذه العائالت »حلت« مشكلة 

االلتماسات مع الواليات المتحدة.
من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون األمن القومي، جون ديميرز، 

أن »قرار المصادرة ينهي مسيرة وايز أونست كأهم سفن كوريا الشمالية 
للعقوبات«. انتهاكا 

واحتجت بيونغ يانغ على مصادرة السفينة، وحذرت من »عواقب وخيمة« 
في حال عدم استردادها.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس األمن 
الدولي، إلرغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

ترامب  دونالد  أن  في  الشبهات  تعزز  خطوة  في 
استخدم السياسة الخارجية األميركية لغايات سياسية 
سفارة  في  يعمل  أميركي  دبلوماسي  أدلى  شخصية، 
الواليات المتحدة في أوكرانيا في الكونغرس، الثالثاء، 
بشهادة مقلقة، ضمن أعمال التحقيق الرامي إلى عزل 

الرئيس األميركي.
وفي شهادة أدلى بها في جلسة مغلقة تم تسريب 
الواليات  بأعمال  القائم  روى  بسرعة،  مضمونها 
الرئيس  حاول  كيف  تايلور،  بيل  كييف  في  المتحدة 
حول  تحقيقا  لتجري  أوكرانيا  على  الضغط  األميركي 
اقتراب  مع  بايدن،  جو  الديمقراطي،  خصمه  عائلة 

انتخابات 2020، وفق »فرانس برس«.

قتل عمد خارج القانون
ترامب  رأى  بشهادته،  الدبلوماسي  يدلي  أن  وقبل 
منصفا  ليس  لعزله  التحقيق  أن  الثالثاء،  تغريدة،  في 
»تويتر«:  على  وكتب  القانونية.  حقوقه  من  ويجرده 
يشهدونه  ما  يتذكروا  أن  الجمهوريين  جميع  »على 
هنا–قتل متعمد خارج إطار القانون من دون وجه حق. 

لكننا سننتصر«.
غوردن  بأن  النواب  مجلس  أمام  تايلور  وصرح 
األوروبي  االتحاد  لدى  األميركي  السفير  سوندالند 
اإلفراج عن  إن ترامب ربط بين  له بشكل واضح  قال 
تحقيق  عن  كييف  بإعالن  ألوكرانيا  مالية  مساعدة 
كان  الذي  بايدن،  جو  نجل  بايدن،  هانتر  يستهدف 

عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية.
وأضاف في إفادة تقع في 15 صفحة نشرت صحيفة 
واشنطن بوست نصها الكامل، أن »سوندالند قال لي 
إن كل شيء مرتب بإعالن من هذا النوع، بما في ذلك 

النواب  في مجلس  الديموقراطيون  ورأى  المساعدة«. 
في شهادة تايلور دليال على أن الشبهات التي دفعتهم 
اتهام وعزل ضد ترامب، لها أساس  إلى بدء إجراءات 

من الصحة.
سوندالند  »السفير  إن  إفادته  في  تايلور  وقال 
فولوديمير  )األوكراني(  الرئيس  إلى  تحدث  أنه  ذكر 
األمر  يكن  لم  ولو  حتى  إنه  له  وقال   )...( زيلينسكي 

علنا  األمور  إيضاح  يتم  لم  فما  مقايضة،  عن  عبارة 
فسنكون في مأزق«، مضيفا »فهمت أن المأزق يعني 
أن أوكرانيا قد ال تحصل على المساعدة العسكرية التي 

هي بأمس الحاجة إليها«.
يوضح  أن  حاول  سوندالند  أن  الدبلوماسي  وأكد 
وقال  ترامب.  دونالد  لدى  األعمال«  »رجل  منطق  له 
شيك  توقيع  وشك  على  أعمال  رجل  يكون  »عندما 

من  بالطلب  يقوم  فهو  بشيء،  له  مدين  ما  لشخص 
هذا الشخص بدفع الثمن قبل توقيع الشيك«.

مقلق جدا
قوة  على  الديموقراطيين  النواب  من  العديد  وشدد 
على  تغريدة  في  إيسبايا  أدريانو  وكتب  اإلفادة.  هذه 
تويتر، إن »ما سمعته اليوم من بيل تايلور مقلق جدا«، 
بينما رأت ديبي واسرمان شولتز أنها »ببساطة، أكثر 

شهادة مثيرة للقلق سمعتها حتى اآلن«.
إلى  موجهة  سبتمبر  مطلع  مؤرخة  رسالة  وفي 
التي  الضغوط  من  قلقه  عن  تايلور  يعبر  سوندالند، 
يمارسها البيت األبيض على الرئاسة األوكرانية. وقال 
بتقديم  األمنية  المساعدة  ربط  الغباء  من  أنه  »أجد 

مساعدة لدعم حملة انتخابية سياسية أميركية«.
لكن  الشهادة،  مباشر على  ترامب بشكل  يرد  ولم 
»حملة  فيها  رأت  غريشام  ستيفاني  باسمه  الناطقة 
افتراءات يشنها نواب لليسار المتطرف وبيروقراطيون 
ضد  حربا  يخوضون  منتخبين  غير  راديكاليون 

الدستور«.
وأخيرا، وجه رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس 
الثالثاء  ماكونيل  ميتش  السناتور  األميركي  الشيوخ 
عليه  كان  »ما  أنه  معتبرا  ترامب،  إلى  علنيا  انتقادا 
استخدام تعبير القتل العمد خارج إطار القانون لوصف 

االجراءات الهادفة إلقالته«.
االعتبار  بعين  »أخذا  صحفي  تصريح  في  وقال   
تاريخ بالدنا، لن أقارن ما يجري بقتل عمد خارج إطار 
مؤسف«.  التعبير  هذا  »اختيار  أن  وأضاف  القانون«. 
لكن السناتور الجمهوري وصف مع ذلك بـ»الظالم جدا 
الكونغرس  في  الديموقراطيون  فتحه  الذي  التحقيق 
حق  من  أنه  »اعتقد  وأضاف  ترامب«.  إلقالة  تمهيدا 

الرئيس إبداء تبرمه إزاء هذه االجراءات«.
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متهما قوى أجنبية ووسائل اإلعالم الدولية بتأجيج األزمة السياسية، ندد 
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اإلثنين، باالضطرابات المستمرة منذ أشهر 

في هونغ كونغ، ووصفها بأنها »أعمال عنف محضة«.
برس«،  »فرانس  وكالة  مع  حصرية  مقابلة  في  التصريحات  هذه  جاءت 
التي  لالحتجاجات  بارز  يطلقها مسؤول صيني  التي  المباشرة  اإلدانة  لتكون 
للمطالبة  الشوارع  إلى  الماليين  خروج  وشهدت  أشهر،  قبل خمسة  اندلعت 

بمزيد من الديمقراطية.
اإلثنين: »ما  باريس،  زيارته  التي جرت خالل  المقابلة  وانغ يي، في  وقال 
يحدث في هونغ كونغ اليوم ليس بأي شكل من األشكال احتجاجات سلمية«، 
وأضاف: »إنها أعمال عنف محضة. هذه أعمال غير مقبولة في أي بلد«، متهما 

المتظاهرين بمهاجمة الشرطة وعامة الناس وشل وسائل النقل.
تصاعد  مع  أسبوعا،  عشرين  منذ  عنيفة  احتجاجات  كونغ  هونغ  وتشهد 

العنف على الطرفين.
ورغم أن الحشود الضخمة كانت تقوم بمسيرات منتظمة بشكل سلمي، 
المتشددين  المحتجين  من  أصغر  مجموعات  بين  مرارا  االشتباكات  اندلعت 
الحارقة  القنابل  المتشددون  المتظاهرون  وألقى  الشغب.  مكافحة  وشرطة 
للصين.  مؤيدة  أنها  يعتقد  التي  المتاجر  خربوا  كما  الشرطة،  على  والطوب 

وردت الشرطة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
الصدامات مع مرور كل  احتدمت  األفق،  ومع عدم وجود حل سياسي في 

شهر.

دولة واحدة ونظامان
ومنذ تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، تدير الصين هذا المركز 
التجاري طبقا لنموذج »دولة واحدة ونظامان«، الذي يسمح للمدينة بحريات 

غير موجودة في البر الرئيسي.

لكن الغضب الشعبي يتزايد منذ سنوات، بسبب مخاوف من أن بكين بدأت 
في تقليص هذه الحريات، خصوصا منذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة 

في العام 2012.
واندلعت احتجاجات هذا الصيف في البداية بسبب معارضة االقتراح الذي 
ألغي اآلن، للسماح بتسليم المشتبه بهم جنائيا إلى بكين. وسرعان ما تحولت 
إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة بعد أن اتخذت بكين والقادة المحليون في 

هونغ كونغ موقفا متشددا.

»قوى خارجية وإعالم«
هونغ  في  االضطرابات  بإذكاء  خارجية«  »قوى  بانتظام  الصين  وتتهم 
الغربيين  السياسيين  بعض  بتصريحات  تستشهد  ما  وغالبا  كونغ، 

الداعمين االحتجاجات.
من  النوع  هذا  تشجع  أجنبية  قوى  »هناك  الصيني:  الخارجية  وزير  وقال 
العنف في الشوارع بهدف زعزعة االستقرار في هونغ كونغ، وزرع الفوضى... 
)دولة  سياسة  تطبيق  منذ  إحرازه  تم  الذي  التاريخي  التقدم  على  للقضاء 

واحدة–نظامان(«.
وأضاف: »لن ينجح هذا أبدا«، مؤكدا أن حكومة هونغ كونغ ستكون قادرة 

على إعادة تأسيس »النظام االجتماعي واالحترام لحكم القانون«.
وأكد وانغ أنه: »بدعم من بكين، ستواصل هونغ كونغ تطبيق صيغة نظام 

دولة واحدة ونظامين«.
كما استهدف وانغ وسائل اإلعالم األجنبية، وقال إن بعضها »يصف هذا 

العنف بالديمقراطية والسلمية، في تجاهل تام للواقع«.
وأضاف أن هذه الوسائل اإلعالمية: »ال تتردد في وصف تصرفات الشرطة 
بأنها عنف. إذا كان يمكن اعتبار مثل هذه المزاعم حقيقة، فكيف يمكننا أن 

نتخيل أنه ال يزال هناك عدالة في هذا العالم؟«.
الحزب  عليها  يسيطر  -التي  الصينية  الحكومية  اإلعالم  وسائل  وانتقدت 
الشيوعي- االحتجاجات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي أيضا من خالل 
التواصل  وسائل  على  الرسمية  وحساباتها  العالمية  التلفزيونية  قنواتها 

االجتماعي، وبينها »تويتر« و»فيسبوك« المحظوران في الصين.

خشية اإلدانة
االضطرابات  إلنهاء  قوات  إرسال  إلى  الصين  تلجأ  أن  من  مخاوف  وانتشرت 
محاوالت  أي  من  الصيني  الرئيس  حذر  الماضي  واألسبوع  كونغ.  هونغ  في 
إلحداث انقسام في الصين قد تؤدي إلى »كسر أجسام وسحق عظام«. إال أن 
مسؤولين صينيين صرحوا مرارا أن بكين تعتقد أن قوة الشرطة في هونغ 
كونغ قادرة على التعامل مع االحتجاجات. ويعتقد بعض المحللين أن الرئيس 
الصيني قد يتعرض إلى إدانة دولية في حال تكرار حملة القمع ضد المطالبين 
بالديمقراطية في ساحة تيان انمين في 1989 عندما نشرت الصين دبابات 

وقوات لسحق االنتفاضة، مما أدى إلى مقتل نحو ألف شخص.

قبل أسابيع من ترك منصبه..

جان كلود يونكر يوصي األوروبيني بـ »االعتناء جيدا بأوروبا«

رئيس  أوصى  منصبه،  مغادرته  من  قليلة  أسابيع  قبل 
المفوضية األوروبية، جان كلود يونكر، النواب األوروبيين 
حصيلة  فيه  عرض  خطاب  في  بأوروبا«  جيدا  بـ»االعتناء 

واليته.
وقال يونكر في ختام كلمته في مقر البرلمان األوروبي 
ما  بكل  وكافحوا  بأوروبا،  جيدا  »اعتنوا  ستراسبورغ:  في 
أوتيتم من قوة النزعات القومية الغبية والضيقة األفق. تحيا 

أوروبا!«.
وقدم يونكر، الذي سيتقاعد من الحياة السياسية بعد 
خروجه من رئاسة المفوضية األوروبية حصيلة »إنجازات« 
و»إخفاقات« شهدتها واليته، التي استمرت خمس سنوات 
وديون  الركود،  تعاني  اقتصادات  عدة:  أزمات  تخللتها 

اليونان، وملف الهجرة، وغيرها.

وذكر بأنه عندما تسلم منصبه في العام 2014 »كانت 
أوروبا ضعيفة، وغير محبوبة، ومعطلة«، وهو ما دفعه إلى 
إطالق تسمية »مفوضية الفرصة األخيرة« على فريق عمله.

وأقر يونكر بـ»إخفاقات« شهدتها واليته، ال سيما في 
ملف إعادة توحيد قبرص، وفي المفاوضات مع سويسرا، 
خصوصا عدم »تحقيق الوحدة المصرفية« وهو إخفاق حمل 
التفاهم  تتمكن من  لم  التي  األعضاء،  للدول  مسؤوليته 

حول هذا الملف.
وأكد يونكر أن من األمور التي يجب القيام بها: »إيجاد 

نظام لضمان الودائع«.
ومن بين »النجاحات« االجتماعية، التي تغنى بها إصالح 
النظام الذي يرعى إيفاد الموظفين للعمل خارج البالد التي 

وظفوا فيها.
وتطرق يونكر إلى خطة اإلنقاذ المالي لليونان، التي كان 

له دور كبير فيها.
وقال: »كثيرة كانت الحكومات التي لم تكن تريد أن 

التي  االتصاالت  أنسى  لن  الملف.  المفوضية هذا  تتولى 
اهتم  فيها:  لي  قالوا  حكومات  عدة  رؤساء  من  تلقيتها 

بشؤونك الخاصة«.
وتابع: »كان لدي اقتناع ساذج -إنما محق- بأننا يجب أن 
نلتزم المعاهدات، والمعاهدة تنص على تولي المفوضية 
المصالح العامة ألوروبا. وتفادي تفكك منطقة اليورو يصب 
في هذه المصلحة العامة، وبالتالي كنا محقين في القيام 
بما قمنا به«. وفي ملف الالجئين، قال يونكر: »سواء كان 
نجاحا أو ال النتيجة أفضل مما كنا نعتقد«، مشيرا إلى أنه 
كان يمكن تحقيق نتيجة أفضل لو اتبعت الدول توصيات 
المفوضية. وأرجئ تسلم األلمانية، أورسوال فون دير اليين، 
التي كان من المفترض أن تخلف يونكر في المنصب في 
األول من نوفمبر المقبل، شهرا واحدا في األقل، بسبب 

صعوبات تواجهها في تشكيل فريق عملها.
ووفق الموقع الرسمي للبرلمان األوروبي، فإنه من أهم 
عضوا،   626 أعضائه  عدد  األوروبي،  االتحاد  مؤسسات 

يمثلون نحو 375 مليون مواطن في 15 دولة عضوا في 
االتحاد.

البرلمان األوروبي ظهر للوجود في معاهدة  ومفهوم 
أوروبية  برلمانية  انتخابات  وأول   .1957 العام  روما 
أي بعد 34 سنة  العام 1979،  أجريت في يونيو  مباشرة 
فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تقاتلت فيها 
إعالن عن  أقوى  االنتخابات كانت  األوروبية، وهذه  األمم 

المصالحة األوروبية.
العام  االقتراع  من  األوروبي شرعيته  البرلمان  يستمد 
األوروبية،  الدول  مواطنو  فيه  يصوت  الذي  المباشر 
زادت  وقد  سنوات.  خمس  لمدة  ممثليهم  وينتخبون 
في  قوة  األوروبي  البرلمان  الالحقة  األوروبية  المعاهدات 
ومعاهدة   1992 ماستريخت  معاهدة  خصوصا  التأثير، 
األوروبي  البرلمان  حولتا  اللتين   ،1997 العام  أمستردام 
إلى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه لدور البرلمانات 

الوطنية.

ستراسبورغ - وكاالت

مونتريال–وكاالت

ألربع سنوات قادمة، سيحتفظ رئيس الوزراء الكندي، 
بوالية  اإلثنين،  فوزه،  بعد  بمنصبه،  ترودو،  جاستن 
ثانية، غير أن حزبه الليبرالي حصل على غالبية ضئيلة 
دعم  على  االعتماد  على  سيرغمه  مما  البرلمان،  في 

حزب صغير للبقاء في الحكم.
وحسب تقديرات عدد من محطات التلفزة الكندية، 
 338 بـ156 مقعدا من أصل  الليبراليون  فاز  الثالثاء، 
المنتهية  البرلمان  وفي  الكندي.  العموم  مجلس  في 
 177 من  مريحة  بغالبية  يتمتعون  كانوا  واليته، 

مقعدا، وفق ما نقلته »فرانس برس«.
وقال ترودو أمام مناصريه الذين تجمعوا في وسط 
مونتريال: »فعلتموها يا أصدقائي، تهانيّ«. وأضاف: 
رفضوا   )...( االنقسام  الكنديون  رفض  المساء،  »هذا 

خفضا )في الضرائب( والتقشف وصوتوا لصالح برنامج 
تقدمي وخطوة قوية ضد التغير المناخي«.

شير،  أندرو  المحافظ،  خصمه  أقر  المقابل،  في 
»قيادته  أن  اعتبر  لكنه  الوزراء  رئيس  وهنأ  بالخسارة 
متضررة ووقته في الحكومة سينتهي قريبا«، مضيفا: 
المحافظون  سيكون  اللحظة،  هذه  تأتي  »عندما 
مستعدين«. ويقدر الخبراء معدل عمر حكومات األقلية 

في كندا بين 18 و24 شهرا.
الرئيس  رحب  النهائية،  النتائج  صدور  وقبل 
ترودو  بفوز  تغريدة  في  ترامب،  دونالد  األميركي، 
إنه  وقال  شاقة«.  معركة  بعد  حققه  الذي  »الرائع 
به  عالقاته  كانت  الذي  ترودو،  مع  تعاونه  سيواصل 
 2018 العام  السبع  مجموعة  قمة  منذ  أحيانا  معقدة 

في كندا.
تنافس  إلى  الرأي  استطالعات  أشارت  حين  وفي 
لم  المحافظين  فإن  الليبراليين،  وبين  بينهم  كبير 

حزب  بعدهم  وحل  دائرة   120 نحو  في  يفوزوا سوى 
»كتلة كيبيك« االستقاللي )32( والحزب الديمقراطي 
الجديد )يسار( بحصوله على 24 مقعدا. وانتخب جميع 

قادة األحزاب الكبيرة مجددا.
وربح ترودو رهانه على والية ثانية رغم الفضائح 
الحكم،  األربع في  اتسمت بها سنواته  التي  الكثيرة 
جانب  من  عنيفة  كانت  ما  غالبا  التي  والهجمات 
المعارضة على إنجازاته. لكنه يخرج من هذا االقتراع 
على  الحصول  عليه  وينبغي  الحكم  في  للبقاء  ضعيفا 
دعم حزب صغير، يرجح أن يكون الحزب الديمقراطي 

الجديد بزعامة جاغميت سينغ.
إيف  كيبيك«،  »كتلة  حزب  زعيم  أشاد  جهته،  من 
في  حققها  التي  الجيدة  بالنتيجة  بالنشي،  فرانسوا 
كيبيك، المقاطعة الوحيدة التي طرح فيها مرشحين. 
أعلى  مرات  ثالث  نتيجة  سجل  قد  يكون  أن  ويتوقع 
يتعادل  وأن   ،2015 العام  حققها  التي  النتيجة  من 

تعاون  على  منفتح  أنه  بالنشي  أكد  الليبراليين.  مع 
محدود مع حكومة ترودو الجديدة شرط الحفاظ على 
مصالح كيبيك. وقال أمام مناصرين له: »باستطاعة 
كان  إذا  حكومة.  أي  مع  بجدارة،  التعاون،  الكتلة 

االقتراح جيدا لكيبيك، يمكنكم االعتماد علينا«. 

سمعة مشوهة
فضائح  أضعفتها  أن  بعد  واليته  الليبرالي  ينهي 
عدة. فقد تراجعت شعبيته إثر قضية تدخل سياسي 
نشرت  صور  سمعته  إلى  وأساءت  قضائية،  آلية  في 
بشكل  متنكرا  تظهره  االنتخابية،  الحملة  خضم  في 
دافع  االنتخابية،  الحملة  مدة  وطوال  أسود.  رجل 
وتشريع  متين  اقتصاد  تحقيق  إنجازاته:  عن  ترودو 
واستقبال  الكربون  على  ضريبة  وفرض  الحشيشة 
حر  تبادل  اتفاقات  وتوقيع  السوريين  الالجئين  آالف 

مع أوروبا والواليات المتحدة والمكسيك.

<  الرئيس األميركي دونالد ترامب في البيت األبيض

<   وزير خارجية الصين وانغ يي 

<   الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي

<  رئيس المفوصية األوروبية جان كلود يونكر
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لم تنجح خطة اإلنقاذ التى طرحتها الحكومة 
اللبنانية لألزمة االقتصادية التي تعصف بالبالد 
بشكل  الشارع  إلى  للخروج  اللبنانيين  ودفعت 
غير مسبوق، فى تهدئة الغضب المتصاعد لكن 
للرماد  »ذرًا  المتظاهرون  اعتبرها  الخطوة  هذه 

في العيون«.
وفي وسط بيروت، كما في مناطق عدة في 
المتخذة  »الجذرية«  اإلصالحات  أن  بدا  البالد، 
المتمسكين  المتظاهرين  غليل  تشفِ  لم 
بمطلب رحيل الطبقة السياسية، في وقت ترك 
رئيس الحكومة سعد الحريري لهم حرية الخيار، 
مؤكدًا أن القرارات ال تهدف إلى »مقايضتهم« 

على ترك الشارع.
شركاءه  منح  قد  كان  الذي  الحريري  وأعلن 
بخطة  للمضي  ساعة   72 مهلة  الحكومة  في 
الموافقة  الوزراء،  لمجلس  اجتماع  إثر  إنقاذية، 
العام  موازنة  إقرار  عبر  اإلصالحات  هذه  على 

المقبل واتخاذ إجراءات أخرى من خارجها.
قد ال ترضي  القرارات  أن هذه  الحريري  وأقر 
إنها  ذاته  الوقت  في  قال  أنه  إال  المتظاهرين، 
خروجهم  على  للمقايضة«  متخذة  »ليست 
من  »أنتم  بالقول:  إياهم  مخاطبًا  الشارع،  من 

تتخذون هذا القرار وال أحد يعطيكم المهلة«.
تابعها  التي  كلمته،  الحريري  أنهى  أن  وما 
بدأوا  حتى  بيروت،  وسط  في  المتظاهرون 
إسقاط  يريد  و»الشعب  ثورة«  »ثورة،  بالهتاف 
النظام«، وأكد المتظاهرون في لبنان، رفضهم 
الوزراء،  رئيس  حكومة  أقرتها  التي  اإلصالحات 
االحتجاجات  مواصلة  إلى  ودعوا  الحريري،  سعد 
واستقالة  حقيقية  إصالحات  إجراء  لحين 

الحكومة.
»ال  اإلثنين:  المتظاهرين،  بيان  في  وجاء 
وعقلية  ونهجكم  بإصالحاتكم  ثقة  ال  ثقة، 
منظومتكم. نرفض إصالحات الحكومة الواهية 
لكسب  والمضللة  والفضفاضة  الواقعية  غير 
اإلمعان  سياسة  نرفض  والمماطلة.  الوقت 
وسياسات  باالستدانة  واإلكمال  الناس  بإفقار 

الخصخصة«.
وواصل البيان: »ال ثقة بحكومة ليست متفقة 
إصالحاتكم  كانت  أين  اإلصالحات،  هذه  على 
تفصياًل  المتظاهرين  بيان  ورد  سنوات«،  منذ 
قيمة  »ال  اإلصالحات:  في  وردت  نقاط  على 
واحد(،  )لعام  للعجز  المصارف  تمويل  الدعاء 
لدى  المتراكمة  األرباح  استرداد  هو  والمطلب 

المصارف نتيجة سياسة االستدانة«.
اإلصالحية  السياسات  نقد  البيان  وتابع 
أرباح  على  ضرائب  لفرض  قيمة  »ال  المعلنة: 
المصارف، طالما هذه األرباح هي نتيجة الفوائد 
التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف 

لديه. والمطلوب تصفير هذه الفوائد«.
»غياب  إلى  بيانهم  في  المتظاهرون  وأشار 
االقتصادية  العجلة  لتحريك  مطروحة  مشاريع 
البيان:  وقال  االستدانة«،  من  بالمزيد  سوى 
»إن خفض موازنات بعض المجالس والوزارات 
ووظيفتها  دورها  إلغاء  يعني   %  70 بنسبة 
بالوظائف  التنفيع  دور  على  واإلبقاء  التنموية 

للمحظيين«.
كما أن البيان أعرب عن تصميم المتظاهرين 
على إسقاط الحكومة الحالية: »لن نتراجع حتى 
والمحاصصة  الجائرة  الضرائب  حكومة  إسقاط 
الطائفية وتحقيق كل المطالب، وهي: االستقالة 
الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة 
من  مصغرة  إنقاذ  حكومة  وتشكيل  الطائفية، 
للمنظومة  ينتمون  ال  مستقلين  اختصاصيين 

الحاكمة«.
تدريجيًا  المعتصمين  أعداد  يوميًا  وتزداد 
الليل،  ساعات  خالل  أخرى  ومناطق  بيروت  في 
الهواء  في  احتفااًل  يشبه  ما  الساحات  وتتحول 
إيقاع  على  المعتصمون  فيه  يتمايل  الطلق 

موسيقى صاخبة وأغان وطنية واخرى حماسية.
عدد  إجراءات  سلسلة  القرارات  وتتضمن 
الحريري بعضها على غرار خفض العجز في موازنة 
المحلي،  الناتج  إجمالي  من   %  0.6 إلى   2020

وااللتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة.
المصرفي  القطاع  مساهمة  على  تنص  كما 
ومصرف لبنان بخفض العجز في لبنان، وخفض 
الحاليين  والوزراء  والنواب  الرؤساء  رواتب 
في  العجز  وخفض   %  50 بنسبة  والسابقين 
مؤسسة كهرباء لبنان، ويقدر خبراء كلفة العجز 
دوالر  ملياري  بنحو  الكهرباء  قطاع  في  السنوي 
أولوية  القطاع  هذا  إصالح  ويشكل  سنويًا، 

بالنسبة للجهات المانحة.

وجع الناس
تدرس  األخيرة  األسابيع  في  الحكومة  وكانت 
جيوب  بمجملها  تطال  جديدة  ضرائب  فرض 
الفقراء ومحدودي الدخل، عوضًا عن وقف الهدر 
تكلف  القطاعات وإصالحات قطاعات  في بعض 
سعيها  وشكل  طائلة.  أموااًل  الدولة  خزينة 

لفرض رسم مالي على االتصاالت المجانية عبر 
أطلقت  التي  الشرارة  الخلوي  الهاتف  تطبيقات 
بإمكان  يعد  لم  إذ  الغاضبة،  التحركات  هذه 
المواطنين تحمل غالء المعيشة والبطالة وسوء 

الخدمات العامة.
تحركًا  الماضي  الخميس  منذ  لبنان  ويشهد 
غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد 
والمحاصصة  والفساد  المديونية  تثقل  صغير 
والوراثة السياسية كاهله. وتوافد المتظاهرون 

منذ الصباح إلى الساحات.
والمدارس  والجامعات  المصارف  وأبقت 
كبرى  تظاهرات  غداة  اإلثنين،  مقفلة،  أبوابها 
شمال  من  عدة  ومدن  بيروت  وسط  شهدها 
البالد حتى جنوبها، تخللتها احتفاالت وهتافات 

مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
الناقمين  المتظاهرين  لمجاراة  محاولة  وفي 
والمطالبين  بأكملها  السياسية  الطبقة  على 
برحيلها، قال الحريري إنه يدعم مطلبهم باجراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
التظاهرات، قال  وفي أول تعليق له منذ بدء 

الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة 
الناس،  يعبر عن وجع  الشارع  يجري في  إن »ما 
ظلم  فيه  الجميع  على  الفساد  تعميم  ولكن 

كبير«.

إصالحات جذرية
قال  ما  وفق  المتخذة  القرارات  أهمية  وتكمن 
الخبير االقتصادي غازي وزني لـ»فرانس برس« 
على  ضرائب  أو  رسومًا  تفرض  »ال  كونها  في 
العام«.  القطاع  موظفي  تطال  وال  المواطنين 
لبنان  بها  تعهد  التزامات  تتضمن  أنها  كما 
باالتفاق  يتعلق  ما  سيما  ال  سيدر،  مؤتمر  أمام 
عجز  وخفض  الكهرباء  قطاع  إلصالح  آلية  على 

الموازنة والنفقات العامة.
أمام  الماضي  العام  الحكومة  وتعهدت 
العامة  النفقات  بتخفيض  الدولي  المجتمع 
على  حصولها  مقابل  إصالحية  وبمشاريع 
أقرها  دوالر  مليار   11.6 بقيمة  وهبات  قروض 
إزاء  النظر  وجهات  تباين  أن  إال  سيدر.  مؤتمر 
الحصص  على  والخالف  المشاريع  هذه  تطبيق 

فيها  يحظى  ال  التي  الحكومة  داخل  والتعيينات 
الحكومة  وفاء  دون  حالت  بأكثرية،  الحريري 

بالتزاماتها.
ورقة  إقراره  تم  ما  أن  نعتبر  وزني  وقال 
وجذرية،  سبقها  ما  كل  عن  مختلفة  إصالحية 
تلبي مطالب وكاالت التصنيف والجهات المانحة 

وصندوق النقد الدولي.
بتعهداتها  اإليفاء  في  الحكومة  تأخر  ومع 
وكالة  حذرت  المال،  على  حصولها  وتأخر  هذه 
التصنيف  تخفض  قد  أنها  من  »موديز« 
المقبلة  الثالثة  األشهر  خالل  للبنان  االئتماني 

»إذا لم يتبلور مسار األمور باتجاه إيجابي«.
أزمة نظام

غير  الخميس  منذ  الشعبية  التحركات  وبدت 
مسبوقة ولم تستثن منطقة أو طائفة أو زعيم. 
فيها  المشاركين  وتصريحات  هتافاتها  وطالت 
بالقوى  أحاطت  هيبة  وكسرت  كافة  الزعماء 
لسماع  مضطرة  نفسها  وجدت  التي  السياسية 
بالسرقة  قاسية  واتهامات  الشارع  صخب 

والفساد والنهب.

بيروت ـ وكاالت

تونس ـ وكاالت

صنعاء، دمشق ـ وكاالت

دمشق ـ وكاالت

غليان الشارع اللبناني يتصاعد

رزمة إصالحات جذرية وموازنة جديدة لم تشفعا أمام مطالب رحيل الطبقة السياسية
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القوات األميركية من  الرغم من انسحاب  على 
قاعدة صرين، القاعدة األكبرلها في شمال سورية 
بالقرب من المنطقة العازلة التي تعمل أنقرة على 
إنشائها على حدودها ، بعد أن عبرت سبعون مدرعة 
تل  مدينة  األميركي  العلم  ترفع  وسيارة عسكرية 
تمر، إال أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن 
األميركيين  الجنود  من  محدودا  عددا  أن  اإلثنين 
سيبقون في سورية، بعضهم سينتشر على الحدود 
مع األردن بينما يقوم البعض اآلخر بحماية حقول 
النفط. وكانت واشنطن أعلنت بعد خمسة أيام من 
بدء تركيا على هجومها على شمال سورية أن نحو 
تلقوا  المنطقة  في  موجودون  أميركي  جندي  ألف 
يزالون  ال  األميركيون  أن  إال  باالنسحاب،  األوامر 
يحتفظون بقواعد في محافظتي دير الزور )شرق( 
والحسكة )شمال شرق(، باإلضافة إلى قاعدة التنف 
جنوبًا. وفي غضون ذلك أعلنت تركيا اإلثنين أنها 
ستقيم »منطقة آمنة« بطول 120 كلم في شمال 
الكردية  القوات  انسحاب  بمجرد  سورية  شرق 

بموجب هدنة انتهت الثالثاء.
إردوغان،  رجب طيب  التركي،  الرئيسان  وأعلن 
ونظيره الروسي، فالديمير بوتين، عن توصلهما 
شرق  شمال  على  السيطرة  لتقاسم  اتفاق  إلى 
سورية، بما يتطلب من المقاتلين األكراد االبتعاد 

عن كامل الحدود السورية–التركية.
ويسمح االتفاق لتركيا بالسيطرة على المناطق 
التي دفعتها إلى شن هجومها على سورية في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 
مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، فالديمير بوتين، 
التوصل إلى »اتفاق تاريخي« حول سورية في ختام 

لقائهما في سوتشي في روسيا.
والتركية  الروسية  القوات  إن  إردوغان  وقال 

ستبدأ دوريات مشتركة في سورية على عمق 10 
كيلومترات، ووصف ما تم االتفاق عليه مع نظيره 

الروسي بـ»اتفاق تاريخي«.
تاريخي  اتفاق  إلى  بوتين  مع  توصلنا  وأضاف: 
حول مكافحة اإلرهاب، وحول الحفاظ على سالمة 
األراضي السورية والوحدة السياسية لسورية، وعلى 
عودة الالجئين. وتابع أن القوات التركية والروسية 
ستقومان بدوريات مشتركة في شمال سورية في 
أن  مضيفا  الحدود،  من  كيلومترات  عشرة  نطاق 
أنقرة ستعمل أيضا مع موسكو من أجل تأمين عودة 

الالجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا.
إنه  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  وقال 
حول  أردوغان  مع  »حاسمة«  حلول  إلى  توصل 
استفادة  عدم  ضرورة  إلى  بوتين  وأشار  سورية، 
اإلرهابيين من عملية تركيا في الشمال السوري، 

كما شدد على تعزيز الحوار بين الحكومة السورية 
العملية  له  شرح  إردوغان  أن  إلى  ولفت  واألكراد. 
التركية في سورية خالل اجتماعهما في سوتشي، 
وهو ما أدى إلى التوصل إلى حلول »حاسمة« مع 

أردوغان حول سورية.
الروسي،  الخارجية  وزير  أوضح  ناحيته،  ومن 
سيرغي الفروف، إنه بدءا من 23 أكتوبر ستدخل 
لسحب  الروسية  العسكرية  الشرطة  من  وحدات 

المسلحين األكراد خالل 150 ساعة.
كما أشار الفروف إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا 
على إمكانية استمرار العملية التركية الحالية في 
منطقة محدودة، حتى 32 كيلومترا داخل الحدود 
نحو  بفرار  الروسي  الخارجية  وزير  وأفاد  السورية، 
مقاتلي  سجون  في  المعتقلين  من  شخص   500

داعش في الشمال السوري.

واشنطن تبقي قدمًا لها رغم االنسحابمحددا أولوياته األساسية

تقاسم تركي - روسي بشأن السيطرة على شمال شرق سوريةقيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس
أمام  األربعاء،  الدستورية،  اليمين  أدائه  خالل 
سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  شدد  البرلمان، 
احترام  في  تتمثل  األساسية  أولوياته  أن  على 
وتدعيم حقوق  المواطنين  بين  والمساواة  القانون 

المرأة.
الدستورية في جلسة  اليمين  وأدى قيس سعيد 
حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية 

وأجنبية.
فترة  قبل  المغمور  القانون  أستاذ  سعيد،  أصبح 
وجيزة، الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا 
للرئيس  خلفا  األصوات  من   % بـ72,71  بفوزه 

بالنيابة محمد الناصر.

على قدم المساواة
في  قرطاج«  »قصر  إلى  مباشرة  الجلسة  إثر  توجه 
الرئيس  صافح  حيث  للعاصمة،  الشمالية  الضاحية 
بالنيابة وتولى رسميا مهامه بعد أن حيا تشكيالت 

عسكرية.
أداء  إثر  خطاب  في  عاما(،   61( سعيد  وقال 
هي  مرافقها  بكل  التونسية  الدولة  إن  اليمين، 
المساواة.  قدم  على  والتونسيات  التونسيين  دولة 
اقتصاديا، أكد ضرورة مقاومة الفساد لدعم اقتصاد 
من  واحد  مليم  أي  في  للتسامح  مجال  »ال  البالد، 

عرق أبناء هذا الشعب«.
كانت  الرئاسية  االنتخابات  أن  مراقبون  ويرى 
التونسيون  خير  فقد  االنتخابي«،  »الزلزال  بمثابة 
التصويت لصالح شخصية خارج المنظومة الحاكمة 
التي لم تنجح في تقديرهم في إيجاد حلول لألزمة 

االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها البالد.
الحياد  على  الحفاظ  على  حرصه  مبديا  وتابع 
»الكل  الحكومية:  المؤسسات  داخل  واالستقاللية 
الدولة يجب  قناعاته وخياراته ولكن مرافق  حر في 

أن تبقى خارج حسابات السياسة«.
بالعربية،  الناطقة  »المغرب«  صحيفة  وكتبت 
مع  بالتعاون  الدولة  لرئيس  »يمكن  األربعاء: 
اإلصالحات  من  جملة  على  يقدم  أن  الحكومة 
تتطلب  بل  بعينها،  بوزارة  تتعلق  ال  التي  الكبرى 

جهدا تنسيقيا بين وزارات متعددة«.
المرأة  عن  دفاعا  الجديد  الرئيس  وأظهر 
وحقوقها في خطابه، مؤكدا أن »ال مجال للمساس 
حقوقها  دعم  إلى  أحوجنا  وما  المرأة،  بحقوق 

خصوصا االقتصادية واالجتماعية«.
وتعززت حقوق المرأة في تونس إثر ثورة 2011، 
السبسي،  قائد  الباجي  الراحل،  الرئيس  وقدم 
الرجل  بين  بالمساواة  يقضي  للبرلمان  مقترحا 

والمرأة في الميراث.
المباشر  باالقتراع  للبالد  رئيس  ثاني  شدد  كما 

أهمية  على  خطابه  سياق  في   2011 ثورة  منذ 
احترام القانون وتطبيقه، قائال: »ال مجال ألي عمل 
خارج إطار القانون«، مشيرا إلى »عالقة ثقة جديدة 

بين الحكام والمحكومين«.
في  الدولية  العفو  منظمة  اعتبرت  جهتها،  من 
أن  التونسي  الرئيس  على  يجب  أنه  الثالثاء،  بيان، 

يعزز حماية حقوق اإلنسان في البالد.
شعار  االنتخابية  حملته  خالل  سعيد  ورفع 
ثورة  خالل  المحتجون  رفعه  الذي  يريد«،  »الشعب 
العابدين  زين  الراحل  بنظام  أطاحت  التي   2011
معينا،  سياسيا  توجها  الرئيس  يتبنى  وال  علي.  بن 
األحزاب  عن  وبعده  استقالليته  على  دائما  ويشدد 
إلى  دعت  األحزاب  من  العديد  لكن  السياسية، 
»النهضة«  حزب  وبينهم  لصالحه  التصويت 
من  »روبوكوب«  تسمية  عليه  وأطلقت  اإلسالمي. 
دائما  االجتماعي، ألنه  التواصل  مواقع  قبل نشطاء 
دون  الفصحى بصفة مسترسلة  العربية  يتحدث  ما 
يتحدث  أنه  كما  مستقيم،  بشكل  ويمشي  توقف، 

بصوت جهوري يلفت االنتباه.

العادلة القضايا 
دعم  إلى  التوجه  سعيد  كرر  الدولي،  الصعيد  على 
للقضايا  »االنتصار  قائال:  الفلسطينية،  القضية 
موقفا  ليس  الفلسطينية  القضية  وأوالها  العادلة 
ضد اليهود، فقد حميناهم في تونس وسنحميهم، 
بل هو موقف ضد االحتالل والعنصرية، وآن األوان 

لإلنسانية أن تضع حدا للظلم«.
إثر وفاة قائد السبسي في 25 يوليو الماضي دعا 
رئيس  تولى  أن  بعد  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  إلى 
لمدة  بالنيابة  البالد  رئاسة  الناصر  البرلمان محمد 

تسعين يوما، كما ينص الدستور.
مهامه  يتولى  أن  بعد  الجمهورية  رئيس  وأمام 
فترة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد 
مهلة  ضمن  حكومة  تشكيل  البرلمان  مقاعد  من 

أقصاها 60 يوما، حسب الدستور.

بسبب النزاعات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

16 مليون طفل في سورية واليمن وليبيا يعانون سوء التغذية
وليبيا  واليمن  سورية  في  النزاعات  بسبب 
المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت  والسودان، 
للطفولة )يونيسف( إن أكثر من 16 مليون طفل 
دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المروع  »التأثير  بيانها  في  المنظمة  ودانت 
»على  أنه  مؤكدة  األربعة،  الدول  في  للنزاعات« 
إال  حدثت،  التي  التحسينات  بعض  من  الرغم 
األوسط  الشرق  منطقة  في  األطفال  تغذية  أن 
تتجه  أو  تسوء   2000 العام  منذ  أفريقيا  وشمال 

نحو حالة من الركود.
اآلن  األطفال  من  »المزيد  أن  واأضافت 
بسبب  التغذية«  سوء  من  مختلفة  أشكال  من 
»النزاعات في سورية واليمن وليبيا والسودان«، 

16 مليون طفل دون  »أكثر من  أن  إلى  مشيرة 
أطعمة  على  يحصلون  ال  سنوات  الخمس  سن 

مغذية«.
11 مليون طفل  المنظمة أن حوالي  وتابعت 
من  الحاد،  أو  المزمن  التغذية  سوء  من  يعاني 
يعانون  طفل  ماليين  سبعة  من  أكثر  ضمنهم 
من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد.

وأوضحت أن األطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة ب 11 ضعًفا 
بتغذية  يحظون  الذين  أقرانهم  مع  بالمقارنة 

جيّدة.
الحوامل  مُجمل  ثلث  حوالي  أن  الى  وأشارت 
مصابات  سورية  غرب  شمال  في  والمرضعات 
على  إلى عواقب وخيمة  يؤدّي  ممّا  الدم،  بفقر 
نتائج الوالدة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى 

األطفال.
المواد  أسعار  »ارتفاع  إن  اليونيسف  وقالت 

التغذية  سوء  إلى  يؤدي  السودان  في  الغذائية 
بين األطفال«، مشيرة إلى أن »ما يقدر بنحو 2,3 
مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البالد، 
وترتبط نصف وفيات األطفال ممن هم دون سن 

الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر«.
اليمن  في  طفل  مليوني  حوالي  أن  واضافت 
ضمنهم  من  الحاد،  التغذية  سوء  من  يعاني 
حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة )يعانون( من 
سوء التغذية الحاد جدًّا وهم يصارعون من أجل 

البقاء على قيد الحياة.
المدير  عن  البيان  ونقل  أخرى،  جهة  من 
األوسط  الشرق  منطقة  في  لليونيسف  اإلقليمي 
من  المزيد  إن  قوله  شيبان  تيد  إفريقيا  وشمال 
األطفال ال يتناولون طعامًا صحيًا ويعانون من 
نقص في التغذية أو زيادة في الوزن في عدد من 

بلدان المنطقة.
فقرًا  األكثر  المجتمعات  أطفال  أن  وأضاف 

وتهميشًا يمثلون الحصة األكبر من بين مُجمل 
ممّا  التغذية،  سوء  من  يعانون  الذين  األطفال 

يؤدّي إلى استمرار الفقر جيال بعد جيل.
القيمة  ذات  األساسية  األطعمة  أن  وأوضح 
السكرية  والمشروبات  المنخفضة  الغذائية 
المتبعة  والممارسات  األغذية  تدعيم  وسياسات 
وفي  الغذائيّة  المواد  على  الملصقات  وضع  في 
وجبات  توفير  في  مجتمعة  فشلت  التسويق؛ 
المناطق  في  ذلك  كان  سواء  لألطفال  صحية 
ذات  البلدان  في  المدن  في  أو  الفقيرة  الريفية 

الدخل المرتفع.
منها  اجراءات  اتخاذ  إلى  اليونيسف  ودعت 
جودة  من  األدنى  للحد  صارمة  معايير  »فرض 
وتقييد  الملصقات  وضع  وتحسين  األغذية 
والوجبات  الخفيفة  السكرية  الوجبات  تسويق 
الغذائية  القيمة  ذات  الصحية  غير  السريعة 

<   أطفال سوريون نازحون في خيمة حولتها منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى مدرسة المنخفضة«.

<  الرئيس التونسي  قيس سعيد

<   متظاهرون يرفعون األعالم اللبنانية في احتجاجات في بيروت<  رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري



اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطيات روسيا من الذهب 
في أول أكتوبر

قالوا
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المعاشات  قيمة  أعــدت  إنها  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  قالت 
األساسية الخاصة بصندوق التضامن االجتماعي لألشهر الثالثة المقبلة.

من  االنتهاء  على  تعمل  الــوزارة  فإن  السبت  الميزانية،  إدارة  ووفق 
إجراءات تسييل األموال المخصصة لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى 

الصندوق.
من  الرابع  الربع  عن  األساسية  بالمعاشات  الخاصة  اإلجراءات  وتأتي 
العام الجاري، حسب ما نقلت وكالة األنباء الليبية في طرابلس عن وزارة 

المالية.
سداد  تأخر  مشكلة  المالية  وزارة  وكيل  ناقش  الماضي،  واألسبوع 
مقر  في  عقد  الماضي  األسبوع  اجتماع موسع  األساسية خالل  المعاشات 
األسبوع  قرارا  بومطاري،  فرج  المالية،  وزير  وأصدر  بطرابلس.  الوزارة 
وااللتزامات  الديون  11 عضوا لحصر  لجنة مكونة من  الماضي بتشكيل 

المتبادلة مع صندوق الضمان االجتماعي.

 إعداد معاشات التضامن لثالثة أشهر مقبلة
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صندوق النقد الدولي و»الليبرا«

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

بدأت أواصر عملة الليبرا تتفكك. فقد تخلت كل من »فيزا«، 
باجو«،  و»ميركادو  و»سترايب«،  بال«،  و»باي  و»ماستركارد«، 
و»اي باي« عن تحالف الشركات الذي تقوده »فيسبوك« ويدعم 
الليبرا، العملة الرقمية المشفرة المدعومة باألصول والتي كان 

المقصود منها أن تحدث ثورة في األموال الدولية.
تصاعد  مع  حذوها  أخرى  شركات  تحذو  أن  المرجح  ومن 
الضغوط التي تفرضها عليها الحكومات المنزعجة، العازمة على 

إيقاف الليبرا في التو والحال.
لو سمح  لتعاني  كانت  اإلنسانية  أن  وهو تطور طيب. ذلك 
نظام  لخصخصة  »الليبرا«  باستخدام  »فيسبوك«  لشركة 

المدفوعات الدولي.
تنظر  أن  اآلن  »الليبرا«  تخنق  التي  للسلطات  ينبغي  لكن 
إلى المستقبل وتفعل بها شيئًا مبتكرًا ومفيدًا ونافذ البصيرة: 
تسليم »الليبرا« أو مفهومها األساسي إلى صندوق النقد الدولي 
حتى يصبح من الممكن استخدامها لتقليل اختالالت التوازنات 

التجارية العالمية وإعادة التوازن إلى التدفقات المالية.
الواقع أن عملة رقمية مشفرة شبيهة بـ»الليبرا« من الممكن 

أن تعين صندوق النقد الدولي على تحقيق غرضه األصلي.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  زوكربيرغ،  مارك  أعلن  عندما 
»فيسبوك«، إصدار عملة الليبرا، وسط ضجة دعائية كبرى، بدت 

الفكرة مثيرة لالهتمام وحميدة.
فكل من يملك هاتفًا جوااًل سيصبح قادرًا على شراء وحدات 
من عملة الليبرا الرمزية بالعملة المحلية وبالطرق المعتادة مثل 

بطاقات المدين والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
إلجراء  الرمزية  الوحدات  هذه  استخدام  يمكن  ذلك  وبعد 
المدفوعات لمستخدمي الليبرا، سواء لشراء السلع والخدمات أو 

سداد الديون.
ولضمان الشفافية الكاملة، تجرى كل المعامالت باستخدام 

تكنولوجيا سلسلة الكتل. ولكن في تناقض حاد مع عملة 
البتكوين، ستكون عملة الليبرا مدعومة بالكامل بأصول 

ذات قاعدة نحاسية.
لتثبيت الليبرا، وعدت الجمعية الداعمة لها باستخدام 
الذي  األساسي  المال  رأس  مع  إلى جنب  جنبًا  إيراداتها، 
ساهمت به الشركات األعضاء فيها )كل منها بما ال يقل 
عن 10 ماليين دوالر(، لشراء أصول مالية عالية السيولة 
)مثل  والتصنيف 
ــدات الــخــزانــة  ــن س

األميركية(.
فعل  ردة  كانت 
األولية  السلطات 
نحو  عــلــى  سلبية 
ــن خالل  أخـــرق. وم
على  الضوء  تسليط 

اإلجرامية  االستخدامات 
المحتملة لـ»الليبرا«، نجحت السلطات فقط في تأكيد شكوك 
دعاة التحرير في أن الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية تفضل 
المال  السيطرة على  المتمثل في فقدان  التهديد  في مواجهة 
خنق االبتكارات النقدية الـمحرَّرة. وهو أمر مؤسف، ألن أعظم 
الطراز  على  النقود  هي  المشروع  غير  النشاط  تمكين  أدوات 
القديم، واألمر األكثر أهمية، ألن »الليبرا« من شأنها أن تشكل 
تستخدَم  لم  لو  حتى  السياسية  القتصاداتنا  جهازيًا  تهديدًا 
لتمويل اإلرهاب أو اإلجرام. بداية من التأثيرات السيئة التي قد 
تخلفها الليبرا على األفراد، ينبغي لنا أن نتذكر الجهود العظيمة 
التي استثمرتها أغلب البلدان في تقليل تقلبات القوة الشرائية 

التي تتسم بها النقود المحلية.
بعمالت  مقومة  بأصول  مدعومة  »الليبرا«  تكون  ما  بقدر 
متعددة، فإن القوة الشرائية لوحدات الليبرا الرمزية في أي بلد 
بعينه ستكون متقلبة بشكل أكبر كثيرًا من العملة المحلية. في 
الواقع أن»الليبرا« ستشبه وحدة المحاسبة الداخلية المستخدمة 
الخاصة،  السحب  بحقوق  المعروفة  الدولي،  النقد  صندوق  في 

التي تعكس المتوسط المرجح للعمالت العالمية الرائدة.
لتوضيح المعنى، لنتأمل هنا حقيقة مفادها بأن سعر الصرف 
في العام 2015 بين الدوالر األميركي وحقوق السحب الخاصة 
أميركي  مستهلك  حول  فإذا   .%  20 إلى  وصلت  بنسبة  تقلبت 
عذاب  ليعاني  كان  فإنه  الوقت،  ذلك  في  ليبرا  إلى  دوالر   100
وتهبط  تصعد  العملة  لهذه  المحلية  الشرائية  القوة  مراقبة 
كاليويو. أما عن سكان البلدان النامية، الذين تميل عمالتهم 
إلى انخفاض القيمة فإن تسهيل عملة الليبرا لتغيير النقود من 
شأنه أن يعجل بعملية خفض القيمة، وتعزيز التضخم المحلي، 
وجعل هروب رؤوس األموال أكثر احتمااًل وأشد حدة. منذ االنهيار 
المالي في العام 2008، كانت السلطات تناضل من أجل إدارة 
التضخم، وتشغيل العمالة، واالستثمار باستخدام الروافع المالية 
معقول.  بشكل  تعمل  وكأنها  األزمة  قبل  بدت  التي  والنقدية، 
ومن شأن عملة الليبرا أن تعمل على تقليص قدرة دولنا على 
تسهيل دورة األعمال. وسوف تعاني كفاءة السياسة المالية مع 
تقلص القاعدة الضريبية، مع تحول كل المدفوعات إلى نظام 
في  تكون  وسوف  »فيسبوك«،  شركة  تحكم  تحت  عالمي  دفع 

انتظار السياسة النقدية صدمة أعظم.
في كل األحوال، تدير بنوكنا المركزية كمية األموال وتدفقها 
عن طريق سحب أو إضافة أصول ورقية إلى األسهم التي تحتفظ 
بها البنوك الخاصة. عندما تريد البنوك المركزية تحفيز النشاط 
تجارية،  قروضًا  الخاصة  البنوك  من  تشتري  فإنها  االقتصادي، 
فضاًل عن الرهن العقاري والودائع وغير ذلك من األصول. وبهذا 

يصبح لدى البنوك مزيد األموال لتقديم القروض.
من المفيد أن تتفكك الليبرا، جنبًا إلى جنب مع حلم زوكربيرغ 
المتمثل في إنشاء نظام مدفوعات عالمي خاص احتكاري. ولكن 
الفكرة  مع  المفيدة  التكنولوجيا  من  نتخلص  أن  لنا  ينبغي  ال 

االحتكارية.
الدولي  النقد  صندوق  تكليف  في  هنا  المهمة  وتتلخص 
اختراع  إعادة  بهدف  األعضاء؛  الدول  نيابة عن  الفكرة،  بتنفيذ 
جون  اقتراح  يعكس  الذي  النحو  على  الدولي  النقدي  النظام 
ماينارد كينز المرفوض في مؤتمر بريتون وودز العام 1944 في 

ما يتصل بتأسيس اتحاد مقاصة دولي.
يستطيع صندوق  جديد،  وودز  بريتون  مؤتمر  عقد  لتمكين 
النقد الدولي أن يصدر عملة رمزية شبيهة بالليبرا تستند إلى 
تكنولوجيا سلسلة الكتلة ــ ولنطلق عليها مسمى »كوزموس« 

ــ ويتحرك سعر صرفها مع العمالت المحلية بحرية.

* وزير المالية اليوناني السابق
* نقاًل عن موقع »بروجسكت سينديكيت«

يانيس فاروفاكيس*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4015دوالر أميركي
1.5635يورو

1.8183الجنية االسترليني
0.3737الريال السعودي
0.3816درهم إماراتي

0.1981االيوان الصيني

2019 23 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليون أوقية

ينبغي للسلطات التي تخنق 
»الليبرا« اآلن أن تنظر إلى 

املستقبل وتفعل بها شيئاً مبتكراً

نيران  البيضاء  في  المركزي  المصرف  فتح 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  على  االنتقادات 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أطلقه  الذي 
وتوقع   ،2018 العام  من  سبتمبر  في  السراج 
»استمرار العجز في ميزانية البالد خالل الربع 
على  اإلنفاق  غياب  رغم  العام«  من  األخير 
التنمية، واصفًا أرقام اإلنفاق الفعلي في بيان 
شهر  في  الصادر  طرابلس  في  »المركزي« 
تعكس  ألنها  بـ»المضللة  الماضي  أكتوبر 
تحويالت الطالب في الخارج ونفقات السفارات 

وليس التنمية في الداخل«.
»المركزي«  عن  صادرة  بيانات  وأظهرت 
بالبيضاء، في تقرير الموارد واإلنفاق من يناير 
الفترة  تلك  خالل  العجز  أن  سبتمبر،   30 إلى 
اإلنفاق  بلغ  إذ  دينار،  مليار   1.74 إلى  وصل 
مليارًا و767 مليون دينار، مقابل   36 الفعلي 
35 مليارًا و53 مليون  نفقات تقديرية بمبلغ 

دينار.
قدرة  عدم  إلى  العجز  هذا  المصرف  وأرجع 
البيانات المالية الحالية على توفير مخصصات 
»وهــم  يعكس  مــا  ــو  وه لــهــا،  شكل  بــأي 
اإلصالحات االقتصادية التي نسجت في فراغ 
تعبير  حد  على  الرؤية«،  وغياب  المعطيات 

البيان الصادر أمس األحد.
االرتكان  يمكن  ال  العملة  رسم  »إن  وقال: 
عليه كمصدر دخل، فهو إجراء موقت فرضته 
مجلس  غياب  ومبعثه  الواقع،  األمر  سياسة 
بإجراءات تعسفية ال  المركزي  المصرف  إدارة 
بتدخالته  الدولي  المجتمع  لها، ساهم  معنى 
»يجب  أنه  وأضــاف  ــة«.  األزم أمد  إطالة  في 
27 من  المادة  إطار  العملة في  معالجة رسم 
القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديالته، وكل 
على  صريحًا  تعديًا  يعد  ذلك  بخالف  تصرف 

قانون السلطة النقدية«.
وتنص المادة 27 على أن األرباح والخسائر 
تقييم  إعــادة  صافي  عن  الناشئة  الدفترية 
تقيد  المركزي  المصرف  وخصوم  ــول  أص
إعادة  احتياطي  )حساب  يسمى  حساب  في 
التقييم(، نتيجة تغيير القيمة التعادلية للدينار 
في  والخسائر  األرباح  هذه  تدخل  وال  الليبي، 
يشار  تحققت.  إذا  إال  المصرف،  أرباح  حساب 
النقد  بيع  الرسوم على  إيرادات  قيمة  أن  إلى 
دينار  مليار   16.94 إلــى  ارتفعت  األجنبي 
بنهاية سبتمبر الماضي، رغم انخفاض نسبة 

الرسوم من %183 إلى 163%.

العام  أواخر  حدد  الرئاسي  المجلس  وكان 
مبيعات  على   183% نسبتها  رسومًا  الماضي 
الدينار  صــرف  لسعر  وفقًا  األجنبي،  النقد 
الرسمي، تنفيذًا ألحد بنود برنامج اإلصالحات 
وفي  نفسه.  الشهر  في  المقررة  االقتصادية 
الماضي، قرر »الرئاسي« خفض  نهاية يوليو 
بعد  جاء  قرار  في   ،163% نسبة  إلى  الرسوم 

التشاور مع المصرف المركزي.
ــام  أرق أظــهــرت  النفقات،  صعيد  وعلى 
قيمة  على  اإلنفاق  أن  بالبيضاء  »المركزي« 
العام  األولى من  التسعة أشهر  المرتبات في 
مليون  و751  مليارات   4 إلى  وصلت  الجاري 
 23% بنسبة  بالبيضاء  »المركزي«  من  دينار 
البالغ  المرتبات  على  اإلنفاق  إجمالي  من 
قيمة  وصلت  بينما  ديــنــار،  مليار   20.33
 15 إلى  بطرابلس  »المركزي«  من  المرتبات 

إلى  بالبيضاء  المرتبات  إجمالي  وبذلك يصل 
نحو 4.93 مليار دينار.

يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس 
قال في وقت سابق إن إجمالي النفقات الفعلية 
على بند المرتبات وصل إلى 15 ملياراً و 883 
مليون دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره 

المركزي بالبيضاء.
الحكومة  رئيس  قال  الماضي،  واألسبوع 
المنطقة  إن  الــثــنــي،  عــبــداهلل  الــمــوقــتــة، 
 126 ليبيا »ال تتلقى سوى نحو  الشرقية من 
لموظفي  الرواتب  لدفع  شهريًا  دوالر  مليون 
امتالكها  من  الرغم  على  العامة،  القطاعات 
معظم منشآت النفط«، موضحًا في تصريحات 
الحكومة  أن  برس«  »أسوشيتد  وكالة  إلى 
الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها 
اإلدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
التسييرية  النفقات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
من  دينار  ماليين  و807  مليارات   5 بلغت 
 58 و  مليارات  و3  بطرابلس،  »المركزي« 
فيما  بالبيضاء،  »المركزي«  من  دينار  مليون 
أوضح التقرير أن األخير لم يسجل أية نفقات 
سواء في بند التنمية أو الدعم، وبالتالي يصل 
7 مليارات و809 ماليين  إجمالي اإلنفاق إلى 
سجلها  دينار  مليار   28.95 مقابل  دينار، 

»المركزي« بطرابلس.
المصرف  بين  االنقسام  استمرار  ومع 
تتواصل  والبيضاء،  طرابلس  في  المركزي 
الميزانية،  تواجه  التي  االلتباس  حالة 
معها  يجدي  ال  قد  تساؤالت،  محل  وتضعها 
الطرف  ينتقده  اقتصادي  إصــالح  برنامج 

اآلخر.

مليارًا و583 مليون دينار.
لكن التقرير عاد ليؤكد أن نسبة مخصصات 
 177 تلقي  بعد   %  31 إلى  ارتفعت  المرتبات 
مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة 
النسبة  إطار  »في  أنها  إلى  مشيرًا  الوفاق، 
المالية التي تتناسب مع عدد سكان اإلقليم« 

القاهرة - الوسط

»املركزي« بالبيضاء يفتح النار على برنامج اإلصالح االقتصادي
توقع استمرار العجز.. وانتقد رسم العملة

<  السراج

<  مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء<  الحبري

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

السنة الرابعة
العدد 205 25 من صفر 1441 هــ
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المرتبات حتى سبتمبر: 4.93 مليار دينار 
إنفاق »المركزي« بالبيضاء و15.58 مليار 

من »المركزي« بطرابلس

الوكالة الدولية للطاقة:

الوحدات الشمسية الصغيرة تغذي طموح الطاقة املتجددة
100 مليون وحدة طاقة شمسية على أسطح املنازل في غضون خمس سنوات

العالم  من المتوقع ارتفاع قدرات مصادر الطاقة المتجددة في 
بنسبة 50 % بحلول 2024، بدفع خصوصًا من الوحدات الشمسية 
الصغيرة، وهو ارتفاع »مشجع« حتى لو يبقى غير كافٍ لالستغناء 

عن الطاقة األحفورية، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة.
وبعد تراجع في العام 2018 نتيجة تعديالت في ميزانية في 
الصين، شهد القطاع نموًا تتوقع الوكالة أن يتخطى 10 % للعام 

.2019
وتتوقع الوكالة للسنوات الخمس المقبلة طاقة إضافية بمقدار 
1200 غيغاوات، أي ما يوازي طاقة الشبكة الكهربائية راهنًا في 

الواليات المتحدة المستمدة من المصادر كلها.
فمن  الكلفة،  وانخفاض  الحكومية  السياسات  من  وبدفع 
اإلنتاج  المتجددة من  الطاقة  تزداد حصة مصادر  أن  المرتقب 
العالمي للكهرباء من 26 % إلى 30 % )بعد الفحم البالغة حصته 

نحو 34 %(.
في  »نحن  للطاقة:  الدولية  الوكالة  مدير  بيرول  فاتح  وقال 
مرحلة مفصلية، فمصادر الطاقة الشمسية والريحية هي في قلب 
تحوالت نظام الطاقة... لكن ال بد من بذل مزيد الجهود من أجل 

المناخ ونوعية الهواء والنفاذ إلى الطاقة«.
وتوقع التقرير أن تشهد الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية 
ارتفاعًا »الفتًا« بنسبة 60 % من نمو مصادر الطاقة المتجددة، 
ال سيما مع انتشار المنشآت المعروفة بـ»الالمركزية« التي خالفًا 
للمحطات الكبيرة، توضع على أسطح المنازل والمعامل والمتاجر 

كي تنتج األخيرة طاقتها الخاصة.
وفي دول كثيرة، تراجع سعر هذه المنشآت إلى ما دون األسعار 
ازدهارها.  في  ساهم  ما  الكهرباء،  مزودي  قبل  من  المعتمدة 
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنخفض األسعار أكثر 

بنسبة تراوح بين 15 % و35 % بحلول 2024.
والدول المعنية خصوصًا بهذه الظاهرة هي الصين في المقام 
وأيضًا  والهند  المتحدة  والواليات  األوروبــي  االتحاد  ثم  األول، 
أفريقيا وآسيا، حيث يمثل هذا التقدم »خطوة أولى إلى انتفاع نحو 
100 مليون شخص من الكهرباء في السنوات الخمس المقبلة«، 
وفق قول باولو فرانكل المسؤول عن مصادر الطاقة المتجددة 

في الوكالة الدولية.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الوحدات التي ينصبها األفراد 
على أسطحهم إلى نحو 100 مليون في غضون خمس سنوات. 
والبلدان الرائدة في هذا المجال هي أستراليا وبلجيكا وهولندا 

والنمسا، فضاًل عن والية كاليفورنيا األميركية.
غير أن بيرول نبه إلى ضرورة »إدارة هذا التطور إدارة حسنة 

وتوزيع  باألسعار  والتحكم  الشبكات  لصيانة  عائدات  لضمان 
التكاليف بالتساوي على المستهلكين«.

ومن المجاالت الواعدة األخرى، الطاقة الريحية في البحار التي ال 
تساهم اليوم سوى في توليد 0.3 % من الكهرباء في العالم. وأكد 
بيرول: »هي نسبة ضئيلة بالفعل لكن القدرة على النمو كبيرة جدًا 
في أوروبا والواليات المتحدة والصين«. ومن المرتقب أيضًا ازدهار 

مصادر الطاقة المائية والطاقة الريحية على اليابسة.
وهامش التقدم كبير بالفعل، في حين أنه من المستبعد أن 
تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من مصادر الطاقة 

األحفورية، وهي السبب الرئيسي الحترار المناخ.
وفي ما يخص أنظمة التدفئة، فمن المتوقع أن ترتفع حصة 
مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 % بين 2019 و2024 مع 
اللجوء إلى الكهرباء المراعية للبيئة، لكن من دون أن تتخطى 
12 % من إجمالي الطلب العالمي في هذا الصدد، بحسب الوكالة 

الدولية للطاقة.
أما في ما يخص وسائل النقل، فلن تشكل الكهرباء المراعية 
للبيئة سوى 10 % من مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة في 
هذا القطاع سنة 2024، بالرغم من رواج السيارات الكهربائية، 

بحسب الوكالة التي تدعو إلى تنظيم القطاع ومده بالدعم.
تصريحات  بين  الشديد  »الفارق  أن  إلى  بيرول  فاتح  ولفت 
الحكومات )بشأن المناخ( وما يحصل فعاًل على أرض الواقع مصدر 
العالمي في  أيضًا من أخذ تباطؤ االقتصاد  قلق كبير«. وال بد 
الحسبان، »ما قد يشكل خطراً على مصادر الطاقة المتجددة«، 
أدنى  الصيني هو في  »النمو  أن  إلى  لفت  الذي  بيرول  بحسب 
مستوى له منذ 30 عامًا. وقد ينعكس األمر سلبًا على التدابير 

المروجة لمصادر الطاقة المتجددة«.

رواد الطاقة الشمسية: أستراليا وبلجيكا وهولندا 
والنمسا ووالية كاليفورنيا األميركية

أظهرت مسودة لميزانية حكومة المغرب 
أن من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 

%من الناتج المحلي اإلجمالي في 2020.
تظهر الوثيقة التي اطلعت عليها »رويترز« 
أن التقدير، الذي يقترب بالمغرب من تحقيق 

هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثالثة 
بالمئة في المدى المتوسط، يقوم على توقع 
إيرادات خصخصة قدرها ثالثة مليارات درهم 

)313 مليون دوالر(.
وقالت الوثيقة إن من بين العوامل األخرى 

المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة 
أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات 

درهم ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة 
الشرائية للفقراء.

وسَتُخفض تكلفة دعم السكر والسميد 
وغاز الطهي إلى 13.6 مليار درهم في 2020 

من 18 مليارا هذا العام.
وسيزيد مخصص التعليم في الميزانية 

إلى 72.4 مليار درهم في حين ستقفز 
مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم. 
وتُدرج الميزانية كال البندين على قائمة 

أولويات اإلنفاق. وبافتراض متوسط قدره 
سبعة ماليين طن لمحصول الحبوب وسعر 

يبلغ 67 دوالرا لبرميل النفط، من المتوقع أن 
يبلغ النمو 3.7 % في 2020 من 2.9 % في 

2019. لكن بنك المغرب المركزي وصندوق 
النقد الدولي يقوالن إن االقتصاد لن ينمو 

سوى 2.7 % هذا العام في ظل انخفاض 
محصول الحبوب بسبب نقص األمطار.

تستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية 
للتشجيع على اإلفصاح عن األصول وتحويل 

النقد األجنبي من الخارج، مما سيساعد 
البنوك المغربية التي تعاني من تراجع في 

الودائع هذا العام ويعزز القاعدة الضريبية بما 
ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم اإليرادات.

وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد 
ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة 

والخاصة باإلفراج عن عشرة مليارات درهم 
العام القادم. وارتقى المغرب على مؤشر 
مزاولة األعمال إلى المرتبة الستين في 

2019 من 128 في 2019.
وستزيد االستثمارات العامة إلى 198 مليار 

درهم في 2020، من 195 مليار درهم هذا 
العام.

املغرب يتوقع استقرار العجز 
املالي في 2020 عند %3.5

<   وحدة طاقة شمسية فوق أحد المنازل. )فرانس برس( 

نخطط ألول إصدار 
لسندات دولية في 
أربع سنوات في 
نوفمبر بقيمة حوالي 
مليار دوالر.
محمد بنشعنون
وزير المالية المغربي
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األشهر  في   %  11.91 الطاقة  من  الجزائر  إيــرادات  تراجع  رسمية  بيانات  أظهرت 
الثمانية األولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبالد بمقدار 1.63 مليار دوالر عنه قبل 

سنة.
وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد 

انخفاض دخل الطاقة.
وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82 % من إجمالي الصادرات، 22.55 
وفقا   ،2018 من  األولى  الثمانية  األشهر  في  مليار   25.60 من  انخفاضا  دوالر،  مليار 

لألرقام الصادرة عن الجمارك، حسب وكالة »رويترز«.
نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دوالر من 3.05 مليار بين يناير 

وأغسطس من العام الماضي.
وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دوالر من 27.53 مليار في األشهر 
الثمانية األولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26 % إلى 28.97 مليار دوالر 

في الفترة ذاتها منذ 2019.

 اتساع العجز التجاري في الجزائر

كشف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، تقدمًا في صياغة نص 
اتفاق تجارة أولي مع الصين، قد يتم توقيعه الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات من داخل البيت األبيض : »نعتقد 
بأننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة 

األولى«، حسبما نقلت عنه »فرانس برس«.
بكين  توصل  فرص  بشأن  متفائاًل  األميركي  الرئيس  ويبدو 
أكتوبر  من  سابق  وقت  في  ُأعلن  مصغر  اتفاق  إلى  وواشنطن 
الجاري، في مؤشر على حل األزمة التجارية بين الواليات المتحدة 
والصين. بدوره قال ممثل التجارة األميركي، روبرت اليتهايزر، إن 
جهود صوغ االتفاق مع الصين قبل قمة التعاون االقتصادي آلسيا 
والمحيط الهادئ في تشيلي الشهر المقبل »تسير بحسب ما هو 

ينتهِ  لم  التي  األمور  يزال هناك بعض  ال  أنه  رغم  لها«،  مخطط 
العمل بها.

وأضاف، مخاطبًا ترامب: »هدفنا هو االنتهاء من المرحلة األولى 
الرئيس  قال  فيما  تشيلي«؛  إلى  توجهك  موعد  قبل  االتفاق  من 
األميركي إنه يتوقع توقيع االتفاق األولي على هامش القمة عند 

لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.
الصين  مشتريات  زيــادة  يشمل  أن  يتوقع  المصغر  االتفاق 
الفكرية  الملكية  يشمل  كما  األميركية،  الزراعية  المنتجات  من 
بينما  األبيض؛  البيت  العمالت، بحسب  المالية وصرف  والخدمات 
األميركية  المنتجات  شراء  بدأ  الصيني  الجانب  أن  ترامب  أكد 

بالفعل.

 اتفاق وشيك لحل األزمة التجارية بني واشنطن والصني
السعر بالدوالرنوع الخام

60.27برنت

53.15غرب تكساس

58.17دبي

59.78سلة أوبك

54.25أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

23 أكتوبر 2019  * أسعار األربعاء 

كشف صندوق النقد العربي أن المصرف المركزي في طرابلس 
عطل مزاولة 474 شركة ومكتب صرافة نشاطها، بعد قراره تأجيل 

منح الترخيص إلى إشعار غير معلوم.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير حول »االستقرار المالي في 
الدول العربية 2019« ، إن محفظة التسهيالت االئتمانية الممنوحة 
من القطاع المصرفي في ليبيا األكثر انخفاضا في المنطقة، حيث 
بلغت النسبة نحو 11 % مقارنة مع المغرب التي احتلت فيها البنوك 

المغربية المرتبة األولى.
وعزا التقرير، الصادر عن الفترة بين 2013 و2018 الصادر، ذلك 
المعامالت  جميع  في  والمدينة  الدائنة  بالفوائد  التعامل  منع  إلى 
ليبيا  في  االستثماري  المناخ  وتأثر   ،2013 سنة  والتجارية  المدنية 
االئتمان  مخاطر  وارتــفــاع  تواجهها  التي  والتحديات  بالظروف 
حافظ  الملكية،  حقوق  على  العائد  معدل  وبخصوص  المصرفي. 
القطاع المصرفي في ليبيا على المرتبة الثانية بعد البنوك المصرية 
والثالثة القطرية، خالل الفترة بين 2018 و2013، إذ بلغت 9.20 % 
بالنسبة إلى البنوك الليبية، في حين كان أقل معدل للبنوك العراقية 

بمعدل بلغ 4.8 %، حسب التقرير.
وكشف صندوق النقد العربي عن وجود شركة واحدة فقط في 
تصحيح  بصدد  وهي   ، حاليا  التمويلي  التأجير  نشاط  تزاول  ليبيا 
لوزارة  ال  المركزي  ليبيا  مصرف  لرقابة  خضوعها  بشأن  أوضاعها 
االقتصاد، كما كان في السابق، كذلك تقدم بعض المصارف بطلبات 
لمصرف ليبيا المركزي للموافقة على تأسيس شركات تأجير تمويلي، 

وما زالت هذه الطلبات قيد الدراسة.
مكتب  و89  صرافة  شركة   385 تقدم  إلى  أشار  المقابل  وفي 
ليبيا  مصرف  من  النشاط  لهذا  مزاولة  إذن  على  للحصول  صرافة 
المركزي، وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس إدارة المصرف رقم )27 
( لسنة 2013 بشأن الموافقة المبدئية على طلبات تأسيس بعض 
شركات ومكاتب الصرافة، والضوابط والشروط المنظمة للخطوات، 
التي يتخذها المصرف للظروف االستثنائية الراهنة، وترسيخا لذلك، 
وبتاريخ 25 سبتمبر 2016 في سبيل ترسيخ االستقرار االقتصادي، 
شركات  منح  بتأجيل  يقضي  منشورا  المركزي  ليبيا  مصرف  أصدر 
ومكاتب الصرافة الموافقة النهائية لمزاولة أعمال الصرافة إلى حين 

إشعار آخر.
فتعتبر  والشخصية،  االستهالكية  بالقروض  يتعلق  ما  وفي 
القروض  منح  نسبة  في  العربية  الدول  أكبر  من  مصر  تليها  ليبيا 
االستهالكية والشخصية إلى إجمالي التسهيالت الممنوحة للقطاع 

العائلي، لتصل إلى 100 % في ليبيا و98 % في مصر.
يشار إلى أن تقرير الصندوق اعتمد على بيانات البنوك المركزية 
في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس والعراق ولبنان، وبيانات معهد 

التمويل الدولي حول الكويت وعمان واألردن والمغرب والسعودية.

الترتيبات  إقفال  ضوابط  الثالثاء  اليوم  المحاسبة،  ديوان  حدد 
المالية 2019م لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، داعيا تلك 
الجهات إلى قفل حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها 

في نهاية آخر يوم عمل من شهر ديسمبر 2019م.
بإيقاف  منه  نسخة  على  »الوسط«  اطلعت  الذي  القرار،  وطالب 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قرار  على  تعديالت  أي  إجــراء 
المالية  الترتيبات  إقــرار  بشأن  2019م  لسنة   ،375 رقم  الوطني 
إلى  منبها  المنشور،  هذا  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك  2019م  للعام 
االلتزام بموافاة كالم من وزارة المالية وديوان المحاسبة، وفروعه 
بالحسابات الختامية ومرفقاتها للعام 2019م، في موعد ال يتجاوز 

نهاية شهر مارس 2020م.
وألزم ديوان المحاسبة الجهات المعنية بإلغاء تفويضات الترتيبات 
وحدد  المقبل،  ديسمبر  شهر  نهاية  حتى  تصرف  لم  التي  المالية 
يومي 10 و12 ديسمبر القادمين موعدا لوقف إجراء المناقالت بين 
اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية، والتفويضات 

المصلحية.
لهذا  لجان تشكل  بواسطة  الخزائن  إلى جرد جميع  القرار  ودعا 
الغرض في آخر يوم من أيام السنة المالية 2019م، وإقفال حسابات 
المصروفة  المقدمة  والدفعات  كالعهد  المالية،  الترتيبات  خارج 
حتى نهاية 2019م وتحميل ما تم صرفه منها على السنة المالية 
لتوريد  موعد  آخر  المقبل  ديسمبر   30 يوم  حدد  الجارية.كما 
اإليرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية 
بمصرف  المفتوح   31 رقم  العام  اإليراد  حساب  إلى  المنشور  بهذا 
القرار إلى »ما شهدته  ليبيا المركزي. وأرجع ديوان المحاسبة هذا 
مع  المالية  الترتيبات  في  تعديالت  من  السابقة  المالية  السنوات 
قرب انتهائها وتداخل بياناتها بسبب نقل جزء من مصروفات السنة 
المالية  السنة  اعتمادات  وتحميل  الحقة،  مالية  سنة  إلى  المالية 

بمصروفات مالية سابقة«.

صراع فرنسي - روسي على »كعكة اإلعمار« في ليبيا

األميركي يوم 11 اكتوبر الماضي.
إفريقيا  قيادة  قائد  شهادة  نقل  فقد 
األميركية الجنرال توماس فالدهاوسر حين 
العالقات  »تستحضر  كانت  روسيا  أن  أكد 
على  للحصول  القذافي  عهد  في  والديون 
العقود االقتصادية والعسكرية.. تهدف إلى 
ليبيا  الكبيرة في  النفط  إلى سوق  الوصول 
إلى  والوصول  األسلحة،  مبيعات  وإنعاش   ،

المناطق الساحلية«.
واعتبر أعضاء الكونغرس في تقريرهم أن 
المجاورة  والبلدان  ليبيا  في  روسيا  مشاركة 
أكبر  إقليمية  استراتيجية  من  جــزًءا  تعد 
حلف  لمنظمة  الجنوبي  الساحل  لمراقبة 
عن  أوروبا  وعزل  )الناتو(،  األطلسي  شمال 
منطقة  على  سيطرتها  وممارسة   ، إفريقيا 
بينما  الجنوبية.  المتوسط  األبيض  البحر 

كلف بتقييم استخدام روسيا إلصدار وطباعة 
العمالت في ليبيا.

ليبيا  فــي  ــي  ــدول ال ــراع  ــص ال ويــرتــبــط 
بالصراع على كامل المنطقة اإلفريقية وهو 
سنوات  قبل  عقد  إلغاء  حادثة  أظهرته  ما 
فازت به فرنسا عام 2010 من خالل شركة 
بحوض  الغاز  الستثمار  الفرنسية،  »توتال« 
نالوت حيث تتحدث تقارير دولية أنه يحوي 

لمدة  أوروبــا  يكفي  الغاز  من  مخزون  على 
ثالثين عاما.

نظرتها  في  واشنطن  باريس  وتقاسم 
الى النفوذ الروسي والصيني المتعاظم في 
إفريقيا،  في  السابقة  وبمستعمراتها  ليبيا 
جعلها تحضر لتنظيم منتدى »طموح أفريقيا 
الذي  باريس،  في  القادم  األسبوع   »2019
يمثل الحدث األهم لمجتمع األعمال التجارية 
السفارة  دعت  حيث  وفرنسا  أفريقيا  بين 
اين  لحضوره  الليبية  الشركات  الفرنسية 
مؤسسات  ووفود  وسفراء  وزراء  فيه  يشارك 

من مجمل القارة.
الجناح  بدعم  وروســيــا  فرنسا  وتلتزم 
السياسي ذاته في ليبيا منذ سنوات ما يرفع 
من مستوى التنافس بينهما على االستفادة 
اتفاقات  إن  إذ   ، مستقبال  تجارية  بأفضلية 
التفاوض في مجاالت  أو مازالت قيد  معلقة 

النفط والمالحة الجوية.
لتأمين  الفرنسي  الــتــحــرك  وينصب 
كبير  بشكل  الليبي  الجنوب  على  مصالحها 
لكن ذلك ال يجعلها تتغاضى عن غرب وشرق 
البالد، ففي بداية العام 2017 وقعت شركة 
»توتال« الفرنسية ثالثة عقود جديدة على 
450 مليون  األقل، وضخ استثمارات بقيمة 
في  حصلت  كما  الليبية.  الحقول  في  دوالر 
»ماراثون  شركة  حصة  على   ،2018 عام 

أويل« األميركية بشركة »الواحة«.
إلى  مــاكــرون  الرئيس  إدارة  وتسعى 
بليبيا  االستثمارات  في  كبير  تحقيق نصيب 
العمل  أرباب  اتحاد  تقديرات  وأن  سيما  ال 
إعادة  تكلفة  الى  تشير  »ميداف«  الفرنسي 
اعمار البالد بنحو 200 مليار دوالر على األقل 
على مدى عشر سنوات وهو رقم قدره ايضا 

البنك الدولي مطلع العام 2019.
صفقات  روسيا  خسرت  العكس  وعلى 
دوالر  بمليارات  ليبيا  إلى  األسلحة  لتصدير 
بعد قرار مجلس األمن الدولي حظر تصدير 
األسلحة كما تعطلت استثمارات »غاز بروم« 

في استكشاف واستخراج النفط.
الحديدية  السكك  شركة  وقعت  كما 
مليار   2.2 بقيمة  عقدا   2008 في  الروسية 
يورو، لمد خط حديدي سريع بين مدينتي 

سرت وبنغازي بطول 550 كلم.

النقد العربي: »املركزي« في طرابلس 
أوقف 474 ترخيصا لشركات صرافة

 »ديوان املحاسبة« يحدد 
ضوابط إقفال الترتيبات املالية

200 مليار دوالر قيمة الصفقات

الوسط - عبد الرحمن أميني

عواصم – وكاالت

فرنسا  بين  البارد  الصراع  وتيرة  ارتفعت 
اإلعمار  إعادة  صفقات  خلفية  على  وروسيا 
مليار   200 بنحو  تقدر  والتي  ليبيا  في 
إفريقيا  منتدى  غطاء  تحت  وذلــك  دوالر، 
أكتوبر،حيث  خالل  البلدان  ينظمه  الــذي 
أمر  وهو  ليبيون  مسؤولون  إليهما  دعي 
في سياق حضور  وأهدافهما  تساؤالت  يثير 
في  وفرنسا  لروسيا  االقتصادية  المصالح 

البالد.
»طموح  منتدى  تنظيم  فرنسا  واختارت 
و31   30 يومي  باريس  في   »2019 أفريقيا 
للمتعاملين  الدعوة  بتوجيه  الحالي  أكتوبر 
متقاربة  بمواعيد  الليبيين  االقتصاديين 
األفريقي«  الروسي  »المنتدى  فعاليات  مع 
األول من نوعه في مدينة سوتشي الروسية 
العديد  بمشاركة   ، أكتوبر  و24   23 يومي 
والحكومات  الدول  ورؤساء  المسؤولين  من 
ما  الرئاسي،  المجلس  فيهم  بما  اإلفريقية 
إستراتيجية  محو  في  فرنسية  برغبة  يوحي 
واإلفريقي  الليبي  الــســوق  لغزو  روســيــا 
واالستثمار في مشروعات التعدين والطاقة، 
إعادة  مشاريع  حصة  في  فرصتها  وضمان 

إعمار ليبيا مستقبال.
وتُقدر ثروات ليبيا االحتياطية من النفط 
بـ48 مليار برميل، فضال عن ثروات معدنية 
ومنجمية بينما تحتل المرتبة الرابعة عربيًا 

في احتياطي الذهب.
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وبحضور 
قبيل  الكرملين  معه  تواصل  الذي  السراج، 
اهتمام  فــان  اإلفريقية،  الروسية  القمة 
الليبيين  بدعوة  بوتين  فالديمير  الرئيس 
على  السيطرة  استعادة  في  رغبة  تعكس 
إعــادة  عقود  واحتكار  المحروقات  قطاع 
تقدر  والتي  الحرب،  دمرتها  التي  ليبيا  بناء 
بمئات المليارات مع ضمان تسويق معداته 

العسكرية.
وال تخفي واشنطن توجسها من الحضور 
االقتصادي الروسي في ليبيا بل إنها تخطط 
موسكو  نفوذ  لمواجهة  إستراتيجية  في 
وحسب مشروع »قانون تحقيق االستقرار في 
ليبيا« الذي قدمه عدد من أعضاء الكونغرس 

 واشنطن ال تخفي توجسها من الحضور االقتصادي الروسي 

»منتدى إفريقيا« حلقة جديدة من نزاع املصالح في ليبيا بني موسكو وباريس

الجزائر - الوسط

القاهرة - الوسط

<  آثار الدمار في بنغازي
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»توتال«: أسواق النفط تفقد مليوني برميل يوميا من 4 دول بينها ليبيا

ما يزال إنتاج النفط والغاز الليبي محل اهتمام الشركات 
و»إيني«  الفرنسية  »تــوتــال«  بينها  ومــن  العالمية 

اإليطالية.
للنفط  الفرنسية  »تــوتــال«  مجموعة  أرجعت  فقد 
إلى  العالمي  النفط  إنتاج  في  الحاد  التراجع  والطاقة 
والسعودية  ليبيا  في  وقعت  وسياسية  أمنية  مشكالت 

وفنزويال وإيران.
التجارة والشحن في »توتال«، توماس  رئيس شؤون 
إن  ــال  ق ــرز«  ــت »روي لوكالة  تصريحات  وفــي  وايــمــل، 
إمدادات  فقدان  إلى  أدت  التي  السياسية  »المشكالت 

في  التعطيالت  تشمل  الخام 
والعقوبات  وليبيا  السعودية 
فنزويال  عــلــى  األمــيــركــيــة 

وإيران«.
شهر  احتجاجات  وتسببت 
حقل  ــالق  إغ فــي  أغسطس 
ليبيا  حقول  )أكبر  الشرارة 
بينما  ــرات،  م عــدة  للنفط( 
الحوادث  من  سلسلة  أدت 

في المنطقة منذ مايو هذا العام منها هجمات بطائرات 
النفط  لشحن  المهم  الشريان  هرمز  مضيق  في  مسيرة 
مليوني  النفط  أســواق  وفقدت  اإلمــدادات.  تعطل  في 
برميل يوميا من إمدادات الخام هذا العام بسبب مخاطر 

جيوسياسية.
وأضاف وايمل، خالل المؤتمر الدولي لشركات البترول 
والغاز الطبيعي الذي عقد السبت في زهوشان بالصين، 
إنه رغم ذلك »بإمكاننا أن نجد أن المخاوف حيال تباطؤ 
غير  التعطل  هذا  مثل  بكثير من  أكبر  والطلب  االقتصاد 
»رويترز«.  وكالة  نقلت  ما  وفق  اإلمدادات«  في  المتوقع 
المتحدة  الواليات  بين  التجاري  النزاع  تأثير  أن  وشدد 
تباطؤ  في  يتسبب  الذي  بالحجم  أيضا  يكن  لم  والصين 

الطلب في السوق.
وقبل أيام قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تهدف 
من  برميل  مليون   2.1 إلى  اإلنتاج  معدالت  زيادة  إلى 
بحلول  يوميا  الغاز  من  مكعبة  قدم  مليارات  و4  النفط 
تحديات  البالد  في  الطاقة  قطاع  ويعيش   .2024 العام 
أمنية وعلى وقع االنقسامات بين شركة البريقة لتسويق 

التابعة  الشركة  إدارة  ومجلس  طرابلس  في  النفط 
للحكومة الموقتة.

الخميس  اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  رئيس  وحذر 
بالعاصمة  تاون  جورج  بجامعة  ألقاها  كلمة  في  الماضي 
بقوله  القطاع  تقسيم  خطر  من  واشنطن  األميركية 
المالية في ليبيا  التدفقات  »تعد المؤسسة مصدر جميع 
تقريبا، كما أنها من تقوم بتوفير الوقود لمحطات الطاقة 
ومحطات تحلية المياه والمستشفيات ووسائل النقل في 
كافة أرجاء ليبيا«. وتابع أن »البالد ستتوقف بالكامل إذا 
تمت عرقلة هذه العمليات، وهو ما يسعى البعض للقيام 
البريقة  به حاليا من خالل محاولة االستيالء على شركة 

لتسويق النفط«.
وأضاف: »حرصًا منا على مزيد تكريس مبدأ الشفافية، 
قمنا بوضع خطط مدروسة 
بمنظومة  العمل  لــبــدء 
إلــكــتــرونــيــة شــفــافــة 
والمشتريات  لالستثمار 
ليبي  مواطن  ألي  يمكن 
وسيساهم  عليها،  االطالع 
منصة  توفير  فــي  ذلــك 
ــوحــة لــالســتــثــمــار  ــت ــف م
ومكافحة  والــمــنــافــســة، 
الفساد، والحد من السرقة، وإزالة العوائق البيروقراطية«.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال  آخــر،  صعيد  على 
إن شرق  للطاقة، كالوديو ديسكالزي،  االيطالية  »إيني« 
مهمة  »منطقة  ليبيا،  منها  القلب  وفي  المتوسط  البحر 
لعموم أوروبا والعالم، بما تشمله من احتياطيات هائلة 
متر  تريليونات   10 ـ   8 بين  تتراوح  الطبيعي  الغاز  من 
مكعب«. ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية عن ديسكالزي، 
إذا  فيما   ،  »24 صولي  »إلــى  لجريدة  ســؤال  على  رده 
النمو في المنطقة على خلفية  كان يخشى توقف خطط 
بطبيعة  قلق  »لدينا  قائال  وقبرص،  تركيا  بين  الصراع 
الفرنسية(  وتوتال  )إيني  اتفاقا  أيضا  لدينا  ولكن  الحال، 
مع قبرص وسنمضي فيه قدمًا.. شرق المتوسط منطقة 

مهمة ألوروبا والعالم«.
التركية،  الخارجية  وزارة  قالت  الماضي،  يوليو  وفي 
واالتحاد  اليونان  من  مسؤولين  تصريحات  ترفض  إنها 
األوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط 
ال  األوروبــي  االتحاد  أن  وأضافت  قبرص،  سواحل  قبالة 

يمكنه أن يكون وسيطًا محايدًا في المشكلة القبرصية.

رئيس »إيني«: 8 ـ 10 تريليونات متر مكعب 
احتياطي الغاز في »شرق المتوسط« وليبيا
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وفاء البوعيسى

احمد معيوف

والعرب. الليبيين  حتى  قبل  الهولنديون  أصدقائي  لي  وجهه  سؤال 
البالد. يتناول سبب خروجي من  لتمهيد  الجواب  يحتاج 

واحدة  كل  مفتوحة  جبهات  أمام  وجدتني  السلطات.  جميع  فيها  انتقدت  رواية  السبب  كان 
من  أكون  أن  يريد  النظام  التقاليد.  واحترام  الكتابة  نسيان  تريد  العائلة  ما.  تنازاًل  مني  تريد 

وتكفيري. معاقبتي  تريد  األوقاف  األخرق،  الزعيم  أفكار  وأكتب  الثقافي  حريمه 
ُأغلقت،  والمنافذ  الحرب  اشتعلت  لكن  التغيير،  من  جزءًا  أكون  أن  أردت  النظام  سقط  عندما 
وحدث أن بدأت أشق طريقي في مجال الكتابة النقدية لمواقع هولندية وأعمل بمنظمة حقوقية 
في الهاي قرابة ثالث سنوات، وأزعم أنني فعلت من هناك لليبيا ما كان صعبًا فعله من داخلها. 

الجنسية والزواج واإلنجاب. ثم ظهر ماكس في حياتي، صار يلح علي ألخذ 
فلم  أحبه  عمل  عن  أبحث  حولي  التفتُ  الهولندية،  الليبي  الربيع  دعم  مشاريع  توقفت  الحقًا 
الماجستير  البتة وال تشبع تطلعاتي، طلبت معادلة شهادة  تناسبني  قاسية ال  واجهت مهنًا  أجد. 
تنازلت  رفضت،  اللغة  من  جدًا  عاٍل  على مستوى  الحصول  كثيرة، طلبت  البلدية ألسباب  فرفضت 
أميركا  أو  الخليج  إلخ ألعمل بها في  البرمجة...  المكتبات  البدأ بدراسة علوم أخرى كعلم  وطلبت 
لتشردي  تفضي  قد  لعقوبات  أتعرض  أو  البلدية  تفرضه  ما  عمل  يجب  أنه  يعني  ما  فرفضت، 

أنفي، يديّ. أمرض في كتفي،  فعملت بها مرغمة وبدأت 
الشركات  تحتاجها  التي  للمهن  ادخاري  سياسة  في  يدخل  المتواصل  البلدية  رفض  كان 
الغريزة  إكراهات  وتعيش  الضرائب  تدفع  شغل  كماكينة  تحتاجني  إنها  المتوحشة،  الرأسمالية 
بمالحقة  بالناس،  االتصال  في  حياتي  حياتي،  ليست  وهذه  نهر جميل.  على ضفة  دافئ  بيت  في 

للمعارض. والذهاب  الكتاب  ولقاء  المراجع،  لتجميع  والسفر  واإلرهاب  والفقر  والبؤس  القصص 
بالعكس  جدوى.  بال  المثقفين  ومع  البلدية،  مع  والنقاش  والشكوى  والكتابة  الكالم  جربت 
أجهدت نفسي بال طائل. ولست وحدي من يشعر بتبديد الوقت والطاقة، حتى النخب الهولندية 
وخطط  الضرائب  وحزمة  والعنصرية  البرغماتية  الهولندية  للسياسة  والناقدة  مثلي  المقهورة 

وكرامته. لإلنسان  القاهرة  والبيروقراطية  التسويف  تشتكي  المفروضة  التقشف 
صديقة  جاءتني  ثمن.  بأي  منها  الخروج  يجب  كان  نفسية  لهزة  تعرضت  ماكس  وفاة  بعد 
بعرض عمل لدى شركة للعناية بكبار السن، ولم تكن تدري أنها قد وضعتني على درب العودة 

. للببيا
معظمهم  لهم،  الخدمات  تلك  آداء  ومراقبة  يحتاجونها  التي  الخدمات  تقديم  عملي  كان 
قلوب  دخلت  واالجتماعية  المرحة  طبيعتي  وبحكم  السابقة.  هولندا  مستعمرات  ومن  مهاجرون 
بنفس  عملوا  تقريبًا  كلهم  االستنزاف،  حد  لهم  هولندا  استخدام  عن  فكلموني  الكثيرين، 
البصر،  اليدين،  الظهر،  الكتف،  في  مزمنة  صحية  بمشاكل  وانتهوا  عليها  ُأجبرت  التي  األعمال 
فعرفت أنني لو بقيت أكثر فسأنتهي لنفس المصير. ال أستمتع بشبابي وال أرتاح في شيخوختي، 
القتل  باالنتحار وطلب  الكثيرين وقد فكروا  األطباء والمستشفيات، وقد عرفت  اقضي حياتي بين 

ينالوه. لم  لكنهم  الرحيم 
مع  مر  صراع  بعد  وصحة  كرامة  من  لي  تبقى  ما  وحفظ  نفسي  على  الموضوع  اختصار  قررت 
بسبب  خسرتها  وقد  المدنية،  للشكاوى  معها  وصلت  التي  روتردام(  )بلدية  بالعالم  بلدية  أحقر 

تحميها. التي  المعقدة  القوانين  حزمة 
بأمرين؛ وأصارحكم 

البدء معه من  وأردت جادة  عائلته  * دخلت عالقة جادة مع رجل هولندي مثقف وتعرفت على 
أممية  امرأة  وأنا  لألجانب  يتحمسون  ال  ممن  هو  يسارية  وأنا  يميني  هو  اختلفنا.  لكننا  جديد 
واحترام  بمحبة  افترقنا  نستمر.  فلم  الواحد،  الكوني  لإلنسان  ألصل  والليبي  الهولندي  تجاوزت 

فاتر. تواصل  مع 
تطوير  في  الرغبة  وفقدت  ناحية  من  تكاسلت  بمعنى  مشكلتي،  تعميق  في  قلياًل  ساهمت   *
السداد  عالية وسنوات  فالفائدة  عليا،  الحصول على شهادة هولندية  أجل  واالقتراض من  نفسي 
صغار  بقبول  العمل  أرباب  جشع  بسبب  لي  العمل  سوق  رفض  من  وقلقت  سنوات  تستغرق  قد 
السن والهولنديين أكثر من الفئات األخرى. كما أني بدأت أفقد الدافع للتغير والرغبة بالمحاولة 

واالستسالم للسأم  نفسي  فتركت  ألمثالي.  الجاهزة  خططها  في  البلدية  ومقاومة 
ابتلعوا  أهلي  انتهت،  بهولندا  وجــودي  مبررات  أن  أالحــظ  بــدأت  فقد  للمقدمة،  وعــودة 
ومدان،  مكروه  السياسي  اإلسالم  منه.  وارتحنا  مات  القذافي  أتغير.  لن  أنني  وأيقنوا  اعتراضهم 
االنتخابات  في  أصوات  أقل  اإلسالميين  منح  الذي  بالمنطقة  الوحيد  الشعب  هم  الليبيين  إن  بل 
في  بوضوح  يظهر  بدأ  الليبي  الطيف  أن  كما  برفضهم،  مستمر  هو  وها  منه،  االنتقام  فقرروا 

والتغيير من جديد؟ الثورة  بقطار  وألحق  أعود  ال  فلماذا  الملبدة..  سمائنا 
أحببته  شعب  مع  أنكرها  ال  ومزايا  فضائل  منحتني  ومهمة  ثرية  تجربة  بعد  اآلن  هنا  أنا 
علي  أفضاله  أتذكر  وسأظل  للجميع  الخير  يحب  شعب  وهو  إلي،  وأحسن  أكرمني  ألنه  واحترمته 

حييت. ما 

أحالم المهدي

»وائل حسونة«.. قلب ليبي يخفق في لبنان

األول .
إنها  يقول  التي  الليبية  اللهجة  وائــل  يتقن 
االجتماعي  محيطه  مع  األول  احتكاكه  شكلت 
فجعلت حصيلة مفرداته فيها أوسع وأشمل بكثير 
طبيعته  على  يكون  ماجعله  اللبنانية  اللهجة  من 

أكثر عندما »يدوي ليبي«.
تتسرب  بعينها  مفردات  هناك  كانت  إذا  سألته 
اللبناني  لسانه  على  لتجري  يعلم  ال  حيث  من 
فقال:  ومتسائلة  مستغربة  لبنانية  آذان  فتطرق 
هناك الكثير من المفردات الليبية التي تفلت رغما 
مثل  المتطرفة  المشاعر  حاالت  في  خصوصا  عني 
يُستفز  عندما  اإلنسان  الغضب،  أو  الشديد  الفرح 
المصطنعة فيظهر  يثار تتالشى قشرة مشاعره  أو 
الكثير  حينها  معي  تظهر  لذا  نصاعة  أكثر  داخله 

من »باهي« و«كنك« و«شن درت؟«.
فحبه  جعبته  في  الكثير  الشاب  هــذا  يجمع 
في  »العصبان« عن عرشه  يزحزح  لم  مثاًل  للصيد 
وطنية  قيمة  يعتبره  بل  المفضلة،  وجباته  قائمة 
ألنه  إليه  يشتاق  طعام،  مجرد  وليس  واجتماعية 
المبكبكة  إعداد  في  يبرع  فيما  إعداده  يتعلم  لم 

والقاليا والحرايمي.
األرجنتين،  وائل  يشجع  اللبنانيين  آالف  مثل 
يشجع  ــذي  ال الوحيد  اللبناني  يكون  قد  لكنه 
الذي  وهو  طرابلس،  لتحاتيح  وينتمي  االتحاد 
في  تتجول  عندما  ودرنة،  البيضاء  في  وعاش  وُلد 
األغنيات  عشرات  ستجد  »فيسبوك«  على  حسابه 
رص  يجيد  ال  التي  القصائد  وعشرات  الليبية 
من  الوفير  صيده  سترى  الليبيون،  إال  حروفها 
إلى  يوجهها  التي  التشجيع  عبارات  وتقرأ  السمك 
»فوزي  السيد  لعائلة  باالمتنان  وستحس  تالميذه 
الماجري« الدرناوية التي احتضنت وائل في بيتها 
من  تخرج  التي  العلوم  كلية  في  دراسته  فترة 
وائل  يقول   ،  2004 عام  فيها  الرياضيات  قسم 
إنه يبتسم كلما تذكر هذه السنوات التي وصفها 
بأنها األكثر تأثيرا على شخصيته فتشرب من هذه 
الليبيين  حياة  في  الجميلة  التفاصيل  كل  العائلة 
جبلت  إنها  وائــل  يقول  التي  شخصياتهم  وفي 
والغناء  والرقص  والشعر  الحياة  الطيبة وحب  على 

بعكس مايحاول الكثيرون تصويره وإثباته.
العالقة  السياسية  القضايا  إن  أيضًا  وائل  يقول 
الساسة  بعض  يعرقل  التي   ، ولبنان  ليبيا  بين 
اللبنانيين  من  كبيرة  شريحة  هناك  جعلت  حلها، 
حتى  كليًا،  مختلفة  بصورة  والليبيين  ليبيا  ترى 
السوداوية  الصورة  يدافع عن هذه  مَن  إن هناك 

باستماتة ألنه يربطها بوجوده.
الوفاء  خندق  في  لليبيا  العاشق  وائل  يتمترس 
جعله  ما  ذكريات،  وعن  وطن  عن  مدافعًا  والحب 
يخسر عمله منذ فترة قليلة بسبب ما كتبه ويكتبه 
أو  تشويه  ألي  ورفضه  سنة،   14 طوال  ليبيا  عن 

»سنظل نعشقه على عالته« هذا ما يحسه الليبي 
»غصايص«،  من  فيها  ما  بكل  ليبيا  يبتلع  الذي 
والبارود  الدم  رائحة  رغم  رئتيه  ملء  ويتنفسها 
وقصصها  طوابيرها  يشتاق  يتجشأها،  التي 
الرغوة  تكللها  التي  الشاهي  وطاسة  الحزينة 
الذكريات،  من  عمر  قعرها  في  ويترسب  الهشة 
يعيش  أو  روح،  بنصف  جسدًا  عنها  بعيدًا  فيعيش 
على أرضها روحًا تصارع امتثال الجسد للعدم، لكن 
محضة  غرابة  إلى  تتحول  البديهية  المشاعر  هذه 

عندما يكون صاحبها لبنانيًّا يعيش في بيروت.
يمنعه  لــم  ــذي  ال حسونة،  فـــاروق  ــل  وائ ــه  إن
من  كليدرمان«  »ريتشارد  بموسيقى  استمتاعه 
حفظ معظم أغنيات الراحل »عبدالجليل الهتش«، 
المالئكية لفيروز موسيقى  الهالة  ولم تحجب عنه 
يجمع  الذي  المتوسط  أن  ويبدو  فكرون،  أحمد 
مشدودًا  جعله  ما  هو  شواطئه  على  وليبيا  لبنان 
بتطرف  يعشقه  إنه  يقول  الذي  األزرق  هذا  إلى 
محترف  وسباحة  غوص  كمدرب  به  حياته  ليربط 
الدولية  الجمعية  من  معتمدة  تدريب  بشهادات 

.»naui« لمدربي ما تحت الماء
ستينيات  أواخــر  إلى  بليبيا  وائل  عالقة  تعود 
القرن الماضي عندما هاجر والده إلى ليبيا ولم يزر 
سنة  آخرها  مرات  أربع  إال  الوقت  ذلك  منذ  لبنان 
1983، أي عندما كان عمر وائل سنة واحدة فقط.

وحيدًا  ليبيا  مغادرته  تاريخ  جيدًا  وائل  يذكر 
دون أسرته أواخر العام 2004 ليستقر في بيروت، 
حيث يعيش اليوم مع زوجته وابنه، إن هذا القلب 
مجرد  خارجها  أرض  أي  يعتبر  ليبيا  بحب  النابض 
التساؤل  حد  يعشقها  إليها،  يعد  ولم  خرج  منفى 
الجنسية  على  وعائلته  حصوله  وعدم  جفائها  عن 
البيضاء حتى  أسرته في مدينة  رغم وجود  الليبية 
 1982 العام  وائل  وُلد  حيث  البيضاء،  هذا،  يومنا 
وليبيين  ليبيات  من  وأخواته  إخوته  تزوج  وحيث 

وانصهروا تماما في المجتمع الليبي.
هذا  في  عشت  فقد  الناس  من  أفضل  »لست 
المجتمع ومايجري عليه يجري علي أيضًا ولست أنا 
من ينكر خبز هذه األرض وناسها، أنا باٍق وال داعي 
للجدال في هذا األمر«، هذه الكلمات الحاسمة هي 
الذين طلبوا  أقاربه  على  فاروق حسونة  السيد  رد 
منه العودة إلى لبنان بعد اندالع األحداث في ليبيا 
أبنائها  بعض  نفضها  ببالد  فالتصق  العام2011، 
يعيشون  وهم  حتى  قلوبهم  وعن  مالبسهم  عن 

داخلها.
على  تحصل  لم  جــدًّا  الليبية  العائلة  هــذه 
السياسية  التجاذبات  بسبب  بعد  الليبية  الجنسية 
التي تمنع وجود سفارة ليبية في بيروت من جهة 
والعودة  ليبيا  من  اللبناني  خروج  إجراءات  وتعقد 
إليها من جهة أخرى، ما يصادر حق وائل في وطن 
حفيده  جبين  على  قبلة  في  فــاروق  السيد  وحق 

تزوير للواقع أو للتاريخ انسجامًا مع مبادئ أخالقية 
له  ليبيا  قدمته  ما  وألن  عليها  تربى  إنه  يقول 
لذلك  العمر،  آخر  حتى  ينساه  لن  جميل  ولعائلته 
ليبيا  يرى  مجتمع  في  يسيرة  أبدًا  ليست  فمهمته 
صورة لجمل وصحراء أو مجرد مستنقع يتناسل فيه 
المتطرفون، بل إن البعض يرميها في قارة أخرى 

ويظن أنها من دول الخليج.
القلب  هذا  عن  الكتابة  من  انتهيت  هنا  إلى 
السطور  وفي  وطنين،  في  ينبض  الــذي  الليبي 
على  حسابه  في  نشرها  وائل  من  رسالة  اآلتية 
أن  نستطيع  ــذي  ال الكثير  تحمل  »فيسبوك«، 
عالتها  على  البالد  هذه  يعشق  ليبي  لكل  نوجهه 

وتتكئ هي بحزنها على كتفه المنهك.
»يحاول بعض اإلخوة الليبيين استفزازي ببعض 
التعليقات أو بسؤالي المباشر على الخاص لمعرفة 
السياسية  الساحة  على  يحدث  ما  كل  في  رأيي 

الليبية،
وأثناء   2011 بداية  في  إنه  أقول  هؤالء  لكل 
ضبابية  هناك  كانت  ليبيا  في  ــداث  األح انــدالع 
علي  وعرض  يحدث  ما  حول  اللبناني  اإلعالم  في 
خبير*  بصفتي  مرارا  اإلعالم  على  أخرج  أن  وقتها 
بالشأن الليبي كوني مولود ومقيم سابقًا في ليبيا 
االجتماعي  والواقع  الوضع  تطورات  عن  للحديث 
ما  كل  في  األساسيين  لالعبين  أهلل  وأن  آنذاك 
 3000 مقابل  وأكذب  الحقائق  وأزور بعض  يحدث 
رفضا  فرفضت  الواحدة  اإلعالمية  للساعة  دوالر 

قاطعا )رفضًا دفعت ثمنه فيما بعد( ..
الموضوع  هذا  عن  الحديث  أريد  ال  وألني  لذا 
مرة أخرى أحب أن أقول للكثيرين إن الحديث في 
السياسة مع حفنة مال لم أجده شهيا أمام رائحة 

دماء أبناء بلدي
فما بالك بعد 8 سنوات من الموت والتهجير..

إخوتي األعزاء ..
كل واحد فينا لديه قناعة ورأي وخط سياسي قد 
يعتنق مبادئه حتى النخاع... لكن أثناء كتابة هذه 
آباء  وهناك  األرض  على  ليبية  دماء  هناك  األسطر 
لن يراهم أبناؤهم بعد اليوم... األمر الذي يجعلني 
استفزاز حتى  أي  الرد على  وأمتنع عن  مليا  أتوقف 
ال أشعر أني شاركت بقطرة دم.. أو شمت بدمعة 
تأكل  أبا  تنتظر  طفلة  أو  يعود  لن  ابنا  تنتظر  أم 
المظلمة  الزوايا  إحدى  في  المنسية  جثته  الفئران 

تحت الركام...
لنفكر بشيئ واحد.. إما أن نحيا مع بعض كإخوة 

..أو نبقى نتقاتل ونتجادل كمغفلين ..«
وائل.

* في الرسالة عدد من األخطاء النحوية امتنعنا 
منشورة.  وثيقة  الرسالة  ألن  تصحيحها  عن 

)المحرر(.

»يحاول بعض 
اإلخوة الليبيني 

استفزازي ببعض 
التعليقات أو 

بسؤالي املباشر 
على الخاص 

ملعرفة رأيي في 
كل ما يحدث 
على الساحة 

السياسية الليبية

ديمقراطية االنتخابات اليائسة

الدور  تفعيل  في  قرطاج  قصر  رئيس  ستساعد 
لم  مــا  وهــو  الجمهورية  لرئيس  الــدســتــوري 
رمزيته  طغيان  باعتبار  السبسي  قائد  مع  يحدث 
الدستوري  الدور  وهذا  السياسية،  فعليته  على 
للمزايدة  مجااًل  القادم  للرئيس  سيتيح  المجدد 
في  التمثيلية  األغلبية  حائزة  ــزاب  األح على 
دور  األحيان  بعض  في  سيلعب  حيث  البرلمان، 
األحزاب  كل  من  أقوى  كونه  المقلق،  المعارض 
الدستور  ولكن  برلمانيًا.  الممثلة  وغير  الممثلة 
أقر  مشروعيته  عليه  تتكئ  ــذي  ال التونسي 
كاريزما  أضعفت  محددة،  وسلطات  صالحيات 
تحديًا  وستكون  السبسي،  قائد  الراحل  الرئيس 
قيس  لشعبية  االنتخابي  الرصيد  من  سينقص 
بمبادراته  الوفاء  على  قدرته  ويشل  سعيد، 
االنتخابية.  الحملة  أثناء  طرحها  التي  التشريعية 
مضاعفة  إلــى  يميل  الــتــونــســي  فــالــدســتــور 
مهامه  تمتد  الذي  الحكومة  رئيس  صالحيات 
الحكومية،  والخطط  واالقتصاد،  الخدمات،  إلى 
الدولة  رئيس  سلطات  إضعاف  مقابل  والتعليم. 
واألمن  الدفاع  قضايا  على  مهامه  تقتصر  الذي 
على  الخلل  هذا  ويفرض  الخارجية.  والسياسة 
وصول  إلى  التطلع  الحالي  المنتخب  الرئيس 
مشروعه  مــع  ومتفاعلة  متعاونة  شخصية 
المتوقع  وهو  الحكومة.  رئاسة  إلى  السياسي 
الحزبية  األغلبية  إلكراهات  سيخضعه  ربما  الذي 
رؤيته  تطبيق  فــي  وسيفشله  البرلمان  فــي 

ناخبيه. بها  واعدًا  تبناها،  التي  المثالية 
والقانونية  الدستورية  المضيقات  هذه  إزاء 
السياسة  ستكون  الداخلية،  السياسة  فــي 
فيه  تتنفس  ــذي  ال الملجأ  الفضاء  الخارجية 
الــدول  ففي  الــقــادم.  تونس  رئيس  شعبوية 
الحضارية،  البشرية  إمكانياتها  تساعدها  التي 
محيطها،  في  سياسيا  دورًا  تلعب  أن  والمادية 
بالرسالة  مهتمًا  الخارج  من  المتابع  يكون 
العالم  إلى  الدولة  رئيس  انتخاب  يوجهها  التي 
التوجهات  الواجهة  في  ستكون  حيث  الخارجي. 
التي  واالقتصادية،  السياسية  الديبلوماسية 
لمسته  الــجــديــد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  يــضــع 
ظروفها  بحكم  تونس  ولكن  فيها.  األولــى 
ووضع  ووضعها  واالقتصادية  الجيوسياسية 
منها  الينتظر  بها،  المحيطة  جوارها  بلدان 
اليعترف  الحقيقة  هذه  ولكن  عليه،  تقدر  ال  ما 
الشعبوية،  الهالة  يتقمص  الذي  الرئيس  بها 
كمعاصرين  التاريخية  ذاكرتنا  في  يلمع  وهنا 
ألجأته  الــذي  الفادح،  بورقيبة  الرئيس  فشل 
في  للناصرية  مضادة  كاريزما  إلى  شعبويته 

الفلسطينية. القضية  القومجي  إشعاعها  مركز 
لمنصب  للترشح  الممهدة  المناظرة  ففي 
في  التونسية  التلفزة  بثتها  التي  الرئاسة، 
المستقل  المترشح  فيها  أجاب  الثانية  دورتها 
األسئلة  على  وبالمرور  تونس،  رئيس  صار  الذي 

على  تونس.  في  الديمقراطية  طقوس  تجري 
رئيسها  فرحيل  وعزاها«.  بالد  »كل  المثل  رأي 
واإلربــاك  مؤجاًل،  موته  كان  الــذي  التسعيني 
النيابية  االنتخابات  خطط  في  استجده  الذي 
يمكن  ما  إلى  التونسي  الناخب  ألجأ  والرئاسية، 
اليائسة،  الديمقراطية  بانتخابات  عنه  التعبير 
حاكمت  العقابي  التصويت  آلية  عبر  التي 
التي  والسلطة،  المعارضة  المتصدرة  األحزاب 
تحسين  فــي  التوافقات  سياسة  عبر  فشلت 
خطابها  ــجــدد  ت ولـــم  المجتمعي،  ــع  ــوض ال
التونسيين.  مطالب  مع  يتناسب  بما  السياسي 
أو  مكرهة  اتبعتها  التي  السياسات  فعجزت 
بعد  مــا  ســنــوات  حكومات  مختلف  متقصدة 
شعارات  من  طرحته  ما  تجاهلت  وقد  الثورة. 
االقتصادية  المطالب  بتحقيق  تختص  وأسئلة 
صياغة  تمت  أن  النتيجة  وكانت  واالجتماعية. 
بوضع  الناخبون  عنها  أجاب  التي  األسئلة  شكل 
برز  لرئيس  والحاسمة  األخيرة  تصويتهم  ورقة 
من  كاريزميته  عناصر  تتكون  المجهول.  من 
مكونها  شعبوية  لجاذبية  الكيميائي  الخليط 
إسالمية  نزعة  تتخلله  وراديكالي  يساري  مزيج 
المنافس  القديم  المخيال  تنعش  عروبية، 
يــذوب  خليط  ــو  وه باليوسفية  للبورقيبية 
والمحافظة  اليسارية  النزعة  بين  متناغمًا 

األخالقية.
للرئاسة  المترشح  صعود  في  المفارقة  إن 
أن  االنتخابي  المشهد  واكتساحه  سعيد،  قيس 
ستفشله  ربما  مترشحًا،  أنجحته  التي  العناصر 

: رئيسًا
معه  صاغوا  ومــن  أضافه  الــذي  فالجديد  ـ 
اللحظة  التقاط  فــي  نجحوا  أنهم  برنامجه 
الديمقراطية  مساءلة  في  الراهنة  التاريخية 
أساس  على  التمثيل  على  القائمة  المركزية 
خارج  يغرد  تصور  وطــرح  االنتخابية،  القوائم 
الرئيس  موقف  ولكن  العام.  الحزبي  السرب 
التقليدية  السياسية  والقوى  األحزاب  من  سعيد 
الضعف.  ونقطة  التحدي  عامل  حالتيه  في  هو 
النظام  فالرئيس مترشحًا أبدى رغبته في تعديل 
الجمهورية  رئيس  سلطات  لتقوية  الدستوري 
يحدث  أن  يمكن  ما  وهو  المحلي،  الحكم  وتعزيز 
االستقطاب  جراء  الحكومة  تشكيل  تعثر  حال  في 
سترفض  حيث  البرلمان،  في  المتغول  الحاد 
الذي  الدستور  تعديل  على  الموافقة  األحــزاب 
يرى  اإلشكال  هذا  وإزاء  الثلثين.  موافقة  يتطلب 
المنظومة  مع  التعامل  الرئيس  على  أن  البعض 
مساعدة  برلمانية  أغلبية  لتكوين  الحزبية 

مشاريعه. نجاح  لضمان  معطلة  وليست 
السياسية  القوة  أن  سلف  ما  إلى  إضافة  ـ 
قاعدته  عبر  االنتخابي  ثقله  من  استمدها  التي 
ناخبي  أصــوات  بعدد  قــدرت  التي  االنتخابية 
التشريعية،  االنتخابات  في  البرلمان  ــواب  ن

األزمة  من  الموقف  إلى  التطرق  تم  الروتينية 
الذي  سعيد  قيس  المترشح  قاله  وفيما  الليبية. 
الشعبوي  النفس  لفتني  تونس  رئيس  صــار 
تصريحه  اعتبرنا  فــإذا  خطابه.  به  غلف  الــذي 
حيازة  تعززها  الحقة  سياسات  ستبلوره  ــًا  رأي
بمجلس  لسنة  دائم  غير  عضؤ  لمقعد  تونس 
فإنه   ،2020 لعام  المقبل  يناير  في  ــن  األم
ما  السابق  سياقه  من  التونسي  الموقف  سيخرج 
ورؤساء،  وساسة  وآحزابًا  حكومات   2011 بعد 
انعكاسها  وحساب  الليبية  للقضية  والمتفهم 
المنافعي  وتفاعله  التونسي،  الــظــرف  على 
تقدم  أرضية  تونس  اتخاد  عبر  وجزرًا  مدًا  معها 
للتواصل  الدولي  للمجتمع  لوجيستية  خدمات 
التأزم  مشهدية  في  الليبيين  الفاعلين  مع 
بأطراف  االتصالية  النشاطية  وعبر  االنقسامي، 
الجزائرية.  الرؤية  مع  بالتنسيق  الليبية  األزمة 
الرئيس  مــبــادرة  توجته  ــذي  ال السياق  وهــو 
رحيله  سبق  الذي  السبسي،  قائد  الباجي  الراحل 
المنظومة  إزاحة  بسبب  مبادرته  تفعيل  انتفاء 
نفق  في  انكفاؤها  التي  الجزائر  في  الحاكمة 
نأى  قريب  بحل  تنذر  ال  التي  السياسية  أزمتها 
بالقضية  السابق  البرغماتي  اهتمامها  عن  بها 

. لليبية ا
األزمــة  حــول  برلين  مؤتمر  بشأن  رأيــه  أمــا 
االحتماء  على  شــدد  بــأن  لخصه  فقد  الليبية 
إلى  ــك  ذل فــي  مــشــيــرًا  ــيــة.  الــدول بالشرعية 
منتقدًا  ألمانيا  في  مؤتمر  لتنظيم  االستعدادات 
الليبي.  الشعب  قضية  في  الليبيين  حضور  عدم 
ممثليهم  عبر  حضورهم  أن  يعني  به  وكأني 
حلها  ما  مثل  األزمة  لحل  سيفضي  المعوقين 
وباليرمو.  وابوظبي،  باريس  مؤتمرات  في 
االنقسامي  المجال  من  تمددت  الليبية  القضية 
بمليشياتين  القتالي  المجال  إلى  المصالحي، 
لدولتين  التابعين  الجيشين  صفتي  أخدتا 
سياقها  من  تمددت  الحرب  بل  واحد.  بلد  في 
أطراف  عن  بالوكالة  حربًا  لتصير  الليبي  ـ  الليبي 
المشروعية  غطاء  وتمنحها  تحركها  إقليمية 
تحديد  فــي  مرتبكة  مــازالــت  دولــيــة  ــرافً  أطـ

المستقبلية. ليبيا  في  مصالحها 
التي  والمفارقة  التطرفية  المؤشرات  ورغم 
االنتخابي  المشهد  ورئاسيًا  برلمانيًا  عكسها 
االنتخابات  ديمقراطية  أن  إال  األخير.  التونسي 
السياسة  لتدوير  الوحيدة  الوسيلة  تظل  اليائسة 
من  استعارت  التي  المجتمعات  يد  في  والساسة، 
والذي  الواجهة.  انتخابات  فقط  الديمقراطية 
لها  بما  التونسية  الديمقراطية  ذلك  في  يساعد 
شبابية  المرجحة  االنتخابية  النسبة  أن  وماعليها 
ينقطع  لم  الذي  وامتدادها  البورقيبة  راهنت 
وتأطيرها  مدرسيًا  وتثقيفها  تعليمها  على 
الحديثة  الغربية  واألساليب  بالمناهج  جامعيًا، 

الديمقراطية. بيداغوجية  رسختها  التي 

إن املفارقة في 
صعود املترشح 

للرئاسة قيس 
سعيد، واكتساحه 
املشهد االنتخابي 

أن العناصر التي 
أنجحته مترشحًا، 

ربما ستفشله رئيسا

نورالدين خليفة النمر

»الدوغمائية«، كلمة يونانية تعني االنحياز المطلق لفكرة دون النظر أوالتفكير فيها. بصورة 
الحقيقة،  بامتالك  المطلق  واإليمان  المتزمت،  الفكري  واالنغالق  الجمود  تعني  وضوح،  أكثر 

وإلغاء تفكير كل مخالف.
 set of« بأنها عقيدة أو مجموعة عقائد »Dogma« قاموس كامبريدج يعرف الدوغمائية
beliefs « يقبلها اإلنسان دون أذنى شك فيها »without any doubts«. وقد يعني أيضًا 
»تعاليم« كما ورد استخدامه في الالهوت الكاثوليكي، وارتبط باإللهام الذي زعمته الكنيسة 
لنفسها، ويعني »المبدأ الذي ينسب إليه الصحة المطلقة«، الذي أصدرت بموجبه فكرة عصمة 
البابا »Papal infallibility« العام 1870م في زمن البابا بيوس التاسع، باعتبار البابا ملهمًا 
من عند اهلل وبالتالي ال يجوز أن يخطئ. وعبر قبل ذلك الفنان اإليطالي كارلو ساراسيني على 
هذا المفهوم، قبل أن يصدر عن الكنيسة، في لوحته التي رسم فيها الروح القدس يحل على 

جسد غريغوريس األول.
الفكرية  وقد ُاستخدم هذا المطلح حديثًا في السياسة وفي علم االجتماع لوصف المذاهب 
وتعتبرها  التصورات،  هذه  قدسية  في  وتعتقد  تصوراتها،  في  العقل  تجافي  التي  المتعصبة، 

حقائق مطلقة. بل تتجاوز األمر وتنسب االنحراف لكل من يخرج عن قناعاتها أو يرفضها.
المفكر  كان  العربي،  نصها  في  األقل  على  الدغمائي«،  »السياج  عبارة  استخدم  من  أول 
فيه  تناول  والذي  اإلسالمي«  العقل  نقد  إلى  االجتهاد  كتابه »من  في  أركون  الجزائري محمد 
إشكالية تفسير معنى »كاللة« في اآلية 176 من سورة النساء، واستنتج من خالله أن المصدر 

األساسي للفقه ليس القرآن وإنما التفسير، حسب ما يرى.
إذًا، السياج الدغمائي ال يرتبط شرطًا بالدين، فالوالء المطلق والتعصب األعمى واالنغالق 
الفكري والثقافي، بل وحتى النفسي سمة بشرية ال يختلف فيها المؤمن عن الملحد، والمثقف 
ومن  اإلنسانية.  السمة  هذه  على  شاهد  والتاريخ  األمي،  عن  والمتعلم  الثقافة،  محدود  عن 
أعمل  أن  لي  تسنى  فقد  اللغة،  تعلم  حول  الدغمائي«  »سياجي  كونت  الشخصية،  تجربتي 
اإلنجليزية،  إلى  باإلضافة  لغات،  أربع  أتعلم  أن  الفرصة  لي  وُأتيحت  دول،  خمس  في  وأعيش 
عن  فوت  أني  النتيجة  األجنبية،  اللغات  لتعلم  مؤهل  غير  عقلي  بأن  نفسي  أقنعت  ألني  لكن 
قناعة خاطئة،  لقد أصبحت سجين  لغات متعددة،  واتقان  لزيادة مكاسبي  ثمينة  نفسي فرص 

اكتشفتها بعد أن ضيعت عن نفسي تلك الفرص الذهبية.
 »Afshin Rattansi« ما دفعني لهذا المقال هو اللقاء الذي أجراه اإلعالمي أفشان رتانسي
على قناة RT في برنامجه » going underground« مع المناطق باسم النظام الليبي أثناء 

الثورة السيد موسى إبراهيم القذافي في العام 2011.
يقول موسى إبراهيم في هذا الحوار إن سبب تدخل الناتو في ليبيا هو مشروع القذافي الذي 
اإلمبريالي،  الغرب  أفريقيا موحدة ومستقلة سياسيًا وعسكريًا عن هيمنة  إلى  كان يسعى فيه 
وكان يسعى إلى توحيد القارة، وخلق مصرف مركزي أفريقي وعملة أفريقية ذهبية تحرر أفريقيا 
مختلق  إما  لضربها  الغرب  استغله  الذي  الليبي  النظام  اتهام  إن  قال  كما  الدوالر.  من سلطة 

أو مبالغ فيه.
كان  بل  األفريقي،  مشروعه  بخصوص  حالمًا  يكن  لم  القذافي  إن  إبراهيم،  موسى  يقول 
جادًا وعمل باجتهاد على هذا المشروع، لهذا تمت محاربته. وهنا ال أدري ماذا يعني أن يكون 
أنظمتها  ويسود  والفقر،  الجهل  يتقاذفها  األفريقية  القارة  فشعوب  كهذا.  مشروع  في  جادًا 
االستبداد، وفي ظل ضعف مؤسساتها بسبب استبداد أنظمتها يتمتع بثرواتها ويسيطر عليها 
بهكذا  الحلم  بمجرد  تسمح  ال  ليبيا  فيها  بما  األفريقية  األنظمة  فطبيعة  األجنبي.  االستثمار 

مشروع، ناهيك على أن تحوله لمشروع تعمل على تحقيقه.
والحال في ليبيا، كما أشرت، ال يختلف، وهنا أنقل شهادة رحالة روسي معاصر يدعى ألكسندر 

سيمو، قدر له أن يجوب معظم بالد العالم، وتسنى له زيارة ليبيا في العام 2002.
الشيطان  تخيل  أن  إذ  ليبيا،  إلى  السفر  من  خفت  أعترف،  سيمو:  »الرفيق«  لسان  على  جاء 
»الجماهيرية  الكامل  ليبيا  اسم  أن  كما  جدًا،  صعبًا  كان  تأشيرة  على  الحصول  جدًا.  مرعب 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية« حرك في داخلي ذكريات قديمة مخيفة، عشر سنوات دون 

اشتراكية، وفجأة، هي في الجوار من جديد.
بل  بناء،  ساحة  في  وكأني  أحسست  أنني  التونسية  الجمارك  من  العودة  بعد  شعور  أول 
و  يسير  الكل  شيء.  فعل  يمكن  ال  ولكن  الصحيح  الطريق  في  أسير  ال  بأنني  شعور  يراودني 
أنا أسير. أخاديد تحيط بالجوار، جبال من النفايات وبقايا مواد البناء، ومع ذلك ال يالحظ هنا 

شغل أحد.

ملاذا تركت هولندا إلى ليبيا؟
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أحالم الخالفة بني »داعش« وإردوغان

نكتب، ما لم نعرف بعد!

من  المليارات  على  للحصول  فاستثمرهم 
بإطالق  مرة  كل  يهددها  التي  األوروبية  الدول 
في  جراد  وكأنهم  شواطئها  صوب  المهاجرين 

حوزته.
االنتقام  سوى  الحرب  لهذه  تبريرًا  أجد  ال 
التي  الديمقراطية«  »سوريا  قوات  من  التركي 
الدولة  تنظيم  من  التركي  النظام  بحلفاء  نكلت 
»القاعدة«،  لتنظيم  تابعة  وفصائل  اإلسالمية 
في  الداعشيين  األجانب  من  اآلالف  ــؤالء  وه
سجون )قسد( مروا بمطارات وفنادق واستراحات 
ومواصالت الحكومة التركية ليصلوا إلى سورية 
النظام  على  القضاء  إردوغــان  هدف  كان  حين 
التابعة لدول  السوري ومحاربة الفصائل األخرى 
بالوثائق  كشفه  الــذي  الدعم  وهــو  خليجية، 
أو  السجون  في  اآلن  يقبعون  أتراك  صحفيون 
العالم  إرهابيي  محجة  سورية  لتصبح  المنافي، 
ما  ولعل  التركية،  المنافذ  إليها  وبوابتهم 
الشاحنات  أرتال  من  بالصور  روسيا  عنه  كشفت 
التي تنقل النفط بين سورية والعراق من جهة 
يؤكد  بخس  بسعر  أخرى  جهة  من  تركيا  وبين 
غير  المالي  الدعم  وهذا  الوثيقة  العالقة  هذه 
الذي سيطر على مناطق  التنظيم  لهذا  المباشر 

واسعة في العراق وسورية.
مع  اإلخواني  حزبه  وعقيدة  إردوغــان  يلتقي 
رئيسي  مبدأ  في  اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم 
أستاذية  أو  بالخالفة  الحلم  وهو  بينهما  يجمع 
هذا  مع  يده  يضع  أن  لديه  مانع  وال  العالم، 
في  تركيا  على  خطرًا  يشكل  قد  الذي  التنظيم، 
ولكن  تفاهم،  ســوء  أي  حصل  لو  المستقبل 
بقيادة  الكبير  وحلمه  معه  األيديولوجي  تناغمه 
هذا  عن  يعمى  يجعله  إسالمية  إمبراطورية 
الذي   2023 العام  اقتراب  مع  خصوصًا  الخطر، 

الكتابة ما بعد الربيع العربي، تجلت في أسماء شباب جلهم من 
الليبي - األمريكي  النساء، وفي كتاب أشرف على إعداده الشاعر 
وقدمتهُ  فبراير،  ثورة  بعد  ما  لُكتاب  كانطولوجيا  مطاوع،  خالد 
والنثرية  الشعرية  الكتابات:  فيها:  قلته  ومما  مطولة،  بدراسة 
والسردية، ثمة عنوان لها يختزل الكثير من موضوعاتها، وأستعيره 
واللغة  حب«،  قلبي  في  حرب،  أرضي  »على  أحدها  عنوان  من 
التهكمية الساخرة، تتناول الموت كما الحياة في جرأة تحطم التابو 
في اللغة والموضوع، وجل هذه الكتابات السردية موضوعها البالد 
الليبية باستثناء قصة واحدة تتناول حدث مهجري، وتبين القصص 
والنصوص أن جيل الكتاب عاشوا تجربة السفر الطويل والمهجر، 
وهذا ملمح جديد في اإلبداع الليبي، ألن الكتاب الليبيين جلهم 
فيما سبق عاشوا في البالد، ومن خرج منهم كان في عمر متقدم.

الشعر  بين  توازنا  حققت  وأنها  الكتابات،  في  يبان  التنوع  إن 
والسرد من جهة، ومن أخرى جمعت بين معالجات مختلفة وليست 
والعالقة  التوتر،  وروح  الكتابات،  جل  في  واحد  فالنفس  متباينة، 
تنثر  التي  الكتابة،  هذه  تسم  الواقع،  ومع  اللغة،  مع  المضطربة 
الشعرية، جاعلة من السردية، الشعرية، ولم تهتم بالتجنيس، وال 
بالفروق بين السردية، والشعرية، أو بين الشعر والنثر ما تجاورا 
في النص الواحد بنباهة وإصرار. الكتابات الشعرية والسردية لم 
تعكس الواقع بل قدمت واقعا فنيا، شائكا، ومرتبكا، وغير حصيف، 
الخيال  في  تشطح  ال  واقعية  فنتازيا  كتابات  ومنها  فصيح،  وال 

قوة  أفضل  هي  الديمقراطية«  »سوريا  قوات 
بريًا  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قاتلت 
الوحيدة  القوة  وهي  سورية،  في  معاقله  وفي 
التي أسرت اآلالف من التنظيم ومن جميع أنحاء 
العالم بمن فيهم قادة معروفون، ويشكل أكراد 
بدولة  القديم  الكردي  الحلم  من  جزءًا  سورية 
ولغته  تاريخه  له  الذي  الكبير  الكيان  هذا  تجمع 
الدولة  فكرة  ضد  العالم  وقوف  وأمام  وهويته، 
الكردية أصبح أقصى أحالمهم التمتع بنوع من 
الحكم الذاتي في ظل الدول التي يعيشون فيها، 
أقلية  أو  قومية  أي  به  تحلم  إنساني  حق  وهذا 
تعيش في نطاق أمة أخرى، خصوصًا حين تكون 
يضمن  ديمقراطي  بنظام  تتمتع  ال  أمم  ضمن 

حقوق المواطنة والتعدد العرقي أو الطائفي.
الديمقراطية«  »سوريا  قوات  تنظم  يهدف 
وآشور  وسريان  وعرب  أكراد  من  يتكون  الذي 
»سورية  هدف  تحقيق  إلى  وشيشان  وتركمان 
أي  يسجل  لم  أنه  وبالرغم  فيدرالية«،  علمانية 
اعتداء من أكراد سورية على تركيا، وبرغم عدم 
وجود حزب العمل الكردستاني المصنف إرهابيًا 
النظام  أن  إال  السوري،  الشرقي  الشمال  في 
توفير  بحجة  سورية  غــزو  على  يصر  التركي 
سورية،  وأكراد  تركيا  بين  وعازلة  آمنة  منطقة 
االعتداء  لهذا  تقريبًا  كله  العالم  إدانــة  ورغم 
الشراكة  معاهدات  عزز  الذي  ــان  إردوغ أن  إال 
هذه  على  يصر  الصهيوني  والكيان  تركيا  بين 
التي تتسبب في معاناة إضافية  الظالمة  الحرب 
جديد  ــزوح  ون للمدنيين  قتل  من  للسوريين 
تتعلق  إنسانية  بورقة  ملوحًا  اآلالف،  بعشرات 
تلك  إلى  تركيا  في  السوريين  الالجئين  بعودة 
الالجئون  أولئك  يفترض،  كما  اآلمنة  المنطقة 
وسياسية،  اقتصادية  كورقة  بهم  تاجر  الذين 

أسأل من عديد، من المهتمين والصحفيين، عن حالة الكتابة في 
ليبيا اآلن؟....

السبراني،  العصر  هذا  في  نعرف،  التي  الحياة  الحياة،  تعد  لم 
تعيش البشرية عصر )حواء( المحرضة على المعرفة، كأنما البشر 
يولدون الساعة، أو كأنما القيامة اآلن، في رواية )كرسي الرئاسة( 
في  الحياة  تتوقف  2020م،  عام  فوينتيس:  كارلوس  للمكسيكي 
المكسيك، ألن هناك قوى عظمى بيدها تعطيل اإلنترنت، الرواية 

سفر هذا العصر تنبي بأن ما سيكون لم يكن.
القادمة في  الحافة، قفزتها  إذا البشرية في جبل الطور وعلى 
لم  حدث  وهو  العربي،  الربيع  جاء  طبعا  وغيره  هذا  من  الفضاء. 
يحدث قبل في أوطان العرب، كان مثقفون عرب يبشرون بالزوال 
النخبة  تعد  لم  الطاولة، حيث  يقلب  العربي  بالربيع  فإذا  العربي، 
لسان حال ما يحدث، وحيث لم يعد المثقف النافخ في البوق. وبذا 
أن  فكما  الجماعة،  المفرد بصيغة  الفرد،  يعد  لم  العربي  المبدع 

العلم لم يعد )العالم فالن أو عالن(، اإلبداع غدا أفقيا.
لقد ظهر مبدع مغيب هو القارئ/ المتلقي، من غدا جزءا من 
النص، حيث ينشر النص من خالل المبدع في حاله األول، فيتشارك 
الحواجز....  تحطمت  لقد  ومراجعته،  تنقيحه  في  متلقيه  وشبكة 
ومن هذا ثمة إبداع ليس ما بعد الحداثة فحسب، بل إبداع ما بعد 
المعرفة، حيث المعرفة بالضرورة من الماضي ما زال، أما المعرفة 

القادمة فما لم نعرف بعد...

سنة  الموقعة  لوزان  معاهد  رسميًا  فيه  تنتهي 
العثمانية  اإلمبراطورية  ألزمت  التي   1923
لها  تابعة  كانت  كبيرة  مساحات  عن  بالتنازل 
فيها  فرضت  التي  الجغرافي،  حيزها  وتقليص 
الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى إلغاء 
البترول  عن  التنقيب  من  تركيا  ومنع  الخالفة 
واعتبار مضيق البوسفور ممرًا دوليًا، وهي شروط 
المنتصر على المهزوم التي عادة تكون قاسية، 
وتشبه شروط الدول المنتصرة على ألمانيا في 
ظهور  إلى  قسوتها  أدت  والتي  نفسها  الحرب 
النهاية  في  وتسببت  هتلر،  وشخصية  النازية 
راح  األولــى  الحرب  من  كارثية  أكثر  حرب  في 
ضحيتها عشرات الماليين ودمرت مدنًا أوروبية 
كبيرة بالكامل، والفارق أن هتلر قام بردة فعله 
بدأت  وإردوغان  فقط،  سنة   15 بعد  االنتقامية 
االتفاقية  نهاية  اقتراب  ومع  قرن  بعد  فعله  ردة 
أن  اآلخر  والفارق  اإلمبراطورية،  قوضت  التي 
وتأتي  الدواعش،  هم  إلردوغــان  التابع  الرايخ 
هذه الحروب التي يخوضها إردوغان في سورية 
مناطق  في  وتدخالته  ليبيا  وفي  العراق  وفي 
إمبراطوريته السابقة كجزء من ردة الفعل هذه، 
النازي  وحزبه  هتلر  داعبت  التي  األوهام  ومن 
وأدت في النهاية إلى مصير كارثي له ولشعبه، 
لكن  التركي،  للشعب  المصير  هذا  أتمنى  وال 
يختلف  ال  بالمشاعر  والتالعب  الدين  تسييس 
مآله  وكالهما  القومية،  أو  العرق  تسييس  عن 
كارثي على من يحرك أتون الكراهية والتعصب. 
أقول  )ولن  الورع  وحزبه  إردوغان  فحرب  لذلك 
من  توجسه  وعــدم  سورية  أكــراد  على  تركيا( 
ال  الدواعش من سجون قسد  اآلالف من  تحرير 
في  إرهابية  لجماعات  المعلن  دعمه  عن  يختلف 
من  أن  يعرف  وهو  الوطني  الجيش  تقاتل  ليبيا 
تصلهم أسلحته وذخائره بعضهم مطلوب دوليًا 

في قوائم اإلرهاب.
لقد قام إردوغان بجولة مكوكية مبكرة في دول 
الربيع العربي )مصر وتونس وليبيا( عندما سيطر 
فيها جماعة اإلسالم السياسي على مفاصل هذه 
الدول شادًا على أيديهم وداعيًا إياهم ألن يجربوا 
التعصب  بين  الهجين  العلمانية  من  نسخته 

القومي المحلي والتعصب الديني اإلقليمي.
عن  إردوغـــان  يتحدث  أن  غريبًا  يكن  ولــم 
مع  لقاءاته  في  للنهاية،  اآليلة  لوزان  معاهدة 
المخاتير األتراك، باعتبارهم ما تبقى من فلكلور 
من  تركيا  بتخليص  اهتمامه  عن  الخالفة، 
التي  الحقوق  واستعادة  االتفاقية  تلك  مترتبات 
التي  الحروب  وهذه  منها،  الحلفاء  دول  سلبتها 
اإلمبراطورية  مناطق  في  يدعمها  أو  يخوضها 
الدولي  للقانون  المخالف  والتنقيب  السابقة، 
قناة  الدولية، وحفر  المياه  والغاز في  النفط  عن 
ومرمرة  األســود  البحرين  بين  تربط  جديدة 
السفن  من  الرسوم  تحصيل  في  للبدء  تمهيدًا 

المارة، جزء مما يسميه استعادة الحقوق .
القديم  اإلمبراطوري  الحلم  انتكس  حين 
الثمن  األرمن  دفع  الخالفة  جغرافيا  وتقلصت 
باهظًا بحرب إبادة بحجة أنهم شكلوا خطرًا على 
الهزيمة،  في  السبب  وكانوا  القومي  تركيا  أمن 
إردوغان بإمبراطورية جديدة  انتكاس حلم  ومع 
أخاف أن يدفع األكراد الثمن، هذه المرة، بحجة 
أمن تركيا القومي بعد أكثر من قرن من مذبحة 

األرمن.

الواقع  أن  على  تنبئ  الواقع،  في  فنتازيا  الملتقطة  الزاوية  لكن 
الكتابات  هذه  الكتاب.  خيال  من  غرائبية  أكثر  شطحاته  أمست 
السردية والشعرية تتميز عن الكتابة الليبية السابقة بأنها ُكتبت 
مدن  حرب  وهي  عنها،  الناتجة  األهلية  والحرب  الثورة،  زمن  في 
وشوارع، وقودها جيل الكتاب من أخوتهم، وجيرانهم، وزمالئهم، 
القتل  وقت  في  بالفجيعة،  تهجس  لذا  وأحبتهم،  وأصدقائهم، 

المجان والصدفة والعبث.
النظام  رأس  هو  سقط  فما  بعد،  القذافي  نظام  يسقط  لم 
العقيد في كتابه األخضر، حيث قال: بعد  ليبيا كما تنبأ  فحسب، 
على  عاما،  بعد خمسين  اآلن  الفوضى،  تعم  الجماهيرية  سقوط 
انقالبه العسكري المشؤوم، يتحقق ما عمل من أجله، خالل العقود 
التي جعل فيها )ليبيا في األسر(، وهكذا الفوضى، بل الحرب األهلية 

تعم بالد العرب، وليبيا في القلب.
تتلو موجة،  العربي لم يتحقق بعد، ألنه موجة  الربيع  ما بعد 
ما  أن  ما  يبين  والجزائر،  والسودان  اآلن  لبنان  ما يحدث في  عّل 
يحدث، في دول الربيع السابقة، عدم التحقق حتى اآلن، في هذا 
اإلطار يمكن أن أعتبر كتاب )شمس على نوافذ مغلقة(، ليس كتابة 
إبداعية أكثر حرية مما كان فحسب، بل كتابة إبداعية نوعية، لم 
نلم بأبعادها بعد، فالكتابة التي تكتب اآلن، نوعية غير مسبوقة، 
وموضوعة شائكة، إنها شبكة تحوالت ومتغيرات، مربوطة أيضا 

بالعصر السبراني الذي أشرت إليه.

يلتقي إردوغان 
وعقيدة حزبه 

اإلخواني مع 
تنظيم الدولة 
اإلسالمية في 

مبدأ رئيسي 
يجمع بينهما وهو 
الحلم بالخالفة أو 
أستاذية العالم، 

وال مانع لديه 
أن يضع يده مع 

هذا التنظيم، 
الذي قد يشكل 

خطرًا على تركيا 
في املستقبل لو 

حصل أي سوء 
تفاهم

نقد على الهوية )2-2(

نقطة أخرى وردت في المقال موضوع النقاش أرى ضرورة مناقشتها وهي قوله »ما سبق يعطيني 
انطباعًا بأن طرابيشي ال يحمل ودًا، أو احترمًا، لإلسالم وأهله«. أواًل نحن نرحب بقول الكاتب »يعطيني 
انطباعًا«، فهو هنا لم يكن جازمًا. لكنني سأتجاوز مسألة )عدم احترام طرابيشي لإلسالم وأهله( في هذا 
االنطباع وأقتصر على مسألة الود. فالود عاطفة فيها محاباة. والمحاباة ليست أمرًا محمودًا في النقد 
الموضوعي والبحوث العلمية. الجابري نفسه ال نجد فيما اطلعنا عليه من كتاباته »ودًا لإلسالم«. ألنه 
يقوم بنقد من وجهة نظر اإلبستمولوجيا epistemology )التي نفضل ترجمتها: أصول المعرفة، تأثرًا 
بالمفكر األلسني التونسي عبد السالم المسدي الذي يقترح ترجمتها بـ »األصولية«( واإلبستمولوجيا 
تتضمن الصرامة وليس الود أو التعاطف أو المحاباة. أنا أرى أنه في البحوث والدراسات المتعلقة بالفكر 
والنقد الفكري يكون الود في اختيار الموضوع. فأنا قد أتعاطف مع كاتب ما ألنني أرى أنه لم ينل ما 
يستحقه من النقد وتسليط األضواء عليه. لكنني حين أشرع في العملية النقدية يتعطل هذا الود وتصبح 
محمد  يصفني  أن  هنا  )أخشى  والدليل  والحكم  المحك  جادًا مسؤواًل، هي  ناقدًا  كنت  إذا  الموضوعية، 

خليفة بأنني أؤله الموضوعية!(.
فرقة  هي  التي  »الزيدية«  عن  كتابه  مقدمة  في  محمود صبحي*  أحمد  د.  يقول  الصدد  هذا  وفي 
كالمية شيعية »وانتمائي المذهبي إلى إحدى هذه الفرق - أعني أهل السنة- لم يكن بحال ما سبياًل 
أو  العرض  النزاهة – سواء في  ]...[ ومن ثم سعيت أن تكون  التحامل على فرق مخالفة لمذهبي  إلى 

التعقيب – مقصدي« )ص 9(.
األيديولوجي  األثر  أن  يقرر  حين  »عقيدة«  الماركسية  اعتباره  هي  أيضًا،  ماقشتها  أود  ثانية  نقطة 
الماركسية باعتبارها عقيدة  »يمكن أن يحدثه الدين اإلسالمي، والدين المسيحي، ويمكن أن تحدثه 
المعنى  ذلك  في  بما  المعاني،  من  معنى  بأي  عقيدة  ليست  فالماركسية  دينًا«.  تسم  لم  إن  و  نظيرة 
المجازي. الماركسية فلسفة مثلها مثل األرسطية واألفالطونية والديكارتية والكانتية والخلدونية... إلخ، 
لها وجهة نظر وموقف من القضايا التي تشغل العقل والضمير اإلنسانيين وعالجتها الفلسفات السابقة، 
وتتضمن منهجًا تحليليًا تحلل على أساسه هذه المسائل. الفلسفات »قناعات« وليست »عقائد إيمانية«. 
ومن هنا فالفلسفات مرنة وقابلة للتطوير والتعديل والمراجعة والتنقيح، حتى من قبل الفيلسوف نفسه 
التي أدلى بها في شبابه أو يعدلها. وهذا أمر  الذي يمكن أن يتراجع في كبره عن بعض األطروحات 
غير ممكن مع العقائد. وفي هذا السياق )سياق مبدأ المراجعة في الفلسفات، وفي الفلسفة الماركسية 
أحد  إيراد شاهد، قد ال يكون كافيًا، ولكنه دال، من  التي يعدها محمد خليفة عقيدة( يمكننا  تحديدًا، 
التصور  حول  ماركس:  إلى  هيجل  »من  كتابه  في  كيلة  سالمة  يقول  العرب.  الماركسيين  المنظرين 
المادي للتاريخ«**: »أنا ال أشير هنا إلى الماركسية الرائجة، بل إلى الماركسية المتجددة استنادًا إلى 
»روح« الماركسية األصلية، أي إلى منهجيتها. وبالتالي فنحن إزاء إعادة إنتاج لها انطالقًا من خبراتها 
مفهوم   ...« ويقول   .)386 )ص  الواقعية«  الظروف  من  انطالقًا  وأيضًا  مشكالتها(  )وبالتالي  السابقة 
ماركس للشرق )وهمي(، ومتأثر بالدراسات االستشراقية« )ص 393(. مثل هذا الكالم يعتبر كفرًا وخروجًا 
عن الملة في العقائد. لكنه مشروع في الفلسفات )= القناعات(. أنا أتفق مع محمد خليفة أن ثمة تعصبًا 
فكريًا، لدى بعض أتباع أية فلسفة، وهو موجود في الماركسية، وهذا التعصب، في أية فلسفة، هو رؤية 
»القطعية«،  أو  »الوثوقية«  التوجه صفة  الديني. يطلق على هذا  الوثوقي  اإليمان  تقترب من  وثوقية 
على  يطلق  الذي  »التشدد«  أو  »التزمت«  لمصطلح  رديفة  هنا  والدوغما  »الدوغما«.  السائد  وبالتعبير 
التوجه الديني المتعصب. ربما ما يجعل البعض يصف الماركسية بأنها دين أو عقيدة، كون الماركسية، 
مثل بعض األديان، تسعى إلى تغيير العالم، وليس إلى مجرد تحليله، مثل الفلسفات األخرى، كما يصرح 

ماركس.
اكتفينا  لكننا  نقاش،  إلى  تحتاج  النقد«  »فضاء  خليفة  محمد  مقال  في  أخرى  نقاطًا  ثمة  أن  الواقع 
ارتأينا أنه أهم هذه النقاط. ولم يكن قصدنا الدفاع عن شخص ضد آخر، وأنما تقصدنا  بمناقشة ما 

معالجة بعض األفكار المطروحة من زاوية معرفية.
* د. أحمد محمود صبحي. في علم الكالم: دراسية فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين. 3 

الزيدية. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. ط3. 1991
الثقافي.  المرايا لإلنتاج  دار  للتاريخ.  المادي  التصور  إلى ماركس: حول  ** سالمة كيلة. من هيجل 

القاهرة. ط2. 2018.

عند اطالعي على مقالة األستاذ عمر الككلي المعنونة »نقد على الهوية«، التي ناقش فيها ما كتبته أنا قبلها 
تحت عنوان »فضاء نقد النقد«، كان أول ما فكرت فيه هو عدم التعليق أو الرد، ليس ألن الموضوع ال يستحق 
وإنما لمشاغل أخرى. وبالرغم مما سلف غيرت موقفي ألن الحوار شيق، ونقدي، ومنضبط، وأكثر جدوى من 

حوار البنادق والمدافع حول العاصمة.
وسأبدأ من حيث بدأ الككلي مقالته »نقد على الهوية«، حيث افتتح المقالة بعبارة للراحل نصر حامد 
أبوزيد يقول فيها: »حين يذكر موضوع الدراسات اإلسالمية، يبدأ الناس يفكرون باإليمان وليس بالبحث 
العلمي!«. وقبل مناقشة العبارة البد لي من تحديد موقفي من نصر حامد أبوزيد وفكره: في الجملة يبدو 
لي أبوزيد مستشرًقا »يدرس اإلسالم من الخارج« أكثر منه مفكرًا مسلمًا »يفقه اإلسالم أصواًل وفروعًا«. 
درس أبوزيد اإلسالم بمصطلحات تعكس مفاهيم ومناهج غربية، والدليل على ذلك العبارة محل االستشهاد 
فاإليمان عندي، أنا المسلم، من مواضيع البحث العلمي، وأبو زيد يخرجه من تلك الدائرة ضمنًا. ومثل هذا 
الموقف ال يمكن قبوله إال أن يصدر عن بعض المستشرقين؛ فالتفرقة بين العلم واإليمان تنفع في أوروبا 
ألنه منهجها المعتمد، وال تنفع عندنا ألنه ناقض لمفهوم العلم عند المسلمين. ولتفصيل ما سبق من 
مجمل القول سأقوم بنقد مفهومين من المفاهيم التي يختلف فيها المسلمون عن غير المسلمين، وهما 

مفهوم العلم »أواًل«، ومفهوم المعرفة »ثانيًا«.
أواًل- مفهوم العلم

الوحي هو أول العلم عند المسلمين، واستبعاد الوحي هو أول العلم عند األوروبيين.
لماذا؟

ألن الوحي عند المسلمين هو القرآن/ الكتاب العزيز الذي »ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، 
تنزيل من حكيم حميد«. أما الوحي عند األوروبيين فهو التوراة واإلنجيل؛ وهما كتابان منزالن في األصل، 
لكن أهلهما زادوا فيهما من الباطل ما جعل طبعة اإلنجيل لسنة 1881 تحمل ثالثين ألف تصويب، منها 

خمسة آالف حتى يستقيم السياق ويتماسك »يمكن مراجعة الموسوعة البريطانية بالخصوص«.
أبناء المسلمين الذين تدربوا على مناهج أوروبية، وتتلمذوا على أساتذة أوروبيين، ابتداًء من طه حسين 
وحتى نصر حامد أبوزيد، مرورًا بمحمد أركون، أصبحوا يحملون المفهوم األوروبي للعلم؛ أي يستبعدون 
القرآن كما استبعدت أوروبا التوراة واإلنجيل. وبالتالي أصبح القرآن أو االعتماد عليه في االستدالل حديًثا/ 

منهجًا غير علمي، طبًقا للمعايير األوروبية.
ومما ال يقل سوًءا عما سبق وصف إدوارد سعيد لتالميذ بعض المستشرقين بأنهم، رغم تعاليهم على 
أبناء جلدتهم، هم في الواقع مجرد مخبرين من ساكنة البالد المستعمرة Native informants، والسيما 
عندما يجلسون عند أقدام أساتذتهم في الغرب. تعلم أبناء المسلمين في الغرب وجلوس بعضهم عند 
أقدام المستشرقين شوش المفاهيم وخلط المناهج حتى أصبحت التفرقة بين المسلم وغير المسلم عيبًا 
منهجيًا، بينما جوهر اإلسالم قائم على ذلك، وقد ُألفت كتب في الملل والنحل »الشهرستاني وابن حزم« 

لتبيان اختالف اإلسالم عن غيره من العقائد والمناهج، واختالف المسلم عن غير المسلم.
ومن نتائج البلبلة على مستوى المفاهيم واالنقالب على مستوى المناهج قلب جهود ابن حزم رأسًا على 
عقب قصد المساواة بين الحق والباطل. قام ابن حزم بنقد التوراة واإلنجيل على أسس علمية - عقالنية 
قبل ألف سنة، فأخذت أوروبا منهج ابن حزم وأعماله لتطبقها على التوراة واإلنجيل بداية، ثم القرآن بعد 
ذلك، لتخرج الثالثة من دائرة العلم، وبكل ما يمثله ذلك من تعسف على مفهوم العلم »عند المسلمين على 
األقل«. قلبت أوروبا منهج ابن حزم للمساواة بين الحق »القرآن« والباطل »أساطير العهد القديم وتحريفات 

العهد الجديد«.
الذين تتلمذوا على يد أساتذة غربيين »مستشرقين وغير مستشرقين« تبنوا نفس  أبناء المسلمين 
السلوك ليكذبوا ما أنزل اهلل باسم »نقد النص« الذي يساوي بين التوراة واإلنجيل والقرآن ويضع ثالثتهم 
خارج دائرة البحث العلمي. هذه الغاية، والوسيلة المؤدية إليها، ال يمكن أن يقبلهما مسلم ويبقى مسلمًا! 
هذه النتيجة يقبلها غير المسلم ألنه يكذب نصوص التوراة واإلنجيل عقاًل، ويكذب القرآن قبل أن يقرأه أو 
بالتبعية لتكذيب التوراة واإلنجيل، فالقضية بالنسبة إليه ليست أن يكون أو ال يكون مسلمًا، فهو ليس 
مسلمًا قبل االطالع على القرآن وبعد اإلطالع عليه. جوهر القضية عند غير المسلم هي أن القرآن والتوراة 

واألنجيل من أسآطير األولين!
عدم االهتمام بنقد المفاهيم األوروبية قبل نقلها إلى الفضاء اإلسالمي، أو االكتفاء بنقلها على عالتها، ال 

يخلق بلبلة على مستوى مفهوم العلم وحسب وإنما على مستوى مفهوم المعرفة كذلك.
ثانيًا- المعرفة

السؤال الذي يجعل مفهوم المعرفة عند المسلم يختلف عن مفهوم المعرفة عند غير المسلم هو اإلجابة 
عن السؤال التالي: هل الوحي من مصادر المعرفة؟

جواب المسلم هو نعم: ألن الوحي عند المسلم هو القرآن.
وجواب غير المسلم هو ال: ألن الوحي عنده مستبعد ألحد سببين إما ألن القرآن عنده ليس وحيًا، وأنه 
من إنشاء كاتب ما، وإما ألنه يساوي بين التوراة واإلنجيل والقرآن، دون اكتراث لحقيقة أن القرآن كتاب عزيز، 

جاء مهيمنًا على »الكتاب« كله، أي ناسخ للتوراة واإلنجيل والشرائع السابقة.
هذا النوع من الفكر والممارسة العلمية بالمعنى األوروبي تجلى عند سيد القمني في محاضرة ألقاها في 
بروكسل »موجودة على اليوتيوب« وفيها قال: »أنا ال أؤمن بوجود الجن«. ومن باب فسر الماَء بعد الجهد 
بالماِء قال »أنا كافر«. وأعتقد أنه فعل ذلك من باب »بيدي ال بيد عمر«، أو بيدي ال بيد شيوخ األزهر بمعنى 

أصح!
قد يستهجن اإلنسان موقف القمني، لكن رب ضارة للقمني نافعة لألمة: تصريح القمني بأنه كافر يقطع 
الطريق على المدافعين على المنهجيات والمواقف الناقضة لإلسالم باسم البحث العلمي. البحث العلمي 
بالمنهجية األوروبية قاد القمني للكفر بوجود الجن رغم أن هناك سورة كاملة في القرآن »رقم 72« تحمل 
ذات االسم: »سورة الجن«. في هذه الحالة يكون الخيار أما تكذيب القرآن وإما تكذيب القمني. تكذيب 

أحدهما وتصديق اآلخر هو معيار التفرقة بين المسلم والقمني في باب العلم والمعرفة.
أخيرًا؛ العلم والمعرفة مجرد عينة لما يحتاج مراجعة ونقد من المفاهيم - وهي بالمئات- حتى ال يظل 
اإلسالم دون مفهوم محدد، أو حتى ال يتحول اإلسالم إلى كلمة فارغة كما يتمنى خصومه. وال ينبغي أن 
ننسى، في هذا السياق، الجهود الجبارة التي تبذل إلفراغ اإلسالم من محتواه العلمي-المعرفي، وحصره في 

الجانب التعبدي الذي ال يزعج مشاريع أشد الناس عداوة للذين آمنوا.

نقد املفاهيم

جمعة بوكليب سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد خليفة
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

 اللقطات األساسية للمشهد الرئيسي  »34«
بأسلوب  مشهد  تصوير  تقنية  يبين  التالي  التوضيح 
االستمرارية الكالسيكية، الوصف مأخوذ من الكتاب المتخصص 
الذي نقتبس منه مواضيع تقنية اإلخراج والتصوير والمونتاج 

وأهم األعمال المصاحبة للفن السينمائي.
اللقطة تمت في سلم ما بين ممثل وممثلة تعاونا في أعمال 
من قبل وتربطهما صداقة. الممثلة قادمة من أعلى السلم، من 
مكتب مدير اإلنتاج ، الذي أخبرها بأن مؤسسته قررت التعاقد 
تجذب  تعد  لم  التي  الصامتة،  األفالم  عهد  ولى  فلقد  معها، 
الناطقة. وكان قد أخبرها بأنهم  السينما  المشاهد وبدأ عهد 

لن يجددوا العقد مع زميلها الذي هو في الواقع من دربها!
قسم المخرج المشهد بأربع لقطات:

- اللقطة الرئيسية وهي اإلطار، وهي موسعة تشمل السلم 
ردهة  أمام  العليا  فسحته  في  يتحركون  ممن  وعددًا  بالكامل 
الممثلة  تظهر  األرض.  من  المتدرج  السلم  وأيضًا  المكاتب، 
تهم  وهي  منها  مقتربًا  الممثل  يصعد  فيما  السلم،  أعلى  في 
نازلة،  الممثلة  نجاح  واضحة  المفارقة  وبالطبع  بالنزول. 

واالستغناء عن الممثل وهو صاعد.
الممثلة،  خلف  من  واحدة  »اعتراضية«،  لقطات  أربع  ثم   -
استغنوا عنه،  أنهم  الممثل متبسمًا، فهو ال يعرف  ونرى وجه 

والممثلة تنتبه أيضًا إلى أنه ال يعلم عما حدث.
من  ثانية  ولقطة   -
فيها  وتظهر  الممثل  خلف 
أيضًا،  متبسمة  الممثلة 
محاولة أال تكون هي مَن يخبر 

زميلها.
من  الثالثة  اللقطة   -
تكتب  وهي  واحدة،  جانبيهما 
أو  هاتف،  رقم  يبدو  فيما  له 

مالحظة ما .
الرابعة هي  اللقطة  ثم   -
في آخر السلم وهو في أعاله!

ذلك يعني في عمومه ومن بعد المونتاج عبارة عن مشهد 
واحد وأطر مرتبطة به يقوم المخرج من خاللها بالكتابة عبر 
لتفصيل  اإلدراج هذه  إن لقطات  لنتلقى ما يريد قوله.  الصور 
مثل  واحدة،  بلقطة  نفذ  أنه  لو  تفاصيله  تضيع  قد  مشهد 
اللقطة التي تكتب فيها الممثلة ورقة للمثل، وفي الغالب تشير 
اللقطات االعتراضية إلى تفاصيل ال تعد جزءًا أساسيًا أو مباشرًا 

للمحادثة، وهي غالبًا ما توظف لتغطية أخطاء االستمرارية.
مونتاج االستمرارية يحتاج إلى ستة مبادئ:

1 - استمرارية »الميزانسين«، أي محتوى لقطة مشتركة. 
وإضاءة  لباس  أو  بيئة  من  اللقطة  لمحتوى  التفصيل  وهو 
وحركة الممثلين، ويشترط في االستمرارية عدم تبدل أساس 

اللقطة الرئيسية.
الصوت  طبقة  تظل  أن  بمعنى  األداء،  استمرارية   -  2

واالنفعال بالمستوى نفسه في اللقطات كلها.
3 - استمرار التوجه المكاني، فإن كانت على سبيل المثال 
الممثلة تنظر نحو النافذة فال ينبغي أن تكون أي من اللقطات 

األربع تصورها وهي ال تنظر إلى النافذة.
بحيث  اللقطة،  حجم  تغيير  مستوى  على  المحافظة   -  4
تكون مختلفة في الحجم والزاوية لتتجاور بشكل جيد ومقبول، 
تقنية  عن  تبعدنا  فقد  السريعة  اللقطة  إلى  االنتباه  ويجب 

االستمرارية.
5 - االنتباه إلى مستوى نظر عين الممثل، ينبغي أن يظل 

بالمستوى نفسه عند االنتقال من لقطة إلى أخرى.
لصق  عند  وأيضًا  القطع  عند  الممثل  حال  اختبار   - د   6
تكتب  وهي  اليد  حالة  تظل  أن  بمعنى  األخرى،  اللقطات 
في  البكاء  أو  االبتسامة  أو  اليد  رفع  وحالة  نفسه،  بالمستوى 

الحال نفسه عند توظيف التصوير من زاوية أخرى .
سنواصل الموضوع في الحلقة القادمة.

اللقطة تمت في سلم ما بين ممثل 
وممثلة تعاونا في أعمال من قبل 

وتربطهما صداقة
مهمة مثيرة الستكشاف حفريات مدينة طلميثة تحت املاء

قام مركز اآلثار البحرية بمهمة حفرية تحت الماء بمدينة 
مصلحة  رئيس  من  بتكليف  أيام،   8 لمدة  استمرت  طلميثة 
وتدريبية،  فنية  ألهداف  المهمة  مت  ونُظِّ الليبية.  اآلثار 
مع  العاملة  الفرنسية  البعثة  رئيس  مع  والتنسيق  بالتعاون 
األجنبية،  البعثات  شؤون  قسم  طريق  عن  اآلثار  مصلحة 
لالستعانة بمعداتهم في أداء المهمه. وباشر الفريق بقيادة 
رئيس مركز اآلثار البحرية، خالد دخيل، بتحديد منطقة عمل 
داخل البحر بنحو كيلو متر وبعرض نصف كيلو متر، ثم بدأت 

أعمال المسح واالستكشاف والتوثيق.
المتوسط  البحر  شاطيء  على  طلميثة  مدينة  وتعد 
الخمسة  المدن  إقليم  أركان  أحد  سيرينايكا  إقليم  في 
»البينتابوليس«، وكانت أخصب المناطق الزراعية بسهولها 

ومراعيها، وأكثرها إنتاجًا للحبوب والثمار والغالل.
القوريني«  الفيلسوف واألديب »سنيسيوس  وتعد رسائل 
أهم  للميالد   413  -  370 سنة  المدينة  في  عاش  الذي 
مع  جنب  إلى  جنبًا  طلميثة،  تاريخ  عن  التاريخية  المصادر 
كتابي  مؤلف  »بروكوبيوس«  البيزنطي  المؤرخ  مدونات 
»التاريخ السري«، و»رسالة في البناء«، إضافة إلى النقائش، 
كاملة  صفحات  فرد  عن  أسفرت  التي  األثرية  والحفريات 
واإلعالم  العامة  العالقات  مكتب  حسب  المدينة،  تاريخ  من 

بمصلحة اآلثار الليبية.
»فيسبوك«:  على  المصلحة  صفحة  نشرته  ما  ووفق 
منذ  والمستكشفين  الرحالة  من  عددًا  الموقع  »استقطب 
بدايات القرن الثامن عشر، حيث زارها الرحالة »كلود المير« 
 ،1730 سنة  »جرانجير«  والرحالة   ،1706  -  1705 سنة 
و»جيمس بروس« 1768، و»سير فيللي« في العام 1811 - 
1812، وخالل القرن التاسع عشر أعد األخوان »بيتشي« سنة 
1828 أول المخططات األثرية للمدينة، ونشر »جان ريموند 

اآلثار  عالم  وكان  الموقع،  حول  مالحظات  مرة  ألول  باشو« 
النشاط  عمليات  أطلق  من  أول  تشايلد«  »جولد  البريطاني 
 -  1959 الفترة من  الجادة خالل  العلمية  األبحاث  أو  األثري 
نقل  عمليات  أول  أن  إلى  التاريخية  المراجع  وتشير   ،1964
آثار من المدينة تمت سنة 1851 قام بها القنصل الفرنسي 
كتابي  نقش  اقتلع  أن  بعد  بورفيل،  دي  فاتيير  بنغازي،  في 
قرار  نص  يحمل  الدوق  قصر  أو  القائد  مقر  جدران  أحد  من 
»أناستاسيوس« الذي يرقى تاريخه إلى مطلع القرن السادس 

الميالدي، وتم نقله إلى متحف اللوفر بباريس«.
وفي  البحر،  ضفاف  على  بإطاللة  طلميثة  موقع  ويتميز 
تتميز  منطقة  وسط  األخضر،  الجبل  مرتفعات  الخلفية 
واديين  بين  متواصلة،  ساحلية  وتعرجات  وعرة،  بتضاريس 
للمدينة،  طبيعيًّا  تحصينًا  شكل  ما  و»خنبش«،  »زوانة« 
فضاًل عن توسطها المسافة بين مدن طرابلس واإلسكندرية 
وأثينا، والمقدرة بنحو 1000 كيلومتر، وهي المسافة الفاصلة 

بين طلميثة، والمدن الثالثة.

طلميثة  برزت  الميالد،  قبل  السابع  القرن  منتصف  وفي 
بين  )المرج(  برقة  لمدينة  وميناء  اإلغريقية،  المدن  ضمن 
سنة  لإلسكندر  وخضعت  الميالد  قبل  و650   675 العامين 
القرن  في  الرومان  ووقعت تحت سيطرة  الميالد،  قبل   331
خالل  البيزنطيين  سيف  تحت  واندرجت  الميالد،  قبل  األول 
الثاني  بطليموس  الملك  وأطلق  للميالد.  الخامس  القرن 
فيالدلفوس اسمه عليها بعد زواجه من برنيق ابنة ماجوس 
ملك قورينا، وشهدت المدينة أوج ازدهارها في عهده )-258 
ق.م،   74 سنة  خالل  الرومان  عليها  وسيطر  ق.م،   )  246
حيث شهدت المدينة نشاًطا أدى إلى ازدهارها حتى أضحت 

عاصمة إلقليم برقة إلى القرن الخامس للميالد.
والخزانات  الفخمة  القصور  بقايا  المدينة  آثار  وتضم 
في  الرومانية  المياه  صهاريج  أكبر  من  تعد  التي  الكبيرة، 
نظام  واضح  بشكل  المدينة  في  يظهر  كما  أفريقيا،  شمال 
خالل  المالطي  هيبوداموس  أسسه  الذي  الشبكية،  الطرق 
ويظهر  الهيلينستية،  األصول  يؤكد  ما  الخامس،  القرن 
الطرق،  تعامد  على  القائم  الشبكي  النظام  المدينة  مخطط 
من  شبكة  أنها  على  تام  بوضوح  شوارعها  تمييز  يجعل  ما 
الجزر بمساحة 100 × 500 قدمًا بلطميًّا أي مايعادل 365 
المباني، كما استرعى موقع  × 36.5 مترًا خصصت إلقامة 
مدينة  إلى  مرورهم  الرحالة خالل  من  عدد  اهتمام  المدينة 

شحات، حسب المكتب اإلعالمي.
وتعد طلميثة اليوم قرية صغيرة هادئة وادعة على ضفاف 
مرفأ  تضم  منخفضة،  سكانية  كثافة  ذات  المتوسط،  البحر 
صغيرًا يشغله بعض الصيادين، وبها بعض المحال التجارية، 
ومرافق الخدمات العامة، أما المدينة األثرية الواقعة جنوبًا 
فكشفت الحفريات وأعمال التنقيب فيها عن نحو 43 معلمًا 
شيدت  التي  والحصون  عامة،  ومبانٍ  وفلل  قالع  من  أثريًّا، 
القرن  وبداية  الرابع  القرن  نهاية  المدينة خالل  عن  للدفاع 

الخامس للميالد.

استمرت لمدة ثمانية أيام..
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الوطني  الملتقى  من  الثانية  الدورة  اإلثنين،  أقيمت، 
رفيق  أحمد  الوطن  الفصيح »دورة شاعر  العربي  للشعر  الثاني 
الفقيه حسن بطرابلس، بحضور نخبة  المهدوي«، بدار حسن 
من المثقفين واألدباء واإلعالميين، التي تنظمها الهيئة العامة 

للثقافة.
اسم  اختيار  »إن  اإللكتروني:  موقعها  على  الهيئة  وقالت 
الشاعر الليبي الكبير أحمد رفيق المهدوي عنوانًا لهذا الملتقى 
يأتي تقديرًا له إلبداعه في مجال الشعر، ولدوره الوطني البارز 

والمميز«.
أحمد  الدكتور  للملتقى،  التحضيرية  اللجنة  رئيس  ألقى 
رئيس  وشكر  بالحضور،  مستهلها  في  رحب  كلمة  الرشراش، 
لهذا  ورعايتها  لتبنيها  التسيرية  اللجنة  وأعضاء  الثقافة  هيئة 
الملتقى، وأكد أن هذا الملتقى »محاولة لغرس بذرة في مجال 

الثقافة في ليبيا، خاصة في هذا الوقت«.
الشعر  هو  الفصيح  العربي  الشعر  »إن  الرشراش:  وقال 
ديوان  وهو  الفصحى،  العربية  باللغة  المحكي  أو  المكتوب 
بكلمات  حياتهم  ووصفوا  تاريخهم  حفظوا  به  األول،  العرب 
أخذ  الصادمة  العولمة  ظل  »في  متابعًا:  القلوب«،  لها  تطرب 
اتجاه الشعراء دربًا جديدًا بعيدًا عن الشعر الفصيح الذي يصارع 
شبه االنقراض«. وألقى عضو اللجنة التسييرية للهيئة، محمد 
من  بالحضور  فيها  رحب  للثقافة،  العامة  الهيئة  كلمة  الهدار، 
هذا  إلقامة  وهيأ  أضاء  من  وكل  وضيوف،  وشاعرات  شعراء 
الملتقى. ويأتي هذا الملتقى الذي ترعاه الهيئة العامة للثقافة 
وسلطنة  الخالد  الفن  هذا  على  المحافظة  في  بدورها  »إيمانًا 
موروثة الثقافي«، حسب الهدار. وخالل الحفل، قدم عرضًا مرئيًا 
عن الشاعر أحمد رفيق المهدوي، يحكي سيرة حياته ومسيرته، 

امللتقى الوطني للشعر العربي الفصيح يكرم »شاعر الوطن«
في نسخته الثانية في طربلس..

عرضت مصر السبت كشًفا نادرًا يضم 
محتفظة  ظلت  ملونًا  خشبيًا  تابوتًا   30
وادي  بحالها على مدى عقود في منطقة 
في  الفرعونية  باآلثار  الغنية  الملوك 

األقصر.
لآلثار  األعلى  المجلس  رئيس  وقال 
مصطفى وزيري في مؤتمر صحفي »هذا 
مصرية  بأياد  العساسيف  في  كشف  أول 
وعمال«،  ومرممين  أثريين  من  مكونة 
والعساسيف هي الجبانة الفرعونية الواقعة 

في البر الغربي للنيل في مدينة األقصر.
مؤخرا،  التوابيت  هذه  على  وعثر 
في  السبت  الكشف  اآلثار  وزارة  وعرضت 
حتشبسوت،  لمعبد  الخلفية  المنطقة 
رجااًل  تخص  التي  التوابيت  على  وعثر 
من  واحد  متر  عمق  على  وأطفااًل  ونساء 
سطح األرض في صفين موضوعين فوق 
بعضهما، ويعتقد أن هذه التوابيت تعود 

ألسرة من كبار الكهنة.
عن  البحث  عمليات  أن  وزيري  وشرح 
وادي  في  غربيون  بها  قام  التي  اآلثار 
كشفت  عشر  التاسع  القرن  في  الملوك 
هو  األخير  الكشف  ولكن  ملكية  مقابر 

التوابيت  للكهنة«،وتعود  لـ»خبيئة 
الخشبية إلى األسرة 22 التي حكمت مصر 
قبل قرابة 3 آالف عام »القرن العاشر قبل 

الميالد«.
وغطت التوابيت التي احتفظت بحالها 
اللوتس  ولزهور  لعصافير  رسومات 
باألسود واألخضر واألحمر واألصفر إضافة 
صالح  وقال  هيروغليفية،  نقوش  إلى 
وزارة  من  ترميم  خبير  وهو  عبدالجليل 

اآلثار إنه »تم عمل ترميمات بسيطة لهذه 
التوابيت المحفوظة بحالة جيدة«، وأضاف 
مشيرًا بيده إلى أحد التوابيت »تعتبر في 
حالة ممتازة ألنه لم يكن هناك أي مبنى 
اآلثار  عالم  وكان  المنطقة«،  في  سكني 
موجودًا  حواس  زاهي  الشهير  المصري 
أثناء اإلعالن عن الكشف مرتديًا كالعادة 
وأخذ  بها،  اشتهر  التي  الكاوبوي  قبعة 

معجبوه يلتقطون صورًا سيلفي معه.

مصر تكتشف 30 تابوتا تعود ألكثر من 3 آالف عام ـ»الحجرة والبركة« عبد الرحيم جيران يحصد جائزة املغرب للكتاب ب
في  الفائزين  الجمعة،  المغرب،  توج 
المغرب  لجائزة  والخمسين  الحادية  الدورة 
للكتاب خالل حفل ُأقيم في المكتبة الوطنية 

بالرباط.
الكاتب  السرد  مجال  في  بالجائزة  وفاز 
روايته  عن  جيران  الرحيم  عبد  والناقد 
»الحجرة والبركة«، بينما ذهبت الجائزة في 
مجال الشعر مناصفة بين مصطفى ملح عن 
ديوانه »ال أوبخ أحدًا« باللغة العربية ورشيد 
خالص عن ديوانه »الحرب الشاملة« باللغة 

الفرنسية.
وفي مجال اإلبداع األدبي األمازيغي فازت 
»ثنايا  رواية  عن  العدناني  ملعيد  بالجائزة 
البطلة،  لسان  على  تحكي  التي  الليالي« 
وهي فتاة ميتة، قصة موتها وحياتها، وفاز 
الموجه  األدبي  اإلنتاج  مجال  في  بالجائزة 
كتابه  عن  سوسان  سعيد  محمد  للطفل 
مجال  في  فاز  كما  السماء«،  من  »حورية 
عن  أبالل  عياد  من  كل  االجتماعية  العلوم 
والتدين  الدين  المركب:  »الجهل  كتابه 
وإشكالية تغيير المعتقد الديني في المغرب 
الصادر  كتابه  عن  زكري  وخالد  العربي« 
الحداثة  من  العربية:  »الحداثة  بالفرنسية 
إلى العولمة«. وفي مجال الدراسات األدبية 

والفنية واللغوية فاز الفنان والناقد التشكيلي 
إبراهيم الحيسن عن كتابه »الكاريكاتير في 
الممنوع«  محك  على  السخرية  المغرب: 
في  الدراسات  مجال  في  الجائزة  آلت  فيما 
عن  المنادي  أحمد  إلى  األمازيغية  الثقافة 
وفاز  الحديث«،  األمازيغي  »الشعر  كتابه 
الترجمة  مجال  في  بالجائزة  الطالب  حسن 
قرن  والبعيد:  »القريب  كتاب  ترجمته  عن 
من األنثربولوجيا بالمغرب« للمؤلف حسن 

رشيق.
للكتاب  المغرب  توزيع جائزة  حضر حفل 
للعام 2019 عدد من المسؤولين والمثقفين 
المغربي  العاهل  مستشار  وكذلك  واألدباء، 

للمنظمة  العام  والمدير  أزوالي،  أندري 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 

»إيسيسكو« سالم بن محمد المالك.
الثقافة  وزير  قال  للمناسبة،  كلمة  وفي 
باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة  والشباب 
الحكومة، الحسن عبيابة، إن جائزة المغرب 
للكتاب تمثل لحظة متميزة لتحفيز اإلبداع 
في مختلف الحقول الفكرية. وأبرز أن تدبير 
بشكل  المستقبل  تحديات  ورفع  الحاضر، 
عقالني، ال يمكن أن يتم خارج حركة فكرية 
بعناصر  المجتمع  سير  تؤطر  متواصلة، 
التنشئة السليمة، واالشتغال على فتح آفاق 

الريادة والنبوغ.

وبعد الكلمات والعرض فتحت مساحة البوح بداية من الدكتور 
أحمد الرشراش، والذي رأى في هذه المناسبة أن يقدم أبيات 
لكبار الشعراء العرب كمفتتح للشعر العربي الفصيح. فيما ألقى 
الشعراء المشاركين في الملتقى القصائد الفصيحة، وخصصت 
الشاعرة  لتكريم  االحتفالية  من  جزءًا  للثقافة  العامة  الهيئة 

الراحلة، نجاة إلياس، وقدم درع التكريم الخاص بالدورة الثانية 
وكذلك  القمودي،  حواء  الشاعرة  الدرع  واستلمت  للملتقى، 
عرض مقطع مسجل عن الشاعرة نجاة إلياس، كما كرمت لجنة 
الرفيقات التي أشرفت على جمع شعر شاعر الوطن أحمد رفيق 

المهدوي.

1898، توفي  وُلد المهدوي في فساطو العام 
 11 1961، ودُفن في ليبيا في  6 يوليو  في أثينا في 
بنغازي. 1961، بمقبرة )سيدي عبيد( بمدينة  يوليو 
الثالثة عشرة من عمره، هاجر الشاعر الراحل  في 

إلى مصر، فحصل على االبتدائية ثم الكفاءة ثم 
الوقت، وبعدها  البكالوريا، حسب مسماها في ذاك 

عاد إلى بنغازي.
بنغازي، حتى  ببلدية  الراحل وظيفة سكرتير  شغل 

التي كانت  عزله االحتالل اإليطالي بسبب قصائده 
تهاجم االحتالل وتشعل روح الوطنية في نفوس 

لليبيين. ا
1934، وهناك  هاجر المهدوي إلى تركيا في العام 

1941 ثم  شغل منصب عميد بلدية أدنة في العام 
1946، وانخرط في الحركة  عاد إلى ليبيا في العام 

استقاللها في  ليبيا على  الوطنية حتى توجت بحصول 
1952م. أصدر الملك إدريس السنوسي قرارًا  العام 
العام  الشيوخ، في  المهدوي عضوًا بمجلس  بتعيين 

1952، وحتى 1956.
العقاد مقااًل  وعربيًا، كتب األديب المصري عباس 
في جريدة »األخبار« عن موهبة المهدوي الشعرية، 

الصادق عفيفي كتابًا عنه بعنوان  فيما حرر محمد 
.1959 العام  الليبية« في  »رفيق شاعر الوطنية 

سيرة ومسيرة

 تشكيل لجنة فنية ملتابعة 
املطبوعات في ليبيا

شهد ديوان الهيئة العامة للثقافة 
بحكومة الوفاق الوطني، اجتماع أعضاء 

اللجنة التسييرية بالهيئة ومديري 
اإلدارات، لتشكيل لجنة فنية لمتابعة 

المطبوعات والكتب في المكتبات.
ووضعت اللجنة، األسبوع الماضي، 

تصورا لكيفية متابعة المطبوعات 
الدورية وشبه الدورية والمصنفات 

الفنية المتداولة في المكتبات 
واألماكن العامة، وفقا لإلجراءات 

المعمول بها في قانون المطبوعات 
الليبي، حسب المكتب اإلعالمي للهيئة. 

وخلص االجتماع إلى أن تضم اللجنة 
كال من عضو اللجنة التسييرية، أكرم 
الكاتب، والعضو عبدالحكيم القيادي، 

ومدير إدارة المراكز والبيوت الثقافية، 
عمران شنيشح، وعضو إدارة التنمية 

الثقافية، عصام القبائلي، ومدير إدارة 
المطبوعات، المبروك الغالي، ومدير 
مكتب المتابعة عبدالعظيم التائب.



فن 13

أمجد أبوالعالء:

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

 »ماليفيسنت« يتصدر شباك 
اإليرادات األميركية

تصدر فيلم »ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل« من إنتاج »ديزني« شباك التذاكر في أميركا الشمالية 
خالل عطلة نهاية األسبوع بإيرادات بلغت نحو 36 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« 
المتخصصة. لكن الجزء األول من هذا الفيلم الذي أدت الممثلة األميركية أنجلينا جولي دور البطولة فيه 
أيضًا تفوق على هذا الفيلم الجديد وحقق في األسبوع األول من افتتاحه في العام 2014 إيرادات بلغت 

69.4 مليون دوالر، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
ويتمحور الفيلمان حول الساحرة الشريرة في قصة »سليبينغ بيوتي«، وتؤدي دور الملكة إنغريث في 

هذا الجزء ميشال بفايفر.
وتراجع فيلم »جوكر« من إنتاج »وورنر براذرز« إلى المركز الثاني محققًا إيرادات بلغت 29.2 مليون 
دوالر، وهو من بطولة يواكين فينيكس، وحل في المركز الثالث الفيلم الجديد »زومبيالند: دابل تاب« من 
إنتاج »سوني« بإيرادات بلغ مجموعها 26.7 مليون دوالر، ويشارك في هذا الفيلم وودي هارلسون وإيما 

ستون ولوك ويلسون وروزاريو داوسن.
إنتاج »يونايتد  آدامز فاميلي« المستوحى من أجواء هالوين من  الرابعة فيلم »ذي  المرتبة  وجاء في 
آرتستس« بعائدات مجموعها 16.1 مليون دوالر، وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد 

الستقبال أقارب غريبي األطوار أيضًا.
واحتل المركز الخامس فيلم »جميناي مان« من إنتاج »باراماونت« بإيرادات بلغت 8.5 مليون دوالر، 

وهو من بطولة ويل سميث الذي يؤدي دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شابًا مستنسخًا عنه.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

-6 »أبومنبل« )3.5 مليون دوالر(.
-7 »داونتاون آبي« )3.1 مليون دوالر(.

-8 »جودي« )2.1 مليون دوالر(.
-9 »هاسلرز« )2.1 مليود دوالر(.

-10 »إت: تشابتر 2« )1,5 مليون دوالر(.
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صالح األبيض في رسالته األخيرة: أدعو الليبيني إلى نبذ الخالفات ولم الشمل
توفي الفنان ونجم الكوميديا صالح األبيض، مساء السبت، داخل أحد مستشفيات تونس بعد 

معاناة مع المرض الذي دفعه للترحال مرة إلى الصين، وقبلها مصر وهي الفترة التي أجرينا فيها 
معه حوارا نعيد نشر بعض أجزاء منه تحية وتقديرا لهذا النجم الكبير الذي أبدع في كل أعماله 

سواء على المسرح أو التلفزيون، وهي األعمال التي لم يكتفي بالتمثيل فيها وإنما شارك في 
كتابة معظمها.. وإلى أبرز ما قاله في الحوار..

● ماذا بينت لك الوعكة التي مررت بها على المستويين الفني والسياسي؟
بطبعه،  ومتضامن  عطوف  شعب  هو  الليبي،  الشعب  أن  لي  أكدت  الوعكة  هذه  الحقيقة،  في 
فعدد كبير من أبناء الجالية الليبية هنا في القاهرة جاء من أجل زيارتي في المستشفى التي كنت 

أعالج بها، وأتمنى من اهلل أن يلم شملهم وتبتعد عنهم المشكالت التي تفرق بينهم.
● بعد تجربتك مع المرض.. كيف ترى وضع الفنان الليبي؟

هناك عدد كبير من الفنانين الذين وقعوا فريسة للمرض ولم يجدوا أي شخص يلتفت لهم، 
ولكنني وهلل الحمد وجدت عددًا كبيرًا من الناس المتضامنين معي، وأعتقد أن السبب في ذلك 
بآالمهم..  الناس  لتعريف  سعيهم  عدم  أو  اإلعالم،  قبل  من  عليهم  األضواء  تسليط  عدم  هو 
الفنان في ليبيا متأثر بسبب عدم وجود االستقرار، ألن الفن في ليبيا عمومًا يحتاج إلى استقرار 
المسرح بسبب عدم وجود األمن  الركح في  الدولة، ووقتها سينهض من جديد، ويكفي ركود 

واالستقرار المطلوبين من أجل استمراره.
● دعنا نسترجع بعض ذكريات بداياتك مع الفن؟

في  األول  بالممثل  فزت  حيث  الثانوية،  المدرسة  خالل  من   1985 العام  في  كانت  بداياتي 
في  االشتراك  خالل  من  ذلك  بعد  االنطالقة  لتبدأ  ليبيا،  مستوى  على  المدرسي  المسرح  مهرجان 

9 سنوات،  لمدة  بعد ذلك  وتوقفت  وقتها،  رغم صغر سني  رئيسية  وبأدوار  أربعة عروض مسرحية 
ألعود بعدها بمسرحية من تأليفي بعنوان »سكر فميه« لتتوالى بعدها األعمال مثل »خليل البخيل« 

و»كوشي يا كوشة«، كما شاركت في عدة أعمال تلفزيونية بعد تجربة برنامج »أهاًل« مثل »رمضان في 
رمضان« تأليف الدكتور أسامة الشيخي، و»الطيب درويش« و»الطايح مرفوع« و»ع الماشي« و»دايخ في 
عالم بايخ« وكل هذه األعمال من تأليفي، باإلضافة إلى »المحطة« من تأليف عبدالباسط الجارد، وفي 
2011 قدمنا مسلسل »أبيض شو« والذي صورناه في مدينة اإلنتاج هنا في مصر، وآخر أعمالي  العام 
كان المسلسل اإلذاعي »سنترا فيش« والمقرر إذاعته على محطة »المتوسط« وعدد آخر من المحطات.

●  هل هدفك من كتابة أعمالك هو عدم وجود نصوص وال هذه طريقتك لتقديم ما تريد من 
دراما؟

اليد،  الكتاب، حيث ال يوجد سوى عدد قليل منهم يعد على أصابع  أزمة  ليبيا هي  الكبرى في  أزمتنا 

وكثيرًا ما أقابل كتاب يقدمون لي نصوصًا وبعد قراءتها أجدها ال ترقى لمستوى تقديمها للجمهور، كما 
أن الممثل الذي يمتلك القدرة على كتابة الدراما من األفضل له تقديم عروض من تأليفه، ألنه حينها 
ولكنني  النصوص  بعض  على  الموافقة  إلى  األحيان  بعض  في  ألجأ  أنني  كما  يكتب،  ما  أبعاد  سيدرك 

أضطر إلعادة كتابة المعالجة الدرامية لها من جديد.
● وأين تجد نفسك أكثر سواء في التمثيل أوالكتابة في المسرح أم التلفزيون واإلذاعة؟

المسرح هو أكثر الفنون التي قدمتها األقرب لقلبي، وبرغم صعوبته ومجهوده إال أنني ما زلت 
يحتاج ألمن  المسرح  البالد، ألن  بها  تمر  التي  االستقرار  عدم  حالة  بعد  إليه، خصوصًا  أشتاق 
وأمان من أجل دفع الناس للنزول لمشاهدة العروض المختلفة دون خوف، فالمسرح هو الذي 
قدمني لكل الجمهور الليبي من خالل مسرحية »كوشي يا كوشة« وهي الرواية التي ما زلت 
أتمنى تقديم نصٍّ في مستواها، ورغم أني كاتبها، إال أنني لم أستطع حتى اآلن أن أصل 

لنصٍّ يضاهيها.
●  هل حاولت االشتراك في أي أعمال فنية في مصر؟

أنا لم أحاول من قبل أو أسع، وإن كنت أتمنى ذلك، وكنت أنا والفنان محمد صبحي 
أعمال  أثناء حصولنا على تكريم من جامعة »قاريونس« وتحدثنا عن  قريبًا  تقابلنا  قد 
من  ألبعد  يتطور  ولم  الكالم  مرحلة  عند  انتهى  األمر  أن  إال  المستقبل،  في  مشتركة 

ذلك.
● من الفنانين المصريين الذين تفضل مشاهدتهم؟

سيف  ووحيد  شلبي  ويونس  صالح  وسعيد  إمام  عادل  مثل  القدامى  الفنانين  كل 
ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي وفريد شوقي ومحمود المليجي، فهذه األسماء لها ثقل 
كبير، وتجدهم عالقين في الذاكرة ومن السهل حفظ أسمائهم، أما اآلن ال أتذكر اسم 

أي فنان.
● وما رأيك في تعليق األستاذ محمد عقيلة العمامي على دورك في »كوشي يا 

كوشة« وأنك وصلت ألداء الفنان محمود عبدالعزيز في »الكيت كات«؟
محمود عبدالعزيز هو فنان عبقري وغول تمثيل، رحمة اهلل عليه، ومن الممكن أن يكون 
جسدت  حيث  الشخصية،  في  الصغيرة  التفاصيل  بعض  ناحية  من  صحيحًا  »العمامي«  كالم 
شخصية كفيف على المسرح، ولعل مشهد بحثي عن »الطاقية« بعدما سقطت مني على خشبة 
البحث عنها بيدي مثلما يفعل أي كفيف، وهو ما جعله يقول ما قاله  المسرح والتقاطي لها بعد 

عني.
●  ما هي رسالتك للشعب الليبي والعربي عموما؟

والخالفات،  األحقاد  بنسيان  وأطالبهم  الخير،  على  ويجمعكم  قلوبكم،  بين  يؤلف  أن  اهلل  من  أتمنى 
ويجب عليهم تقديم بعض التنازالت من أجل لم الشمل الذي سيساهم في بناء دولتنا ليبيا من جديد. 
في  إقامتي  أثناء  لي  الرائع  استقبالهم  على  وإعزاز  تقدير  بتحية  وقيادته  المصري  للشعب  أتوجه  كما 

المستشفى، سواء من األطباء أو الممرضين.

في حوار أجرته معه »الوسط« أثناء عالجه بالقاهرة

يجمع فنانين من 7 دول عربية

انطالق تصوير الفيلم »دراهم« في أبوظبي
انطلق في أبوظبي تصوير الفيلم السينمائي الجديد »دراهم« للمخرج جرير المردود والكاتب أمير األشمل، 
ويحمل الفيلم أفكارا واقعية، حيث تدور أحداثه حول مسألة المال وتأثيره في سلوكيات عدد كبير من الناس، 
كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة اآلالف في المجتمعات العربية عامة والخليجية خاصة.
وأشار كاتب ومنتج العمل أمير األشمل إلى أهمية العمل الذي يواكب مسيرة الدراما الخليجية، وقال في بيان: 
»المحور الرئيسي للفيلم هو المال، حيث يعالج قضايا اجتماعية أهمها دور المال السلبي في حياة اإلنسان، عندما 
يدفع البعض إلى ارتكاب جريمة بسببه.. كل إنسان منا عانى من المال رغم أهميته لإلنسان وسعيه للحصول 

عليه«.
وأضاف: »دورنا كشركة إنتاج يكمن في محاولة مواكبة مسيرة الدراما في الخليج، فالعمل الدرامي هو األكثر 

انتشارا في الفترة الحالية في الساحة الفنية، كما توجهنا لألفالم ألن الساحة تفتقر إلى األفالم بشكل خاص«.
من جهته، شدد المخرج جرير المردود على أهمية القضايا التي يتناولها الفيلم، موضحا أن قصة العمل 

واقعية ألبعد حد، نظرا لوجود كثير من الناس ممن يفعلون المستحيل للحصول على المال.
فأي  العالم،  في  األهم  القضية  تعتبر  التي  المال  قضية  يطرح  اجتماعي  »الفيلم  المردود:  وأضاف 

تؤدي  ضعف  بنقاط  يتسبب  الذي  للمال،  وحبه  طمعه  نتيجة  المستحيل  يفعل  قد  شخص 
بالبعض إلى مراحل متقدمة من عدم المسؤولية«.

منه  يولد  مما  الطفل،  مع  السلبي  والتعامل  األسرة  حياة  الفيلم  يتناول  »كما  وتابع: 
شخصا شريرا، يعمل أي شيء ألجل المال، ويصور تسبب األب واألم بخالفاتهما إلى 

تدهور وضع األوالد.. نطرح ونعالج األمور المتعلقة باألهل والتعنيف والزواج اإلجباري 
الذي يتسبب في كل مرة بكارثة تصيب العائلة التي تنتج عنه«.

بتجسيدها  الكبيرة  سعادتها  عن  فعبرت  حسين،  مريم  العمل  بطلة  أما 
ممتع  لكنه  ومعقد،  الدور صعب  أن  إلى  انتظرتها طويال، مشيرة  شخصية 
جدا بعد غيابها عن الساحة الفنية، كما وجهت الشكر إلى الكاتب والمنتج 

المخرج، وكل العاملين في الفيلم.
وتابعت: »دوري مركب وصعب، لكن هذا ما انتظرته منذ زمن، ألعب 

موضحة:  فيه«،  رئيسي  ومحور  الفيلم،  أبطال  من  وهي  شمس  دور 
تنجح في حب  ولم  بالغصب،  األهل  زواج  تزوجت  فتاة  »الشخصية هي 
زوجها.. جو العائلة الذي عاشته بال حب أو انسجام أو تفاهم، نتجت عنه 

أحداث مثيرة ومشاكل كثيرة«.
والمغرب  وتونس  واإلمارات  األردن  من  نجوم  الفيلم  في  ويشارك 

وعبداهلل  شاكر  وآالء  حسين  مريم  منهم:  واليمن،  والسعودية  وسورية 
بن حيدر وهدى الغانم وأحمد العمري وأحمد فاضل وشيخة البحرينية ولبنا 

الحسن وفريال الزياري وأسماء القرطبي وميريم السويدي وإبراهيم الدسماني 
وفاطمة البندري وماهر مزوق ويارا خضير. كما تولى مدير إدارة االنتاج في الفيلم 

يوسف أرناؤوط. والعمل من إنتاج شركة »العنود برودكشن«.

أنقاض  فوق  صامدًا  وحده  بقي  لوح  أمام 
الراب  مغني  صوت  يصدح  مدمرة،  مدرسة 
السوري أمير المُعري ضد قوات النظام وحليفتها 
إدلب،  محافظته  أنهكت  التي  وطائراتها  روسيا 
والمعارضة،  الجهادية  الفصائل  ضد  أيضًا  لكن 
وإغالق  التعليم  على  القيود  ضد  الصوت  رافعًا 

الجامعات.
العمر،  من  العشرين  البالغ  الشاب،  ويقول 
بلحيته السوداء المشذبة بعناية لوكالة »فرانس 
الغناء  من  النوع  هذا  ألن  الراب  »اخترت  برس«، 
الديكتاتورية  ضد  يحكي  السياسة..  على  يرتكز 
واالستبداد وفساد الحكومة وقضايا اجتماعية لدى 

الشباب«.
قبل أسبوعين، ظهر أمير في أول فيديو له على 
وسائل التواصل االجتماعي، واقًفا أمام لوح أخضر 
اللون مألته آثار الرصاص، ثم وسط أنقاض مبنى 
يبقَ  ولم  ركام  كوم  استحالت  مدرسة  أو  مدمر، 

منها سوى جدارية ملونة ترحب بالعيد.
مسبوقة  غير  مبادرة  إطار  في  الفيديو  يأتي 
التي  سورية،  غرب  شمال  في  إدلب  محافظة  في 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  عليها  تسيطر 
نفوًذا،  أقل  فيها فصائل معارضة  وتنتشر  سابًقا( 
وتتعرض منذ أشهر لهجوم عسكري عنيف على يد 

قوات النظام وحليفتها روسيا.
يروي  الجبهات«،  »عكل  بعنوان  الفيديو  في 
أمير معاناة أهل إدلب على يد قوات النظام وروسيا 
أو الفصائل الجهادية والمقاتلة، مركزًا خصوصًا 

قصف  تحت  فقد  الذي  التعليم  قطاع  أزمة  على 
عليه  فرضت  فيما  منشآته،  من  الكثير  النظام 
عديد  بموجبها  أغلقت  قيودًا  الشام  تحرير  هيئة 

الجامعات.
ويقول أمير في منزله، حيث االستوديو البسيط 
ألنه  اإلعجاب  الفيديو  »القى  بيده،  صنعه  الذي 
يتحدث عما هو موجود في قلب الشعب«، مشيرًا 
إلى »تنازع الفصائل وتجاوزاتها في حق المدنيين 
سياسيًا واقتصاديًا، والتصعيد الروسي واألسدي 

في هذه المدة، والطالب التي تتشرد«.
مع  بالتعاون  أنتجها  التي  األغنية  في  ويقول 
طلبنا  لما  بالليالي  »اندفنا  لبنان  من  فنانين 
زت  محجّر.  الفكر  لو  التظاهر  ينفع  رح  ما  العال. 
المقرّر الجامعة انختمت بالشمع األحمر.. إزعل ع 

مستقبلي الدراسي وال 2000 طالب انطردوا من 
الكراسي«. ويضيف »ع مين بدي إزعل على رفيقي 
بيمتزج  الدم  لمّا  هالمشهد  ع  استشهد..  يلي 

بالدفتر واألشالء عم تتعدّد«.
في الفيديو، يظهر مواطنون من مناطق عدة 
الموسيقى،  نغم  مع  وجوههم  يهزون  إدلب  في 
ومتطوعان  مبتورة  يده  ورجل  محجبة  امرأة 
مناطق  في  المدني  )الدفاع  البيضاء  الخوذ  في 
الشطرنج  يلعبان  وطفالن  وحالق  المعارضة( 

وغيرهم كثر.
إدلب،  في  أنواعها  على  الفصائل  أمير  وينتقد 
الجهة  تعتبر  التي  الشام  تحرير  هيئة  خصوصًا 

اآلمرة الناهية في المحافظة.
حساسة،  داخلية  مواضيع  إلى  يتطرق  وكونه 
مع  يعملون  أشخاص  من  تحذيرات  أمير  تلقى 
الفصائل تطلب منه تخفيف حدة انتقاداته، إال أنه 
لم يأبه بها، بل يقول: »لم أخف خالل التصوير.. 
قلته  ما  مع  تفاعل  والجميع  معي  كله  فالشعب 

والمواضيع المطروحة في األغنية«.
ويضيف: »أريد أن أحكي عما أراه«.

تنقل أمير خالل السنوات الماضية بين تركيا، 
التي لجأ لها من أجل الحصول على فرصة عمل، 
أخيرًا  فيها  استقر  التي  النعمان  معرة  ومدينته 
بعدما قتل شقيقه برصاص حرس الحدود التركي 

أثناء محاولته العبور.
إثر عودته إلى معرة النعمان، اشترى أمير عدة 
التسجيل وأنشأ لنفسه استوديو بسيًطا، وصنع في 
للبيض  مخصصة  كرتون  علب  من  الزوايا  إحدى 

مكانًا للتسجيل وضع فيه ميكروفونًا صغيرًا.

بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو
معارضا النظام وسورية والفصائل الجهادية

مغني راب سوري ينقل وجع أهل إدلب»األيرلندي« يفتتح الدورة 41 ملهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«

الدولي«  السينمائي  كشف مهرجان »القاهرة 
مارتن  الشهير  للمخرج  »األيرلندي«  فيلم  اختيار 
سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة 41 التي 
المقبل،  نوفمبر  و29   20 من  الفترة  خالل  تقام 

بدار األوبرا المصرية.
الفيلم من إنتاج شبكة »نتفليكس«، وأحداثه 
»سمعت  براندت  تشارلز  كتاب  من  مستوحاة 
بطولته  في  ويشارك  المنازل«،  تطلون  أنكم 
آل  هم  األوسكار،  على  حاصلين  نجوم  ثالثة 
باتشينو وجو بيشي وثالثهم هو روبرت دي نيرو 

المخرج  مع  له  تعاون  تاسع  الفيلم  يشهد  الذي 
مارتن سكورسيزي.

لالفتتاح،  »األيرلندي«  فيلم  اختيار  عن 
»القاهرة  رئيس  حفظي  محمد  المنتج  قال 
لمارتن  »األيرلندي«  فيلم  إن  السينمائي«، 
سكورسيزي هو تجربة سينمائية متكاملة يزينها 
مؤكدًا  العالم،  ممثلي  أهم  من  تمثيلي  أداء 
لمهرجان   41 الدورة  الفتتاح  بالفخر  يشعر  أنه 
التي  الملحمية  الفنية  التحفة  بهذه  القاهرة 

صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها.
عرضًا  المهرجان سينظم  أن  وأوضح حفظي، 
نوفمبر،  لالفتتاح،21  التالي  اليوم  في  ثانيًا 
القاهرة  لجمهور  ثانية  فرصة  خالله  من  يتيح 

الشاشة  على  الفيلم  لمشاهدة  المتحمس 
شبكة  على  الحًقا  عرضه  بدء  قبل  الكبيرة، 
بإعجاب  الفيلم  يحظى  أن  متوقعًا  »نتفليكس«، 

المهرجان. جمهور 
للسينما  المتابعون  يضعه  الذي  الفيلم 
جوائز  على  ستنافس  التي  األعمال  صدارة  في 
السينما  محبو  عرضه  وينتظر  المقبلة،  األوسكار 
قضى  مشروع  هو  العالم،  حول  مكان  كل  في 
التحضير  في  طوياًل  وقتًا  سكورسيزي  مارتن 
عصابات  صعود  الملحمية  أحداثه  وترصد  له، 
خالل  المتحدة  الواليات  في  المنظمة  الجريمة 
وهي  الثانية،  العالمية  للحرب  التالية  الفترة 
ألحد  تتعرض  أجيال  لعدة  تمتد  التي  الحكاية 
األميركي  التاريخ  في  غموضًا  الجرائم  أكثر 
المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي األسطوري 
في  تعمق  مع  باتشينو،  آل  هوفا«  »جيمي 
ومنافساتها  المنظمة،  للجريمة  الخفية  العوالم 
السلطة  برجال  كبارها  وعالقات  الداخلية 
فرانك  المتقاعد  المقاتل  يظهر  وهنا  والسياسة، 
شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل 
محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن 

العشرين.
أما النجم جو بيشي فيلعب دور زعيم العصابة 
طاقم  مجموعة  بجانب  بوفالينو«،  »راسيل 
كيتل  هارفي  من  كالًّ  يضم  النجوم  من  تمثيل 
وراي رومانو وبوبي كانافال وآنا باكين وستيفن 

غراهام. <   مشهد من فيلم »األيرلندي«

<  السوري  أمير الُمعري

مريم حسين
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سطورا  الباقرمي  الــقــادر  عبد  محمد  سطر 
في  الليبيين  الرياضيين  لألبطال  جديدة 
األوروبــيــة  الــقــارة  ــل  داخ وتحديدا  الــخــارج، 
في  األول  المركز  اقتنص  أن  بعد  العجوز، 
عدة  قبل  قبرص،  بدولة  األجسام  بناء  بطولة 
مدار  على  المنافسات  في  تفوقه  مؤكدة  أيام، 
على  وحصل  سبق  حيث  متتاليين،  موسمين 
التي  السابقة  البطولة  في  الثاني  الترتيب 

الماضي. مايو   20 في  أقيمت 
المنافسات،  في  بقوة  األنظار  لفت  الباقرمي 

المنتخب  تدريبات  إلى  لالنضمام  عرضا  وتلقى 
لكنه  الدولية،  المنافسات  ثم  ومن  القبرصي 
»الوسط«،  إلى  خاصة  تصريحات  في  رفض 
الرياضة  قائال من قبرص »هدفي من ممارسة 
الدولية،  المحافل  في  ليبيا  بلدي  اسم  رفع  هو 
أي  أتعجل  وال  البدايات  في  زلت  ما  وعموما 
قبرص  في  هنا  أعيش  فأنا  براقة،  خطوات 
بالرياضة  ومهتم  العمارة،  كلية  في  كطالب 
وباألخص  أظافري،  نعومه  منذ  عام  بشكل 

األجسام«. بناء 
أهتم  زلت  وال  »كنت  قائال  الباقرمي  وأضاف 
استقر  لكن  عموما،  البدنية  اللياقة  برياضات 

التي  األجسام  بناء  لعبة  في  مؤخرا  الحال  بي 
أن  وأتمنى  الليبيين،  اهتمام  على  تستحوذ 
أحافظ  حيث  الصحيحة،  الخطوات  على  أكون 
تلقيت  وبالفعل  الدراسة،  مع  تدريباتي  على 
لالنضمام  قبرص  في  لي  زمــالء  من  عروضا 
للشباب،  الوطني  المنتخب  تدريبات  إلــى 
في  يتابعوني  كانوا  مدربين  من  بتوجيهات 
وأرحب  العرض  وأنتظر  األخيرة،  المنافسات 
اسم  حساب  على  يكون  ال  أن  بشرط  بــه، 
لي  قدر  فاذا  البعيد،  المستقبل  في  ليبيا  بلدي 
ليبيا  بلدي  تمثيل  أتمنى  اللعبة  في  التقدم 

وأخيرا«. أوال 
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منتخب الكان أفضل 
حال من فريق الشأن

الحدث
زين العابدين

بركان

للشك  مــجــاال  ــدع  بــمــا اليـ ــا  ــح واض ظــهــر 
المحليين  لالعبين  الوطني  منتخبنا  أن 
عقب  المنافسة  ــادر  غ ــذي  ال الـــ»الــشــان« 
خسارته ذهابا وإيابا أمام المنتخب التونسي 
ـــ»شــان«،  ال لنهائيات  التأهل  اليستحق 
من  الكثير  وواجه  كثيرًا  عانى  منتخب  وهو 
نحمله  ال  أن  وعلينا  والتحديات  الظروف 
وجهازه الفني أكثر مما اليحتمل ونلتمس له 
المنافسة  يفتقد ألبسط مقومات  العذر فهو 
هو  وعنوانه  اسمه  من  المحلي  فالمنتخب 
الغائب  المحلي  الليبي  الدوري  وجودة  نتاج 
أكثر  منذ  الكروي  النشاط  عن  والمتوقف 
تأثر  مدى  واضحا  وظهر  أشهر،  خمسة  من 
وحالة  الطويل  السلبي  الفراغ  بهذا  الفريق 
البطالة الكروية التي مر بها الالعبون وحتى 
المباريات  وبعض  التدريبية  المعسكرات 
والتــؤدي  نفعا  التــجــدي  القليلة  الــوديــة 
المحليين  العبيه  وإعداد  تجهيز  فى  الغرض 

المواجهات. لهذه 
غير أن منتخب الكان الذي يعتمد اعتمادا 
من  وزاد  رصيد  من  لديه  ما  على  كبيرا 
في  وينشطون  يجهزون  محترفين  العبين 
وظهر  المستويات،  مختلفة  خارجية  بطوالت 
األولى  وقراءتنا  متابعتنا  خالل  من  واضحا 
لتجربته الدولية الودية األولى أمام محترفي 

المغرب أنه أفضل حاال من منتخب الشأن.
وأنه بإمكاننا أن نعول عليه في المنافسة 
الكان  لنهائيات  التأهل  بطاقتي  إحدى  على 
مبارياته  سيستهل  الذي   2021 الكاميرون 
ملعبه  على  التونسي  المنتخب  بمواجهة 
المقبل  نوفمبر  شهر  من  عشر  السادس  في 
الالعبين  من  وزاد  رصيدا  يملك  فالفريق 
الجاهزين بدنيا وفنيا إلى جانب خبرة وتجربة 
الستمرارية  يحتاج  فقط  الدولية  المنافسات 
توفير أمامه المباريات الدولية الودية لمزيد 
أكثر،  واالنسجام  والتجانس  التناغم  من 
محلي  منتخب  بين  وكبير  شاسع  فالفارق 
نتمنى  الذي  الكان  محترفي  ومنتخب  الشان 
السابقة  إخفاقاتنا  كل  تعويض  في  ينجح  أن 
ووضع  والمنتخبات  األندية  مستوى  على 
بطاقتي  على  والمنافسة  الخيبات  لهذه  حد 
طال  التي  الكان  لنهائيات  والعودة  التأهل 
ثالث  منذ  ونهائياتها  مالعبها  عن  غيابنا 
والغابون  غينيا  نسخة  فى  لنا  ظهور  وآخر 
2012 – ليكون نجاحنا فى بلوغ نسخة الكان 
اإلخفاقات  هذه  لكل  تعويض  أفضل  المقبل 

ومصالحة جماهيرنا الرياضية الوفية.

على  كارة،  نادر  الرياضي  والمحلل  السابق  الليبي  الدولي  الالعب  علق 
تقديم  مع  الدامجة،  جالل  الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  استقالة 
»سالم«:  لقناة  تصريح  في  »كارة«  وقال  االستمرار،  عدم  عن  اعتذار 
الكاميرون،  )كان(  أفريقيا  أمم  تصفيات  انطالق  على  قصير  »الوقت 
وتغيير المدرب فنيا غير مقبول، وأي مدرب سيأتي سيواجه سؤاال مهما 
لذا  قصير،  والوقت  جيد،  بشكل  الالعبين  إلى  سيتعرف  كيف  وصعبا، 

الحل بقاء الطاقم الحالي«.

●

الوسط: أحمد المقصبي

تمكن باولو ديباال، نجم يوفنتوس اإليطالي، من 
إنقاذ فريقه من فخ لوكوموتيف موسكو، بعدما 

سجل هدفين وقاد فريقه إلسقاط الفريق الروسي 
)2-1( بالجولة الثالثة من دور المجموعات  بنتيجة 

بدوري أبطال أوروبا. افتتح أليكسي 
بالدقيقة  المباراة  ميرانشوك أهداف 

30 لصالح لوكوموتيف، قبل أن ينجح 
باولو ديباال في تسجيل هدفين 

77 و79،  ليوفنتوس بالدقيقتين 
وفقا لـ»كورة«.

النتيجة رفع يوفنتوس  بهذه 
رصيده إلى سبع نقاط في صدارة 

بالتساوي مع  الرابعة  المجموعة 
بينما تجمد  أتلتيكو مدريد، 
رصيد لوكوموتيف عند 
ثالث نقاط بالمركز 

الثالث.
وكشفت شبكة »أوبتا« 
لإلحصاءات، أن ديباال 

بهدفيه في شباك 
لوكوموتيف وصل 
إلى هدفه رقم 
13 في دوري 
أبطال أوروبا.

13 الباقرمي بطل كمال األجسام يتوج بالذهب في بطولة قبرص

املنتخب الوطني يكمل مسلسل خروج الكرة الليبية من البطوالت األفريقية

»فرسان املتوسط« تودع تصفيات بطولة
الـ »الشان« بعد السقوط أمام »نسور قرطاج«

● باولو ديباال

قنبور بني دعم الشباب والرياضة وتكريم »األوملبية الليبية«
الوسط- الصديق قواس:

في إطار حرصه على تقديم كل أنواع الدعم والمؤازرة ألبطال ليبيا الرياضيين، الذين يحققون الفوز ويقدمون األداء المشرف في 
ليبيا للتجديف والمؤهل لدورة األلعاب  القنطري، بطل  العامة للشباب والرياضة، بشير  الهيئة  الدولية، استقبل رئيس  المحافل 
2020، الالعب حسين قنبور، وبحضور كل من رئيس االتحاد الليبي للتجديف، نور الدين الكريكشي، وأعضاء  األولمبية طوكيو 
المكتب التنفيذي لالتحاد. وقدم رئيس الهيئة التهاني لالعب حسين قنبور، مؤكدا أن هذا النجاح لم 
واهتمامهم  التنفيذي،  المكتب  وأعضاء  االتحاد،  لرئيس  الدؤوب  العمل  بفضل  بل  فراغ،  من  يأت 

بالمتميزين ووضع الخطط المناسبة لهم، كما اعتبر هذا الترشح انتصارا للرياضة الليبية.
لالستحقاقات  تحضيرا  قنبور  حسين  الالعب  ومساندة  بدعم  ستباشر  الهيئة  أن  القنطري  وأكد 
المتقدمة  بالدول  اتصاالتها  ستجري  الهيئة  أن  كما  الدولية،  المعسكرات  خالل  من  القادمة 
في  متقدمة  مراكز  تحقيقه  خالل  من  تميزه  أكد  الذي  لقنبور،  تدريبي  معسكر  إلقامة  اللعبة  في 
نور  للتجديف،  الليبي  االتحاد  رئيس  ثمن  كما  للهيئة،  الرسمية  الصفحة  حسب  الدولية،  المحافل 
وتشجيع  ودعم  متابعة  على  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  حرص  الكريكشي،  الدين 

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

تحقيق نتائج مشرفة لليبيا.
من جانبه استقبل رئيس اللجنة األولمبية الليبية المكلف محسن السباعي، 
البطل الليبي بمكتبه في حضور المهندس نور الدين الكريكشي، وعدد من 
أعضاء مجلس إدارة االتحاد، حيث منح درع اللجنة للبطل الدولي، الذي أعرب 
عن سعادته بهذا االستقبال المحفز، واعدا الوسط الرياضي ببذل قصارى 
المقبلة، حسب  األولمبية  في مشاركته  تمثيل  أفضل  ليبيا  لتمثيل  جهده 
ما ذكرته الصفحة الرسمية للجنة على »فيسبوك«. وأعرب السباعي عن 
للعبة  إنجازا  يعد  الذي  المستحق،  التأهل  بهذا  األولمبية  اللجنة  سعادة 
تبني  األولمبية  اللجنة  عزم  مؤكدا  عموما،  الليبية  وللرياضة  التجديف 
الجداف  بإعداد  كفيل  األمد  طويل  ومدروس  منظم  استعداد  برنامج 
حسين قنبور قبل مشاركته في دورة األلعاب األولمبية وفق اإلمكانيات 
أثبت  الذي  قنبور،  مع  ستقف  األولمبية  اللجنة  أن  إلى  وأشار  المتاحة، 

تفوقه وبرهن على تميزه بتأهله لألولمبياد المقبل.

100 جائـــزة و75 حكمًا ومراقبًا لسباق 
نصف ماراثون العاصمة الثاني

بعد تأهله ألوملبياد طوكيو2020

الوسط- محمد ترفاس:
عادل  الثاني،  العاصمة  ماراثون  نصف  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكد 
المساهمة  تطوير  شركة  أن  »الوسط«  إلى  خاص  تصريح  في  المشوط، 

الراعية للسباق رصدت 100 جائزة للسباق الذي سيقام السبت المقبل.
-1 جائزة أول ثالثي: المتوج ببطولة السباق سيحصل على مبلغ خمسة 
آالف دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول والمتوج بالترتيب الثاني 
دينار +   2000 على  الثالث سيحصل  والمتوج  دينار   3000 على  سيحصل 

حاسوب محمول + حقيبة محمول.
إكمال  من  يتمكن  سنا  متسابق  أكبر  المشوط:  فرج  الراحل  جائزة   2-
السباق سيحصل على مبلغ 2000 دينار، وأيضا جائزة بقيمة 1000 دينار 

ألصغر متسابق يكمل السباق.
70 جائزة  -3 70 جائزة للفئات السنية: كما خصصت اللجنة المنظمة 
العمرية  الفئة  العمرية المختلفة بواقع عشر جوائز لكل فئة، وهي  للفئات 
من 15 إلى 25 عاما، ومن 26 إلى 35 عاما، ومن 36 إلى 45 عاما، ومن 46 
إلى 55 عاما، ومن 56 إلى 65 عاما، ومن 66 إلى 80 عاما، باإلضافة إلى 

عشر جوائز للعنصر النسائي.
تمنح لكل فئة عشر جوائز، أصحاب التراتيب الثالثة األولى سيحصلون 
على أجهزة حاسوب محمول بالحقيبة، والتراتيب الرابع والخامس والسادس 
سيحصلون على أجهزة هاتف نقال وحقيبة محمول، وأصحاب التراتيب من 

السابع إلى العاشر سيحصلون على بدلة رياضية + حذاء رياضي.
وقال مصدر مسؤول باللجنة المنظمة للسباق في تصريح إلى »الوسط« 
وأنه  السيارات،  من  بالكامل  وإخالؤه  السباق  سير  خط  تأمين  سيتم  إنه 
ستكون  كما  السباق،  سير  خط  على  إلكتروني  كشف  نقاط  توزيع  سيتم 
إلكتروني مخفية على  تفتيش  نقاط  تثبيت  مع  المتسابقين،  لكل  واضحة 
مياه  قارورة   7000 وفرت  المنظمة  اللجنة  أن  وأضاف  السير.  خط  طول 
وأيضا  السير،  خط  طول  على  إنعاش  محطة   14 خالل  من  ستوزع  شرب، 
عند خط الوصول، باإلضافة إلى 3600 علبة عصير برتقال ستوزع عند خط 
باإلضافة  ومراقبا،  حكما   75 إدارته  سيتولى  السباق  أن  وأوضح  الوصول. 
إلى وجود عشر سيارات إسعاف لإلنعاش، وثالث محطات لإلسعافات األولية.

القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المنتخبات  لجنة  رئيس  نائب  قدم 
المنتخب  إخفاق  عن  الرياضي  للجمهور  اعتذاره  أبوقراصة،  علي 
التأهل لنهائيات الـ»شان« األفريقي، وقال أبوقراصة  الوطني في 
فى منشور على صفحته الشخصية »فيسبوك«، اليوم الثالثاء: »لن 
نتحجج بالظروف ولن نقدم أعذارا وكل اإلمكانات قدمت لنا وكنا 
رياضية  شخصيات  عدة  وكانت  للجمهور«.  الفرحة  إدخال  نتمنى 

رحبت باعتذار علي أبوقراصة، واعتبرته شجاعة مسؤول رياضي.
● كارة

● قنبور

القاهرة - الوسط 

مباراته  المحليين،  لالعبين  الوطني  المنتخب  فقد 
بهدفين  بنتيجة  التونسي  نظيره  أمــام  الثانية 
على  األحد  اليوم  بينهما  جرت  التي  هدف،  مقابل 
ملعب أبوبكر عمار بمدينة سال المغربية، في إياب 
المقرر  الـ»شان«،  للمحليين  أفريقيا  أمم  تصفيات 
إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020، انتهى 
الشوط األول من المباراة بفوز المنتخب التونسي، 
الدقيقة  في  البدري،  أنيس  الالعب  سجله  بهدف 
نجح  الثاني  الشوط  أحداث  وفي  اللقاء،  من  الـ13 
خالل  من  التعادل  خطف  في  الوطني  المنتخب 
ركلة  70 من  الدقيقة  المقصي، في  أحمد  الالعب 
الفوز  هدف  البدري  أنيس  يسجل  أن  قبل  جــزاء، 
 ،89 بالدقيقة  قاتل  وقت  في  التونسي  للمنتخب 
ليفشل منتخبنا في التأهل ألمم أفريقيا للمحليين 

بعد الهزيمة من »نسور قرطاج«.
ودخل المدير الفني لمنتخب ليبيا، جالل الدامجة، 
المباراة بتشكيل مكون من أحمد عزاقة في حراسة 
المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي 
خط  وفي  صبو،  والمعتصم  المقصي  وأحمد  دراء 

الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند 
اهلل  عبد  الهجوم  وفي  سالم،  وعمران  أبوعجيلة 
العرفي ومعتز المهدي. في حين بدأ منذر الكبير، 
مدرب المنتخب التونسي بتشكيل مكون من: في 
حراسة المرمى: معز بن شريفية، في خط الدفاع: 
صدام بن عزيزة–زياد بوغطاس–وجدي كشريدة–

مالك  الــوســط:  خــط  فــي  ونـــاس،  بــن  مرتضى 
الجالصي–أنيس  الجالصي–إلياس  بعيو–حمزة 
الحناشي–حازم  ماهر  الهجوم:  خط  في  البدري، 
الوطني خسر  المنتخب  أن  إلى  الحاج حسن. يشار 
بهدف  التونسي  المنتخب  مضيفه  أمام  مباراته 
دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء يوم 21 
في  الدولي،  رادس  ملعب  على  الماضي،  سبتمبر 
مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األفريقية للمحليين »الشان 2020«، وبهذه 
رسمي  بشكل  التونسي  المنتخب  يتأهل  النتيجة 
حساب  على  للمحليين  أفريقيا  أمم  نهائيات  إلى 
المنتخب الوطني بمجموع مباراتي الذهاب واإلياب.

للمحليين  الوطني  المنتخب  مــغــادرة  وبعد 
الليبي  االتحاد  باسم  الناطق  أكد  الشان،  تصفيات 
لكرة القدم محمد الكوني، أنه جرت نقاشات حول 
جالل  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  استمرار 

تصريح  في  الكوني،  وقــال  عدمه،  من  الدامجة 
لقناة »218«، إن هذا الموضوع سيحسم خالل 72 
المنتخب  نظيره  أمام  المنتخب  خسارة  بعد  ساعة 
أفريقيا  أمــم  تصفيات  من  وخروجه  التونسي، 
أن  الكوني  وأوضح  »الشان«،  المحليين  لالعبيين 
التدريبي  للطاقم  المتطلبات  كل  وفر  الكرة  اتحاد 
وأن  والتنقل  واإلقامة  الملعب،  توفير  حيث  من 

النتيجة كانت مخيبة لآلمال.
جمال  الرياضي،  والمحلل  المدرب  اعتبر  كما 
للمنتخب  واإلداري  الفني  الطاقم  أن  خميس، 
في  األول  المسؤول  القدم  لكرة  الليبي  الوطني 
لالعبين  األفريقية  األمم  لبطولة  التأهل  إخفاق 
حيث  ورائــه،  من  الكرة  اتحاد  وكذلك  المحليين، 
يجب أن يتحمل مسؤولياته بشجاعة، وقال خميس 
انتهاء  عقب  »الوسط«،  إلى  خاصة  تصريحات  في 
المعسكرات  من  االستفادة  تتم  »لم  المباراة: 
في  العبين  إقحام  تم  حيث  الودية  المباريات  وال 
رسمية«.  مباريات  في  وآخرين  وديــة  مباريات 
وأضاف: »كفى مجامالت، حيث إن بعض المحللين 

أصبحوا يجاملون على حساب كرة القدم الليبية«.
السابق  طرابلس  األهلي  العــب  ــدى  أب فيما 
الطاقم  إشراك  لعدم  اندهاشه  الكوت  عبدالسالم 

الالعبين  بعض  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني 
في  تونس  مع  الذهاب  مباراة  في  شاركوا  الذين 
مباراة  في  تغيير  حدث  حيث  المحليين،  تصفيات 
اإلياب في التشكلية ليفقد المنتخب الليبي مباراته 
األمم  لبطولة  الترشح  ورقة  معها  ويفقد  الثانية 
األفريقية الـ»شان«، وقال الكوت في تصريح خاص 
إلى »الوسط«: »إن اختيار الملعب كان قرارًا خاطًئا 
وغير مدروس باعتباره عشبًا صناعىيًّا وهو ملعب 
في  ُارتُكبت  بسيطة  أخطاء  وهناك  مناسب،  غير 
المباراة من بعض الالعبين تثير االستغراب«، وكان 
منصب  سابقة  فترة  في  تولى  الكوت  عبدالسالم 
الشباب.  لفئة  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  مدير 
على الجانب اآلخر انتقد مدير المنتخب الوطني لكرة 
الخمسي،  عادل  الرياضي  والمحلل  السابق،  القدم 
بعض الالعبين القدامى النتقادهم العبي المنتخب 
الوطني الحالي، وقال الخمسي، في تصريحات لقناة 
»الوسط« إن بعض الالعبين القدامى، لم يقدموا 
يطالبون  الذين  الوقت  في  الليبية  للكرة  إنجازات 
قدم  ماذا  متسائاًل:  اإلنجازات،  تقديم  الجيل،  هذا 
بعضهم؟. وأوضح عقب إخفاق المنتخب الليبي في 
التأهل لنهائيات الشأن األفريقية، أن المدير الفني 
عليه  ما  قدم  الدامجة،  جالل  الوطني  للمنتخب 

وليس باإلمكان أفضل مما كان.
وتابع الخمسي، أن الالعبين الحاليين للمنتخب 
الصعب  والتنقل  السفر  مشاق  تحملوا  الوطني، 
واللعب خارج ليبيا لسنوات، وأن ظروف ليبيا الحالية 
أن  مؤكدًا  الفني،  والتطور  العمل  على  تشجع  ال 

أجواء النقد الغير إيجابي غير مساعدة ألي مدرب.
المباراة، ُأصيب مهاجم »فرسان  وعلى هامش 
في  بدياًل  دخل  والذي  مجدي،  خالد  المتوسط«، 
خرج  أنه  إال  المباراة،  من  الثاني  الشوط  بداية 
الالعب  قدم  أن  بعد  المباراة،  نهاية  قبل  مصابا 
الهجومية  الناحية  تنشيط  في  وساعد  مميزا  أداء 
لمنتخبنا خالل شوط المباراة الثاني أمام تونس، 
في  المساعد  المدرب  الجاللي،  سالم  وكشف 
الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حجم 
إصابة  أن  وأوضــح  مجدي،  خالد  الالعب  إصابة 
الخلفية  العضلة  عبارة عن شد بسيط في  مجدي 
وال تستدعي القلق، حسبما أفاد موقع »ريميسا«، 
المقرر أن يخضع الالعب ألشعة تحدد حجم  ومن 
الالعب  أن  خاصة  منها،  شفائه  ومــدة  اإلصابة 
الـ  بمباراة مهمة في دور  النصر  نادي  يرتبط مع 
32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية اإلفريقية أمام 

برولين األوغندي.



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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 205 25 من صفر 1441 هــ

مالعب24 أكتوبر 2019 م 15

جالل  القدم،  لكرة  األول  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  قدم 
مهمته  استكمال  عدم  عن  االعتذار  تقديم  مع  استقالته  الدامجة، 
األفريقية  األمم  بطولة  إلى  التأهل  في  اإلخفاق  بعد  وذلك  الوطنية؛ 
إقامتها  المقرر  الـ»شان«،  باسم  المعروفة  المحليين  لالعبين  المقبلة 
الدامجة وسط رفض من  استقالة  وتأتي  المقبل،  العام  الكاميرون  في 
الوقت  المنتخبات، حيث ترى ضرورة استمراره؛ بسبب ضيق  إدارة  قبل 
المؤهلة  التصفيات  ضمن  المقبل،  نوفمبر  في  تونس  مواجهة  قبل 
في  أيضًا  إقامتها  المقرر   »2021 الـ»كان  األفريقية  األمم  بطولة  إلى 
في  ليبيا  منتخب  القارية  التصفيات  قرعة  وضعت  حيث  الكاميرون، 
العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا  مواجهة تونس مجددًا ضمن المجموعة 

االستوائية.
عندما  فاإلخفاق  التجريح،  ال  الهادف،  بالنقد  »أرحب  الدامجة:  وقال 
يحدث يكون مسؤولية الجميع، ال المدرب فقط«، مضيفًا: »لم أتقاضَ 
دون  يعمل  الكل  المساعد،  واإلداري  الفني  الطاقم  كل  وكذلك  راتبي، 
الحصول على أبسط الحقوق المالية، في مشهد سبق تكراره معي من 
في  يعمل  الوطني  »المدرب  قائاًل:  تصريحاته  الدامجة  واختتم  قبل«، 
المنتخب  تدريب  قبولي  أحد، وسبب  وليست خافية على  ظروف صعبة، 

التصفيات  موعد  قرب  إلى  راجع  البداية  في  المحليين  ومنتخب  األول 
للمنتخبين، رغم صعوبة المهمة، وعدم وجود إمكان للتعاقد مع طاقم 
خاص بالمحليين، فكانت موافقتي إلنقاذ الموقف، لكن لألسف لم أجد 

التقدير مثل كل مرة«.
القدم  كرة  اتحاد  أن  مطلعة،  مصادر  من  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
الليبي منقسم بين رأيين حول االستقالة، التي تقدم بها الدامجة، حيث 
يرى فريق أن االستقالة واجبة، بعد اإلخفاق في التأهل إلى بطولة األمم 
بينما  الـ»شان«،  باسم  المعروفة  المحليين  لالعبين  المقبلة  األفريقية 
يرى الفريق الثاني وعلى رأسه إدارة المنتخبات باتحاد الكرة أن الوقت 
إلى بطولة  المؤهلة  التصفيات  قبل مواجهة منتخب تونس في  ضيق، 
الكاميرون،  في  أيضًا  إقامتها  المقرر   »2021 الـ»كان  األفريقية  األمم 
التي تأتي بعد ثالثة أسابيع فقط، وهناك من يتمسك بالطاقم الحالي 
آخر  رأي  وهناك  للمنتخب،  فنيًا  مديرًا  لالستمرار  الدامجة  جالل  بقيادة 

يرى قبول استقالته.
االستقالة باتت محل جدل واسع، بين مؤيد ومعارض لها، بسبب أن 
توافرت  معلومات  توقيت حساس وصعب، وحسب  في  جاءت  االستقالة 
لـ»الوسط« فإن هناك قنوات اتصال قد فتحت من جانب رئيس االتحاد 
فوزي  التونسي  المدرب  مع  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي 
للفشل  تحسبا  المقبلة،  المرحلة  في  الليبي  المنتخب  لقيادة  البنزرتي 
في إقناع الدامجة بالعدول عن استقالته، فضال عن اطالع البنزرتي على 

المتوسط«  الليبية كونه مدربًا سابقًا لمنتخب »فرسان  الكرة  تفاصيل 
من 2007 إلى 2009.

وعلمت »الوسط« أن رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق 
بأول،  أواًل  الموقف  لمتابعة  تدخل  القنطري،  بشير  الدكتور  الوطني، 
أي مدرب  رواتب  لتغطية  الهيئة  باستعداد  الكرة  اتحاد  وأبلغ مسؤولي 
المتوسط«  »فرسان  أن  خصوصًا  الموقف،  إنقاذ  بهدف  قادم،  أجنبي 

مقبلون على مرحلة مهمة في تصفيات أفريقيا الـ»كان 2021«.
عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  يخرج  لم  جانبه  من 
الرياضي، مع قرب  الوسط  الشلماني بأي تصريحات حتى اآلن لطمأنة 
مقابلة منتخب تونس مجددًا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة األمم 
والتي  الكاميرون،  في  أيضًا  إقامتها  المقرر   ،»2021 الـ»كان  األفريقية 

تأتي بعد ثالثة أسابيع فقط.
الدامجة مهمة  فيها جالل  يتولى  التي  الثانية  المرة  وتعد هذه هي 
المنتخب الوطني، حيث خاض خالل األشر الثالثة األخيرة ست مباريات 
مقابل،  دون  بهدف  فاسو  بوركينا  أمام  وديا  ورسمية، خسر  ودية  بين 
بهدف،  المغرب  أمام  وتعادل  مقابل،  دون  بهدفين  النيجر  على  وفاز 
تصفيات  في  رسميًا  أما  أهــداف،  دون  موريتانيا  أمام  سلبيًا  وتعادل 
الست  المباريات  وخالل  وإيابًا،  ذهابًا  تونس  أمام  خسر  فقد  الـ»شان« 
العقم  على  كدليل  فقط  أهداف  أربعة  إال  الوطني  المنتخب  يسجل  لم 

التهديفي الذي عانى منه المنتخب.

النصر.. ممثل ليبيا الوحيد في البطوالت األفريقية
لكرة  األول  الفريق  لخوض  التنازلي  العد  بــدأ 
ذهاب  ضمن  األولى  مباراته  النصر،  بنادي  القدم 
األفريقية،  الكونفيدرالية  بكأس  مكرر   32 الـ  دور 
برج  بملعب  األوغندي  برولين  فريق  ضيفه  أمام 
السابع  في  اإلسكندرية،  بمدينة  الدولي  العرب 
والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بعد أن أوقعته 
عقب  األوغندية  الكرة  ممثل  مواجهة  في  القرعة 
الدور  من  أفريقيا  أبطال  دوري  سباق  من  خروجه 
البيضاوي  الرجاء  فريق  أمــام  والثالثين  الثاني 
بثالثة  بالقاهرة  ذهابًا  خسارته  عقب  المغربي 
البيضاء بهدف  إيابًا بالدار  أهداف لهدف وتعادله 
الكروية  المواجهة  لهذه  واســتــعــدادًا  لهدف، 
بخوض  النصر  فريق  اكتفى  األوغندية  الليبية 
النادي،  بملعب  جماهيره  أمام  اليومية  تدريباته 
على  فيها  تفوق  ــدة  واح وديــة  مباراة  وخــاض 

أهداف  بأربعة  بنغازي  أندية  مختلط  فريق 
األخيرة  تحضيراته  يواصل  فيما  لهدفين 

القصير  بمعسكره  الثالثاء  يوم  منذ 
حتى  سيتواصل  الذي  باإلسكندرية 

موعد مباراة األحد المقبل.

ثاني فريق أوغندي
في  الثانية  المرة  هي  هذه  تعد 
الكرة  ممثل  مشاركات  تاريخ 
يواجه  التي  النصر  فريق  الليبية 

أن  سبق  حيث  أوغنديا  فريقا  فيها 
مشاركته  خالل  النصر  فريق  أقصى 

فريق   1985 عام  الثالثة  األفريقية 
خسر  عندما  األوغندي،  سيتي  كمباال 

كمباال،  في  لصفر  بهدف  ذهابًا  النصر 
نجمه  أحــرزه  بهدف  ببنغازي  إيابا  وتفوق 

الترشح  بطاقة  النصر  وحسم  العيساوي،  فوزي 
الترجيح. بفضل ركالت 

النصر جدد شبابه داخل الملعب وخارجه
الملعب  داخل  شبابه  الموسم  هذا  جدد  النصر 
في  الثقة  ومنحه  أبناءه،  على  باعتماده  وخارجه 
ألول  الفريق  يقود  حيث  شابة  فنية  بقيادة  شبابه 
الككلي  محمد  الثنائي  األفريقية  مغامرته  فى  مرة 
مدربا  نجم  عالء  جيله  وابن  وزميل  عاما،  مدربا 
مساعدا، وبالعبين صنعوا ونشأوا وترعرعوا داخل 
الجهاز  عليهم  يراهن  العريقة  المؤسسة  أسوار 
والتجربة  الخبرة  لكسب  المشاركة  هذه  في  الفني 
في  عليهم  واالعتماد  النتائج  أفضل  وتحقيق 

المقبلة. مبارياته 
اإلصابات  من  لجملة  النصر  فريق  تعرض  بعد 
شهد  الذي  الرجاء  أمام  اإلياب  لقاء  سبقت  التي 

الالعبون  بدأ  واحدة،  دفعة  العبين  خمسة  غياب 
بعد  تدريجيا  جاهزيتهم  يستعيدون  المصابون 
الالعبين  أبرز  ومن  والتأهيل  العالج  مرحلة  انتهاء 
األوغندي  برولين  مباراة  تشهد  أن  ينتظر  الذين 
األولى عودتهم صانع ألعاب الفريق عبد اهلل بلعم، 
البدوي  وأسامة  شليق  وفــراس  الورفلي  وصــدام 
المناسب  وقتها  في  عودتهم  ستكون  الذين 
مستوى  على  مهمة  إضافة  عودتهم  وستمثل 

الفريق. تشكيلة 
النصر  فــريــق  تشكيلة  فــي  الــوحــيــد  المحترف 

الطراز  من  صفقة  أنه  أكد  جونيور،  الكاميروني 
بالد  من  الــقــادم  النجم  هــذا  واستطاع  الرفيع، 
دواال  فريق  ومن  ميال،  روجــى  العجوز  األسطورة 
حيث  النصر  لفريقه  اإلضافة  يقدم  أن  الكاميروني، 
نجح في أول ظهور واختبار له مع الفريق في إحراز 
البيضاوي  الرجاء  فريق  شباك  في  أهدافه  أولــى 
عاد  ثم  بالقاهرة  األول  الذهاب  لقاء  في  المغربي 
ليجدد عالقته بشباك الرجاء حين أحرز هدف التعادل 
أصبح  حتى  البيضاء،  بالدار  الثاني  اإلياب  لقاء  في 
المحترف الكاميروني هداًفا للفريق برصيد هدفين 

متساويا مع زميله معتز المهدي أحرزهما في شباك 
الرجاء ذهابا وايابا وهو هداف لفريقه السابق دواال 
الكونفدرالية  بطولة  منافسات  في  الكاميروني 

الموسم الماضي برصيد سبعة أهداف.

خامس مواجهة أفريقية هذا الموسم
برولين  فريق  ــام  أم النصر  فريق  مــبــاراة  تعد 
األوغندي ضمن ذهاب الدور الـ32 مكرر من بطولة 
هذا  أفريقيا  الخامسة  هي  األفريقية،  الكونفدرالية 
في  مباريات  أربعة  الفريق  خاض  حيث  الموسم، 

فريق  بمواجهة  استهلها  األفريقي  األبطال  دوري 
فقد  حيث  الوسطى،  أفريقيا  بطل  موكاف  عاصفة 
العاصمة  بملعب  األول  الذهاب  لقاء  ليبيا  ممثل 
بالقاهرة  إيابا  النصر  وتفوق  لصفر،  بهدف  بانغي 
معتز  هدافه  منها  أحــرز  لهدف  ــداف  أه بثالثة 
المهدي ثنائية، وهدف ثالث لالعب عبد اهلل بلعم، 
فريق  فيه  واجه  الذى  الثاني  الــدور  إلى  ليتأهل 
األول  الذهاب  لقاء  فقد  حيث  البيضاوي،  الرجاء 
جونيور،  الكاميروني  أحرزه  لهدف  أهداف  بثالثة 
وتعادل إيابا بهدف لهدف أحرزه المحترف جونيور، 

عالمة  على  من  الفوز  فرصة  النصر  فريق  وأهدر 
تسجيل  فرصة  المهدي  معتز  أهدر  حين  الجزاء 

التفوق. هدف 
يسجل  الماضي  للموسم  أوغندا  كأس  بطل 
الموسم  هذا  األولى  األفريقية  ومشاركته  حضوره 
األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  منافسات  في 
أفريقي  انتصار  بأول  مشاركته  مشوار  واستهل 
من  ماسترز  فريق  ضيفه  حساب  على  ملعبه  على 
لقاء  في  تعادل  ثم  لصفر  أهــداف  بثالثة  مــالوي 
اإلياب سلبيا بدون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني 
رواندا،  بطل  كيغالي  فريق جمعية  فيه  واجه  الذي 
حيث تعادل ذهابا خارج ملعبه بهدف لهدف، وفاز 
يتعرض  ولم  لهدف  بهدفين  إيابا  ميدانه  على 
الفوز في  األوغندي ألي خسارة حيث سجل  الفريق 
وأصبح  مباراتين  في  وتعادل  ملعبه  على  مباراتين 
األولمبي  المنتخب  نجم  بوجيري  إيفان  هدافه 
برصيد  الكونفدرالية  لبطولة  هدافا  األوغندي 
حيث  مالوي  شباك  في  ثالثية  منها  أهداف  خمسة 
أحرزها  أهداف  ستة  أصل  من  أهداف  خمسة  أحرز 

فريقه في أربع مباريات.

الككلي يحذر  
الككلي،  محمد  الشاب  النصر  فريق  مدرب  حذر 
بفريق  واالستهانة  التقليل  مغبة  من  العبيه 
برولين األوغندي، حيث قال في تصريحات صحفية 
يؤكد  والمرحلة  الدور  هذا  إلى  الفريق  وصول  أن 
جيدًا  له  االستعداد  وينبغى  طموح  فريق  أنــه 
مباراة  على  والتركيز  جدية  بكل  معه  والتعامل 
تعد  كونها  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  األولى  الذهاب 
وأبدى  المجموعات،  لدور  والتأهل  العبور  مفتاح 
الذين  الالعبين  من  عدد  لتعافي  ارتياحه  الككلى 
البيضاوي،  الرجاء  أمــام  ــاب  اإلي لقاء  عن  غابوا 
المناسب،  وقتها  في  جاءت  عودتهم  أن  مؤكدًا 
المشاركة  هذه  في  اعتمد  النصر  فريق  أن  وتابع 
غمار  يخوضون  أغلبهم  شــبــاب  العبين  على 
المباريات  وأن  مرة  ألول  األفريقية  المنافسات 
األربع التي خاضها الفريق في دوري أبطال أفريقيا 
من  واكتسبوا  الشبان  الالعبين  لهؤالء  إضافة 
ستفيد  التي  والتجربة  الخبرة  من  شيئا  خاللها 
نادي  إدارة  وتعاقدت  المقبلة.  المواعيد  في  الفرق 
النصر مع الدكتور عبد العزيز أمديقش معدا بدنيا 
في  مهامه  باشر  حيث  القدم  لكرة  األول  للفريق 
من  إمديقش  ويعد  بدينا  الفريق  وتجهيز  إعداد 
الخبرات  ومن  المؤهليىن  البدنيين  المعدين  أبرز 
المؤهلة في هذا التخصص الدقيق ويعد امديقش 
تولى  حين  الليبي  بالدوري  يعمل  بدني  معد  أول 
توج  عندما  النصر  لفريق  البدني  اإلعــداد  مهمة 
في  مرة  ألول  القدم  لكرة  الليبى  الدوري  ببطولة 

تاريخه في الموسم الرياضي )86–87(.

»الفريق الجميل« يأمل في اتخاذ برولين األوغندي بوابة للعبور إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الوسط- زين العابدين بركان

محمد الككلى يحذر العبيه من مغبة التقليل واالستهانة بالفريق األوغندي

الوسط- أحمد سيد
نجح المحترف الليبي، مفتاح طقطق، في أن يحجز لنفسه مكانة مميزة وسط نجوم الكرة المصرية، 
البورسعيدي إلى فوز ثمين على نظيره فريق »إف سي مصر« بثنائية  بعدما قاد فريقه المصري 
المصري  الدوري  بطولة  من  الخامسة  بالجولة  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  وذلك  نظيفة، 
الممتاز، ليسطر »طقطق« اسمه في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح ثالث محترف ليبي يضع 
بصمته التهديفية في الدوري المصري الممتاز، عندما سجل هدف الفريق البورسعيدي الثاني في 
شباك نادي مصر، بمهارة فردية رائعة، في الدقيقة 38، بعد أن افتتح التهديف عماد فتحي في 

الدقيقة التاسعة من زمن الشوط األول.
من  الالعب  وبات  مصر،  نادي  أمام  المصري  لمباراة  األساسية  التشكيلة  في  طقطق  وبدأ 
كبير  بشكل  الفريق،  مدرب  جالل،  إيهاب  عليه  يعتمد  حيث  الفريق،  مع  األساسية  األعمدة 
خالل الفترة األخيرة، خصوصا عندما حظي الدولي الليبي بإشادة واسعة من جماهير الفريق، 
وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به الالعب مع فريقه أمام نظيره اإلسماعيلي ببطولة 
حينها  وأشاد  الثانية،  بالجولة  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  الممتاز،  المصري  الدوري 
صفوف  إلى  كبيرة  إضافة  يعد  الالعب  أن  مؤكدًا  الالعب،  بمستوى  للمصري  الفني  الجهاز 
الفريق البورسعيدي، الذي يسعى للتنافس بقوة والوجود في المربع الذهبي للبطولة، كما 
نال الالعب إشادة واسعة من جماهير الفريق على وسائل التواصل االجتماعي، التي وصفت 

مشاركة الالعب أمام اإلسماعيلي بأنها أحد أهم مكاسب المباراة، وفقا لـ»ريميسا«.
طقطق أصبح ثالث العب ليبي يسجل في تاريخ الدوري المصري الممتاز، بعد الالعب أحمد 

عبدالقادر، الذي يعد أول ليبي يسجل في البطولة، لحساب فريق بتروجت، الذي انضم له قادما 
من شبيبة القيروان التونسي، في موسم )2012-2013(، عندما سجل في فوز فريقه على االتحاد 
السكندري برباعية نظيفة في 11 مارس 2013، ضمن مباريات األسبوع السابع من الدوري العام، 

وفقا لـ»الوطن«.
ولم تكن مشاركة عبدالقادر مع بتروجت هي األولى له في الدوري المصري، فقد انتقل أيضا بعد 
ذلك إلى صفوف حرس الحدود يناير 2016، ليسجل أيضا في األسبوع الثالث والثالثين أمام مصر 
للمقاصة، ثم رحل إلى طنطا في موسم 2016-2017، في تجربة ثالثة بالدوري المصري، ليسجل 
في شباك عصام الحضري حارس وادي دجلة في ذلك الوقت، ويقود فريقه طنطا للفوز بهدف نظيف 
المصرية،  الساحة  الليبيون على  الالعبون  المسابقة. وبعد عبدالقادر ظهر  الـ15 من  الجولة  في 
وبقوة عن طريق المهاجم أكرم الزوي، الذي سجل ثنائية مع دمنهور في شباك األسيوطي سبورت، 
وقاد فريقه إلى الفوز بخماسية مقابل هدف، بعد االنضمام إلى الفريق في سوق االنتقاالت الشتوية 

موسم 2014-2015، قادما من نادي الهالل الليبي على سبيل اإلعارة.

منافسات قوية ومفاجآت في اختتام بطولة 
ليبيا للكرة الحديدية التاسعة رقدالني 2019

فعاليات  األحــد  ليلة  من  متأخرة  ساعة  في  اختتمت 
ومنافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية التاسعة )رقدالين 
في  رياضيا   80 من  أكثر  مشاركة  شهدت  والتي   )2019
النتائج  ــرزت  وأف والرافا،  والقصير  الطويل  تخصصات 
الناشئين  الختامية العديد من المواهب الشابة من فئة 
الشط  أندية  وخصوصا  الرياضيين  بين  قوية  ومنافسة 
اإلخاء بهون وسيدي سليم  ونادي  التخصصي  وغدامس 

التي توجت بالعديد من القالئد.
حفل الختام حضره العديد من الشخصيات ومن بينها 
األمين العام لالتحاد الليبي للكرة الحديدية السيد محمود 
الطويل، وعدد من أعضاء بلدية رقدالين ومديرية األمن 
ورئيس نادي الطالئع برقدالين مستضيف البطولة، حيث 
تم توزيع الشهدات التقديرية على الجهات التي اسهمت 
في إنجاح البطولة، وجرى بعد ذلك تتويج الفائزين األوئل 
في منافسات البطولة. وجاءت نتائج البطولة كاآلتي.. في 
تخصص الطويل.. فئة تحت الـ14 سنة: التقليدي الفردي 
جاء في الترتيب األول: عزام الصغير نادي الشط، الترتيب 
الثاني: محمد بريبش نادي غدامس التخصصي، الترتيب 
التخصصي.  غدامس  نــادي  األنــصــاري  محمد  الثالث: 
األنصاري  محمد  االول:  الترتيب  جاء  التصاعدي  وفي 
عبدالبارئ  الثاني:  والترتيب  التخصصي،  غدامس  نادي 
الثالث: محمود  والترتيب  الشعال،  نادي غوط  الدهماني 

العربي نادي اإلخاء هون.
عزام  األول:  الترتيب  جاء  »الدقة«،  منافسات  وفي 
محمد  الثاني:  والترتيب  طرابلس،  الشط  نادي  الصغير 
كمال نادي غدامس التخصصي، والترتيب الثالث: محمود 
»الكبار«..  تخصص  وفــي  هــون.  ــاء  اإلخ نــادي  العربي 

التقليدي الزوجي، جاء في الترتيب األول: الالعبين محمد 
وأحمد خليل نادي اإلخاء هون، والترتيب الثاني: الالعبين 
طرابلس،  زياد  بن  طارق  نادي  القماطي  وضياء  مالك 
الدهماني  وعبدالباري  سند  الالعبين  الثالث:  والترتيب 
نادي غوط الشعال طرابلس. وفي »الدقة«، جاء الترتيب 
والترتيب  طرابلس،  الشط  نــادي  صــداع  وسيم  األول: 
الثاني: داوود البخاري نادي غدامس التخصصي، والترتيب 
العمامي نادي سيدي سليم. والتصاعدي،  الثالث: محمد 
جاء في الترتيب األول: أحمد فياض، والترتيب الثاني: علي 
الصغير، والترتيب الثالث: ضياء القماطي. وفي منافسات 
الرمي السريع الزوجي، جاء الترتيب األول: الالعبين أحمد 
فياض ومحمد األنصاري نادي غدامس التخصصي، وفي 
الترتيب الثاني: الالعبين علي الصغير ووسيم صداع نادي 
ضياء  الالعبين  الثالث:  الترتيب  وفي  طرابلس،  الشط 

ومالك القماطي نادي طارق بن زياد طرابلس.

للكبار..  كاآلتي:  النتائج  كانت  حيث  الرافا  تخصص 
الشط  ــادي  ن السويسي  ــد  راش األول:  الترتيب  جــاء 
الوحدة  نادي  بكوش  طارق  الثاني:  والترتيب  طرابلس، 
الشباب  نادي  السائح  حسام  الثالث:  والترتيب  الزنتان، 
العربي طرابلس. وفي فئة تحت الـ18 سنة الزوجي، جاء 
الثاني:  والترتيب  طرابلس،  الشط  نادي  األول:  الترتيب 
غدامس  نادي  الثالث:  والترتيب  الزنتان،  الشروق  نادي 
التخصصي. وفي تخصص القصير كانت النتائج كاآلتي: 
التقليدي الثالثي.. جاء الترتيب األول: نادي سيدي سليم 
وفي  هون،  اإلخاء  نادي  الثاني:  الترتيب  وفي  طرابلس، 

الترتيب الثالث: نادي األهلي مصراتة.
مصراتة،  األهلي  األول:  الترتيب  جاء  »الدقة«،  وفي 
والترتيب الثاني: الوحدة الزنتان، والترتيب الثالث: اإلخاء 
نادي  إلى  االتحاد  كأس  إهداء  تم  النهائية  وفي  هون، 

الطالئع مستضيف البطولة.

يتصدر قائمة األفضل في آخر 3 مواسم

طقطق »فارس« الليبيني في الدوري املصري

الوسط: صالح بلعيد والصديق قواس:

الوسط- الصديق قواس:

استقالة الدامجة تفرض االنقسام وتفتح املفاوضات مع البنزرتي

● طقطق



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 24 أكتوبر 2019 م العدد 205السنة الرابعة 25  من صفر 1441 هــ

ماذا يعني؟

متى سيطبق في الحالة الليبية؟

من سيعمل على تطبيقه؟

أين لجنة العقوبات من الدول التي خرقته؟

لماذا ال تنصاع هذه الدول للقرار؟

كيف يمكن تطبيقه على األرض؟

 كل شيء  

قرار حظر توريد السالح إلى ليبيا

يوم غير عادي

جمعة بوكليب
يوم أحد غير عادي، بلله مطر ليلي خريفي، في انتظارك، صباحا. على غير عادتك، في 
وترقبك، وجمر سيجارتك،  مرفوقا بصمتك،  مبكرة،  بيتك، في ساعة  تغادر  اآلحاد،  أيام 
محطة  القاصد  والنصف،  العاشرة  قطار  تستقل  أن  أمل  على  القطارات،  محطة  باتجاه 

لندن- واترلو. قطارات 
قدميك،  على  مشيا  والمحطة،  القطار  تغادر  لندن، سوف  من  البقعة  تلك  في  هناك، 
الذي  المبنى  إلى »رويال هول فيستفال«، في ساوث بنك، حيث  الطريق  قاطعا مسافة 
محمال  باريس،  من  قادما  أدونيس،  الشاعر  السادس،  طابقه  ردهات  في  سيحتضن 
ضيفا  ليكون  بعنقه،  يلتف  األحمر  وشاله  السوداء،  قبعته  ومعتمرا  قصائده،  بباقات 
والمترجم  الشاعر  أيضا،  حاضرا،  وسيكون  بلندن.  العالمي  الشعر  أسبوع  في  مشاركا 
بقراءة  للمشاركة  األطلنطي،  للمحيط  األخرى  الضفة  قادما من  خالد مطاوع،  الصديق 
الذين  الحاضرين،  جمهور  مع  مفتوح  نقاش  ذلك  وسيعقب  اإلنجليزية،  قصائده  بعض 
ستكون أنت، القادم من وريستر بارك، جنوب غرب لندن، من ضمنهم، صحبة صديقك 

انتظارك. الذي ستجده في  الفرجاني،  الناشر غسان 
تبرم  يعنيك  يعد  لم  عديدة،  شهور  ومنذ  األخرى،  األسبوع  أيام  في  أنت،  كما  أنت 
الطقس، وال ماذا سيحمل النهار القادم في جرابه من مفاجآت. كل ما يهمك أن تطفو، 
إلى  تعود،  أن  شرط  يريد،  حيث  إلى  يأخذك  وتتركه  موجه،  سطح  على  كهل،  كقارب 

صمت مرفئك، قطعة واحدة، غير منقوصة.
كوستلر،  آرثر  األلماني   – المجري  الكاتب  صحبة  ساهرا،  قضيتها،  السابقة،  الليلة 
وخاض  للحزب،  حياته  قدم  الذي  روباتشوف  سليمانوف  نيكوالي  حكاية  يسرد  وهو 
نهاره  يقضي  انفرادية،  زنزانة  في  سجينا،  األمر  به  وانتهى  وناضل،  وسافر  حربا، 
المطلة على  الحديدي، ونافذتها  أو متمشيا في زنزانته بين بابها  السرير،  ممتدا على 

الساحة، مدخنا سجائره، ومستعيدا في برودة الصمت، تفاصيل 
الحزب  منه  وسلبها  الحزب،  خدمة  في  بها  ضحى  التي  حياته 
بقراءتها  أحدا  توصي  ال  رواية  الظهيرة«،  عند  »ظالم  نهائيا. 
ليال، تحت سقف بيت مخثر األنفاس، عطن الهواء، وبين جدران 

ووحشة. يسكنها صمت  لغرفة،  مصمتة 
عرض  دار  إلى  وحــدك،  ذهبت،  لذلك،  السابق  اليوم  في 
بدفء  مدثرا  ظهرا،  الوقت  كان  ويمبلدون.  في  سينمائية 
شمس خجولة. هناك، شاهدت شريطا سينمائيا أمريكيا بعنوان 
»الجوكر«. بطل الفيلم اسمه آرثر أيضا. هل هي الصدفة؟ أرثر 
وآرثر  يرحم،  ال  رأسمالي  مجتمع  رحى  في  المهروس  المهرج 
واألحــزاب،  السياسة  دهاليز  في  شبابه  يقضي  الذي  الكاتب 
لندن  في  منتحرا  وينتهي  والسجون،  بلد،  إلى  بلد  من  والهرب 

مع زوجته!
في  بقدمين،  تخوض  شبحا،  صرت  أنت.  كما  تعد  لم  أنت، 
اسمك،  عاما،  ثالثين  بعد  تنطق،  كيف  تعرف  ال  مدينة  شوارع 
قارس،  شتاء  ذات  وصلتها،  حين  وجهك.  مالمح  تتذكر  حتى  أو 

يبتسم  وجه  عن  الوجوه  بين  بحثا  متلفتا،  مطارها  في  ووقفت  طرابلس،  من  قادما 
طعما  تتذوق  بدأت  اليوم،  ذلك  منذ  الالمباالة.  غير  تجد  لم  مرحبا،  لك  ويقول  لك، 
في  تجاهلته  لذلك،  ربما  النسيان.  وال سهل  غير مستساغ،  ولحياتك،  لوجودك،  مختلفا 
الطعم  ازداد  الوقت،  بمرور  لكن  زوال.  إلى  مصيرها  استثنائية  حالة  وظننته  البداية، 
تعلمت،  كما  عليه،  تتعود  أن  أمامك سوى  يكن  ولم  القلب،  في  وحزنا  الفم،  في  مرارة 
وتعودت، مجبرا، مرافقة أشياء كثيرة، وأناس كثيرين، وأحوال غريبة، في أماكن عشت 
قضيت  الخربة،  الرطبة،  األماكن  تلك  في  هناك  الوقت.  بسالسل  ومقيدا  بها مضطرا، 
العجوز  رواية  أرنست همنغواي، في  وقتا طويال مفكرا في معنى مقولة سنتياجو، بطل 
رواية كوستلر، »ظالم  بطل  روباتشوف،  يهزم«.  ال  لكنه  اإلنسان  يتحطم  »قد  والبحر: 

عند الظهيرة« تحطم أوال، وهزم أخيرا!
أسود،  بلون  بالستيكي  كرسي،  على  يجلس  أدونيس،  صغيرة،  منصة  على  أمامك، 
إلى يمنيه جلس خالد مطاوع، وإلى يمين  إلى مسنده األيسر.  به ناقل صوت مشدود 
وراءك،  والقاعة،  األول.  الصف  في  جالس  أنت  الجلسة.  ستدير  سيدة  جلست  خالد 
كاملة الحضور، وساكنة. أنت، بعينين مترقبتين، ترى أدونيس أمامك، بكامل حضوره، 
من  زجاجي،  جدار  أدونيس  خلف  تعرفها.  ال  وسيدة  مبتسما،  مطاوع  خالد  وبجانبه 
سماء،  أحوال  ترصد  وأن  الحاضرين.  تراقب  وكأنها  لندن،  عين  ترى  أن  يمكنك  خالله 
قرب  الواقعتين  الكنيستين  أبراج  إلى  التعرف  عينيك  على  اليسير  ومن  مغيمة.  قريبة، 
نهار  عجلة  دوران  داخل  منتظم،  بإيقاع  تدق  قلبك  نبضات  وبإمكانك سماع  البرلمان. 
وبحثا  بحياتك،  هاربا  جئتها  التي  المدينة  لندن:  على  بجناحين  يلتف  عادي،  غير  أحد، 
بها  فمات  روباتشوف،  بطله  مصير  هول  من  هربا  كوستلر،  آرثر  قبلك  ووصلها  عنها، 

منتحرا.

يتصادف تاريخ صدور هذا العدد ورحيل شخصيتين متميزتين: 
الشيخ، الذي كان أديبا وشاعرا بالعامية والفصحى، وهو 

أول مفتي لوالية برقة من بعد استقالل ليبيا، إنه العالمة 
محمد بن على الصفراني الفيتوري، الذي ولد في زليتن سنة 

1891، ثم استقر في بنغازي منذ سنة 1935 ورحل عنها يوم 
1966/10/24. وفي اليوم نفسه ولكن سنة 2015 رحل عنا 

الشاعر الغنائي مسعود عبدالسيد بشون، الذي يعد أحد الذين 
واكبوا مراحل التجديد، وتطويراألغنية الليبية. ولد في بنغازي 
سنة 1940 وهو الذي تغنت بكلماته المطربة التونسية نعمة 

أغنية »قمري يا يمه كل ليلة يطلع« فانتشرت في المغرب 
العربي وانتشرت معها األغنية الليبية.

رحيل الصفراني وبشون
المعروفة  القناة  20 كيلومترًا كانت  امتداد  على 

المياه بشكل انسيابي من وادي  باسم »ساقية« تنقل 
األثرية، وعلى طول  لمدينة طلميثة  والملكة  حبون 
ُأنشئت  القناة بأثني عشر واديًا  هذه المسافة تمر 

لها جسور لم يتبقَ منها إال جسر وادي زوانة.
الهلنستي،  العصر  في  قناة »ساقية«  وبنيت 

وزار  البيزنطي،  العصر  استعمالها حتى  واستمر 
الموقع األحد، كل من مدير مكتب آثار طلميثة ومدير 

اإلدارة العامة للمتاحف ومراقب آثار توكرة وإدارة 
بالمراقبة. المسح 

أنها ستعد  الليبية  اآلثار  أعلنت مصلحة  ومؤخرا 
التي  العوامل  الـ»ساقية«، وتحديد  لحماية  دراسة 

واألثرية  التاريخية  المعالم  أحد  تعتبر  والتي  تهددها، 
المهمة.

إعادة إحياء »ساقية« 
طلميثة األثرية

+H5

مهمة نسائية 
ناجحة في الفضاء

في أول مهمة تعتمد على النساء فقط، 
أمضت رائدتا الفضاء األميركيتان 

كريستينا كوخ وجيسيكا مير أكثر من 
سبع ساعات، الجمعة، خارج محطة الفضاء 

الدولية لتغيير جهاز كهربائي معطل.
وقالت عالمة األحياء البحرية جيسيكا 

مير )42 عاما( التي انضمت إلى وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( العام 2013، بعد 

سبع ساعات و17 دقيقة خارج المحطة 
»كان لشرف كبير لي وحدث مهم ورمز 

لكل الذين يستكشفون الفضاء ويجرؤون 
على الحلم ويعملون بجهد لتحقيق 

أحالمهم«. وكان من المقرر حصول 
مهمة خارج محطة الفضاء الدولية 

نسائية بالكامل في مارس الماضي 
لكن ناسا ألغتها بسبب عدم توافر 

بزات بالقياس المناسب مما أحرج وكالة 
الفضاء األميركية.

الجفاف يقتل
أفيال زيمبابوي

المحلية  البرية  الحياة  وكالة  أعلنت 
من  واحدة  تشهد  التي  زيمبابوي، 
تاريخها،  في  الجفاف  حاالت  أسوأ 

بسبب  واحد،  شهر  في  فياًل،   55 نفوق 
والماء. الغذاء  نقص 

أكثر  أن  من  المتحدة  األمم  وحذرت 
يعيشون  شخص  ماليين  خمسة  من 

زيمبابوي،  في  ريفية  مناطق  في 
السكان،  عدد  ثلث  من  يقرب  ما  أي 

الغذاء  في  نقص  لخطر  معرضون 
العام  في  المقبل  الحصاد  موسم  قبل 

.2020
والجفاف،  االقتصادي  الركود  وأدى 

نينيو«  »إل  ظاهرة  تسببه  الذي 
الموارد  في  الشح  هذا  إلى  المناخية 

واضح  والتأثير  والغذائية.  المائية 
الوطني  هوانغ  متنزه  في  خصوصًا 

زيمبابوي. في  محمية  أكبر  وهو 
باسم  الناطق  فاراوو،  تيناشي  وقال 

زيمبابوي،  في  الوطنية  المتنزهات 
على  فيال   55 خسرنا  سبتمبر،  »منذ 

الوطنية  هوانج  حديقة  في  األقل 
المياه«،  ونقص  الجوع  بسبب 

أقوالهم

ال بد من تطوير برنامج مدروس 
للتحول االقتصادي في ليبيا إلى جانب 
العملية السياسية، من أجل وضع حد 
للمنافسة على الثروة النفطية الليبية.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

منطقة شرق البحر المتوسط وفي 
القلب منها ليبيا، تشمل احتياطات 

هائلة من الغاز الطبيعي تتراوح بين 
8 ـ 10 تريليونات متر مكعب.

الرئيس التنفيذي لشركة »إيني« 
اإليطالية

كالوديو ديسكالزي

إثيوبيا مستعدة لدعم االستقرار في 
ليبيا، من خالل المنظمات الدولية 
واإلقليمية، وتدعو الليبيين إلى أن 
يكونوا أقوياء وموحدين من أجل 

تحقيق السالم.

رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد

الحكومة اإليطالية ستنظر في إمكان 
استمرار االتفاق مع حرس السواحل 
الليبي التابع لحكومة الوفاق بشأن 

قوارب الالجئين.

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

جنيفر أنيستون
في »غينيس«

»غينيس«،  موسوعة  في  اسمها  أنيستون  جنيفر  األميركية،  الممثلة  دونت 
بعدما حصد حسابها على موقع »انستغرام« مليون متابع، في 5 ساعات و 16 
دقيقة فقط. وتفوقت جنيفر على األمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذين 
يحتفظان باللقب السابق، بعدما حصد حسابهما المشترك على مليون متابع 
إطالق  من  يوم  وبعد  ساعات.   6 في 
الرسمي  حسابها  أنيستون  جنيفر 
الشهير،  التواصل  موقع  على 
مليون   11.4 من  أكثر  تابعها 
الموقع  ــب  ــي وأص شــخــص، 
يتمكن  لم  إذ  تقني،  بخلل 
متابعتها  من  المستخدمون 
التصاعدية  الوتيرة  بسبب 

والمتسارعة.
صورة  نشرت  أنيستون 
أصدقاء،  بخمسة  تجمعها 
الرئيس  الــطــاقــم  ــم  ه
في سلسلة  المشارك 
وكتبت  »فريندز«، 
على  تعليًقا  جنيفر 
»واآلن   : الصورة 
ــاء  ــدق نــحــن أص
انستقرام  على 
ــى  أيــضًــا«، وإل
أنيستون  جانب 
كورتني  من  كل 
وليزا  كــوكــس، 
ــات  كــــودرو، وم
وماثيو  لوبالن، 
وديفيد  بــيــري، 
ونالت  شويمر. 
بعد  الـــصـــورة 
ــد من  يــوم واح
نشرها على أكثر 
مليون   12 من 

إعجاب.

ليبيا األمس

أنت، لم تعد كما 
أنت. صرت شبحا، 

تخوض بقدمني، 
في شوارع مدينة 

ال تعرف كيف 
تنطق، بعد ثالثني 

عاما، اسمك، أو 
حتى تتذكر مالمح 

وجهك.


