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تجاهل

فضاء

تفاصيل  األميركي  الجو  كشف سالح 
الفضائية  طائرته  حول  جديدة 

»البنتاغون«،  أطلقها  التي  السرية، 
إجراء تجارب عسكرية سرية  من أجل 

موقع »سبيس  الفضاء. وحسب  في 
الفضاء،  بأخبار  المعني  دوت كوم« 

الفضائية  فإن طائرة »إكس37- بي« 
السرية هبطت، مساء األحد، في والية 

رحالت  أطول  بعدما سجلت  فلوريدا، 
كاملين. عامين  لنحو  استمرت  مدارية 

صعدت أسعار النفط في الوقت الذي 
يأمل فيه المستثمرون بتقديم الصين 

مزيدا من الحوافز االقتصادية، بعد 
بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، 
وتعافت األسعار جزئيا من خسائر تكبدتها 
في الجلسة السابقة، بعد ارتفاع أكبر من 

المتوقع لمخزونات الخام األميركية. زادت 
العقود اآلجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 

% إلى 61 دوالرا للبرميل. 

مليون 466
يورو

إجمالي منح ومساعدات إنسانية يعتزم 
االتحاد األوروبي تقديمها للسودان

نفط

كل شيء

طائرة سرية

قريبا في ليبيا
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05  بنغازي تتجمل بفنادق تقاوم آثار التخريب
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انفــراج أزمـــة وقـــف مرتبــــات املعلمني

مخاوف من انعكاسات طباعة العملة على االقتصاد الليبي

رهان لبناني!

استياء جيران ليبيا يواكب العد التنازلي ملؤمتر برلني

لحل  برلين  مؤتمر  بشأن  التكهنات  دائرة  ضاقت 
األزمة الليبية، وبلورت حصيلة التحركات والمباحثات 
التي جرت هذا األسبوع في زوارة )غرب البالد( وعدد 
من عواصم دول الجوار رؤية شبة واضحة تلقي كرة 
النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر في ملعب الدول 
األساسي على  التركيز  بات  والتي  الكبرى،  الخمس 
تأكيد مشاركتها وسط استياء دول الجوار والليبيين 
كبار  وأضحى  بل  مشاركتهم،  عدم  من  أنفسهم 
سالمة-  غسان  األممي  المبعوث  -وحسب  العالم 
مطالبين بترميم موقفهم بشأن األزمة الليبية على 
طاولة برلين، تمهيدا للوصول إلى حل شامل حدده 
التي  طرابلس  العاصمة  لحرب  حدا  ويضع  سالمة 

اندلعت في الرابع من أبريل الماضي.
تسميته  على  اصطلح  ما  مع  وتزامنا  سالمة، 
جدول  على  رئيسة  بنود   4 حدد  برلين«  »مسار 
أعمال المؤتمر المرتقب، وستكون محور مناقشات 
)أمس  تليفزيونية  تصريحات  خالل  »الفيتو«،  دول 
األربعاء( وهي »إصدار قرار لوقف إطالق النار من قبل 
مجلس األمن، ثم وجود مراقبين دوليين محايدين 
لمراقبة وقف إطالق النار، مع محاولة تقريب وجهات 
النظر بين أطراف الحرب، وأخيرا بناء الثقة بين هذه 
األطراف«. ويسعى مؤتمر برلين إلى حشد األطراف 
الخارجية الرئيسة المؤثرة في األزمة الليبية، لوقف 
فرضته  الذي  السالح  لحظر  المتزايدة  االنتهاكات 
األمم المتحدة، والضغط على حلفائهم داخل ليبيا، 
سياسية  عملية  وبدء  النار  إطالق  بوقف  لاللتزام 
لعدم  حادة  انتقادات  يلقى  المؤتمر  لكن  جديدة، 
دول  من  دولة  أي  حتى  أو  الليبية  األطراف  دعوته 

الجوار الليبي للحضور حتى اآلن.
اإليضاح األخير الصادر عن المبعوث األممي جاء 
بعد عودة تحضيرات مؤتمر برلين لتحتل الصدارة 
خاص،  بشكل  المحلي  المستوى  على  اإلعالمية 
السياسي، مع جولة المباحثات التي احتضنتها مدينة 
زوارة األحد، وجمعت رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج ووزير الخارجية األلماني هايكو ماس -الذي 
األممي  والمبعوث  للمؤتمر-،  الدعوة  بالده  تقود 

غسان سالمة.
هذه  كشفت  فقد  التكهنات  كافة  عكس  وعلى 
الجولة المهمة عن تحركات دبلوماسية دولية كانت 
لإلعداد  الماضية  األسابيع  خالل  الظل  في  تدور 
والتساؤالت  الجدل  فاقمت  لكنها  برلين،  لطاولة 

بليبيا  معني  مؤتمر  عن  الليبي  الغياب  بشأن 
والليبيين، رغم تأكيدات سالمة أن المؤتمر يهدف 
مجلس  في  المنقسم  الدولي  الموقف  ترميم  إلى 

األمن بشأن ليبيا.
ومن المنتظر أن »تكلل المفاوضات )أو مسيرة 
برلين( بقمة تؤيد المبادئ التي جرى التوصل إليها 
عبر التفاوض مع مختلف  األطراف«، حسب تصريحات 
الخارجية  وزيري  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  سالمة، 
هايكو  واأللماني  سيالة،  الطاهر  محمد  المفوض 
القمة  عن  سيخرج  أنه  إلى  منبها  زوارة،  في  ماس 
»لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها، وهذا ما يوفر فرص 

نجاح هذه المسيرة«.
األلماني،  الخارجية  وزير  تصريحات  في  الالفت 
خالل مؤتمر صحفي مع سالمة وسيالة هو تأكيده 
أن الهدف هو ضرورة »إيجاد شروط بين األطراف 
المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا لألزمة«، 
إذا  ما  المراقبين حول  لدى  ما طرح تساؤالت  وهو 
كانت هناك تناقضات بين ما يجري من تحضيرات 

عن  الحديث  ثم  الليبيين،  مشاركة  دون  للمؤتمر 
رفض التدخالت الخارجية لحل األزمة الليبية.

سالمة،  من  بتوضيح  قوبل  التساؤل  هذا  لكن 
المؤتمر  إن  تليفزيونية  تصريحات  في  قال  الذي 
يركز في األساس على »ترميم موقف الدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن من األزمة«. وشدد على 
أن »االنقسام الحاد« في مجلس األمن يعرقل حل 
األزمة، مشيرا إلى أن المجلس اجتمع 14 مرة منذ 
عنه  يصدر  أن  دون  طرابلس،  العاصمة  حرب  بدء 
إلى  الدعوة  حتى  أو  الحرب  بخصوص  واحد  »قرار 

وقف إطالق النار«.
على صعيد مواز للتحركات الدولية وآخر محطاتها 
في زوارة، فإن رقعة االنتقادات الموجهة تتسع للقوى 
في  دور  أي  من  الجوار  دول  أقصت  التي  الدولية، 
المؤتمر، إذ كان تنديد الرئيس الجزائري الموقت، 
عبدالقادر بن صالح، بإقصاء الليبيين ودول الجوار 
من المبادرات الدولية الرامية لحل النزاع في ليبيا، 
خالل كلمة في قمة حركة عدم االنحياز المنعقدة في 

عاصمة أذربيجان »باكو«.
الجديد قيس بن  التي دخل رئيسها  أما تونس 
سعيد قصر قرطاج منذ أيام، فال تزال تعيد ترتيب 
بينها  من  اإلقليمية  الملفات  من  عدد  في  أوراقها 
أولى  التونسية هي  الرئاسة  وكانت  الليبي،  الملف 
الذي  األلماني،  الخارجية  لوزير  اإلقليمية  المحطات 
أجرى مباحثات مع الرئيس التونسي الجديد، حيث 
واالستعدادات  ليبيا  في  الوضع  إلى  اللقاء  تطرق 

األلمانية الجارية لتنظيم المؤتمر.
لكن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، 
شدد  منصبه،  من  إقالته  قبل  تصريحات  آخر  وفي 
على ضرورة مشاركة بالده في مؤتمر برلين. وقال 
في تصريحات اإلثنين، خالل لقاء مع وزير الخارجية 
الذي  التوجه  »نتفهم  ــاس:  م هايكو  األلماني 
بأهمية حضور تونس  وأبلغناها  ألمانيا،  ستنتهجه 
هذا المؤتمر، كما تحدثنا في نيويورك مع مختلف 

القوى بشأن هذا الموضوع«.
إيطالية  انتقادات  مع  المواقف  هذه  وتواكبت 
لعدم دعوة كل من تونس والجزائر لحضور مؤتمر 
برلين، إذ اعتبر وزير الخارجية اإليطالي، لويجي دي 

مايو، أن عدم مشاركة الدولتين »فرصة ضائعة«.
مبادرة  بتنفيذ  تطالب  التي  مصر  فإن  وأخيرا، 
األمم المتحدة حول ليبيا، تركز بشكل أساسي على 
مكمن  هو  والسلطة  الثروة  توزيع  في  »الخلل  أن 
تعبير  وفق  ليبيا«،  في  األزمة  مكامن  من  أساسي 
وزير الخارجية سامح شكري خالل قمة عدم االنحياز.

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  استقبال  وخــالل 
التأكيد  كان  الثالثاء،  األلماني  الوزير  السيسي 
»تسوية األوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل 
يتناول كل جوانب األزمة الليبية وليس أجزاء منها، 
ويحافظ  ــاب،  اإلره على  القضاء  في  يسهم  وبما 
على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من 
الخارجية  وزير  اللقاء  حضر  الخارجية«.  التدخالت 

المصري سامح شكري، والسفير األلماني بالقاهرة.
واإلقليمية،  الدولية  التفاعالت  هذه  ووســط 
بمصير  »برلين«  يلحق  أن  من  محللون  يخشى 
يتبناها  قرارات  ينتج  أن  أو  و»باليرمو«،  »باريس« 
مجلس األمن، ال ترضي أطراف األزمة، خصوصا أن 
الجميع  وضعه  أساسي  شرط  هو  النار  إطالق  وقف 
تنفيذه،  آليات  السياسية دون معرفة  العملية  لبدء 
أسئلة  عن  يكفي  بما  تجب  لم  ألمانيا  عن  عالوة 
أن  قبل  »لقاء غدامس«  التي سبقت  بتلك  شبيهة 
تنسفه حرب العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.

< سالمة يتوسط سيالة ووزير الخارجية األلماني خالل مؤتمر صحفي في مدينة زوارة األحد الماضي                          »أ.ف.ب«

< مقر البنك الدولي 

انتقادات إيطالية لعدم دعوة تونس 
والجزائر للحضور واعتبار عدم 

مشاركتهما »فرصة ضائعة«

 اإليضاح األخير للمبعوث األممي 
جاء بعد عودة التحضيرات وبدء 

جولة »مباحثات زوارة«

البنك الدولي يحذر من االنعكاسات االقتصادية لحرب العاصمة
التي  طرابلس،  العاصمة  حــرب  ألقت 
بظالل  الــمــاضــي،  أبــريــل  فــي  اندلعت 
المالية  المؤسسات  توقعات  على  سلبية 
خالل  الليبي  االقتصاد  أداء  بشأن  الدولية 
إن  الــدولــي  البنك  ــال  وق الحالي.  العام 
على  القضاء  في  تسببت  العاصمة  حرب 
الذي  النسبي،  االقتصادي  االنتعاش  زخم 
-2017 من  الفترة  في  البالد  شهدته 

إنتاج  في  التراجع  تواصل  وتوقع   ،2018
مع  العام  من  تبقى  ما  مدى  على  النفط 
استبعاد انحسا..  أعمال العنف.وتوقع تقرير 
 »2019 االقتصادية–أكتوبر  اآلفاق  »ليبيا: 
الدولي »تباطؤ إجمالي  البنك  الصادر عن 
 2019 في   %  5.5 نحو  إلى  المحلي  الناتج 

مقابل 17.3 % خالل )2018-2017(«.
متوسط  ارتفاع  إلى  التراجع  هذا  وعزا 
إنتاج النفط )1.05 مليون برميل في اليوم 
في  اليوم  في  برميل  مليون   0.96 مقابل 

2018( واستقرار الطلب المحلي.
العامين  خالل  النفط  إنتاج  وتضاعف 
الماضيين ليصل إلى 1.17 مليون برميل 
يوميا في أبريل 2019، لكن اإلنتاج تراجع 
ألكثر من 0.1 مليون برميل يوميا بنهاية 

يوليو 2019.

المؤسسة  عن  صــادر  تقرير  وحسب 
اإليــرادات  تراجعت  فقد  للنفط،  الوطنية 
 11 بنسبة  الماضي  سبتمبر  في  النفطية 
% عن الشهر السابق إلى 1.8 مليار دوالر، 

بينما ارتفعت 9 % على أساس سنوي.
ليبيا  تستطيع  »ال  الدولي:  البنك  وقال 
إنتاج النفط إال بمعدل مليون برميل يوميا 
العام،  هذا  نهاية  بحلول  المتوسط  في 
المستوى  هذا  حول  اإلنتاج  على  واإلبقاء 

خالل السنوات القليلة المقبلة«.

العاصمة »تزيد تعقيد  أن حرب  واعتبر 
إلى  التوصل  يؤخر  مما  السياسي،  الوضع 
االستقرار  تحقيق  بدوره  يجعل  مما  اتفاق، 
األفــق  فــي  مستبعدا  أمـــرا  الــمــســتــدام 

المنظور«.
وتوقع التقرير تراجع »نمو إجمالي الناتج 
 2020 العام  في   %  0.6 بنسبة  المحلي 
ليستقر عند نحو 2 % في )2022-2021(، 
مما يجعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

المحلي 61 % من مستواه في 2010«.

القاهرة - الوسط

دعوة إيطالية ملراجعة 
»اتفاقية الهجرة« مع »الوفاق«

قال رئيس الوزراء اإليطالي، 
جوزيبي كونتي، إن اتفاقية التعاون 

مع حكومة الوفاق، الموقعة العام 
2017، »أرست أسس التعاون 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

بشكل أفضل«، معقبا: »وال يمكن 
رميها في البحر«. إال أن كونتي، 

وحسب تصريحات نشرتها وكالة 
األنباء اإليطالية »آكي«، أشار إلى 
أن بالده ستطلب إدخال تعديالت 
عليها، دون الكشف عن تفاصيل 

أكثر، مكتفيا باإلشارة إلى »وجود 
مساحة واسعة لتحسين المذكرة، 

لمعالجة بعض الجوانب غير 
المرضية«. كان وزير الخارجية 
اإليطالي، لويجي دي مايو، أن 

الحكومة اإليطالية ستعمل على 
تحسين االتفاقية مع ليبيا، موضحا 

أن اللجنة اإليطالية الليبية 
المشتركة ستعقد اجتماعا بشأن 
»مساعدة المهاجرين الذين تم 

إنقاذهم في البحر، وتهيئة الظروف 
الجيدة لهم في مراكز اإليواء«.

طرابلس، بنغازي، نيويورك–»الوسط«

بعد احتجاجات نوعية وغير مسبوقة 
في بالد األرز، استقال رئيس الحكومة 
اللبنانية، سعد الحريري، وارتفع سقف 
المطالب ليطول الرئيس ميشال عون.

لكن يبدو أن المطالب الشعبية 
ستتواصل في االرتفاع، لتشق عنان 
سماء السياسة اللبنانية، وتكسر 

قواعد لعبة الكراسي الموسيقية 
التى حكمت البالد منذ »اتفاق 

الطائف«.
مراقبون يراهنون على 
مخاض »لبنان جديد« 

يتجاوز مستنقعات 
السياسة، ويؤسس عقدا 

اجتماعيا جديدا على 
أنقاض المحاصصات 
والطائفية، ومنطق 

الدويالت داخل 
الدولة.

أسئلة كبرى تالحق 
هذا الحراك، وأبرزها 

الموقف اإلقليمي 
لخروج لبنان من دائرة 

التجاذبات، بما يرفع يد الجميع 
عن بلد خرج من حرب أهلية 
لينزلق في بركة استقطابات 
عنيفة. فهل ينجح اللبنانيون 

في رسم خريطة جديدة للحراك 
الشعبي الذي يجوب المنطقة، أم أنه 
مجرد حمل قابل لإلجهاض على غرار 

ما جرى للربيع العربي؟!

النصر يتعثر..
ويؤجل الحسم 

 إلى »كمباال« 

في توزيع جوائز »أوسكار« 
الفخرية.. »هوليوود« 

تكثف جهودها 
لتمكني املرأة

13

14

تترقب مدينة أوجلة انطالق مهرجانها الثقافي والسياحي 
السنوي بعد غد السبت، والذي يعود إلى النور بعد انقطاع 
دام سنوات بفعل األحداث التي مرت على المنطقة الشرقية 

في العام 2014.
المهرجان  عودة  تكون  أن  على  المنظمون  ويراهن 
التاريخية  بالمكانة  يليق  نحو  على  الخامسة  نسخته  في 
للمدينة، وال سيما أن المهرجان يحظى بإمكانات تؤهله 
)جنوب شرق  أوجلة  مدينة  وتعتبر  مميز.  بشكل  للظهور 
البالد( من أقدم المدن الليبية التي حافظت على معالمها 
التاريخي  الباحث  يقول  إذ  القديمة،  وثقافتها  التاريخية، 
التاريخ هيرودوت زارها في سنة  سليمان اعتيبي إن »أبو 

400 ق.م، وكان اسمها أوجيال«.
تحت  والسياحي«  الثقافي  »أوجلة  مهرجان  وينطلق 
المجلس  برعاية  السالم«  وملتقى  األجيال  »ثقافة  شعار 
التسييري لبلدية أوجلة ويستمر لمدة ثالثة أيام، وتشهد 
باقي  لتتوالى  واألنشطة،  العروض  العديد من  االنطالقة 
األنشطة خالل يومي األحد واإلثنين بالفترتين الصباحية 

والمسائية.

األهمية  على  الضوء  تسليط  إلى  المهرجان  ويطمح 
البرنامج  وتشجيع  األصيل  الشعبي  والتراث  التاريخية، 
السياحي في أوجلة، وفق رئيس اللجنة التنظيمية وعميد 

المجلس التسييري لبلدية أوجلة السنوسي الفضيل.
جاء  البالد،  تعيشها  التي  االستثنائية  الظروف  ووسط 
للمهرجان  السالم« شعارا  وملتقى  األجيال  »ثقافة  اختيار 
من قبل المنظمين، ويقول عضو اللجنة الثقافية السنوسي 
والكبار  الشباب  بين  خليط  هي  »األجيال  خاشن:  بن 
والصغار وكبار السن، هناك تفاعل ثقافي سوف يجمع كل 
الخارج،  من  القادمين  والسياح  الزوار  خاصة  الفئات  هذه 
شمل  للم  والتحابب  للسالم  ملتقى  أخــرى  جهة  ومن 

الليبيين ونشر السالم بينهم من خالل التراث والثقافة«.
أنشطة  مــواقــع  ثالثة  تحتضن  أن  المنتظر  ومــن 
إذ  خاص،  باهتمام  الثقافي  النشاط  ويحظى  المهرجان، 
وأشعارا  ومخطوطات  والرسم،  للصور  معرضا  يستضيف 
خالل  ندوات  تنظم  أن  المقرر  من  كما  ثقافية،  وندوات 
ورقات  تستعرض  المهرجان  من  والثالث  الثاني  اليومين 

عمل بحثية.

مهرجان أوجلة يعود بـ »رسالة سالم« بعد سنوات الغياب

ُسالمة يضع مصير املؤتمر في عهدة دول »الفيتو«



غد  مساء  الموضة«  »سينما  احتفال  من  الرابعة  النسخة  تونس  تنظم 
أيام قرطاج لألفالم »JCC 2019« بهدف  يتزامن مع  الذي  الجمعة، 

الراقية. األزياء  منصة  في  الحمراء  السجادة  إلى  االنضمام 
والعالمات  األزياء  كبار مصممي  من   6 االحتفالية  في  وسُيقدم 

الحفل  يحيي  أن  المقرر  ومن  المبتكرة،  الجديدة  إبداعاتهم  التجارية 
منال  والنجمة   ، كراولي  نبيه  المغنية  أبرزهم،  النجوم  كبار  من  عدد 

عمارة.
أحد  وهو  نزار شرقي،  المنظم  أسسه  الموضة«  احتفال »سينما  أن  يذكر 
وذلك  موهوب،  رقص  ومصمم  الفنية  الفعاليات  تنظيم  في  المتخصصين 

في  والموضة  الفن  أكبر مشاهير  نخبة من  مع حضور  قمرت  خليج  جناح  في 
أزياء. وعارضات  تونس، 

تواصـل 02

ربي عطاها الود و الترحيب***ولمة العيله الزاهيه الجميله

اوديما اتسهل كل شي صعيب***اوديما عليها يبرمو لعويله

اوماعمرها عالناس يوم اتغيب***حتى عدوها في المرض تمشيله

صفحات  على  »#اعتصام_حتى_تحقق_المطالب«  هشتاغ  انتشر 
المعلمين. مرتبات  بزيادة  للمطالبة  الليبية  االجتماعي  التواصل 

دعم  حيث  الليبية  الصفحات  رواد  من  كبيرا  تفاعال  الهشتاغ  وشهد 
يرى  بينما  مطالبهم،  تتحقق  حتى  اعتصامهم  في  المعلمين  البعض 
الدراسة  تنطلق  أن  يجب  ولكن  محقة  المعلمين  مطالب  أن  أخرون 

والطلبة. التالميذ  على  الدراسي  العام  واليضيع 
الذين  المعلمين  اعتصام  بسبب  أبوابها،  المدارس  تفتح  ولم 
نقابتهم  لدعوة  تلبية  العمل،  عن  إضرابهم  أسابيع  منذ  يواصلون 
 ،2018 لسنة   )4( رقم  النواب  مجلس  قرار  بتفعيل  طالبت  التي  العامة 

المرتبات. بزيادة  الخاص 

أنجزت المجموعة العمالقة 
في مجال التكنولوجيا »غوغل« 

ما اعتبرته »أكبر تقدّم« منذ 
سنوات في ما يخصّ الخوارزميات 

المعتمدة في محرّكها البحثي.
وتلجأ »غوغل« إلى التقنية 
التلقائي«  بـ»التعّلم  المعروفة 

)ماشين ليرنينغ( لتحسين فهم 
باإلنجليزية  المقدّمة  الطلبات 

الدارجة، حسب »فرانس برس«.
وتستند هذه األداة إلى تقنية 
تعرف بـ»بيرت« )بايدايركشونال 

إنكودر ريبريزنتايشنز فروم 
ترانسفورمرز( قادرة على فهم 

المعنى الكامل لجملة ما بدال 
من تحليل كل كلمة على حدة. 
وكما الحال مع البشر، تستوعب 

هذه البرمجية معنى الطلبات 
حتى عندما ال تكون صياغة هذه 

األخيرة واضحة أو مكتملة.
وقال باندو ناياك نائب رئيس 

األبحاث في »غوغل«، »نحسّن 
بشكل ملحوظ فهمنا لألبحاث، 
ما يمّثل أكبر تقدّم أنجزناه في 

السنوات الخمس األخيرة وأحد 
أكبر اإلنجازات في تاريخ األبحاث 

عبر اإلنترنت«.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 206 3 ربيع األول 1441 هــ

31 أكتوبر 2019 م

موقع  على  »قولولها«  أغنية  المسالتي  علي  الشاب  الفنان  طرح 
وعلي  المصراتي  فتحي  كلمات  من  األغنية  يوتيوب.  األشهر  الفيديو 
نوري  الكمان  عازف  ومشاركة  سالمة،  معتز  وتوزيع  ألحان  ومن  إبراهيم، 

السراوي وعازف الجيتار معتز سالمة.
المتحركة  الرسوم  طريقة  على  قدمت،  »قولولها«  أغنية  أن  يذكر 

»األنيميشن« لتوصيل الرسالة بشكل مختلف.

الفنان علي املسالتي يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

»غوغل« تحقق أكبر 
تقّدم في خوارزميات 

محّركها البحثي

#هشـتاغ

 13 أدركت المراهقة يو تشاي رين، أنها تستخدم الهاتف الذكي منذ 
إلى  للذهاب  فقط  ساعات   3 بعد  االستيقاظ  وعليها  متواصلة،  ساعة 
لذلك  مزمنة،  مشكلة  تعاني  أنها  الكورية  الفتاة  وتعلم  المدرسة، 
التحقت بمصحة تديرها الحكومة وخصصت للمراهقين الذين يدمنون 

على الهواتف الذكية، للتخلص من هذه العادة.
وسلطت شبكة »CNN« األميركية الضوء على تنامي المصحات التي 
تعنى بمكافحة إدمان الهواتف الذكية، على غرار المصحات التي ظهرت 

لمساعدة مدمني المخدرات، وفي كوريا الجنوبية واحدة من أعلى نسب 
امتالك الهواتف الذكية، ويحوز %98 من المراهقين في البالد مثل هذه 

األجهزة وفقا ألرقام حكومية نشرت في 2018.
وتقول حكومة سيول إن كثيرا من هؤالء اليافعين يظهرون عالمات 
 30% السلطات  صنفت  الماضي،  العام  وفي  الذكية،  الهواتف  إدمان 
10و19 عاما في فئة مفرطي  من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 

استخدام الهواتف.

#اعتصام_حتى_تحقق_املطالب

قال الرئيس التنفيذي لشركة »تويتر« جاك دورسي إن 
شركته لن تدخل في استثمار عملة فيسبوك الرقمية الجديدة 

المسماة »ليبرا«؛ مضيًفا، أن »شركته ليست مهتمة أبدا 
بهذا الهراء«.

وأضاف دورسي -أثناء حديثه في برنامج »نيوز سمت« أن 
عملة فيسبوك المستقبلية هي »وسيلة تحايل وليست عملة 

مشفرة حقيقية، وأن شركته لن تكون لها أي عالقة بها«.
ولم يتوقف دورسي عند هذا الحد، بل وصف ربط ليبرا 

بالعملة المشفرة بكونها حيلة تسويقية مشبوهة، وقال »ال 
أعرف إذا كان ذلك وسيلة للتحايل، ولكن العملة المشفرة 

ليست ضرورية إلنجاح هذا األمر«.
ودورسي ليس الشخص الوحيد الذي يعتقد أن ربط ليبرا 

بالعمالت المشفرة خطأ؛ فقد أخبر ريكاردو سباني، خبير 
العمالت المشهور وصاحب شركة مونيرو، موقع ماشيبل 
التقني عبر رسالة مباشرة على »تويتر« أن وصف »ليبرا« 

بالعملة المشفرة هو وصف غير صادق، وفي أحسن األحوال 
غير أمين.

وقال سباني »من الناحية الفنية، يوجد اختالف بسيط 
بين آلية ليبرا لتقرير إذا كانت معاملتك تستحق الموافقة، 

فشركة فيزا وحدها تقرر إذا كان يجب معالجة معاملتك؛ لذلك 
يمكن اعتبار أنه مصرف مركزي باسم آخر، مثل لجنة مصرفية 

مركزية معتمدة بدل لجنة عينتها الحكومة«.

جاك دورسي: عملة فيسبوك 
الرقمية وسيلة تحايل

تونس تنظم »سينما املوضة« 
على هامش مهرجان قرطاج

بعد القابل للطي..»الهاتف 
املتعرج« قريبا في األسواق

في خضم المنافسة المحتدمة بين عمالقة مصنعي الهواتف 
الذكية، تسعى شركة »تي سي إل« الصينية إلثبات نفسها 

والدخول على خط المنافسة، من خالل هاتف جديد قابل 
للطي قد يميزها عن غيرها من الشركات بفضل شكله 

الفريد. ونشر موقع »سي نت« المختص بأخبار التكنولوجيا، 
صورة للنموذج الخاص بالهاتف الجديد، بعد أن نشر في 

مطلع العام الجاري نماذج أخرى لـهواتف قابلة للطي تسعى 
الشركة إلنتاجها.

والمثير في الهاتف الجديد، أنه على عكس األجهزة 
المشابهة التي كشفت عنها الشركات األخرى، هو قابليته 

لالنثناء مرتين، ليشكل ما يشبه حرف »Z« باإلنجليزية.
وعند فرد الهاتف بالكامل، فإن حجم شاشته يصل إلى 10 

بوصات، أما عند طيه بالكامل فإنه يشبه الكتاب، مع وجود 
جهة أقل سمكا من األخرى.

»واتساب« يضيف 5 ميزات غير 
مسبوقة على تطبيقه

أضاف تطبيق التراسل الفوري األشهر »واتساب«، 5 ميزات 
استثنائية غير مسبوقة على تطبيقه عبر نظامَي تشغيل 

»أندرويد« و»آي أو إس«.
ونشرت جريدة »هندوستان تايمز« الهندية تقريرًا حول 

اعتماد »واتساب« بصورة رسمية مجموعة من التغييرات 
الكبيرة عبر تطبيقه، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على 

نسخة »بيتا« التجريبية.
ومن الميزة األولى هي »التدمير الذاتي للرسائل« التي 

يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن 
يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية، 
والميزة الثانية جعل إشعارات تحديثات الحالة صامتة، منعًا 
لإلزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضًا أن يختار 

المستخدم إخفاء تحديثات الحالة بصورة كاملة، ويمكن 
استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

أما الميزة الثالثة فهي إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، 
يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين 

اآلخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر 
عمليات اإلضافة إلى قائمة االتصال الخاصة بك، والميزة 

الرابعة هي الوضع المظلم وذلك بعد فترة طويلة من 
وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا »واتساب« خاصية »الوضع 
المظلم« إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على »أندرويد« 

و»آي أو إس«.

كوريا تفتتح مصحات لعالج إدمان 

الهواتف الذكية

كلمة1000

• فتيات ليبيا بالزي الشعبي في مهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هون
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حضور كبار مجلس األمن .. والليبيون واجلوار أبرز الغائبني

»مباحثات زوارة« تعيد »مسار برلني« إلى صدارة املشهد الليبي
الليبية  األزمة  لحل  برلين  مؤتمر  تحضيرات  عادت 
المحلي  المستوى  على  اإلعالمية  الصدارة  لتحتل 
التي  المباحثات  جولة  مع  السياسي،  خاص،  بشكل 
رئيس  وجمعت  ــد،  األح زوارة  مدينة  احتضنتها 
الخارجية  ــر  ووزي السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
الدعوة  بالده  تقود  -الذي  ماس  هايكو  األلماني 

للمؤتمر-، والمبعوث األممي غسان سالمة.
هذه  كشفت  فقد  التكهنات  كافة  عكس  وعلى 
الجولة المهمة عن تحركات دبلوماسية دولية كانت 
لإلعداد  الماضية  األسابيع  خالل  الظل  في  تــدور 
والتساؤالت  الجدل  فاقمت  لكنها  برلين،  لطاولة 
بليبيا  معني  مؤتمر  عن  الليبي  الغياب  بشأن 
المؤتمر يهدف  أن  تأكيدات سالمة  رغم  والليبيين، 
مجلس  في  المنقسم  الدولي  الموقف  ترميم  إلى 

األمن بشأن ليبيا.

لماذا زوارة؟
باختيار  اهتماما  الليبي  الشأن  متابعون  وأبــدى 
طرابلس  العاصمة  وليس  الساحلية  زوارة  مدينة 
مباحثات  الستضافة  بروتوكوليا-  المعتاد  -وفق 
السراج وسالمة وماس، وهو ما أرجعوه إلى استمرار 
المخاوف األمنية الناجمة عن حرب العاصمة، وسيما 
كان  اليتيم  طرابلس  مطار  وهو  معيتيقة،  مطار  أن 
منذ  الجوي  القصف  من  لسلسلة  تعرضه  بعد  أقفل 

بداية الحرب التي تجاوزت اآلن الـ200 يوم.
أيضا  حاضرا  كان  األمني  الهاجس  أن  يبدو  لكن 
فيلت«  »دي  جريدة  كشفت  بعدما  زوارة،  مطار  في 
الخارجية  وزير  المرافقة  األمن  قوات  أن  األلمانية 
الصحفيين في مطار  مع  له  مقابلة  أوقفت  األلماني 
المدينة قبل وقت قصير من مغادرته، بسبب رؤية 
العامة،  القيادة  لقوات  تابعة  أنها  اعتقادا  طائرة، 
ليضطر الوزير والوفد المرافق له للعودة إلى العربات 
المدرعة لبضع دقائق. ثم تبين بعدها أن اإلنذار كان 

خاطئا ومجرد شائعة!.
مصطلح  إلى  لتفضي  زوارة  مباحثات  انعقدت 
لمؤتمر  الجارية  التحضيرات  لتوصيف  جديد  أممي 
المبعوث  وفق  برلين«،  »مسيرة  باعتبارها  برلين 
األممي غسان سالمة، الذي تحدث عن انعقاد ثالثة 
اجتماعات متتالية ومعمقة كانت بمثابة المفاوضات 
االجتماع  يعقد  أن  المؤتمر، على  السابقة على عقد 
المقبل خالل األسابيع المقبلة، لكن المبعوث األممي 
في  المشاركين  أعمال  جــدول  أو  أسماء  يحدد  لم 

االجتماعات الثالثة السابقة أو االجتماع المقبل.
مسيرة  )أو  المفاوضات  »تكلل  أن  المنتظر  ومن 
التوصل  جرى  التي  المبادئ  تؤيد  بقمة  برلين( 
حسب  ــراف«،  مختلف األط مع  التفاوض  عبر  إليها 
وزيري  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  سالمة،  تصريحات 
واأللماني  سيالة،  الطاهر  محمد  المفوض  الخارجية 
عن  سيخرج  أنه  إلى  منبها  زوارة،  في  ماس  هايكو 
وما  وهذا  مقرراتها،  تنفيذ  لمتابعة  »لجنة  القمة 
يوفر فرص نجاح هذه المسيرة«. وفي هذه األثناء ال 
يخفي المبعوث األممي آماله بحل خالفات الالعبين 
الدوليين الرئيسيين في الملف الليبي خالل المؤتمر، 
الموقف  لترميم  تهدف  جادة  مسيرة  »هي  يقول  إذ 
الحكومة  تطوعت  ما  ــذا  وه المتصدع،  الــدولــي 

األلمانية لمساعدة البعثة به«.

أطراف مؤثرة
بحضور  السراج  مع  لقاء  وخالل  األلماني،  الوزير  أما 
سالمة، فقد طرح »وقف إطالق النار باعتباره أساسا 
تفاصيل  إلى  يتطرق  لم  أنه  بيد  المؤتمر«،  لنجاح 
بشأن مستوى وحجم المشاركات في طاولة برلين، 
جميع  »مشاركة  على  بالده  حرص  بتأكيد  واكتفى 
إلى  للوصول  برلين  مؤتمر  في  المؤثرة  األطــراف 
نتائج جوهرية«، متعهدا بـ»أال يصدر البيان الختامي 

إال بعد التوافق الكامل بين المشاركين«.
ويبدو أن القدر المتيقن من المشاركات -وحسب 
مراقبين- هو دعوة األعضاء الدائمين بمجلس األمن 
الوزير  أكده  ما  وهو  برلين،  مؤتمر  لحضور  الدولي 
األلماني، مرجعا ذلك إلى الحصول على »التزام من 
المجلس بما يتم التوصل إليه«، مشيرا إلى دعوة دول 
اإلمدادات  »وقف  على  االطمئنان  أجل  من  للحضور 
العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل«. الالفت 

األلماني، خالل مؤتمر  الخارجية  وزير  في تصريحات 
صحفي مع سالمة وسيالة هو تأكيده أن الهدف هو 
األطراف  بين  شروط  »إيجاد  ضــرورة  على  تشديد 
المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا لألزمة«، 
إذا  ما  حول  المراقبين  لدى  تساؤالت  طرح  ما  وهو 
تحضيرات  من  يجري  ما  بين  تناقضات  هناك  كانت 
عن  الحديث  ثم  الليبيين،  مشاركة  دون  للمؤتمر 

رفض التدخالت الخارجية لحل األزمة الليبية.
سالمة،  من  بتوضيح  قوبل  التساؤل  هذا  لكن 
المؤتمر  إن  تليفزيونية  تصريحات  في  قال  الذي 
يركز في األساس على »ترميم موقف الدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن من األزمة«. وشدد على 
حل  يعرقل  األمن  مجلس  في  الحاد«  »االنقسام  أن 
األزمة، مشيرًا إلى أن المجلس اجتمع 14 مرة منذ 
عنه  يصدر  أن  دون  طرابلس،  العاصمة  حرب  بدء 
»قرار واحد بخصوص الحرب أو حتى الدعوة إلى وقف 

إطالق النار«.
وفق هذا التقدير، فإن القدر المتيقن من الحقيقة 

أن الغياب الليبي عن مؤتمر يخص الليبيين هو أمر 
»مفروغ منه«، لكن المجلس الرئاسي، برئاسة فائز 
شرطا  طرح  وسالمة،  ماس  مع  لقاء  وخالل  السراج، 
أساسيا لنجاح المؤتمر وهو »االستفادة من األخطاء 
إخفاق  أسباب  وتقييم  بحث  وضــرورة  الماضية، 
تقدم  تحقيق  في  السابق  في  عقدت  التي  اللقاءات 
السابق  موقفه  على  التأكيد  معيدا  األرض«،  على 
بأن »االنقسام الدولي إزاء األزمة الليبية شجع بعض 
المؤتمرات  بمخرجات  االلتزام  عدم  على  األطــراف 

السابقة، وعرقلة محاوالت الوصول إلى تسوية«.

شروط أمنية
يشار إلى أن الطرف اآلخر في األزمة سبق وأن عبر 
برلين، من  مؤتمر  واضح من  نحو  على  موقفه  عن 
للجيش  العامة  القيادة  خالل تصريحات صدرت عن 
الماضي تؤكد  األسبوع  المشير خليفة حفتر  بقيادة 
الشروط  لها  تتوافر  لم  ما  سياسية  عملية  »أي  أن 
األمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها، سيكون 

من العبث الحديث عنها«، مشيرة على لسان الناطق 
العسكري اللواء أحمد المسماري إلى ضرورة »القضاء 
على اإلرهاب وحل التنظيمات والميليشيات المسلحة، 
ونزع جميع سالحها، حتى يتمكن الليبيون من إيجاد 

حوار وطني شامل«.
على صعيد مواز للتحركات الدولية وآخر محطاتها 
في زوارة، فإن رقعة االنتقادات الموجهة تتسع للقوى 
ومجاورة  أفريقية  بلدان  عدة  أقصت  التي  الدولية، 
الرئيس  تنديد  كان  إذ  المؤتمر،  في  دور  أي  من 
بإقصاء  صالح،  بن  عبدالقادر  الموقت،  الجزائري 
الليبيين ودول الجوار من المبادرات الدولية الرامية 
لحل النزاع في ليبيا، خالل كلمة في قمة حركة عدم 
»باكو«،  أذربيجان  عاصمة  في  المنعقدة  االنحياز 
التي  المبادرات  بتعدد  »بشدة  صالح  بن  واستنكر 
تقصي األطراف الليبية، وتهمش دول الجوار وتخلق 
الدبلوماسي  اعتبر  المزايدات«. من جهته،  جوا من 
الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي أن »أي حل دولي 
لألزمة يعد »منقوصا« بغياب دولة مثل الجزائر التي 

تتحمل أكبر تبعات األزمة الليبية خاصة على الصعيد 
األمني«.

بن  قيس  الجديد  رئيسها  دخل  التي  تونس  أما 
ترتيب  تعيد  تزال  فال  أيام،  منذ  قرطاج  سعيد قصر 
بينها  من  اإلقليمية  الملفات  من  عدد  في  أوراقها 
أول  هي  التونسية  الرئاسة  وكانت  الليبي،  الملف 
الذي  األلماني،  الخارجية  لوزير  اإلقليمية  المحطات 
حيث  الجديد،  التونسي  الرئيس  مع  مباحثات  أجري 
واالستعدادات  ليبيا  في  الوضع  إلى  اللقاء  تطرّق 

األلمانية الجارية لتنظيم المؤتمر.
لكن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، 
شدد  منصبه،  من  إقالته  قبل  تصريحات  آخر  وفي 
برلين.  مؤتمر  في  بــالده  مشاركة  ــرورة  ض على 
وزير  مع  لقاء  خالل  االثنين،  تصريحات  في  وقــال 
التوجه  »نتفهم  ماس:  هايكو  األلماني  الخارجية 
حضور  بأهمية  وأبلغناها  ألمانيا،  ستنتهجه  الذي 
مع  نيويورك  في  تحدثنا  كما  المؤتمر،  هذا  تونس 
وتواكبت  الموضوع«.  هذا  بشأن  القوى  مختلف 
إيطالية لعدم دعوة كل  انتقادات  المواقف مع  هذه 
من تونس والجزائر لحضور مؤتمر برلين، إذ اعتبر 
أن  مايو  دي  لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزير  اعتبر 
ونقلت  ضائعة«،  »فرصة  الدولتين  مشاركة  عدم 
وكالة »آكي«اإليطالية عن دي مايو قوله إن تونس 
والجزائر »دولتان مهمتان للغاية على صعيد مكافحة 
اإلرهاب، فضال عن أنهما تفهمان دوافع إيطاليا أكثر 

بكثير من شركائنا اآلخرين«.

توزيع الثروة والسلطة
التي تطالب بتنفيذ مبادرة األمم  وأخيرا، فإن مصر 
على  أساسي  بشكل  تركز  ليبيا،  حــول  المتحدة 
مكمن  هو  والسلطة  الثروة  توزيع  في  »الخلل  أن 
أساسي من مكامن األزمة في ليبيا«، وفق تعبير وزير 
الخارجية سامح شكري خالل قمة عدم االنحياز، والتي 
المصلحة  بـ»إعالء  الليبية  األطــراف  خاللها  ناشد 
الوطنية«، مشددا على »أهمية الوقف الفوري للدعم 

المقدم لإلرهاب في ليبيا من دول بعينها«.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  استقبال  وخــالل 
التأكيد  كان  الثالثاء،  األلماني  للوزير  السيسي 
»تسوية األوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل 
يتناول كل جوانب األزمة الليبية وليس أجزاء منها، 
ويحافظ  ــاب،  اإلره على  القضاء  في  يسهم  وبما 
على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من 
الخارجية  وزير  اللقاء  حضر  الخارجية«.  التدخالت 
المصري سامح شكري، والسفير األلماني بالقاهرة.

واإلقليمية،  الدولية  التفاعالت  هذه  ووسط 
والتعتيم  الغموض  يكون  أن  من  محللون  يخشى 
هو  برلين  مؤتمر  تحضيرات  مع  يترافقان  اللذان 
بداية لفرض حلول من الخارج قد ال ترضي أطرافا 
الداخل، وربما تضع برلين على طريق باريس  في 
النار هو شرط  إطالق  وقف  أن  وباليرمو، خصوصا 
السياسية  العملية  لبدء  الجميع  وضعه  أساسي 
على  عالوة  تنفيذه،  آليات  عن  واحدة  كلمة  دون 
المسلحة  األطــراف  »جمع  عن  األلماني  الحديث 
أجندة  دون  األزمة«  في  المتدخلة  القوى  وتحييد 
بـ»لقاء  أحاطت  التي  األجواء نفسها  واضحة، وهي 
غدامس« قبل أن تنسفه حرب العاصمة في الرابع 

الماضي. أبريل  من 

الوسط: عالء حموده

 أملانيا طرحت شرطني وبندين .. وانتقادات إيطالية لعدم دعوة الجوار
 سـالمة برر عدم دعوة الليبيني بـ »االنقسام الحاد« في مجلـس األمن

بحثًا عن مشاركة في مساعي الحل

تحركات تونسية وأفريقية ضد تهميش جيران ليبيا 
الجزائر–عبدالرحمن أميني

عن  »اللبس«  الكبرى  الدولية  القوى  رفعت 
خلفيات إقصاء دول إقليمية من مؤتمر برلين 
وال  انعقاده،  تاريخ  تحديد  بنفي  ليبيا،  حول 
غير  المبررات  وهي  فيه،  المشاركة  األطــراف 
إلعادة  الخطى  تسارع  التي  لتونس  المقنعة 
في  السابق  الدبلوماسي  نهجها  مراجعة 
بحقيبتي  تغييرات  حملة  عبر  األزمة،  معالجة 
االتحاد  قــرع  حين  في  ــاع،  ــدف وال الخارجية 
لألزمة  حد  لوضع  روسيا  أبــواب  األفريقي 

الليبية.
التونسي  الخارجية  وزير  أنهى  أن  وبمجرد 
صحفية  نــدوة  الجهيناوي،  خميس  المقال، 
ماس،  هايكو  األلماني،  نظيره  مع  عقدها 
والوزراء  الجمهورية  رئاستي  إعالم  دون  من 
حيزا  منها  الليبي  الملف  أخــذ  بمجرياتها، 
منصبه  من  إعفائه  عن  أعلن  حتى  كبيرا، 
الزبيدي،  عبدالكريم  الدفاع،  وزير  جانب  إلى 
وكاتب الدولة للدبلوماسية االقتصادية، حاتم 

الفرجاني، المحسوب على حزب نداء تونس.
تحوالت في دبلوماسية تونس

وعلى الرغم من أن ملفي الخارجية والدفاع 
يعدان من صميم صالحيات الرئيس، حسب ما 
يحدد الدستور التونسي، فإن الجهيناوي كذب 
الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  رئاسة  روايــة 
تقدم  أنه  مؤكدا  مهامه،  من  إعفائه  بشأن 
باالستقالة قبل إعالن المؤسستين إقالته، كما 
أبدى الزبيدي تعجبه من إعالن اإلقالة، مؤكدا 

أنه هو من طلب إعفاءه من مهمته.
قيس  الرئيس  رضا  عدم  اإلقاالت  وتعكس 
سعيد عن أداء الوزيرين اللذين يشرف عليهما 
لمهامهما، التي ارتبطت بتركة الرئيس الراحل 
إدارة  في  خصوصا  السبسي،  قايد  الباجي 
الملف الليبي، الذي يظهر توجها نحو االبتعاد 
مع  التعامل  في  السلبي  الحياد  نهج  خيار  عن 
البديلة  قيس  خيارات  أن  مع  األزمــات،  مختلف 
غير واضحة حتى اآلن، حيث لم ينتظر تشكيل 
الحكومة الجديدة وتعيين وزيري دفاع وخارجية 

ينسجمان مع توجهاته قبل إعفائهما.
»النهضة«  حركة  لرئيس  لقاء  أول  ويبرز 
عن  رضــاه  عدم  الغنوشي،  راشــد  التونسية، 
جهود السلطات في حلحلة األزمة الليبية، مما 
الملف،  مع  التعاطي  صلب  في  بتغييرات  ينذر 
المبادرات  هامش  على  تونس  أبقى  الــذي 
الدولية، ال سيما أن تشكيل الحكومة الجديدة 
باعتبارها  »النهضة«  تشكلها  أن  يفترض 
االنتخابات  فــي  األولـــى  بالمرتبة  الفائزة 
لقيس  دعــوة  الغنوشي  ووجــه  التشريعية. 
لتفعيل االتفاقات التونسية مع الدول المغاربية 
من  بدور  والقيام  ليبيا،  في  السلم  وتحريك 
وباعتباره  أخويا،  واجبا  ذلك  »باعتبار  طرفه 

في  االقتصادية  المشكالت  من  كثيرا  سيحل 
تونس« وفق بيان الحركة.

مفاجئة  ــارة  زي مباشرة  أعقبتها  تحوالت 
خالد  لــلــدولــة،  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
قيس  خاللها  أطلع  تونس،  إلــى  المشري، 
وعلى  ليبيا  في  األوضاع  تطورات  على  سعيد، 
بها  تقدم  التي  للمبادرة  العريضة  الخطوط 
ومسار  الليبية،  لألزمة  شاملة  تسوية  إليجاد 
جانب  ــى  إل للبالد،  دســتــور  مــســودة  ــع  وض
وقف  أجل  من  المبذولة  الجهود  استعراض 
والتفاوض  الحوار  إلى  والعودة سريعا  االقتتال 
دائم  حل  وإيجاد  السياسية  العملية  الستئناف 

لألزمة الليبية.
إن  بيان  في  التونسية  الرئاسة  وقالت 
الموقف  ثوابت  »أكــد  سعيد  قيس  الرئيس 
و»تمسك  الليبية،  المسألة  من  التونسي 
تسوية  إليجاد  الدولية  بالشرعية  تونس 
الليبي  الشعب  مصلحة  تخدم  شاملة  سياسية 
وتعيد  أراضيه  ووحدة  سيادته  على  وتحافظ 

األمن واالستقرار له«.

لتواصل  أسفه  عن  الصدد  هذا  في  وأعرب 
إراقة الدم الليبي، وقلقه من استمرار األوضاع 
المباشر  تأثيرها  إلى  نظرا  عليه،  هي  ما  على 
الخطيرة  وتداعياتها  تونس  في  الوضع  في 

على االستقرار في كامل المنطقة.
وهو االنطباع ذاته الذي نقله وزير الخارجية 
آخر  في  األلماني  لنظيره  المقال  التونسي 
اجتماع به، إذ نوه بأن الملف الليبي أحد أهم 
التي  الوثيقة  الجوار  عالقة  باعتبار  أولوياتها، 
في  لألزمة  المباشر  والتأثير  البلدين،  تجمع 
واالجتماعية،  واألمنية  االقتصادية  أوضاعها 
قائال: »يجب أن نكون طرفا في أي جهد أو أي 
مبادرة للتسوية من أي جهة كانت« في إشارة 

إلى إقصاء بالد الجوار من مؤتمر برلين.
وندد رئيس الجزائر الموقت، عبدالقادر بن 
المنعقدة  االنحياز  عدم  حركة  قمة  في  صالح، 
بشدة  أخيرا  »باكو«  أذربيجان  عاصمة  في 
ــراف  األط تقصي  التي  الــمــبــادرات  »بتعدد 
من  جوا  وتخلق  الجوار  دول  وتهمش  الليبية 

المزايدات«. صاألفارقة يقرعون أبواب روسيا

الجزائري،  الدبلوماسي  انتقد  جانبه  من 
األفريقي،  باالتحاد  واألمــن  السلم  مفوض 
الذي  الدولي  التهميش  شرقي،  إسماعيل 
أنه  أكد  العلن، حين  إلى  األفارقة،  له  يتعرض 
ليبيا:  جيران  كل  استبعاد  المعقول  غير  من 
والجزائر  وتونس  والنيجر  والسودان  تشاد 
مضيفا:  المرتقب.  برلين  مؤتمر  من  ومصر 
»كل تلك الدول يجب أن تكون مدعوة في أي 
أيضا«.  الوضع  يعانون من هذا  مؤتمر ألنهم 
قراره  يحسم  لم  األفريقي  االتحاد  أن  موضحا 

بعد بشأن حضور المؤتمر.
وزير  تحاشى  اإلقليمية  الشكاوى  ــام  وأم
استبعاد  نفي  أو  تأكيد  األلماني  الخارجية 
تفاصيل  على  الغموض  باب  مبقيا  طرف،  أي 
تحديد  بعد  يتم  لم  ــه  »إن بقوله  المؤتمر 
فيه«،  المشاركة  األطــراف  وال  انعقاده  تاريخ 
في  تدريجيا  »نسقا  ألمانيا  انتهاج  إلى  مشيرا 
جمع  عبر  الليبية،  األزمــة  لحلحلة  مبادرتها 
المتدخلة  القوى  وتحييد  المسلحة  األطــراف 
ليبيا،  لدى  األممي  المبعوث  بينما  ليبيا«.  في 
األطراف  استبعاد  سبب  فسر  سالمة،  غسان 
األساس  في  سيركز  بأنه  المؤتمر  من  الليبية 
العضوية  الدائمة  الدول  موقف  »ترميم  على 

في مجلس األمن من األزمة«.
األفريقي  االتــحــاد  يهضمها  لم  مــبــررات 
اقتراحه  األمن  بمجلس  أعضاء  إسقاط  بعد 
األمم  تعيين مبعوث خاص مشترك مع  بشأن 

المتحدة إلى ليبيا.
وفي وقت عاد الرئيس الكونغولي، دينيس 
اللجنة  أيضا  يــرأس  الــذي  نغويسو،  ساسو 
بشأن  األفريقي  لالتحاد  المستوى  الرفيعة 
أكتوبر   29 في  بــالده  إلى  روسيا  من  ليبيا، 
روسية  قمة  فــي  مشاركته  بعد  الماضي 
االتحاد  يكون  أن  في  رغبته  مبديا  أفريقية، 
كما  ليبيا،  في  السالم  إحالل  جهود  من  جزءا 
طلب التحالف العسكري لدول الساحل الخمس 
من موسكو التشاور بشكل منتظم مع االتحاد 
الليبية، كما طلبوا  األفريقي لوضع حد لألزمة 
في  األفريقي  االتحاد  لمطالب  الروسي  الدعم 

هذا الشأن.
تحصل  كي  روسيا  على  التحالف  وألــح 
الساحل،  قوات  في  المراقب  عضوية  على 
اآلن  حتى  فرنسا  معارضة  من  الرغم  على 
تحقيق  من  روسيا  سيمكن  حيث  القرار،  هذا 
في  مكانتها  ويعزز  أفريقيا،  في  مكاسب 

الدولية. الدبلوماسية  اللعبة 
ديبي،  إدريس  التشادي،  الرئيس  وزعم 
اإلرهابي  بالتهديد  المتأثرة  ــدول  ال أن 
بين  ما  تنفق  الليبية  األزمة  فجرته  الذي 
على  السنوية  ميزانيتها  من   % و32   18

األمني. الجهد 

مبادرة من 5 محاور حلل األزمة

املشري يلحق بـ »مزاد« املبادرات 
قبل مؤتمر برلني

القاهرة–الوسط
إلى  المشري  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  انضم 
»مزاد« المبادرات المحلية لحل األزمة الليبية، التي افتتحها 

المجلس الرئاسي منتصف يونيو الماضي.
صحفي،  مؤتمر  خــالل  أعلنها  التي  المشري  مبادرة 
الدستوري،  »المحور  هــي:  محاور   5 تضمنت  اإلثنين، 
الحكومة،  وأولويات  األمني،  والمسار  السياسي،  والمسار 
وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي«، وتقول مصادر 
عن  صادرة  شخصية  المبادرة  تلك  إن  الدولة  مجلس  في 

المجلس وال تعبر عن إجماع بين أعضائه.
المجلس  رئيس  عن  صدرت  مبادرات  إلى  بذلك  تضاف 
الرئاسي والقيادة العامة للجيش وأعضاء مجلس النواب في 
أطراف  إليها  تسابقت  التي  المبادرات  عقد  ليكتمل  طبرق، 

األزمة.

مبادرة السراج ورد عقيلة
الرئاسي  المجلس  رئيس  دعا  الماضي،  يونيو   16 في 
لحل  سياسية  مبادرة  إلى  السراج،  فائز  الوفاق،  لحكومة 
ليبي  لملتقى  الدعوة  المبادرة  وتتضمن  الليبية،  األزمة 
مكونات  جميع  وبتمثيل  األممية،  البعثة  مع  بالتنسيق 
القاعدة  المناطق، واالتفاق على  الليبي ومن جميع  الشعب 
انتخابات  إلجــراء  المؤتمر،  خالل  المناسبة  الدستورية 

رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.
المؤتمر  يعتمد  أن  على  السراج  مبادرة  نصت  كما 
القوانين الخاصة بالعملية الدستورية واالنتخابية المقدَّمة 
ثم  االستحقاقات،  مواعيد  تحديد  مع  القانونية،  اللجنة  من 
يدعو  ثم  ومن  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  إلى  إحالتها 
هذا  لتأييد  الدولي  والمجتمع  األمــن  مجلس  المؤتمر 

االتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع.
بإشراف  مشتركة  لجان  تشكيل  السراج  مبادرة  وشملت 
األمم المتحدة، ومن المؤسسات التنفيذية واألمنية الحالية 
والموارد  اإلمكانات  توفير  لضمان  المناطق،  كافة  في 
المؤتمر  خالل  من  واالتفاق  االنتخابية،  للعملية  الالزمة 
التنموية  والعدالة  الالمركزية،  اإلدارة  تفعيل  آليات  على 
رئيس  وضع  المقابل،  في  ليبيا.  مناطق  لكل  الشاملة 
مجلس النواب عقيلة صالح، 5 شروط لقبول مبادرة رئيس 
رسميا  قرارا  السراج  يصدر  أن   « ومنها  الرئاسي،  المجلس 
في  المليشيات  لمجموعة  المالية  المبالغ  تخصيص  بوقف 
يختارهم  لممثلين  المركزي  المصرف  وإخضاع  طرابلس 
مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته الراهنة 
صالح  واشترط  طرابلس.  في  اإلرهابية  الميليشيات  مع 
محاربة  في  وقيادته  الليبي  الوطني  الجيش  بدور  االعتراف 
إدانة  تجاه  الرسمية  تحركاته  وسحب  والتطرف  اإلرهاب 
الدولية  المحافل  كافة  في  الليبي  الوطني  الجيش  عمليات 
الجانب اآلخر من  المعتقلين داخل وعلى  واإلفراج فورا عن 
العامة  القيادة  طرحتها  التي  الشروط  كانت  األزمة،  حبل 
وفق  للحل  مبادرة  بمثابة  كانت  والتي  برلين،  مؤتمر  قبل 
األطراف  الماضي  السبت  بيان  في  حثت  إذ  الجيش،  رؤية 
على  برلين  مؤتمر  في  الدولية  المحادثات  في  المنخرطة 

ضرورة »القضاء على اإلرهاب وحل التنظيمات والميليشيات 
من  الليبيون  يتمكن  حتى  سالحها،  جميع  ونزع  المسلحة، 

إيجاد حوار وطني شامل.
شخصيات  »تكليف  على  اعتراضها  أبدت  العامة  القيادة 
أمنية  مناصب  لتقلد  األمن  مجلس  قبل  من  دوليا  معاقبة 
في  جــدوى  دون  القيادة  سعي  إلى  مشيرا  وعسكرية«، 
السالم،  يحقق  »توافق  عن  للبحث  الماضية  السنوات 
منوها  الميليشيات«  حكم  وينهي  اإلرهاب،  على  ويقضي 
بهذا  الجهود  كل  تُفشل  اإلرهابية  »المجموعات  بأن 
»التزام  أهمية  على  العامة  القيادة  شددت  كما  االتجاه«. 
لكل  مؤسسات  كونها  الحياد،  االقتصادية  المؤسسات 
بما  بعينه،  طرف  دعم  في  تُستغل  أن  يُقبل  وال  الليبيين 
استعمال  لمنع  والضرورية  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  يتطلب 
عائداتها في تمويل اإلرهاب ودعم الميليشيات المسلحة«. 
السابقة  التزاماتها  األممية  البعثة  تستكمل  بأن  ونادت 
ب»تكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي 
ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة، والتأكد من أن 

عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل«.
أعضاء  من  نائبًا   90 اجتمع  الجاري،  أكتوبر   18 وفي 
بالقاهرة،  الثالثة عشر  الدوائر  النواب ممثلين عن  مجلس 
وأكدوا في بيان ترحيبهم بكل الجهود الدولية، لوضع حل 
لألزمة الليبية،مؤكدين رفضهم أي تجاوٍز لمجلس النواب، 
كدعوة  أخرى،  معايير  على  تستند  حلوٍل  لوضع  والمحاولة 
ممثلًة  تكون  أن  يمكن  ال  صفة  ذات  غير  وأطراف  جهات 
موسع  وطني  ملتقى  إقامة  إلى  ودعــوا  الليبي.  للشعب 
اللحمة  إلعــادة  االنتقالية  والعدالة  الوطنية  للمصالحة 

والسالم والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.
سوق  يكتمل  مــؤخــرا،  المشري  مــبــادرة  ــروج  خ ومــع 
في  تبدو  والتي  األزمــة،  أطراف  طرحتها  التي  المبادرات 
أوديــة  في  وتسير  مراقبين–متناقضة  جوهرها–ووفق 
مختلفة، وتكاد تتحول من مبادرة للحل إلى مبارزة لتعقيد 

المسار إلى برلين!

< املشري

< الرئيس التونسي ووزير اخلارجية األملاني خالل مباحثات يف العاصمة التونسية

< السراج ووزير الخارجية األلماني خالل مباحثات في زوارة األحد الماضي.



محليات 04

انفراجة في أزمة »وقف مرتبات املعلمني« ودعوات لتحسني األوضاع

عموم  في  المعلمون  حبس  الماضي،  األسبوع  أيام  مدى  على 
الوطني  الوفاق  التعليم بحكومة  ليبيا، األنفاس، بعد قرار وزير 
عثمان عبدالجليل، األحد، بوقف صرف مرتبات أكثر من 125 ألف 
عامل بالوزارة، غير أنه تراجع فيما بعد، ووجه خطابا، األربعاء، 
إلى مراقبي التعليم في البلديات، مطالبا إياهم بتزويده ببيانات 
العمل، والواردة أسماؤهم في قرار  المنتظمين في  الموظفين 
مراقبو  يوافي  أن  على   ،1127 رقم  الذي حمل  المرتبات،  وقف 
من  الثالثين  أقصاه  أجل  في  البيانات  بتلك  الوزارة  التعليم 

نوفمبر المقبل.

بداية األزمة
إيقاف  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  أعلنت  حين  بدأت  األزمة 
من  الوزارة،  من  يتقاضونها  عامل  ألف   152 من  أكثر  مرتبات 

دون وجه حق.
وقالت الوزارة، األحد، إنها أوقف مرتبات 152 ألفا و958 من 
لهم  يوجد  وال  التعليم  وزارة  مرتبات من  »يتقاضون  العاملين 
أي بيانات في كشوفات المالكات الوظيفية أو االحتياط العام أو 
موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات«. كما نشرت قائمة 
PDF على صفحتها  عبر ملف  مرتباتهم  أوقفت  الذين  بأسماء 

على موقع »فيسبوك«.

ردود فعل
المحاسبة  المرتبات، أعلن ديوان  24 ساعة من قرار وقف  بعد 
عثمان  الوفاق،  بحكومة  التعليم  وزير  بقراري  العمل  وقف 
رواتب  بإيقاف  المتعلقين  و1128،   1127 رقمي  عبدالجليل، 
التحقيق  إلى  وإحالتهم  العمل  عن  موظفين  وإيقاف  عاملين 
الديوان  انتهاء  لحين  بالقرارين  العمل  وقف  إلى  الفتا  اإلداري، 

من الدراسة والتحقق من اإلجراءات واآلثار التي تترتب عليها.
المبدئية  الدراسة  خالل  من  »تبين  إنه  الديوان  وقال 
والموضوعية  الدقة  عدم  عن  تنم  المالحظات  بعض  للقرارين 
في اإلعداد«، الفتا إلى أن هذه المالحظات تشمل »عدم اإلشارة 
اجتماعات،  أو محاضر  القرارين ألي دراسات سابقة  في ديباجة 
اآللية  وضوح  وعدم  بالضبابية  ناهيك  الشأن،  هذا  في  أعدت 
التي تم االستناد إليها في إصدار القرارين، ال سيما أن الوزارة 
تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية 

التعليمية«.
الوظيفي  المالك  تحديد  »عدم  أيضا  المالحظات  وشملت 
بعض  وتكرار  العاملين،  رواتب  قرار  إصدار  في  إليه  المستند 
وموظفين  معلمين  وجود  عن  فضال  القرارين،  في  األسماء 
بعض  أسماء  وتضمين  بينهم،  متقاعدين  وآخرين  متوفين 
المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا 
مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية«. وتابع أن 
وتضمينها  التظلمات  لقبول  لجان  »تشكيل  تضم  المالحظات 
في ذات القرار، بما ينم عن عدم الثقة في البيانات والدراسات 

التي تم االستناد إليها في اتخاذ القرار«.
وكان عبدالجليل أصدر القرار رقم 1128 لسنة 2019، بإيقاف 
عن  المدارس  ومديري  التعليم  مراقبي  من  مسؤولين   805

العمل وإحالتهم إلى التحقيق اإلداري.
وأوضح الوزير في المادة األولى من قراره أن إحالة المسؤولين 
إلى التحقيق سببه »إغالقهم المدارس أمام التالميذ والطلبة، 
المادة  العقوبات ونص  قانون  238 من  المادة  مخالفين نص 
من   11 المادة  ونص   ،2012 لسنة   65 رقم  القانون  من   10
شؤون  تنظيم  الئحة  من   121 والمادة  العمل،  عالقات  قانون 
موقع  على  الوزارة  صفحة  وفق   ،2018 لسنة  العام  التعليم 
إحالة كل من  الثانية  مادته  القرار في  وأكد  األحد.  فيسبوك«، 

بحكومة  التعليم  وزير  وناشد  والمعلمين،  الرواتب  إيقاف 
الوفاق، عثمان عبدالجليل، ديوان المحاسبة، بعدم إلغاء قرارين 
لوصف  تعجبه  معبرا عن  المعلمين،  بحق  الوزارة  صادرين عن 

الديوان القرارين بـ»عدم الموضوعية«.
وأكد عبدالجليل في بيان الثالثاء، أن »القرارين صدرا لفرض 
هيبة الدولة والعمل على تمكين أبنائنا من الجلوس على مقاعد 
الصادقين في  األجالء  والموظفين  المعلمين  وإنصاف  الدراسة 
مساواتهم  وعدم  أبنائنا،  تعليم  في  اإلنسانية  مهمتهم  أداء 
بالمتطفلين، وتنظيف القطاع الحساس من الشوائب العالقة به 

لعقود من الزمن«، وفق قوله.
وشدد عبدالجليل على أن »اإلجراءات التي تم اتخاذها في ما 
يخص إيقاف مرتبات من ليس لهم بيانات لدينا لم تكن وليدة 
وإنما  كثيرون،  لها  يسوق  أن  يحاول  كما  فعل؛  ردة  أو  اللحظة 

يثبت ارتكابه المخالفات الواردة إلى مكتب النائب العام
عبدالكافي،  مفتاح  سرت  تعليم  مراقب  رفض  جانبه،  ومن 
قرار  ضمن  إليهم  المشار  المعلمين  مرتبات  وقف  الثالثاء، 

عبدالجليل.
أنه لم ترد  إلى »الوسط«،  وأكد عبدالكافي، في تصريحات 
أي كشوف في هذا الشأن من الوزارة، معقبا: »نحن متفاجئون 

بالقرارات التي يصدرها الوزير في حق المعلمين«.
التعليمية في سرت تسير في االتجاه  العملية  ولفت إلى أن 
وتأخر  المدرسية،  الكتب  ونقص  الدعم،  غياب  »رغم  الصحيح 
صيانة المؤسسات التعليمية، وتأخر التعيينات للمعلمين، رغم 

وعود الوزارة في هذا الخصوص«.

اعتذار من الوزارة
بالتزامن مع كل ذلك، اعتذرت الوزارة إلى العاملين في الوزارة، 
الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 للعام 2019، وما 

زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم.
على  مبني  هو  القرار  في  أسماء  من  ورد  ما  إن  الوزارة  وقالت 
بيانات من إدارات مراقبة التعليم، متابعة: »وأننا نعتذر لكل من 
ال  وهو  موظف،  أو  معلم  من  مرتبه  إيقاف  بغرض  اسمه  أدرج 
يزال يمارس مهنته، وذلك نتيجة لخطأ أو تقصير«، حسب بيان 

الوزارة على صفحتها في موقع التواصل »فيسبوك«، اإلثنين.
أوضاع  وتسوية  الجميع،  أمام  التظلمات  باب  فتح  وأعلنت 
العاملين، منوهة بأنها ستقدم اعتذارا »شخصيا« لكل من يثبت 
أنه موظف فعلي يقوم بعمله، وستنشر تسوية وضعه واالعتذار 

على صفحة الوزارة بـ»فيسبوك«.
كما ردت الوزارة على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري 

التعليم  مراقبي  مع  بالتنسيق  الوزارة  به  قامت  عمل  نتاج  هي 
بالبلديات ألكثر من سنة مضت وكنا قد أحطناكم علما بذلك 

)ديوان المحاسبة(«.
ولم ينكر الوزير وجود قصور في دقة البيانات التي اعتمدت 
الوزارة عليها في إصدار القرارين، مرجعا ذلك إلى »أخطاء قام 
مراقبات  في  المسؤولين  من  البيانات  تلك  لنا  قدم  من  بها 
التعليم وليست من قبلنا في الوزارة«، مضيفا: »كما أن وجود 
جوهر  قرارينا  يفقد  ال  بسيطة  وبنسبة  دقيقة  غير  بيانات 
ديباجة  داخلة  في  مسبقا  وأوضحنا  ولقد حصلنا  مصداقيتهما، 
أي  باستقبال  نقوم  سوف  بأننا  إليهما  المشار  القرارين  أحد 
تظلمات وتصحيح أي أخطاء إن وجدت في وقت قصير، وإنصاف 

كل من يتضح أنه مظلوم بسبب هذا اإلجراء«.

أين الموضوعية؟
عن  اإليقاف  في  الموضوعية  عدم  »أين  الوزارة  بيان  وتساءل 
مدارس  ومديري  تعليم  لمراقبي  التحقيق  إلى  واإلحالة  العمل 
والطالب،  التالميذ  أمام  التعليمية  المؤسسات  أبواب  يقفلون 
وعدم  الطالب  وطرد  حق،  وجه  دون  أسابيع  ثالثة  من  ألكثر 
من  وحرمانهم  مدارسهم  مقاعد  على  الجلوس  من  تمكينهم 

التعليم؟«. في  المشروع  حقهم 
بـ»الضبابية  القرارين  المحاسبة  ديوان  وصف  وبخصوص 
بيان  أكد  إليها«،  االستناد  تم  التي  اآللية  وضوح  وعدم 
المعنيين،  القرارين  صدور  في  ضبابية  توجد  ال  أنه  الوزارة 
ومدير  المتابعة  مكتب  مدير  من  تقارير  على  بناء  صدرا  إذ 
العام،  االحتياط  إدارة  ومدير  والمعلومات  التوثيق  مركز 
المتابعة  ألقسام  ميدانية  وزيارات  تقارير  إلى  استندوا  الذين 

لكل  العام  واالحتياط  المالكات  إعداد  ولجان  بالمراقبات 
العالقة. ذات  التعليمية  المؤسسات 

عديد  في  مناقشته  تمت  قد  كان  اإلجراء  هذا  أن  وتابع 
ومديري  الوكالء  وبحضور  التعليم  مراقبي  مع  االجتماعات 
الذي عقد بمدينة  التعليم  اإلدارات، كان آخرها اجتماع وزارة 
31 ديسمبر من العام الماضي، الذي تم فيه  غدامس بتاريخ 
المراقبين،  لكل  المالكات  في  ليسوا  هم  من  قوائم  تسليم 
وتم التأكيد عليهم بأن يقوموا بتصحيح أي أخطاء إن وجدت 

15 يناير من العام الحالي. في أجل أقصاه 

القصيد بيت 
الصادرين  القرارين  في  األسماء  بعض  تكرار  وحول 
بيت  »هذا  أن  البيان  أكد  ومتقاعدين،  موظفين  وشمولهما 
جوهرية  أسبابا  الوزارة  لدى  أن  على  قوي  ودليل  القصيد«، 
وصحيحة في إصدار القرار، »فكيف يمكن االستمرار في صرف 
كما  متقاعدين؟«.  أو  اهلل  رحمة  إلى  انتقلوا  موظفين  رواتب 
عددا  يشمل  بالقرارين  األسماء  بعض  تكرار  أن  إلى  لفت 
»نتيجة  وذلك  الواحدة،  اليد  أصابع  يتجاوز  ال  جدا،  محدودا 
بهذه  بتزويدنا  قام  من  في  والمهنية  المصداقية  عدم 

محالة«. ال  الذين سنحاسبهم  البيانات، 

المعلمين أوضاع  لتحسين  خطة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وجه  قريب،  سياق  في 
رواتب  لتحسين  عاجلة  »خطة  بوضع  السراج،  فائز  الوفاق، 

الدولة«. إمكانات  مع  يتناسب  بما  المعلمين، 
»المطالبة  في  المعلمين  مع  تضامنه  السراج  وأكد 
بحقوقهم المشروعة«، حسبما ذكر المكتب اإلعالمي لرئيس 

اإلثنين. على »فيسبوك«  الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس 
وزارة  مسؤولي  من  عدد  مع  اجتمع  الذي  السراج،  وأشاد 
الذي  الحضاري  بـ»األسلوب  المعلمين،  ونقابات  التعليم، 
مقر  أمام  اإلثنين،  االحتجاجية،  وقفتهم  في  المعلمون  اتبعه 

الحكومة«.
وشملت سلسلة اجتماعات السراج لبحث مطالب المعلمين 
الغربي،  والجبل  طرابلس  في  المعلمين  نقابات  عن  ممثلين 
والمنطقة  والخمس  ومصراتة  ومسالتة  تاجوراء  وتنسيقيات 
من  كل  وكذلك  التعليمية،  الخدمات  مكتب  ومدير  الغربية 
رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم، 

المالية. ووكيل وزارة 
المجلس  للدولة،  األعلى  المجلس  طالب  وبالمثل، 
»بما  المعلمين  مطالب  بتنفيذ  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
بالقوانين  يخل  وال  المتاحة،  الدولة  وإمكانات  يتناسب 
في  متعاونين  عاجلة  خطة  إقرار  عبر  وذلك  النافذة،  واللوائح 

العالقة«. الدولة ذات  بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات 
على  مشددا  المعلمين،  مطالب  تفهمه  المجلس  وأكد 
خدمة  إلى  تفضي  فعالة  وإجراءات  بحلول  الخروج  أهمية 
إجراءات  ضدهم  يصدر  أن  »ال  والمعلمين،  التعليم  قطاع 
وعوائل  أسر  منها  المتضرر  ويكون  المرتبات  تمس  عقابية 
المجلس  بيان  حسب  االستثنائية«،  الظروف  هذه  في  ليبية 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 
منفعة  إلى  االلتفات  إلى  المعلمين  البيان  ودعا  الثالثاء. 
استئناف  في  المتمثلة  العامة  المصلحة  وتغليب  الطالب، 

التعليمية. العملية 
العامة  النقابة  أعلنت  الماضي،  سبتمبر  مطلع  وفي 
والدخول  الدراسي،  للعام  الدراسة  إيقاف  ليبيا  في  للمعلمين 
تنفيذ  حتى  كافة؛  التعليمية  بالمؤسسات  شامل  اعتصام  في 
المعلمين  بحسابات  المقررة  الزيادة  وإدراج   )4( رقم  القانون 

والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

القاهرة ــ الوسط

السراج دعا إلى وضع خطة عاجلة لتحسني الرواتب بما يتناسب مع إمكانات الدولة

بفتح باب التظلمات للمتضررين..

 عبدالجليل: اإلجراءات التي تم 
اتخاذها لم تكن وليدة اللحظة 

أو ردة فعل

الثقافي  مهرجانها  انطالق  أوجلة  مدينة  تترقب 
والسياحي السنوي بعد غد السبت، والذي يعود إلى 
النور بعد انقطاع دام توقف سنوات بفعل األحداث 
التي مرت على المنطقة الشرقية في العام 2014.

عودة  تكون  أن  على  المنظمون  ويراهن 
يليق  نحو  على  الخامسة  نسخته  في  المهرجان 
بالمكانة التاريخية للمدينة، وال سيما أن المهرجان 

يحظى بإمكانات تؤهله للظهور بشكل مميز.
من  البالد(  شرق  )جنوب  أوجلة  مدينة  وتعتبر 
معالمها  على  حافظت  التي  الليبية  المدن  أقدم 
الباحث  يقول  إذ  القديمة،  وثقافتها  التاريخية، 
التاريخي سليمان اعتيبي إن »أبو التاريخ هيرودوت 

زارها في سنة 400 ق.م، وكان اسمها أوجيال«.
والسياحي«  الثقافي  »أوجلة  مهرجان  وينطلق 
تحت شعار »ثقافة األجيال وملتقى السالم« برعاية 
لمدة  ويستمر  أوجلة  لبلدية  التسييري  المجلس 
ثالثة أيام، وتشهد االنطالقة العديد من العروض 
يومي  خالل  األنشطة  باقي  لتتوالي  واألنشطة، 

األحد واإلثنين بالفترتين الصباحية والمسائية.
على  الضوء  تسليط  إلى  المهرجان  ويطمح 
األصيل  الشعبي  والتراث  التاريخية،  األهمية 
وتشجيع البرنامج السياحي في أوجلة، وفق رئيس 
اللجنة التنظيمية وعميد المجلس التسييري لبلدية 

أوجلة السنوسي الفضيل.
فعاليات  بدء  المنظمة  اللجنة  واستبقت 
لجنة  مثل  فرعية،  لجان  بتشكيل  المهرجان 
ولجنة  المهرجان،  بها  يقام  التي  المواقع  تحديد 
التراثية،  المزرعة  ولجنة  القديمة،  المدينة 
ثقافية  معارض  تقيم  التي  الثقافية  واللجنة 
تراثية بإحدى المدارس، ولجان اإلعاشة واإلقامة 
الجهد  سياق  وفي  وغيرها.  واإلعالم  والتنظيم 
المهرجان  المنظمة  العليا  اللجنة  وجهت  نفسه، 
بالدولة،  الثقافية  الفئات  كل  إلى  دعوات 
الفنية  والفرق  والشعراء،  والمنظمات،  والهيئات، 

الفضيل. حسب  والثقافة،  بالتاريخ  المهتمة 
ووسط الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد، 

السالم« شعارا  وملتقى  األجيال  »ثقافة  اختيار  جاء 
للمهرجان من قبل المنظمين، ويقول عضو اللجنة 
الثقافية، السنوسي بن خاشن: »األجيال هي خليط 
هناك  السن،  وكبار  والصغار  والكبار  الشباب  بين 
خاصة  الفئات  هذه  كل  يجمع  سوف  ثقافي  تفاعل 
جهة  ومن  الخارج،  من  القادمين  والسياح  الزوار 
الليبيين  أخرى ملتقى للسالم والتحابب للم شمل 

ونشر السالم بينهم من خالل التراث والثقافة«.
أنشطة  مواقع  ثالثة  تحتضن  أن  المنتظر  ومن 
التي  بأوجلة  القديمة  المدينة  أوالها  المهرجان، 
تحتضن معارض للتمور واألكالت واألزياء الشعبية، 
معالمها  في  تاريخية  أنشطة  إقامة  على  عالوة 

التاريخية وأزقتها القديمة.
أما المزرعة التاريخية، وحسب بن خاشن، فمن 
وعروضا  لوحات،  معارض  تستضيف  أن  المقرر 
تراثية للعرس األوجلي القديم، ومناشط للفروسية 
وأجنحة لعدد من الشركات والمنظمات واألشخاص 
المشاركين من داخل وخارج المدينة لبيع وتسويق 

منتجاتهم.
في  خاص  باهتمام  الثقافي  النشاط  ويحظى 

والرسم،  للصور  معرضا  يستضيف  إذ  المهرجان، 
من  كما  ثقافية،  وندوات  وأشعارا  ومخطوطات 
الثاني  اليومين  خالل  ندوات  تنظم  أن  المقرر 
عمل  ورقات  تستعرض  المهرجان  من  والثالث 
يلقيها  التي  الكبير  الدرب  مقابر  كندوة  بحثية 
علي  لألستاذ  وورقة عمل  فؤاد بن طاهر،  األستاذ 

أحمد سالم عنوانها فن اإللقاء.
ويقول رئيس اللجنة الثقافية بالمهرجان، السيد 
اليوم  برنامج  فقرات  »يتخلل  بشاشة  علي،  سعد 
وتنظم  مسرحية،  ومشاهد  واألدب  الشعر  األول 
وأنشطة  وأشخاص  لمواقع  نادرة  صور  معارض 
جرى التقاطها في ستينيات القرن الماضي، كذلك 
معرض لألشغال اليدوية ومعرض رسم يشارك فيه 

مجموعة من الرسامين المبدعين«.
الذي  التجاهل  عالج  إلى  المهرجان  ويسعى 
عانته أنشطة وفعاليات األطفال خالل المهرجانات 
لألطفال  »سيكون  بشاشة  ويقول  السابقة، 
نشاطات تحت بند األم والطفل، فيما تشارك فئة 
برامج  في  األطفال  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

خاصة«.

تحت شعار »ثقافة األجيال وملتقى السالم«

مهرجان أوجلة الثقافي يعود للنور بعد غياب سنوات
أوجلة - محمد اللي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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محليات 05

موقع سوداني: خطف السودانيات بات ظاهرة تعيد القلق بشأن أوضاع املقيمني واملهاجرين

شبح الخطف يطارد ضحاياه.. والجاني ما زال مجهوال!
 من سرقيوة إلى مقبولة..

مع استمرار حالة الفوضى والفلتان 
األمني الذي أنتجه غياب الدولة 

ومؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات 
األمنية وشبه شلل القضاء، ما يساعد 

على سهولة اإلفالت من العقاب، في عموم أنحاء 
ليبيا، مازالت جرائم الخطف واالختفاء القسري، 

مستمرة تطال الرجال والنساء دون استثناء، من 
طرابلس إلى بنغازي مرورا بسبها ومناطق ليبية 

أخرى، إذ يواصل الجناة - الذين ما يزالون غير 
معلومين - ارتكاب جرائم الخطف، ومازالوا حتى 

اآلن في خانة المجهولين، وربما أشهر حاالت 
اإلخفاء القسري هي التى كانت ضحيتها عضو 

مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة.
السابع  في  بالسيدة سهام سرقيوة،  االتصال  انقطاع  فمنذ 
مسلحين،  جانب  من  اعتراضها  بعد  الماضي،  يوليو  من  عشر 
باتت قضية خطف النساء في ليبيا، تكبر شيًئا فشيًئا، مثل كرة 
دينية  لتأويالت  أو  سياسية  لدوافع  الخطف  كان  سواء  الثلج، 
متشددة، كما يذهب بعض المحللين المتابعين لحاالت الخطف 

األخيرة.
الماضي،  الثالثاء  شهدها  الخطف،  مسلسل  في  حلقة  آخر 
أن  الحاسي،  أحمد  الرياضي  النصر  نادي  العب  إعالن  بعد 
السالح،  بقوة  منزلها  من  خطفها  تم  التي  الليبية  السيدة 
منتصف الشهر الجاري، بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي، 
هي والدته، مقبولة الحاسي. وأضاف الحاسي، في منشور على 
األربعاء  التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »يوم  صفحته بموقع 
16 أكتوبر الحالي، شهد اختطاف والدتي من المنزل في مدينة 
قبل  من   ،3:45 الساعة  تمام  على  بوصنيب  منطقة  بنغازي 
على  تحصلنا  الكاميرات  تتبعنا  »بعد  وتابع:  مسلحة«.  عصابة 
صورة  الحاسي  وأرفق  الخاطفين«.  أحد  وصورة  السيارات  نوع 
للشخص الذي أشار إلى أن كاميرا المراقبة صورته. وكان مصدر 
أمني أكد قيام مجموعة مسلحة، بخطف سيدة ليبية من منزلها 
 14 يوم  بنغازي  مدينة  غرب  بوصنيب  بمنطقة  السالح،  بقوة 
أكتوبر الحالي. وقال المصدر لـ»الوسط«، إن »مسلحين اقتحموا 
68 سنة، واقتادوها إلى  المنزل واعتقلوا سيدة تبلغ من العمر 
جهة مجهولة«. وحررت عائلة الحاسي محضرا في مركز شرطة 

قاريونس غرب بنغازي.
ولفت العب النصر إلى أن والدته مواليد 1951 ومهتمة بالطب 

البديل ولديها رخصة بهذا العمل.
حيث  الخطف،  ضحايا  قائمة  في  وحدها  ليست  والحاسي 

بينها  من  األخرى،  الحاالت  من  عددا  بنغازي  مدينة  شهدت 
خمس سيدات سودانيات دون الكشف عن الجناة أو إعالن نتائج 

التحقيق حول هذه الحوادث.

خطف ثم قتل
وأكد مصدر أمني، في العاشر من الشهر الجاري، العثور على جثتين 
المرأتين سودانيتين وعليهما آثار تعذيب في مدينة بنغازي، الفتا 
إلى أن هناك بالغا عن خطف ثالث نساء سودانيات في وقت سابق 
بالمدينة. وقال مصدر أمني لـ»الوسط«، إن »الجثة األولى وجدت 
لسيدة  تعود  الصابري  بمنطقة  تعذيب  آثار  وعليها  البحر  على 

سودانية تدعى زينب، وهي من سكان شارع الشريف«.
تدعى  سودانية  لسيدة  فهي  الثانية  الجثة  »أما  قائال:  وتابع 
عائشة يونس من سكان السلماني، وعثر عليها قرب مستشفى 
الجالء وعليها آثار تعذيب«. ولفت المصدر األمني إلى أن المعلومات 
األولية تفيد بأن »عمليات االعتقال قامت بها مجموعات مسلحة 
ترتدي زي الصاعقة، حيث جرى اعتقال عائشة من منزلها وزينب 

أن هناك  إلى  ذاته  المصدر  وأشار  بالمدينة«.  من مزين نسائي 
»بالغات من عائالت سودانية بخطف ثالث نساء من قبل مسلحين 

ولم يعرف مصيرهن«.
في المقابل، طالبت وزارة الخارجية السودانية السلطات الليبية 
بالقبض على قتلة »مواطنات سودانيات« في بنغازي. واستدعت 

الخارجية السودانية، وقتها، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم 
الماضية  األيام  سودانيات  مواطنات  مقتل  جرائم  خلفية  »على 
بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية«، وفقا لوكالة األنباء 
السودانية »سونا«. ودعت الخارجية السودانية »السلطات الليبية 
إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم 
إلى المحاكمة، وتوفير الحماية واألمن لكل المواطنين السودانيين 

الموجودين بليبيا«.
ألسر  بـ»التعازي  الليبي  باألعمال  القائم  تقدم  جانبه  من 
الرسالة  بنقل  وعد  كما  الجرائم،  استنكاره  عن  وعبر  الفقيدات 
أكد  الليبية«. كما  للسلطات  ما يمكن  بأعجل  إليه  أبلغت  التي 
حماية  على  الليبية  الحكومة  »حرص  الليبي  باألعمال  القائم 
المواطنين السودانيين والحفاظ على الروابط األخوية المتينة 
»القنصل  أن  إلى  السودانية  الخارجية  ولفتت  البلدين«.  بين 
العام بمدينة بنغازي، السفير عمر صالح، قام بتحركات واسعة 
شملت وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة نتائج التحقيقات في 
الجرائم ولبحث وسائل تأمين أفراد الجالية«. وأشارت الخارجية 

الجالية  وأعضاء  رئيس  مع  التنسيق  »يجري  أنه  إلى  السودانية 
الحماية  توفير  بغية  آمنة  أماكن  في  األسر  لتجميع  بنغازي  في 

لهم بالتعاون مع السلطات الليبية«.

غرفة عمليات
بنغازي،  بمدينة  السودانية  الجالية  رئيس  جهته كشف  من 
برئاسة  مشتركة  عمليات  غرفة  تشكيل  عن  المريود،  محمد 
قنصل السودان ببنغازي، وممثلين للسلطات الليبية، ممثلة في 
رئيس البحث الجنائي، ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي، ومديرو 
األمن الخارجي والداخلي، والدبلوماسي، للتقصي والكشف حول 
المقيمات  من  سودانيات  سيدات  واغتيال  اختطاف  مالبسات 

بمدينة بنغازي على يد متفلتين ليبيين.
وأوضح المريود في تصريحات صحفية، أن الغرفة والقنصلية 
متابعة  حالة  في  ظلوا  الجاليات  ورؤساء  ببنغازي  السودانية 
وتقصي مع الجانب الليبي على مدار الساعة بمتابعة من وزير 

الداخلية الليبي إبراهيم بوشناف.
ووصف الوضع بأنه متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حاالت 
فريق  شكلت  الليبية  القيادة  أن  وأبان  والتصفيات،  االختطاف 
باختطاف  قامت  التي  المجموعة  أن  إلى  ونوه  تحقيقات خاص. 
وممنهجة  »منظمة  ببنغازي  السودانيات  السيدات  واغتيال 
أنهن  المجموعة  تلك  تزعم  الالئي  بأسماء  قائمة  ولديها 
يمارسن أعمال الشعوذة والظواهر السالبة«. وأشار إلى أنها قد 
تكون جهة شبه حكومية، غير أن التحقيقات والدالئل والقرائن 

ما زالت في مرحلة الرصد.

قلق سوداني
األربعاء،  أمس  السوداني،  لحظة«  »آخر  لموقع  تقرير  وفي 
سيد  القلق   .. بليبيا  السودانيين  »أوضاع  عنوان:  تحت 
السودانيات  النساء  اختطاف  إن  الموقع  محرر  قال  الموقف«، 
أوضاع  بشأن  القلق  تعيد  ظاهرة  باتت  بنغازي،  مدينة  في 
الموقع  ونقل  ليبيا.  في  والمهاجرين  المقيمين  السودانيين 
طرابلس  بجامعة  السودانيين  الطالب  رابطة  رئيس  عن 
النساء  خطف  قضية  عن  قوله،  حمد،  محمد  صالح  محمد 
السودانيين  الشباب  مع  »تواصلنا  بنغازي:  في  السودانيات 
أسباب  ألن  والحذر،  الحيطه  أخذ  منهم  وطلبنا  ببنغازي 

الخطف ال تزال مجهولة، وتتم في ظروف غامضة«.
شؤون  بجهاز  األفريقية  اإلدارة  مسؤول  أكد  جانبه،  من 
السودانيين العاملين بالخارج محمد نوري، أن الجهاز يتابع عن 
كثب قضية اختطاف السودانيات ببنغازي، وأن هنالك تنسيقًا مع 
لتقصي األسباب  ليبيا  إلى  الخارجية إلرسال وفد حكومي  وزارة 

ومعالجة القضية، بحسب الموقع نفسه.

بنغازي تتجمل بفنادق تقاوم آثار التخريب

        مدير مكتب السياحة: لدينا تصنيف وفق املواصفات العاملية.. 
ونشجع الفنادق القائمة على تحسني مستواها

من وسط الركام والدمار

بعد حرب دامت ثالث سنوات، تتعافى بنغازي 
تدريجيًا، وتعود كحلقة وصل بين شرق ليبيا 
الحرب،  ودمار  الركام  وسط  فمن  وغربها، 
العابرين.  الستقبال  فنادقها  المدينة  تقيم 
وخالفًا لما كان في السابق، من تركز الفنادق 
البالد  الصغيرة في منطقتي وسط  السياحية 
االستراتيجيين،  لموقعيهما  نظرًا  والصابري 
إلقامة  مواقع  عن  الباحثين  الحرب  أجبرت 
بعدما  أخرى،  مناطق  عن  للبحث  فنادق؛ 
عناوين  وباتت  كثيرًا،  المنطقتان  تضررت 
عشرين،  شارع  تشمل:  الجديدة  الفنادق 
وشارع البيبسي، والبركة، باإلضافة إلى فندق 
منطقة  في  وتحديدًا  المدينة،  بضواحي  آخر 

بوصنيب الواقعة غربًا.
مدير مكتب السياحة بمدينة بنغازي أشرف 
فنادق  من   %  98 إن  لـ»الوسط«  قال  غرور، 
مثااًل  وضرب  الخاص،  القطاع  تتبع  المدينة، 
فنادق:  مثل  أفراد  عليها  يقوم  التي  للفنادق 
و»الممتاز«  الخيام«  و»عمر  الجزيرة«  »قصر 
كذلك  فنادق  هناك  أن  موضحًا  و»األنيس«، 
تتبع صندوق الضمان االجتماعي، وهي القرية 

السياحية، وفندق أوزو، وفندق تيبستي.
وأضاف غرور: »في الوقت الحالي، فإن أغلب 
كانت  لألفراد،  النشاط  ملكت  التي  الفنادق 
الفنادق  هذه  وغالبية  االشتباك،  مناطق  في 
وانهار،  سقط  ما  ومنها  للتدمير،  تعرضت 
فبدأت تظهر فنادق القطاع الخاص التي تقدم 
برامج ممتازة، والمنافسة قائمة حول مستوى 

الجودة ودرجة التصنيف«.
مؤخرًا  ُافتتحت  التي  الفنادق  عدد  وعن 
فندقًا،   15 حدود  في  إنها  قال  المدينة،  في 
إشرافي  الفنادق  هذه  في  »دورنا  وأوضح: 
الماضية  الفترة  خالل  عقدنا  وقد  فقط، 
تسوية  أجل  من  مديريها،  جميع  مع  اجتماعا 
التنظيمية  إجراءاتهم  وإكمال  أوضاعهم، 
يحصلوا  أن  الواجب  من  ألنه  والقانونية، 
على الموافقة لبناء فنادقهم عن طريق هيئة 
الترخيص  إلى  باإلضافة  بنغازي،  السياحة 
يقومون  مطلوبة  مستندات  وهناك  التجاري، 

بتقديمها لنا، حيث يتم معاينة المكان«.
هناك  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  وردًا 
ال  »نحن  أجاب:  للفنادق،  محددة  مواصفات 
وهذه  تصنيفات،  نقول  بل  مواصفات  نقول 
معروفة على مستوى العالم، وليست في ليبيا 
فقط، فنحن عندما نمنح رخصة إقامة الفندق 
نقول لصاحبه نحن كسياحة ال مانع لدينا من 
والقوانين  للوائح  وفقًا  ولكن  الفندق،  افتتاح 
االختصاص،  ذات  الجهات  من  والموافقات 
في  السياحة  انتعاش  على  حريصون  إننا  بل 
النجوم،  بحسب  يكون  والتصنيف  بنغازي، 
أن  أريد  ويقول  شخص  إلينا  يأتي  ال  فمثاًل 
يكون فندقي أربع نجوم، فهنا نقول له: لدينا 

وهناك  المكتب،  وحدات  من  وحدة  تعتبر 
بقدر  ولكن  للهيئة،  تحال  مخالفة  إجراءات 
المستطاع نحن نريد أن نحسن من وضعك، 
لكونك تعبت وقمت بافتتاح فندق خاص على 
حسابك وأنفقت عليه. وهناك نقطة مهمة أود 

اإلشارة إليها أال وهي بعد أن يستكمل صاحب 
في  ويرغب  به،  الخاصة  اإلجراءات  الفندق 
افتتاح الفندق، فإنه يعود إلينا من أجل إصدار 
إذن تشغيل بمثابة رخصة من السياحة ومدة 

صالحيته ستة أشهر«.

لجنة تصنيف تخرج إلى مكان الفندق لمعاينته، 
وبناء عليه تمنح التصنيف بعدد النجوم، حيث 
ودرجة  بالمستوى  المتعلقة  النقاط  يتم جمع 

الجودة، لتصل إلى أربع نجوم«.
فندق  يوجد  ال  اليوم،  حتى  أنه  غرور  وذكر 
موضحًا:  نجوم،  ثالث  من  أكثر  بنغازي،  في 
مواصفات  تحقيق  تتطلب  نجوم  »األربع 
عالمية، مثل حوض سباحة، وقاعة مؤتمرات 
مجهزة.. إلخ من هذه األمور، ولكن أنا سعيد 
جدًا بالموجود حاليًا ألنه يوجد بينها تنافس، 
الدولة،  عن  استقلت  جميلة  فنادق  فهناك 
ولكن  رزقك،  تهمل  سوف  أهملته  أنت  فإذا 
أريد أن أقول: إذا صنفتك أنا كمكتب سياحة 
ثالثة نجوم فليس معنى ذلك أن تظل هكذا 
إلى األبد، فمن الممكن بعد ستة أشهر مثاًل 
يأتي إلينا صاحب الفندق ويقول أنا لدي إعادة 
الفندق وأريد أن يصبح  تصنيف، وطورت من 
المكان  لنعاين  نذهب  وبالتالي  نجوم،  أربع 

ونقوم بإعطاء النقاط والتصنيف«.
إشرافية  كجهة  عملهم  طبيعة  وعن 
ال  سياحة  كقطاع  »نحن  غرور:  قال  ورقابية، 
بإيقاف  نهدد  أو  أحد  وجه  في  نقف  أن  نريد 
عمله، ولدينا لجنة اسمها التفتيش السياحي 

بنغازي  بمدينة  السياحة  مكتب  مدير  ورأى 
أشرف غرور، أن إقامة الفنادق ليست مقرونة 
هو  »ولكن  البالد  خارج  من  سائحين  بوجود 
عبارة عن سوق، وعندما يفتتح أحدهم فندقًا 
يتوقع  فهو  معينة  لطبقة  يخصصه  لم  فهو 
أما  أيضًا«.  والليبي  والعربي،  األجنبي،  نزول 
هناك  أن  فأوضح  اإلقامة،  تسعيرة  بخصوص 
السياحة »ولكن  لجنة مكلفة من قبل مكتب 
إلى اآلن لم يتم تفعيلها، ومن المفترض أن 
تكون تسعيرة الغرف في الفنادق على حسب 

التصنيف«.
الفنادق  وجود  إن  قائاًل  حديثه  ووواصل 
الحياة  على عودة  إيجابي  بنغازي »مؤشر  في 
منطقة  كونها  من  وانتقالها  طبيعتها،  إلى 
كمكتب  نسعى  كما  آمنة،  منطقة  إلى  حرب 
كونها  من  المدينة  نقل  إلى  ببنغازي  سياحة 
منطقة عبور بين الشرق والغرب، إلى منطقة 

سياحية«.
الترخيص  حيث  من  الفنادق  أوضاع  وعن 
القانوني، قال: »هناك بعض الفنادق لم يكن 
لدينا العلم بها، وسنقوم بعمل اجتماع الفترة 
المقبلة من أجل معرفة والتعريف باإلجراءات، 
فلربما ليس لديهم العلم بأن أغلب اإلجراءات 

لهم  نلتمس  ودائمًا  السياحة،  لمكتب  تعود 
وقاموا  أصحابها،  جاء  فنادق  وهناك  األعذار، 
أخرى  وفنادق  القانونية،  أوضاعها  بتسوية 
تابعة لشركات سياحية استثمارية، وهنا تكون 
اإلجراءات هي نفسها التي قامت بها الشركة، 
ولكن البد أن يكون هناك إذن تشغيل للفندق 

من أجل افتتاحه«.
وختم غرور قائاًل: »نفتخر جدا بالفنادق التي 
تم افتتاحها مؤخرًا فهي فنادق مميزة بطراز 
أي  في  الفنادق  إقامة  الممكن  ومن  حديث، 
مواصفات  لدينا  أن  ومؤكد  منطقة،  أو  مكان 
لكن  للفنادق  العالمي  التصنيف  في  تدخل 
ندع  للسياحة،  وتشجيعًا  الحالي،  الوقت  في 
أنفسهم  تطوير  أجل  من  وأصحابها  الفنادق 

لتصل إلى أعلى درجة ممكنة في التصنيف«.
السياق نفسه، يقول مراقب عام فندق  في 
الكورنيش السياحي محمد مصطفى استيتة، 
في  البالد  وسط  بمنطقة  الواقع  الفندق  إن 
العام  من  أبريل  في  افتتاحه  تم  بنغازي، 

2014، قبل بدء عملية الكرامة بشهر واحد.
وأضاف في تصريح إلى »الوسط«: »بعد أن 
أمل  وكلنا  خلفنا،  الفندق  تركنا  الحرب  بدأت 
أن نعود ونجده كما كان، ولكن لألسف طالته 
بعد  قمنا  لذلك  منه،  جزء  فتهدم  الحرب  يد 
التحرير بصيانته من جديد وإعادة افتتاحه في 
شهر يناير من العام 2019، والحمد هلل أمورنا 

تسير على أكمل وجه«.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت عملية إعادة 
أمرًا  المدمرة،  المدينة  وسط  الفندق  افتتاح 
ينطوي على مغامرة، قال: »طبعًا تعد مغامرة. 
أن نستثمر في هذا المكان مغامرة، ولكن نحن 
المنطقة  لهذه  الحياة  تعود  أن  ونشجع  نأمل 
بالذات ألنها منطقة سياحية رغم ما حصل لها، 
من  سواء  العالج  لغرض  يأتون  النزالء  وأغلب 
المنطقة الشرقية، أو المنطقة الغربية للعمل، 

ألننا نعتبر بنغازي منطقة عبور«.
»أغلبهم  الفندق:  زوار  عن  متحدثًا  ويتابع 
من  إلحضارهم  ونذهب  الليل،  في  يأتون 
الميناء، وفي الصباح يفاجئهم جمال المنظر، 

فال يرحلون بل يظلون معنا«.
يحمل  »الفندق  قائاًل:  استيتة  وواصل 
اهلل  بإذن  ونسعى  نجوم  ثالث  تصنيف 
ليكون أربع نجوم، وتوجد بالفندق 30 غرفة، 
والزوجية  كبير،  واحد  بسرير  الزوجية  وهي 
وفي  مريحة،  وأسعارنا  والفردية،  بسريرين، 
أما  اإلفطار،  وجبة  وتشمل  الجميع  متناول 
أوروبية،  مطاعم  مع  متفقون  فنحن  الغداء 
التوصيل  بخدمة  أسماك  ومطاعم  وشعبية، 
والغرف  اآلن،  إلى  مطعم  لدينا  يوجد  ال  ألنه 
مجهزة بكل شيء، كما أريد أن أذكر أنه لدينا 
حجوزات للعرسان والغرف تكون مجهزة بكل 
شيء هدية من الفندق«. وعن تأمين الفندق 
دوريات  بنا  تمر  هلل  »الحمد  يقول:  وحمايته 
فإن  مشكلة  أي  حدثت  ولو  دائمًا،  األمن 

الشرطة السياحية تقوم بعملها«.

بنغازي - ابتسام اغفير

< محمد استيتة  < أشرف غرور

العب نادي النصر الرياضي أحمد 
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عربي و دولي 06

 مع مقترحات بتحويل مساعدات إلى غزة..

تعهدات من مرشحني لرئاسة أميركا بالضغط لصالح »دولة فلسطينية«
سياسية  تسوية  باتجاه  الدفع  نيتهم  مؤكدين 
مرشحون  تعهد  فلسطينية،  دولة  قيام  إلى  تفضي 
المقبلة،  الرئاسية األميركية  ديمقراطيون لالنتخابات 
الدعم  عن  تماما  تختلف  مقاربة  باعتماد  اإلثنين، 
األميركي  الرئيس  ينتهجه  الذي  إلسرائيل  المطلق 

دونالد ترامب.
المرشحين  مقاطعة  على  أشهر  ستة  مرور  وبعد 
الديمقراطيين المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة 
األميركية–اإلسرائيلية »إيباك«، وجه خمسة مرشحين 
واشنطن،  في  نفسه  المؤتمرات  مركز  ومن  شخصيا، 
رسائل خالل مؤتمر لمنظمة »جاي ستريت« اليسارية، 
اليهود  مع  انسجاما  أكثر  مواقفها  أن  تعتبر  التي 

األميركيين، حسب »فرانس برس«.
ما  نادرا  الذي  ساندرز،  بيرني  السيناتور،  وشرح 
غالبية  مقتل  أثر  كيف  اليهودية  ديانته  إلى  يتطرق 
النازية في تبنيه اآلراء  أفراد عائلة والده في المحرقة 
على  شعب  هناك  كان  »إن  ساندرز:  وقال  التقدمية. 
األرض يدرك مخاطر العنصرية والقومية البيضاء فهو 
بتصفيق  كالمه  ليقابل  اليهودي«،  الشعب  بالتأكيد 

حاد.
ليلقي خطابا  المنبر  وبعدما وقف على مقعده على 
ساندرز،  اتهم  االنتخابية،  الحمالت  بخطابات  أشبه 
الذي سيكون في حال فاز بالرئاسة أول رئيس يهودي 
الوزراء  ورئيس  ترامب،  من  كال  المتحدة،  للواليات 
وقال  الشقاق.  بزرع  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي، 
خطأ،  سيفهم  ألنه  األمر  هذا  أؤكد  »دعوني  ساندرز: 
نتانياهو  حكومة  إن  القول  للسامية  معاديا  ليس 

عنصرية. إنها حقيقة«.
اإلسرائيلية  الحكومة  تجلس  بأن  »نطالب  وتابع: 
يرضي  اتفاق  على  للتفاوض  الفلسطيني  الشعب  مع 

األطراف كافة«.
إلى  عسكرية  مساعدة  تحويل  إلى  ساندرز  ودعا 

إسرائيل بقيمة 3,8 مليار دوالر سنويا، إلى مساعدات 
تحت  الواقع  الفقير  المزدحم  غزة  لقطاع  إنسانية 
الحصار منذ أن انتخبت حركة حماس في العام 2007.

بطالة  نسبة  تبلغ  عندما  أنه  سينكر  »من  وقال: 
أمل،  أي  الناس  لدى  يكون  ال  عندما   ،60% الشباب 
المنطقة،  مغادرة  حرفيا  الناس  يستطيع  ال  عندما 
األساس  ترسي  ال  أنك  للحظة  يفكر  أن  يستطيع  من 

لمواصلة العنف؟«.
االنتخابية  قاعدته  تؤيد  الذي  ترامب،  واتخذ 
من  سلسلة  بقوة،  إسرائيل  اإلنجيلية  المسيحية 

بالقدس  االعتراف  ذلك  في  بما  التاريخية  القرارات 
وأعطت  إلسرائيل.  عاصمة  عقود  منذ  عليها  المتنازع 
بات  الذي  لنتانياهو،  األخضر  الضوء  ترامب  إدارة 
مستقبله السياسي غامضا بعد اقتراعين غير حاسمين، 
المرشحان  وألقى  الغربية.  الضفة  من  أجزاء  لضم 
الديمقراطيان جو بايدن وإليزابيث وارن كلمتيهما في 
المؤتمر عبر الفيديو، وأعربا عن معارضتهما أي تحرك 

يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية.
اتخاذ  إسرائيل  حكومة  واصلت  »إذا  وارن:  وقالت 
على  سيتعين  رسميا،  الغربية  الضفة  لضم  خطوات 

استخدام  بعدم  واضح  اتخاذ موقف  المتحدة  الواليات 
أي من مساعداتنا في هذا األمر«. وتابعت أنها ستلغي 
المساعدات  استئناف  عبر  ترامب  اتخذهما  قرارين 
وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  لوكالة  األميركية 
منظمة  مكتب  فتح  وإعادة  الفلسطينيين،  الالجئين 
أنها  أكدت  لكنها  واشنطن.  في  الفلسطينية  التحرير 
لن تتراجع عن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس.
السابق  األميركي  الرئيس  نائب  قال  جهته  من 
أن  يمكن  »ال  متوترة:  بنتانياهو  عالقته  كانت  الذي 
وتابع  أصدقائنا«.  ألقرب  الحقيقة  قول  من  نخاف 
إن  األفضل،  السبيل  هو  الدولتين  »قيام  أن  بايدن 
لم يكن الوحيد لضمان مستقبل آمن لدولة إسرائيل 

الديمقراطية العبرية«.

عريقات بين الحضور
وفي مشهد ال يمكن تخيله في لجنة الشؤون العامة 
األميركية–اإلسرائيلية، وقف الحضور للتصفيق بحفاوة 
لكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي 

دعا إلى »عدم التخلي« عن قيام دولة فلسطينية.
وشارك في مؤتمر منظمة »جاي ستريت« نحو أربعة 
آالف شخص، أي أقل من ربع الحضور لمؤتمر »إيباك«. 
يعتقد  إنه  عامي،  بن  جيريمي  المنظمة،  رئيس  وقال 
في  اليهودي  المجتمع  مع  انسجاما  أكثر  منظمته  أن 
الواليات المتحدة، الذي يصوت بغالبية كبيرة لمصلحة 
الديمقراطيين، الذين باتوا -برأيه- ال يريدون تقديم 

»صك أبيض« لسياسات من قبيل االحتالل.
شائكة،  قضية  كاسترو،  جوليان  المرشح،  وتناول 
دي  »بي  حركة  داعمي  معاقبة  إلى  الدعوات  رافضا 
االستثمارات  وسحب  مقاطعة  إلى  تهدف  التي  إس« 

وفرض عقوبات على إسرائيل.
وقال: »أنا ال أؤيد الحركة، لكنني ال أؤيد أيضا قمع 

الخطاب السياسي«.

واشنطن - وكاالت

قصة لم تتكشف كل تفاصيلها بعد..

»زعيم داعش« من الكهوف واملخابئ إلى قاع البحر
واشنطن - وكاالت

بعد إنهاء ترامب المحادثات مع »طالبان«

ترحيب أميركي بمؤتمر للحوار 
بني أطراف أفغانية في الصني

يجمع  جديد  اجتماع  استقبال  الصين  بعرض  المتحدة  الواليات  رحبت 
دونالد  األميركي  الرئيس  أنهى  أن  بعد  »طالبان«،  وحركة  أفغان  مسؤولين 

ترامب بصورة مفاجئة المحادثات مع المتمردين.
من  وفد  إلى  الدعوة  وجهت  الصين  أن  الماضي  األسبوع  »طالبان«  وأعلنت 
بعد  نوعه  من  الثاني  هو  بكين،  في  أفغاني«  »مؤتمر  في  للمشاركة  الحركة 
نقلت  حسبما  ألمانيا،  من  تنظيمية  بمشاركة  يوليو  في  قطر  في  حوار  عقد 

»فرانس برس«.
زاد، نظراءه من  زلماي خليل  الخاص ألفغانستان،  المبعوث األميركي  والتقى 
الدول  في موسكو، حيث جددت  الماضي  األسبوع  وباكستان  وروسيا  الصين 

األربع دعمها التوصل إلى »اتفاق سالم شامل ودائم«.
»باالقتراح  اإلثنين  واشنطن  أصدرته  مشترك  بيان  في  األربع  الدول  ورحبت 

الصيني الستضافة االجتماع األفغاني المقبل في بكين«.
من  واسعة  »مجموعة  مشاركة  ستشمل  المحادثات  أن  البيان  في  وجاء 
الشخصيات السياسية بما في ذلك ممثلون عن حكومة جمهورية أفغانستان 
اإلسالمية وزعماء أفغان آخرون وحركة طالبان«. ولكن ال يزال هناك التباس 

حول موعد إجراء المحادثات.
سيعقد  المؤتمر  أن  الماضي،  األسبوع  »طالبان«،  باسم  المتحدث  وأكد 
يكون  أن  اإلثنين  نفى  »طالبان«  باسم  متحدثا  لكن  أكتوبر،  و30   29 يومي 
إجراء  الصينية  الحكومة  تؤكد  لم  بدورها،  بكين.  إلى  وصل  قد  الحركة  وفد 
ستدعم  إنها  قالت  لكنها  الثالثاء،  للصحفيين،  دوري  إيجاز  خالل  المباحثات 
»السالم وعملية تصالح يتولى زمامها األفغان«. وال تعترف »طالبان« بشرعية 
المتحدة،  الواليات  بيدي  »دمية«  بأنها  باستمرار  وتصفها  األفغانية  السلطة 

وترفض إجراء محادثات معها.
إلى  التوصل  وشك  على  الجانبان  كان  كامال،  عاما  استمرت  مفاوضات  وبعد 
اتفاق من شأنه أن يسمح لواشنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل 
وعود أمنية من طالبان. لكن في السابع من سبتمبر ألغى ترامب قمة كان من 
المقرر عقدها بين الواليات المتحدة وحركة »طالبان« في كامب ديفيد، وأعلن 
بعد يومين توقف المحادثات بعد مقتل جندي أميركي في اعتداء لـ»طالبان«.

»طالبان«  بين  منفصلة  لمحادثات  يمهد  أن  االتفاق  لذلك  يمكن  وكان 
منذ  المستمر  العسكري  األميركي  والوجود  النزاع  إلنهاء  األفغانية  والحكومة 
المتزايد  العالمي  النفوذ  من  الحد  مرارا  المتحدة  الواليات  وحاولت  عاما.   18
إلبرام  مسعاه  في  البلدين  مع  كثيرا  تشاور  زاد  خليل  لكن  وروسيا،  للصين 

اتفاق سالم في البلد المضطرب منذ عقود.
الطرف  أقصى  مع  كلم   76 بطول  بحدود  تشترك  التي  الصين،  وأعربت 
في  اإلسالمي،  التطرف  انتشار  إزاء  قلقها  عن  ألفغانستان،  الشرقي  الشمالي 
البلد  في  كارثيا  عسكريا  تدخال  الثمانينات  في  السوفياتي  االتحاد  قاد  حين 
وللمرة  واشنطن.  دعمتهم  إسالميون  مقاتلون  له  تصدى  الفقير،  المسلم 
كانت  التي  باكستان،  المباحثات  تشمل  أن  الثالث  القوى  اختارت  الثانية، 
1996-2001 وال تزال تحتفظ بصالت مع  الداعم الرئيسي لنظام »طالبان« 

الحركة.

الواليات  في  السياسي  المسرح  على  الجارية  القانونية  المعركة  دخلت 
األسبوع  جديدة  حلقة  ترامب،  دونالد  رئيسها  لعزل  األميركية،  المتحدة 
في  رسمي  تصويت  جلسة  أول  تنظيم  في  النواب  مجلس  شرع  إذ  الجاري، 
فيما  الخميس،  للطبع–اليوم  الجريدة  مثول  العزل«–مع  »تحقيق  إطار 
أن  المنتظر  من  الذي  اإلجراء  ذلك  في  قدمًا  المضي  الديمقراطيون  يواصل 

علنية. استماع  جلسات  تتخلله 
يوم  قوله،  رفيع  ديمقراطي  مسؤول  عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
للتحقيق«،  المقبلة  الخطوات  »تحدد  سوف  التصويت  جلسة  إن  اإلثنين، 
الديمقراطيين  بيلوسي  نانسي  المجلس  رئيسة  أبلغت  بعدما  وذلك 
ترامب  انتقادات  على  الرد  إلى  يهدف  اإلجراء  أن  ويبدو  المقبلة.  بالخطوة 
لم  ما  للصالحية  يفتقر  العزل  إجراءات  إطالق  أن  والجمهوريون  يعتبر  الذي 

المجلس. عليه في  التصويت  يتم 
هذا  »سنقدم  البرلمانية:  كتلتها  إلى  وجهتها  رسالة  في  بيلوسي  وقالت 
األسبوع إلى مجلس النواب قرارًا يؤكد التحقيق الجاري«، مضيفة أن النص 
األميركيين« كما  أمام  المفتوحة  االستماع  إجراء جلسات  لكيفية  آلية  »يضع 

ولدفاعه«. للرئيس  المضمونة  الحقوق  »يعدد 
القرار  الديمقراطيون  عليه  يسيطر  الذي  المجلس  يقر  أن  المرجح  ومن 
عضوًا   435 من  المؤلفة  الهيئة  في  ديمقراطيًا  نائبًا   228 أن  إلى  نظرًا 
القليلة  األيام  وشهدت  لعزله.  يرمي  تحقيق  إجراء  أو  الرئيس  عزل  يؤيدون 
جلسات  في  شهر  منذ  المستمر  التحقيق  في  للشهود  االستماع  الماضية، 
وغير  بأنه سري  الذين يصفونه  الجمهوريين  النتقادات  يعرضه  مما  مغلقة، 

شرعي.
للرئيس  التقاضي  إجراءات  حقوق  »يحدد  القرار  إن  بيلوسي  وقالت 
يتجاهلها. المجلس  أن  الجمهوريون مرارًا  اعتبر  ومستشاره«، وهي خطوات 

وتابعت بيلوسي: »نتخذ هذه الخطوة إلزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن 
أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق 

أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب«.
في  الكونغرس، خطوتها  في  لترامب  الرئيسي  الخصم  بيلوسي،  واتخذت 
الشهود  أحد  تغيب  مع  التحقيق  حول  واشنطن  في  الجدل  يتصاعد  توقيت 
منع  إلى  األبيض  البيت  ويسعى  بشهادته.  اإلدالء  جلسة  عن  الرئيسيين 
لجنة  أمام  كوبرمان  تشارلز  السابق  القومي  األمن  مستشار  نائب  مثول 
بإصدار  القضاء  فيها  طالب  قضائية  بدعوى  تقدم  كوبرمان  وكان  التحقيق. 

والتشريعية. التنفيذية  السلطتين  من  المتضاربة«  »األوامر  بشأن  قرار 
ما  بسبب  كوبرمان؛  شهادة  إلى  االستماع  في  الديمقراطيون  ويرغب 
ترامب  بين  الماضي  يوليو   25 في  التي جرت  المكالمة  أنه شارك في  تردد 
التحقيق  على  فيها  حثه  التي  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني  ونظيره 
بربط  اتهامات  ترامب  ويواجه  بايدن.  جو  السابق  الرئيس  نائب  نجل  في 
فتح  على  زيلينسكي  بموافقة  ألوكرانيا  األميركية  العسكرية  المساعدات 
إدارة  مجلس  في  منصبًا  شغل  الذي  هانتر،  وابنه  بايدن  ملف  في  تحقيق 
مجموعة الغاز »بوريسما« لمدة خمس سنوات حتى أبريل من العام الجاري.

القاعدة  تنظيم  قائد  لمقتل  مماثلة  واقعة  في 
مسؤولون  أعلن  الدن،  بن  أسامة  اإلرهابي، 
أميركيون أن جثة زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية، 
أبوبكر البغدادي، ألقيت في البحر، في وقت برزت 
األميركية  القوات  عملية  بشأن  جديدة  تفاصيل 

أيام. قبل  أسفرت عن مقتله  التي  الخاصة 
رئيسيا  مصدرا  شكلوا  أنهم  األكراد  وأعلن 
األميركيين  قادت  التي  االستخباراتية  للمعلومات 
سنوات،  مدى  على  تعقبه  بعد  البغدادي  إلى 

حسب »فرانس برس«.
لم يكشف  األميركي،  للجيش  تابع  وأصبح كلب 
أصاب  إذ  للعملية،  المتوقع  غير  البطل  اسمه،  عن 
مسدود  نفق  في  طارده  عندما  بجروح  البغدادي 
إدلب  في  فيه  يختبئ  كان  الذي  المنزل  تحت 
تنظيم  زعيم  فجر  حيث  سورية(،  غرب  )شمال 
بحزام  الثالثة  أوالده  مع  نفسه  اإلسالمية  الدولة 
األميركي،  الدفاع  وزير  وأكد  يرتديه.  كان  ناسف 
ضربة  »يشكل  البغدادي  مقتل  أن  إسبر،  مارك 

اإلسالمية. الدولة  تنظيم  لفلول«  مدمرة 
استقلت  عنصر  مئة  نحو  من  بقوة  وأشاد 
مروحيات إلى المجمع في منطقة إدلب، في مهمة 
واألكراد  الروس  مع  تنسيقا  استدعت  معقدة 
األسد،  بشار  السوري  الرئيس  ونظام  واألتراك 
نار من  المروحيات األميركية إلطالق  لمنع تعرض 
العملية  »نفذوا  إسبر:  وقال  الجهات.  هذه  من  أي 
هيئة  رئيس  وأكد  ببراعة«.  جوانبها  كل  من 
الجنود  من  أيا  أن  ميلي،  مارك  العامة،  األركان 
القوة  تعرض  رغم  بجروح  يصب  لم  األميركيين 
احتجاز  تم  أنه  وأضاف  وصولها.  لدى  نار  إلطالق 
منشأة  إلى  البغدادي  جثة  نقلت  بينما  شخصين 

للتأكد من هويته. النووي  الحمض  لتحليل  آمنة 
واكتمل،  تم  جثته  من  »التخلص  أن:  وأوضح 
قانون  ووفق  الالزم  بالشكل  معه  التعامل  وتم 

وزارة  في  آخر  مسؤول  وأفاد  المسلح«.  النزاع 
في  وضعت  البغدادي  جثة  أن  )بنتاغون(  الدفاع 
الطريقة  وهي  عنه،  يفصح  لم  مكان  في  البحر 
جثة  من  األميركيون  بها  تخلص  التي  نفسها 
مقتله  بعد  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم 
في  خاصة  أميركية  قوات  يد  على   2011 العام 

باكستان.

عميل سري كردي
أكراد  من  متخفيا  عميال  أن  كردي  وأعلن مسؤول 
األميركية  القوات  اقتياد  عن  مسؤوال  كان  سورية 
تحديد  في  ومساعدتهم  البغدادي  مخبأ  إلى 
فيه  والعاملين  للمجمع  الداخلي  التقسيم  خارطة 

وقال  البغدادي.  هوية  تحديد  من  وتمكينهم 
سوريا  قوات  لدى  الرفيع  المستشار  جان،  بوالت 
مع  نعمل  ونحن  مايو   15 »منذ  الديمقراطية: 
البغدادي  لتعقب  األميركية  االستخبارات  وكالة 

كثب«. عن  ومراقبته 
من  للمجموعة  التابع  السري  العميل  وتمكن 
زعيم  أن  يعتقد  كان  الذي  المنزل  من  االقتراب 

فيه. يعيش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
وقال جان عبر »تويتر«: »البغدادي بدل أماكن 
سكنه عدة مرات«، مضيفا أن: »عميلنا اشترك في 
وأسهم  الجوي  اإلنزال  وتوجيه  اإلحداثيات  إرسال 
وأضاف:  األخيرة«.  اللحظة  حتى  العملية  نجاح  في 
من  االقتراب  من  تمكن  الذي  الخاص  »مصدرنا 

إلجراء  للبغدادي  داخلية  مالبس  أحضر  البغدادي 
فحص حمض نووي عليها والتأكد مئة بالمئة أن 

نفسه«. البغدادي  هو  المعني  الشخص 

»رائع« كلب عسكري 
لم  الذي  الكلب،  على  كذلك  األنظار  وتركزت 
نفق  إلى  البغدادي  طارد  حيث  اسمه،  عن  يكشف 
تنظيم  زعيم  يفجر  أن  قبل  وحاصره  المجمع  تحت 
بالكلب،  ترامب  وأشاد  نفسه.  اإلسالمية  الدولة 
المسؤولين  لكن  بـ»الرائع«،  إياه  واصفا  األحد، 
بما  عنه  معلومات  أي  أن  إلى  أشاروا  العسكريين 
»إنها  ميلي:  وقال  سرية.  ستبقى  اسمه  ذلك  في 
»الكلب  أن:  وأضاف  الكلب«.  هوية  نحمي  سرية، 
بشكل  يتعافى  لكنه  طفيفة  لجروح  تعرض 

كامل«.
السعودي،  العهد  ولي  هنأ  نفسه،  السياق  في 
الرئيس  اإلثنين،  سلمان،  بن  محمد  األمير 
بيان  وقال  العملية.  على  ترامب  دونالد  األميركي 
على  الرئيس  هنأ  العهد  إن: »ولي  األبيض  للبيت 
العدالة  لتطبيق  الناجحة  المتحدة  الواليات  عملية 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وزعيم  مؤسس  بحق 
مسؤولون  أشار  وبينما  البغدادي«.  أبوبكر 
إلى  تفضي  لن  البغدادي  وفاة  أن  إلى  أميركيون 
أنه  من  حذروا  أنهم  إال  في سورية،  النزاع  انتهاء 
السالم  لجلب  واشنطن  على  االعتماد  يمكن  ال 

. للمنطقة
»لن  إسبر:  مارك  األميركي  الدفاع  وزير  وقال 
أو  اإلرهاب  من  العالم  البغدادي  مقتل  يخلص 
ينهي النزاع الدائر في سورية«. وأكد أن »الوضع 
مضيفا  معقدا«.  يزال  ال  سورية  في  األمني 
ليس  نزاع  كل  لحل  شرطة  قوة  دور  »لعب  أن 
البغدادي  مقتل  أن  على  شدد  لكنه  مهمتنا«. 
الذين  أولئك  إلى  تأكيد  بكل  برسالة  »سيبعث 
تحذيرا  ويشكل  أميركا  عزم  في  يشككون  قد 
بإمكانهم  أن  يعتقدون  الذين  لإلرهابيين 

االختباء«.

لندن ـ وكاالت

سعيا للخروج من مأزق »بريكست«..

بريطانيا تقترب من إجراء ثالث انتخابات في أربع سنوات

السياسي  المأزق  من  للخروج  سعيا 
)الخروج  »بريكست«  عملية  عن  الناجم 
من االتحاد األوروبي(، باتت بريطانيا على 
ديسمبر  في  مبكرة  انتخابات  إجراء  وشك 
المعارض،  العمال  إعالن حزب  مع  المقبل، 
الوزراء  رئيس  خطة  سيؤيد  أنه  الثالثاء، 

بوريس جونسون في هذا االتجاه.
بوريس  المحافظين  زعيم  ويحاول 
تتمتع  حكومة  يترأس  الذي  جونسون، 
بأقلية في مجلس العموم، إخراج بريطانيا 
بانفصال  المحيطة  العميقة  األزمة  من 
وكان  األوروبي،  االتحاد  عن  بريطانيا 
الخميس  هذا  يحدث  أن  المفترض  من 

الماضي، وفق »فرانس برس«.
الحصول  من  تمكنه  عدم  في ظل  لكن 
على تأييد برلماني لالتفاق الذي أبرمه مع 
تعهده  عن  التخلي  إلى  اضطر  بروكسل، 
المحدد،  الموعد  في  ثمن  بأي  باالنفصال 
حصل  الذي  التمديد  بطلب  مرغما  وقبل 
يناير.  نهاية  حتى  بروكسل  من  عليه 
عمره  ارتباط  فك  عن  بريطانيا  عجز  وأدى 
وقف  إلى  األوروبي  االتحاد  مع  قرن  نصف 
دون  الخروج  لخيار  الباهظة  االستعدادات 
قطعة  لسك  مشروع  بينها  ومن  اتفاق، 
نقدية تذكارية للمناسبة بقيمة 50 سنتا.

ونظمت بريطانيا انتخابات عامة مرتين 

في أول تصويت رسمي

خطوة جديدة للكونغرس 
في »تحقيق عزل ترامب«

عامي  في  الماضية؛  األربع  السنوات  في 
تجري  أن  يفترض  وكان  و2017،   2015
لكن   .2022 العام  في  التالية  االنتخابات 
له  تسمح  بأغلبية  الفوز  يحاول  جونسون 
تفعيل  قوانين  إقرار  في  قدما  بالمضي 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
على  للحصول  الثالثة  محاولته  وفشلت 
مبكرا  االنفصال  على  البرلمان  موافقة 
ديسمبر   12 يوم  عامة  انتخابات  وإجراء 
بعيدا تماما عن  أن ظل  اإلثنين، بعد  يوم 
نيل التأييد المطلوب لثلثي النواب، إال أنه 
الثالثاء،  التاريخ  لنفس  جديدا  عرضا  قدم 
باستخدام إجراء برلماني مختلف ال يتطلب 
وزراء  واستشار  بسيطة.  أغلبية  سوى 
مسبقة  إستراتيجية  خطة  لوضع  حكومته 
العموم  لمجلس  أخرى  صعبة  جلسة  قبل 

يمكن أن تمتد حتى الليل.
الجديدة  جونسون  محاولة  وتعدل 
أغلبية  تتطلب  التي  الحالية  القوانين 
على  التصويت  اقتراح  خالل  من  الثلثين 
موعد  يتضمن  بسيط  قانون  مشروع 
االنتخابات. وقال جونسون للمشرعين بعد 
إسقاط مقترحه، اإلثنين: »هذا المجلس ال 

يمكنه أن يبقي هذا البلد رهينة«.

التاريخ مناقشة 
تلقت  االنتخابية  جونسون  خطة  لكن 
دفعة كبيرة عندما أعلن زعيم حزب العمل 
المعارض الرئيسي، جيريمي كوربن، دعمه 

كوربن  المخضرم  االشتراكي  وكان  لها. 
يتخبط بين التيارات المتنافسة داخل حزبه، 
استطالعات  في  شعبيته  تدني  ويواجه 
المحافظين.  تقدم  تظهر  التي  الرأي 
تأييد  يمكنه  ال  أنه  قبل  من  حجته  وكانت 
جونسون  يسحب  أن  إلى  مسبقة  انتخابات 
جديد  تجاري  اتفاق  دون  »بريكست«  خيار 
من على طاولة البحث، عندما تنتهي الفترة 

االتحاد  من  بريطانيا  خروج  بعد  االنتقال 
ذاك  فحتى   .2020 نهاية  في  األوروبي 
أنظمة  تطبيق  بريطانيا  ستواصل  التاريخ، 

ولوائح االتحاد األوروبي.
قلت  »لقد  الثالثاء:  كوربن  وقال 
إلجراء  استعداد  على  إننا  باستمرار 
انتخابات، ودعمنا يتوقف على سحب )خيار( 
الطاولة«.  على  من  اتفاق  دون  بريكست 
بتأجيل  األوروبي  االتحاد  قرار  أن  وأضاف 
يناير   31 حتى  التكتل  من  بريطانيا  خروج 
المقبلة،  الثالثة  األشهر  »خالل  أنه  يعني 
سحب  في  المتمثل  شرطنا  تلبية  تمت 
وتابع:  الطاولة«.  من  اتفاق  دون  )خيار( 
طموحا  الحمالت  أكثر  اآلن  »سنطلق 
لم  حقيقي  تغيير  أجل  من  وراديكالية 
ويفترض  اإلطالق«.  على  بالدنا  تشهده 
إجراء  موعد  على  اآلن  األطراف  يتفق  أن 

االنتخابات.
 12 تاريخ  على  جونسون  يصر  وبينما 
ديسمبر، يقترح الليبراليون الديمقراطيون 
األوروبي  االتحاد  في  للبقاء  المؤيدون 
 9 موعد  األسكتلندي  الوطني  والحزب 

ديسمبر.
الخيار  كذلك  العمل  حزب  ويفضل 
إن  الحزب  في  البعض  ويقول  الثاني. 
الطالب  عدد  من  يقلل  المتأخر  التاريخ 
بأصواتهم،  يدلون  الذين  الليبراليين 
الدراسية  فصولهم  انتهاء  بعد  يأتي  ألنه 
الشتاء.  لقضاء عطلة  إلى بالدهم  والعودة 

حزب  باسم  المتحدث  غاردينر،  باري  وقال 
»أول  البريطانية:  اإلذاعة  لهيئة  العمل 
دعم  على  للحصول  جونسون  فعله  شيء 
من  الطالب  حرمان  عدم  ضمان  هو  حزبه 

االقتراع في 12 ديسمبر«.
بيانه.  تاريخا في  لم يحدد  لكن كوربن 
»ستكون  العمل:  حزب  في  مصدر  وقال 
غير  أمر  وهو  ديسمبر«  في  انتخابات 
في  الثالثاء،  الجنيه،  وتعافى  اعتيادي. 
االتفاق  وقع  على  واليورو  الدوالر  مقابل 
 1,28 مسجال  عامة،  انتخابات  إجراء  على 

دوالر و1,15 يورو.
ونظمت آخر انتخابات في شهر ديسمبر 
1923 عندما خسر مرشح  في بريطانيا في 
أمام  ماكدونالد  رامزي  العمال  حزب 
بالدوين.  ستانلي  بقيادة  المحافظين 

ويبدو أن النقاش سيكون حول المبدأ.
الحزب  كتلة  زعيم  حض  جانبه،  من 
بالكفورد،  إيان  األسكتلندي،  القومي 
لرغبات  »الخنوع«  عدم  على  العمل  حزب 
المبكر.  الموعد  على  واإلصرار  جونسون 
من  أساسي  بشكل  قلق  وجونسون 
بمشروع  إرفاقها  يمكن  التي  التعديالت 
توسيع  المقترحة  الخيارات  ومن  القانون. 
االتحاد  لمواطني  التصويت  حقوق 
بشدة  تعارض  مجموعة  وهي  األوروبي، 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وخيار 
إلى   18 من  التصويت  سن  سيخفض  آخر 

16 عاما.

<   بوريس جونسون

< السيناتور  بيرني ساندرز

< نانسي بيلوسي< دونالد ترامب

< أبوبكر البغدادي
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إضراب »غير مسبوق« للقضاة

22 مترشحا يتقدمون بملفاتهم 
لالنتخابات الرئاسية الجزائرية

المستقلة  الوطنية  »السلطة  فيه  تلقت  الذي  الوقت  في 
لالنتخابات« في الجزائر ملفات 22 مترشحا لالنتخابات الرئاسية 
المقررة في 12 ديسمبر، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس 
العامون  والنواب  القضاة  بدأ  بوتفليقة،  العزيز  المستقيل عبد 
في الجزائر، إضرابًا »غير محدود« للمطالبة باستقاللية القضاء 
وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آالف قاض، مما يمثل نصف العدد 

اإلجمالي لهم.
الترشح  ملفات  إيداع  آجال  السبت،  ليل  منتصف  وانقضت 
لالنتخابات الرئاسية حيث كان من بين الذي أودعوا ملفاتهم 
رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وشغل 
كالهما تلك الخطة خالل فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 
سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة 

االحتجاجية، بحسب »فرانس برس«.
كما يوجد من بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة 
األسبق واألمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد 

اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
كما ترشح القتراع ديسمبر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة 
المجلس  رئيس  له  ينتمي  إسالمي  حزب  وهو  الوطني،  البناء 

الشعبي الوطني )الغرفة األولى في البرلمان(.
طول  ناضل  الذي  بلعيد  العزيز  عبد  أيضا  للترشح  وتقدم 
عنه  ينشق  أن  قبل  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  في  مسيرته 

لتأسيس حزب »جبهة المستقبل« المقرب من السلطة.
ويبدو ان تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه 
اندلعت في 22  التي  التي ترفضها حركة االحتجاج  االنتخابات 
فبراير، وسبق له أن أفشل انتخابات الرابع من يوليو بعد عدم 
السلطة  تشرف  أن  المحتجون  ويرفض  لها.  مترشح  أي  تقدم 
الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على االنتخابات ويطالبون 

بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
ومنذ الخالف الذي أدى الى إقالته في 2003، أصبح علي بن 
فليس)75 سنة(يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، 
بعد ان ساهم في وصوله الى الحكم سنة 1999. وترشح مرة 

أول لالنتخابات ضد بوتفليقة في 2004 ثم غاب عن الساحة 
في  يأتي  مرة  في كل  في  وكان   ،2014 في  للترشح  عاد  حتى 
المركز الثاني ويتهم السلطة بتزوير االنتخابات. أما عبد المجيد 
تبون)73 سنة( فقضى مسيرته موظفا في الدولة ثم واليا لعدة 
واليات قبل أن يدخل الحكومة وزيرا لالتصال في الوالية االولى 

لبوتفليقة سنة 1999.
وعاد للحكومة في 2012 في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة 
الوزراء خالل ثالثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس 2017، حيث 
أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة 
االرتباط بين بعض رجال األعمال المقربين من محيط الرئيس 
وكبار السياسيين. وبعد انتهاء آجال تقديم ملفات الترشح يبقى 
أمام السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات سبعة أيام لدرس 
الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم. لكن 

القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.

مقاطعة القضاة
نسبة  أن  للقضاة  الوطنية  النقابة  أعلنت  ذلك  غضون  في 
االستجابة للدعوات المتعلقة بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت 

في يومها األول نسبة 96 %.
وبحسب الناطق باسم »نادي القضاة«، القاضي سعد الدين 
مرزوق، فإن كل المحاكم باتت »مشلولة« في كل المستويات 
»ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو 

المحكمة العليا أو مجلس الدولة«.
القضائي  السلك  في  سابقة  الحجم  بهذا  اإلضراب  ويعد 
بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر 
القضاة في  السنين، وندد  الحاكم منذ عشرات  »النظام«  ضد 
السلطة  على  التنفيذية  السلطة  بـتعدي  اإلضراب  إعالن  بيان 
القضائية. وفي حال استمر اإلضراب فإنه سيؤثر مباشرة على 
االنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن 

القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.
وكان نادي القضاة شّكل النواة األولى لالحتجاج في السلطة 
القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل لمقاطعة 
االنتخابات، التي كانت مقررة في يوليو، قبل أن يتم إلغاؤها لعدم 

وجود مترشحين.

الجزائر ـ وكاالت

حظر تجول وطلبة يحتلون الشوارع:

تظاهرات واعتصامات العراق تطالب 
بحكومة جديدة وتعديل للدستور

الحريري »يصرف األعمال« عقب االستقالة

لبنان يواجه تحدي تشكيل حكومة خالية من »الحرس القديم«.. والشارع يضغط لرحيل الطبقة السياسية

في  المتواصلة  لالحتجاجات  استمرار 
آالف  نزل  الماضي  األسبوع  منذ  العراق 
في  عدة  مدن  في  الشارع  إلى  الطالب 
العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب 
غير  والناصرية،  بالديوانية  مرورًا  البالد 
أعلنت  التي  السلطات  بتحذيرات  آبهين 
العاصمة  في  للتجول  حظر  تطبيق 
العراقية منذ اإلثنين، مطالبين في الوقت 
حكومة  وتشكيل  البرلمان  بحل  نفسه 

موقتة، وتعديل الدستور في البالد.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في األول 
من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب 
الخدمات األساسية وتفشي البطالة وعجز 
حلول  إيجاد  عن  السياسية  السلطات 
مئتي  من  أكثر  قتل  المعيشية،  لألزمات 
آالف  ثمانية  من  أكثر  وأصيب  شخص 

بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.
االثنين  بغداد  عمليات  قيادة  وأعلنت 
بدءا  بغداد  في  للتجول  حظر  فرض 
الساعة  وحتى  االثنين  ليل  منتصف  من 
حيث  العاصمة،  في  صباحًا  السادسة 
بـ"إسقاط  مطالبين  اآلالف  يتظاهر 

النظام".
بيانها  في  العسكرية  القيادة  وقالت 
إن حظر التجول يشمل »األشخاص وسير 
والهوائية  النارية  والدراجات  المركبات 
إلى  أنواعها«، مشيرة  والعربات بمختلف 

أنه سيستمر »حتى إشعار آخر«.
مكافحة  قوات  انتشرت  بغداد،  وفي 
غداة  الجامعات،  محيط  في  الشغب 
»إجراءات  اتخاذ  المسلحة  القوات  إعالن 
حالة  »أي  رصد  تم  إذا  شديدة«  عقابية 
تعطيل متعمد« في المدارس والجامعات 

ومؤسسات الدولة.
لنقابة  المركزي  المجلس  وأعلن 
اإلضراب  االثنين  العراقيين  المعلمين 
لمدة  العراق  مدارس  عموم  في  العام 
المتظاهرين،  مع  تضامنًا  أيام  أربعة 
قصي  العراقي  التعليم  وزير  وطالب 
الجامعات«  »إبعاد  إلى  دعا  السهيل 
المتظاهرون  وطالب  االحتجاجات.  عن 
موقتة،  حكومة  وتشكيل  البرلمان  بحل 
وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات نيابية 

مبكرة يإشراف األمم المتحدة.

حتى يسقط النظام
مئتي  بعد  على  الواقعة  الديوانية  وفي 

كيلومتر إلى جنوب بغداد، قرّر األساتذة 
الحكومية  الجامعات  كل  في  والطالب 
والخاصة »اعتصامًا لمدة عشرة أيام حتى 

سقوط النظام«.
بينها  مختلفة  مهن  نقابات  والتحقت 
المهندسين  ونقابة  المحامين  نقابة 
باالحتجاجات، رغم اإلجراءات األمنية التي 
االعتصامات  أماكن  الى  الوصول  تعرقل 
الحلة  مدن  وشهدت  والتظاهرات، 
طالبية  تظاهرات  والنجف  والسماوة 

مماثلة.
ارتدى  التي  االحتجاجات  وخالل 
مقار  هوجمت  عنيفا،  طابعا  بعضها 
للجمهورية  مؤيدة  ومجموعات  أحزاب 
مناهضة  هتافات  وأطلقت  اإلسالمية، 
انقساما  هناك  أن  الواضح  ومن  إليران. 
بين  السياسي  الوسط  وفي  الشارع  في 
للتقارب  ومؤيدين  إليران  مؤيدين 
طهران  وتعتبر  المتحدة.  الواليات  مع 
حلفاء  أبرز  من  المتعاديتان  وواشنطن 

العراق.
وفي مدينة الناصرية )350 كلم جنوب 

من  الطالب  من  اآلالف  خرج  بغداد(، 
احتجاجات  في  الدراسية  المراحل  مختلف 
 150( مماثلة. وكذلك في مدينة الكوت 
كلم جنوب بغداد(، حيث شاركت الغالبية 
الحكوميين  الموظفين  من  العظمى 
وطلبة الجامعات في االعتصام الذي أقيم 
في وسط المدينة، وفقا لمراسل فرانس 

برس.
في  الشارع  إلى  الطلبة  آالف  وخرج 
دامية  احتجاجات  شهدت  التي  البصرة 
مماثلة في صيف العام 2018، للمطالبة 
تحمل  التي  المحافظة  أوضاع  بتحسين 

االسم نفسه.
الحراك  انطالق  منذ  األولى  وللمرة 
انضم  الحالي،  أكتوبر  مطلع  المطلبي 
مدن  كبرى  بعقوبة،  مدينة  من  طالب 
بغداد  شرق  شمال  ديالى  محافظة 
التي  االحتجاجات  إلى  إليران،  والمتاخمة 
المحافظة  مجلس  مبنى  عند  تجمهرت 
تضامنًا  أعضائه  من  اثنان  استقال  الذي 

مع المحتجين.
وتعتبر هذه االحتجاجات غير مسبوقة 

في التاريخ العراقي الحديث. بدأت عفوية 
السياسية  الطبقة  من  االستياء  بسبب 

برمتها، وصواًل حتى إلى رجال الدين.
أيضَا  المطلبية  التظاهرات  وشهدت 
إذ  معها،  بالتعاطي  العنف  في  سابقة 
سقط 157 قتياًل في الموجة األولى منها 
و74  أكتوبر،  من  والسادس  األول  بين 
التي  الثانية  الجولة  في  اآلن  حتى  قتياًل 

بدأت مساء الخميس.

نظام سياسي مشلول
وبهدف مواجهة األزمة التي شلت النظام 
جلسة  البرلمان  عقد  العراقي،  السياسي 
بعد  المحتجين،  مطالب  لبحث  اإلثنين 
فشله في تأمين النصاب مرات عدة خالل 

األيام الماضية.
وتأتي هذه الجلسة غداة إعالن أربعة 
من  استقاالتهم  تقديم  عراقيين  نواب 
السياسية  الطبقة  ألداء  رفضًا  البرلمان 
التي يتهمونها بـ»الفشل« في االستجابة 

لمطالب الحركة االحتجاجية.
واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان 
ضمن  مقعديهما  على  حصال  اللذان 
في  األكبر  الكتلة  »سائرون«،  ائتالف 
يتزعمها  والتي  العراقي  النواب  مجلس 
مقتدى الصدر، وهما رائد فهمي وهيفاء 
الدفاعي ومزاحم  األمين، إضافة إلى طه 
التي  »النصر«  قائمة  من  التميمي 
حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  يتزعمها 

العبادي.
الشيعي  الدين  رجل  نواب  وكان 
اعتصامًا  السبت  بدأوا  الصدر  مقتدى 
إقرار  حين  »إلى  البرلمان  داخل  مفتوحًا 
بها  يُطالب  التي  اإلصالحات  جميع 

الشعب العراقي«.
قوات  إلى  األحد  رسالة  الصدر  ووجه 
المسلحة  الفصائل  الشعبي،  الحشد 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قاتلت  التي 
الى جانب القوات الحكومية، ودعاها إلى 
عدم مواجهة الناس وأال "تناصر الفاسد"، 
أن  الحشد  قادة  أحد  إعالن  بعيد  وذلك 
الفتنة  ضد  للوقوف  "مستعدة  فصائله 

التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته".
النيران  أضرمت  الجمعة،  ومنذ 
والفصائل  الحزبية  المقار  بعشرات 
الحشد  لواء  تحت  المنضوية  المسلحة 
المتظاهرين  من  عدد  وُقتل  الشعبي. 
يحمون  كانوا  الذين  الحراس  برصاص 
خالل  واحتراقًا  اختناقًا  أو  المباني،  تلك 

محاولة إضرام النار فيها.

بغداد ـ وكاالت

بيروت ــ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

تطور عسكري نوعي منذ بدء الهجوم

اشتباك غير مسبوق بني قوات النظام والقوات التركية في سورية

هذا  سورية  شرق  شمال  في  الدائرة  المواجهات  شهدت 
في  التركي  الهجوم  بدء  منذ  األولى  هي  تطورات  األسبوع 
في  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  ضد  أكتوبر  من  التاسع 
في  السوري  النظام  قوات  من  عناصر  ستة  قتل  إذ  المنطقة، 
والفصائل  التركية  القوات  مع  الماضي،  الثالثاء  مواجهات، 

السورية الموالية ألنقرة.
وقتل خمسة عسكريين من قوات النظام »بقصف صاروخي 
آخر  »أعدم«  بينما  المرصد،  وفق  التركية«،  القوات  نفذته 
من قبل الفصائل الموالية لتركيا، خالل مواجهات قرب قرية 
من  كيلومترات  عشرة  من  أقل  بعد  على  الواقعة  األسدية 

الحدود التركية، وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
دورية  تعرضت  شرقا،  الكيلومترات  عشرات  بعد  وعلى 
في شمال شرق  حدودي  معبر  عند  الثالثاء،  روسية،  عسكرية 
سورية لضربات مدفعية تركية، وفق اإلعالم الرسمي السوري. 

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا. وتنشر روسيا حليفة نظام الرئيس 
السوري بشار األسد قوات لها أيضا في المنطقة.

أولى  هذه  فإن  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وحسب 
المعارك بين القوات التركية والقوات السورية منذ بدء العملية 
العسكرية التركية في شمال سورية ضد القوات الكردية، وفتح 
أعقاب  في  روسيا  وحليفتها  دمشق  مع  اتصال  قنوات  األكراد 

بدء الهجوم التركي عليهم.
روسيا  توصلت  أن  بعد  التركي  الهجوم  توقف  ورسميا، 
القوات  بانسحاب  يقضي  اتفاق  إلى  أكتوبر   22 في  وتركيا 
الكردية لنحو 30 كيلومترا على طول الحدود التركية البالغة 
440 كيلومترا خالل 150 ساعة، لكن القوات التركية ال تزال 
مناطق  في  المتفرقة  المعارك  أن  كما  المنطقة  في  منتشرة 
حدودية تتواصل. ولم تعلق السلطات التركية على الفور على 

سؤال من »فرانس برس« بشأن االشتباكات الثالثاء.
وتعكس هذه المواجهات مدى تعقيد المشهد في سورية، 
التي تشهد حربا منذ العام 2011، تسببت في مقتل أكثر من 
370 ألف شخص، وتضم عديدا من الفصائل المسلحة والقوى 

الخارجية، بينما التحالفات المرتبطة بها في تغير مستمر.

استهداف دورية روسية
وبطلب من األكراد، انتشرت قوات النظام في نقاط حدودية 
ويجد  لسنوات.  سيطرته  عن  خارجة  كانت  البالد  شمال  عدة 
بذلك الجيش السوري نفسه على مقربة من نقاط تنتشر فيها 
قوات تركية وفصائل موالية لها. كما توجد في هذه المنطقة 

قوات روسية أيضا.
وفي األسابيع األخيرة، وقعت مواجهات متفرقة بين قوات 
الفصائل  وهذه  ألنقرة.  الموالية  السورية  والفصائل  النظام 
التي تدربها وتمولها تركيا كانت تقاتل النظام السوري منذ 
بدء النزاع في البالد، ومع استبعادهم حربا شاملة في شمال 
ممكن  أمر  االشتباكات  تلك  مثل  أن  خبراء  يؤكد  سورية، 

الحصول.
المنطقة  في  دوريات  كذلك  الروسية  القوات  وتسير 
الكردية  القوات  انسحاب  منذ  وتركيا  سورية  بين  الحدودية 
معبر  عند  الثالثاء،  الروسي،  للجيش  دورية  وتعرضت  منها، 
الدرباسية الحدودي في شمال شرق سورية إلى قذيفة تركية، 
بـ»عدوان  نددت  التي  الرسمية،  السورية  سانا  وكالة  وفق 

تركي«.

أنه  إلى  مشيرا  الحادث،  جهته  من  السوري  المرصد  وأكد 
للقاء  روس  عسكريين  وصول  لحظة  »الخطأ«  طريق  عن  تم 
الدوريات  مسألة  لمناقشة  المنطقة  في  األتراك  نظرائهم 

المشتركة.
الحدود  وحرس  الروسية  العسكرية  الشرطة  على  ويتعين 
توقيعه  تم  الذي  الروسي-التركي،  االتفاق  بموجب  السوري 
الديمقراطية،  قوات سوريا  انسحاب«  »تسهيل  في سوتشي، 
التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من 

المنطقة الحدودية.

متطرفون
من  الكردية  القوات  انسحاب  اكتمال  الثالثاء  روسيا  وأعلنت 

شمال سورية.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب ما نقلت 
المسلحة  الوحدات  انسحاب  إن  الروسية،  األنباء  وكاالت  عنه 
من األراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد 

المتوقع.
الحدود  حرس  الديمقراطية  سوريا  قوات  مكان  وسينتشر 

السوري، الذي سبق أن انتشر في مناطق عدة كانت خارجة عن 
سيطرته منذ سنوات.

القوات  انتشار  على  أيضا  التركي  الروسي  االتفاق  وينص 
الروسية في المنطقة الحدودية، وقد سيرت موسكو دورياتها 

األولى هذا األسبوع.
وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت 
تحت سيطرة األكراد، مستولية على منطقة بطول 120 كلم 
سورية.  شمال  في  العسكرية  عمليتها  بدء  منذ  الحدود  على 
وحذرت القوات الكردية أكثر من مرة من عودة ظهور تنظيم 

»داعش« في ظل فوضى أمنية يتسبب بها الهجوم التركي.
التنظيم  من  »المتطرفين«  آالف  الكردية  القوات  وتحتجز 
شمال  في  لها  سجون  في  وأميركيون  فرنسيون  بينهم 
عوائل  من  واألطفال  النساء  آالف  إلى  إضافة  سورية،  شرق 

»المتطرفين« في مخيمات للنازحين.
شمال  إلى  السوري  النظام  عودة  أن  من  األكراد  ويخشى 
سورية قد تؤدي إلى خسارتهم إدارتهم الذاتية التي تمكنوا 
التقارب معه  إلى  النزاع، بعد اضطرارهم  من تأسيسها خالل 

في أعقاب الهجوم التركي.

مسبوقة  غير  شعبية  احتجاجات  من  يوما   14 بعد 
الطبقة  للمطالبة برحيل  اللبنانية  المناطق  عمت كل 
اللبناني  الوزراء  رئيس  أعلن  بكاملها،  السياسية 
الماضي،  الثالثاء  مفاجئة،  خطوة  في  الحريري،  سعد 
استقالة حكومته، ليواجه البلد المنتفض ضد مظاهر 
حول  جديدا  تحديا  الدولة  مؤسسات  في  الفساد 

تشكيل حكومة جديدة خالية من الوجوه القديمة.
األربعاء،  عون،  ميشال  اللبناني،  الرئيس  ودعا 
الحكومة إلى مواصلة تصريف األعمال لحين تشكيل 

حكومة جديدة.
الجمهورية  لرئاسة  العامة  المديرية  وقالت 
من   1 البند  أحكام  على  »عطفا  بيان:  في  اللبنانية، 
المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحاالت التي تعتبر 
فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد 
الحريري، أعرب ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس 
والوزراء«، وطلب من الحكومة االستمرار في تصريف 

األعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.
الحالية  الحكومة  تدخل  الدستورية،  الناحية  من 
استشارات  تبدأ  أن  على  األعمال،  تصريف  مرحلة 
نيابية لتكليف شخص جديد تشكيل حكومة جديدة.

ميدانيا، تلقى المتظاهرون في الساحات والشوارع 
احتفاال  والهتافات،  بالترحيب  الحريري  استقالة  خبر 
أكتوبر   17 في  بدأ  الذي  الشعبي  بما حققه حراكهم 

وتسبب بشلل كامل في البالد.
بيروت،  في  مقتضبة  كلمة  في  الحريري  وقال 
استقالة  لتقديم  بعبدا  قصر  »إلى  سأتوجه  الثالثاء، 

وللشعب  عون  ميشال  الجمهورية  لرئيس  الحكومة« 
الذين  اللبنانيين  الكثير من  اللبناني، »تجاوبا إلرادة 
وأضاف  بالتغيير«.  للمطالبة  الساحات  إلى  نزلوا 
أن  الضروري  من  وأصبح  مسدود  طريق  إلى  وصلت 

نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة األزمة.
ومناطق  بيروت  في  والساحات  الشوارع  وتكتظ 
عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين الذين 
للطوائف،  عابر  حراك  إطار  في  رئيسية  طرقا  قطعوا 
والجامعات،  والمدارس  المصارف  بإغالق  تسبب 

للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها.
تذهب  المناصب  أن  عاما(   49( الحريري  وأكد 
والحكومة  البلد،  وسالمة  كرامة  المهم  وتأتي، 
الحريري  ترأسها  التي  الثالثة  الحكومة  هي  الحالية 

منذ وصوله إلى الحكم العام 2009.
»في  فيه  أكد  اللبنانيين  إلى  نداء  الحريري  ووجه 
يقدموا  أن  منهم  طالبا  التاريخية«،  اللحظة  هذه 
األهلي  السلم  وحماية  لبنان  وسالمة  لبنان  مصلحة 

ومنع التدهور االقتصادي على أي شيء آخر.
اللبنانية،  المناطق  معظم  في  الطرقات  فتحت 
مدى  على  المتظاهرون  أغلقها  أن  بعد  األربعاء، 
الحريري  سعد  الوزراء  رئيس  إعالن  غداة  أسبوعين، 
في  الوضع  عودة  من  الرغم  وعلى  حكومته،  استقالة 
المحتجين  بعض  شدد  طبيعته،  إلى  تدريجيا  البالد 
على أن االستقالة ال تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك 

في ظل غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسيا.

غير كافية
ورقة  الحريري  أعلن  الماضي،  األسبوع  ومطلع 
غضب  المتصاص  محاولة  في  اقتصادية  إصالحات 

في  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  دعا  كما  الشارع، 
لكن  الحكومي.  بالواقع  النظر  إعادة  إلى  له  كلمة 
المتظاهرين اعتبروا أن هذه الطروحات جاءت متأخرة 
وال تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة 

برحيل كل مكونات الطبقة السياسية.
كلمة  إلى  استمعوا  الذين  المتظاهرون  وأطلق 
النارية  المفرقعات  الشوارع،  من  مباشرة  الحريري 

وغنوا النشيد الوطني احتفاال.
في صيدا، مسقط رأس الحريري، أدى المعتصمون 
كان  حين  في  الشوارع،  في  التراثية  الدبكة  رقصة 
المحتجين،  على  والعصير  الحلويات  يوزعون  آخرون 
في حدث رمزي في مدينة يتمتع فيها الحريري بحيثية 

شعبية كبيرة.
صيدا:  في  المتظاهرين  أحد  الماضي،  عاهد  وقال 
التعب، فرحة  13 يوما من  »نشعر بفرحة كبيرة بعد 
غير عادية في صيدا«، مؤكدا أن »هذه الفرحة نابعة 

من القلب من غضب الناس«.
وأكد أن »استقالة الحكومة لن تلغي االعتصامات، 
إسقاط  فقط  ليس  هو  هدفنا  الشارع  من  نخرج  لن 
إلى  أنزلتنا  التي  المطالب  تحقيق  إنما  الحكومة، 

الشارع«، وأهمها المطالب االقتصادية.
غالبية  ذات  مدينة  وهي  شماال،  طرابلس  في  أما 
فاحتفل  فيها،  بشعبية  الحريري  يحظى  سنية 

المعتصمون أيضا باالستقالة.
لطفلتين:  أم  وهي  عاما(   35( سمير  تيما  وقالت 
كافية«،  غير  لكنها  مطلوبة  الحريري  »استقالة 
لتغيير  الشعب  مطالب  من  »جزء  أنها  مضيفة 
الشارع  في  باقون  »أننا  وأكدت  كلها«.  المنظومة 

حتى تحقيق المطالب«.

من  بمعظمها  لبنان  في  الحاكمة  الطبقة  وتتألف 
التي  المدمرة  األهلية  الحرب  من  جزءا  كانوا  زعماء 
أغلبهم  يزال  وال   ،)1990-1975( البالد  شهدتها 
ويمثل  عقود.  ثالثة  نحو  منذ  الحكم  في  موجودا 

هؤالء عموما طائفة أو منطقة معينة.

األزمة أخطر
تشهد  ولم  سلمية  عام  بشكل  االحتجاجات  وكانت 
أحداثا تذكر وتواصلت رغم محاوالت الجيش والقوى 
األمنية فتح الطرقات. لكن الوضع اختلف قبيل كلمة 
والحجارة  بالعصي  مهاجمون  اعتدى  فقد  الحريري، 
وسط  في  للمتظاهرين  الرئيسي  التجمع  موقع  على 

بيروت.
وعمد عشرات المعتدين إلى تكسير وإحراق الخيم 
الصلح  رياض  ساحتي  في  المحتجون  نصبها  التي 
والشهداء في وسط بيروت وهاجموا عددا قليال من 

المحتجين كانوا في المكان.
لوقف  الثالثاء،  األمنية،  القوى  أيضا  وتدخلت 
اهلل  لحزب  ومناصرين  متظاهرين  بين  صدامات 
)الرينغ(  باسم  يعرف  رئيسي  جسر  على  أمل  وحركة 

في العاصمة يقطعه المحتجون منذ أيام عدة.
وفي أول رد فعل من دولة أجنبية على االستقالة، 
الفرنسي، جان إيف لودريان، أن  الخارجية  اعتبر وزير 

استقالة الحريري »تجعل األزمة أخطر«.
)القادة  سيضع  »هل  بيان  في  لودريان  وسأل 
اللبنانيون( المصلحة العامة أمام مصالحهم الخاصة؟ 
هذا سؤال يطرحه قرار رئيس الوزراء )سعد( الحريري 

باالنسحاب«.
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إجمالي قيمة الدين العالمي 
بالعمالت الصعبة

»بنك التسويات الدولية«

قالوا
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بمشاركة  سبها  بجامعة  اللغات  بمركز  األول  االقتصادي  المؤتمر  انطلق 
عدد من الباحثين في المجال االقتصادي، وأساتذة من تونس والجزائر تحت 

شعار »التنمية المحلية: الفرص والتحديات«.
والتمويل  االقتصادي  المحور  منها:  محاور،  أربعة  على  المؤتمر  ويركز 

والمحاسبة واإلدارة، مشيرا إلى مناقشة ورقات بحثية في هذا اإلطار.
إن  لـ»الوسط«  مصباح  علي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  عضو  وقــال 
الهدف من المؤتمر»التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق استراتيجيات 
التنمية المحلية وتسليط الضوء على دور البلديات كإدارات محلية لها عالقة 
البلديات  لدى  والقوة  الضعف  أماكن  معرفة  جانب  إلى  التنموية«،  بالعملية 

وتحفيز المجالس البلدية على تطوير الموارد المالية لديها.
حلول  إيجاد  في  المساهمة  إلــى  كذلك  يسعى  المؤتمر  أن  ــاف  وأض
للتحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي تواجه عملية التنمية المحلية 

واالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية في هذا الصدد.

 »تطوير البلديات« في مؤتمر اقتصادي بجامعة سبها
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أي ضريبة على الثروات؟

ق
وا

س
األ
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ورا

بان

فكرة فرض ضرائب أكثر على الثروات ليست جديدة، لكنها 
تحظى باهتمام كبير في الواليات المتحدة.

في  المساواة  عدم  معدالت  في  المتزايد  االرتفاع  أثار  فقد 
الدخل والثروة العديد من المخاوف االجتماعية واألخالقية، حتى 

بين مجموعة فرعية من األثرياء.
إلى جانب انخفاض نسبة الصعود على االجتماعي، يُساهم 
إلى  بدوره  يؤدي  مما  السياسي،  االستقطاب  في  االتجاه  هذا 

خيارات سياسية سيئة وغير منتظمة.
ونعلم من التاريخ أن تصاعد عدم المساواة وتزايد االنقسام 
االجتماعي والسياسي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة وعنيفة 

أحيانا.
المتميزة  البحوث  واسعة من  الحظ، هناك مجموعة  لحسن 
الدخل  في  المساواة  عدم  ومسارات  وتاريخ  وأبعاد  حجم  حول 
االستجابة  من  نوع  على  متزايد  طلب  هناك  كان  إذا  والثروة. 
للسياسة الضريبية لهذه المشكلة، فلدينا طرق لتحديد التدابير 

التي ستكون أكثر فعالية، اعتمادًا على الهدف المحدد.
وفقا لمرشحي الحزب الديمقراطي في سباق انتخابات الرئاسة 
المزمع عقدها في 2020، يبدو أن مؤيدي فرض ضرائب على 

الثروات لديهم أهداف مختلفة تمامًا بالفعل.
يعتبر السيناتور بيرني ساندرز ارتفاع معدالت عدم المساواة 
الشهر  تصريحاته  في  أشار  وقد  ذاته،  حد  في  هجوم  بمثابة 
الواليات  في  مليارديرات  يوجد  أن  يجب  »ال  أنه  إلى  الماضي 

المتحدة«.
لكن يركز آخرون أكثر على ما يعنيه عدم المساواة في توزيع 
الدخل والثروة بالنسبة للطبقات الفقيرة أو السفلى. على سبيل 
المثال، اقترحت إليزابيث وارين، السناتورة عن ماساتشوستس، 
في  الطموح  التوسع  ثمن  لدفع  الثروة  على  ضرائب  فرض 

الضمان االجتماعي والخدمات األخرى.
تُقلل ضريبة الثروة في األساس عوائد االستثمار. من 
شأن فرض ضريبة بنسبة ٪3 على الثروة أن يؤدي إلى 
خصم  قبل   10٪ بنسبة  االستثمار  على  العائد  انخفاض 
الضريبة إلى ٪7، وهو ما يمثل ضريبة بنسبة ٪30 على 
العوائد  هذه  تحويل  عند  دفعها  يتم  االستثمار،  عوائد 
ما  عائد  على  الضريبة  نفس  فإن  ذلك،  ومع  دخل.  إلى 
لضريبة  معاداًل  بنسبة ٪5 سيكون  الضريبة  قبل خصم 
أما   ،60٪ بنسبة 
ما  لعائد  بالنسبة 
قبل الضريبة بنسبة 
فسيكون   ،20٪
لضريبة  مـــعـــاداًل 
هذا   .15٪ بنسبة 

فرق كبير للغاية.
هذه  توضح  كما 

األمثلة، عندما تظل ضريبة 
الثروة ثابتة، فإن حجم الضريبة على عوائد االستثمار يتناقص 

بشكل متناسب مع زيادة العائد قبل خصم الضريبة.
بإمكانية  عمومًا  األثرياء  األفــراد  يتمتع  ذلك،  على  عالوة 
السائلة.  غير  األصول  فئات  من  واسعة  مجموعة  إلى  الوصول 
نظرًا للقيود التنظيمية المختلفة ونقص السيولة، تعرف عوائد 
ما قبل خصم الضريبة على فئات األصول هذه ارتفاعا ملحوظا.

في هذه الحالة، لن تكون ضريبة الثروة التي تبلغ ٪2 على 
األصول التي تبلغ قيمتها 500 مليون دوالر وضريبة بنسبة 3٪ 
على األصول التي تبلغ قيمتها مليار دوالر )وفقا القتراح وارن( 
عالية للغاية. لن يحد المعيار البالغ 500 مليون دوالر من قدرة 
في  االستثمار  حرية  لهم  وسيتيح  اإلنفاق،  على  الناس  معظم 
األصول السائلة ذات العائد المرتفع والتي ستكون فيها الضريبة 

اإلضافية الضمنية على عوائد االستثمار منخفضة نسبيًا.
النظام  بموجب  مراعاتها:  يجب  أخرى  مهمة  نقطة  هناك 
بشكل  االستثمار  دخل  على  الفعلية  الضريبة  تنخفض  الحالي، 
كبير مع زيادة فترة التأجيل. يميل األفراد األثرياء الذين أنشأوا 
شركات قيٌمة إلى التمسك باألسهم، ويمكنهم تأجيل تحقيق 
مكاسب رأس المال لفترات طويلة من الزمن–أو حتى إلى أجل 

غير مسمى إذا تبرعوا باألصول.
على سبيل المثال، إذا كانت الضريبة على عوائد االستثمار 
المحققة تبلغ ٪30، والعائد قبل خصم الضريبة على األصول هو 
25 عامًا، فقد تصل  ٪15، وتم تأجيل تحقيق المكاسب لمدة 
الضريبة الفعلية على عوائد االستثمار إلى ٪10.5 فقط. يعمل 
ثلث  إلى  الضريبة  معدل  خفض  على  عامًا   25 لمدة  التأجيل 

قيمته ويسمح بمضاعفة األصول بعد خصم الضرائب.
من الواضح أن التأجيل له تأثير كبير على معدالت الضريبة 
واألقل  األثرياء  بين  المعتادة  الممارسة  يكون  وقد  الفعلية. 
األثرياء بشكل معتدل )على سبيل المثال، أعلى 5 ٪(. ومع ذلك، 
يصعب تأجيل ضريبة الثروة، ألن التمسك بمجموعة كبيرة من 
األصول التي ليس لها قيمة سوقية مُحققة ليس باألمر السهل.

فرض  المحتمل  من  العملية،  الممارسة  في  لذلك،  نتيجة 
ضريبة الثروة على شيء يقارب القيمة الحالية الفعلية لألصل، 
فرض  وسيستمر  األخيرة.  لالستثمارات  بسيط  خصم  مع  ربما 

ضرائب على عوائد االستثمار على المكاسب المحققة.
نظرا إلى أن ضريبة الثروة أقل قابلية للتأجيل، وأن تأثيرها 
يعتمد )عكسًا( على عوائد ما قبل خصم الضريبة، فمن المنطقي 
فعلي  ضريبة  معدل  إلى  المتواضعة  الثروة  ضريبة  تؤدي  أن 
ضمني أعلى قلياًل على عوائد االستثمار مقارنًة بالنظام الحالي.

حُججًا  الجديدة  الثروة  ضريبة  مُعارضو  يقدم  ذلك،  ومع 
ضريبة  فرض  بمجرد  إنه  الحجج  إحدى  تقول  ضدها.  عديدة 
على الثروة، سوف ترتفع مع مرور الوقت. لكن المسار التنازلي 
لمعدالت ضريبة الدخل في الواليات المتحدة في العقود األخيرة 

ال يدعم هذه الحجة.
والوظائف  والنمو  اإلنتاجية  أن  في  الثاني  االدعــاء  يتمثل 
ستواجه تحديات هائلة. لكن هل من المفترض حًقا أن نعتقد 
عالية  قيٌمة  ذات  شركات  أنشأوا  الذين  األعمال  رجــال  أن 
إذا  جهودهم  عن  سيتخلون  أثرياء(  يكونوا  أن  )ويستحقون 
علموا أن ثرواتهم بعد خصم الضرائب ستنخفض من 12 مليار 
هي  والحقيقة  المثال؟  سبيل  على  دوالر،  مليارات   8 إلى  دوالر 
أن مكاسب الثروة اإلضافية على المستوى الذي تتم مناقشته 
)أكثر من مليار دوالر( ال عالقة لها باالستهالك ونمط الحياة. 
ضبط  الثروة  ضريبة  شأن  من  والمكانة.  النجاح  إشارات  إنها 

المقاييس، ولكنها لن تغير الترتيب العام.

* أستاذ اقتصاد في جامعة نيويورك
* نقال عن »بروجيكت سينديكيت«

مايكل سبينس*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4042دوالر أميركي
1.5603يورو

1.8064الجنية االسترليني
0.3744الريال السعودي
0.3823درهم إماراتي

0.1988االيوان الصيني
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تريليون دوالر

نعلم من التاريخ أن تصاعد عدم املساواة 
وتزايد االنقسام االجتماعي والسياسي 
ميكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة وعنيفة

التي  طرابلس،  العاصمة  حــرب  ألقت 
سلبية  بظالل  الماضي،  أبريل  في  اندلعت 
الدولية  المالية  المؤسسات  توقعات  على 
العام  خــالل  الليبي  االقتصاد  أداء  بشأن 

الحالي.
العاصمة  حرب  إن  الدولي  البنك  وقال 
االنتعاش  زخــم  على  القضاء  في  تسببت 
البالد  شهدته  الذي  النسبي،  االقتصادي 
تواصل  وتــوقــع   ،2018-2017 الفترة 
تبقى  ما  مدى  على  النفط  إنتاج  في  التراجع 
العنف. العام مع استبعاد انحسار أعمال  من 
االقتصادية– اآلفاق  »ليبيا:  تقرير  وتوقع 
الدولي  البنك  عن  الصادر   »2019 أكتوبر 
نحو  إلى  المحلي  الناتج  إجمالي  »تباطؤ 
خالل   %  17.3 مقابل   2019 فــي   5.5%

.»)2018-2017(
متوسط  ارتفاع  إلى  التراجع  هذا  وعــزا 
اليوم  برميل في  )1.05 مليون  النفط  إنتاج 
في  اليوم  في  برميل  مليون   0.96 مقابل 

المحلي. الطلب  واستقرار   )2018
العامين  خــالل  النفط  إنتاج  وتضاعف 
برميل  مليون   1.17 إلى  ليصل  الماضيين 
تراجع  اإلنتاج  لكن   ،2019 أبريل  في  يوميا 
بنهاية  يوميا  برميل  مليون   0.1 من  ألكثر 

.2019 يوليو 
المؤسسة  عــن  صـــادر  تقرير  وحــســب 
ــرادات  اإلي تراجعت  فقد  للنفط،  الوطنية 
 11% بنسبة  الماضي  سبتمبر  في  النفطية 
دوالر،  مليار   1.8 إلى  السابق  الشهر  عن 

بينما ارتفعت %9 على أساس سنوي.
ليبيا  تستطيع  »ال  الدولي:  البنك  وقال 
يوميا  برميل  مليون  بمعدل  إال  النفط  إنتاج 
العام،  هذا  نهاية  بحلول  المتوسط  في 
المستوى  هذا  حول  اإلنتاج  على  واإلبقاء 

المقبلة«. القليلة  السنوات  خالل 
تعقيد  »تزيد  العاصمة  حرب  أن  واعتبر 
إلى  التوصل  يؤخر  مما  السياسي،  الوضع 
االستقرار  تحقيق  بدوره  يجعل  مما  اتفاق، 
ــق  األف ــي  ف مستبعدا  ــرا  أمـ الــمــســتــدام 

المنظور«.
الناتج  التقرير تراجع »نمو إجمالي  وتوقع 
 2020 العام  في   %  0.6 بنسبة  المحلي 
 ،)2022-2021( في   %  2 نحو  عند  ليستقر 
الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  يجعل  مما 

.»2010 المحلي %61 من مستواه في 

في  نوه  فقد  الدولي،  النقد  صندوق  أما 
 ،2019 للعام  االقتصادية  ــاق  اآلف تقرير 
والسياسية  األمنية  األوضــاع  بـ»تدهورت 
سلبا  أثر  مما  أبريل،  شهر  منذ  ليبيا  في 
أن  إلــى  مشيرا  االقــتــصــادي«،  األداء  فــي 
حيز  من  تحد  ليبيا  في  الجارية  »الصراعات 
ليبيا،  في  الفعالة  الكلي  االقتصاد  سياسات 
على  اليقين  عدم  أجواء  كثافة  معها  وتزداد 

اإلقليمي«. المستوى 
المالية  المؤسسات  توقعات  تكن  ولم 
إذ  مجملها،  في  سيئة  الدولية  والنقدية 
تراجع معدالت  الدولي »استمرار  البنك  رجح 
 2019 من  المتبقية  الفترة  خالل  التضخم 

يواصل  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم 
 ،2018 سبتمبر  شهر  منذ  التنازلي  االتجاه 
من  شهده  قد  كان  تصاعدي  اتجاه  بعد 
القياسي  الرقم  أن  النشرة  وأوضحت  قبل. 
في  تراجعا  والتضخم  المستهلك  ألسعار 
بنسبة  الماضيين  وفبراير  يناير  شهري 
مقارنة  التوالي  على   %  1.6 وـ   %  4.8 ـ 

.2018 العام  في  نفسيهما  بالشهرين 
برنامج  بانعكاسات  الدولي  البنك  ونوه 
معدالت  انخفاض  على  االقتصادي  اإلصالح 
»انــخــفــاض  أن  إلــى  مــشــيــرا  الــتــضــخــم، 
الموازية.  السوق  في  السعرية  العالوات 
المعامالت  عــلــى  ــوم  رسـ فــرض  وأتـــاح 

الحصول  تسهيل  مع  الصعبة  بالعمالت 
بين  الــتــقــارب  األجنبية  العمالت  على 
الصرف  وأسعار  الموازية  السوق  أسعار 

الرسمية«.
ــر  أواخ ــدد  ح الــرئــاســي  المجلس  ــان  ك
على   %  183 نسبتها  رسوما  الماضي  العام 
صرف  لسعر  وفقا  األجنبي،  النقد  مبيعات 
برنامج  بنود  ألحد  تنفيذا  الرسمي،  الدينار 
الشهر  في  المقررة  االقتصادية  اإلصالحات 
قرر  الماضي،  يوليو  نهاية  وفــي  نفسه. 
 163 نسبة  إلى  الرسوم  خفض  »الرئاسي« 
المصرف  مع  التشاور  بعد  جاء  قرار  في   ،%

المركزي.

معتبرة  المتوسط«.  في   %  7 إلى  ليصل 
فقدت  التي  لألسر  سار  نبأ  األسعار  »تراجع 
مدى  على  الشرائية  قوتها  نصف  نحو 

الماضية«. األربع  السنوات 
2019، تراجعت  النصف األول من  وخالل 
أسعار  هبطت  إذ  األساسية،  السلع  أسعار 
مدفوعة   ،%  7.3 بنسبة  المستهلكين 
)تراجعت  الغذائية  المواد  أسعار  بانخفاض 
 ،)19.3 6.3 %(، ومعدات اإلسكان )تراجعت 
 ،)46.6% )تراجعت  المدرسية  والمستلزمات 

الدولي. البنك  وفق 
نشرة  أظــهــرت  الماضي  أبــريــل  وفــي 
أن  المركزي  المصرف  إحصائية صادرة عن 

القاهرة - الوسط

حرب العاصمة تقضي على االنتعاش االقتصادي النسبي

البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اعتبر صندوق النقد الدولي أن البطالة إلى جانب النمو 
عربية  دول  في  التظاهرات  يحركان  المتباطئ  االقتصادي 
أخرى  وبلدان  ولبنان  العراق  يشهد  وقت  في  عديدة، 

احتجاجات ضد الفساد والتدهور االقتصادي.
االقتصادي  األداء  حول  تقرير  في  الصندوق،  وأوضح 
في  االجتماعية  التوترات  أن  اإلثنين،  اليوم  المنطقة،  في 
دول عربية واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو 
»فرانس  وكالة  وفق  ضعيفا،  المنطقة  في  االقتصادي 

برس«.
في  النمو  يبلغ  أن  الصندوق  توقع  أسبوعين،  وقبل 
أفريقيا نسبة %0.1 فقط، بعدما  الشرق األوسط وشمال 
في  ضعفا  يعكس  مما  أبريل،  في   1.2% عتبة  عند  كان 

اقتصادات منطقة تعصف بها األزمات.
وآسيا  األوسط  الشرق  لمنطقة  الصندوق  مدير  وقال 
مستويات  إّن  برس«،  لـ»فرانس  أزعور  جهاد  الوسطى 
النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل 
مع مسألة البطالة، مضيفا: »نحن في منطقة تتخطى فيها 
نسبة البطالة بين الشبان 25 و%30، ومعالجة هذا األمر 
يحتاج إلى نمو بين 1 و%2.. على الحكومات العمل بسرعة 
)المواطنين(  ثقة  واستعادة  االختالالت،  هذه  تقويم  على 

عبر إصالح الوضع المالي وتقليص اإلنفاق«.
الديون  معدالت  أّن  من  النقد  صندوق  ــّذر  ح كما 
الحكومية أصبحت عالية جدا في بعض دول المنطقة، وقد 
تجاوزت عتبة %85 من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر 
من %150 في لبنان والعراق، الفتا إلى أن »تكلفة الديون 
باتت كبيرة، وهي تمنع االستثمارات الضرورية لمستقبل 

المنطقة االقتصادي على المدى البعيد«.
إيران والسعودية

توّقعاته  حاد  الشهر بشكل  الصندوق خّفض هذا  كان 
اقتصادين في  أكبر  وإيران،  السعودية  للنمو في كل من 
الشرق األوسط، على خلفية العقوبات األميركية والتوترات 
اإلقليمية وتراجع أسعار النفط، وتوّقع أن ينكمش اقتصاد 
أبريل  في  توقع  بعدما   9.5% بنسبة   2019 في  إيــران 

السعودي  االقتصاد  ينمو  أن  على   ،6% بنسبة  انكماشا 
النمو  يسجل  بأن  سابقة  توقعات  مقابل   0.2% بنسبة 
من  مرحلة  دخل  اإليراني  االقتصاد  أن  مؤكدا   ،1.9%

»الركود االقتصادي الحاد«.
 ،1984 وهذا أسوا أداء متوقع لالقتصاد اإليراني منذ 
العراق.  مع  حرب  في  اإلسالمية  الجمهورية  كانت  حين 

كما أّن هذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة الغنية منذ 
بنسبة   2017 العام  في  السعودي  االقتصاد  انكمش  أن 

.0.7%
أما السعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، فقد 
اقتطعت من الدعم الحكومي على الوقود وفرضت ضرائب 
على األجانب العاملين على أراضيها، وضريبة على القيمة 

الغازية  المشروبات  أسعار  ورفعت   ،5% بنسبة  المضافة 
ومشروبات الطاقة والتبغ.

ونهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة »فيتش« تخفيض 
التصنيف االئتماني للسعودية درجة واحدة، بسبب »التوتر 
الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج«، بعد هجمات 

غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.

توقعات سلبية من البنك الدولي وصندوق النقد

صندوق النقد:

<  موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي

<  تظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت

اضطرابات كبيرة في سوق 
النفط في شهر سبتمبر، 
وهذا تذكير صارخ 
بمدى تأثير العوامل 
الجيوسياسية على قطاع 
الطاقة.
مصطفى صنع اهلل

رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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البنك الدولي: استمرار تراجع معدالت التضخم خالل الفترة املتبقية من 2019 ليصل إلى 7% في املتوسط

واشنطن ـ  وكاالت
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لطرح  للترويج  دولية  بنوك  خمسة  المصرية  المالية  وزارة  اختارت 
.2020-2019 سندات دوالرية جديدة ضمن برنامج التمويل بموازنة 

للطرح  المروجة  »البنوك  أن  صحفي  بيان  في  الـــوزارة  وأضافت 
و)ناتيكسيس(  باريبا(  و)بي.إن.بي  مورجان(  و)جيه.بي  )سيتي(  هي 

و)ستاندرد تشارترد(، حسب وكالة »رويترز«.
مصر  إن  سبتمبر  في  قال  معيط  محمد  المصري  المالية  وزير  كان 
دوالر  مليارات  وسبعة  ثالثة  بين  قيمتها  دولية  سندات  لطرح  تخطط 

.2020-2019 المالية  في السنة 
بقيمة  قرض  على  االتفاق  منذ  الخارج  من  بكثافة  مصر  وتقترض 
إن  المحللين  بعض  ويقول  الدولي.  النقد  صندوق  مع  دوالر  مليار   12

القاهرة تواجه جدوال صعبا لسداد الديون.

 5 بنوك دولية للترويج للسندات املصرية

الطاقة  اقتصادات  معهد  في  تنفيذي  مسؤول  أعلى  توقع 
الياباني أن يتراوح سعر خام برنت بين نحو 60 و65 دوالرا للبرميل 
في العام القادم إذ إن أي زيادات محتملة لألسعار بسبب المخاطر 

الجيوسياسية ستبدد أثرها الحرب التجارية المستمرة.
وقال ماساكازو تويودا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمعهد لوكالة »رويترز« في مقابلة خالل أسبوع الطاقة العالمي 
أسعار  سيرفع  األوسط  الشرق  في  االستقرار  غياب  إن  بسنغافورة 
النفط لكن حرب الرسوم الجمركية بين الواليات المتحدة والصين 

من المرجح أن تؤثر بشكل سلبي على األسعار.
التالي  اليوم  في  االنخفاض  عاودت  النفط  أسعار  أن  وأضاف 
لصعود برنت لما يزيد عن 70 دوالرا للبرميل عقب هجمات على 

منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي.
نحو  على  االقتصادي...  التراجع  بشأن  قلقون  »الكثيرون  وقال 

ما، الوضع المتوازن عند نحو 60 دوالرا للبرميل«.
14 سبتمبر برنت إلى قرابة  ودفعت الهجمات التي وقعت في 
عند  األسعار  تبلغ  أن  قبل  سبتمبر   16 في  للبرميل  دوالر   71.95

التسوية 69.02 دوالر للبرميل في اليوم نفسه.
ويجري تداول برنت حاليا عند ما يقل عن 62 دوالرا للبرميل.

أن  تويودا  أضاف  لالقتصاد،  السلبية  اآلفاق  من  الرغم  وعلى 
السنوات  في  النمو  سيواصل  آسيا  في  النفط  استهالك  إجمالي 
وكوريا  اليابان  في  الطلب  تراجع  من  الرغم  على  القادمة  العشر 

الجنوبية.

معهد: سعر برنت بني 60-65 دوالرا في 2020
السعر بالدوالرنوع الخام

60.62برنت

53.15غرب تكساس

58.74دبي

61.65سلة أوبك

54.25أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

30 أكتوبر 2019  * أسعار األربعاء 

المال  طــارق  المصري  المعدنية  والثروة  البترول  وزيــر  قال 
ليبيا  إلى  للعودة  المصرية  الشركات  إلى  صدرت  التعليمات  إن 

واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  اجتماع  خالل  المال  وأشار 
الماضي  ــد  األح صباح  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
الليبي– التعاون  تعزيز  »أهمية  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
التعاون  تعزيز  إلى  المصرية  الشركات  »تطلع  مؤكدًا  المصري«، 

المشترك«، وفق المكتب اإلعالمي للمؤسسة.
وأطلع صنع اهلل الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة 
المصرية  الشركات  داعيًا  ليبيا،  في  والغازي  النفطي  اإلنتاج 
فنية  الخطط على أسس  تنفيذ هذه  للمساهمة في  المتخصصة 
الحكومية  »بتروجيت«  شركة  على  اهلل  صنع  وأثنى  وتجارية. 
العقد  في  مليتة  الوفاء  حقل  خط  ونفذت  سبق  التي  المصرية 

الماضي.
واشنطن  من  كــالًّ  شملت  جــوالت  مؤخرًا  اهلل  صنع  وأجــرى 
تقول  جديدة  لمرحلة  لإلعداد  والقاهرة،  والجزائر  وموسكو 
النفط  لقطاع  التحتية  البنى  تطوير  تطلب  إنها  النفط  مؤسسة 

الليبي، وزيادة القدرة اإلنتاجية.
التعاون  سبل  االجتماع  ناقش  النفط،  مؤسسة  وحسب 
وإعــادة  التحتية  البنى  وصيانة  الحفر  مجاالت  في  المشترك 
عليها سابًقا  المتعاقد  المشاريع  واستكمال بعض  الحقول  تأهيل 
لمد  »بتروجيت«  مشروع  استكمال  ومنها  حاليًا،  والمتوقفة 
الغازية  السرير  محطة  يغذي  الذي  السرير  انتصار  حقل  غاز  خط 
الشركة  مع  المتعاقدة  الجهة  كونها  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة. وحث رئيس 
المؤسسة الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة إلى 

ليبيا والمساهمة في تنمية االقتصاد الليبي.

ارتفع العجز في ميزانية الواليات التحدة بنسبة %26 في السنة 
نمو  من  الرغم  على  دوالر،  مليار  ألف  من  مقتربا   2019 المالية 
عن  نجمت  التي  الجديدة  الجمركية  الرسوم  وعائدات  االقتصاد 

الحرب التجارية مع الصين.
الدولة  عجز  إن  الجمعة،  األميركية،  الخزانة  وزارة  وقالت 
الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 
نقلت  حسبما  الداخلي،  الناتج  إجمالي  من   4,6% أي  دوالر،  مليار 

»فرانس برس«.
العجز األكبر منذ 2012

وهذا العجز هو األكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دوالر 
في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بينما كان أول اقتصاد في 

العالم يخرج من األزمة المالية ومن االنكماش الكبير.
الرسوم  إن  األميركية  الخزانة  وزارة  في  المسؤولون  وقال 
إطار  في  الصينية  السلع  على  فرضت  التي  العقابية  الجمركية 
حققت  بكين،  مع  ترامب  إدارة  تخوضها  التي  التجارية  المواجهة 
 70% نسبتها  بزيادة  دوالر،  مليار  ثالثين  بلغت  قياسية  عائدات 
 205 العجز  ــادة  زي يمنع  لم  ذلك  لكن  العادية.  ــوال  األح على 

مليارات دوالر إضافية على 2018.
أن »البرنامج  األميركي، ستيفن منوتشين،  الخزانة  وأكد وزير 
االقتصادي للرئيس )دونالد( ترامب يجدي«، داعيا المشرعين إلى 

الحد من »التبذير والنفقات الالمسؤولة«.
وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته %4 وبلغت 3462 مليار دوالر 
وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 

%8 لتبلغ 4447 مليار دوالر وهو رقم قياسي تاريخي أيضا.
تتزامن  التي  السكان  بالنفقات، كان لشيخوخة  يتعلق  وفي ما 
فقرا  لألكثر  الصحي  التأمين  ونفقات  التقاعد،  رواتب  ارتفاع  مع 

)ميدي–ايد( واألكبر سنا )ميديكير(، تأثير كبير في هذا العجز.
الدين  خدمة  زيــادة  بسبب  أيضا  ارتفاعا  سجل  العجز  لكن 
العسكرية،  النفقات  وزيــادة   )10%( دوالر  مليار   51 بلغت  التي 
الرسوم  حــرب  من  يعانون  الذين  للمزارعين  والمساعدات 
الصينية. وقال ستيفن منوتشين: »لتتمكن  األميركية  الجمركية 
مثل  مقترحات  تبني  علينا  دائمة،  عامة  مالية  امتالك  من  أميركا 
ترامب،  دونالد  الرئيس  بها  تقدم  التي   2020 ميزانية  خطة 

تهدف إلى خفض النفقات غير المجدية والالمسؤولة«.

مخاوف من انعكاسات طباعة العملة على االقتصاد الليبي

أن  عامة  جمركية  بيانات  قاعدة  أظهرت 
175.7 طن من األوراق النقدية قد تم شحنها 
من روسيا إلى ليبيا في العام 2016، فيما تم 

شحن نحو 199 طنا في 2018.

العقود مع روسيا
الموقتة  الحكومة  »بيع  عن  الوكالة  وتحدثت 
بأكثر  الرسمي  المالي  النظام  خارج  سندات 
المركزي«  البنك  اشتراها  دينار  مليار   30 من 
النقدية  األوراق  في طلب  بدأ  الذي  بالبيضاء، 
تتفاقم  السيولة  أزمة  بدأت  عندما  روسيا  من 
قبل ثالث سنوات، إذ »استخدمت لدفع رواتب 
 2014 العام  منذ  المعينين  الدولة  موظفي 

أزمة السيولة بـ»المركزي« في البيضاء، رمزي 
األغا، في وقت سابق من هذا الشهر أن »لدى 
المصرف عقودا لتوفير ما بين 8 إلى 9 مليارات 
قد  األخير  التسليم  وإن  روسيا...  من  دينار 
ولفتت  أشهر«،  خمسة  إلى  أربعة  منذ  وصل 
الروسي  »غوزناك«  مصنع  رفض  إلى  الوكالة 
التسليم  عمليات  على  التعليق  النقود  لطباعة 

تلك.
شحنات من بريطانيا

كما أشارت »رويترز« إلى تقرير فريق الخبراء 
أوضح  الذي  ليبيا،  المتحدة حول  لألمم  التابع 
تلقى  طرابلس  في  المركزي  »المصرف  أن 
في  مطبوعة  بالدينار  آلخر  حين  من  شحنات 

»األوراق  إن  قائلة  الوكالة  وعلقت  بريطانيا«، 
النقدية المطبوعة البريطانية والروسية تبدو 
متشابهة للغاية، لكن هناك اختالفات طفيفة 

في التصميم«.
تصريح  في  غربيون،  دبلوماسيون  وأعرب 
إلى الوكالة، عن قلقهم من أن »طباعة األوراق 
النقدية في روسيا وتراكم الديون )من جانب 
الحكومة الموقتة( يمكن أن يقوض جهودهم 

من أجل توحيد المصرف المركزي في ليبيا«.
من  ــي  ب حسني  األعــمــال  رجـــل  وحـــذر 
»االنعكاسات السلبية لطباعة األموال وضخها 
منها  المعروض  وزيــادة  النقدية  الكتلة  في 

واآلثار السلبية لها على االقتصاد الليبي«.
أو  روسيا  في  النقد  »طباعة  إن  ــح  وأوض
االقتصاد«،  على  سلبية  آثار  لهما  بريطانيا 
قاعدة  تنمي  العملة  »طباعة  أن  إلى  منبها 
التضخم  معدالت  يرفع  مما  النقدي  العرض 

لتتآكل القوة الشرائية للدينا «.
تلقى  البيضاء  في  المركزي  المصرف  كان 
أول دفعة من أوراق النقد من روسيا في العام 
2016 بعد أن عجز عن الحصول على إمدادات 
التحرك  وهو  وألمانية،  بريطانية  شركات  من 
القائد  فيه  يقيم  الذي  الوقت  في  جاء  الذي 
خليفة  العامة  للقيادة  التابع  للجيش  العام 

حفتر، »عالقات أوثق مع روسيا«.
أن  بالبيضاء  »المركزي«  أرقام  أظهرت  و 
اإلنفاق على قيمة المرتبات في التسعة أشهر 
األولى من العام الجاري وصلت إلى 4 مليارات 
بالبيضاء  »المركزي«  من  دينار  مليون  و751 
بنسبة %23 من إجمالي اإلنفاق على المرتبات 
قيمة  وصلت  بينما  دينار،  مليار   20.33 البالغ 
 15 إلى  بطرابلس  »المركزي«  من  المرتبات 

مليارًا و583 مليون دينار.
قال  الشهر،  هذا  منتصف  تصريحات  وفي 
إن  الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس 
سوى  تتلقى  »ال  ليبيا  من  الشرقية  المنطقة 
الرواتب  لدفع  شهريًا  دوالر  مليون   126 نحو 
من  الرغم  على  العامة،  القطاعات  لموظفي 
النفط«، موضحًا في  امتالكها معظم منشآت 
أن  برس«  »أسوشيتد  وكالة  إلى  تصريحات 
الحكومة الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة 
مهامها اإلدارية مثل توفير الخدمات الصحية 

وغيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 مصر تقرر استكمال مشاريع 
النفط املتوقفة في ليبيا

عجز امليزانية األميركية يقترب 
من تريليون دوالر

بعد اخلطوة األخيرة لـ»املركزي« البيضاء

الوسط - عبد الرحمن أميني
يتجه المصرف المركزي في البيضاء إلى طباعة 
4.5 مليار دينارمن أوراق النقد في روسيا، في 
إجراء يهدف إلى مواجهة أزمة نقص السيولة 
يبدي  فيما  »المركزي«،  منها  يعاني  التي 
طباعة  قاعدة  اتساع  من  مخاوفهم  محللون 

العمل وأثرها على معدالت التضخم.
أن  ــة  روســي جمركية  بــيــانــات  كشفت 
من  كثف  البيضاء  في  المركزي  المصرف 
الجديدة  النقدية  األوراق  تسليم  عمليات 
من روسيا هذا العام قبل بدء حرب العاصمة 
حصلت  التي  البيانات  وتظهر  اآلن،  وحتى 
عليها »رويترز« أن نحو 4.5 مليار دينار ليبي 
شحنات  أربع  في  أرسلت  دوالر(  مليار   3.22(

من فبراير إلى يونيو.
النقدية  األوراق  »أن  إلى  الوكالة  وأشارت 
للدينارات  اإلجمالية  الكمية  ترفع  الجديدة 
 ،2016 العام  منذ  روسيا  من  طلبتها  التي 
المعترف  مليارات  العشرة  من  بكثير  أعلى 
الشرق،  في  المسؤولين  من  سابقا  بها 
على  الشرقية  الفصائل  اعتماد  وتــؤكــد 

التسليم«. عمليات 

الروسية الجمارك 
الجمركية  السلطات  أفرجت  للبيانات،  ووفقا 
هذا  من  ويونيو  ومارس  فبراير  في  الروسية 
النقدية  األوراق  من  دفعات  ثالث  عن  العام 
المركزي  للمصرف  دينارا  و50   20 فئة  من 
في البيضاء، تبلغ قيمة كل واحدة منها نحو 
تتكون  التي  الرابعة  الدفعة  أما  دينار.  مليار 
فكانت  دينارا،   50 فئة  نقدية  أوراق  من 
في  غــادرت  وقد  دينار،  مليار   1.45 بقيمة 

يونيو. أواخر 
وبلغت المبالغ التي أفرجت عنها الجمارك 
 4 و2019  و2018   2017 األعـــوام  فــي 
و4  مليونا،  و377  ومليارين  دينار،  مليارات 
ما  أي  التوالي،  على  مليونا  و428  مليارات 

10 مليارات و805 ماليين دينار. مجموعه 
تسليم  عمليات  أي  البيانات  تتضمن  لم 
تسلم  في  بدأ  الشرق  أن  رغم   ،2016 للعام 
العام.  ذلك  في  روسيا  من  النقدية  األوراق 

دبلوماسيون غربيون: تقوض جهود توحيد املصرف املركزي

القاهرة ــ الوسط

القاهرة - الوسط

أزمة املياه تعطل 11 مشروع طاقة في إيران
المصب  قطاع  في  للطاقة  مشروعًا   11 نحو  تعطل 
اإليراني واضطرب العمل في منشآت قائمة فيها بسبب 

ندرة المياه.
ورصدت وكالة »رويترز« قائمة هذه المشروعات بناء 
أو من  الرسمية  على تقارير منشورة في وسائل اإلعالم 
تعليقات مباشرة من مديرين بالمشروعات المؤجلة ومن 
مساهمون  أو  الشركات  بعض  نشرتها  وتفاصيل  تجار 

كبار فيها.

شركة خراسان للبتروكيماويات
 660 إنتاج  إلى  بالشركة  الثانية  المرحلة  يهدف مشروع 
ألف طن من اليوريا و40 ألف طن من الميالمين سنويًا. 
والبتروكيماوي  البترولي  لالستثمار  تامين  وقالت شركة 
موقعها  على  الشركة  في  المساهمين  كبرى  من  وهي 
لم  ألنه  بعد  تقدمًا  يحقق  لم  المشروع  إن  اإللكتروني 

يؤمن إمدادات المياه الالزمة.

مصنع »كرمنشاه« للبتروكيماويات
توقفت توسعة مصنع إلنتاج 120 ألف طن من البروبلين 
على  متعامل  قاله  ما  حسب  المياه  نقص  بسبب  سنويًا 
قالت  للتعليق  طلب  على  وردًا  بالمشروع.  وثيقة  صلة 
الالزمة،  التراخيص  كل  لديها  إن  لـ»رويترز«  الشركة 
وأضافت أنه كان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع 
في 2018، لكن لم يستكمل سوى %30 منه ولن ينتهي 

العمل فيه إال في 2022.

والصناعات  للبتروكيماويات  أباد«  »فيروز  مشروع 
المرتبطة به

تعثر مشروع المصنع الذي تبلغ تكاليفه 500 مليون 
التخطيط له قبل عشر  دوالر إلنتاج اإليثيلين والذي تم 
تقدر  لم  الدراسات  إن  بالمشروع  مدير  وقال  سنوات. 

احتياجات المياه المطلوبة على الوجه الصحيح.
وداراب  للبتروكيماويات  فاسا  شركتا  تــرد  ولــم 
من  ولكل  للتعليق.  طلبات  على  للبتروكيماويات 
الشركتين 30 % من المشروع. كما تعثرت أربع مشروعات 
صناعية أخرى كان من المقرر أن تستخدم إنتاج المصنع 
من اإليثيلين. والمشروعات األربعة هي مصانع جاهروم 

وداراب واستاهبان وفاسا للبتروكيماويات.
التعليق  طلبات  على  ردود  أي  »رويترز«  تصل  ولم 
و»فــاســا«  للبتروكيماويات  »داراب«  شــركــات  مــن 
للبتروكيماويات، و»جاهروم« للبتروكيماويات، و »كيميا 

بتروجاس إيليا« التي تبني مصنع استاهبان.

توقف أعمال توسعة مصنع »كرمنشاه« للبتروكيماويات

<  مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء

<   مصفاة نفط جنوب غرب إيران    )رويترز( 

<  صنع اهلل ووزير البترول المصري خالل مباحثات بالقاهرة األحد الماضي 
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حسني بي: التضخم سيعود 
مجددا.. وتآكل القوة الشرائية 

للدينار

وعلى الفائدة على السندات«.
الشرق،  في  مسؤول  عن  »رويترز«  نقلت 
المركزي  »المصرف  إن  قوله  تــحــدده،  لم 
بالبيضاء وصله ما مجموعه 10 مليارات دينار 
رئيس قسم  إلى تصريح  روسيا«، مشيرة  من 

مصنع »جولستان« للبتروكيماويات
موقع  في  العمل  بدء  على  عامًا   12 من  أكثر  مرور  بعد 
والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة  ذكرت  البتروكيماويات  مصنع 
اإليرانية أنه لم يكتمل حتى اآلن بسبب نقص المياه التي 
يحتاج إليها. ويهدف المشروع إلنتاج 677 ألف طن من 
األمونيا و1073 طنًا من اليوريا سنويًا. ولم ترد الشركة 

على طلب للتعقيب ُأرسل إليها بالبريد اإللكتروني.

مصنع »كوهدشت« للبتروكيماويات
هذا  موقع  إن  لألنباء  اإليرانية  »تسنيم«  وكالة  قالت 
المشروع ال يزال بعد سبع سنوات من االنطالق الرسمي 
من  والــهــدف  سياج.  بها  يحيط  فضاء  أرض  قطعة 
و80  األيزوبيتين  من  طن  ألف   11 إنتاج  هو  المشروع 
ألف طن من مادة -2إيثيل هكسانول و45 ألف طن من 

اإليثيلين سنويًا.
تأمين  عــدم  إن  بالمشروع  صلة  على  تاجر  ــال  وق
مواد  على  الحصول  صعوبة  وكذلك  المياه  احتياجات 

كوهدشت  شركة  ترد  ولم  تأخره.  في  تسببا  اللقيم 
إليها  أرسل  للتعليق  طلب  على  البتروكيماوية  للتنمية 

بالبريد اإللكتروني.
أثر  من  الخائفين  المزارعين  احتجاجات  تسببت 
المشروع  هذا  إرجــاء  في  المياه  مــوارد  على  المشروع 

حسبما قالت خدمة تابناك اإلخبارية.
متر  مليون   15.5 إلى  تحتاج  المنشأة  أن  وأضافت 
مكعب من المياه سنويًا. ولم ترد شركة دينا للصناعات 

البتروكيماوية على طلب للتعليق على األمر.

مصنع خمين للبتروكيماويات
إن  لألنباء  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  وكالة  قالت 
عن  البعيدة  الداخلية  خمين  منطقة  في  المياه  ندرة 
إنشاء  تأخر  إلى  أدت  طهران  غربي  والواقعة  الساحل 

المصنع.
المشروع  إن  اإليرانية  والتلفزيون  اإلذاعة  وقالت هيئة 
سنويا  بروبلين  البولي  من  طن  ألف   185 إلنتاج  يهدف 

باستخدام مواد لقيم من مصفاتي إصفهان وشازاند لتكرير 
النفط. ولم تكن تفاصيل االتصال بالشركة متاحة.

مصفاة »شيراز 2«
لألنباء  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  وكالة  قالت 
ألف   120 طاقتها  تبلغ  تكرير  مصفاة  بناء  خطة  إن 
إقليم  في  صناعية  منطقة  قــرب  اليوم  في  برميل 
سكان  من  معارضة  أثــارت  للمياه  المتعطش  فارس 
الذي  المشروع  وتأجل  البيئة.  عن  مدافعين  ونشطاء 
في  مشرعين  لكن  دوالر  مليار   1.5 استثماراته  تبلغ 
ولم  المنطقة.  من  نقله  عدم  يجب  إنه  قالوا  البرلمان 
للتعليق  طلب  على  النفط  لتكرير  »شيراز«  شركة  ترد 

اإللكتروني. بالبريد  إليها  أرسل 

»إصفهان« مصفاة 
على  الحصول  على  تعتمد  التي  النفط  مصفاة  واجهت 
نهر  من  سنويا  المياه  من  مكعب  متر  ماليين  ثمانية 
الجفاف.  بسبب  احتياجاتها  تأمين  في  صعوبات  زياندة 
ونقل موقع نابز نفط عن حشمت اهلل إبراهيمي الرئيس 
التنفيذي للمصفاة قوله في 2018 إن 50 % منها سيغلق 

إذا لم يتم إيجاد حل طويل األجل لهذه المشكلة.
النفط  لتكرير  »إصفهان«  شركة  تستجب  ولــم 

اإللكتروني. بالبريد  إليها  ُأرسل  الذي  التعليق  لطلب 

مصفاة »عبادان«
نسبت وكالة »مهر« لألنباء إلى محسن كاب أمير مدير 
التكرير  مصافي  من  وهي  بالمصفاة  العامة  العالقات 
لإلغالق  اضطرت  المصفاة  إن  قوله  إيران  في  الرئيسية 
أنابيب  بعض  أصيبت  أن  بعد   2018 في  مؤقتة  بصفة 
المياه بأضرار بسبب تراكم الملح بفعل تناقص منسوب 

المياه في نهر قارون وارتفاع مستوى الملوحة.
طلب  على  النفط  لتكرير  عبادان  شركة  ترد  ولم 

بالبريد اإللكتروني للتعليق.

شركة »شازاند« للبتروكيماويات
قالت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء )إيرنا( 
المياه  الستخراج  عميقة  آبار  لحفر  اضطرت  الشركة  إن 
الجوفية، األمر الذي أثار انزعاج النشطاء المدافعين عن 

البيئة.
مقاول  عن  تبحث  إنها  لـ»رويترز«  الشركة  وقالت 
تبلغ  مدنية  مراكز  من  المياه  لمعالجة  مشروع  لتطوير 

كلفته 10 ماليين يورو )11.1 مليون دوالر(.
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»خوذ الريشة يا فنان«.. ولون 
ـ»األبيض« ذكراهم ب

محمد إبراهيم الهاشمي

أحالم المهدي

ومحيطنا  بيئتنا  في  األقوى  واالجتماعية  اإلنسانية  العالقة  غالبا 
أذكر  ال  الذكر.  بولدها  واألم  بأمه،  الولد  عالقة  هي  ليبي  كمجتمع 
ولكني  حرفيا  أنقلها  لم  التي  التالية  الفقرة  قرأت  أين  بالتحديد 
للرجل  عاطفي  ارتباط  أقوى  )إن  والمضمون:  المعنى  على  حافظت 
تعاطيه معهما، وفي  تام في  أمان  يكون في  وابنته،  أمه  مع  يكون 
وعيه وال وعيه يكون موقنا أن حبهما خالص له لذاته. ولن يتخليا 
الذات  الذكر.  ولدها  في  األخرى  ذاتها  ترى  واألم  مهما حصل.  عنه 
منه  هي  تُحرم  ما  وتنال  تحقق  أن  لها  يمكن  التي  والقوية  الحرة 
عاطفتها  كل  تمنحه  الذي  والشخص   ، المجتمعية  القيود  بسبب 

وحبها ولن يتخلى عنها يوما أو يبتزها أو يساومها(.
موضوع  عن  أكثر  بتحديدٍ  سأتحدث  المقدمة  هذه  من  انطالقا 

المقالة. التمييز الظالم مجتمعيا في حق اإلناث.
انتشرت في المدة الماضية مجموعة من الفيديوهات لفتاة اسمها 
المنظمات  من  المساعدة  وتطلب  أهلها  إساءة  فيها  تشتكي  هند، 
يكون  ولن  نوعه  من  األول  ليس  الفيديو  هذا  والمحلية،  الدولية 
األخير ما دامت الظروف التي نعيشها والتنشئة التي ننشأ عليها هي 
الشريحة  مخاطبة  المقالة  هذه  في  أريد  وتخلفها.  ببشاعتها  ذاتها 
األهم في تنشئة مجتمعنا المضطرب، وهي األم. وبالتحديد األمهات 
الجيد  للتعليم  نظرا  حاليا  التغيير  قوة  بيدهن  من  ألنهن  الشابات 
النمو  مرحلة  بداية  في  أطفالهن  وألن  جيلنا،  معظم  يمتلكه  الذي 

وألن أبناءهن يرتبطون عاطفيا بهن أكثر من أي أحد.
والنفسي  العاطفي  االضطراب  طبيعة  تماما  نعي  ليبيين  كأفراد 
الذي ننشأ خالله ذكورا وإناثا، مما يخلق هذا المسخ البشع بداخلنا 
ذاتها  المضطربة  التنشئة  بواسطة  بعدنا  الذي  للجيل  نورثه  الذي 
التي نشأنا عليها. ومن بيده إيقاف هذه السلسلة من الجحيم التي 
تقيدنا وتلتف حولنا حد االختناق هو أنتنَّ أيتها األمهات. من بيده 
إلى  والطريق  أنتن.  هو  الميت  الجسد  هذا  في  النبيلة  الحياة  بعث 
لنا.  وحبا  إكراما  تخضنه  أن  وعليكن  ونبيل.  وطويل  صعب  ذلك 
اجعلوه أيتها األمهات مشروعكن الكبير والعظيم. مشروع جيل سوي 
جميل وعادل. امنحن الحب ألبنائكن الذكور باعتدال، وعلموهم حب 
أخواتهم كما يحببنكم أنتن، علمنهم أن أخواتهم زهرات هذه الحياة 
والضوء واللون فيها، توقفن عن معاملة الذكر على أنه شيء مقدس 
وال  وإناثا،  ذكورا  جميعا  بها  نتمتع  التي  اإلنسانية  القداسة  فوق 
لعقولهم  الفاسدين مسلكا  والعرف  للثقافة  أو تجعلن  تزرعن فيهم 
وقلوبهم، ثقافة أن البنت قنبلة موقوتة وعار محتمل. ال تربيه أيتها 
األم على أن طاعته فرض عين على كل أنثى حتى أنتِ، و حتى وإن 
سندك  يكون  لكي  اإلناث  أخواته  بظلم  تدليليه  ال  خطأ.  على  كان 
تسايري  ال  وإخوتك.  ووالــدك  زوجك  لفظك  إن  يتركك،  لن  الذي 
ونيل  فيهما  العيش  تستطيعي  لكي  الفاسدين  والعرف  الثقافة 
االعتراف والتقدير فيهما. اختاري الطريق الصعب والطويل والنبيل. 

والمشروع العظيم، مشروع خلق جيل سوي جميل وعادل.
أدرك تماما الوضع الذي تعانينه كأنثى، وكأخت، وكزوجة، وكأم، 
أنت  المستقرة  السعادة  ستجدين  المشروع  هذا  أنجزت  إن  ولكنك 
الرجال يقدّر ويعّظم  البلد. ستصنعين جيال من  وكل أنثى في هذا 
األم واألخت والحبيبة والزوجة وكل أنثى، وينشئ بدوره جيال جميال 

وسويا.
حينها ربما لن تتكرر مأساة ومعاناة هند وغيرها.

اهلل،  إلى  األقرب  والموهوبون هم  الموهوبة  أيتها  يا هند  وأنتِ 
اليوم أمرٌ، وغدا نتمنى أن يكون أمرا أجمل، يا هند.

أحمد معيوف

السياج الدوغمائي )2- 2(

الغرب  بأن  ــاء  االدع في  مصداقية  أجد  ال 
من  لخوفه  ليبيا  على  تآمر  »اإلمبريالي« 

المشروع. هذا 
وفي حديثه أيضا قال كانت هناك العديد 
إلى  والوصول  الحرب  الستبعاد  الفرص  من 
وقــال:  والنظام،  المتمردين  بين  حلول 
لجنة  بإنشاء  المرات  من  العديد  طالبنا 
أدت  التي  المزاعم  في  تحقق  دولية  تحقيق 
سالم  حفظ  بقوة  طالبنا  كما  التمرد،  إلى 
مؤتمر  إلى  ودعونا  القتال.  إلقاف  أفريقية 
المتمردون  فيهم  بمن  الجميع  يجمع  ليبي 
أن  السهل  من  طبعا،  حل.  إلى  للوصول 
فعال  وربما  تريد،  ما  إنشاء  في  تسترسل 
التي  بشروطهم  لكن  األمور  بهذه  طالبوا 
»المتمريدين«  من  مقبولة  تكن  لم  ربما 
الوسطاء. لكن هل غاب عن موسى  أو حتى 
فيه  وصف  الــذي  العقيد  خطاب  إبراهيم 
وكيف  »جــرذان«؟!...  بالــ  »المتمردين« 
كلماته  أصبحت  الذي  خطابه  في  هددهم 
دار  زنقه  تتردد بسخريه على كل فم »زنقه 

دار«.
الموهومين،  من  كغيره  إبراهيم،  موسى 
الذي  الدغمائي  السياج  ورهائن  سجناء 
أنشأ  مــا  وصــدقــوا  أنفسهم،  بــه  أحــاطــوا 
واقع  إلى  تمت  ال  معانٍ  من  »كبيرهم« 
كما  تماما  يخالفه  البالد  حال  بل  الحال، 
وفسروا  سيمو،  »رفيقنا«  شهادة  في  ورد 
صاحب  منظرهم  بمزاج  حولهم  يحدث  ما 
فاختلطت  النهائي«،  »االنعتاق  نظرية 
أن  ــوا  ــاول وح بــالــوهــم،  الحقيقة  عليهم 
وطالبوا  حقائق  أنها  على  أوهامهم  يصدروا 
عن  يتحدث  مــازال  يصدقوها.  أن  غيرهم 
أكلت  وأن  سبقت  وقد  الخضراء«،  »الثورة 
ويابس  أخضر  الخضراء«  »الــثــورة  هــذه 
إال  هو  ما  اآلن  يحدث  ومــا  األرض،  هــذه 
خالل  الدولة  ألركان  الممنهج  الهدم  نتاج 

فبراير. ثورة  سبقت  التي  العقود 
السيد  مقال  فــي  جــاء  مــا  هنا  أستعير 
التي  العجل....«  يرضعه  »ما  الكلكي  عمر 
يقول،  حيث  الوسط،  بوابة  بموقع  نشرت 
من  اإلفراغ  سياسة  معه:  تماما  أتفق  وأنا 

ما  وصــف  في  سيمو  »الرفيق«  يستطرد 
النهائي«  االنعتاق  »جماهيرية  في  شاهده 
أبهى  في  االشتراكية  هي  نعم  فيقول: 
المخيفة.  الليبية  الحدود  اجتزنا  حللها!! 
في  الطريق  أول  فــي  نتجول  نحن  وهــا 
الهاتف  يعمل  هنا  المرئي.  غير  البلد  هذا 
ينقطع  كيلومترات  عــدة  بعد  المحمول. 
شبكتها  لليبيا  طــويــل.  لوقت  االتــصــال 
من  االتــصــال  ولكن  الخاصة،  الهاتفية 
تعمل  ال  مقطوع،  الخارجي  بالعالم  خاللها 
السياسية  األخبار  واحدة،  حكومية  قناة  إال 
موقع  من  يسير  األخبار  نقل  جدا.  كثيرة 
نموذج  وهي  العالم،  مركز  هي  ليبيا  أن 
شاشة  على  يظهر  القذافي  معمر  يُقتدى. 
المتبقي  الوقت  في  معتدل.  بقدر  التلفزيون 
زراعي،  جرار  يسير  الشاشة  على  الزمن  من 
“ساعة  برنامج  النفط.  تستخرج  ومضخة 
امرأة  عندنا،  الحال  بالضبط كما هو  ريفية” 
كله  وهذا  نخلة.  غرس  كيفية  تشرح  مسنة 
في  السبعينيات  بتلفزيون  لنا  جدا  معروف 
للتنزه  خرجنا  لما  السوفييتي...  االتحاد 
ببساطة  كنا  الحمراء،  السرايا  جدار  خلف 
المنازل  ثلث  الخراب.  بحجم  مصدومين 
تعوّد  مخيفة،  قمامة  األنقاض،  في  غارقة 
يأبه  وال  اتفق،  كيفما  إلقائها  على  الناس 
التساؤل  ويمكن  اإلطالق.  على  أحد  لرفعها 
الحرب  منذ  علمي  حسب  قصفها!؟  من 
يبدو  هنا.  حارب  أحد  ال  الثانية  العالمية 
خاص  أساسي  جزء  والقمامة  األنقاض  أن 
المشي  المحلية..  الحضارة  تطور  بطريقة 

مرعبا.” صار 
معروفة  بشاعتها  على  الــصــورة  هــذه 
»الجماهيرية  صورة  بالفعل  هي  لليبين، 
أن  كهذا  لبلد  يتسنى  فكيف  البديعة«، 
بمواصفات  ــارة  ق توحيد  مــشــروع  يقود 
تختلف  ال  والتي  التعيسة،  األفريقية  القارة 
أن  األجدر  أليس  ليبيا؟.  عن  دولها  تعاسة 
عليه؟  لتبني  أنمودجا  أوال  بلدك  تجعل 
خيالك؟  يصنعه  وهم  في  تعيش  أنك  أم 
ال  البديع«  »الجماهيرية  وضــع  الحقيقة 
لذلك  الحجم،  بهذا  مشروع  لقيادة  يؤهلها 

األوراق،  وخلط  والتشويش،  المحتوى، 
انتهجه  دؤوبا  وعمال  منظما،  منهجا  كانت 
القذافي،  معمر  في  ممثال  السابق،  النظام 
ونعاني  نعاين  زلنا  ما  فيه،  لبس  ال  بإتقان 
المنفلتة  طاقته  ومازالت  التدميرية،  آثاره 
إفراغ  فمن  أنفسنا.  وفي  حولنا،  من  فعالة 
وتقويض  مضمونها  مــن  الــمــؤســســات 
وتمييع  المفاهيم،  خلط  إلــى  أركــانــهــا، 
روح  وإشاعة  المعايير،  إهمال  القضايا، 
ــيء.....  ش بكل  واالستهانة  االستسهال 
واجتهاده  جهده  ركز  القذافي  معمر  إن 
الليبية  الذهنية  جوانب  أسوأ  تنمية  على 
الثقافية  البيئة  فــي  مــا  ــوأ  أس وإخــصــاب 

» لليبية. ا
الدغمائي ليس حكرا على مؤيدي  السياج 
الذي  السياج  نفس  فهو  االستبداد،  أنظمة 
أمة  بأنهم  يعتقدون  الصهاينة  جعل 
يرتكبونها،  التي  الشرور  كل  رغم  مختارة 
أمة  خير  أنهم  يعتقدون  السلفيين  وجعل 
الــذي  التخلف  كــل  ــم  رغ للناس  أخــرجــت 
مظلومية  سجناء  الشيعة  وجعل  يعيشونه، 
فكرة  سجين  األبيض  والجنس  الحسين، 
المستبدين  ومــؤيــدي  الــعــرقــي،  تفوقه 
العالمية  اإلمبرايالية  أن  فكرة  سجناء 

أنظمتهم. تحارب 
الهدم  بل  ليبيا،  قصف  من  الناتو  ليس 
اللذين  المقصود  والتدمير  الممنهج 
من  هــو  عقود  أربــعــة  مــدى  على  مــورســا 
السياج  زال  ال  ــف  ــأس ول ليبيا.  قــصــف 
مؤيدي  مــن  العديد  يحبس  الدغمائي 
أمكنهم  ما  يعملون  وجعلهم  النظام  ذلك 
من  ــة،  ــدول ال بــنــاء  إعـــادة  تقويض  على 
والتي  يصنعونها،  التي  التنظيمات  خالل 
الــدول  بعض  من  مدعومة  أنها  شك  ال 
الشعبية  والجبهة  الخضراء،  الثورة  كجبهة 
الشعبية  الوطنية  والحركة  ليبيا،  لتحرير 
عند  االنفصام  مظاهر  أكبر  ومن  الليبية. 
الديمقراطية  عن  يتحدثون  أنهم  هؤالء 
نظامهم  وكأن  اإلنسان،  وكرامة  والحرية 
القيم  هذه  يحطم  لم  البديع«  »الجماهيري 

عليه. الثورة  استوجب  مما 

موسى إبراهيم، 
كغيره من 

املوهومني، 
سجناء ورهائن 

السياج الدغمائي 
الذي أحاطوا 

به أنفسهم، 
وصدقوا ما أنشأ 

»كبيرهم« من 
معاٍن ال تمت إلى 

واقع الحال، بل 
حال البالد يخالفه 

تماما.

الجرح واحد أيضا 
وغائر جدا عندما 

يتعلق األمر 
برحيل صناع 

الجمال والفرح 
في وطن يبدو أن 

حربه ضد املوت 
والقبح لن تكون 

أبدا سهلة.

أدرك تماما 
الوضع الذي 

تعانينه كأنثى، 
وكأخت، 

وكزوجة، وكأم، 
ولكنك إن أنجزت 

هذا املشروع 
ستجدين 
السعادة 

املستقرة أنت 
وكل أنثى في هذا 
البلد. ستصنعني 

جيال من الرجال 
يقّدر ويعّظم األم 

واألخت والحبيبة 
والزوجة وكل 
أنثى، وينشئ 

بدوره جيال جميال 
وسويا.

بيعة القبيلة

عن  الدفاع  في  العمل  توحيد  أجل  من  وذلك  وبرقة، 
برقة  إمارة  في  أما  المحتلين.  ضد  والجهاد  البالد، 
في  الحضرية  التقاليد  على  انبنت  التي  السنوسية 
التي  التأثيرات  بفعل  تكرست  التي  ودرنة  بنغازي 
عنصرا  القبلية  العصبية  تكن  فلم  االستعمار،  أحدثها 
داعما  قبليا  عنصرا  كانت  بل  السلطة،  في  محوريا 
الدينية  المشروعية  جانب  إلى  الرمزية  ومحدود 
إقليم  على  ومقتصرا  السنوسي،  لأمير  والجهادية 
في  ليبيا  تستهدفها  غاية  االستقالل  وكان  برقة. 
االستعماري  الحدث  وحدها  التي  الثالثة،  أقاليمها 
الحليفة  الدول  إرادة  تنفيذ  وأيضا  أقاليميتها.  وفتت 
ومهمة  الثانية،  العالمية  الحرب  في  المنتصرة 
النافذة  الدول  من  بترتيب  المتحدة  لأمم  أوكلت 
برئاسة  الستين«  »جمعية  راعتها  األمور  وهذه  فيها. 
باعتبار  قرارها  ترفع  أن  فرأت  الطرابلسي،  ليبيا  مفتي 
ليبيا.  على  شرعيا  ملكا  السنوسي  إدريس  برقة  أمير 
المبايعة  شكل  لها  بيعة  القرار  هذا  صير  الذي  ولكن 
المندوب  هو  القبلية،  المبايعة  ومضمون  الشرعية 
إلى  لالنتقال  الجمعية  على  ضغط  الذي  البرقاوي 
حتى  باليد،  تسلم  أن  ينبغي  البيعة  ألن  بنغازي، 
بالطلب  اتصاالته  مزاولة  المعين  الملك  يستطيع 
الحكومة  إلى  السلطة  تسليم  الحاكمة  اإلدارات  من 
 .1950 ديسمبر   17 يوم  جرى  ما  وهو  الوطنية. 
الدولية  المعطيات  متفهما  كان  الذي  األمير  ولكن 
في  انحاز  االستقالل  ليبيا  منحت  ضوئها  على  التي 
تكون  أن  فرأى  الدستورية.  إلى  له  تحسب  مفارقة 
اعتماد  بعد  إال  يتم  الملك ال  تولي  وأن  رمزية،  البيعة 
الفعلية  السلطة  الموقتة  الحكومة  وتسلم  الدستور 
نتبين  وهكذا  وبرقة.  الغرب  طرابلس  إقليمي  في 
األمير  من  المنتخبة  الهيئة  الستين«  أن»جمعية 
أكرهت  ولكنها  قــرارا،  أصــدرت  واألعيان  واألحــزاب 
قبلية  بيعة  إلى  تحويله  على  القبائلية  بالضغوط 
الطريقة  شيخ  هو  الذي  برقة،  ألمير  شرعية،  وليست 
وحتى  القبلية،  حدود  المتجاوزة  الدينية  السنوسية 
اإليطالى.  االستعمار  حدودها  رسم  التي  القطرية 
ومواجهة  الغربي،  السودان  في  الجهاد  كان  حيث 
مصر.  غرب  العثمانية  اإلسالمية  راية  تحت  اإلنجليز 
بالمعطيات  السنوسي  إدريــس  درايــة  ارتــأت  ولقد 
البيعة  ــادة  إع االستقالالت  نشأة  في  المتحكمة 
يتطلب  تنفيذه  قرارا  أصلها  إلى  بالقبائلية  المهونة 
مهامها  الموقتة  الحكومة  وتسلم  الدستور،  اعتماد 

الستقاللها. ليبيا  لتهيئة 
الملكية  على  قضوا  الــذيــن  الجيش،  مــالزمــو 
استندت   1969 سبتمبر   1 في  العسكري  باالنقالب 
تحتكرها  التي  السالح  وقوة  الغلبة،  إلى  مشروعيتهم 
مرات  االنقالب  رأس  بذلك  وصرح  الجيش،  مخازن 
في  العسكرية  االنقالبية  المحاوالت  إزاء  عديدة 
التي  االنتحارية  والعمليات  والهجومات  السبعينات 
وآخرها  الثمانينات،  في  المعارضة  الجماعات  نفذتها 
ولم   .1993 العام  القبلية  العسكرية  المحاولة 
األرياف  إلى  أصولهم  تعود  الذين  المالزمون  يأبه 
بمجلس  سمي  مــا  فــي  والمنضوون  الهامشية، 
الضباط  بحركة  سموه  ما  وتنظيم  الثورة،  قيادة 
في  الملكي  النظام  عليه  درج  لما  األحرار،  الوحدويين 

المظاهر  الليبي  للشأن  المراقب  انتباه  تلفت 
برئاسة  تحيط  التي  المفهومة،  غير  القبائلية 
الليبي،  الشرق  في  الموازية  المؤسسات  وقيادة 
العهد  في  والمبايعة،  العهد  بوثائق  يذكر  بما 
بالثورة   2011 الــعــام  المسقط  الــديــكــتــاتــوري 
انطلقت  أنها  مفارقتها  التي  الليبية،  الشعبية 
من  العنيفة  ومظاهرها  بنغازي،  من  مظاهراتها 
أكتوبر   20 في  ونقرأ  البيضاء.  القبيلة  عاصمة 
أخبارها  نشر  تتوخى  التي  »الوسط«  بصحيفة   2019
هكذا:  األصلي  مصدرها  من  الواردة  صيغتها  حسب 
وحفتر«.  النواب  مجلس  دعمها  تجدد  برقة  »قبائل 
بالتواقت  تأتي  فعل  ردة  منه  يفهم  الخبر  مضمون 
عليها  للتشويش  ربما  جــادة  دولية  مبادرات  مع 
حالة  وفك  الليبية،  السياسية  األزمة  حلحلة  بهدف 
احتقان  تبعات  من  تلفه  وما  السياسي،  االختناق 
تبعث  الخبر  عنوان  صيغة  أن  كما  واالحتراب.  العنف 
فقرة  وبالذات  الدولي.  للمجتمع  سلبية  برسالة 
اإلعداد  في  النواب  مجلس  دور  تؤكد  التي  البيان 

برلين. لمؤتمر 
طلسما  األذهـــان  فــي  يــبــدو  مــا  نكشف  وحــتــى 
معايير  نطبق  بالمجتمعي  السياسي  التباس  في 
ابن  العالمة  إلــى  مستندين  »سوسيولوجياتنا« 
اجتماعه  في  البشري،  العمران  محور  الذي  خلدون، 
حيث  الخضوع.  أو  واإلخضاع  السلطة  في  السياسي 
الراهن،  وقتنا  حتى  النافذة  بمنهجيته  األخذ  يستمر 
اجترح  الــذي  تحليلها  في  للوقائعية،  والمعتبرة 
الدينية  المفاهيم  من  كثير  في  حاسمة  تطويرات 
وخضعت  أخضعته  اجتماعي،  واقع  على  انبنت  التي 
أبرز  ومن  للمعاش.  الواقعية  المعطيات  حسب  له 
ألسس  الوصفي  ترتيبه  الخلدونية،  التطويرات 
البيعة  شروط  ومنها  اإلمارة  أو  واإلمامة  المشيخة 
بشوكة  إال  منها  واحد  فقد  حالة  في  تنعقد  ال  التي 

العصبية. قوة  لحيازته  وغلبته  الحاكم 
لــنــظــريــة  ــي  ــاف ــق ــث ال ــول  ــدل ــم ــال ب أخـــذنـــا  إذا 
نتفهم  ــراف،  واألط المركز   »Core≠Periphery«
الليبية  صيغتها  فــي  السنوسية  الــدعــوة  ابتعاد 
عن  والسياسي  اإلصــالحــي،  بتوجهها   19 القرن 
الطرف  إلى  طرابلس  إيالة  في  المدنية  الدولة  مركز 
وتسير  البداوة.  وشبه  الريفية  تسود  حيث  البرقاوي، 
وأعرافها،  القبيلة  وشبهه  البدوي  االجتماع  أمور 
القبلية  الدعوة  دمجت  األولي،  اإلسالم  فعل  ما  ومثل 
الجهادي  البعد  وانضاف  السياسي،  جسمها  في 
وشيخها  فتصير  السيدة،  السعادية  القبيلة  ليفكك 
إمرة  تحت  السنوسي،  الجيش  في  فرقة  أو  دور  مجرد 
كعمر  المرابطة  المنفة  قبيلة  من  سنوسي  محارب 
كقجة  الليبية  غير  الزغاوة  قبيلة  من  أو  المختار، 

التشادي. عبداهلل 
مرتين.  البيعة  انعقدت  الليبية  الوطنية  تاريخ  في 
تهيمن  زالت  ما  حيث  التحريرية،  الحقبة  في  واحدة 
في  المتهاوية  اإلسالمية  الخالفة  ــان  األذه على 
التحرير  مطلب  لتحقيق  واجبا  فصار  إسطنبول. 
سنة  التأمت  التي  المركزية  ــالح  اإلص هيئة  على 
مؤتمرها  في  تقوم  أن  الطرابلسي.  باإلقليم   1922
طرابلس  للقطرين  أميرا  السنوسي  إدريس  بمبايعة 

المشروعيات،  من  البالية  الصيغ  اتباع  إلى  تصورهم 
بيعتهم  واستمدوا  والقبلية.  الدينية  كالبيعتين 
الظاهرة  وأبرزها  القومية،  العلمانيات  باستلهام 
كانت  التي  الناصرية،  الزعامة  في  الممثلة  الشعبوية 
بالهزائم،  المبهظ  العربي  الشارع  ضمير  في  توهما 
االستعمار  الــثــالــوث  على  انــتــصــارات  المتصورة 

العربية. والرجعية  والصهيونية 
أزاح  الذي  هو  المفشل،   1975 أغسطس  انقالب 
العسكري  بالنظام  ونكص  العروبي،  الوحدوي  الوهم 
رفاق  من  الخصوم  إزاء  كسالح  القبلي  األصل  إلى 
مشروع  قبل  لما  فادحا  تقهقرا  ومثل  االنــقــالب، 
المحاولة  أن  وبما   .-1969  1951 الوطنية  الدولة 
األساسيين  وضباطها  بقائدها،  تسمت  االنقالبية 
ورفلة  قبيلة  استدراج  فتم  مصراتة،  قولوغلية  من 
موقعها  تعويض  بغرض  والئها  إلظهار  الغريمة 
مجلس  في  مصراتة  تصدر  غيبه  الــذي  وحضورها 
وبمراجعة  األحـــرار،  الضباط  وتنظيمه  االنــقــالب 
في  لحشود  الصور  نرى  السبعينية  التأييد  مسيرات 
الثورة،  مجلس  قائد  بجانب  رفعت  العزيزية  باب  ثكنة 
صد  الذي  بلخير،  عبدالنبي  القبلي  ورفلة  زعيم  صورة 
المهاجم  وقتل  وليد،  بني  بلدة  عن  الجهوي  الهجوم 

لمصراتة. القولوغلي  الزعيم  السويحلي،  رمضان 
تحويرا  األشياء  مسميات  تبديل  آلية  أحدتث  لقد 
صيغة  في  وتكون  مبايعة،  إلى  بيعة  من  الكلمة  في 
بعد  وتقدم  بالدم  مكتوبة  ومبايعة،  عهد  وثيقة 
لرأس  باليد  المحلية  اإلعالم  وسائل  أمام  قراءتها 

خيمته. في  النظام 
أبهظ  كإكراه  فقط  ليست  القبائلية،  في  نفكر 
السلطة  وسيلة  مجرد  وال  الوطنية،  الدولة  مشروع 
 2011 العام  وقبائليتها  الساقطة  الديكتاتورية 
مع  الزبونية  مساوماتها  إلحكام  الشعبية،  بالثورة 
االنقسامية  مع  المماهاة  بغرض  وال  المجتمعية، 
ولكننا  ليبيا،  بمستقبل  اليوم  تعبث  التي  الفوضوية 
القبائلية،  ــروح  ال في  يتغول  كصدع  فيها  نتفكر 
اإلنسانية.  الصوفية  للتجربة  تزييفها  يتجلى  كما 
وهو  الحديقة..  »كتاب  كتاب  صاعق  كمثال  وأمامنا 
متوهم  ليبي  لصوفي  مدعى  متن  الخالفة«  سفر 
المدعو  ولفقه  الغذامسي،  بلخير  الشيخ  سماه 
بسالك  نفسه  يصف  الذي  )القذافي(  إبراهيم  موسى 
مثبت  هو  كما  وألفه  الحقيقة.  وطالب  الطريقة 
مدينة  بين   -2011  1999 أعــوام  بين  الغالف  في 
لتزييف  الليبية  وليد  بني  وبلدة  اإلنجليزية  إكستر 
الرابع  القرن  لصوفي  والمخاطبات«  »المواقف  كتاب 
عليه  اشتغلنا  الذي  النفري،  عبدالجبار  محمد  الهجري 
الـ20 في أطروحة علمية. ومن  القرن  بداية ثمانينات 
متوهمة  وحكايات  مواسم  قسمه  الذي  الكتاب  معمار 
التي  راسه«  بايع  »زيتونة  القبلية  السردية  تفاجئنا 
بين  مبايعة  ملتقى  الـ19  القرن  في  أسطورة  تحكي 
استدعاها  ورفلة،  قبيلة  الجدْ  وخوت  القذاذفة  قبيلة 
فيما  كتبها  التي  شعبذاته  في  القذافي  الديكتاتور 
خانه ضباط  التي  ورفلة  قبيلة  بها  مبتزا  ارتآه قصصا، 
العام  السلطة  منه  ليفتكوا  أبنائها  من  عسكريون 
كانت  أنها  ليبيا  حظ  من  انقالبية  محاولة  في   1993

فاشلة.

مالزمو الجيش، 
الذين قضوا 

على امللكية 
باالنقالب العسكري 

في 1 سبتمبر 
1969 استندت 

مشروعيتهم إلى 
الغلبة، وقوة السالح 

التي تحتكرها مخازن 
الجيش.

نورالدين خليفة النمر

أن تقف على أطالل حياة سابقة فهذا قدر، وأن تكتفي بالبكاء 
عُمرا  أن تشاهد  أما  غيره،  تملك  رحلوا فهذا عجز ال  على من 
من العطاء يتالشى في حضرة الموت والدمار فأنت تواجه غبار 
القبلي بعينين مفتوحتين وشهيق ال يعقبه زفير، إنه االختناق 

في أبشع صورة.
باألمنيات  ملبدة  سماؤنا  كانت  فبراير  بوابة  عبرنا  عندما 
بها،  الجهر  على  نجرؤ  أن  دون  عُمرا  ابتلعناها  التي  واألحالم 
وعندما رحل النظام الذي لم تختبر بعض األجيال غيره سرحنا 
تشبهها  واحدة  ببزوغ  النفس  ومنّينا  بعيدة  بالد  إلى  بخيالنا 
على أرضنا اليابسة، لكن القدر خذلنا والمتربصون بنا انقضوا 

على أحالمنا في غفلة منا.
منذ العام 2011 والبالد في قلب رحى ال تكف عن الدوران، 
لها،  الحرب ال حصر  أطفأتها  التي  واألرواح  تحصى  ال  الخسائر 
على  المرسومة  والشعارات  مالبسهم  ألوان  اختلفت  ليبيون 
التي  الدموع  لكن  ودباباتهم،  سياراتهم  ومقدمات  أبواب 
من  تكن  لم  لرحيلهم  فطرت  التي  والقلوب  عليهم  ذرفت 
واحد  والجرح  واحد  فاأللم  فقط،  وزوجاتهم  أخواتهم  عيون 

ومن يدميه في كل مرة أيضا واحد.
الجرح واحد أيضا وغائر جدا عندما يتعلق األمر برحيل صناع 
الجمال والفرح في وطن يبدو أن حربه ضد الموت والقبح لن 
تتسلل  ثغرات  تاركين  يرحلون  هؤالء  مثل  سهلة،  أبدا  تكون 
بقلوب مأتها  يرحلون  الحالمة،  إغفاءاتنا  إلى  الكوابيس  منها 
البالد  يتركون  فيها،  الحياة  جذوة  الخذالن  وأطفأ  الحسرة 
الموسيقية  وآالتهم  وألوانهم  أقالمهم  ويسلمون  لمصيرها 
غول  بالسالح  اللعب  في  انشغلت  ألصابع  أيضا  وضحكاتنا 
جنازات  دون  يرحلون  ــاألرواح،  ب المتربص  العظيم  الموت 
الساحات  في  لهم  تنصب  تماثيل  ودون  بإرثهم  تليق  مهيبة 
يدّثر  األلوان  ناصع  عََلم  ودون  الحرب  بمخلفات  اكتظت  التي 

أجسادهم.
إلى كل من رحلوا عن عالمنا في زمن الجحود والعتمة قبل 
»صالح  بقايانا،  يلملم  وطن  في  الضائع  حلمنا  على  نعثر  أن 
بالدنا  في  والحياة  البهجة  صناع  من  رفاقه  وكل  األبيض« 

سالم على أرواحكم أينما كنتم.

اليوم أمٌر.. وغدا نتمنى أن 
يكون أمرا أجمل يا هند
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ميادين لبنان تقول: ال أستثني منكم أحدا

تجارة الحروب وبرلني!

دستور  من  شرعيتها  اكتساب  النظم  هذه  ومرجعية 
الطائفية  تجاوز  في  األجيال  حق  على  يصادر  طائفي 
المشروع  ضمن  وتــكــون  تتعلمن  أن  وإمكانية 
الحداثي الكوني، لذلك فمالذ السلطات تجاه مطالب 
الشعب إشهار هذا الدستور الذي يحفظ مكتسباتهم 
تمثيلها  بحجة  النفوذ  تحتكر  التي  والمؤسسات 
أنهم  يظهر  اللبنانيون  المنتفضون  بينما  لطوائفها، 
التوافقي  الدستور  وتجاوزوا  اللعبة  هذه  تجاوزوا  قد 

والمؤسسات الناشئة عنه.
األحزاب أو الكتل السياسية الطائفية أو الميليشيات 
تقاسمها  في  المحاصصة  مبدأ  تعتمد  لبنان  في 
المحاصصة  وهذه  التنفيذية،  أو  النيابية  السلطات 
من  التي  وظيفتها  أداء  في  القضائية  السلطة  تربك 
تركيبة مستحيلة  وفي  تكون مستقلة،  أن  المفترض 
مثل هذه يجد الفساد تربته الخصبة للنمو واالنتشار. 
التي  النفوذ  ومراكز  المؤسسات  الفاسدون  ويجد 
مالحقتهم،  أو  لردعهم  محاولة  أي  عنهم ضد  تدافع 
ألن األجهزة الرقابية بكل أنواعها خاضعة للتجاذبات 
لهذه  معظمها  في  تابعة  اإلعالم  ووسائل  نفسها، 

القوى الطائفية التي تتقاسم الغنيمة.
الملتبس  المشهد  هذا  قلب  في  آخر؛  جانب  من 
اللبناني،  الجسد  على  طفيلية  أخرى  دولة  تتشكل 
مستفيدة  الديمقراطي،  المظهر  هذا  وسط  وتتورم 
الدستورية  المؤسسات  نظام  في  البنيوي  الخلل  من 
دولة  الطائفية،  المشاعر  تأجيج  من  ومستفيدة 
اللبناني  الجيش  وسالحها  بقوتها  تضاهي  مسلحة 
يعمل  خارجية  دولة  من  دعمها  وتتلقى  الوطني، 
السلطات  عن  وبعيدا  تماما،  عزلها  على  اآلن  العالم 
الشرعية تتخذ هذه الدولة )حزب اهلل( قرارات سيادية 
مناطق  في  التدخل  أو  والسلم  الحرب  قــرارات  مثل 
مثل  الفقيه  والية  نظام  تعتمد  دولة  وهي  أخــرى. 
لشكل  مبهرج  عرض  قلب  في  لها  الداعمة  الدولة 
تتخذ من  الواقع  القرارات في  ديمقراطي مزيف، ألن 

يستردها  مرة  وروسيا(،  وأميركا  وفرنسا  )بريطانيا  الحلفاء  يدخلها 
الجغرافيا،  بحكم  ليبيا  كانت  ولقد  واليابان(،  وألمانيا  المحور)إيطاليا 
ذاقتا  من  وطبرق،  بنغازي  مدينتي  خاصة  الحروب،  لتلك  مميزة  ساحة 

الويالت.
عشت آثار الحرب دون أن يكون لي فيها ال ناقة وال جمل، حتى العام 
1969م وانقالب سبتمبر على المملكة المسالمة، حيث قائد االنقالب 
المالزم معمر القذافي هويته الحرب لذا خاضها على الحدود مع مصر 
والسودان،  تونس  في  عسكرية،  مغامرة  في  يده  دس  ثم  وتشاد، 
قتل  حيث  وهلم،  ونيكاراغوا...  ولبنان  أوغندا  في  حرب  في  وشارك 
القذافي،  معمر  فالعقيد  العالم،  قارات  في  تقريبًا  ليبيون  وُأسر  وجرح 
أحد  وال  األممي  القائد  وأنه  العالم  لتحرير  عالمية  مثابة  ليبيا  اعتبر 
ُأزهقت في حروبه، وال عدد  التي  الليبية  األرواح  اآلن يعرف عدد  حتى 
المفقودين من الشعب المسلح ما خاض به حروبه ما كللت بهزائم، 

أشهرها حروبه في تشاد.
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خرج الشعب الليبي، على أثر هذه الحروب المتسلسلة، كما شعوب 
المنطقة بين 2011 و2019م، يهتف: »الشعب يريد إسقاط النظام«، 
تنتهِ  لم  ما  األولى  الوهلة  النظام في حروب، بدأت منذ  فأدخله رأس 
سلميًا،  المتظاهر  الشعب  الثوري  الزعيم  واجه  فقد  الساعة،  حتى 
وأدخل  منذها،  والشعب  البالد  قسم  بهذا  لديه،  سالح  بكل  واألعزل 
حربًا  خاض  حين  الليبية،  المسألة  في  واإلقليمي،  الدولي  المجتمع 

العربية  الذهنية  في  )النظام(  مصطلح  ارتبط 
توصيفه سلطة سياسية شمولية،  أو  على،  بانطباقه 
قبلية  أو  دينية  أو  ثورجية  أو  بوليسية  أو  عسكرية 
رأسها  على  يقف  قمعي  حكم  منظومة  تمثل  وراثية، 
شخص واحد متنفذ ومستبد برأيه، غالبا ال يتمتع بأي 
التي  بالقوة  الحكم  رأس  على  وجوده  سوى  شرعية 
تضمن المبايعة، وهو امتداد لنظم حكم قديمة كان 
يستمد فيها الحاكم األوحد شرعيته من تفويض من 

السماء، مما يؤدي إلى نوع من تقديسه أو تأليهه.
األفريقي  الشمال  في  العربية  الثورات  بدأت  حين 
المنطقة  كل  إلى  انتقالها  تتوقع  التحاليل  كانت 
باستثناء لبنان الذي ترسخ في الذهن العربي كدولة 
بالمفهوم  نظام  فيها  يوجد  ال  وحيدة  ديمقراطية 
الشعب  اآلن  يخرج  وإذ  إسقاطه،  يمكن  السابق 
بسقوط  هاتفين  الميادين  إلى  أغلبه  أو  اللبناني 
الحكم  مؤسسات  وترتبك  المحللون  يرتبك  النظام، 
التي تلوذ بحجة عدم وجود نظام  اللبناني المختلفة 
هذه  يكشفون  المنتفضون  بينما  بإسقاطه،  يطالب 
كواليسها  خلف  تختفي  التي  الديمقراطية  اللعبة 

الناعمة. الديكتاتوريات 
السياسية  الطبقة  يسمى  ما  أو  اللبناني،  النظام 
أنظمة قمعية تمارس ما  الحاكمة، يتكون من ثالثة 
اقتصادي  المتعدد: نظام  باالستبداد  يمكن تسميته 
استقالل  منذ  معينة  عائالت  تتوارثه  إقطاعي  شبه 
األحزاب  زعماء  يمثله  أبوي  اجتماعي  نظام  لبنان 
لعقود  المشهد  واجهة  في  ظلوا  الذين  والطوائف، 
طويلة أو ورثوا أبناءهم الحظوة، وحتى حين يخرجون 
من مؤسسات السلطة ال يمكن إخراجهم من مراكز 
النفوذ التي تؤثر في القرار السياسي - نظام سياسي 
سياسية،  أحزاب  هيئة  في  يتنكر  أن  يحاول  طائفي 
لبنان  تجعل  مسلحة  عسكرية  أذرعا  يملك  معظمها 
على حافة حرب أهلية إذا فشلت أي تسوية سياسية 
الماضي،  في  حدث  كما  الطائفي  التوازن  اختل  أو 
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1956م،  السويس  حرب  فكانت  الثانية،  الكبرى  الحرب  غب  ولدتُ 
حرب  ثم  بودابست،  ثورة  عقب  للمجر  السوفياتي  االتحاد  واحتالل 
النيجرية  األهلية  فالحرب  المغرب!،  مع  حربها  الثورة  وغب  الجزائر، 
الواليات  حرب  أشهرها  ما  آسيا،  شرق  حــروب  ثم  بيافرا(،  )إقليم 
الدولة المستعمرة،  المتحدة مع فيتنام، فحروب الدول األفريقية، ضد 
ضد  العربية،  والحروب  وفرنسا،  بريطانيا،  وطبعًا،  وبلجيكا،  البرتغال، 
السنوات،  من  وغيرها  1973م،  1967و  العامين  الصهيونية،  الدولة 
فالحرب األهلية اليمنية، واللبنانية، فاأليرلندية، والباسك في إسبانيا، 
وما ال حصر لها في ميريكا الالتينية، ثم في دول االتحاد السوفياتي، 

واالتحاد اليوغسالفي، عقب سقوط سور برلين.
»الحرب«،  األول  الخبر  التلفزيون،  الصحف،  الراديو،  عرفتُ،  منذ 
والكثير مما شاهدت في السينما، وقرأت في اآلداب، يدور حول الحرب، 
الكبيرتين  الحربين  إلى  ــروادة،  ط حرب  حتى  البسوس،  حرب  منذ 
أما  الحرب،  مفردة  في  العمر،  أختزل  أن  يمكنني  حتى  األوربيتين، 
السالم، فكان كما الحلم أو األمنية. وخالل هذا العمر، كثيرًا ما مسني 
في  األوروبية  الحروب  بقايا  من  لغم  ينفجر  كأن  ما،  مس  الحرب  من 
الحرب  مخلفات  في  يتاجر  منهم  من  الفقراء،  الجيران  أحد  في  بالدي 
األسماك،  لغرض صيد  الديناميت  )الجالطينا(  على  الحصول  يحاول  أو 
تلكم  لمخلفات  ضخم  مخزن  الصابري،  حي  في  بيتنا،  بجانب  وكان 
مرة  مــرة،  من  أكثر  بنغازي  مدينتي  جيوشها  تبادل  التي  الحرب، 

قبل المرشد األعلى المؤله والمقدس.
العربية  الثورات  كل  مع  اهلل  نصر  حسن  تفاعل 
إلى  الثورات  هذه  وصلت  وحين  حماسي،  بشكل 
ثم  الساخنة  بالخطابات  واجهها  الحليفة  سورية 
السوريين  من  بكثير  فتك  الذي  ميليشياته  بسالح 
المطالبين بإسقاط النظام، غير أنه يرتبك اآلن وهو 
يشاهد حلقات هذا الربيع تصل إلى عقر داره، ويسمع 
الهتافات تمس قداسته وقداسة حزبه المسمى على 
الجاللة  لفظ  على  سياسي  تعد  حالة  في  نفسه،  اهلل 
الالوعي  وهذا  قذرة.  سياسية  صراعات  في  وإقحامه 
في  بـ»الشياطين«  السياسيين  خصومه  يصف  جعله 
الحسين وكربالء  الذي تحدث فيه عن  الثاني  خطابه 
عن  يتحدث  الــذي  الجيل  مواجهة  في  وعــاشــوراء، 
الـ»واتساب« ولبنان دون طائفية وعن الحياة والرفاه 

والكرامة الفردية.
قرب شرفات  تظهر  أن  اهلل  نصر  السيد  يتوقع  لم 
السياسي  النظام  بإسقاط  تطالب  مظاهرات  بيته 
إله مستثنى،  أنه  اعتقد  باالسم، حين  برمته وتذكره 
المفترض أن يحمد على كل مكروه يصيب  وأن من 
»المقاومة«  الرنان  شعاره  دام  ما  لبنان،  استقرار  به 
في  خــرج  لذلك  الورعين،  عباده  ــدان  وج يدغدغ 
والحروب  بالفوضى  الحشود  ومتوعدا  منفعال  خطابه 
اكتظت  حين  القذافي  وفعل  قال  مثلما  والخراب، 
الميادين تطالب بإسقاط نظامه وعهده الجماهيري. 
ما  أو  )بلطجيته(،  بإنزال  المتظاهرين  يهدد  خرج 
الميادين ومعلنا أن  )الزعران( إلى  اللبنانيون  يسميه 
العهد السياسي )المقدس( لن يسقط، وما حدث أن 
بعضا من هؤالء البلطجية نزلوا لمحاولة تعكير صفو 
سوداء  بقمصان  فاشيون  السلمية،  اللبنانية  الثورة 
تشدقه  خضم  في  الذي  موسيليني،  بلطجية  مثل 
من  الشعب  هذا  علقه  الروماني  والمجد  بالشعب 

قدميه في الميدان العام.
االنتقادات  اآلخرون  السياسية  الطبقة  رموز  تقبل 
اهلل  نصر  لكن  الشتائم،  وحتى  إليهم  الموجهة 
هوى،  عن  ينطق  ال  الــذي  السماء،  من  المبعوث 
عباده  وال  هو  ال  بالمقدس،  المس  هذا  يتقبل  لم 
لبنان  علم  بقرب  الصفر  األعالم  حملة  المخلصون 
ونشيده الوطني، لذلك لن يكون في ردة فعله مثل 
مثل  سيكون  لكنه  العابدين،  زين  أو  مبارك  حسني 
الذي  القذافي  شيء.  كل  في  يشبهه  ألنه  القذافي 
المشهد  مع  يتناقض  الوبرية  وعباءته  بعمامته  كان 
القادمة  بعمامته  اهلل  ونصر  الفترة،  تلك  في  الليبي 
هذا  مع  كليا  يتناقض  المذهبي  التاريخ  أعماق  من 
المشهد اللبناني الحداثي الحالم بديمقراطية تحقق 
مبدأ المواطنة دون مرجعية مذهبية، الحالم بطاولة 
ودرزي  وشيعي  )سني  عليها  يجلس  المقهى  في 
مرجعية  أحدهم  يعرف  أن  دون  وملحد(  ومسيحي 
اآلخر، كما كان المجتمع اللبناني قبل أن يتالعب به 
الثورة اإليرانية نماذجها  الساسة وقبل أن تصدر له 

ومالليها.
اللبناني الحضارية:  المفارقة في مشاهد االحتجاج 
السياسية  الديمقراطية  تصطدم  أخرى  بالد  في  أنه 
بالتخلف االجتماعي فتترنح، بينما في لبنان تصطدم 

السياسي. بالتخلف  الديمقراطية االجتماعية 
عون،  وميشيل  بري،  نبيه  من:  لكل  أقول  وأخيرا؛ 
من  وغيرهم  اهلل،  نصر  وحسن  جعجع،  وسمير 
طغاة  من  أقدم  أنتم  لبنان:  أجيال  على  األوصياء 
بكثير  أضعف  وأنتم  سقطت  التي  العربية  األنظمة 
العابدين، والقذافي، وعلي صالح،  من: مبارك، وزين 

والبشير، وبوتفليقة.... والحبل على الجرار.

ضروسًا، ضد المتظاهرين السلميين.
مخزن  منها  القذافي  العقيد  جعل  وكما  حرب،  بر  بذلك  غدت  ليبيا 
وتجارها  الرائجة  الحرب  تجارة  فإن  شراؤها،  أمكنه  حيث  من  أسلحة 
الزبون  المنوال،  نفس  في  تسير  البالد  من  جعلوا  الحذاق،  الشطار 
دول  بقية  كما  الليبية،  األرض  من  وجعلوا  لبضاعتهم  الدائم  الثري 
المنطقة، التي تخوض حربًا مماثلة، ساحة ومعماًل لتجريب، ما ينتجون 
من أسلحة ومن وسائل دمار وأجهزة أمنية مستحدثة، وكان أشيع أن 
ليبيا، زمن القذافي وباالتفاق معه، قد تحولت كأرض، لتجريب صواريخ 

ألمانية وما في حكمها.
للتجريب،  للبيع،  كمكان  المفضل،  الحرب  محل  باتت،  بهذا  ليبيا 
وكل هذا مدفوع الثمن، من البنك الوطني الليبي، الذي يديره الرئيس 

المطلق والدائم الصديق الكبير.
لهذا يبدو لقاء برلين المرتقب، كما لقاء لتجار حروب، من يفضلون 
الحرب، لم تعد تَجُب  إذا ما كانت  الحرب طبعًا لكن يجنحون للسلم، 
رجال  إال  يقدره  ال  أمر  وهذا  منها،  المرتجى  حُققَ  وبالتالي  يجب،  ما 
مخابرات الدول، التي من المتوقع أن تلتقي في برلين، ما من الضرورة 
استبعاد أداتها من الليبيين، من هكذا لقاء، وبهذا يمكن تسمية لقاء 

برلين، بلقاء تجار الحرب الليبية الرئيسيين.
فأاًل  »داعــش«،  كذبة  زعيم  )البغدادي(  مقتل  يكون  قد  هامش: 
يطيب قاعة مؤتمر برلين، ويرطب قلوب المجتمعين، فينزعون للسلم، 

بعد أن يكونوا شبعوا من حروبنا، ومن نتائجها، اللهم آمين...

لم يتوقع السيد 
نصر الله أن تظهر 

قرب شرفات بيته 
مظاهرات تطالب 

بإسقاط النظام 
السياسي برمته 
وتذكره باالسم، 

حني اعتقد أنه إله 
مستثنى

»ظل االنضباط 
املنهجي، 

باستحقاقاته 
الصارمة، معيارا 

يحتفظ بهيبته 
التي تليق 

بخطره«.

دفاعا عن الحياة السوية

رغم ما يمر به الوطن الليبي من ظروف بالغة السوء والعنت والغرابة، من 
صنع أبنائه أنفسهم، وما يحيق به من تخريب وتدمير، ويعبث بأهله من قتل 
وتهجير، وضع مستقبله على عتبة غموض وسوء مآل؛ يترطب وجدان المرء 
الحريص على صحة الوطن وعافيته ويتحايا عنده األمل، حين يجد قلة من 
وطنية  بدافعية  أنفسهم،  يكرسون  وشيبا،  وشبابا  وإناثا،  ذكورا  الوطنيين، 
وإنسانية، لبذل الجهد بعكس هذا االتجاه، من خالل تصديهم للدفاع عن 
الحياة السوية. فيؤسسون النوادي والجمعيات الثقافية والحقوقية والخيرية، 
المختلفة،  الثقافية  واألنشطة  العمل  وورش  الندوات  ويقيمون  إليها،  وما 
مضاعفاتها.  وتزايد  تعفنها  دون  والحيلولة  الوطن  جراح  تضميد  محاولين 
لوطنهم  ومخلصين  أنفسهم،  مع  صادقين  وأكاديميين،  مثقفين  ويجد 
في  وموضوعية  تجرد  من  العلم  ويقتضيه  الثقافة  تتطلبه  بما  وملتزمين 
التعامل مع القضايا الوطنية، يخصصون قدرا كبيرا من وقتهم في تسليط 
فعاليات علمهم ومعرفتهم على ما يجري في وطنهم وتعرية جذوره الخفية 
المطمورة والكشف عن بذور العالج الذاتي فيه ورسم )أو على األقل: التأشير 

نحو( طريق تعد بتحسن وضعه وتخليصه، تدريجيا، من أزماته وعلله.
على المستوى األخير، صدر عن »مركز دراسات القانون والمجتمع- جامعة 
والحوكمة  للقانون  فولينهوفين  فان  »مؤسسة  مع  باالشتراك  بنغازي« 
ليبيا،  في  الهولندية  المملكة  سفارة  من  بدعم  ليدن«  جامعة  والمجتمع- 
متعددة  مقاربات  والمقومات،  األبعاد  الليبية:  »الهوية  بعنوان  كتاب 
أجريت  أبحاث  مجموعة  »هذه  الكتاب:  تقديم  في  ورد  التخصصات«*. 
تاريخ  في  مرة  »ألول  أنه  إلى  التنبيه  مع  الوطنية«،  الهوية  شاغل  ضمن 
ليبيا تقارب مجموعة من البحاث الليبيين مسألة الهوية الليبية في أبعادها 
واالقتصادية«.  والسياسية،  والثقافية،  والجغرافية،  التاريخية،  المختلفة، 
وإذن، فمن الناحية العلمية والمعرفية، هذه »المقاربات متعددة التخصصات 
أي  التخصصات«،  بينية  واحدة  مقاربة  تشكل  وال   )multidisciplinary(
مقاربة بحثية متداخلة التخصصات )interdisciplinary( يقوم بها شخص 
فرع  من  أكثر  وفرضيات  مناهج  باستخدام  آخرين،  مع  باالشتراك  أو  واحد، 
معرفي. ويوضح التقديم أن »هذا متوقع في الدراسات التي تتناول مسائل 
خالفية وغائمة مثل مسألة الهوية الوطنية«. ينتظم البحوث جميعها سلك 
ناظم واحد يتمثل في »إحساس مشترك لدى كل المساهمين في هذا العمل 
الهوية  أسئلة  طرح  أعادت  فبراير  بعد  البالد  بها  مرت  التي  األحداث  بأن 
الليبية: من هم الليبيون؟ ما المشترك بينهم؟ وما السبيل لتوظيفه في بناء 
يثري  لتنوع  السبيل لجعله تمظهرا  المختلف؟ وما  دولة مدنية حديثة؟ وما 
الثقافة المجتمعية ويسهم في ازدهارها، عوضا عن كونه سببا لصراع يعرقل 
مساعي المصالحة ويذكي أوار الشقاق؟«. وواضح أنه، مثلما جاء في التقديم 
»ظل االنضباط المنهجي، باستحقاقاته الصارمة، معيارا يحتفظ بهيبته التي 

تليق بخطره«.
هذا الجهد، وسواه من الجهود المماثلة رد بالغ القوة، على الذين يرفعون 
عقائرهم بالتساؤل عن غياب المثقف الليبي، واصمين إياه بالهروب والتولي 

عن دوره حين الحاجة إليه، وتخاذل النخب الثقافية.
البالغ وعرفاني العميق  * ال يسعني في هذا المقام إال أن أسدي شكري 
الكتاب،  هذا  من  بنسخة  بمدي  تفضلت  التي  شعيتير،  جازية  للدكتورة 
وكراس ملحق بعنوان »دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا. الهوية 

الوطنية«.

)كانت(  الفيلسوف  التوحيدي، مع  أبو حيان  الفيلسوف  أنت« وبهذا يتفق  آخر، هو  إن صديقك هو »أنا 
الذي قال: »الصداقة أسمى شعور متبادل« وهو شعور ينبثق من »محبة أخالقية« مثلما قرر الفيلسوف 
)أرسطو(. ذلك كله يتفق تماما مع قول حديث لخليفة الفاخري ألحد أصدقائه: »إنك تراني بعيوني ..«.
بدء  عند  انتشر  قول  من  بكثير  أقوى  تقديري،  في  وهو  بعيونك«.  يراك  »من  هو  إذن،  صديقك، 

معرفتي للصداقة، يعني في مطلع ستينيات القرن الماضي، يقول: »رب أخ لك لم تلده أمك«.
قد يكون عمري حينها حوالي خمسة عشر عاما! ولعل استغرابك من استخدامي لكلمة »حوالي« قد 
يدفع أحفادي إلى حك فروة رؤوسهم مستغربين! كيف ال يعرف جدهم الذي يرون فيه عالما يعرف كل 
شيء، أنه ال يعرف تاريخ مولده؟ الواقع أنني أحتفظ ضمن أوراقي بثالثة وثائق ميالد مختومة وليست 
 1955 تعداد  بحسب   1944 سنة  مواليد  من  »أنني  تقول:  واحدة  بنغازي  بلدية  من  وصادرة  مزورة 

وثانية في تعداد الحق أنني من مواليد 1946 وثالثة وهي أنني من مواليد 1943.
طبيب  إلى  أحالتني  محكمة  من  تاريخها  على  تحصلت  فلقد  حقيقية  ليست  األخيرة  أن  أعرف  أنا 
باكستاني قرر، مقابل صندوق حليب كارنيشن« أنني مواليد سنة 1943، وكانت الشهادة التي أعفتني 
من المشاركة في حرب تشاد، أو أوغندا.. أو أي مكان آخر قرره حكامنا من بعد أن أصبحنا الجمهورية 

العربية الليبية سنة 1969.
النيهوم.  قال صادق  مثلما  كاألرنب  تماما  أحد«  يقتلني  أال  وأيضا،  احدا،  أقتل  أن  أحب  وألنني: »ال 
والحقيقة أنني ال أستطيع أبدا مشاركة أحد في طقوس ذبح البهيمة، وال متابعة برامج االفتراس في 
أعياد  احتفاالت أصباح  ابتهاج أسرتي  أنني شاركت  أذكر  الواقع ال  قناة »الناشيونال جقرافيك« بل في 

األضحى الدموية، وإن كنت أشاركهم مآدب الشواء!
وكثيرا ما تساءلت، بيني وبين نفسي، هل مرجع ذلك إلى أنني جبان، ولكنني أرجح أنني لست كذلك، 

فكثير من أحدات مررت بها تثبت أنني مقدام حد التهور!
بسبب عدم االهتمام بتوثيق تواريخ الميالد من بعد الحرب العالمية الثانية، فليبيا لم تعد مستعمرة 
إيطالية وال انجليزية، فتلك هي سنوات مخاض قيام المملكة الليبية، وهي أيام كانت أهم بكثير من 
توثيق مولد طفل، على الرغم من أن سي عقيلة انتظره سنوات طويلة! ولكن محمود شمام أحد رفاق 
طفولتي، وثق والده تاريخ مولده وأكد لي وله، أنني سبقته بشهر كامل فكان ذلك شهر يوليو سنة 
الرسمية  أن مستنداتي  الرغم من  على  لمولدي،  تاريخا  وجعلته   1946 يوليو   23 يوم  فاخترت   1946
أبحث عن طبيب بنقالديشي  إن أطال اهلل في عمري سوف  1943 ولكن  أنني من مواليد  كلها تؤكد 
هذه المرة وأستصدر شهادة أصحح بها تاريخ مولدي، أو أتركه كما هو للشهادة النهائية التي ننتظرها 

جميعا!
لعل أقدم ما أتذكره، زيارات تتكرر بين حين وآخر إلى جدي )بن ساسي( وهو في الواقع ليس جدي 
تماما وإنما أخو جدتي زمزم، وهي والدة أمي، وحماة سي عقيلة )اللدوده(. كانت بين الفنية واألخرى 
تكترى لنا )كروسه( سيدي يونس الذي ال نراه صاحيا إاّل في الصباح الباكر، أذ يجد حماره ينتظره يثبت 
ذراعي الكروسة حوله وينطلق به إلى الفندق البلدي فينقل من يستطيع نقله، وينتهي يوم عمله مع 
الجهة  الوقت، في  بعيدة من خمارة مشهورة في ذلك  غير  بالكروسه في خرابة  يربط حماره  العصر. 
المقابلة لمصنع شفيق خزام، وغير بعيدة من ورشة الطريدي )للبليستري(. ويبتاع من الخمارة زجاجة 
بواقي  من  والكثير  بطيخة،  أو  بدالعة  عليه  يبخل  وال  حماره  مع  عشيته  ويقضي  المعتادة،  )البوخة( 
الخضار الذي يجمعه من الفندق، ويشرب زجاجته كلها وال يتحدث إاّل مع حماره، الذي لم يضربه أبدا، 

إذ يُعد )الكرارسي( الوحيد الذي يسير حماره من دون عصا!.
وينام.  الكروسة  على  ويستلقي  الثمالة  حد  زجاجته  هو  ويحتسي  له  يتوفر  ما  يقتات  الحمار  يترك 
ينظر الحمار أحدا ممن يعرفون حكاية سي يونس اليومية، يفكون وثاق الحمار. وينطلق به نحو كوخ 
سي يونس النائم فوق العربة، تمر الكروسة يوميا من بعد مدرسة األميرة بقليل عبر شارع عمرو بن 
العاص، كان اسمه حتى استقالل ليبيا–فيتا روجينا – يمر علينا في قهوة سي عقيلة قبيل المغرب بقليل 
وال يتوقف الحمار إاّل عند مربطه. العجيب أنه عندما يصل ميدان الشجرة – كان اسمه بيتسا كاني – 
يقف أمام دكان سي عوض التركي، إلى أن يشير إليه عسكري المرور ليعبر الشارع، لم يكن في ذلك 

الوقت عربات كثيرة، ولكن عربات الجيش البريطاني، هي التي كانت كثيرة.
توقظه  يونس،  سي  كوخ  نحو  الفجر  عند  وأمي،  أنا  بنا،  تنطلق  شقيقها  زيارة  جدتي  تريد  عندما 
التي  فالكراريس،  العودة  أما خالل  الفندق في وقت عمله.  إلى  ليعود  إلى دكاكين حميد،  بنا  وينطلق 
تجرها الحمير، والكاروات التي تجرها الخيول، متوفرة للنقل الجماعي إلى ما بعد العصر بقليل. فتسهل 
عودتنا. ذات مرة سألت سيدي يونس، لماذا ال يملك عصا أو سوطا يضرب به الحمار ليسرع أو يحسن 

السير، أجابني: »الرجل ال يضرب صاحبه.. وهذا الحمار صاحبي!«.
اآلن، بعد العمر الطويل الذي لم ولن أعتبره مزريا، خطر على سي يونس، الذي استطاع أن يجعل 
الحمار صديقه، وأن الحمار عرف معني الصداقة من هذا السكير الذي لم يضربه قط، فكيف لرفيقين 

ال يعرفان ويقدسان الصداقة، هذه المحبة األخالقية؟

نبضات متقاطعة )6(:
 حمار سي يونس

جمعة بوكليب سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

  املزيد عن اللقطات 
األساسية   »٣٥«

يقتصر تصويرها  المشهد ال  األساسية في  اللقطات 
يتحاوران  فقط،  شخصين  على  االستمرارية  بأسلوب 
أو  شخص،  تفاعالت  تشمل  ولكنها  يتشاجران،  أو 
أشخاص،  أو  شخص،  تفاعالت  أو  آخرين،  مع  أشخاص 
سيارة  بإصالح  شخص  يقوم  كأن  ما؛  بعمل  يقوم 
لغم،  إبطال  أو  قنبلة،  فتيل  ينزع  أو  يعزف،  أو  إسعاف، 
أو تصوير انفعاالته وهو يتابع مقامرة، أو مصارعة، أو 
المبادئ  تتضمن  قد  المشاهد  هذه  مثل  خيل.  سباق 
الكاميرا،  موضع  من  مشهد  أي  لمحاور  نفسها 
أسلوب  يتضمنها  كلها  المونتاج؛  وفواصل  وزواياها، 

االستمرارية.
مما سبق تناوله الحظنا ضرورة تأسيس وجهة نظر 
ينقل  الجيد  اإلخراج  أنه  غير  بصري،  بمعادل  درامية 
المشاهد من مجرد النظر ومتابعة وجهة نظر الممثل، 
الغالب يتم  إلى وجهة نظره! وهذا في  النظر معه  إلى 
طريقتين  خالل  من 

شائعتين:
الذاتية:  اللقطة 
وكأن  زاوية  من  وتؤخذ 
الكاميرا هي عين مشاهد 
غالبا  والكاميرا  ما، 
كما  وتتحرك  محمولة 
المشاهد،  عين  أنها  لو 
نادر  األسلوب  وهذه 
العين  ما يستخدم بسبب عجزها عن إظهار ردود فعل 

التي ترى من خاللها.
لقطات،  من  تتألف  التي  وهي  الثالثية:  اللقطة 
أكثر – تقترب من الشخصية، وتوفر معلومات عاطفية 
عن عين المشاهد– وتتكون من 1 - التفات الشخصية 
التي  وهي  النظر،  اتجاه  لقطة   -  2 ما.  لشيء  ورؤيتها 
 -  3 زاويتها.  من  الشخصية  إليه  تنظر  الذي  ما  تبين 
لقطة ردة الفعل وتتمثل في ردود فعل الشخصية التي 

نظرت إلى ذلك الشيء.
األهمية  بالغ  أمر  الشخصية  نظر  وجهة  تصوير  إن 
هذه  يبدد  أن  المصور  على  ينبغي  وال  هويتها،  لبناء 
يعني  المستهدف  نحو  الكاميرا  فإرسال  التقنية، 
مهم  أمر  وهذا  المشهد،  نحو  المشاهد  نظر  اتجاه 
الشخصية  لتأسيس  توظيفه  المخرج  على  يتعين 
تتأسس  التي  وسيلته  أما  الفيلم.  نظر  وجهة  وأيضا 
اللقطات  من  تتكون  التي  التصوير،  استراتيجية  على 
تتحقق  وقد  المشهد«  »تغطية  تسمى  فهي  المختلفة 
من  عدد  أو  مونتاج،  إلى  يحتاج  ال  واحد  بمشهد  أما 
حسبما  الزوايا  مختلف  من  تلتقط  المتنوعة  المشاهد 
واحد  مشهد  صنع  المونتاج  يتولى  ثم  توضيحه،  سبق 
منها. وهكذا فإن المشهد قد يغطى من زاوية واحدة، 
زاوية  من  أكثر  من  أو  درامي«  »تبرير  إلى  تحتاج  ال 
وبالسبل التي أشرنا إليها وبالطبع تلك اللقطات تمنح 
للمونتير المساحة التي يستطيع من خاللها شد انتباه 

المشاهد.
المشاهد  من  مزيج  هي  األفالم  إن  القول  وخالصة 
مغطاة بنظام االستمرارية التقليدي، وقرارات تغطيتها 
تعدل  قد  ولكن  التصوير  بدء  قبل  الغالب  في  تتخذ 
ثم  المخرج،  وبالتأكيد  المصور  ورؤية  الحاجة  بحسب 
استمرارية  خلق  على  الثالثة  فيعمل  المونتاج  يتدخل 
المشاهد  شد  في  السبب  يكون  ما  لتحقيق  المشاهد 
»الحركة  ضبطت  إن  خصوصا  الفيلم.  نجاح  وبالتأكيد 

القادمة. الحلقة  الشاشة«، وذلك ما سنعرفه  واتجاه 

اللقطة الثالثية: وهي التي تتألف من 
لقطات، تقترب من الشخصية، وتوفر 

معلومات عاطفية أكثر ـ عن عني املشاهد

اختتام فعاليات النسخة الرابعة من معرض »دواية« لفن الحروفيات
بالمدينة  للفنون  إسكندر«  »بيت  في  تختتم 
من  الرابعة  النسخة  فعاليات  طرابلس  القديمة 
معرض »دواية« لفن الحروفيات، بمشاركة أحد عشر 
 30 يقدمون  وتونس،  والمغرب  ليبيا  من  مشتركا 

عمال ينتمي لفن الحروفيات.
وعلى صفحة المعرض بموقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، جاء »الفن حياة.. يستمر معرض دواية 
دور  يعزز  لكي  الظروف  هذه  كل  وسط  للحروفيات 
الفن والفنان في مقاومة القبح، القبح المتفشي على 
كل األصعدة وبكل األشكال، فال مبرر النتظار الوقت 

المناسب، إن لم تبادر أنت بتغيير وقتك الراهن«.
الفنانين  أحد  دواية  مؤسسة  عضو  وأوضح 
األولى  النسخة  أن  البارودي،  أحمد  المشاركين، 
موضحا   ،2016 العام  في  بدأت  داوية  لمعرض 
توالت  التوالي  على  »الرابعة  هي  النسخة  هذه  أن 

السنوات وتوالت معها دواية«.
وقال البارودي: »كانت لنا مشاركات العام الماضي 
بتونس وطرابلس أما هذا العام فالمشاركات كانت 
من  مختلفة  عربية  لجنسيات  بمشاركة  وأوسع  أكبر 

ليبيا وتونس والمغرب.
إسكندر  بيت  صفحة  كتبت  االفتتاح  يوم  وفي 
هناك  كان  اليوم  »مساء  »فيسبوك«،  في  للفنون 
إقبال كبير من المبدعين والفنانين ومتذوقي الفن 
في افتتاح معرض دواية في بيت إسكندر للفنون... 
نشكر كل من كان في االفتتاح ونشكر دواية وفنانيه 
على هذا الفن الراقي من خالل هذا المعرض األكثر 
يساهم  للفنون  إسكندر  »بيت  مختتمة  رائع«،  من 
برفع الفن والثقافة في ليبيا وحاضن الفن والثقافة 

والفنانين والمبدعين«.
وتحديات،  رهان  دواية..  »معرض  عنوان  وتحت 
صفحة  في  الغماري  أحمد  كتب  وآفاق«،  طموح 
كان  »ولئن  »فيسبوك«:  على  الليبي«  »التشكيل 
فيما  يكمن  التشكيلي  الحدث  لهذا  نجاح  مقياس 
ظهر من ترتيبات وتجهيزات تمثلت فيما عرض من 
البو  ومائدة  وجمالها  ومطبوعات  وجودتها  لوحات 
فا وتميزها، لقلنا إنه يستحق بامتياز أن يصف بأنه 
القائمة.  األوضاع  ظل  في  سيما  وال  ناجح،  معرض 
عليهما  اليوم  نراهن  اللذين  والنجاح  العبرة  لكن 
على  الشبان  هؤالء  قدرة  في  يكمنان  رأيي-  -في 
ترسيخ تقاليد لم تكن معتادة في مناسبات تشكيلية 

فائتة«.
إقامة  موعد  على  المحافظة  »أولها:  وأوضح: 
من  أكتوبر  أواخر  المحدد  تاريخه  في  المعرض 
الرابعة  لدورة  ووصوله  إقامته  واستمرار  عام،  كل 
الشركات  إقحام  ثانيها:  توقف.  دون  التوالي  على 
هذا  ودعم  رعاية  في  الرسمية  والجهات  الخاصة 
الحدث التشكيلي مع إتاحة مساحة صغيرة جدا في 
مطبوعات المعرض لتظهر شعاراتهم عليها. ثالثها: 
للمعرض  دعوة  وبطاقات  كتالوج  بطباعة  االلتزام 
وبجودة وتصميم فني راق وهو ما كان غائبا دائما 
الخاصة  الحال  وبطبيعة  العامة  المعارض  في  حتى 
تتمثل في عمل  عادة حميدة  ترسيخ  رابعها:  منها. 
متجانس  واحد  فريق  ضمن  التشكيليين  الفنانين 
في األفكار واألداء لتنظيم دورات هذا المعرض كل 
عام والوصول به إلى دول مجاورة وحتى العرض في 

القاعات في ألمانيا«.
الفنانون المشاركون

طرابلس  مواليد  ليبيا:   / الخروبي  خليفة  محمد 
مؤسس:  عضو   ..2018 فنون  ماجستير   ..1974
والزخرفة اإلسالمية،  العربي  للخط  العالمي  االتحاد 
الخطاطين  نقابة  بليبيا..  االتحاد  رئيس  ونائب 
الليبيين.. مركز libyan printmakers لفنون الحفر 
والطباعة.. مؤسسة دواية للفنون.. نظم وشارك في 
أقام  وخارجها..  ليبيا  داخل  الفنية  المعارض  عديد 
 2010 لونج  كازا  بقاعة  )نقطة(  الشخصي  معرضه 
االتجاه  في  الثاني  الترتيب  على  تحصل  طرابلس.. 
المعاصر بمهرجان الجزائر الدولي لفن الخط العربي 

.2012

 ..1978 ليبيا: مواليد طرابلس   / البارودي  أحمد 
إلى  والتصميم  الرسم  من  البصرية  بالفنون  مهتم 
التصوير وصناعة األفالم. اهتم بالحروفية ومارسها 
وهو أحد المؤسسين لمعرض دواية لفن الحروفيات. 
والمسابقات  المعارض  من  مجموعة  ونظم  شارك 
داخل  والحروفيات  الفوتوغرافي  بالتصوير  الخاصة 
وخارج ليبيا.. عضو مؤسس لمؤسسة دواية للفنون.. 
 2017--2016 دواية  معرض  في  ومشارك  منظم 
الليبية  للمنظمة  مؤسس  عضو   ..2019-2018
للتصوير.. أحد الفائزين في مسابقة إرث )البحث عن 

الهوية( عبر مشروع كتاب مصور.
أشرف سويسي / ليبيا: مواليد طرابلس 1978.. 
الفنون واإلعالم  بكالوريوس تصميم وزخرفة–كلية 
العربي  بالخط  مهتم   ..2001 طرابلس  جامعة 
والزخرفة والشعر.. شارك في عديد المعارض الفنية 
 ،2004 التشكيلية  للفنون  هانيبال  مهرجان  منها: 
المعرض   ،2013 الفنون  بدار  الحروف  ربيع  معرض 
معرض   ،2014 بمصراتة  التشكيلية  للفنون  العام 
اليوم العالمي للغة العربية بدار حسن الفقيه2014، 
طرابلس2017  الحروفيات  لفن  دواية  معرض 

وتونس 2018.
 ..1996 طرابلس  مواليد  ليبيا:   / المنتصر  روان 
فنانة بصرية، مصورة فوتوغرافية وحروفية، مهتمة 
في  وشاركت  نظمت  العربي..  والخط  الكوالج  بفن 
وشاركت  بطرابلس   )2016( الجماعي  أورا  معرض 
داخل  معارض  عدة  في  وحروفيّة  تجريدية  كفنانة 
وآخرها  )طرابلس(   2018 دواية  منها:  ليبيا  وخارج 
عدة  في  ساهمت  كذلك  )لبنان(..   2019 تتكيم 

مشاريع ثقافية محليا.
 ..1990 ليبيا: مواليد طرابلس   / القاضي  محمد 
ألول  المنظمين  أحد  كان  ومصمم..  بصري  فنان 
في  شارك  ليبيا..  في  يقام   Comic Con مؤتمر 
الفنية  والمعارض  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
ونفس   ،)2017( رواق   ،)2016( أورا  معرض  منها: 
 Desert ستوديو  في  وعضو  مؤسس   ..)2017(
ل  فني  ومخرج  مؤسس  الرقمي..  للفن   Monkeys

.Zoo Studio
طرابلس  مواليد  ليبيا:   / الرعوبي  محمد  وائل 
تخصص  فنون  بكالوريوس  على  حاصل   ..1971

بخبرة  جرافيكي  ومصمم  رسام  وطباعة..  تصميم 
المصورة  بالقصص  اهتمامات  ولديه  الـ15  تتجاوز 
والرسوم  الخط  ذلك  في  بما  البصرية  والفنون 
اإلعالمية  للخدمات  سما  شركة  مؤسس  الرقمية.. 
وخبير في تصميم العالمات التجارية وإدارة الهوية 

البصرية للشركات والمؤسسات.
 ..1978 أميركا  مواليد  ليبيا:  الغول/  هيثم 
والعالمات  البصرية  الهويات  بناء  في  متخصص 
الرسم  فنون  من  تحتها  ينطوي  ما  وكل  التجارية 
عمل  والدعائي..  الفني  والتصوير  والتصميم 
القنوات  من  لعديد  البصري  اإلخراج  احتراف  على 
الحروفيات  فن  تجربة  مؤخرا  يخوض  التلفزيونية.. 
توسال بالوسائط الرقمية.. مؤسس ورئيس مجلس 
شركة سمات لالتصال، ليبيا.. رئيس قسم العمليات 
قسم  رئيس  دبي..  بريموس،  بشركة  اإلبداعية 
مدير  األردن..  ستريم،  بشركة  اإلبداعية  العمليات 

تنفيذي بشركة تكوين لإلنتاج اإلعالمي، تركيا.
 ..1972 ليبيا: مواليد طرابلس   / صبري سلطان 
 ..1994 منظور  ابن  جميلة–معهد  فنون  دبلوم 
معرض  منها  الفنية  المعارض  عديد  ونظم  شارك 
هوية ومعرض تقارب.. عضو مؤسس بمركز ليبيان 
والدورات  الورش  من  العديد  اقام  ميكرز..  برنت 

الفنية.. له أعمال جدارية في مدن ليبية مختلفة.
محمد سحنون / تونس: فنان تشكيلي ونحات من 
مواليد 1971 صفاقس.. درس بالمعهد التكنولوجي 
بتونس  والتعمير  المعمارية  والهندسة  للفنون 
الفنون  في  األستاذية  على  متحصل   ..ITAAUT
التشكيلية اختصاص نحت.. عمل بالمعاهد الثانوية 
للفنون  العالي  بالمعهد  التحق   ..2000-1995
منحوتات  أنجز   ..2000 سنة  بصفاقس  والحرف 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  واختتام  افتتاح 
تونس 2001.. عضو جمعية أحباء الفنون التشكيلية 
بكافة  محلية  معارض  في  شارك  بصفاقس.. 
المعارض  عديد  في  تونس  مثل  كما  تونس  مدن 
والمغرب  والجزائر  بالعراق  الدولية،  والمهرجانات 

واإلمارات العربية وقطر والهند وسلطنة عمان.
بحمام   1963 مواليد  الجزائر:   / خلوفي  يزيد 
بدون  فنانون  بجمعية  عضو  تلمسان..  بوغرارة 
دوت  »ادونيسات  وإدارة  إنشاء  باريس..  حدود، 
الجزائر  اإللكترونية،  الثقافية  المجلة  كوم« 
ودولية  محلية  مشاركات  له  مونتريال–كندا.. 
المعاصر  الفن  معرض   /2019 أهمها:  من  كثيرة 
بالمتحف العمومي للفن الحديث »الطباق« الطبعة 
األردن..  عمان  سمبوزيزم   /2019 السابعة.. 
المعاصرة– الروح رواق سين للفنون  2018/ أحبار 

مدينة  القدس   /2017 الجزائر..  إبراهيم  دالي 
فيديو  عرض   /2015 تركيا..  اسطنبول،  السالم، 
لمدينة  المعاصر  الفن  بمتحف  مكتوب«  »بيت 
صالون  آرشوبينغ   /2008 اليونان..  تيسالونيكا، 
اللوفر– لمتحف  الزجاجية  المعاصر–القبة  الفن 
باريس.. 2002/ أنا أكتب، إذن أنا موجود–غاليري 
مجموعة  ب:  مقتنيات  له  الجزائر..  راسم  محمد 
باريس..  نانتير  لبلدية  التابعة  المعاصر  الفن 
خاصة  ومجموعات  األردن،  عمان  الملكي،  القصر 
في كل من الجزائر، المغرب، فرنسا، لبنان الكويت 

والواليات المتحدة األميركية.
مراكش..  مواليد  المغرب:   / باللي  عبدالفتاح 
 ISGI Marrakechمعهد في  األعمال  إدارة  درس 
اآللي(..  الحاسب  وعلوم  لإلدارة  العالي  )المعهد 
بطنجة..  المعاصر  للفن  الدولي  المعرض  مؤسس 
رئيس جمعية ريشة أفريقيا للفنون JMA.. معرض 
في  ونظم  شارك   ..JingJingShiو البصري  للفن 
العديد من المعارض المحلية والدولية.. في أعماله 
تعمق  الفني..  واإلبداع  العلمي  البحث  بين  يمزج 
رحلة  فأعماله  والكتابات،  الرموز  وتطور  أصول  في 
متفردة تقود إلى فجر البشرية حيث يمكننا متابعة 
تطور عملية الكتابة، والتعقيدات المتعلقة بالقدرات 

التواصلية عند اإلنسان.

بمشاركة فنانين من ليبيا والمغرب وتونس

3 ربيع األول 1441 هــ
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة الرابعة

العدد 206
31 أكتوبر 2019 م اخلميس

مجموعة من األبحاث حول الهوية الوطنية

 اختتام مهرجان الفروسية 

والتراث الشعبي بالعجيالت

 الصحافة الليبية تفقد أحد 
روادها السنوسي العربي الهوني

 منية يوسف: الهوية السوداء حصان معركتي

لمهرجان  الثالثة  الدورة  فعاليات  العجيالت،  بمدينة  السبت  ُاختُتمت 
التي  الصغير«،  الراحل محمد  الفارس  الشعبي، »دورة  والتراث  الفروسية 

مت بشعار »ليبيا السالم والوفاء«. نظِّ
لمدة  واستمر  الخميس  انطلق  الذي  المهرجان  فعاليات  وتضمنت 
ثالثة أيام، عددًا من األنشطة المصاحبة كاألكل الشعبي والعرس الليبي 
وعروض الفروسية التي شارك فيها أكثر من 70عقدًا من مختلف المدن 
الشعرية  واألمسيات  الشعبية،  الفنية  السهرات  إلى  باإلضافة  الليبية، 
اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  الشعبيين،  الشعراء  من  عدد  بمشاركة  اليومية 

للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.
وشهد  الفروسية،  عروض  خالل  الحواجز  على  للقفز  مسابقة  ونظمت 

المهرجان أيضًا تكريم الفارس الراحل محمد الصغير.
من  مجموعة  وبإشراف  الهيئة  برعاية  م  نظِّ الذي  المهرجان  ويهدف 

الشباب وأهالي المنطقة، إلبراز وتعزيز تراث وتقاليد األجداد.ش

الذي  الهوني،  العربي  السنوسي  روادها،  أحد  الليبية  الصحافة  فقدت 
جثمانه  يوارى  وسوف  عاما،   83 ناهز  عمر  عن  الجمعة،  أمس  ليل  توفي 

الطاهر في الثرى، عصر اليوم، السبت، بمقبرة سيدي منيدر.
الصحفيين  من  وهو  الستينية،  الصحافة  جيل  من  الهوني  يعد 
المخضرمين، وتتلمذ على يديه كثير من الصحفيين الليبيين من األجيال 

الجديدة.
ببنغازي،  والثانوية  أجدابيا،  بمدينة  االبتدائية  المرحلة  الراحل  درس 
الدراسة ليكملها  والتحق بالجامعة اإلسالمية بالبيضاء، لكنه انقطع عن 

في العاصمة اللبنانية بيروت، ويحصل على بكالوريوس الصحافة.
بدأ رحلته بصحيفتي »فزان« و»البالد«، ثم عمل وكتب بمعظم الصحف 

الليبية، وعدد من الصحف العربية.
ونعاه الصحفيون الليبيون بمختلف أجيالهم، وقال عنه زميله وأحد رفاق 
رحلة عمله، د.محمد المبروك يونس: »فقدت الصحافة واإلعالم في بالدنا 
أحد رموزها المميزين، وكان مثاال للصحفي المهني المقتدر، لم يأت إلى 

الصحافة بواسطة، بل جاءها متمكنا ومقتدرا وعاشقا لمهنة الكتابة«.

عز الدين املهدي: نحضر »حالبة القمر« 
الفتتاح املونديال املغاربى للمونودراما

يعمل المخرج عز الدين المهدي على بروفات 
عمله المسرحي الجديد بعنوان »حالبة القمر«، 

وهو مونودراما للكاتب أحمد إبراهيم.
»نص  إن  لـ»الوسط«  المهدي  وقال 
حسن،  إبراهيم  أحمد  للمؤلف  المسرحية 
وتمثيل نجالء المين، وسيقدم على مسرح الغد 

تمهيدًا  بالبيضاء، 
بالمسرحية  للمشاركة 
عربية  مهرجانات  فى 
ودولية، ومنها المشاركة 
في افتتاح الدورة الثانية 
المغاربى  للمونديال 

للمونودراما ٢٠٢٠«.
أحد  والمونودراما 
وهو  الدرامية  الفنون 
المسرح  اشكال  من 
تطورت  التي  التجريبي، 
خالل  رقعتها  وأتسعت 

القرن العشرين، والقائمة على ممثل واحد يسرد 
الحدث عن طريق الحوار.

معاناة  تحاكي  الدراما  »هذه  المهدي:  وتابع 
السجون  فى  زوجها  عن  البحث  في  امرأة 
والمستشفيات،  والعلنية  السرية  والمعتقالت 
تكامل  ليلة  في  للمقابر  الذهاب  إلى  وتضطر 
القمر لعله يخبرها عن مكان زوجها، لكن دون 

جدوى«.
يشارك في فريق عمل المسرحية كل من سعد 
لجاسر  وموسيقى  وإضاءة  )موسيقى(  الفتوري 

عبدالحميد،  عبدالقادر  الخشبة  ومدير  الكلمة، 
والفنان محمد سعد، ومدير اإلنتاج صالح كامل.

المغاربي  المونديال  فعاليات  وكانت 
نسخته  في  البيضاء  بمدينة  للمونودراما 
الفن  نجوم  من  كوكبة  بحضور  أقيمت  األولى، 
والمغاربي،  والعربي،  الليبي،  للمسرح  الرابع 
مؤسسا  مقدمتهم  في 
الليبي  المسرحي  الفن 
العريبي،  إبراهيم 
وعدد  اللذان،  وناصر 
المسؤولين  من 
وشارك  والمهتمين. 
فيه فرق مسرحية ليبية 
الغد«  »مسرح  منها 
بالبيضاء بعرض »عفوًا 
»ديزني  وفرقة  أبي« 
بنغازي« بعرض »كسور 
وفرقة  موزونة«، 
أين«  »إلى  بعرض  بنغازي«  الوطني  »المسرح 
بعرض  البيضاء«  الوطن  أبناء  »مسرح  وفرقة 
القومي  »المسرح  وفرقة  الحلم«  قارعة  »على 
وفرقة  تارا«،  إلى  »الطريق  بعرض  بنغازي« 

»أجيال درنة«.
وشهد اليوم الختامي عرضًا مسرحيًّا بعنوان 
التي أخرجها  )البيضاء(  الغد  »عفوًا أبي« لفرقة 
الكاتب  تأليف  ومن  المهدي،  الدين  عز  المخرج 
الفنان  وتجسيد  وإعداد  الجهاني،  علي  الراحل 

عبدالباسط الجارد.

كان هناك إقبال كبير من المبدعين 
والفنانين ومتذوقي الفن في افتتاح 

معرض دواية في بيت إسكندر

أحد عشر مشتركا من ليبيا والمغرب 
وتونس يقدمون 30 عمال ينتمي 

لفن الحروفيات.

المقيمة في بنين، هي فنانة توغولية  منية يوسف 
من أصل لبناني، ترى أن الشعر »مرآة الروح« وجزء ال 
يتجزأ من األنوثة وأن الهوية السوداء حصان معركتها، 

حسب قولها.
وتوغو  بنين  في  أنجزتها  التي  والصور  فالرسوم 
المصّفف  الشعر  على  ترّكز  و2019   2016 بين  وغانا 
نهاية  حتى  أعمالها  وتعرض  اإلفريقي.  الطراز  على 
العام في غران بوبو في جنوب غرب بنين، وهي مدينة 
ساحلية صغيرة حيث ال يزال تمكين المرأة غاية بعيد 
تظهر  كارو،  فيال  الثقافي  المركز  أروقة  في  المنال. 
يحملن  نساء  بورتريهات  متقنة  لكن  بسيطة  رسوم 
جميعهن المشط اإلفريقي الشهير، الذي استحال على 

الواليات  في  المدنية  الحقوق  لحركة  رمزا  الزمن  مرّ 
المتحدة والمجموعات المطالبة بتمكين السود.

استعير  نسوية  شعارات  أخرى  رسوم  وتعكس 
لمسات  إضافة  مع  لكن  السود،  أوساط  من  بعضها 
خاصة إليها. وترى منية في فنّ »التصوير والتصميم 

الغرافيكي« وسيلة »لرفع المطالب«.
تعتبر أن التركيز على الشعر المصّفف على الطريقة 
أنماط  »تغيّر  بأن  تأمل  تساؤالت«  »يثير  اإلفريقية 
بالغا  تأثيرا  »للفن  إن  وتقول  والعقليات«.  السلوك 
على أفراد المجتمع حيث نعيش. والوضع يتغيّر بفضل 

الفنون، كما أن العقليات تتغيّر«.
وزوّار المعرض هم من فئات متنوعة، نساء ورجال 

توميدي  جيسلين  واصطحبت  صغار.  وأطفال  وطالب 
أن  الجيّد  »من  وتقول  العرض.  صالة  إلى  تالميذها 
الجمال  يكتشفون  فهم  المعرض،  هذا  األوالد  يزور 

الطبيعي من خالل هذه الصور«.
وتشير جورجيت أبالفي القيّمة على هذه الفعاليات 
على  الفتيات  يساعد  »أن  المعرض  هذا  شأن  من  إنه 

الحفاظ على جمالهن الطبيعي وهويتهن«.
الطالب،  من  بعدد  االلتقاء  منية من خالل  وتسعى 
الجمال  عن  جلسات  خالل  الفتيات،  من  غالبيتهم 
»ال  وتؤكد  بثمارها«.  تؤتي  بذور  »زرع  إلى  الطبيعي 
ما  يفعل  بأن  حرّ  فالكّل  اآلخرين،  على  أحكم  ان  أريد 

يحلو له«.

»الهوية الليبية: األبعاد واملقومات« 
بتعاون ليبي ــ هولندي

القانون  دراسات  مركز  أطلق 
أحدث  بنغازي  بجامعة  والمجتمع 
»الهوية  عنوان  تحت  إصداراته 
والمقومات– األبعاد  الليبية: 
التخصصات«،  متعددة  مقاربات 
الليبية«  »السقيفة  صفحة  حسب 

على »فيسبوك«.
كثمرة  المطبوعة  هذه  وتأتي 
فان  ومؤسسة  المركز  بين  تعاون 
والحكومة  للقانون  فولينهوفين 
من  بدعم  ليدن،  والمجتمع–جامعة 

سفارة هولندا في ليبيا.
وهي مجموعة من األبحاث أعدت 
حول  األولى  البحثية  المرحلة  خالل 
)أبريل–أكتوبر  الوطنية  الهوية 
2018( من مشروع دور القانون في 

المصالحة الوطنية في ليبيا.
من  كل  األبحاث  هذه  وكتب 
وسالم  عقيلة  وأحمد  العبيدي  آمال 
وعبداهلل  بوغرارة  وضو  العوكلي 
ومحمد  أبوراس  وعلي  إبراهيم 
أبوصوة  ومحمود  أبوسنينة 

ومنصور البابور ونجيب الحصادي.
صفحته  على  أعلن  المركز  وكان 
في »فيسبوك« قبل إطالق المشروع 
عددا  إطاره  في  سينظم  أنه  البحثي 
في  والمؤتمرات  العمل  ورش  من 

ليبيا وتونس وهولندا.
وأن مهام الباحث ستتمحور حول 
إجراء أبحاث في إطار المشروع على 
)بحث  المختلفة  البحثية  قضاياه 
مدير  ومساعدة  ومكتبي(،  حقلي 
في  إبراهيم(  سليمان  )د.  المشروع 
المكلفين  الباحثين  عمل  تنسيق 
الجزئية،  البحثية  القضايا  بدراسة 
من  المشروع  أنشطة  وتنظيم 
ليبيا  في  عمل  وورش  اجتماعات 

تحت إشراف مدير المشروع.
اشترطت  فقد  المؤهالت  أما 
على  حاصال  يكون  أن  الباحث  في 
عالقة  له  تخصص  في  ماجستير 
إلى  البحثي،  المشروع  بموضوع 
واإلنجليزية،  العربية  إجادة  جانب 

البحثية. والخبرة 

مهام الباحث تتمحور حول إجراء 
أبحاث في إطار المشروع على 

قضاياه البحثية المختلفة



فن 13

 »جوكر« يعود لصدارة 
شباك التذاكر من جديد

عاد فيلم »جوكر« لصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية 
خالل عطلة نهاية األسبوع بعدما تفوّق عليه »ماليفيسنت: 
إيرادات  وجمع  الماضي،  األسبوع  إيفل«  أوف  ميسترس 
بلغت 18.9 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
»وورنر  إنتاج  من  »جوكر«  وحقق 
براذرز«، وبطولة يواكين فينيكس 
عدو  »جوكر«  قصة  يتناول  الذي 
الصعيد  على  اللدود،  باتمان 
مجموعها  بلغ  أرباحًا  العالمي 
أكثر  وأصبح  دوالر،  مليون   849.1
األفالم المصنفة للكبار نجاحًا وفقًا لوكالة 

»فرانس برس«.
وتراجع فيلم »ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل« 
من إنتاج »ديزني« وبطولة أنجلينا جولي للمركز 
حول  ويتمحور  دوالر،  مليون   18.5 محققًا  الثاني 

الساحرة الشريرة في قصة »سليبينغ بيوتي«.
آدامز  »ذي  فيلم  الثالث  المركز  في  وحل 
إنتاج  من  هالوين  أجواء  من  المستوحى  فاميلي« 
»يونايتد آرتستس« بعائدات مجموعها 11.7 مليون 
فيما  والغامضة  الغريبة  آدامز  عائلة  ويتناول  دوالر، 

تستعد الستقبال أقارب غريبي األطوار أيضًا.
وجاء في المرتبة الرابعة فيلم »زومبيالند: دابل تاب« من 
دوالر،  مليون   11.6 مجموعها  بلغ  بإيرادات  »سوني«  إنتاج 
ولوك  وإيما ستون  هارلسون  وودي  الفيلم  في هذا  ويشارك 

ويلسون وروزاريو داوسن.
»كاونتداون«  الجديد  الفيلم  فاحتله  الخامس  المركز  أما 
بعائدات بلغت 9 ماليين دوالر، ويروي فيلم الرعب المنخفض 
الميزانية هذا حكاية ممرضة تجد تطبيقًا يتنبأ بالوقت الذي 

سيموت فيه األشخاص وتعلم أنها ستموت بعد أيام.
عشرة  أفضل  ترتيب  في  األعمال  بقية  يأتي  ما  وفي 

أفالم:
6 - »بالك أند بلو« )8.3 مليون دوالر(.

7 - »جميناي مان« )4 ماليين دوالر(.
8 - »ذي اليتهاوس« )3.1 مليون دوالر(.

9 - »ذي كارنت وور: دايركترز كات« )2.7 مليون دوالر(.
10 - »أبومنبل« )مليونا دوالر(.
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يقام في مدينة إجدابيا

 انطالق فعاليات املهرجان السينمائي »صنع في ليبيا«
ليبيا«  في  »صنع  مهرجان  فعاليات  الثالثاء،  انطلقت، 
في  والتسجيلية  والوثائقية  الروائية  السينمائية  لألفالم 

مدينة إجدابيا.
اإلعالمية  رؤى  شركة  بين  ما  مشترك  مشروع  الحدث 
العامة  الهيئة  وبإشراف  إجدابيا،  الليبي  األحمر  والهالل 
مدى  على  ويستمر  المدني،  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 

ثالثة أيام.
فيلمًا   18 بالمهرجان  والفرز  المشاهدة  لجنة  ورشحت 
تتضمن  التي  المهرجان،  جوائز  على  للمنافسة  منها 

إخراج،  أفضل  وسيناريو،  فكرة  أفضل  ممثل،  »أفضل 
خالل  تسعة  وتعرض  مونتاج«،  أفضل  تصوير،  أفضل 

الفعاليات.
فيلم  بالمهرجان  المشاركة  الروائية  األفالم  ومن 
من  البرعصي  إبراهيم  حسين  للمخرج  وطن«  »عصابة 
المعتصم  للمخرج  أمل«  »حكاية  وفيلم  البيضاء،  مدينة 
 ،»Al Trban« وفيلم  بنغازي،  مدينة  من  األوجلي  باهلل 
وفيلم  طبرق،  مدينة  من  رمضان  سالمة  للمخرج 
وفيلم  طبرق،  مدينة  من  فؤاد  أحمد  للمخرج  »الوصية« 
مدينة  من  عثمان  بالل  للمخرج  السوداء«  »الرواية 
إيالف  للمخرجة  عن«  البحث  »جاري  وفيلم  طرابلس، 
للمخرجة   » »الجوهرة  وفيلم  بنغازي،  مدينة  من  شبش 

منى فرحات العبيدي من مدينة بنغازي.
مراد«  »حلم  فيلم  الفئة  نفس  في  أيضًا  ويعرض 
للمخرج مراد عمر العبار من مدينة بنغازي، وفيلم »تحت 
وفيلم  مدينة شحات،  للمخرج محمد عيسى من  السمع« 
»ديسلكسيا« للمخرجة عائشة محمود الضاوي من مدينة 
البريقة، وفيلم »غفوة« للمخرج هاني العبيدي من مدينة 
بنغازي، وفيلم »من تغلبوا على الموت« للمخرج معتصم 

محمد الورفلي من مدينة إجدابيا، وفيلم »لحظة عبث«
للمخرج أحمد عبدالعزيز الزروق من مدينة سرت، وفيلم 
بنغازي،  للمخرج طه سكانجي من مدينة  »حب مقدس« 
الروحي« للمخرج بشير أبوالقاسم بشير  وفيلم »المرشد 

من مدينة هون.

اهلل  فتح  للمخرج  احجري«  هوا  أعماق  »من  فيلم  أما 
فئة  ضمن  فيشارك  شحات،  مدينة  من  الحاسي  مجدوب 
األفالم الوثائقية، ويعرض أيضًا ضمن نفس الفئة الفيلم 
من  الخشبي  سليمان  للمخرج  األسود«  »الحجر  الوثائقي 
صالح  فضيل  للمخرج  »الغيطة«  وفيلم  البيضاء،  مدينة 
مرعي  إبراهيم  للمخرج  فرصة«  »عطيني  وفيلم  فضيل، 
سعد من مدينة بنغازي، وفيلم »الحلم المنتظر« للمخرج 
بدر الطيب من مدينة المرج، وفيلم »حنين لب الصخر« 

للمخرج فائز فريطيس من مدينة درنة.
الزبير  نزار  من  كال  المهرجان  التحكيم  لجنة  تضم 
رئيس لجنة التحكيم، والكاتب والمخرج المسرحي فتحي 
وفضيل  الشيخي  الدين  ونور  القطراني  وأحمد  القابسي 

صالح.
صناعة  في  دور  لها  كان  شخصيات  المهرجان  ويكرم 
عن  سالم  أحمد  علي  الممثل  منهم  الليبية،  السينما 
طاهر  والممثل  »الرسالة«،  فيلم  في  »بالل«  شخصية 
»الشضية«،  فيلم  جبرعن  كرمان  والممثلة  القبائلي 
عن  مخلوف  محمد  والفنان  راشد،  الهادي  والمخرج 
خالد  والمخرج  المستقلة،  العربية  الشاشة  مهرجان 
إيهاب  والممثل  »تاقرفت«،  فيلم  عن  المصراتي  أخشيم 

الورفلي عن دور الطفل »على« في فيلم »عمر المختار«.
عمل  ورشة  المهرجان  هامش  على  األربعاء،  ونظمت، 
إبراهيم  أحمد  الفنان  بإدارة  للممثل  الداخلية  التقنيات 

حسن بقاعة مسرح الضمان إجدابيا.

المكسيكي  المخرج  وابن   2015 العام  السينمائي« 
الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية 

من »بداية ونهاية« لنجيب محفوظ.
أرياجا،  جويرمو  إلقاء  أيضًا،  التكريم  برنامج  يشمل 
الجديدة  الموجة  في  األسماء  أهم  أحد  يعتبر  الذي 
»بابل«  التي كتبها مثل  باألفالم  المكسيكية  للسينما 
مطولة  محاضرة  بيروس«،  و»آموريس  جرام«  و»21 
وكذلك  السيناريو،  كتابة  فن  عن  ساعات   3 مدتها 
أعماله  حول  ريجاديس  كارلوس  مع  مفتوح  حوار  يقام 
السينمائية، باإلضافة إلى مشاركة الضيوف األربعة في 

مائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.

أحمد  قال  بدوره 
بأعمال  القائم  شوقي، 
المدير الفني، إن برمجة 
ضيف  الدولة  أفالم 
بطريقة  تمت  الشرف 
الدورات  عن  مختلفة 
للمهرجان،  السابقة 
تحول خاللها المكرمون 
حيث  مبرمجين،  إلى 
فيلما  المهرجان  اختار 
السينمائيين  من  لكل 
األربعة، ثم طلب من كل واحد منهم اختيار فيلم ينضم 

للبرنامج من األفالم التي أثرت في مسيرتهم الفنية.
للمكرم  يعرض  المهرجان  أن  شوقي  وأوضح 
كارلوس ريجاديس فيلم »ضوء صامت«، بينما اختار هو 
»التركيبة  فيلم  المكسيكية  السينما  كالسيكيات  من 
للمكرم  المهرجان  ويعرض  جاميز،  لروبن  السرية« 
لميلكادس  الثالث  »الدفنات  فيلم  أرياجا  جويرمو 
عنه  فاز  والذي  جونز،  لي  تومي  إخراج  من  إسترادا« 
بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان »كان السينمائي«، 
المكسيكية  السينما  كالسيكيات  من  هو  اختار  بينما 
فيلم »ريح سوداء«، للمخرج سيرفاندو جونزاليس، كما 
يعرض المهرجان لضيفه جابريل ريبستاين فيلم »600 
الحياة«  مدى  »عقوبة  فيلم  عرض  هو  اختار  ميل«، 
فيعرض  فرانكو،  ميشيل  أما  ريبشتاين،  أرتورو  لوالده 
أفضل  جائزة  الحائز  »مُزمن«  فيلم  المهرجان  له 
سيناريو في مهرجان »كان السينمائي«، بينما اختار هو 

اختيار  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  أعلن مهرجان 
 ،41 الدورة  شرف  ضيف  لتكون  المكسيكية  السينما 
نوفمبر   29 وحتى   20 من  الفترة  خالل  تقام  التي 
المقبل، على أن يشمل برنامج التكريم عرض 8 أفالم، 
الندوات  من  عدد  إقامة  إلى  باإلضافة  وتكريمين، 
السينما  صناعة  على  الضوء  تُلقي  التي  والمحاضرات 

المكسيكية.
هناك  إن  حفظي،  محمد  المهرجان  رئيس  وقال 
والسينما  المكسيكية  السينما  بين  كبيرا  تشابها 
ذهبية  بعصور  مرت  كلتاهما  األزمنة.  عقب  المصرية 
خرج خاللها عدد من الكالسيكيات التي أثرت السينما 
المحلية واإلقليمية وأحيانا العالمية. أيضا كانت هناك 
فترة ركود سواء على المستوى الفني أو في حجم اإلنتاج، 

المكسيكية  السينما  ولكن 
استطاعت بفضل جيل جديد من 
المخرجين أن تعود للصدارة مرة 
أخرى. اآلن ونحن نأمل في عصر 
المصرية  للسينما  جديد  ذهبي 
المخرجين  من  عدد  يقوده 
برغم  المستقلة  السينما  وصناع 
من التحديات، علينا أن ننظر إلى 
نستلهم  لربما  المكسيك  تجربة 
منها األفكار والطريق الذي يصل 

بنا إلى ما مبتغاه.
السينمائي  »القاهرة  احتفاء 
المكسيكية  بالسينما  الدولي« 
تكريم  يشمل   41 الدورة  في 
صناعة  في  بارزتين  شخصيتين 
هما؛  المكسيكية،  السينما 
المخضرم  والمخرج  السيناريست 

جائزة  حاز  كما  لألوسكار،  ترشح  الذي  أرياجا  جويرمو 
السينمائي«،  »كان  مهرجان  من  سيناريو  أفضل 
الشعري  والمخرج كارلوس ريجاديس صاحب األسلوب 
أفضل  وجائزة  التحكيم  لجنة  بجائزة  الفائز  التجريبي، 
يشارك  كما  السينمائي«،  »كان  مهرجان  في  مخرج 
ما  نظرة  جائزة  الحائز  فرانكو  ميشيل  السيناريست 
»كان  مهرجان  في  سيناريو  أفضل  وجائزة  لمرتين 
المسابقة  تحكيم  لجنة  عضوية  في  السينمائي« 
تكريم  لمناسبة  المهرجان  على  ضيفا  ويحل  الدولية، 
ريبشتاين  جابريل  المخرج  أيضا  المكسيكية  السينما 
»برلين  مهرجان  في  أول  عمل  أفضل  جائزة  الحائز 

عرض فيلم »هو«، للمخرج اإلسباني المكسيكي لويس 
بونويل صاحب األعمال السوريالية المميزة.

االفتتاح  في  المهرجان  يكرم  أخرى،  ناحية  من 
المصري شريف عرفة، بجائزة »فاتن حمامة«  المخرج 
لمسيرته  تقديرًا  وذلك  أعماله،  مجمل  عن  التقديرية 
خاللها  قدم  عقود،  ثالثة  من  ألكثر  الممتدة  المهنية 
22 فيلمًا روائيًا طوياًل، منها »اللعب مع الكبار« الذي 
اختير ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما 
فيه  شارك  استفتاء  في  العشرين،  بالقرن  المصرية 
الكاتب  إشراف  تحت  المصريين،  النقاد  من  العديد 
»القاهرة«  مهرجان  رئيس  وهبة،  الدين  سعد  الراحل 

األسبق، خالل الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
أحد  شك  بال  عرفة  شريف  المخرج  إن  حفظي  وقال 
سحر  استخدام  يجيد  المصرية،  السينما  أيقونات 
أن  أعماله  في  واستطاع  الجمهور،  إبهار  في  السينما 
الفنية والجماهيرية، مشيرًا إلى أنه  يجمع بين القيمة 
مثل يحتذى به، لقدرته على التجدد ومواكبة تطورات 
عند  الزمن  به  يتوقف  أن  دون  أعماله،  في  الصناعة 
وصناع  الجمهور  يضعه  أن  فاستحق  معينة،  مرحلة 
كما  عليها،  أحد  ينافسه  ال  خاصة  مكانة  في  السينما 
أصبح عالمة مسجلة، لدرجة أن أحدًا عندما يسمع اسم 
قيمة  يقدم  فيلم  أمام  سيكون  أنه  يثق  عرفة،  شريف 
فنية وإنسانية ويحترم عقل المتفرج، فكان طبيعيا أن 
يتم ترجمة كل ما سبق إلى ارتباط الجمهور بأفالمه، 
ولكن  العرض،  دور  في  طرحها  وقت  فقط  ليس 
شاشة  على  عرضت  كلما  مشاهدتها  على  بالحرص 

التلفزيون.
يفخر  »القاهرة«  مهرجان  أن  المصري  المنتج  وأكد 
الدورة  افتتاح  في  عرفة  شريف  الكبير  المخرج  بتكريم 
المهرجان  العليا  االستشارية  اللجنة  أن  موضحا   ،41
التقديرية  حمامة  فاتن  جائزة  منحه  على  استقرت 
اجتماع  أول  منذ عام تقريبا، وأقرته بشكل نهائي في 

تحضيري هذا العام.
»عندما  عرفة؛  شريف  المخرج  يقول  جانبه  من 
الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  إدارة  رشحتني 
الفن  أيقونة  اسم  تحمل  التي  التقديرية  للجائزة 
المصري والعربي فاتن حمامة شعرت بأن هذا التكريم 
من بلدي يطوق عنقي، وأن اسم سيدة الشاشة العربية 
على  المهرجان  أشكر  لذلك  استثنائيا،  تقديرا  يمنحني 
التكريم، والشكر موصول لكل من تفاعل يوما مع فيلم 

أو لقطة لي، فتلك هي جائزتكم«.

في  التنوع  وتعزيز  المرأة  لتمكين  الجهود  »هوليوود«  كثفت 
أقيم  الذي  الفخرية،  »أوسكار«  جوائز  توزيع  حفل  خالل  صفوفها 
مساء األحد، في لوس أنجليس، وتخلله دعوة إلى تغيير اسم هذه 

المكافآت العريقة.
وكشفت سينمائيات عن خططهن لتحقيق المساواة بين الرجل 
ديفيس  جينا  الممثلة  منحت  بينما  هوليوود،  أوساط  في  والمرأة 
احتفال  خالل  فخرية  »أوسكار«  جائزة  فيرتمولر  لينا  والمخرجة 
يزخر بالنجوم، ركز على تعزيز التنوع في القطاع السينمائي، وفق 

»فرانس برس«.
وأخبرت ديفيس بطلة فيلم »ثيلما أند لويز« خالل توزيع جوائز 
»غافرنرز آووردز« السنوي كيف أن هذا الفيلم حول رحلة لصديقتين 
طبع حملتها لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع. وقالت: 
»جعلني الفيلم أدرك كم هي قليلة الفرص التي تمنح للنساء كي 

يؤدين أدوارا في األفالم تمدهن بالقوة والحماس«.
الجائزة  هذه  بـ»أوسكار«،  فازت  أن  سبق  التي  ديفيس  ونالت 
ضيق  على  الضوء  تسليط  إلى  الرامية  لجهودها  تقديرا  الفخرية 
يعنى   2004 العام  األفالم. وأسست معهدا في  النساء في  تمثيل 
ودعت  االجتماعي.  النوع  على  القائم  التحيز  بشأن  بيانات  بجمع 
الممثلة صناع األفالم إلى »تحويل شخصيات عدة في مشاريعهم 

الجارية إلى نساء«.
وقالت المخرجة والممثلة أوليفيا وايلد إن ديفيس »سبقت عصر 
وأكدت:  عاما«.  عشرين  بنحو  المرأة  بتمكين  المطالبة  الحركات 
هذا  في  قدوة  فعال  وهي  المسألة..  هذه  مؤيدي  كبار  من  »هي 

المجال«.
ونالت لينا فيرتمولر، البالغة من العمر 91 عاما، جائزة »أوسكار« 
فخرية بعد أكثر من أربعين عاما على ترشيحها كأول امرأة في فئة 

أفضل إخراج.
أشهر  من  اثنتين  برفقة  الجائزة  اإليطالية  المخرجة  وتسلمت 
التي  روسيليني،  وإيزابيال  لورين  النجمتان صوفيا  مواطناتها هما 
هذه  على  جديد  نسوي  اسم  إطالق  إلى  فيرتمولر  دعوة  ترجمت 

الجائزة.
من  وترجو  آنا،  تسميتها  في  ترغب  »هي  روسيليني:  وقالت 

النساء الموجودات في القاعة ترديد هذه الدعوة«.

وليس من المعلوم تحديدا كيف انتهى المطاف بتسمية هذه 
الجائزة »أوسكار«، لكن يعتقد أنها سميت كذلك نظرا إلى الشبه 
البعيد بين التمثال وأحد أقارب عضو قديم في األكاديمية القيمة 

على منحها.
من بين النجوم المشاركين في هذا الحفل الذي أقيم في قاعة 
وتوم  كابريو  دي  ليوناردو  هوليوود،  في  بولروم«  دولبي  »راي 
جوهانسن  وسكارلت  مورفي  وإيدي  تارانتينو  وكوينتن  هانكس 

وجنيفر لوبيز.
الممثل ويس ستودي بطل »الست أوف ذي موهيكانز«  وبات 
وقال  »أوسكار«.  جائزة  ينال  األصليين  السكان  من  ممثل  أول 

حان  أنه  هو  قوله  أريد  ما  »كل  حارا:  تصفيقا  لقي  الذي  ستودي 
الوقت. وهي كانت مغامرة رائعة ملؤها التشويق«.

من  فرد  أول  هارجو،  جوي  من  كل  ستودي  تقديم  وتولى 
الشعر،  مجال  في  جائزة  ينال  أميركا  في  األصليين  السكان 

والممثل كريستيان بايل.
وقال بايل الذي تشارك مع ستودي بطولة فيلم »هوستايلز« 
في العام 2017: »قليلة هي الفرص التي تمنح ألفراد القبائل 
نحن  وسعنا  وفي  التمثيل.  أو  اإلخراج  مجال  في  األصلية 

الموجودين في هذه القاعة تغيير الوضع«.
50 سنة على  الجائزة لستودي بعد قرابة  ومنحت هذه 

رفض مارلون براندو »أوسكار« أفضل ممثل عن دوره في 
السكان  يلقاها  التي  بالمعاملة  تنديدا  »ذي غودفاذر«، 

األصليون في أميركا في قطاع السينما.
تكريما  سنة  كل  فخرية  أوسكار  جوائز  وتمنح 

خصص  وقد  القطاع،  في  بارزة  وجوه  لمسيرات 
لتقصير   2009 العام  في  لها  منفصل  احتفال 

مدة الحفل الرئيسي.
جائزة  بمنح  األحد،  مساء  الحفل  وافتتح 

ثالث  رشح  الذي  لينش،  لديفيد  فخرية 
من  لكن  مخرج  أفضل  لجائزة  مرات 

لينش  ويعد  الحظ.  يوفقه  أن  دون 
صنع  حيث  جيله،  مخرجي  أشهر  من 
أفالما ضاربة في مجال السينما مثل 
أيضا  ناجحة  وأعماال  فيلفيت«  »بلو 

»توين  التلفزيون كمسلسل  مجال  في 
بيكس«.

في حفل توزيع جوائز »أوسكار« الفخرية

»هوليوود« تكثف جهودها لتمكني املرأة

شريف عرفة: هذا التكريم من بلدي 
يطوق عنقي

محمد حفظي: السينما المكسيكية عادت 
للصدارة بفضل جيل جديد من المخرجين

القاهرة ــ نهلة العربي

< شريف عرفة

< محمد حفظي

< فيلم ريح سوداء

القاهرة ــ الوسط



في
املرمى

معسكر ثاٍن 
ملنتخب اليد في 
نابل التونسية

شهدت مدينة درنة افتتاح دورة مدربي كرة القدم 
المحليين، من أجل الحصول على الرخصة »D«، بإشراف 
اإلدارة الفنية باالتحاد الليبي لكرة القدم، وبالتعاون مع 

االتحاد الفرعي للجبل األخضر، وسط مشاركة أكثر من 
30 مدربًا محليًا من مختلف مدن ليبيا، وتشتمل الدورة 

محاضرات نظرية وعملية واختبارات في ختام الدورة.

◆

أكد الناطق اإلعالمي لالتحاد الليبي لكرة اليد رحومة 
سوط في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، نجاح 

المعسكر األول لمنتخب ليبيا لكرة اليد الذي ُأقيم 
بمدينة الحمامات التونسية استعدادًا لبطولة أفريقيا 

لكرة اليد في تونس خالل يناير المقبل والمؤهلة 
لكأس العالم بمصر 2021. وأضاف رحومة أن المعسكر 
استهدف 28 العباً محلياً ومحترفاً وأن المعسكر الثاني 

للمنتخب سيكون بمدينة نابل التونسية بداية من 
6 نوفمبر المقبل ويتواصل لثالثة أسابيع، يخوض 

خالله عددًا من المباريات الوديه. وعن نظام بطولة 
أفريقيا بتونس قال: »البطولة ستشهد مشاركة 17 

منتخباً ُوزعت على 4 مجموعات، وجاء منتخب ليبيا في 
المجموعة الثانية بجانب أنغوال والغابون ونيجيريا، 

ويستبعد منها منتخب واحد ويتأهل 16 منتخباً للدور 
الثاني الذي سيكون بنظام خروج المغلوب، والمنتخب 

الحائز على البطولة سيمثل أفريقيا فى أولمبياد 
طوكيو 2020«. يذكر أن الفرق المشاركة في كأس 
أفريقيا لكرة اليد بتونس وزعت عن طريق القرعة 

إلى 4 مجموعات، المجموعة األولى: مصر والكونغو 

الديمقراطية وغينيا وكينيا، والمجموعة الثانية: ليبيا 
وأنغوال والغابون ونيجيريا، والمجموعة الثالثة: تونس 

والكاميرون وساحل العاج والرأس األخضر، والمجموعة 
الرابعة: المغرب والجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.
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يدرس الجهاز الفني الجديد لمنتخب ليبيا بقيادة 
المدير الفني التونسي، فوزي البنزرتي، إعادة 

حارس األهلي طرابلس الدولي محمد نشنوش 
بعد استبعاد من معسكر المنتخب األخير في 

المغرب، حيث توقع الكثيرون قرب غيابه عن 
القائمة الدولية، بعد أعوام من التألق، حيث 

يعد نشنوش من رجال اإلنجازات والمهمات 
الصعبة في الكرة الليبية، فبرز عبر سنوات 

حراس مرمى تناوبوا على حراسة عرين 
المنتخب أمثال عبود والفيتوري وأبونوارة 

ومحمد الغا ورمزي الكوافي وعلي سويدن 
ومصباح شنقب وحارس أجنبي واحد حصل 

على الجنسية الليبية، أوغستين، وعبداهلل 
العمامي وسمير عبود وجمعة إقطيط، إال أن 

نشنوش الوحيد الذي قاد المنتخب الليبي للظفر 
بأول بطولة رسمية للمنتخب الليبي وهي بطولة 

أفريقيا لالعبين المحليين، بل ولعب فيها دورًا 
محورياً بعد أن صارت التصفيات خطوة بخطوة 

عبر ضربات الترجيح، كما أصبح نشنوش في 
السنوات األخيرة الحارس الرسمي للمنتخب الليبي 
ليبقى األفضل في ليبيا عبر 9 أعوام كاملة هي فترة 
زمنية كافية لتجعل منه عميد قائمة المنتخب الحالي. لعب 
نشنوش 109 مباريات ضمن قائمة المنتخب الليبي وفريقه، 

األهلي طرابلس، أمام مختلف المنتخبات واألندية خالل مراحل 
االستعدادات المختلفة، بقي نشنوش على مقاعد البدالء 

كحارس احتياطي لعبود ولم يشارك فعلياً، وبعد إعالن عبود 
اعتزاله أصبح نشنوش الحارس الرئيسي للمنتخب الوطني في 

العام 2012، وسط ترقب لموقفه من القائمة الدولية.

● منتخب ليبيا لكرة اليد
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هل سيكون الظهور 
األخير للممثل الوحيد

الحدث
زين العابدين

بركان

الليبية  الكرة  ممثل  مهمة  أصبحت 
»النصر«،  فريق  أفريقيا،  في  الوحيد 
معقدة وشاقة للغاية عندما زادها صعوبة 
بتعادل مخيب لآلمال أمام فريق »برولين« 
في  المدوية  المفاجآت  صاحب  األوغندي 
بطولة »الكونفدرالية«، وهو الفريق الذي 
أي  وحسابه  ورصيده  جعبته  في  اليملك 
القدم  لكرة  األوعندي  الدوري  في  نقاط 
بعد مضي سبع جوالت لم يتذوق خاللها 
فاز  اللتين  المباراتين  وحتى  الفوز  طعم 
بهما تم سحب نقاطهما ليبقى بال رصيد.

األفريقية  الواجهة  على  الفريق  لكن 
مختلف تمامًا، فهو يمضي بثقة ودون أن 
بطل  أطاح  أن  بعد  خسارة  ألية  يتعرض 
مالوي، ثم بطل رواندا وفاجأ »النصر« في 
لقاء الذهاب باإلسكندرية بعودته بتعادل 

بطعم الفوز.
الذهاب  مباراة  صفحة  طوى  »النصر« 
كمباال،  في  الحسم  لموقعة  العدة  وأعد 
ومن حسن الحظ أن القرعة أنصفته عندما 
الحلقة  »برولين«  مواجهة  في  وضعته 
األضعف بين الفرق المترشحة لهذا الدور، 
لكن لسوء الحظ أن »النصر« وصل لهذا 
الدور ولم يكن في أحسن حاالته وليس 
اإلصابات  نالت  حيث  وقوته،  قواه  بكامل 
العبيه  من  كبير  عدد  من  والغيابات 
البارزين حتى أن الفريق في لقاء الذهاب 
اضطرارية  استبداالت  ثالثة  إلجراء  اضطر 
مكرهًا  لها  بدياًل  وأقحم  اإلصابة،  بداعي 
للخبرة والتجربة ورتم  عناصر شابة تفتقر 
األوغندي  الضيف  مواجهة  في  المباريات 
الثقيل الذي كان أكثر جاهزية بدنية، وهو 
ما أهله لفرض هذه النتيجة المزعجة على 

»النصر«.
الحاسمة  األحد  مباراة  ستشهد  فهل 
أم  الليبية  الكرة  لممثل  األخير  الظهور 
وينتفض  عقب  على  رأسًا  األمور  سيقلب 
في وجه الفريق األوغندي ويعود من بعيد 
ويضع حدًا لطموحاته ومفاجآته األفريقية.

رشح االتحاد األفريقي لكرة السلة الحكم الدولي الليبي المتقاعد، 
محمد البريكي، لحضور دورة المحاضرين الدوليين في مجال 

التحكيم، التي تقام في ساحل العاج في األسبوع األول من نوفمبر 
المقبل، كما فرض حكم السلة الدولي الليبي، هيثم الساروي، 

نفسه ضمن حكام الصف األول في إدارة مباريات بطولة األندية 
العربية المقامة في مدينة سال المغربية.

◆

الوسط - محمد ترفاس
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● البريكي

النصر يتعثر ذهابا ويؤجل الحسم إلى »كمباال« بالكونفدرالية 

الحديدية ضمن ألعاب 
»التضامن اإلسالمي«

معسكر خارجي للمالكمة 
قبل التوجه للعراق

أكد أمين عام االتحاد الليبي للكرة الحديدية 
محمود الطويل، في تصريح خاص إلى جريدة 

»الوسط«، أن اجتماعًا عـقد على هامش 
بطولة تركيا للكرة الحديدية تخصص الرافا. 
جاء ذلك بحضور رئيس االتحاد الدولي موتلو 

تركمان، ورئيس اتحادي البحر المتوسط 
واألفريقي، وأمين عام االتحاد الدولي 

محمد ياسين، ورئيس االتحاد العربي للكرة 
الحديدية مصطفى عكاشة، وممثلي دول ليبيا 

وماليزيا وإيران وتركيا وباكستان.
تم االتفاق خالل االجتماع على إنشاء االتحاد 

اإلسالمي للكرة الحديدية عقب البطولة 
اإلسالمية التي سينظمها االتحاد التركي للكرة 
الحديدية العام المقبل بمدينة كيمير التركية.

يشار إلى أنه تم اعتماد رياضة الكرة 
الحديدية كإحدى الرياضات التنافسية في 
دورة األلعاب الرياضية للتضامن اإلسالمي 

المقبلة في مدينة كونيا التركية.

يخوض المنتخب الوطني لناشئي المالكمة 
معسكرًا استعداديًا في تونس قبل التحول 
إلى العراق، للمشاركة في البطولة العربية 

للمالكمة لفئة الناشئين.
من جانبه قال المدرب الوطني، عبد الحكيم 

عمار، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: 
»تم اختيار أربعة مالكمين من فئة الشباب في 

هذه البطولة، اثنين من طرابلس وواحد من 
بنغازي وواحد من الخمس، حسب نتائجهم 

األخيرة، وهم المالكم عبدالمعز سمومة 
من االتحاد العسكري، والمالكم محمد عمر 

من نادي بوسليم، والمالكم يزن محمد من 
الخمس، والمالكم فرج المقبي من بنغازي«.

وعن عدد المالكمين الليبيين المشاركين 
فيها قال: »حاليًا سبعة رياضيين وسيتم 

اختيار أربعة منهم فقط وممكن يزيد واحد 
أو ينقص، األسماء المختارة حاليًا هم: 

مؤيد عكاشة وأكرم انبيه وعاصم دوكو 
وعبدالباسط عبدالمجيد وامحمد المقصبي 

ومحمد بالراشد وأسامة البركوس، ويتدربون 
حاليًا استعدادًا للبطولة، وسيتم اختيار أربعة 

منهم«.

● جانب من تدريبات فريق النصر في معسكر القاهرة

أولى المواجهات العام 1972 بلقاء األهلي طرابلس وسيمبا.. وتجددت المواجهة بين النصر وكمباال العام 1985

التعادل  نتيجة  األوغــنــدي  برولين  فريق  فــرض 
فريق  مستضيفه  على  لهدفين  بهدفين  اإليجابي 
جمعت  التي  ــى  األول الــذهــاب  مــبــاراة  في  النصر 
الفريقين األحد الماضي بملعب برج العرب بمدينة 
من  مكرر  الـ32  دور  ضمن  المصرية  اإلسكندرية 
النصر  فريق  وكان  األفريقية.  الكونفدرالية  بطولة 
هو المبادر والسباق الفتتاح باب التسجيل في وقت 
مبكر من انطالق صافرة البداية عن طريق هدافه 
النصر  فريق  ويستفد  يستثمر  ولم  المهدي،  معتز 
من هذه البداية واألسبقية المعنوية على صعيدي 
النتيجة واألداء، لينجح الفريق األوغندي قبل نهاية 
التعادل، وفي  زمن الشوط األول في إدراك هدف 
نسبية  صحوة  النصر  فريق  عرف  الثاني  الشوط 
وتمكن من استعادة توازنه عن طريق ركلة جزاء 
تقدم لها مهاجمه خالد مجدي، ونجح من خاللها 
تفوق  لكن  لفريقه  الثاني  الفوز  هدف  إحــراز  في 
تدم  لم  الثاني  الفوز  بهدف  وفرحته  النصر  فريق 
ليمنح  مفاجئ  بشكل  ليتراجع  عاد  حيث  طويال، 
إلى  للوصول  األوغندي  للفريق  الفرصة  ويسهل 
الثاني،  التعادل  الثانية مسجال هدف  للمرة  شباكه 
الفريقين  بتعادل  األول  الــذهــاب  لقاء  لينتهي 
الكرة  ممثل  مهمة  لتتعقد  منهما،  لكل  بهدفين 
الليبية الذي سيخوض لقاء العودة الحاسم بملعب 
العاصمة األوغندية كمباال، األحد المقبل، الموافق 
كان  صعبة  مهمة  في  نوفمبر  شهر  من  الثالث 
أحسن  لو  تفاديها  الليبية  الكرة  ممثل  بإمكان 
كانت  حيث  بحذر،  معه  والتعامل  منافسه  قــراءة 
التي  المجانية  والهدايا  باألخطاء  مليئة  المباراة 
األوغندي  الفريق  لضيفه  النصر  فريق  قدمها 
بطولة  صعيد  على  المدوية  المفاجآت  صاحب 

الكونفدرالية األفريقية.

إخفاق محلي ونجاح أفريقى 
الذي  الهوية  والمجهول  المغمور  الفريق  فهذا 
االستقرار  عدم  من  حالة  ويعيش  األمرين  يعاني 
إنه خاض سبع  حتى  األوغندي،  بالدوري  والتوازن 
وسجل  منها  مباريات  خمس  نتائج  فقد  مباريات 
نقاط  سحب  تم  لكنه  فقط،  مباراتين  في  الفوز 
وإشراكه  إداريـــة  مخالفات  نتيجة  الست  الفوز 
الئحة  ليتذيل  ــراءات،  اإلجـ مستوفي  غير  العبين 
مشاركته  خالل  الفريق  لكن  نقاط،  دون  الترتيب 
كأس  بطولة  في  تاريخه  في  ــى  األول األفريقية 
الكونفدرالية األفريقية يقدم المفاجأة تلو األخرى، 
حتى إنه لم يفقد نتيجة أي مباراة حتى اآلن، حيث 
استهل مشواره األفريقي هذا الموسم بتأهله على 
حساب فريق ماسترز بطل ماالوي، بعد فوزه ذهابا 
بملعبه بثالثية هدافه إيفان بوجيري وتعادل إيابا 
خارج ملعبه دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني، 
رواندا،  الذي واجه فيه فريق جمعية كيغالي بطل 
بالتعادل  بكيغالي  األول  الذهاب  لقاء  انتهى  حيث 

كمباال  بالعاصمة  اإلياب  لقاء  وفي  لهدف،  بهدف 
بفضل  لهدف  بهدفين  ملعبه  على  برولين  فاز 
الدور  إلى  ليتأهل  بوجيري  إيفان  هدافه  ثنائية 
ممثل  النصر  فريق  فيه  واجــه  ــذي  ال مكرر،   32
بوجيري  إيفان  مهاجمه  ويتصدر  الليبية  الكرة 
الكونفدرالية األفريقية  الئحة هدافي بطولة كأس 

برصيد خمسة أهداف. 

برولين الثالث أمام الفرق الليبية
فرق  جمعت  التي  الكروية  المواجهات  هي  قليلة 
األندية الليبية بفرق األندية األوغندية رسميا على 
صعيد بطوالت ومسابقات األندية األفريقية، حيث 
العام  مرة  ألول  رسميا  المواجهات  أولى  انطلقت 
العام  طرابلس  األهلي  فريق  التقى  حين   ،1972
نتيجة  وأسفرت  األوغندي،  سيمبا  بفريق   1972
الفريقين  تعادل  بطرابلس عن  األول  الذهاب  لقاء 
طرابلس  األهلي  هــدف  وسجل  لهدف.  بهدف 
مهاجمه علي األسود، ونجح فريق سيمبا في الفوز 
بثالثة  إيابا  فوزه  عقب  الثاني  الدور  إلى  والتأهل 
أهداف لصفر، ثم تجددت المواجهات للمرة الثانية 
األفريقية  مشاركته  في  النصر  فريق  التقى  حين 

الثالثة العام 1985 بفريق كمباال سيتي األوغندي، 
فوز  عن  بكمباال  األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث 
فريق كمباال بهدف لصفر، وتمكن النصر من الفوز 
العيساوي،  فوزي  نجمه  أحرزه  لصفر  بهدف  إيابا 
طريق  عن  التأهل  بطاقة  النصر  فريق  ليحسم 
تناوب  لهدفين،  أهــداف  بأربعة  الترجيح  ركــالت 
رمضان  وعلي  القزيري  عمر  من  كل  إحرازها  على 
وعزالدين بلقاسم وفوزي العيساوي، ثم عاد فريق 
مواجهة  ثالث  في  الثانية  للمرة  األوغندي  كمباال 
فريق  والتقى   ،1986 العام  أوغندية  ليبية  رسمية 
أقيم  الذي  األول  الذهاب  لقاء  أسفر  الظهرة، حيث 
الذي سجل  الظهرة  فريق  فوز  عن  بنغازي  بملعب 
أول انتصار أفريقي له في أول مشاركة أفريقية له 
المبروك  محمد  أحرزهما كل من  لهدف،  بهدفين 
ومحمد بحر من ركلة جزاء، لكن الفريق األوغندي 
نجح في حسم بطاقة الترشح لصالحه، حين فاز في 

لقاء العودة بهدفين لصفر.
أول هدف أفريقي من ركلة جزاء

بدأت  األفريقية  النصر  فريق  مشاركات  أن  رغم 
 1979 العام  بــدأت  عاما  أربعين  من  أكثر  قبل 
بمواجهة مغاربية ولقاء جوار جمعه بفريق شباب 

األفريقية  مسيرته  عبر  وخاض  الجزائري،  بلكور 
مختلف  على  رسمية  دولية  مباراة   38 الطويلة 
الذي  الهدف  فإن  والعربية،  األفريقية  الواجهات 
في  جزاء  ركلة  من  مجدي  خالد  مهاجمه  أحــرزه 
هدف  أول  يعد  األوغندي  برولين  فريق  شباك 
حيث  جزاء،  ركلة  من  النصر  فريق  يحرزه  أفريقي 
كانت  األولى  جزاء  ركلتي  الفريق  أهدر  أن  سبق 
حين  الثانية،  األفريقية  مشاركته  في   1983 العام 
فرصة  العمامي  بوبكر  وقتها  الفريق  قائد  أضاع 
إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء في مباراة النصر 
لتنتهي  بنغازي،  بملعب  الغاني  وايز  اليفن  وفريق 
لهدف،  هدف  اإليجابي  بالتعادل  الذهاب  مباراة 
الثانية واألخيرة كانت خالل مباراة اإلياب  والركلة 
الثانية أمام الرجاء البيضاوي المغربي، حين أهدر 
تسجيل هدف  فرصة  المهدي  معتز  الفريق  هداف 
انتهت  التي  ــاب  اإلي مباراة  في  جــزاء  ركلة  من 
بالتعادل اإليجابي بهدف لصفر، بينما كانت ركلة 
الثاني  الهدف  مجدي  خالد  منها  أحرز  التي  الجزاء 
أفريقيا،  الثالثة  هي  األوغندي  برولين  شباك  في 
وشهدت إحراز أول هدف أفريقي لفريق النصر من 

ركلة جزاء.

نجم: لم يكن يومنا وسنكافح 
نجم،  عالء  النصر،  لفريق  المساعد  المدرب  عبر 
والنتيجة  فريقه  أداء  مستوى  على  رضاه  عدم  عن 
األولى  الذهاب  مباراة  عليها  انتهت  التي  المخيبة 
عانى  النصر  فريق  أن  نجم  وأكــد  باإلسكندرية، 
الفريق  إن  حتى  والغيابات،  اإلصابات  جراء  كثيرا 
افتقد لجهود عدد كبير من العبيه البارزين، الذين 
لكان  للفريق  األساسية  التشكيلة  ضمن  وجدوا  لو 
هي  جاهزيتهم  عدم  لكن  أفضل،  والنتيجة  األداء 
تعويضهم  ليتم  الحسابات  خــارج  جعلتهم  التي 
بعناصر شابة قليلة الخبرة والتجربة. وتابع قائال إن 
الفريق األوغندي رغم أنه يتأخر على مستوى الئحة 
الترتيب بالدوري األوغندي فإن وجوده في مسابقة 
رسمية تنافسية جعلت منه فريقا جاهزا على األقل 
حاال  أفضل  فيها  كان  التي  البدنية،  الناحية  من 
إن  اإلصابات، حتى  أنهكته  الذي  النصر،  فريق  من 
استبداالت  بثالثة  قام  الذهاب  مباراة  خالل  الفريق 
من  كثيرا  أفقده  مما  اإلصابة،  بسبب  اضطرارية 
سنذهب  قائال:  واختتم  وفاعليته.  وقوته  توازنه 
لحظة  آخــر  حتى  حظوظنا  عــن  للدفاع  لكمباال 

فالترشح لم يحسم بعد.

هدف خالد مجدي األول من ركلة جزاء بعد أربعين عاما وسط مسيرة أفريقية طويلة 
امتدت إلى 38 مباراة دولية رسمية على مختلف الواجهات األفريقية والعربية

الوسط - زين العابدين بركان

إدارة  مجلس  رئيس  مع  حوارا  »الوسط«،  جريدة  أجرت 
هامش  على  العيوري،  محمد  برقدالين،  الطالئع  نادي 
أقيمت  التي  التاسعة،  الحديدية  للكرة  ليبيا  بطولة 
التي تبعد عن مدينة طرابلس نحو  بمدينة رقدالين، 
وقال:  التونسية،  الحدود  من  والقريبة  كلم،   120
الحدث  هذا  استضافة  في  نجحت  رقدالين  »مدينة 
أسهم  من  كل  المناسبة  بهذه  ونشكر  الرياضي، 
في هذا النجاح، وبشهادة جميع الضيوف من عميد 
البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، والجهات االعتبارية 
كل  وجدوا  الذين  رقدالين  وضيوف  المدينة،  بهذه 
وسائل  جميع  نشكر  لذا  الضيافة،  وكرم  الترحاب 
الحدث  التي واكبت هذا  )الوسط(  اإلعالم، ومن بينها 
الرياضي، ونرجو نقل الصورة الصادقة عن هذا الحدث«.
وعن النشاط الرياضي لنادي الطالئع، قال العيوري: »النادي 
تأسس في العام 1967، شارك في تأسيسه في تلك الفترة عدد 
من أهالي مدينة رقدالين، كما حقق النادي عدة إنجازات على 
مستوى ليبيا، كان له فريق في الممتاز في الكرة الطائرة، ويوجد 
مستوى  على  الثانية  الدرجة  فرق  ضمن  الطائرة  فريق  حاليا 
بطولة  على  الطالئع  نادي  وتحصل  والجبل،  الغربية  المنطقة 
المنطقة الغربية سنة 1993، كما تحصل على بطولة ليبيا لفئة 
فريق  على  وتفوقه  طرابلس،  األهلي  مع  تعادله  بعد  البراعم، 

االتحاد في مدينة الزاوية، وتحصلنا على بطولة البراعم«.
وعن األلعاب التي يحتضنها النادي، قال العيوري: »لدينا عدة 
ألعاب فردية من بينها الشطرنج، تنس الطاولة، الكرة الحديدية، 
كرة القدم براعم وأشبال وأواسط وكبار، واليوم النادي يستضيف 
بطولة ليبيا للكرة الحديدية في نسختها التاسعة بعد ثقة االتحاد 
العام للعبة في منح االستضافة لمدينة رقدالين، ونحيي بهذه 
المناسبة اإلخوة في االتحاد العام للكرة الحديدية«. وعن 
الطالئع  نادي  يحتويها  التي  والمرافق  التحتية  البنى 

برقدالين، قال: »أوال نحيي الدكتور بشير القنطري، رئيس هيئة 
الضيافة  صالة  وتجهيزه  معنا،  وقوفه  على  والرياضة،  الشباب 
تجهيزا كامال منذ نحو أسبوعين، وملعب للكرة الحديدية نسبة 
اإلنجاز وصلت فيه إلى %70، والسياج الخارجي للملعب الرئيسي 

نسبة اإلنجاز فيه وصلت إلى 80%«.
وأضاف: »تقدمنا بملف يحتوي على طلب إنشاء قاعة لأللعاب 
الفردية، وتم التعاقد عليها منذ نحو عشر سنوات، ولم تنفذ رغم 
أن الشركة تسلمت الموقع، وكذلك إنشاء ملعب جانبي لتدريب 
فلدينا  األرضي،  التنس  لكرة  ملعب  إنشاء  مع  السنية  الفئات 

مواهب في هذه اللعبة«.
كانت  الماضي  العام  »في  قائال:  حديثه،  العيوري  واختتم 
هناك زيارة للجنة من هيئة الشباب والرياضة، مكونة من إدارة 
الهيئة  أن  وأكدت  النادي،  وزارت  المتابعة،  وإدارة  المشروعات 
ستقف مع النادي، وتذلل كل الصعاب، ومن بينها إصالح طريق 

النادي. األمور تعتبر جيدة وفي تقدم مستمر«.

العيوري: ننتظر تنفيذ مشروعات 
نادي الطالئع برقدالني

طرابلس - الصديق قواس

● العيورى أثناء حديثه مع الوسط

● نشنوش

املحترفون هدف جهاز
»الفرسان« الجديد

يولي الجهاز الفني الجديد لمنتخب ليبيا األول لكرة القدم بقيادة 
التونسي فوزي البنزرتي اهتماًما خاًصا لمجموعة المحترفين 

في ظل غياب الدوري الليبي المحلي، وعلى رأسهم أحمد بن 
علي وحمدو الهوني وأنيس سلتو ومهند عيسى والمعتصم 

المصراتي وبدر حسن ومحمد الترهوني ومفتاح طقق ومؤيد 
الالفي ومحمد صولة وعلي معتوق وصالح الطاهر وسند 

الورفلي، حيث دارت قائمة المنتخب الوطني األخيرة في عهد 
المدرب جالل الدامجة في إطار: أحمد عزاقة ومراد الوحشي 

وجواد رزق وناجي دارة والمعتصم صبو وأحمد التربي وطالل 
فرحات ومحمود عكاشة وأحمد المقصي وأبوبكر بوعقيلة 

وسفيان بن عمران ومحمد مفتاح والشامخ العبيدي وعبداهلل 
العرفي وربيع الشادي ومهند أبوعجيلة وعمران سالم وإبراهيم 

أبودبوس وسالم المسالتي ومعتز المهدي وفرج مرسال.
جدد المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف بصفوف 

فريق »كروتوني« المشارك في مسابقة دوري الدرجة الثانية 
اإليطالي خطفه األضواء، بعدما قاد فريقه للفوز على فريقه 

السابق »بيسكارا« بنتيجة ثالثة أهداف دون رد، ضمن منافسات 
الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية اإليطالي لكرة القدم، 

ودخل الدولي الليبي ضمن التشكيلة المثالية لألسبوع السادس من دوري 
الدرجة الثانية اإليطالي المعروف باسم »السيريا بي«، بعد المستوى المميز 

الذي ظهر به الالعب مع فريقه في الجولة األخيرة من البطولة، حيث استطاع 
بن علي أن يمنح فريقه األفضلية بعد سبع دقائق من انطالق المباراة 

بتسجيله الهدف األول عقب اختراق دفاعات »بيسكارا«، ليعود نفس الالعب 
عند الدقيقة 17، ويضيف هدفه الشخصي الثاني من كرة رأسية، وقبل 

نهاية المباراة بأربع دقائق ختم زميله جيوفاني كروكياتا مسلسل األهداف 
بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليعلن بن علي مجددًا 

وجوده بين قائمة المحترفين البارزين في الدوري اإليطالي.
ويتصدر بن علي قائمة المحترفين بعد التألق الالفت للنظر مع »كروتوني« 

اإليطالي بعد أن بات على بعد خطوات من الصدارة، وكان بن علي ُاختير كأفضل 
العب في »كروتوني« اإليطالي لموسم )2019-2018(.



لفريق  المساعد  المدرب  »الوسط«  جريدة  التقت 
في  نجم،  ــاء  ع »الــنــصــر«،  بــنــادي  األول  الــكــرة 
من  ساعات  قبل  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
األوغندية كمباال؛  العاصمة  إلى  الفريق  بعثة  توجه 
 23 الـ  دور  إياب  ضمن  »برولين«  فريق  لماقاة 
األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  تصفيات  من  مكرر 
المعروفة باسم »الكونفدرالية«، األحد المقبل، بعد 
أن تعادل الفريقان ذهابًا في اإلسكندرية بهدفين 
لتحديد  العودة  لقاء  انتظار  في  هدفين،  مقابل 
المتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة، على خلفية 
تحول فريق »النصر« من دوري أبطال أفريقيا التي 
كان منافسًا فيها إلى »الكونفدرالية«، وسط وداع 
الخارجية،  البطوالت  في  الليبية  لألندية  جماعي 
بدأت بإخفاق »االتحاد« في بطولة »الكونفدرالية«، 
ثم »األهلي بنغازي« في البطولة العربية، ثم تحول 
صعيد  على  الباقي  الوحيد  األمل  ليصبح  »النصر« 
يخسر  أن  قبل  الخارجية،  المنافسات  في  األندية 
التأهل  فرصة  المحليين  لاعبين  الوطني  المنتخب 
الـ»شان«،  األفريقية  األمم  كأس  إلى  تونس  أمام 
»الوسط« على  كلها محاور نقاش طرحتها جريدة 

مائدة الحوار مع عاء نجم، في السطور التالية..
● في البداية.. حدثنا عن فرص وحظوظ »النصر« 
ــاب  اإلي لقاء  خــال  »برولين  فريق  عبور  فــي 

بالعاصمة كمباال؟
تحقق  فما  وبقوة،  موجودة  زالــت  ما  الفرصة 
نتيجة  تداركه، فهي  الذهاب يمكن  نتيجة في  من 
الحقيقية  الدوافع  لنا  توافرت  وإذا  بهدفين،  تعادل 
العودة، ومن  في  المكسب  تحقيق  يمكن بسهولة 
الفريق  على  فما الحظته  التأهل،  بطاقة  اقتاع  ثم 
الصعب،  أو  المرعب  بالفريق  ليس  أنه  األوغندي 
على  عليه  الفوز  ويمكن  جدًا  عادي  فريق  هو  إنما 
الظروف  بعض  ــوال  ول جماهيره،  ووســط  أرضــه 
لكننا  مصر،  في  مطمئنة  نتيجة  لحققنا  المعاكسة 
ومحاصرون  مقيدون  ونحن  الــمــبــاراة  خوضنا 
الجيد تارة أخرى،  باإلصابات تارة وعدم االستعداد 
وأن  الثاني،  اللقاء  في  الظروف  تتحسن  أن  ونأمل 

يساعدنا التوفيق في عبور الفريق األوغندي.
على  السلبي  تأثيرها  حجم  وما  اإلصابات  ما   ●

الفريق؟
فريق »النصر« بشكل عام يعاني عدم االستعداد 
بشكل جيد، مثله مثل أي فريق ليبي؛ بسبب غياب 
مسابقة الدوري العام الممتاز في ليبيا، وهي نقطة 
أن  ونأمل  علينا،  السلبية  آثارها  ولها  جدًا،  مهمة 
يكون العب بحجم ووزن عبد اهلل بلعم في الموعد، 

مهم  العــب  وهــو  األول،  اللقاء  في  غــاب  أن  بعد 
والتحق  اإلصابة،  بسبب  لفترة  غاب  فقد  ومحوري، 
من  وكــان  اإلسكندرية،  لقاء  من  ساعة   48 قبل 
الاعب  هناك  كذلك  به،  والدفع  المجازفة  الصعب 
صدام الورفلي، وال أعلم مدى إمكانية إشراكه في 
لقاء كمباال، لكنه سجل غيابًا في اللقاء األول، حتى 
أن مشاركة معتز المهدي وخالد مجدي جاءت دون 
التعادل،  أنهما صاحبا هدفي  رغم  منهما،  المتوقع 
عليهما  تتوقف  ما  وكثيرًا  التهديفية،  والمبادرة 
والتركيز  فرصة،  أضاعا  لكنهما  »النصر«،  أهداف 
فريق  عمًوما  لكن  صورته،  كامل  في  يكن  لم 
وقادر  وواعدة،  عناصر شابة  جيد، ويضم  »النصر« 
التعويض، وما تحقق من نتائج سلبية يمكن  على 
المسابقات  تعود  أن  شيء  أهم  بسهولة،  تداركه 

المحلية إلنقاذ العبينا عمومًا من اإلصابات.
● هل ترى عاقة بين غياب الدوري والمسابقات 

المحلية عمومًا وتكرار اإلصابات في الفريق؟

»النصر«  فريق  في  ليس  قوية،  العاقة  طبعًا، 
استثناء،  دون  األندية  جميع  في  وإنما  فحسب، 
التدريبات  على  يعتمد  فريق  بين  شاسع  فالفارق 
وبين  فقط،  وديــة  مباريات  لخوض  والتجمعات 
الــداخــل  فــي  رسمية  منافسات  يــخــوض  فــريــق 
وأقل  للغاية،  متواضع  »برولين«  ففريق  والخارج، 
منا فنيًا، لكنه األجهز على الصعيد البدني ومن ثم 
الفني، فأي فريق يحتاج إلى اإلعداد البدني لفترة ال 

تقل عن 8 أسابيع، لضمان الوصول إلى 70 أو 80 
% من اللياقة البدنية المطلوبة، بعدها تأتي اللياقة 
الفنية بتتابع المباريات وتدرجها، وهو ما لن يفعله 
الليبية،  األندية  وجميع  »النصر«  فريق  به  يمر  أو 
الخروج  سر  نفسه  الوقت  في  لك  يفسر  ما  وهو 
و»الكونفدرالية«  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  المبكر 
البطولة  في  بنغازي  واألهلي  لاتحاد،  بالنسبة 
العربية، وأخيرًا المنتخب الوطني لاعبين المحليين 
ببعضها  موصولة  ــور  أم فكلها  ــان«،  ـــ»ش ال في 

البعض، وذات صلة وثيقة.
● هل تتوقع صعوبة لقاء العودة في كمباال ومن 

ثم التمهيد للخروج وتوديع البطولة؟
الليبية،  الــكــرة  جمهور  طمأنة  أود  ــًا،  إطــاق
العبين  يضم  فالفريق  »النصر«،  نادي  وتحديدًا 
 22 والمتوسط  ممتاز،  األعمار  فمعدل  صــغــارًا، 
كما  عامًا،   23 مجدي  خالد  المهاجم  فمثًا  عامًا، 
يعني  وهذا  األواسط،  من  العبين   9 الفريق  يضم 

أن المستقبل لنا، لكن بشرط أن تعود المسابقات 
وعلى  لانتظام،  األشكال  من  شكل  بأي  المحلية 
أن  ليبيا  في  الكرة  إدارة  على  القائمين  جميع 
من  السلبية  اآلثار  ألن  شديد،  باهتمام  ذلك  يعوا 
لقاء  عن  أما  جدًا،  كبيرة  المحلية  المسابقات  غياب 
»كمباال«، فإذا تخلت عنا الظروف المعاكسة يمكننا 

بسهولة خطف الفوز هناك.
العام  ــدوري  ال مسابقة  تعود  أن  يمكن  هل   ●

الليبي قريبًا في تقديرك الشخصي؟
- أتمنى ذلك، فاألمر صعب للغاية، كما أوضحت، 
وإذا لم يتحرك القائمون على إدارة الكرة في ليبيا، 
فالقادم سيكون مؤلماً وصعباً جدًا، فا أستبعد أن 
أجياالً  هناك  أن  واألخطر  دولية،  عقوبات  تفرض 
يسمع  أن  دون  لانقراض،  الطريقة  بهذه  مهددة 
 2011 أعــوام  في  بالفعل  حدث  واألمــر  أحــد،  عنها 
كانت  حقيقية  مواهب  فهناك  و2014،  و2013 
فاعبو  األزمة،  تتكرر  واآلن  أفضل،  مكانة  تستحق 
قرار  ينتظر  الجميع  تامة،  راحة  في  الليبية  األندية 
العبو  يستثمر  لم  وإذا  المحلية،  المنافسات  عودة 
سيكون  هــذه،  األفريقي  التواجد  فرصة  »النصر« 
ليبيا،  في  والجلوس  المصير  نفس  هو  مصيرهم 
المستقبلية، وهي  القرارات  عنه  لما ستسفر  انتظارًا 
التي  التحفيزية  الدوافع  إلى  تضاف  جديدة  نقطة 
أطلقناها لاعبين، بضرورة الحفاظ على فرصهم في 
التواجد ببطولة »الكونفدرالية«، إلنقاذ أنفسهم من 

الجلوس في المنزل.
البنزرتي  فوزي  التونسي  دور  ترى  أخيرًا.. كيف   ●
هذا  وسط  ليبيا  لمنتخب  الجديد  الفني  المدير 

الكم من المشاكل؟
مسكن  عــن  عــبــارة  البنزرتي  مــع  التعاقد   -
شك،  با  كبير  اسم  هو  مزمن،  لصداع  »بانادول« 
وإضافة ألي مكان، لكن بشرط أن تتوفر له األجواء 
سحرية،  بعصا  مــزودًا  ليس  ألنه  للنجاح؛  الصحية 
مهما  مــدرب  أي  يعجز  مشاكل  من  ذكرته  ومــا 
فابد  القدم،  كرة  عالم  في  وحجمه  اسمه  كان 
50 العبًا محترفًا  الجهود، فهناك  تكاتف جميع  من 
المنتخب  قائمة  في  عليهم  التركيز  سيكون  مثًا، 
المنافسات، في حين  22 العبًا ألداء  أفضل  الختيار 
االعتبار وجود  ما وضعنا في  إذا  ألف العب  يتواجد 
فئات سنية متنوعة ما بين ناشئين وأواسط داخل 
المنتخبات  في  مكان  جميعًا  لهم  يكون  لن  ليبيا، 
الوطنية، وهي أزمة كبيرة فعًا، لكن إذا ما نشطت 
للبنزرتي،  المدى  طويل  عقد  عمل  وتم  الدوريات، 

أعتقد ستكون هناك نتائج إيجابية أفضل بكثير.

المدرب  مع  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  تعاقد  خطوة  القت 
التونسي، فوزي البنزرتي، لتدريب المنتخب الوطني األول لكرة 
وبعد  الرياضي،  الوسط  في  مختلفة  آراء  الثانية  للمرة  القدم 
المنتخب، حيث سبق  أول مرة تدريب  عشر سنوات على توليه 
وجاءت   ،2009 إلى   2007 من  المتوسط«  »فرسان  قاد  أن 
الـ»شان« في عهد  التأهل لنهائيات  الخطوة عقب اإلخفاق في 
الفني  المدير  الدامجة،  جال  بقيادة  السابق  الوطني  الجهاز 
التونسي،  المنتخب  من  الخسارة  بعد  منصبه  من  المستقيل 
عن  االعتذار  تقديم  مع  استقالته  الدامجة  تقديم  أعلن  حيث 
إلى  التأهل  في  اإلخفاق  بعد  الوطنية،  مهمته  استكمال  عدم 
المعروفة  المحليين  لاعبين  المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة 

باسم الـ»شان«، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.
محل  االستقالة  أن  مصادرها  من  »الوسط«  جريدة  وعلمت 
جدل واسع، بين مؤيد ومعارض لها، بسبب أن االستقالة جاءت 
في  تونس  مباراة  تسبق  حيث  وصعب،  حساس  توقيت  في 
 »2021 الـ»كان  األفريقية  األمم  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات 
المقرر إقامتها أيضا في الكاميرون، لكن خسارة المنتخب الليبي 
في  نظيف  بهدف  تونس  أمام  وإيابا  ذهابا  المحليين  لاعبين 
ملعب رادس و)2/1( في مدينة سا المغربية، وإخفاق »فرسان 
بظاله  ألقى  الـــ»شــان«  بطولة  نحو  التأهل  في  المتوسط« 
قرعة  وضعت  حيث  الليبي،  المنتخب  مستقبل  على  المظلمة 
التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة األمم األفريقية للمحترفين 
ليبيا في مواجهة تونس مجددا ضمن  2021« منتخب  الـ»كان 

المجموعة العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا االستوائية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها جال الدامجة 
الثاثة  الشهور  خال  خاض  حيث  الوطني،  المنتخب  مهمة 

أمام  وديــا  خسر  ورسمية،  وديــة  بين  مباريات  ست  األخيرة 
بهدفين  النيجر  على  وفاز  مقابل،  دون  بهدف  فاسو  بوركينا 
أمام  المغرب بهدف، وتعادل سلبيا  أمام  دون مقابل، وتعادل 
فقد  الـ»شان«  في تصفيات  رسميا  أما  أهداف،  موريتانيا دون 
لم  الست  المباريات  وخال  وإيابا،  ذهابا  تونس  أمام  خسر 
على  كدليل  فقط  أهــداف  أربعة  إال  الوطني  المنتخب  يسجل 
الدامجة  إقالة  لتتم  المنتخب،  منه  عانى  الذي  التهديفي  العقم 
الرياضي، وسط  أثار استهجان الوسط  بطريقة غير أدبية مما 
المؤتمر  غاب  حيث  البنزرتي،  مع  التعاقد  لطريقة  انتقادات 
ولماذا  وأهدافه،  التعاقد  تفاصيل عن  يتم نشر  ولم  الصحفي، 
ستة أشهر، وهل سيستمر أم ال في حالة الترشح ألمم أفريقيا 

الـ»كان«؟.
يعتبر  ما  بين  اختلفت  واإلعاميين  الليبية  الكرة  نجوم  آراء 

بشكل  الخطوة  هذه  مع  التعامل  وعلينا  واقعا  أصبح  األمر  أن 
إيجابي، وبين من اعتبر الخطوة هدرا للمال خصوصا أن الرقم 
ألف   180 هو  أشهر  ستة  خال  البنزرتي  عليه  سيحصل  الذي 

إذا ما وضع في  الليبية،  الكرة  دوالر في رقم ضخم وكبير في 
االعتبار أن الجهاز الفني الوطني السابق بقيادة جال الدامجة 
يسأل عن حقوقه المالية للمرة الثانية، دون أن يحصل على أي 
الدامجة بحقوقه، دون أن يجد أي رد  حقوق، فكثيرا ما طالب 

فعل من أي مسؤول.
في البداية يرى نجم فريق الوحدة والمنتخب الوطني وعضو 
اإلعام  على  اآلن  أنه  جرانة  عبدالرزاق  السابق  الكرة  اتحاد 
وصفحة  الجميع،  فوق  وليبيا  الخطوة  هذه  يؤيد  أن  الرياضي 
البنزرتي هو المدرب وال بد من دعمه من أجل  انتهت، واآلن 
 .2021 األفريقية  الـ»كان«  لنهائيات  التأهل  هو  والهدف  ليبيا 
والمحلل  السابق  الوطني  والمنتخب  طرابلس  األهلي  نجم  أما 
الرياضي الحالي، نادر كارة، فاعتبر الخطوة غير مفيدة وليست 
المنتخب  مع  ناجحة  ليست  السابقة  البنزرتي  وتجربة  إيجابية، 

للتعاقد  صحيحة  قواعد  دون  التعاقد  طريقة  وانتقد  الليبي، 
الدامجة  جال  عن  االستغناء  وانتقد  بل  ــداف،  األه وتحديد 
الزوي،  عياد  المعروف،  الرياضي  اإلعامي  جيدة.  غير  بطريقة 
واألهــداف  المالية  التعاقد  تفاصيل  بنشر  الكرة  اتحاد  طالب 
كتاب  البنزرتي  فوزي  أن  معتبرا  التعاقد،  جاء  وكيف  والمدة، 
أنه  رغم  معه،  السابق  التعاقد  خال  من  الليبية  للكرة  مفتوح 
الليبي،  المنتخب  مع  األولى  تجربته  أثناء  عديدة  أخطاء  ارتكب 
للشفافية  ترسيخ  ــك  وذل عقده  تفاصيل  كشف  من  بد  وال 
حق  من  وهي  التفاصيل  هذه  كل  معرفة  إلى  داعيا  الغائبة، 
محمد  السابق،  الدولي  والحكم  المراقب  أما  الرياضي.  الوسط 
بعض  واعتبر  الحالي،  الليبي  الكرة  اتحاد  فانتقد  عبداهلل، 
لديهم  وليس  الليبية،  الكرة  لقيادة  مؤهلين  غير  أعضائه 
اتحاد  يتعاقد  »كيف  عبداهلل:  وقال  برنامج،  أي  لوضع  القدرة 
التي  وهي  فنية،  لجنة  وجود  دون  للمنتخب،  مدرب  مع  الكرة 
مدرب  أي  اسم  اقتراح  مسؤوليتها  تكون  أن  المفترض  من 
الحالية  المجموعة  هدف  الوطنية،  للمنتخبات  أجنبي  أو  محلي 

في اتحاد الكرة التمسك بالكرسي والبقاء أطول فترة ممكنة«.
مهمتها  فنية  لجنة  تشكيل  بصدد  الكرة  اتحاد  أن  الطريف 
الطواقم  الختيار  الليبية،  القدم  لكرة  رؤية  ووضع  التخطيط، 
لرئاسة  عــديــدة  المقترحة  ــاء  واألســم للمنتخبات،  الفنية 
السابق،  في  مرة  أكثر من  تشكيلها  تم  التي  اللجنة،  وعضوية 
يزيد  اللجنة  تشكيل  توقيت  أن  إال  مــرات،  عدة  إلغاؤها  وتم 
المدير  اسم  اختيار  بعد  جاء  إعانها  أن  خصوصا  التساؤالت، 
الفني الجديد التونسي، فوزي البنزرتي، في حين كان يفترض 
أن يتم العكس، تكوين اللجنة، ثم اختيار اسم المدرب الجديد، 
حيث تأتي رغبة اتحاد الكرة في تشكيل اللجنة، في ظل تزايد 
البنزرتي،  فوزي  التونسي،  اختيار  بعد  خصوصا  االنتقادات، 
لتدريب المنتخب الليبي لكرة القدم، الذي كان يفترض أن يتم 

عبر لجنة فنية، حسب رأي األصوات المنتقدة التحاد الكرة.

جدل كبير الزال مستمًرا بين مؤيد ومعارض حول التعاقد 
مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الوطني 
الدامجة  جال  الوطني  المدرب  استقالة  أو  إقالة  بعد  الليبي 
عقب اإلخفاق في التأهل لبطولة الـ»شان« لتشتعل صفحات 
الليبية  الفضائية  القنوات  وكذلك  االجتماعي  التواصل 
خطوة  أنها  يرى  من  فمنهم  اآلراء،  من  الكثير  أفردت  التي 
وصف  من  ومنهم  ذلك  عكس  يرى  من  وهناك  إيجابية، 
التعاقد كان يجب أن  القرار بـ»التعاقد العشوائي«، وأن  هذا 
التي شكلها  اللجنة  يتم عبر لجنة فنية، وتم دون علم حتى 
فهل  تغيبها..  تم  التي  المنتخبات  لجنة  وهي  العام  االتحاد 
عشية  بين  أجنبي  مدرب  مع  التعاقد  يتم  أن  المنطقي  من 
يقم  ولم  الموارد  قلة  من  يشكو  الليبي  واالتحاد  وضحاها، 
 800 إلى  وصلت  التي  المحليين،  المدربين  ديون  بتسديد 

ألف دينار ليبي ويشكو دائًما من قلة الموارد المالية.
في البداية يقول الاعب الدولي السابق والمدرب محمود 
مع  يوقع  اتحاد  رجليه،  من  رأسه  يعرف  ال  »اتحاد  الجهاني: 
هو  ما  بالدوالر  بمرتب  أسابيع  بثاثة  المباراة  قبل  مدرب 
المدرب، باد ال فيها دوري منظم  المنتظر من هذا  الشيء 
وال بنية تحتية، وأنا أشك بأن الفريق يترشح في هذه المدة 
البسيطة، كان من المفروض اإلبقاء على الطاقم على ما هو 

عليه واأليام القادمة هي الدليل بيننا«.
المرحلة  الفاح فقال: »في هذه  الدولي أحمد  الاعب  أما 
هــؤالء  كــل  طــرد  يجب  المنتخب  بها  يمر  التي  الصعبة 
أما  أموالها«،  وأهــدروا  الرياضة  دمــروا  الذين  الفاشلين 
ال  كبيرة،  »فوضى  فقال:  نجم،  صاح  الرياضي  اإلعامي 
كامل  تغيير  من  البد  لياه،  على  يغني  كل  واضًحا،  شيء 
ضد  أنا  الدامجة،  لرحيل  بالنسبة  الكروية،  العقلية  في 
وبالنسبة  الليبية  للكرة  األقرب  المدرب  ألنه  القرار  هذا 
نتيجة  أول  مع  الحلقة  نفس  في  سندور  نحن  للبنزرتي، 
سلبية سنرى المطالبات بإقالة هذا المدرب، من المفترض 

أن يسعى اتحاد الكرة للعمل على خطة طويلة المدى عندها 
ومحاسبه  وتقييمها  دراستها  ذلك سيتم  بعد  معينة  أهداف 

منها،  جدوى  فا  الوقتية  الحلول  أما  مقصر،  شخص  أي 
وهي ما وضعتنا في هذا المأزق وهذا المستوى 

السيئ«.
قنابه  ــادل  ع الرياضي  اإلعــامــي 

يحدث  مــا  الحقيقة  ــي  »ف قـــال: 
شيء  الليبية  القدم  كــرة  في 

تداعياته  وستكون  خطير 
الــدوري  فتوقف  كــارثــيــة، 
بالقصيرة  ليست  لفترة 
بين  الصراعات  ــادة  وزي
الكرة،  واتحاد  األندية 

الكروي عوامل بدأت  المشهد  الواضح في عموم  واالنقسام 
تهدد اللعبة مع عدم وجود نتائج إيجابية للفرق والمنتخبات 
عدم  المتعاقبون  الكرة  مسؤولو  يؤكد  أخرى  مرة  الليبية.. 
التونسي  المدرب  مع  فالتعاقد  الليبي  للمدرب  احترامهم 
أن  يجب  ال  الكرة  التحاد  أصيل  حق  وهو  البنزرتي  فوزي 
أن  أما  وطاقمه،  الدامجة  جال  المدرب  احترام  ينسيه 
وستعود  مقزز  فهو شيء  التي سمعناها  بالطريقة  يعامله 

بالضرر على الجميع«.
هناك  »هل  قال:  درادف  بن  خليل  الرياضي  اإلعامي 
اإلعامي  أما  والعبين؟«،  مدربين  اختيار  يتم  حتى  دوري 
الرياضي والخبير علي النوصيري فقال: »كل المنظومة تعتبر 
وجود  عدم  بسب  طويلة؛  فترة  ومن  طبيعية  غير  حالة  في 
ليبيا، زد على ذلك األداء السيئ  المناسبة للعبة في  األجواء 
إلى  االتحاد  أعضاء  ارتهان  القدم بسب  لكرة  الليبي  لاتحاد 
ال  مصالح  بشبكة  مرتبط  منهم  واحد  فكل  األندية، 
الرياضي حسن  الخبير  أما  تنتهي وال تتوقف«، 
النشاط  »تجميد  فقال:  موالهم  بن 
ثم  وضــروريــًا  ملًحا  أمـــرا  أصــبــح 
االهتمام بالفئات السنية ودورات 
للمدربين  كفاءة  ورفــع  صقل 
ودورات في التنظيم واإلدارة 

الرياضية لمدة عامين«.
عبد  الرياضي  اإلعامي 

اللطيف الرباع قال: »كثيرون صبوا جام غضبهم على االتحاد 
العجوز  ومسيرة  سيرة  أو  مقدرة  في  طعناً  ليس  الموقت 
التونسي، إنما التوقيت والوقت والشكل والظروف التي تم بها 
الجديد  المدرب  لتقديم  رسمي  صحفي  مؤتمر  دون  التعاقد 
واالكتفاء بصورة خاطفة من موبايل تظهر الشلماني برفقة 
البنزرتي تناولتها الصفحات«، أما اإلعامي هشام حقية رئيس 
رابطة اإلعاميين الرياضيين فرع طرابلس فقال: »العشوائية 
في اتخاد القرار هي السمة البارزة في أداء االتحاد العام الليبي 
لكرة القدم فبين ليلة وضحاها تم التعاقد مع الدامجة وسط 
يتم  الطريقة  هذه  وبمثل  الرياضي،  الوسط  كل  استغراب 
التعاقد مع البنزرتي دون أن يكلف االتحاد العام نفسه بإرسال 

رسالة إقاله للمدرب الحالي«.
أبو دجاجة قال: »بعد اإلخفاق في  الرياضي حسن  الخبير 
شيء  وهو   2021 للمحليين  أفريقيا  كأس  لبطولة  الترشح 
إقالة  العديد  توقع  المحلي  الدوري  ينظم  ال  بلد  في  متوقع 
التعاقد  كان  المتوقع  غير  ولكن  الدامجة،  جال  المدرب 
كان  البرق  وبسرعة  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  مع 
المشهد دراماتيكيًا من غير شك«، أما الخبير الرياضي عادل 
جميع  على  رياضي  وركود  إخفاقات  »هناك  فقال:  البيباص، 
المنظومة  تغيير  ويجب  جماعية  والمسؤولية  المستويات 
الليبية من  الرياضية بالكامل إذا كنا نريد إخراج كرة القدم 
دامت  ما  سيستمر  اإلخفاق  شعار  ذلك  ير  غ  اإلنعاش  غرفة 
هناك عقليات موجودة وغير احترافية في سدة اتحاد الكرة«.
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أخطاء تتكرر 

إيقاعات رياضية
صاح

بلعيد 

كنا  أخطاء  تتكرر  الليبية  القدم  كرة  في 
نتوقع أنها انتهت، وأن كل اتحاد كرة تعلم 
وعالجها  قبله  الذي  االتحاد  من  الدرس 
االستغناء  يتم  مرة  أفضل، في كل  بطريقة 
عن مدرب المنتخب الوطني بطريقة غريبة 
ومثيرة للجدل، ولألسف دون أي تعلم، وفي 
كل مرة يتهرب اتحاد الكرة من نشر تفاصيل 
لكرة  الليبي  للمنتخب  مدرب  أي  مع  العقد 
القدم، خاصة إذا كان المدرب من خارج البلد.

وعلى  السابقة،  االتحادات  فعلت  كما 
بالتعاقد  الحالي  االتحاد  قام  المنول  نفس 
دون  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  مع 
أي تمهيد أو تفاصيل أو ذكر تفاصيل مدة 
حيث  عليه،  المتفق  والمبلغ  وأهدافه  العقد 
يترك اتحاد الكرة األمر لإلعاميين لاجتهاد 

الشخصي والبحث عن المعلومات. 
خال السنوات األخيرة تم التعاقد مع سبعة 
مدربين من العام 2013 وحتى اآلن، منهم 
عادل  والجزائري  كلمنتي،  خافيير  اإلسباني 
البنزرتي،  فوزي  التونسي  وأخيرا  عمروش، 
وكذلك تم التعاقد مع أربعة مدربين وطنيين 
مؤتمر  إال  عقد  يتم  ولم  المدة،  نفس  في 
لجال  ومؤتمر  كلمنتي،  لخافيير  صحفي 

الدامجة في المرة األولى منذ سنوات.
الغالب يتم  المدربون الوطنيون هم في 
المدرب  ترك  أو  انتهاء  بعد  بهم  االستعانة 
 3 وخال  مرة  كل  وفي  مهامه،  األجنبي 
اتحادات تعاقبت ال تكون الرؤية واضحة في 

كل تعاقد محلي أو أجنبي.
في آخر تعامل غابت االحترافية عن االتحاد 
ليبيا  مباراة  انتهاء  وبمجرد  حيث  الحالي، 
وتونس في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 
الـ»شان«، وعدم ترشح المنتخب الليبي فتح 
اتحاد الكرة في نفس الليلة قناة اتصال مع 
المدرب  يعلم  أن  دون  البنزرتي،  المدرب 
ال،  أم  مستمر  أنه  الدامجة  جال  الوطني 
خبر  جاء  حتى  يعلم  ال  وهو  أيام،   4 ولمدة 
في  والطريف  الجديد،  المدرب  مع  التعاقد 
األمر أن لجنة المنتخبات التي تم حلها الحقا، 
كانت تجتمع مع جال يوميا، وهي أيضا ال 
وهي  الجديد،  المدرب  مع  بالتعاقد  تعلم 

إحدى لجان اتحاد الكرة.
احترافية غائبة وعمل غير واضح وهروب 
لألمام يتكرر في كل مرة دون وجود حقيقي 
كرة  منه  تعاني  ما  أكثر  وهو  للشفافية، 
القدم الليبية في اآلونة األخيرة، فكثيرا من 
المشاكل تفاقمت ليس على صعيد المنتخبات 
غياب  بسبب  كثيرة،  مناحٍ  في  إنما  فحسب، 
الوضوح والشفافية في الموقف، وسط شارع 
رياضي متابع بشكل جيد ومدقق لألحداث، 
دائما يسأل دون أن يجد أي إجابات واضحة 

وصريحة.

التعاقد مع البنزرتي يكشف أزمة التعامل مع الدامجة 

المدرب التونسي يعود إلى الواجهة بعد غياب 10 سنوات منذ عمله السابق ما بين 2007 و2009 وسط انتقادات الذعة 

عالء نجم لـ »الوسط«: ال بديل عن خطف
الفوز في كمباال لبقاء النصر بـ »الكونفدرالية«

180 ألف دوالر في ستة أشهر تثير الجدل حول تعاقد اتحاد الكرة مع البنزرتى 

الوسط - صالح بلعيد 

عانينا طويالً كثرة اإلصابات والغيابات

● مباراة النصر أمام الرجاء المغربى

● الزوى ● جرانة 

طرابلس - الصديق قواس 

جرانة: الهدف التأهل لنهائيات الـ»كان« 
2021.. وكارة: الخطوة غير مفيدة .. 

والزوي: ال بد من نشر تفاصيل التعاقد المالية

المنافسات الودية ال ترتقي أبداً للرسميات 
وفريق »برولين« أقل منا فنياً لكنه األجهز 

بدنياً.. والتحدي يتوقف على الالعبين 

الكرة مهددة بعقوبات وضياع جيل من الالعبين الموهوبين بسبب استمرار غياب المسابقات 

● الدامجة● البنزرتي

● كارة 
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 كل شيء  

الحل العسكري

إطاللة خاطفة من 
نافذة بعيدة

جمعة بوكليب

يصادف اليوم، الذكرى 52 لرحيل الشاعر رجل القضاء والقانون، 
إبراهيم محمد الهوني، الذي عاصر الشاعر القاضي عبدربه الغناي.

كتب عنه المؤرخ سالم الكبتي أنه »نشر شعره في صحف برقة 
الجديدة والعمل والرقيب وله مساجالت شعرية مع الشعراء: الزبير 

السنوسي وحسن السوسي وعبد ربه الغناي. واشتهر بقصيدته 
الطويلة )حسناء قورينا( التي لم تنشر في ديوانه الصادر في 

طبعته األولى عن دار مكتبة األندلس في بنغازي العام 1966..«.
ويختتم مقالته التي عنونها بـ»الذكرى األربعون لوفاة الشاعر 

إبراهيم الهوني« مبينًا أن: »إبراهيم الهوني كان واحدًا من 
شعراء المدرسة التقليدية في ليبيا والتزم بأجوائها وبنظام الشعر 

المقفى ولم يبرحه، وعبر شعره طوال حياته عن مواقفه النفسية 
ومشاعره الخاصة«.

رحيل إبراهيم الهوني

فنيون وعمال يتجولون في األرجاء وكل منهم مشغول بمهمة 
محددة يؤديها بشغف، هذكا يبدو الحال مع انطالق أعمال 

المرج  بمدينة  »استاسيوني«  القطار  مبنى محطة  صيانة 
التاريخية، في خطوة أولى ضمن مشروع صيانة عام يشمل 

والمواقع  التاريخية  المباني  إطار حماية  في  بالكامل،  المدينة 
األثرية.

التاريخية،  والمباني  المدن  رئيس جهاز  العرفي،  أنويجي 
قال في تصريحات سابقة إن اختيار مدينة المرج لهذا 

التاريخية من كافة  المشروع، جاء بعد دراسة للمواقع والمدن 
المباني، وألنها »مدينة  واإلدارية وحجم  القانونية  الجوانب 
ذات عناصر ومكونات معمارية متكاملة، حيث تشتمل على 
إلى  إضافة  والتجارية،  والدينية  واإلدارية  السكنية  المباني 

والثقافية،  الحرفية  األنشطة  في  استغاللها  يتم  التي  المباني 
الفردية، فهي  الملكيات  المباني من  لخلو جميع  وأيضًا 

تاريخية  مدينة  بأنها  ومصنفة  الليبية  للدولة  بالكامل  مملوكة 
وأثرية«.

وتشمل خطة الصيانة كالًّ من سوق الديك وسوق القونة 
المعروف باسم  المرج  الميدان وفندق  وجامع اشتيوي ومدرسة 

مودرينو«. »بيرقو 

تجديد شباب استاسيوني

+H5

حلم  الشندي  منير  الفلسطيني  لدى 
كبير، إذ يعمل في ورشته على تصليح 
ويأمل  القديمة،  الكالسيكية  السيارات 

المعارض  إلى  الطريق  بأن يجد صنيعه 
العالمية.

السيارات  ويهوى منير جمع 
سيدلي«  »آرمسترونغ  وسيارة  القديمة، 

1946 واحدة منها،  العام  المصنوعة 
اشتراها بنحو ثالثة آالف دوالر من رجل 
26 عاما، وها هو  غزي كان يملكها منذ 
ذا يقوم بإصالحها في ورشته في غزة.

السيارات  يقول منير: »أهوى جمع 
أنها ال تساوي  الناس  القديمة، يعتقد 

ويواجه  قيمتها«.  أقدر  لكنني  شيئا، 
الشندي )40 عاما( الذي يملك ورشة 

السيارات في حي  لتصليح ودهان 
الغيار  التفاح، صعوبات في توفير قطع 
يقوم  التي  القديمة  للسيارات  النادرة 

البحث عبر  بإصالحها. ويصرح: »حاولت 
اإلنترنت عن قطع غيار للسيارة لكن 

لم أنجح، فتدبرت أمري بما هو متوافر 
السيارة  ترميم  تكلفة  وتبلغ  محليا«. 

16 ألف دوالر،  البريطانية الصنع نحو 
لمنير. وفقا 

روث الحيوانات يضيء 
منازل هلسنكي

في  وحمِّل  الزبل  من  طن   100 جُمع 
منشأة  في  لحرقه  كبيرتين  حاويتين 

المعرض  خالل  للطاقة،  يارفنبا 
وقت  في  فنلندا،  في  للخيول  الدولي 

يشكل  الحيوانات  روث  فيه  بات 
النظيفة  الكهرباء  لتوليد  مصدرًا 
إلى  الكمية  هذه  وأدت  البالد.  في 
الطاقة،  من  ميغاوات   150 توليد 
الممتدة  المعرض  لتزويد  تكفي 

بالكهرباء  أيام  أربعة  على  فعالياته 
هلسنكي،  في  منزلية  تدفئة  وتأمين 

أطلقت  التي  »فورتوم«  شركة  وفق 
خمس  قبل  باور«  »هورس  مبادرة 

هلغرين  كريستا  وقالت  سنوات. 
هي  »كثيرة  الشركة:  في  المسؤولة 
بالطبع  وعددها  فنلندا  في  الخيول 

لذا  العالمي،  الصعيد  على  أكبر 
هذا  كل  من  نستفيد  أن  الرائع  من 
وتؤكد  طاقة«.  إلى  لنحوله  الروث 

يوميًّا  يجمع  الذي  الزبل  أن  الشركة 
لتدفئة  يكفي  اثنيْن  حصانين  من 

ودعت  سنة.  طوال  واحد  منزل 
إلى  الجمهور  فنلندا  في  أخرى  شركة 

األليفة. حيواناتهم  بروث  تزويدها 

أقوالهم

إعادة تنشيط عملية صوفيا، ضرورة 
لتنفيذ الحظر المفروض في أعالي 
البحار على تهريب األسلحة إلى ليبيا

وزير الدفاع اإليطالي
لورينزو غويريني

حل األزمة الليبية يجب أن يكون 
بإرادة ليبية خالصة بعيدا عن أي 

ضغوطات

الرئيس التونسي
قيس سعيد

ألمانيا ستعمل على توفير الشروط 
التي ستؤمن التوصل إلى حل 

سياسي، عبر جمع األطراف الليبية 
المسلحة وتحييد القوى المتدخلة 

في ليبيا

وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس

ليت الدول الكبرى تهتم بالليبيين 
كما تهتم بثروتهم

المبعوث األممي
غسان سالمة

ليبيا األمس

جوليا روبرتس.. نصف 
قرن من الجمال

نساء  أجمل  بين  »بيبول«  مجلة  صنفتها  والتي  روبرتس،  جوليا  احتفلت 
قليلة. أيام  قبل  والخمسين،  الثاني  ميالدها  بعيد  العالم، 

بدايتها  الكبيرة  الشاشة  على  نجاحات  الجميلة  هوليوود  نجمة  وحققت 
1988 في فيلم بعنوان »Satisfaction«، ولعبت دور البطولة إلى  عام 
في  تنطبع  جعلها  الذي  الفيلم  أمّا  باتيمان،  وجاستين  نيسون  ليام  جانب 
حصد  والذي   1990 عام   »Pretty Woman« فيلم  هو  الجميع  ذاكرة 
أكتوبر   28 في  جوليا  وُلدت  العالم.  أنحاء  جميع  في  دوالر  مليون   464
عاشت  سويدي.   - ألماني   - إنجليزي  أصل  من  وهي  جورجيا.  في   ،1967
غريفين  ومدرسة  االبتدائية،  لي  فيتزوه  بمدرسة  والتحقت  جورجيا،  في 

الثانوية. كامبل  ومدرسة  المتوسطة، 
نيويورك  مدينة  إلى  الحًقا  وتوجهت  بيطريًا  طبيبًا  تكون  أن  أرادت 
في  سجّلت  هناك،  إلى  الوصول  وبمجرد  التمثيل،  في  مسيرتها  لمتابعة 

التمثيل. فصول 
مع  عاطفية  عالقات  روبرتس  لدى  كان 
وليام  باتريك  جيسون  الممثلين 
ــد  ســاذرالن وكيفر  نيسون 
وماثيو  مكديرموت  وديالن 
مخطوبة  ــت  ــان ك ــري.  ــي ب
ــى  ــزة إل ــيـ ــرة وجـ ــت ــف ل
انفصال  ســـاذرالنـــد. 
ــام  ــل ثـــالثـــة أيـ ــب ق
زفافهما  حفل  مــن 
 11 ــي  فـ الـــمـــقـــرر 
وفي   .1991 يونيو 
 ،1993 يــونــيــو   25
المغني  من  تزوجت 
ــي  ــان وكـــاتـــب األغ
ــي لــوفــيــت  ــل ــي ل
زواجــهــا  قبل 
المصور  مــن 
ئي  لسينما ا
مــود،  دانييل 
منه  أنجبت  الذي 

أطفال. ثالثة 

لو أن التاريخ قطار، والمدن محطات، لربما اختار المرور ببعضها، وتجاوز البعض اآلخر متجاهال. 
لالستراحة  أخيرا،  الوصول،  أمل  على  أخرى،  مدن  في  قصيرة،  لحظات  التريث،  فضل  لربما  أو 

باريس. واإلقامة، حيث يأمل ويشتهي: 
وغيرها، حين  والقاهرة  ولندن،  وروما،  باريس،  مثل  التاريخ،  اجتباها  التي  المدن  أن  لي  يبدو 
ألفته وتعودته من توازن، وتدخل  بالبشر، تفقد ما  أحياؤها وشوارعها  تكبر مساحاتها، وتزدحم 
في ما يشبه دوامة سريعة اإليقاع، بشكل يربكها، ويصيبها بما يشبه شلال مؤقتا. لذلك، ورغبة 
في وقف تلك الحالة المربكة، تسعى إلى إعادة اإلمساك بما فلت منها من خيوط، على أمل أن 
ألم بها من مستجدات.  إيقاعها، بما يتماشى مع ما أصابها من تغيرات، وما  إلى  تعيد االتساق 

ويبدو لي، أيضا، أن باريس كانت وما زالت األسبق من المدن األخرى واألحرص على الريادة.
الضغوطات  نتيجة  قصيرة،  ليست  فترات  منذ  واضح  بتوتر  الباريسي مشحون سياسيا  الفضاء 
الساحة  في  توترات  من  بها  يحيط  وما  الصعبة،  االقتصادية  والظروف  المتغيرة،  االجتماعية 
المنتهية  حكم  في  اعتبرت  التي  اليمين،  ضفاف  من  شعبوية  حركات  ظهور  عنها  نجم  الدولية، 
من  كثيرا  يحمل  مستقبل  من  الناس  مخاوف  على  تعيش  وأهداف  وسياسات  وبشعارات  تاريخيا، 
النذر، وتمكنت في أعوام قليلة من اعتالء المسرح السياسي، قادمة على أمواج معاداتها الهجرة 
األوروبية واآلسيوية. العواصم  الحاكمة في عديد من  النخب  المهاجرين، واستعدائها  وكراهية 

ومستسلمة،  مسالمة،  هادئة،  للزائر  تبدو  فهي  خادعة،  مدينة  باريس  الفرنسية  العاصمة 
تاريخية  ميادينها من نصب  به  تمتلئ  ولما  واتساع شوارعها،  معالمها  لكثرة  متحف  وكأنها  بل 
بباله  خطر  لو  الزائر  لكن  عظيمة.  حدائق  من  بها  وما  مذهل،  ومعمار  ونوافير،  فنية،  وتماثيل 
بالتمرد،  وشيجة  عالقة  على  مدينة  أنها  ألدرك  لباريس  اآلخر  الوجه  إلى  والنظر  الصفحة،  قلب 
بقلق  النبضان  عن  يكف  ال  بقلب  مدينة  وهي  أحمر.  دم  من  بمداد  كتبت  تاريخها  وصفحات 

وتوتر، وببوصلة تميل نحو االتجاه الذي يقود إلى التمرد والثورة.
السترات  بحركة  يعرف  صار  ما  في  تمثلت  الكبير  الباريسي  القلب  في  التشنجات  تلك  آخر 

تعبر  فيها  فرنسا  كانت  وقت وظروف  في  الصفراء. وهي حركة ظهرت 
واالستقاللية،  الوطني،  واالعتزاز  السياسي،  بالعنفوان  اتسمت  مرحلة 
بحر  وسط  واستطاعوا  األطياف،  مختلف  من  تاريخيون  قادة  قادها 
القرار  استقاللية  على  الحفاظ  االستقطاب،  شديد  األمــواج،  متالطم 
والتحالفات  الثنائي  االستقطاب  محور  عن  بفرنسا  واالبتعاد  الفرنسي، 
جدد،  قادة  يقودها  مختلفة،  جديدة،  أخرى  وبدأت  الكبيرة.  العسكرية 
كانوا  الذين  المشهورة،   1968 العام  مظاهرات  جيل  إلى  ينتمون 
يرفعون شعار كن واقعيا وطالب بالمستحيل. الرئيس السابق نيكوالي 
باتهامات.  متوقعة، ومشوبة  غير  نهاية  وانتهى  أولهم،  يعد  ساركوزي 
سنا،  األصغر  ماكرون  إيمانويل  لوصول  الطريق  مهد  بدوره،  وهو، 
كان  لما  مخالفة  تعتبر  وبرؤية  السياسي،  العمل  في  تجربة  واألقل 
بدم  تضخه  الفرنسي،  السياق  في  تغييرات  إحداث  أمل  على  سائدا، 
تطبيقها  سهال  ليس  الجديدة  الرؤية  تلك  لكن  وعصري.  جديد،  حياة 
على واقع تتخندق فيه مصالح ثابتة، لطبقة اجتماعية واسعة، ومتعددة 
ونشأت  ولدت  قوية،  عمالية  بحركة  ونقابيا  سياسيا  وممثلة  الفئات، 

اليسار. وترعرعت في كنف 
مطالب الحركة الجديدة غرقت في فوضى ما خلقته كوادرها من أجواء عنف وتدمير وتخريب، 
وكانت  الفرنسي،  لالقتصاد  جسيمة  خسائر  وقوع  في  وتسببت  األخرى،  والمدن  باريس  طالت 
واسعة طالت  والمحتالون لصالحهم في عمليات نهب  اللصوص  استغله  بمثابة حصان طروادة 
أذرعها األمنية،  الدولة بقوة عبر  الذي استدعى تدخل  الكبيرة، األمر  التجارية  المتاجر والمخازن 
التلفاز،  قنوات  على  مباشرة  منقولة  ضارية،  حرب  ساحات  إلى  باريس  وميادين  شوارع  وتحولت 
وعبر وسائط التواصل االجتماعي بين المتظاهرين والبوليس. أضف إلى ذلك، ما كان واقعا من 
وما سببته  وقتل ومطاردة،  به من وحشية  اتسمت  وما  اإلرهاب،  فرنسا ضد  عرفتها  أخرى  حرب 
العرقية  مكوناته  بتعدد  المتميز  السكاني،  النسيج  داخل  انقسامات  من  خلقته  وما  آالم،  من 

والدينية.
الرئيس ماكرون تحت هذه الضغوط قبلت، مترددة، بإعادة النظر في ما طرحته من  حكومة 
أواإللغاء،  بالتعديل،  سواء  الضرر،  تخفيف  ومحاولة  المتضررة،  الفئات  استرضاء  بهدف  سياسات، 
رجال  إضراب  حسبان:  في  تضعه  لم  ما  حدث  األمور  تهدئة  من  تمكنت  وحين  التصحيح.  أو 
»مسيرة  اسم  عليها  أطلق  مسيرة  في  خرجوا  إذ  عاما،  عشرين  قرابة  بعد  مرة،  ألول  الشرطة، 
ألفا منهم، في مالبس مدنية، حاملين أعالما والفتات تطالب بتحسين   20 الغضب«، تضم نحو 

المعاش. قوانين  الحكومة  بتغيير  وتندد  السيئة  العمل  ظروف 
باإلعياء  إصابتهم  وراء  كانت  الصفراء  السترات  أصحاب  ضد  الطويلة  المقيتة  حروبهم 
واإلرهاق والتعب، وانخفاض المعنويات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة االنتحار في صفوفهم، وإحالة 
واإلجهاد.  الكآبة  من  معاناتهم  جراء  النفسية  المستشفيات  أسرة  على  كنزالء  منهم  كثيرين 
أضف إلى ذلك قرارات حكومة الرئيس ماكرون بإحداث إصالحات في قانون المعاش، وافتقادهم 

المواطنين. الحكومة ومن  الدعم من 
لإلضراب،  دعمهم  تقديم  عن  يتوانوا  لم  باريس  لصوص  أن  يتذكرون  المضربون  ليت 

بأن يطول. له  وتمنياتهم 

ليت املضربون 
يتذكرون أن 

لصوص باريس 
لم يتوانوا عن 

تقديم دعمهم 
لإلضراب، 

وتمنياتهم له 
بأن يطول.

ماذا يعني عند أنصاره؟

مـن يراهن عليه ويجزم بإمكان حسمه؟

متى يمكن التخلي عنه؟

أيــن وصل اآلن؟

لماذا يراهن عليه كثير؟

كيف سيتم التعامل مع نتائجه؟


