
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
5.387.0412.353.436.057.22

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
2229303128

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

كنوز طلميثة الغارقة.. تطفو
 ص 16
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فضاء

رجحت منظمة الدول المنتجة للنفط 
»أوبك« أن تسجل آفاق سوق النفط 

للعام 2020 صعودًا محتماًل، ليقلل في 
ما يبدو من أهمية الحاجة إلى تخفيضات 

أعمق لإلنتاج. وذلك بعد ساعات من 
تقريرها للعام 2019، الذي قالت فيه إنها 
ستورد كمية أقل من النفط في السنوات 

الخمس المقبلة، في ظل نمو إنتاج النفط 
الصخري األميركي ومصادر منافسة أخرى.

مليون 466
يورو

إجمالي منح ومساعدات إنسانية يعتزم 
االتحاد األوروبي تقديمها للسودان

نفط

كل شيء

محاكاة الحياة

قريبا في ليبيا
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أجهزة طبية تنعش مستشفيات طرابلس وسرت

الهيئة العامة للثقافة تطلق بوابة الفنون الليبية

برهم صالح

حرب العاصمة تتجاوز السبعة أشهر في غياب الحسم وتعمق االنقسام

لتحقيق  برلين  مؤتمر  تسبق  التي  التحضيرات 
توافق بين أطراف الخارج حول األزمة الليبية قبيل 
أطراف  انقسام  خطاب  رافقها  المؤتمر،  انعقاد 
الداخل، تمثل في تصعيد كالمي وعسكري أيضا، 
بينما تجاوزت حرب العاصمة شهرها السابع دون 

تحقيق حسم عسكري من قبل أي من طرفيها.
فبينما جدد القائد العام للجيش، المشير خليفة 
حفتر، تمسكه بالمضي قدما في هذه الحرب حتى 
»تحرير« العاصمة، أكد رئيس المجلس الرئاسي، 
فائز السراج، من جهته تمسكه بالمضي قدما في 
وبدا  العاصمة«،  على  العدوان  و»دحر  المواجهة، 

الخطابان كخطين متوازيين لن يلتقيا.
لجريدة  مطول  حــوار  في  قــال  حفتر  المشير 
»إندبندنت عربية« الثالثاء: »سندخل العاصمة... 
عاجال وليس آجال«، مجددا الحديث عن أن القتال 
»المجموعات  ضد  حرب  هو  قواته  تخوضه  الذي 
طرابلس  هاجمت  التي  والميليشياوية،  اإلرهابية 
وسيطرت على مناحي الحياة فيها«، حسب تعبيره.

أما بشأن مؤتمر برلين، فقد بدا حفتر متحفظا 
اآلن  حتى  نعلم  »ال  وقال:  تفاصيله،  مناقشة  في 
»كل  أضاف:  لكنه  المؤتمر«،  هذا  أجندة  هي  ما 
مسألة  إهمال  بسبب  فشلت  السابقة  المؤتمرات 
ونزع  الميليشيات  وتفكيك  اإلرهاب  على  القضاء 
طاولة  إلى  الجلوس  مجرد  أن  واعتقدوا  سالحها، 
مفاوضات وإصدار اتفاق، سيؤديان إلى الحل. ثم 
سرعان ما يكتشفون أن االتفاق هو حبر على ورق 

فقط«.
رئيس  من  كل  موقف  جاء  اآلخر،  الجانب  على 
المجلس  ورئيس  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
ضرورة  مؤكدا  المشري،  خالد  للدولة،  األعلى 
على  »عــدوانــا  اعتبراه  ما  ضد  القتال  استمرار 
األربعاء  لقاء  خالل  جددا  إذ  طرابلس«،  العاصمة 
على  والعمل  الــعــدوان،  دحر  ــرورة  »ض الماضي 
تسخير جميع اإلمكانات للوصول إلى هذا الهدف«.

التصعيد  وراء  كان  المتناقض  الخطاب  هذا 
ولم تخفف  وبرا،  األرض جوا  الذي على  العسكري 
برلين  مؤتمر  لعقد  الجارية  االتصاالت  حدة  من 
الدولي حول ليبيا، ومنها تلك التي جرت في مدينة 
زوارة الليبية القريبة من الحدود التونسية، وعدد 
من عواصم دول الجوار، رؤية شبه واضحة ألجندة 

المتوقعة  النتائج  كرة  تضع  أجندة  وهي  المؤتمر، 
في ملعب الدول الخمس الكبرى، التي بات التركيز 
الليبيين  استياء  مثار  مشاركتها  على  األساسي 

أنفسهم من عدم مشاركتهم.
التصعيد الميداني زاد ال شك من تعقيد الموقف 
إمكان  مدى  عن  التساؤل  يثير  مما  الداخل،  في 
التوصل إلى وقف إلطالق النار في مدى قريب، وهو 

أهم ما يسعى إليه مؤتمر برلين المرتقب.
وفي سياق الوضع الميداني، أعلن وزير الداخلية 
المفوض، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة خاصة بين 
على  والعمل  للتأكد  والمواصالت  الداخلية  وزارتي 
أن يكون مطار معيتيقة مدنيا دون وجود أي مظهر 
األممية،  البعثة  تعاونهما مع  إلى  عسكري، مشيرا 
وقال: »تأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي 

وجود عسكري«.
الوحيد  الهجوم  هو  المطار  قصف  يكن  ولم 
إذ قتل  العاصمة هذا األسبوع،  الذي سجلته حرب 
الوفاق  بحكومة  الداخلية  لوزارة  تابعان  عنصران 
جراء قصف مقر قوة التدخل السريع باإلدارة العامة 
للدعم المركزي في عين زارة، حيث حملت »داخلية 
العامة  للقيادة  التابع  الحربي  الطيران  الوفاق« 

مسؤولية الهجوم.
بوست«  »واشنطن  جريدة  كشفت  ذلك،  إلى 
منهم  والعديد  الروس،  المرتزقة  مئات  وجود  عن 
جيد،  بشكل  ومسلحون  جيدا  تدريبا  مدربون 
يقاتلون إلى جانب القوات التابعة للقيادة العامة، 
العامة  القيادة  قوات  باسم  الناطق  ما وصفه  وهو 
العقيد أحمد المسماري، بـ»األخبار الزائفة« قائال: 

إن »جميع مقاتلينا ليبيون«، ما أوردته الـ»واشنطن 
تايمز«  »نيويورك  جريدة  إليها  سبقته  بوست« 
بـ24 ساعة، األمر الذي لفت أنظار متابعين للشأن 
ما  كان  إذا  ما  التساؤل حول  إلى  ودفعهم  الليبي، 
أمريكب  لموقف  مؤشرا  يعد  الجريدتان  نشرته 
ليبيا،  في  الروسي  الوجود  مسألة  من  ــاد«  »ج
أن  من  التخوف  إلى  الليبيين  يدفع  ما  أيضا  وهو 
تصبح بالدهم )سورية أخرى(، أي ميدان للتجاذب 

األميركي الروسي المسلح.
المتحدة  الواليات  تحاول  األثناء،  هذه  في 
لتعقيدات  مخرج  عن  البحث  األوروبــي  واالتحاد 
الوضع في المشهد الليبي، وعقب اجتماع السراج 
ريتشارد  ليبيا  لدى  المتحدة  الواليات  سفير  مع 
نورالند، في لندن األحد، أكدت السفارة األميركية 
الحوار  الكامل لهذا  أنها مستعدة لتقديم دعمها 
نورالند  السفير  أن  إلى  الفتة  الليبي،  السياسي 
الحرب  يقوض  المستمر  الصراع  أن  أيضا  »أكد 
ويضر  اإلرهاب  ضد  المشتركة  األميركية–الليبية 

باحتماالت تعافي النمو االقتصادي في ليبيا«.
األزمة  تعود  أن  المقرر  من  بروكسل،  وفي 
خارجية  وزراء  اجتماع  أعمال  جدول  إلى  الليبية 
االتحاد األوروبي المقرر يوم اإلثنين المقبل، وقال 
»الوسط«:  إلى  تصريح  في  دبلوماسي  مصدر 
األلمانية  المبادرة  األوروبيون  الوزراء  »سيناقش 
المجتمع  مواقف  بين  للتقريب  أساسا  الهادفة 

الدولي وضمان تماسك أكبر بين األوروبيين«.
أن  إلــى  أيضا  لفت  الدبلوماسي  المصدر 
التوصيات األوروبية المعتادة لم تعد كافية، مثل 
الدعوة إلى حل سياسي وإشراك األطراف الليبية، 
عمل  في  والوحدة  التماسك  من  مزيد  وضمان 
أن »الجهود يجب  األوروبي، مشددا على  االتحاد 
السياسية  العملية  تعزيز  سبل  حول  تتمحور  أن 
الالجئين  لوضعية  حلول  وإيجاد  األولى  بالدرجة 
لعدة  كبيرا  هاجسا  يمثلون  الذين  والمهاجرين 

دول أوروبية خصوصا إيطاليا وألمانيا«.
بين  الكالمي  التصعيد  خطاب  تصاعد  ومع 
العاصمة  حرب  واستمرار  الليبية،  األزمة  أطراف 
مسار  انتظار  في  الجميع  يبقى  السابع،  للشهر 
القلق  من  بشيء  نفسه،  الوقت  وفي  برلين، 
في  واالنــقــســام  التناقض  هــوة  اتــســاع  ــام  أم
من  يتوقع  ما  على  انعكاسه  ومــدى  الداخل، 

برلين. مخرجات 

) أ ف ب( < اشتباكات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس.   

تقرير »المرتزقة الروس« يدفع 
الليبيين إلى التخوف من أن تصبح 

بالدهم »سورية أخرى«

الخطاب المتناقض بين أطراف
األزمة وراء التصعيد العسكري

على األرض جوا وبرا

»الجنائية الدولية« 62 % من الليبيني في مرمى نيران »خطاب الكراهية«
تجدد طلبها تسليم

التواصل  3 شخصيات ليبية خمسة ماليين مستخدم لمواقع 
تتجاوز  نشطة  وصفحات  االجتماعي، 
الماليين األربعة، بنسبة 62 % من مجموع 
أعداد الليبيين البالغة ستة ماليين نسمة، 

وفق آخر تقديرات إدارة »فيسبوك«.
أرقام تترجم تفاعل المجتمع الليبي مع 
تكنولوجيا  تشهده  الذي  السريع  التطور 
بعض  تثير  لكنها  والتواصل،  االتصال 
االستخدام  هذا  يأخذ  أن  من  المخاوف 
السكان  تعداد  من   %  62 )نحو  الملفت 
»خطاب  نحو  آخر  سلبيًا  منحى  الليبيين(، 
تعاني  الذي  الظرف  هذا  في  الكراهية« 
انقسامات  أنتجت  حادة،  أزمة  البالد  فيه 
على  دامية  وحروبا  واجتماعية،  سياسية 
المكتب  نظم  السياق  هذا  في  األرض. 
عمل،  ورشــة  األممية،  للبعثة  اإلعالمي 
تحت  اإلثنين،  الــقــاهــرة،  فــنــادق  بأحد 
عنوان »أخالقيات العمل الصحفي وخطاب 
من  مجموعة  بمشاركة  الــكــراهــيــة«، 
اإلعالميين ونشطاء على صفحات التواصل 
في  سبقتها  وكانت  الليبية،  االجتماعي 

طرابلس ندوة نقاشية في السياق نفسه.
يومين  استغرقت  التي  القاهرة  ورشة 
االنتشار  حول  تمحورت  نوفمبر(،   4-3(

من  عدد  في  الكراهية  لخطاب  الملفت 
التواصل  وصفحات  اإلعـــالم،  وســائــل 
هذا  من  الحد  وكيفية  الليبية،  االجتماعي 
التعبير  بحرية  اإلخالل  عدم  مع  الخطاب، 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
توصيات،  إلــى  المشاركون  وتوصل 
وسبل  الكراهية  خطاب  معايير  بتحديد 
االلــتــزام  عبر  الخطاب،  هــذا  مــن  الحد 
والتوعية  للنشر،  األخالقية  بالضوابط 
الكراهية،  خطاب  رواج  وتبعات  بمخاطر 

وآليات  تشريعات،  وجود  أهمية  وتأكيد 
رصد المحتوى اإللكتروني، وتحديدًا في ما 

يتعلق بمفردات ذلك الخطاب.
وفي مداخلة له عبر برنامج »سكايب«، 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  شدد 
الجلسة  خالل  سالمة،  غسان  ليبيا،  في 
خطاب  محاربة  أهمية  على  الختامية، 
الكراهية لما يشكله من خطر على السلم 

االجتماعي.
تفاصيل ص3

القاهرة - الوسط

جددت المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، 

مطالبة المحكمة السلطات في ليبيا 
تسليم ثالث شخصيات مطلوبة 

لدى المحكمة، هم سيف اإلسالم 
القذافي ومحمود الورفلي والتهامي 

خالد، لمحاسبتهم على الجرائم 
التي ارتكبوها. وقالت بنسودا في 

إحاطتها حول الوضع في ليبيا، التي 
قدمتها إلى مجلس األمن، أمس 

األربعاء، إن »قيادة الجيش الوطني 
ال ترغب بتسليم محمود الورفلي 

وقامت بترقيته ونحن ما زلنا نطالب 
بتسليمه رفقة كل من التهامي خالد 

وسيف اإلسالم القذافي«، مؤكدة 
أن جميعهم »متهمون بجرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية«.
وأكدت بنسودا أن هناك تقدما في 

التحقيقات التي تجريها المحكمة 
الجنائية الدولية لتطبيق مذكرات 
توقيف بحق المتورطين بارتكاب 

جرائم حرب في ليبيا.

طرابلس، بنغازي، بروكسل - الوسط

مع فشل الحكومة العراقية في امتصاص 
غضب المحتجين، كان للرئيس العراقي 

برهم صالح موقف الفت، اعتبره 
مراقبون صوت العقل الذي 

اخترق دوي الرصاص، 
ليحاول وضع العراق على 

قضبان الحوار بقواعد 
جديدة.

صالح قدم مبادرة 
نوعية إلصالح 

منظومة الحكم في 
اإلطار الديمقراطي 

السليم، عبر 
مشروع قانون 

جديد يحقق 
عدالة للوصول 

إلى مجلس 
النواب، وتغيير 

بمفوضية 
االنتخابات أخرى، 
على أسس مهنية 

خالصة وبعيدا عن 
التسييس والوالءات 

الحزبية.
فهل ينزع صالح فتيل 

األزمة ويعبر بالعراقيين إلى 
مرحلة ما بعد »الطوأفة« 

و»االستقطاب اإلقليمي« أم 
تنتهي مبادرته إلى الفشل 

وتعود بغداد إلى الدائرة 
المغلقة منذ العام 

2003؟

منح منة شلبي
 جائزة »فاتن حمامة« 

للتميز
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تصعيد كالمي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلني

تمكن الفريق األول لكرة القدم بنادي »النصر«، الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية 
»الكونفيدرالية«  كأس  ببطولة  المجموعات  لدور  والتأهل  بعيد،  من  العودة  من 
األفريقية، ألول مرة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على مضيفه فريق »برولين« 
العاصمة،  بملعب  التي جرت  الحاسمة  العودة  مباراة  في  لصفر  بهدفين  األوغندي 
نتيجة  حقق  »النصر«  فريق  وكان  البدوي،  وأسامة  مجدي  خالد  بثنائية  كمباال، 
لهدفين،  بهدفين  تعادله  بعد  باإلسكندرية  جرت  التي  الذهاب  لقاء  خالل  مخيبة 
التعثر  هذا  وتعويض  سريعًا،  اإلخفاق  هذا  تعويض  في  نجح  ما  سرعان  ولكنه 
لينجح  الصعب  الطريق  اختار  حيث  الديار،  خارج  من  تاريخي  وتأهل  وانتصار  بفوز 
عبر  الكونفدرالية  كأس  لبطولة  المجموعات  دور  وبلوغ  الظروف،  كل  تحدي  في 
تأهل  حين  الماضي،  الجيل  ذكريات  »الفحامة«  فريق  واستعاد  األوغندية.  البوابة 
رفاق العيساوي في العام 1985 إلى الدور قبل النهائي عقب إطاحته فريق »كمباال 
لكن  لصفر،  بهدف  وإيابًا  ذهابًا  الفوز  معه  تبادل  أن  بعد  األوغندي،  سيتي« 
الترجيح، في بطولة  النهائي بركالت  الدور قبل  إلى  التأهل  »النصر« حسم بطاقة 

كأس الكؤوس األفريقية.
تفاصيل ص14

بعد تأهله ملجموعات »الكونفدرالية«

»النصر« يضع حدًا إلخفاقات الكرة الليبية

< فريق النصر

يبدأ العام المقبل ويستمر لمدة ثمانية 
أشهر، برنامج البحث العلمي الدّولي 

في المحطة األرضية في موسكو الذي 
يعرف اختصارا باسم »سيريوس« 

)SIRIUS(، ويهدف الختبار محاكاة الحياة 
على كوكب المريخ. ويقام البرنامج في 
معهد المشكالت الطبية الحيوية التابع 
ألكاديمية العلوم الروسية، ويهدف إلى 
إشراك فريق بشري مختص في تجربة 

محاكاة العيش وسط ظروف بيئية 
وحياتية تحاكي تضاريس الكوكب األحمر 

وبيئته القاسية.

البنزرتي يستعد
 ألول مواجهة

 في »الكان«



يشارك الفيلم الليبي »عطيني فرصة« في الدورة الثالثة من مهرجان إيراتو السينمائي، 
لحقوق االنسان، الذي يقام في 24 ديسمبر المقبل بمدينة طرابلس.

يسلط الفيلم الضوء حول فئة خاصة اطفال التوحد في محاولة لخلق حالة من الوعي 
بخصوص االضطراب واالطفال الذين يعانون منه حتي يتسنى للمجتمع التعرف على 

هذه الفئة وخصوصيتها.
يذكر أن مرض التوحد )أو الذاتوية–Autism( هي أحد االضطرابات التابعة لمجموعة 
 Autism( ّمن اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتوي
Spectrum Disorders–ASD( تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثالث 

سنوات، على األغلب.

تواصـل 02

مـهـما شكرتك مـا تسد شكيره *** ومـهـمـا عطيتك مـا أنخلص دينـي
يـاشايـلـه مـواجـع معـاي كثيره *** وعـنـد الـشـدايـد دعـوتك تحميني
فـيـك حن عمري مالقيت نظيره *** وفيك ود عـايش فـي جذور جبيني

أمـي وأمـي أسم مـافـي غيـره *** وعاشق حروفه في جميع أسنيني

»#الحماية_الجنائية_للمرأة_من_ هشتاغ  النشطاء  من  عدد  أطلق 
بنغازي. مدينة  في  للنساء  والقتل  الخطف  جرائم  تزايد  بعد  وذلك  العنف« 

النساء  قبل  من  خاصة  الهشتاغ  هذا  مع  الليبية  الصفحات  رواد  وتفاعل 
والعمل. والمدرسة  المنزل  في  للعنف  تعرضهن  عن  كتبن  الالتي 

من  العنف  لمواجهة  وآليات  مقترحات  الناشطات  من  عدد  وطرحت 
وحماية  الظاهرة  من  للحد  قوانين  مشاريع  واقتراح  ندوات  عقد  خالل 

المتضررات. النساء 

أّن  األميركية  آبل  شركة  كشفت 
وحواسيب  آيفون  هواتف  بعض 
إصدارها  تمّ  التي  اللوحيّة  آيباد 
عن  ستتوقف  قبله،  ما  أو   2012 عام 
تزويدها  يتمّ  لم  ما  األحد،  العمل، 
بالتحديثات المطلوبة، ولفتت الشركة 
إلى أّن هواتف آيفون 5 تحديدًا، التي 
 ،10.3.4 إس  أو  آي  تحديث  تثبت  لم 
عبر  بخدمات  االتصال  عن  ستتوقف 
اإلنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت 
قدرتها  عدم  يعني  وهذا  الصحيحين، 
آب  متجر  من  التطبيقات  تحميل  على 
ستور، والوصول إلى البريد اإللكتروني 

أو تصفح اإلنترنت.
حال  في  أنّه  الشركة  وأوضحت 
الموعد  الهواتف  تلك  أصحاب  فوّت 
تحميل  من  يتمكنوا  فلن  النهائي، 
آيفون،  إعدادات  من  التحديث 
الهاتف  توصيل  إلى  وسيحتاجون 
الحصول  أجل  من  الكمبيوتر  بجهاز 
على التحديث. وتابع بيان الشركة: إذا 
كان لديك هاتف آيفون 5، فمن المهم 
بصورة  جهازك  برنامج  تحديث  جدًا 
قبل  الكمبيوتر  استخدام  أو  السلكية 
3 نوفمبر، للحفاظ على خاصية تحديد 
المواقع )جي بي إس( دقيقة، ومواصلة 
على  تعتمد  التي  الوظائف  استخدام 
مثل  الصحيحين،  والوقت  التاريخ 
والبريد  كالود  آي  و  ستور  آب  متجر 

اإللكتروني وتصفح اإلنترنت.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 207 10 ربيع األول 1441 هــ

7 نوفمبر 2019 م

بعد  الجدل  مغاربة  شباب  لمجموعة  الشعب«  »عاش  أغنية  أثارت 
عن  وتدافع  االجتماعية،  العدالة  إلى  ودعوتها  البالد  ألوضاع  انتقادها 

حقوق المواطنين، وتطالب بمحاربة الفساد.
األكثر  الفيديو  مقاطع  ترتيب  الكرية  ولد  فرقة  أغنية  وتصدرت 
الماضية،  القليلة  األيام  خالل  بالمغرب  »يوتيوب«  موقع  على  مشاهدة 

بعدما سجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة خالل يومين من طرحها.

واعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري، أن »ما يجب تحليله ليس كلمات 
األغنية، لكن تصدرها ألكثر مقاطع الفيديو مشاهدة، وهو ما يقتضي من 

المسؤولين والسياسيين التقاط الرسالة«.
خالل  من  يفهموا  أن  السياسيين  »على  فيسبوك،  عبر  البكاري  وأضاف 
مختلف،  وخطاب  بتعبيرات  سخطه  عن  يعرب  الجديد  الجيل  أن  األغنية، 

بسيط وواضح ومباشر«.

أغنية »عاش الشعب« تثير جدال على »يوتيوب«

»آبل« تعلن توقف 
بعض هواتف »آيفون« 

القديمة عن العمل

#هشـتاغ
مختلف  على  الشخصية،  وبياناتك  اإللكترونية  هويتك  أن  تعتقد  كنت  إذ 
فأنت  وفاتك  بعد  مأمن  في  ستكون  فيها،  تنشط  التي  اإلنترنت  مواقع 
مواقع  على  كافة حساباتك  لوقف  معين  وقت  تحديد  دون  فمن  مخطئ، 
التواصل االجتماعي والتطبيقات المختلفة أو إعطاء بيانات المرور لشخص 
تخزين  ستواصل  و»فيسبوك«  »غوغل«  مثل  شركات  فإن  به،  تثق  ما 

بياناتك وكل ما قمت به سابقًا من أنشطة.
ونشر موقع »ذا نيكست ويب« المتخصص في تقنية المعلومات عددا 
من النصائح واإلرشادات، لمواجهة هذا األمر وتعزيز االستفادة الشخصية 
قد  الشخصية،  اإللكترونية  األجهزة  على  والتطبيقات  البرامج  كافة  من 
تكون على معرفة تامة بحجم البيانات التي خزنتها شركة مثل »غوغل« 
فإن  تستخدمها  التي  التطبيقات  على  فبناء  بشأنك.  المثال  سبيل  على 
على  بحثك  عمليات  سجل  مجرد  من  أكثر  عنك  يعرف  التقنية  عمالق 
وأنشطتك  معلوماتك  يسجل  الذي  باي«  »غوغل  فهناك  اإلنترنت. 
وهناك  المصورة،  ذاكرتك  تخزن  حيث  غوغل«  وهناك »صور  المصرفية، 

»غوغل درايف« حيث تخزن مستنداتك الهامة.
على  السيطرة  على  القدرة  تمنحك  »غوغل«  فإن  ذلك،  رغم  لكن 
تلك  تصبح  ال  عندما  لها  سيحدث  الذي  ما  لتقرر  الشخصية،  حساباتك 

الحسابات نشطة في حالة وفاتك.
1 - من على سطح المكتب، سجّل الدخول إلى حسابك في »غوغل« 

وابحث عن خيار »إدارة حساب غير نشط«.
نشط«.  غير  »إدارة حساب  معنى  تشرح  إلى صفحة  نقلك  سيتم   -  2

وبعد قراءة الشرح والشروط واألحكام، انقر فوق الزر »ابدأ«.
3 - يمكنك السماح لـ»غوغل« بإغالق حسابك إلى األبد بعد فترة زمنية 
معينة من عدم النشاط. يمكنك اختيار إما: 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرا 

أو 18 شهرا.
القصيرة  الرسائل  عبر  مرات  عدة  بك  »غوغل«  إدارة  ستتصل   -  4
والبريد اإللكتروني قبل شهر من انتهاء المدة تماما في حال ما كنت على 

قيد الحياة.
5 - لتفعيل مزية التعطيل التلقائي للحساب، يجب عليك تسجيل رقم 

هاتفك وتأكيد عنوان بريدك اإللكتروني.
6 - تتيح لك غوغل أيضا اختيار ما يصل إلى 10 أشخاص إلعالمهم إن 
كان حسابك غير نشط–يمكنك أيضا منح هؤالء األشخاص حق الوصول 
فوق  النقر  سوى  عليك  ما  به،  تثق  شخص  إلضافة  بياناتك.  بعض  إلى 

»إضافة شخص«، وكل ما ستحتاج إليه هو عنوان بريده اإللكتروني.
7 - يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان ينبغي حذف بيانات حسابك غير 

النشط على غوغل إلى أجل غير مسمى.
الخطوة  في  بهم  موثوق  أشخاص(  )أو  إضافة شخص  اخترت  إذا   -  8
بك  الخاص  المحتوى  تنزيل  لطلب  أشهر   3 أمامهم  فسيكون  السابقة، 

)يشمل ذلك الوسائط من صور غوغل وما إلى ذلك(.
9 - إذا اخترت حذف حسابك في غوغل تماما بعد فترة زمنية محددة، 
فسيشمل ذلك كافة بياناتك التي شاركتها مع الجميع بشكل عام، مثل أي 

مقاطع فيديو على »يوتيوب« أو منشورات مدونة على »بلوغر«.
اللون  إلى  التبديل  إذا كنت تريد حذف كل شيء تماما، فغيّر   - 10
النشط«، سيصبح هذا  غير  احذف حساب غوغل  األزرق على خيار »نعم 
غير  حسابك  يصبح  أن  بعد  أشهر  ثالثة  بعد  المفعول  ساري  الخيار 
راضيا  كنت  إذا  المربع.  أسفل  في  الخطة«  »مراجعة  اختر  نشط،اآلن، 
الخطة« وبذلك تكون  اتخذتها، فانقر فوق »تأكيد  التي  عن اإلجراءات 

انتهيت.

 #الحماية_الجنائية_للمرأة_من_العنف

»إنستغرام« توقف تطبيق تجسس
بعد أنباء عن اختراق خصوصية المستخدمين، أوقفت »إنستغرام« تشغيل تطبيق يقدم 
التي  األخرى  والحسابات  المشاركات  معرفة  للمستخدم  تتيح  التي  »متابعة«،  خاصية 

يتفاعل معها أصدقاؤه.
أن  إلى  التكنولوجيا  موضوعات  في  المتخصص  كوم«  دوت  نت  »سي  موقع  وأشار 
يعيد  يوليو، لن  الذي طرح بهدوء عبر »آي.أو.إس ستور« في  باترول«،  التطبيق »اليك 
فقط تفعيل خاصية المتابعة على موقع »إنستغرام«، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد المهام 

التي تؤديها.
وذكر موقع »إنستغرام« أن مطوري تطبيق »اليك باترول« الذي يستخدم في متابعة 
بوقف  وأبلغوا  الموقع،  قواعد  انتهكوا  االجتماعي  التواصل  موقع  على  األصدقاء  نشاط 
والذي  »فيسبوك«،  الشهيرة  االجتماعي  التواصل  لشبكة  المملوك  الموقع  عبر  تشغيله 

يتعامل كثيرًا مع تطبيقات خارجية تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع إليهم.
وقال ناطق باسم »فيسبوك« تعليقًا على القرار: »متابعة أنشطة المستخدمين تنتهك 
سياساتنا، ونحن نتخذ اإلجراءات ضد الشركات التي نكتشف تورطها في هذه الممارسات. 

تطبيق اليك باترول انتهك بيانات المستخدمين لذلك اتخذنا ضده اإلجراء المناسب«.

دون التطرق إلى الفضائح الكثيرة التي تسببت بها رسائله، أعلن 
مؤسس مجموعة »تيسال« إلون ماسك، األسبوع الماضي، عزمه 
على ترك »تويتر«، وجاء في تغريدة للملياردير »لست متأكدا من 
أن تويتر جيد«، مضيفا »ريديت ال يزال يبدو جيدا« و»أنا سأوقف 
اتصالي )بشبكة تويتر(«، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وكان 
إذ  »تويتر«،  لشبكة  النشطين  المستخدمين  من  ماسك  إلون 
دأب على التغريد يوميا مع رسائل عدة في اليوم أحيانا، خصوصا 
بشأن شركته، لكن أيضا لكتابة دعابات وتعليقات تتناول مواضيع 
مختلفة، غير أن هيئة إدارة البورصة األميركية تأخذ عليه كتابته 
تغريدات كثيرة بمضمون، من شأنه أن يخدع المستثمرين ويؤثر 
على سعر أسهم »تيسال«. بدأت المنازلة بين ماسك وهيئة إدارة 
البورصة بعد تغريدة كتبها في 7 أغسطس 2018 قال فيها إن 
»تيسال« باتت تملك التمويل الالزم للخروج من البورصة، وأدى 
هذا التصريح إلى ارتفاع كبير في سعر أسهم »تيسال« ما ألحق 
خسائر كبيرة بالمستثمرين الذين راهنوا على انهيار المجموعة. 
وتوصل الفريقان إلى اتفاق رضائي في أكتوبر 2018. وبعد بضعة 
أيام، وصف ماسك هيئة البورصة عبر »تويتر« بأنها »هيئة إثراء 
المضاربين«، وخالل الربيع الماضي، بعد تصريح مخادع جديد 
2019، جرى  في  »تيسال«  التي ستنتجها  السيارات  عدد  بشأن 
التوصل إلى اتفاق جديد مع هيئة األسواق المالية وافق مؤسس 
المتصلة  التغريدات  استحصال  شرط  على  بموجبه  الشركة 

بـ»تيسال« على موافقة مسبقة قبل نشرها.

مؤسس »تيسال« 
يغادر »تويتر«

 »عطيني فرصة« يشارك في 
مهرجان إيراتو السينمائي

»واتسآب« تضيف ميزة 
البصمة لهواتف أندرويد

جلب  عن  رسميًا  »واتسآب«،  الفوري  التراسل  خدمة  أعلنت 
ميزة قفل تطبيقها إلى نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد 8 
لهواتف  المشغل   iOS إس(  أو  )آي  لنظام  إطالقها  أشهر من 
قد   – فيسبوك  لشركة  المملوكة   – واتساب  وكانت  آيفون، 
أعلنت مطلع فبراير الماضي عن إتاحة ميزة قفل تطبيقها على 
هواتف آيفون عن طريق ميزتي )تاتش آي دي( Touch ID عن 
طريق  عن   Face ID دي(  آي  و)فيس  األصبع،  بصمة  طريق 

بصمة العين.
التي  أندرويد  لهواتف  متاحة  الميزة  هذه  أصبحت  واآلن 
إلى  ُأضيف  جديد  خيار  ضمن  وذلك  بصمة،  حساس  تقدم 
يمكن  كما  اإلعدادات،  قائمة  في   Privacy الخصوصية  قسم 
 Settings )اإلعدادات(  إلى  الذهاب  خالل  من  الميزة  تفعيل 
األصبع(  )بصمة   Privacy )الخصوصية(   Account )الحساب( 
التطبيق من  الميزة سوف يطلب  Fingerprint. وبعد تفعيل 

المستخدم تأكيد بصمة األصبع المسجلة في الهاتف.

»فيسبوك« أمام القضاء
بتهمة التمييز

اتهمها  بعدما  قضائية،  مالحقة  »فيسبوك«  مجموعة  تواجه 
في  والمسنين،  النساء  ضد  بالتمييز  أميركيان  محاميان 
المتعلقة خصوصًا بالقروض واالستثمارات، وتتهم  إعالناتها 
المشتكية وهي امرأة في سن الرابعة والخمسين، أن الشبكة 
االجتماعية العمالقة تتيح للمعلنين استخدام أدواتها للتوجيه 

اإلعالني الستبعاد بعض الفئات السكانية.
وأقامت شركتا محاماة دعوى أمام محكمة فدرالية في سان 
فرانسيسكو، وستطلبان من القاضي اعتبارها دعوى جماعية، 
وقال المحامي ماثيو هاندلي، في بيان، »إن النساء والمسنين 
الحق في خدمات متكاملة ومتطابقة من جانب شركات  لهم 
مثل فيسبوك وشركات الخدمات المالية التي تستخدم منصتها 

لإلعالنات«.وأعلنت »فيسبوك« أنها تدرس نص الشكوى.
وقالت ناطقة باسم المجموعة: »أدخلنا تغييرات مهمة في 
الطريقة، التي تدار فيها مسائل السكن والعمل والقروض على 
انتهاكات محتملة«، وفي  فيسبوك وسنواصل العمل لمنع أي 
مارس، أعلنت »فيسبوك« أنها ستغير إدارتها لإلعالنات التي 
تستهدف األقليات والفئات السكانية ذات األوضاع االقتصادية 
ما يضع حدًّا  والعمل،  والقروض  السكن  الصعبة في مجاالت 
المدنية  الحقوق  دفاع عن  أطلقتها منظمات  التي  للمالحقات 

في الواليات المتحدة.

10 خطوات لحماية بياناتك على »غوغل«

كلمة1000

• متطوعون قاموا بتنظيف شارع عمر المختار بطرابلس 6 نوفمبر 2019
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دعوات متصاعدة لوقف »خطاب الكراهية« ونبذ التحريض
رواجا كبيرا وخطيرا في  الكراهية  وقد وجد خطاب 
اإللكترونية،  والمواقع  اإلعــام  وسائل  من  عدد 
نتائج  له  كانت  و»تويتر«،  »فيسبوك«  وصفحات 
استمرار  وفي  الليبية،  األزمــة  تعقيد  في  وخيمة 
إلى  الحسابات،  وتصفية  والــثــأر  العنف  أعمال 
والمناطقي،  والجهوي  السياسي  االصطفاف  جانب 
واألفــراد،  العائات  مستوى  إلى  الضرر  وصل  بل 
من  مــزيــدا  الكراهية  خطاب  قــامــوس  ويسجل 
التي تكرس هذا  والنعوت،  والتوصيفات  المفردات 
حروب  في  الفتاكة  األسلحة  أحد  ليصبح  الخطاب 
التي  اآلثار  هو  واألخطر  أنفسهم،  ضد  الليبيين 
أو  سيسبب  أنه  بمعنى  الخطاب،  هذا  سيخلفها 
تسبب بالفعل في إحداث شرخ ليس بالبسيط في 
نسيج المجتمع، ربما احتاج إلى وقت طويل ليلتئم.

الكراهية  لخطاب  التصدي  جهود  سياق  وفي 
لبعثة  اإلعامي  المكتب  نظم  بأخطاره،  والتعريف 
بأحد  ليبيا، ورشة عمل،  للدعم في  المتحدة  األمم 
»أخاقيات  عنوان  تحت  اإلثنين،  القاهرة،  فنادق 
بمشاركة  الكراهية«،  وخطاب  الصحفي  العمل 
صفحات  على  ونشطاء  اإلعاميين  من  مجموعة 
في  سبقتها  وكانت  الليبية،  االجتماعي  التواصل 

طرابلس ندوة نقاشية في السياق نفسه.
 4-3( يومين  استغرقت  التي  القاهرة  ورشــة 
لخطاب  الملفت  االنتشار  حول  تمحورت  نوفمبر(، 
وصفحات  اإلعام،  وسائل  من  عدد  في  الكراهية 
الحد من هذا  الليبية، وكيفية  التواصل االجتماعي 
ومبادئ  التعبير  بحرية  اإلخال  عدم  مع  الخطاب، 

حقوق اإلنسان.
إلى  العمل  ــة  ورش في  المشاركون  وتوصل 
تتعلق  التي  والتوصيات،  المقترحات  من  جملة 
من  الحد  وسبل  الكراهية  خطاب  معايير  بتحديد 
األخاقية  بالضوابط  االلتزام  عبر  الخطاب،  هذا 
خطاب  رواج  وتبعات  بمخاطر  والتوعية  للنشر، 
وآليات  تشريعات،  وجود  أهمية  وتأكيد  الكراهية، 
يتعلق  ما  في  وتحديدا  اإللكتروني،  المحتوى  رصد 

بمفردات ذلك الخطاب.
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  وشدد 
طريق  عن  له  مداخلة  في  سامة،  غسان  ليبيا، 
على  الختامية،  الجلسة  خال  )سكايب(  برنامج 
من  يشكله  لما  الكراهية  خطاب  محاربة  أهمية 
المهم  أن  إلى  الفتا  االجتماعي،  السلم  على  خطر 
الناتجة  األساس،  في  الكراهية  محاربة  هو  أيضا 
داخل  السلبية،  العواطف  من  دفين  »مخزون  عن 
النفوس، مما يتطلب تطهير القلوب من بذورها«.

من  نوع  لتحقيق  األوان  آن  إنه  سامة  وقــال 
مشيرا  واإليجابية،  السلبية  العواطف  بين  التوازن 
إلى أهمية الحوار كنوع من الصراع من أجل قبول 
معروف  هو  كما  الحرب،  عن  بديا  وليس  اآلخر، 
خطاب  إلى  ملحة  »الحاجة  أن  مضيفا  العموم.  في 
من  بمزيد  اآلخــر،  الخطاب  مواجهة  في  متوازن 

العقانية«.
مع  التعاطي  مــن  األمــمــي  المبعوث  وحـــذر 
االنتشار«،  »شديدة  الصحيحة  غير  المعلومات 

داعيا  للغاية«،  الخطيرة  بـ»المشكلة  إياها  واصفا 
من  والتحقق  والمعلومات  األخبار  تمحيص  إلى 

صحتها، من مصادرها، قبل نشرها وترويجها.
سبتمبر  في  انعقدت  التي  طرابلس  ندوة  أما 
الماضي، فقد خرج المشاركون فيها من إعاميين 
بـ16  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  ونشطاء 
الحد  أجل  من  أساسية،  مبادئ  »تمثل  توصية 
وترويج  اإلعامي،  والتضليل  الكراهية  خطاب  من 
الباد  تجنيب  الفضلى  الغاية  وتمثل  الشائعات، 
التأثير  بسبب  واالنقسام،  التشرذم  من  مزيدا 
على  والتحريض  الحاد  الكراهية  لخطاب  السلبي 

ليبيا«. النسيج االجتماعي في 

أممي تحذير 
ظاهرة  صار  المتزايد،  الكراهية  خطاب  وأمــام 
عنف  أعمال  إلى  أدت  العالم،  مستوى  على  مقلقة 
استهدفت في ما استهدفته أماكن عبادة إسامية 
عنصرية،  جرائم  جانب  إلى  ويهودية،  ومسيحية 
السكرتير  نشر  المهاجرين،  تحريض ضد  وحمات 

في  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
يونيو الماضي، تحت عنوان: »خطاب الكراهية نار 
مقاله  في  غوتيريس  وقال  الهشيم«.  في  سارية 
مسيرة  في  العالم  أنحاء  جميع  تجتاح  الكراهية  إن 
زاحفة. وأشار إلى عدة حوادث في األشهر األخيرة، 
يهود  مصلون  لقي  األخيرة،  األشهر  »في  قائا: 
قبور  شواهد  وشوهت  المعابد،  في  مصرعهم 
مسلمون  وقتل  المعقوف؛  الصليب  برموز  يهودية 
وخربت  أرواحهم  حصد  برصاص  المساجد  في 
وهم  مسيحيين  أرواح  وأزهقت  الدينية؛  مواقعهم 

مستغرقون في صلواتهم وأحرقت كنائسهم«.
»في  أنه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وذكر 
يستغل  الهشيم،  في  كالنار  الكراهية  تنتشر  حين 
لبث  االجتماعي  التواصل  وسائل  المتعصبون 
الجدد  النازيين  حــركــات  وتتنامى  سمومهم. 
ويتحول  األبــيــض،  الــعــرق  بتفوق  والمؤمنين 
لتحقيق  ســاح  إلــى  للمشاعر  المؤجج  الخطاب 

سياسية«. مكاسب 
يعني  ال  الكراهية  لخطاب  »التصدي  أن  وأضاف 

منع  يعني  هو  بل  حظرها.  أو  التعبير  حرية  تقييد 
هو  ما  إلى  يتحول  بحيث  الكراهية،  تصعيد خطاب 
التحريض  مستوى  بلغ  إذا  خصوصا  خطورة،  أشد 
يحظره  أمر  وهو  والعنف،  والعدوانية  التمييز  على 
والمجتمع  الحكومات  وعلى   )..( الدولي  القانون 
جميعا  اإلعام  ووسائل  الخاص  والقطاع  المدني 
تتحمل  كما  بها.  القيام  ينبغي  مهمة  أدوار 
عن  خاصة  مسؤولية  والدينية  السياسية  القيادات 

السلمي«. التعايش  تشجيع 

تقارير دولية
األمر لم يقتصر على تحذيرات وتنبيهات المنظمة 
»سكاي  مؤسسة  كشفت  فقد  وحدها،  األممية 
أبريل  في  استوكهولم،  ومقرها  الدولية«،  الين 

الماضي، عن تصاعد خطاب الكراهية.
الدولية«، تم تأسيسها  ومؤسسة »سكاي الين 
من  مجموعة  قبل  من  بمبادرة   ،2017 العام  في 
بعد  وذلك  والمهتمين.  والصحفيين  الحقوقيين 
مواطنين  حقوق  مست  انتهاكات  في  كبير  ازدياد 

وسائل  استخدام  أثر  على  ومؤسسات،  ونشطاء 
ودول  األوســط  الشرق  في  االجتماعي  التواصل 

أفريقيا. شمال 
مطول  تقرير  في  قالت  الدولية  المؤسسة 
اإلعام  في  والكراهية  التحريض  خطاب  إن  لها 
 ،2019 أبريل  وتصاعد خال شهر  استمر  العربي، 
والمسموعة،  والمرئية  اإلعامية  وسائله  بمختلف 
التواصل  وسائل  في  الخطاب  تنامي  إلى  إضافة 

االجتماعي.
الوسائل اإلعامية في  التقرير على بعض  وركز 
والخليج  ولبنان  والجزائر  ومصر  وفلسطين  اليمن 
في  الدولية«  اليــن  »سكاي  وتسعى  والــعــراق. 
الكراهية  لغة  على  الضوء  تسليط  إلى  تقاريرها 
الثقافة  مواجهة هذه  أجل  التحريض، من  وخطاب 
واللغة في الخطاب اإلعامي والدفاع عن أخاقيات 
والحفاظ  الصحفيين  صورة  وعن  الصحافة  مهنة 
مجتمعاته،  خدمة  في  بناءة  كوسيلة  اإلعام  على 
والضغينة  والكراهية  التحريض  لنشر  وسيلة  ال 
داخل الشعوب وخارجها. وشدد التقرير على أهمية 

توعية الصحفيين بمسؤوليتهم تجاه خطورة إنتاج 
والتحريض،  الكراهية  على  مبني  إعامي  خطاب 
خطابات  نقل  أو  األحـــداث  نقلهم  ــال  خ مــن 
قالت  كراهية تصدر على لسان جهات معينة. كما 
الصحفيين  على  »يجب  إنه  تقريرها  في  المؤسسة 
وأخاقياتها  المهنة  شرف  عن  الدفاع  على  العمل 
تدعو  التي  المصطلحات  كل  استخدام  ورفضهم 

إلى الحقد والكراهية في المجتمع العربي«.

»إعالن ويندهوك«
أعلنت  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  كانت 
ديسمبر   20 المؤرخ   432/48 قرارها  بموجب 
الصحافة.  لحرية  عالميا  يوما  مايو   3 يوم   ،1993
ومنذ ذلك الحين يحتفل في هذا اليوم في كل عام 

لـ»إعان ويندهوك«. بالذكرى السنوية 
وتدعو وثيقة اإلعان إلى وسائل إعام مستقلة 
وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، 
معتبرة أن الصحافة الحرة أمر ال غنى عنه لتحقيق 

اإلنسان. الديمقراطية وحقوق 
ويعتبر »إعان ويندهوك« بيان مبادئ أساسية 
لحرية الصحافة كما وضعها الصحفيون في أفريقيا 
موضوع  عن  الدراسية  اليونسكو  حلقة  خــال 
األفريقية«  الصحافة  وتعددية  استقالية  »تعزيز 
أبريل   29 من  الفترة  في  بناميبيا،  ويندهوك،  في 
إلى 3 مايو 19991. وقد القى »إعان ويندهوك« 
تأييد المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة 

.)1991( والعشرين 

الرباط خطة 
المتحدة  األمم  مفوضية  نظمت   2011 العام  وفي 
اإلنسان، سلسلة من حلقات عمل  السامية لحقوق 
التحريض  حول  العالم  مناطق  مختلف  في  الخبراء، 
على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، في 

ضوء القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
الحلقات تحت  تلك  ورقة منشورة، حول  وحسب 
عنوان: »خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى 
التي  الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية 
تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف«، 
مناطق  مختلف  من  القضية  المشاركون  بحث  فقد 
للتصدي  اإلستراتيجية  السبل  ناقشوا  كما  العمل، 
الكراهية، سواء أكانت ذات طبيعة  للتحريض على 

قانونية أم غير ذلك.
توصيات،  حزمة  إلــى  الحلقات  تلك  وانتهت 
الكلي  االهتمام  من  الدول  تزيد  أن  يجب  أبرزها: 
ضد  والتمييز  السلبية،  المسبقة  اآلراء  بمحاربة 
األفراد، والجماعات على أساس االنتماء القومي أو 

األصل العرقي أو الدين أو المعتقد.
بين  التفاهم  تعزيز  إلــى  الـــدول  دعــت  كما 
إنفاذ  الثقافات، ورفع قدرات قوات األمن وموظفي 
المتعلقة  المسائل  بشأن  وتوعيتهم  القانون، 
دراسة  وكذلك  الكراهية،  على  التحريض  بحظر 
هذه  تعزيز  أو  بالمساواة،  معنية  هيئات  إنشاء 
لحقوق  الوطنية  المؤسسات  إطــار  في  المهمة 
اإلنسان، مع العمل على إنشاء اآلليات والمؤسسات 
حول  منهجي  بشكل  المعلومات  لجمع  الضرورية 

الكراهية. خطاب وجرائم 

القاهرة ، الوسط - إسماعيل األشول

 أكثر من 5 ماليني ليبي يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي.. 
ومخاوف من أخطار الفضاء اإللكتروني دون قوانني أو ضوابط

< مشاركات في ندوة »أخالقيات العمل الصحفي وخطاب الكراهية« طرابلس، سبتمبر  2019.

خمسة ماليين مستخدم لمواقع 
التواصل االجتماعي، وصفحات نشطة 
تتجاوز الماليين األربعة، بنسبة 62 % 
من مجموع أعداد الليبيين البالغ ستة ماليين 

نسمة، وفق آخر تقديرات إدارة »فيسبوك«. 
أرقام بقدر ما فيها من إيجابية استيعاب 

وتفاعل المجتمع الليبي مع التطور السريع 
الذي تشهده تكنولوجيا االتصال والتواصل، 
بقدر ما يثير بعض المخاوف أو القلق من أن 
يأخذ هذا االستخدام الملفت )نحو 62 % من 

تعداد السكان الليبيين(، منحى سلبيا آخر 
في هذا الظرف الذي تعاني فيه البالد أزمة 

حادة، أنتجت انقسامات سياسية واجتماعية، 
وحروبا دامية على األرض، مما سينعكس 
على محتوى ما ينشره الليبيون، وتتحول 

بذلك مواقع اإلعالم والتواصل االجتماعي إلى 
ساحات لحرب إلكترونية موازية، يكون السالح 
المستخدم فيها واألخطر هو خطاب الكراهية 
المؤجج لمزيد الخالف، وإثارة النعرات وصوال 

إلى التصادم واالقتتال، مثلما هو المشهد 
حاليا.

 هذا السالح الفتاك الذي انتشر كالنار في الهشيم

أوروبا من تقليص  المغلقة« في  مكنت سياسة »الموانئ 
كبير بأعداد المهاجرين المتدفقين من سواحل ليبيا إلى 
األولى  التسعة  األشهر  خال   115% تناهز  بنسبة  إيطاليا 
العموم  مجلس  انتقادات  جلبت  إجراءات  في   ،2019 من 
األوروبي  االتحاد  صفقات  بنجاعة  أقر  الذي  البريطاني، 
القصير فقط في مقابل  المدى  الليبية على  السلطات  مع 

إهماله مسائل أخرى.
لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وكشفت 
الرسمية  األرقــام  أن  لها  تقرير  في  الثاثاء،  المتحدة، 
9648 مهاجرا إلى  لوزارة الداخلية اإليطالية تقر بوصول 
الباد عن طريق البحر هذا العام حتى 30 أكتوبر، مقارنة 

بـ22167 في الوقت نفسه في العام 2018.
بعد  مهاجر   7.300 إلىترحيل  المنظمة  وأشـــارت 
ليبيا  إلى  وإعادتهم  المتوسط  البحر  عرض  في  إنقاذهم 

حتى 15 أكتوبر الماضي.
طرق  ثاثة  على  المسجلة  بالوفيات  يتعلق  ما  وفي 

رئيسية للبحر األبيض المتوسط خال ما يقرب من عشرة 
أشهر من العام 2019 فقد بلغت 1087 فردا، أو نحو 53% 
من 2044 حالة وفاة تأكدت خال الفترة نفسها من العام 

.2018
من   37% أن  إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  وأشــارت 
الذين لقوا حتفهم في العام 2019 شرق البحر المتوسط 
كانوا من األطفال، مع 27 حالة وفاة لألطفال المهاجرين 

موثقة على هذا الطريق.
وكان العام الجاري هو السنة السادسة لجهود المنظمة 
على  منهجي  بشكل  الوفيات  لتسجيل  للهجرة  الدولية 
مشروع  خال  من  العالم،  أنحاء  جميع  في  الهجرة  طرق 
سجل   2014 العام  بداية  ومنذ  المفقودين.  المهاجرين 
في   2589 بينهم  من  شخصا،   33751 وفاة  المشروع 

العام 2019.
انتقادات بريطانية

مهاجرا   87315 تدفق  المنظمة  أحصت  العموم  وعلى 
أكتوبر،   30 حتى  البحر  طريق  عن  ــا  أوروب إلى  والجئا 
الفترة  خال  وصلوا   99122 عن   ،12% قدره  بانخفاض 

نفسها من العام الماضي.
هذا  الوافدين  نصف  من  أكثر  أن  المنظمة  وأوضحت 
حين  في  اليونان،  في  هبطوا  مهاجرا   47015 بلغ  العام 
النسبة  وصول  مع  إسبانيا،  إلى   22247 آخر  ربع  وصل 
حكومات  وهي  وقبرص،  ومالطا  إيطاليا  إلى  بكثير  األقل 

تصر على إغاق موانئها في وجه المهاجرين والاجئين.
المهاجرين  مع  التعامل  في  السياسة  هذه  وجلبت 
العموم  بمجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  انتقادات 
البريطاني في تقريره األول لدورة 2019، نشر يوم اإلثنين 
الماضي، حيث قالت إنه غالبا ما تكافح البلدان الشريكة، 
باالتفاقيات  الوفاء  أجل  من  والسودان  والنيجر  ليبيا  مثل 
لكن  ــي،  األوروب االتحاد  مع  الهجرة  مجال  في  المبرمة 
المشكات  تفاقم  إلى  الهجرة  صفقات  من  مزيد  تتعرض 
وتأييد  اإلنسان،  انتهاكات حقوق  وتغذي  الحالية،  األمنية 
استئناف  باستخدام  مستدلة  االستبدادية،  األنظمة 
الرئيس  تهديد  من  يتضح  كما  ضغط،  كــأداة  الهجرة 

التركي إردوغان األخير بـ»إعادة فتح البوابات«.
خاص  بشكل  قلقها  عن  البريطانية  اللجنة  وأعربت 

ضد  ترتكب  التي  والمنهجية  الخطيرة  االنتهاكات  من 
»صفقات  أن  اعتبرت  أنها  رغم  ليبيا.  في  المهاجرين 
على  البلد حققت نصرا سياسيا  مع هذا  األوروبي  االتحاد 
على  ولكن  المهاجرين،  أعداد  بخفض  القصير  المدى 
دور  وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  تأجيج  حساب 
المدى  على  االستقرار  وتقويض  المسلحة،  الجماعات 

الطويل«.
رائدا  دورا  لعبت  المتحدة  المملكة  أن  إلى  ولفتت 
غير  الهجرة  معالجة  إلى  الرامية  األوروبية  الجهود  في 
في  خصوصا  ثالثة،  دول  مع  صفقات  خال  من  الشرعية 
البريطانية  أفريقيا. لكنها مع ذلك رأت أن نهج الحكومة 
في  البريطانية  البرلمانية  اللجنة  وقالت  »ناقص«. 
األسباب  معالجة  مبدأ  مع  نتفق  »بينما  إنه  تقريرها 
أوجه  تعالج  ال  الصفقات  هذه  فإن  للهجرة،  الجذرية 

البلدان«. الحكم في تلك  المتكررة في  القصور 
نطاقا  األوسع  العوامل  بمعالجة  بريطانيا  ونصحت 
في  -بما  النظامية  غير  الهجرة  تدفع  التي  والمترابطة 
والفساد-  القمعي  والحكم  والصراع  المناخي  التغير  ذلك 

التي  األرقام  تقليل  على  ضيق  بشكل  التركيز  من  بدال 
تصل إلى حدود أوروبا على المدى القصير.

صالحية اتفاقية ليبيا وإيطاليا
وانتهت صاحية اتفاق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا يوم 
ضمني  باتفاق  بالفعل  تجديدها  وتم  الماضي،  السبت 
في  عليها  المنصوص  نفسها  بالقواعد  البلدين  بين 
المشتركة  اللجنة  اجتماع  عقد  طلبت  روما  لكن  االتفاق، 
السواحل  خفر  االتفاقية  وتمكن  لتعديلها.  ليبيا،  مع 
األشخاص  وإعادة  البحر  عرض  في  التحرك  من  الليبي 

السواحل اإليطالية. إلى  الوصول  الذين يحاولون 
إلى  المهاجرين  إعادة  اتفاقية  على  مراقبون  ويعيب 
أنها  للخطر  معرضة  فيه  حياتهم  تكون  قد  ما  مكان 
األوروبــي  االتحاد  لكن  الدولي،  القانون  مع  تتعارض 
الليبي  السواحل  خفر  تزويد  خال  من  ذلك  على  يتحايل 
بالقيام  له  والسماح  والمعلومات،  والتدريب  بالمعدات 
من  المايين  عشرات  إنفاق  يتم  إذ  باالعتراضات، 
الصندوق  الليبي من خال  السواحل  على خفر  الدوالرات 

ألفريقيا. األوروبي  لاتحاد  االستئماني 

الصفقات األوروبية مع ليبيا في مجال الهجرة تثير حفيظة البريطانيني
الجزائر– عبدالرحمن أميني
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رغم ما تعيشه البالد من مصاعب تعيق 
مقدمتها  وفي  الخدمية،  مؤسساتها  عمل 
في  المستشفيات  تكافح  والصحة؛  التعليم 
بهدف  البقاء،  أجل  من  ليبيا،  أنحاء  عموم 
األدنى من  الحد  تلبي  توفير خدمة صحية 

متطلبات المواطن الليبي.
 - المستشفيات  دعم  مساعي  آخر 
مستشفى  شهدته   - بقدراتها  للنهوض 
سرت التعليمي، اإلثنين، حيث تم تسليمها 
غسيل  لقسم  حديثة  مياه  معالجة  محطة 
الكلى، و12 جهاز غسيل كلى، و 15 كرسيًّا 

مخصصًا إلجراء جلسات الغسيل.
ومن المتوقع أن ترتفع القدرة التشغيلية 
يتسلم  أن  بعد  سريرًا،   45 إلى  للقسم 
أجهزة  من  الثانية  الشحنة  المستشفى 
الغسيل خالل األيام المقبلة، ويعمل القسم 
ترتفع  وقد  ورديات،  ثالث  بنظام  حاليًا 
تبلغ  استيعابية  وبقدرة  أحيانًا،  أربع  إلى 
مواطنو  القسم  على  يتردد  إذ  جهازًا،   19
الواقعة  الممتدة من رأس النوف  المنطقة 
من  الشرق  إلى  متر  كيلو   600 بعد  على 
التي  الهيشة،  وحتى  طرابلس  العاصمة 
حسب  سرت،  غرب  متر  كيلو   138 تبعد 
بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها 

»فيسبوك«.
حصل  الماضي،  أكتوبر  شهر  وخالل 
مغناطيسي  رنين  جهازي  على  المستشفى 
CT-« محوسب  مقطعي  وتصوير   »MRI«
SCAN« حديثين، بعد أن افتقرت المرافق 
الصحية العامة في مدينة سرت إلى خدمات 
من  الجهازان ألكثر  يوفرها  التي  التصوير، 

خمس سنوات.
أيضًا  المستشفى  مخازن  تسلمت  كما 
العلوي  الهضمي  الجهاز  مناظير  أجهزة 

المرارة  الستئصال  منظار  وجهاز  والسفلي 
ووحدة  كشف  ووحدة  كهربائي  ومولد 
صناعي  تنفس  وأجهزة  متقدمة  تحكم 
وأجهزة  عمليات  وأسرة  واألطفال  للبالغين 

.»300L« تخدير وجهاز تعقيم
مستشفى  تسلم  نفسه،  السياق  وفي 
طبية  أجهزة  عدة  سليم  أبو  الحوادث 
حديثة، منها جهاز تصوير مقطعي، وجهاز 

»C - ARM«، إضافة إلى منظار جراحي.

أجهزة  على  أيضا  المستشفى  وحصل 
»موجات فوق الصوتية، وصدمة كهربائية، 
حسب  األحد،  شفط«،  وأجهزة  وتخدير، 
الوفاق على  بيان وزارة الصحة في حكومة 

صفحتها بموقع التواصل االجتماعي.
وقال بيان الوزارة إن تزويد المستشفى 
لدعم  خطتها  ضمن  ياتي  األجهزة  بتلك 

المستشفيات.
للكبار،  سريرا  بـ60  المستشفى  وجهز 

للعناية  سريرا  و40  لألطفال،  سريرا  و30 
للعالمات  مراقبة  وشاشات  المركزة، 
وأجهزة  العظام،  لقسم  وأسرة  الحيوية، 
الصناعي،  للتنفس  وأخرى  متنقلة،  أشعة 
عمليات،  وطاوالت  قلب،  تخطيط  وأجهزة 

ومضخات حقن.
ويقع مستشفى الحوادث أبو سليم داخل 
السريرية  سعته  وتبلغ  طرابلس  العاصمة 

480 سريرا.

طرابلس - الوسط

بني وليد – الصغير الحداد

بنغازي ـ الوسط

غريان: لجنة لحل أزمة رواتب عقود الصحة املتأخرة

.. ومدرسة جديدة في سيدي خليفة 

بجرائم متنوعة منها القتل واالغتصاب..

116 متهما في قبضة شرطة طرابلس مشروع لتغذية جردس 
العبيد باملياه

توقيع عقد املنظومة اإللكترونية 
لتراخيص السيارات

وقعت المؤسسة الوطنية للموارد المائية عقد تغذية 
منطقة جردس العبيد )جنوب مدينة المرج( بالمياه من 
منطقة »فيتح - أم الجوابي«، إذ ستبدأ الشركة المنفذة 

تنفيذ األعمال األسبوع المقبل.
عوض  المؤسسة،  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 
الدرسي، اإلثنين، أن المشروع يشتمل على »حفر ثالث 
تشغيل،  وغرفة  تجميع  خزان  مع  فيتح  منطقة  في  آبار 
مترا«،  كيلو   12 بطول  المياه  لنقل  خط  إلى  إضافة 
حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
ويشتكي أهالي بلدية جردس العبيد من تردي شبكة 
بعد  خاصة  الشرب،  مياه  توافر  وعدم  الصحي،  الصرف 

توقف مشروعات حفر اآلبار منذ سنوات.

وقَّعت  األمنية،  المنظومة  تحسين  جهود  إطار  في 
العامة  والشركة  الوفاق،  حكومة  في  الداخلية  وزارة 
المنظومة  إنشاء  اإلثنين، عقد  األمنية،  السلع  الستيراد 

اإللكترونية الموحدة لتراخيص السيارات.
حضرها  الفعالية،  هامش  على  احتفالية  وُأقيمت 
كما  األمنية،  القيادات  من  وعدد  باشاغا،  فتحي  الوزير 
تخللها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمنظومة، حسب 
بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
استحداث  الوزارة  أعلنت  الماضي،  أكتوبر   24 وفي 
على  السيارات  تراخيص  أقسام  بين  للربط  منظومة 
مستوى ليبيا، تستهدف منع عمليات السرقة، وتسجيل 
المركبة في قسم ترخيص آخر، وكذلك تخفيف االزدحام 
في  يساعد  مما  طرابلس؛  ترخيص  قسم  على  الحاصل 

تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للمواطنين.

ضمن مساعي حل مشكالت المدينة..

بلدية  عميد  بحث  أمدها،  طال  أزمة  لحل  سعيًا 
غريان يوسف البديري، ووزير العمل والتأهيل بحكومة 
الوفاق المهدي األمين الورضمي، اإلثنين، سبل إنهاء 
إشكالية تأخر اإلفراج عن رواتب عقود الصحة التابعة 

إلدارة الخدمات الصحية غريان منذ العام 2015.
عن  مندوب  حضره  اجتماع  في  الطرفان،  وقرر 
غريان،  الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  الصحة  وزارة 
وزارتي  عن  ممثلين  تضم  مشتركة  لجنة  تشكيل 
الفنية  اإلجراءات  الستكمال  والبلدية،  والصحة  العمل 
أهمية  على  األزمة، مشددين  لحل  الالزمة  والقانونية 
المجلس  نشره  بيان  حسب  وقت«،  أقرب  في  »حلها 

البلدي غريان عبر صفحته على موقع »فيسبوك«.
»بقرب  طمأن  البلدية  عميد  أن  إلى  البيان،  وأشار 
البلدية  عمل  أولويات  من  واعتبارها  األزمة  انفراج 

وإدارة الخدمات الصحية غريان«.
وكانت بلدية غريان أعلنت في أغسطس الماضي، 
»اإلفراج قريبا« عن رواتب عقود الصحة المتأخرة منذ 
العام 2015، بعد بدء العمل في توفير النواقص من 

الوثائق والبيانات الخاصة بالعقود.
الوفاق، فيصل  الطوارئ بحكومة  وكان عضو لجنة 

قرقاب، صرح في الخامس من أغسطس الماضي، بأن 
طرابلس،  في  المركزي  المصرف  مع  تواصلت  اللجنة 

لتأمين سيولة مالية للبلدية قبل عيد األضحى.
يوسف  غريان،  بلدية  عميد  مع  قرقاب،  وبحث 
تواجه  التي  والعراقيل  التحديات  وقتها،  بديري، 
والنظافة،  الكهرباء،  انقطاع  أبرزها  التي من  البلدية، 
شأنها  من  التي  المواضيع  من  جملة  إلى  إضافة 
بحضور  وذلك  بالمدينة،  األساسية  الخدمات  تحسين 
أبو  عادل  والتقنية،  لالتصاالت  ليبيا  عام شركة  مدير 
في  الرابع  الجيل  خدمات  إطالق  أعلن  الذي  فارس، 

غريان خالل أسابيع قليلة قادمة.
وكان عميد البلدية أعلن، كذلك، قرب اإلفراج عن 
البديري،  يوسف  البلدية،  عميد  وقال  الرواتب.  تلك 
من  جيدة  كميات  توفير  سيتم  إنه  سابق،  بيان  في 
المستلزمات واألدوية للعيادة المجمعة وتوفير بعض 
بدء  تم  أنه  وتابع  الصيدلية.  في  المطلوبة  األصناف 
خدمات  وتقديم  المستشفى  أقسام  كافة  في  العمل 
عدة  المستشفى  شهد  حيث  كامل،  بشكل  مجانية 
األسبوع  طوال  تخصصات  عدة  في  جراحية  عمليات 

الماضي.

بنغازي  تسعى  ودمار،  تخريب  من  ما شهدته  رغم 
حيث  لسكانها،  الطبيعية  الحياة  شكل  استعادة  إلى 
مدرسة  بناء  تنفيذ مشروع  بدء  بنغازي،  بلدية  أعلنت 
األرض  موقع  تسليم  بعد  خليفة،  سيدي  منطقة  في 
إلى الشركة المنفذة. وستضم المدرسة عشرة فصول 
بيان  حسب  األخرى،  المرافق  إلى  إضافة  دراسية، 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على  البلدية 

»فيسبوك«، األحد.
تبلغ مساحتها  والتي  تلك،  األرض  أن قطعة  يذكر 
وقد  المواطنين،  من  عدد  بها  تبرع  هكتار،  نصف 
مجلسها  رئيس  وقرر  مبادرتهم،  على  البلدية  أثنت 
شكر  شهادات  منحهم  بوجواري،  الصقر  التسييري، 
إنشاء  أجل  من  تخطط  البلدية  أن  كاشفا  وتقدير، 

فصول دراسية إضافية في سيدي خليفة.
سكان  عن  بممثلين  التقى  قد  بوجواري،  وكان 

ناقش  حيث  الماضي،  الشهر  منتصف  المنطقة، 
العامة  المرافق  مشاريع  تفعيل  سبل  معهم 
لسد  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  معلنا  فيها،  والخدمات 
ومنها  خليفة،  سيدي  لمنطقة  األساسية  االحتياجات 
رصف  على  والعمل  للمنطقة،  مياه  مضخات  توفير 
عدد من شوارعها، وتفعيل مشاريع الطرق السابقة، 
جسر  من  الممتدة  بالطريق  اإلنارة  مشروع  وتنفيذ 
إلى  إضافة  اإللكترونية،  البوابة  إلى  خليفة  سيدى 
عند  الرئيسي  الطريق  في  المطبات  بعض  تركيب 

المنطقة. مدخل 
من  البلدية  خطة  إلى  وقتها،  للبلدية  بيان  وأشار 
خليفة،  في سيدي  إضافية  دراسية  فصول  إنشاء  أجل 
البلدي بمراقبة موقع  كما ستكلف دورية من الحرس 
اإلجراءات  التخاذ  بالمنطقة؛  السابق  القمامة  مكب 

القانونية حيال المخالفين الذين يلقون القمامة فيه.

ألقت مراكز الشرطة التابعة لمكتب البحث الجنائي 
في طرابلس القبض على 116 متهمًا في 145 قضية 

جنائية مختلفة، خالل شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت مديرية أمن طرابلس أن المتهمين الذين 
تتنوع  145 قضية،  في  تهمًا  يواجهون  تم ضبطهم 
واغتصاب  خطف  قضايا  و7  عمد،  قتل  قضايا   5 بين 
عن  فضاًل  االغتصاب،  بغرض  وخطف  عرض  وهتك 
المنازل والمحال  قضايا أخرى، منها: سرقة من داخل 
ما  ونصب، حسب  وحيازتها  خمور  وتناول  والمساجد، 
أمن  بمديرية  العامة  العالقات  مكتب  صفحة  ذكرت 

طرابلس على موقع »فيسبوك«، اإلثنين.
من  هاربًا  شخصًا  عليهم  المقبوض  بين  ومن 
السجن، وآخر استولى على قطعة أرض، مؤكدة اتخاذ 
إلى  وإحالتهم  المتهمين  إزاء  القانونية  اإلجراءات 

النيابة العامة.
غضب  أثارت  التي  القضايا  أكثر  من  واحدة  وفي 
سكان طرابلس، تمكن أعضاء البحث الجنائي في 12 
متهم  على شخص  القبض  إلقاء  من  الماضي  أكتوبر 

)ف.م.م(  به  تقدمت  بالغ  بعد  فتاة،  عرض  بهتك 
في  )ب.ن.خ(  ابنتها  خطف  مفاده  الجنسية،  جزائرية 

دائرة مركز شرطة أبو سليم.
أنها  وقتها  طرابلس  أمن  لمديرية  بيان  وأوضح 
بأنه  عليه  القبض  بعد  اعترف  الذي  المتهم  ضبطت 

قام بـ»هتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها«.
الجنائي طرابلس، قد تمكنوا،  البحث  وكان أعضاء 
متهم  شخص  على  القبض  من  الماضي،  أكتوبر  في 

بهتك عرض فتاة، وسرقة منزل في عين زارة.
إن  وقتها،  بيان  في  أمن طرابلس،  مديرية  وقالت 
تقدمت  بالغ  بعد  )ع.أ.ف.م(،  ضبط  الجنائي  البحث 
ابنتها  خطف  مفاده  الجنسية،  جزائرية  )ف.م.م(  به 

)ب.ن.خ( في دائرة مركز شرطة أبو سليم.
الالزمة  بالتحريات  القيام  بعد  أنه  البيان  وتابع 
اعترف  الذي  المتهم،  إلى  التحري  فريق  توصل 
بخطفه الفتاة، مشيرا إلى أنها »سبق أن خرجت معه 
وشخصين آخرين وبقيت معهم لمدة يومين، قام في 

الواقعة بهتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها«.

مكافحة  جهاز  أعلن  للمخالفين،  متكررة  تحذيرات  بعد 
مستوردة  أغذية  ضبط  الثالثاء،  والهدامة،  السلبية  الظواهر 
للمواطنين  تباع  التخزين  سوء  بسبب  تالفة  تموينية  وسلع 

بتاريخ صالحية جديد.
موقع  على  للجهاز  الرسمية  الصفحة  نشرته  ما  ووفق 
»فاقت  السلع  تلك  فإن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
واألجبان  العلب  وطماطم  األرز  من  كيس  ألف   )30( من  أكثر 

والبقوليات المتعرضة للتلف لسوء التخزين«.
وأعلن الجهاز قيام عناصره بإلقاء القبض والتحقيق مع مدير 
مداهمة  تمت  بعدما  الغذاء«  »دار  لشركة  بنغازي  فرع  إدارة 
مصادرة  تم  حيث  بوهادي  بمنطقة  الواقعة  الشركة  مخازن 

غير  بطريقة  والمخزنة  المستوردة  األغذية  من  كبيرة  كمية 
صحية داخل المخزن والمطابخ ودورات المياه بالشركة.

لتعبئتها  الطريق  في  كانت  مصادرتها  تمت  التي  الكمية 
التجارية في المدينة  بطرق غير صحية وتوزيعها على المحال 
لبيعها للمواطنين بتاريخ صالحية جديد، بحسب الجهاز الذي 
أكد مصادرة كل األغذية وإغالق الشركة ومخازنها وإحالة كل 

أعضاء اإلدارة والعاملين بالشركة إلى جهات االختصاص.
المطاعم  من  عدد  على  اإلثنين،  حملة،  شن  الجهاز  وكان 
للتفتيش عن الحاالت الصحية ومناخ العمل ليتضح وقوع مجموعة 
من المطاعم في مخالفات الجانب الصحي واإلهمال في الحفاظ 
على األغذية حيث يستخدمون عجين الخبز الذي خزن ألكثر من 

يومين في أماكن غير صالحة و أطعمة تعد غير صحية.
وأوقف عناصر الجهاز عددًا من العاملين بتهمة عدم وجود 
صحية  شهادات  يملكون  وال  وإلقامتهم  لهم  ثبوتية  أوراق 

إلقاء  تم  حيث  بالمطاعم،  الخاصة  األطقم  ضمن  ويعملون 
لديهم  عامل من جنسيات مختلفة   20 أكثر من  على  القبض 

أمراض مُزمنة وتمت إحالتهم إلى جهات االختصاص.
عناصره  قيام  المخالفات،  لضبط  الجهاز  مساعي  وشملت 
بإقفال مجموعة مخابز في المدينة والقبض على كل العاملين 
داخلها، بعدما تبين أنهم ينتهكون المعايير الصحية، وغياب 
نظافة المخابز من الداخل، وغير ذلك من أمور أوجبت القبض 
على العاملين والمسؤولين عن تلك المخابز ليبقوا عبرة لمن 

يعتبر، بحسب قول الجهاز في بيان له عن الواقعة.
»لن  بالقول:  المخابز  أصحاب  بيانه  في  الجهاز  وخاطب 
ونظافة  والصحية  الرسمية  إجراءاتكم  في  معكم  نتهاون 
مخابزكم وأسعار الخبز ووزنه حسب اللوائح المعمول بها، ومن 
يقع في المحظور سوف ينال جزاءه حسب القانون، فما نحن إال 

وسيلًة لتطبيق القانون«.

إغالق مطاعم ومخابز وضبط سلع غذائية فاسدة
بعد تحذيرات للمخالفين..

251 إصابة بـ »اللشمانيا« في بني وليد

قال مدير المكتب اإلعالمي بإدارة 
وليد،  بني  بلدية  الصحية  الخدمات 
محمد أبوالنيران لـ»الوسط« األحد، 
بمرض  اإلصابة  حاالت  عدد  إن 
إلى  ارتفع  المدينة  في  »اللشمانيا« 
الوطني  المركز  مطالبا  حالة،   251
زيادة  بضرورة  السارية  لألمراض 
حاالت  ازدياد  نتيجة  العالج  جرعات 

اإلصابة.
وذكر أبوالنيران أن إدارة الخدمات 
الصحية في بني وليد خصصت ثالثة 
الرعاية  مكتب  وهي:  للعالج  مراكز 

الصحي  والمركز  األولية،  الصحية 
القوائدة  الصحي  والمركز  الجملة، 

)مجمع العيادات(.
مرض  فإن  طبية،  مصادر  ووفق 
»للشمانيا« ينتشر جراء لسعة ذبابة 
بالعين  رؤيتها  يصعب  جدًا  صغيرة 
الرمل«  »ذبابة  تُسمى  المجردة 
»الطفيل«  تحمل  التي  الذبابة  وهي 
إلى  يؤدي  الذي  للمرض،  المسبب 
»تقرحات جلدية« تشوه الجلد إذا لم 

تتم معالجته.
إصابات  في  المرض  يتسبب  وقد 
الذبابة  تصاب  إذ  أخطر،  داخلية 
مصابا  حيوانا  تلسع  عندما  بالعدوى 
الكالب،  أو  كالقوارض  باللشمانيا 

عند  المرض  الذبابة  تنشر  وهكذا 
األخرى،  الحيوانات  أو  البشر  لسعها 
نقل  طريق  عن  المرض  ينتقل  كما 
الطبية  اإلبرة  استخدام  أو عند  الدم 

الملوثة.
محطات  تعاني  آخر،  سياق  في 
توزيع الوقود في بني وليد من نقص 
البنزين والديزل، منذ  حاد في وقود 
توقف  بسبب  أشهر  ثالثة  من  أكثر 
عن  الوقود  لتوزيع  البريقة  شركة 

إمداد المدينة بالوقود.
اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
وليد،  بني  البلدي  بالمجلس 
لـ»الوسط«  الساعدي  عبدالمنعم 
األحد، إن المجلس البلدي يسعى إلى 
شركات  مع  بالتواصل  األزمة  حلحلة 

توزيع الوقود.
من جهته يقول خليفة السني أحد 
المواطنين بالمدينة، إن أهالي بني 
المدن  إلى  للذهاب  يضطرون  وليد 
ومصراتة  زليتن  مثل  المجاورة 

للتزود بالوقود.
الفقي  عبداهلل  المواطن  ويضيف 
ببني  الصناعي  الحي  منطقة  أن 
وليد »أصبحت سوق سوداء منتعشة 
اللتر  سعر  وصل  حيث  بالوقود« 
الدينار،  ونصف  دينار  إلى  الواحد 
الوقود  بتوفير  المسؤولين  مطالبا 
حتى  معقولة  بأسعار  للمحطات 

يتسنى للمواطنين التزود بالوقود.

تزامًنا مع شكاوى بنقص الوقود..

<  أجهزة طبية جديدة في طريقها إلى غرف  المستشفيات

< مركبات شرطية في العاصمة طرابلس < إحدى محطات تزويد الوقود في بني وليد

<  داخل أحد مخازن السلع الغذائية<  جانب من السلع المضبوطة

 استكمال توصيل خطوط مياه الشرب في بنغازي

استكملت  االستقرار،  إعادة  مساعي  ضمن 
بلدية بنغازي أعمال قطعيات أنابيب وتوصيالت 
مياه الشرب على امتداد شارع جمال عبدالناصر، 
منها  التي  مم(،   100  -  200  -  300( بأقطار 
وتوصيالت  وفرعية  رئيسية  أنابيب  استبدال 

منازل ومحابس.
موقع  على  صفحتها  عبر  للبلدية  بيان  ووفق 
تلك  فإن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 

للمقاوالت«،  »برقة  شركة  تنفيذ  من  األعمال 
وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

تأتي »ضمن  األعمال  تلك  أن  البيان  وأضاف 
مشاريع لجنة إعادة االستقرار إلى مدينة بنغازي، 
الليبية  بالحكومة  الوزراء  رئيس مجلس  برئاسة 
الموقتة عبداهلل عبدالرحمن الثني، بهدف إعادة 
مختلف  في  المدينة  إلى  األساسية  الخدمات 

المجاالت«.

<   أعمال توصيل مياه الشرب في إحدى مناطق بنغازي 



محليات 05

لم تنج مخازن األدوية من شظايا القتال في منطقة عني زارة جنوب العاصمة طرابلس

العاصمة  حرب  في  القتال  اشتداد  وسط 
الحياة  مالمح  تبقى  وآخر،  يوم  بين  طرابلس، 
االشتباكات  أسيرة  الخدمية  والمؤسسات  العامة، 

المسلحة.
المواطنون  البنادق، يعيش  ارتفاع أصوات  ومع 
حياة  الحرب،  تستهدفها  التي  المناطق  في 
وتتعثر  حينًا،  المدارس  فيها  تتوقف  مضطربة، 
فيها خدمات طبيعية كالكهرباء والمياه، حينًا آخر.

التي  واالشتباكات  األمنية  لألحداث  ونتيجة 
طرابلس،  العاصمة  جنوب  مناطق  تشهدها 
األسطى  زارة–بئر  عين  دائرة  االثنين،  انفصلت، 
ميالد جهد 220 ك.ف رقم )2(، وفق بيان للشركة 

العامة للكهرباء.
وقالت الشركة عبر صفحتها على »فيسبوك« إن 
االنفصال قد يترتب عليه اللجوء إلى عملية برنامج 
واستقرار  سالمة  على  للمحافظة  األحمال  طرح 
الشبكة، خاصة في مدينة طرابلس الكبرى »نتيجة 
لمحدودية نقل الطاقة رغم توفر القدرات اإلنتاجية 

من محطات التوليد«.
وفي وقت الحق، الثالثاء، أعلنت الشركة صيانة 
الشبكة  واستقرار  توصيلها،  وإعادة  الدائرة 

الكهربائية.
القتال،  شظايا  من  األدوية  مخازن  تنج  ولم 
جنوب  زارة  عين  منطقة  في  بعضها  تعرض  إذ 
قذيفة  من  لضربات  االثنين،  طرابلس،  العاصمة 
اإلسعاف  باسم  الناطق  أكد  ما  حسب  عشوائية، 
علي  وأوضح  لـ»الوسط«.  علي  أسامة  والطوارئ 
بينما  الحادث،  عن  ناتجة  بشرية  إصابات  ال  »أنه 
بلدية  مدارس  من  عدد  في  الدراسة  تعليق  تقرر 
القذائف  ووقوع  االشتباكات،  بسبب  زارة  عين 

بالقرب منها.
في  التعليم  مراقب  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
مدارس  عدة  في  الدراسة  تعليق  زارة  عين  بلدية 
ووصول  االشتباكات  بسبب  اإلثنين؛  بالبلدية، 

القذائف قربها.
»الطليعة  هي  المدارس  أن  بيان،  في  وأوضح، 
ورجب النائب واالزدهار الثانوية والفرقان وشهداء 

عين زارة وعين زارة، والحي الجامعي الثانوية«.
قذائف  إن  لـ»الوسط«،  عيان  شهود  وقال 
في  الدين  صالح  منطقة  في  أصابت  عشوائية 
منزل،  على  سقطت  إحداها  طرابلس،  العاصمة 
أسفر عن  ما  ابتدائية،  قرب مدرسة  كانت  وأخرى 

إصابة طفل وسكان المنزل.
»الوسط«،  مع  هاتفي  اتصال  في  وأوضحوا 
عائلة  منزل  على  سقطت  القذائف  تلك  إحدى  أن 
المنزل  وسكان  طفل،  إصابة  عن  لتسفر  جحيدر 
المجاور، وهم أبناء عمومة العائلة نفسها، بجروح 

بسبب الشظايا.
النائب  رجب  مدرسة  قرب  قذيفة  سقطت  كما 
التالميذ داخلها، مما أدى  االبتدائية، خالل وجود 
إلى تحطم نوافذها، حسب الشهود، بينما ذكر أحد 
التالميذ  أخرجت  المدرسة  إدارة  أن  األمور  أولياء 

حفاظا على سالمتهم، وأعلنت توقف الدراسة.
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بوست«  »واشنطن  جريدة  أوردت  مطول،  تحقيق  في 
حرب  في  روس«  »مرتزقة  مشاركة  تفاصيل  األميركية، 
العاصمة طرابلس، ضمن صفوف قوات القيادة العامة، التي 
باسم  الناطق  اعتبره  ما  وهو  حفتر،  خليفة  المشير  يقودها 
قوات القيادة العامة العقيد أحمد المسماري »أخبارًا مزيفة«، 

مؤكدًا أن »جميع مقاتلينا ليبيون«.
أول  المنشور  تحقيقها  في  بوست«،  »واشنطن  وروت 
من أمس كيف ظهر 20 مقاتاًل في زي داكن اللون بأجسام 
مدرسة  مبنى  في  محاصرين  بالسالح،  مدججين  ضخمة 
مهجورة بالعزيزية )جنوب طرابلس(، كما نقلت الجريدة عن 

بعض عناصر القوات الليبية الذين كانوا هناك.
لكن عندما تقدم الليبيون إلى األمام، فتح القناصة النار 
قتل  دقائق،  غضون  وفي  القوة،  عالية  ببنادق  الداخل  من 
ثالثة من رجال »الميليشيات« الليبية، وجميعهم ُأصيبوا في 

الرأس، على حد وصف الجريدة.
الروس،  المرتزقة  مئات  »إن  قائاًل:  التحقيق  ويمضي 
والعديد منهم مدربون تدريبًا جيدًا ومسلحون بشكل جيد، 
الحكومة  إلسقاط  يسعى  فيما  حفتر،  جانب  إلى  يقاتلون 
العسكريين  للقادة  وفقًا  المتحدة،  األمم  من  المدعومة 
األميركي  الجيش  عن  وكذلك  والمقاتلين،  الليبيين 

ومسؤولين غربيين آخرين«، كما تقول الجريدة.
وذهب التحقيق الذى أجراه سودارسان راغافان، بمشاركة 
في  رايان  وميسي  موسكو  من  أباكوموفا  ناتاشا  من  كل 
واشنطن، إلى أن »هؤالء األجانب« الذين يقاتلون مع قوات 
نيران جديدة في  العامة، »يقدمون تكتيكات وقوة  القيادة 
ساحة المعركة، ويهددون بإطالة أمد الصراع في هذا البلد 
الواقع في شمال أفريقيا منذ ثورة الربيع العربي قبل ثماني 

سنوات«.
حكومة  لقوات  الكبار  القادة  أحد  الجويلي،  أسامة  وقال 
ساحة  غير  الحرب  إلى  الروسية  القوات  دخول  »إن  الوفاق: 

المعركة )..( وجودهم يعقد األمور بالنسبة لنا«.
ورأت الجريدة أن أولئك المقاتلين »يمثلون آخر تصعيد 
في الحرب الليبية بالوكالة )..( ويأتي وصول هؤالء المرتزقة 
في وقت تقوم فيه روسيا بتوسيع نطاق انتشارها العسكري 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  والدبلوماسي 
أماكن مثل سورية، حيث  أكبر في  بنفوذ  وتتمتع  وخارجها، 

تفك الواليات المتحدة ارتباطها«.
األفريقية  القيادة  باسم  الناطقة  فارمر  ريبيكا  وقالت 
العسكرية  بالشركات  دراية  على  »نحن  األميركي:  للجيش 
عليها  يسيطر  التي  األراضي  في  العاملة  الخاصة  الروسية 
في  تعمل  أنها  كما  ليبيا،  في شرق  الليبي  الوطني  الجيش 

غرب ليبيا«.
لصالح  يعملون  الروس  المرتزقة  »إن  فارمر:  وأضافت 
مجموعة فاغنر، وهي جيش خاص ربطه الخبراء مع يفغيني 
بريغوزين، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فالديمير 
في  معارك  في  سابقًا  فاغنر  مجموعة  ظهرت  وقد  بوتين. 
أخرى  ودول  وأوكرانيا  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  سورية 
واالقتصادية  الجيوسياسية  للمصالح  استراتيجية  تعتبر 

للكرملين«.
ولدى روسيا اتفاقات أسلحة وبناء تزيد قيمتها على أربعة 
مليارات دوالر، تم إبرامها مع الديكتاتور الليبي الراحل معمر 
وتدخل   2011 ثورات  أثناء  وقتل  به  ُأطيح  الذي  القذافي، 

الناتو.
مبررات  »لديهم  موسكو:  إلى  إشارة  في  فارمر  وقالت 

اقتصادية قوية في دعمهم المستمر لحفتر«.
»بنادق  بأنهم  الروس  كبير  غربي  مسؤول  ووصف 
كشف  عدم  شريطة  تحدث  الذي  المسؤول  وقال  للتأجير« 
خبراء  تحليل  على  »بناًء  القضية:  حساسية  بسبب  هويته 
وقت  حتى  المرتزقة  هؤالء  عدد  إن  والجيش،  االستخبارات 
المقلقة  الجديدة  المعلومات  لكن   ،300 نحو  بلغ  قريب 

للغاية تشير إلى وجود اآلالف«.
وأضاف المسؤول: »في السابق كانوا يتمركزون إلى حد 
كبير في معاقل حفتر في شرق ليبيا، أما اآلن فيتم نقلهم إلى 
الخطوط األمامية«، مضيفًا: »إن هؤالء المقاتلين يشملون 
التكتيكية  المهارات  بعض  وجلبوا  مدفعية  وخبراء  قناصة 

والحدة في القتال«.
عدد  الليبية  الحكومة  في  العسكريين  القادة  كبار  وقدر 
استخباراتهم  أساس مصادر  على   300 بـ  الروس  المرتزقة 
داخل منطقة حفتر. وقال أحد القادة الكبار: »لدينا عيون على 

األرض هناك«.
يعرفون  إنهم  للحكومة  الموالين  المقاتلين  وقال بعض 
أجهزة  على  الثرثرة  روسيين من خالل  كانوا  »المرتزقة  أن 
الراديو المحمولة باليد. يستطيع كال الجانبين الوصول إلى 
ترددات بعضهما البعض في بعض األحيان، وذكر المقاتلون 

الموالون للحكومة سماع محادثات باللغة الروسية. كما قال 
المهجورة  المدرسة  معركة  في  سمعوا  إنهم  المقاتلون 

مقاتلي العدو يصرخون بأوامر وأسماء باللغة الروسية.
»واشنطن  جريدة  في  المراسلين  أحد  استعرض  كما 
والمواد األخرى  والوثائق  الروسية  الهوية  بوست« بطاقات 
االشتباكات،  موقع  في  عليها  عثر  التي  بالروس  الخاصة 
وكذلك الصور ومقاطع الفيديو للمرتزقة التي استولى عليها 

مقاتلو الميليشيات الليبية.
العامة،  القيادة  قوات  باسم  الناطق  قال  المقابل،  في 
مزيفة  »أخبار  الروس  تقارير  إن  المسماري  أحمد  العقيد 

وجميع مقاتلينا ليبيون«.
اإلجابة  بيسكوف  ديمتري  بوتين،  باسم  الناطق  ورفض 

قائاًل:  المرتزقة،  الجريدة حول  بها  بعثت  التي  األسئلة  عن 
قال  حين  في  المعلومات«،  هذه  لديه  ليس  الكرملين  »إن 
الناطق باسم بريجوزين إن رجل األعمال »ال عالقة له« بما 

يسمى فاغنر )شركة عسكرية خاصة( ورفض التعليق أكثر.
في  ليبيا  الروس  المرتزقة  دخل  التحقيق،  وبحسب 
أشهر  بعد ستة  الليبيين،  والمقاتلين  للقادة  وفقًا  سبتمبر، 

من شن حفتر هجومًا مفاجئًا على العاصمة.
من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  الصراع  أن  الجريدة  وذكرت 
أكثر  ونزوح  األقل،  على  مدني   100 بينهم  1000 شخص، 
الصحة  لمنظمة  وفقًا  ديارهم،  من  شخص  ألف   120 من 

العالمية.
باإلضافة إلى فرنسا واإلمارات ومصر، تدعم السعودية 
أخرى،  أوروبية  ودول  إيطاليا  وتدعم  حفتر،  خليفة  المشير 
طرابلس.  في  الوفاق  حكومة  وقطر،  تركيا  إلى  باإلضافة 
عندما  أبريل  منذ  واضحة  غير  األميركية  السياسة  وبدت 
في  حفتر  هجوم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  دعم 

هاتفية. مكالمة 

جديدة تكتيكات 
يستعيد  ألن  فرصة  هناك  أن  موسكو  في  محللون  ويرى 
الروس مليارات الدوالرات من العقود النفطية والعسكرية 
وكانت  القذافي.  سقوط  بعد  خسرتها  التي  المربحة 

اقتصاد  الليبية لدعم  الدينارات  روسيا طبعت مليارات من 
حفتر  حملة  تمويل  على  والمساعدة  الموقتة  الحكومة 
األمن  لمجلس  بيانًا  أيضًا  روسيا  ومنعت  العسكرية. 
الدولي الذي سعى إلى إدانة هجوم قوات القيادة العامة.

ركض  طرابلس،  جنوب  في  المواجهة  وعلى طول خط 
بثقوب  المليئة  المنازل  بين  بسرعة  الليبيون  المقاتلون 
مرمى  في  الوقوع  لتجنب  والرصاص  الهاون  قذائف 

الروس. القناصة 
راقب  مدمر،  نصف  كبير  منزل  من  الثاني  الطابق  ومن 
100 ياردة.  القائد خليفة النالوتي مجمعًا سكنيًا على بعد 
الوقوف  الخطر  من  هناك..  موجودون  »الروس  وقال: 

هنا«.

األمامية الخطوط 
منضبطين،  غير  الجانبين  كال  من  الليبيون  المقاتلون 
على  وعشوائي  مفرط  بشكل  النار  يطلقون  ما  وغالبًا 
الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  مقاتلو  ويقول  األهداف، 
إن الروس على النقيض من ذلك، ينتقلون في مجموعات 
صغيرة ويهاجمون من مواقع جانبية، معظمهم في الليل 
على  الروس  يحافظ  إذ  الباكر،  الصباح  ساعات  في  أو 

مثالية بدقة. النار في لحظات  ذخيرتهم، ويطلقون 
وتنقل »واشنطن بوست« عن أحد رجال »الميليشيات« 
الروس  قتال  أسلوب  إن  قوله:  دبوس  أبو  جابر  يدعى 

بطريقة مهنية«. »يقاتلون  إنهم  المعتاد،  يختلف عن 
»وال يكتفي الروس بالقتال، بل يدربون قوات حفتر أيضًا« 
حسب الجريدة نفسها، فمنذ وصول الروس، بدأت قوات القيادة 
العامة في »استخدام أساليب عسكرية جديدة وأسلحة جديدة«، 

كما يقول مقاتلو القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وفي مواقع االشتباكات المختلفة، عثر رجال الميليشيات 
صناديق  إلى  باإلضافة  واألطفال،  الزوجات  صور  على 
أقراص وأدوية أخرى صنعت في روسيا من أجل األنفلونزا 

المثانة. على  للسيطرة  وحتى  والصداع 
ومع ذلك، فمن أبرزها األسلحة الروسية الصنع الحديثة 
تشمل  وهي  األمامية.  الخطوط  على  اكتشافها  تم  التي 
قاذفات القنابل اآللية، واأللغام األرضية على شكل قنابل، 

المتفجرات. من  وغيرها  الصوتية  والقنابل 
مكتوبة  رسومات  عليه،  العثور  تم  دفتر  في  وُجد  كما 
الروسية  األسلحة  قائمة  في  وتدوينات  اليد  بخط 
المعركة  ساحة  وخرائط  العسكرية  المعدات  من  وغيرها 
عسكرية.  وتحركات  قتالية  ومهام  الجغرافية  واإلحداثيات 
بناء  كيفية  يوضح  روسي  أسلحة  دليل  أيضًا  هناك  كان 
كما  الصغيرة.  األسلحة  استخدام  وكيفية  والقنابل  األلغام 
لقياس  كهربائية  وأداة  بالستيكية  منقلة  على  العثور  تم 

المسافات إلطالق قذائف الهاون في موقع المعركة.
الروسي، سيرغي  الخارجية  وزير  نائب  نفى  المقابل  في   
إياه  واصفا  األميركية،  الجريدة  تقرير  صحة  ريكابوف، 

بـ»القصة الخيالية«.
وقال ريكابوف إنه »يرفض بشدة تلك المزاعم«، منوها 
األمم  وجهود  ليبيا،  في  السياسي  الحل  »تدعم  روسيا  بأن 
مع  مفتوحة  الحوار  قنوات  وتبقي  الشأن،  هذا  في  المتحدة 
نشرتها  تصريحات  حسب  هناك«،  الموقف  في  المؤثرين 

الثالثاء، وكالة األنباء الروسية »تاس«.
وشكك ريكابوف في »وجود أدلة تدعم تلك التحليالت«، 
صحف  فيها  تنشر  التي  األولى  المرة  »ليست  بأنها  منوها 

أميركية قصصا خيالية وإشاعات عن روسيا«.

ريكابوف: التقرير قصص خيالية وإشاعات

واشنطن ـ الوسط

في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الجيش 
قواته  إن  المسماري،  أحمد  العامة،  للقيادة  التابع 
»القسم  على  مزدوجة  نفذت ضربة جوية  الجوية 
العسكري« بمطار معيتيقة الجوي و»الكلية الجوية 

بمصراتة«.
أن  االثنين،  أصدره  بيان  في  المسماري،  ولفت 
الميليشيات  دشم  استهدفت  الجوية  »الضربة 
من  المتوافرة  »المعلومات  خالل  من  اإلرهابية«، 

أجهزه االستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة«.
تجهيز  في  تستخدم  األماكن  »هذه  أن  وتابع 
وتخزين الطائرات المسيرة UAV وم/ط، وتخزين 
الجوية  الحملة  هذه  أن  إلى  صواريخها«.ولفت 
المرافق  و»دمرت  دقة«،  »بكل  أهدافها  حققت 
بنسبة  الطائرات  وتجهيز  تخزين  في  المستخدمة 
لـ»بوابة  يتسن  لم  فيما  قوله.  وفق   ،»100%

الوسط« التحقق من مصادر مستقلة.

اإلعالم  مكتب  أعلن  األحد،  سابق،  وقت  وفي 
تعرض  الغضب  بركان  لعملية  التابع  الحربي 
بعد  ذلك  جاء  جوي«.  لقصف  معيتيقة  »مطار 
تعرض المطار ألكثر من 20 هجوما منذ بدء حرب 

العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.
بالمطار  الطيران  حركة  استئناف  إعالن  وعقب 
المفوض  الداخلية  وزير  كشف  الماضي،  األسبوع 
فتحي باشاغا عن تشكيل لجنة خاصة بين وزارتي 
أن  على  والعمل  للتأكد  والمواصالت  الداخلية 
أي مظهر  يكون مطار معيتيقة مدنيا دون وجود 
عسكري، مشيرا إلى تعاونهما مع البعثة األممية، 
وقال: »تأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي 

وجود عسكري«.
وكان المسماري قد أعلن، في الحادي والعشرين 
الجيش »هجوما  الماضي، شن قوات  من سبتمبر 
العاصمة  في  الدين...«  صالح  محور  على  عنيفا 

طرابلس.
عبر  نشره  بيان  في  المسماري،  وأضاف 
إسناد  جرى  أنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته 
القوات  قبل  من  كثيف  جوي  بـ»غطاء  الهجوم 
تعد  ال  خسائر  الميليشيات  كبدت  التي  الجوية، 
وال تحصى في األرواح والعتاد، وال يزال الهجوم 
مستمرا...«. وقال إن العمليات ستتواصل »وفق 
العام  القائد  وضعها  التي  والمراحل  الخطط 

طرابلس«. لتحرير 
القيادة  قوات  باسم  المتحدث  وصف  كما 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  زيارة  العامة، 
سالمة، لمطار معيتيقة، في الحادي والثالثين من 
أكتوبر الماضي، بأنها »فصل جديد من مسرحية 
حكومة  تمارسه  الذي  اإلعالمي  والعبث  التضليل 

الوفاق بدعم من سالمة«.
بـ»تجاهل  األممية  البعثة  المسماري  واتهم 

في  صغير  ركن  إال  هو  ما  معيتيقة  مطار  أن 
التي  الضخمة،  الجوية  معيتيقة  قاعدة  طرف 
تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية 
مروحية ونفاثة«، مضيفا أن »صور هذه المرافق 
كانت  االستعمار  حقبة  وخالل  اإلنترنت،  على 
خارج  أميركا  قواعد  أكبر  من  معيتيقة  قاعدة 
حسب  هويلس«،  تسمى  وكانت  أراضيها، 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على  بيان 

»فيسبوك«. االجتماعي 
على  دقيقة  ضربات  نفذ  الجو  »سالح  إن  وقال 
الشق العسكري في قاعدة معيتيقة، الذي يستخدم 
إلى  مشيرا  طيار«،  دون  تركية  طائرات  إلطالق 
مرافق  من  أيا  تستهدف  »لم  العامة  القيادة  أن 
أو مصراتة  المدنية سواء في طرابلس  المطارات 

أو زوارة«.
سابق،  وقت  في  المطار،  زار  قد  سالمة  وكان 

باألمم  خاصة  وصول  محطة  تدشين  أعلن  حيث 
معلنة،  أهداف  ثالثة  لها  يكون  فيه،  المتحدة 
أفراد  واستقبال  سفر  وتأمين  تسهيل  في  تتمثل 
البعثة األممية، وتأمين سفر البعثات الدبلوماسية 
الطوعي  التسفير  وتسهيل  طرابلس،  وإلى  من 
للمهاجرين غير الشرعيين من خالل وكاالت األمم 

المتحدة.
النواب  مجلس  أعضاء  دان  اآلخر،  الجانب  على 
والعشرين  الثاني  في  طرابلس،  في  المجتمعون 
الذي  المدفعي  القصف  الماضي،  أكتوبر  من 
أودى  والذي  السكني،  الدين  استهدف حي صالح 
بحياة طفلتين من عائلة الزليتني لم تتجاوزا سن 
بشظية  العائلة  من  ثالث  طفل  وإصابة  العاشرة، 

في رأسه ويتلقى العالج بأحد المستشفيات.
وانتقد النواب، وقتها، في بيان تلقته »الوسط« 
والقصف  »اإلرهاب  حيال  الدولي  المجتمع  صمت 
المستمر على المدنيين« من قبل القوات التابعة 
المواثيق  بخرق  إياها  متهمين  العامة،  للقيادة 
جرائم  ارتكاب  في  واالستمرار  الدولية  واألعراف 

ضد المدنيين ترقى إلى »جرائم الحرب«.
جاد  بموقف  الدولي  »المجتمع  البيان  وطالب 
بشكل  يوميا  ترتكب  التي  الجرائم  هذه  لوقف 
األمم  بعثة  محمال  المدنيين«،  ضد  ممنهج 
الكاملة  »المسؤولية  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
وحاسم  جاد  رسمي  إجراء  أي  اتخاذها  لعدم 

بالخصوص«.
في  المجتمعون  النواب  مجلس  أعضاء  وتقدم 
عائلة  إلى  بالتعازي  البيان  ختام  في  طرابلس 
الزليتني، التي فقدت اثنتين من أطفالها، متمنين 

الشفاء العاجل للطفل المصاب.
استهدف  الذي  المدفعي  القصف  أن  إلى  يشار 
طفلتين  مقتل  في  تسبب  الدين  صالح  منطقة 
أعلنه  ما  وفق  الزليتني،  عائلة  من  طفل  وإصابة 
حكومة  في  الصحة  لوزارة  اإلعالمي  المستشار 

الوفاق، أمين الهاشمي.
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وقالت 
الثمن  ليبيا »يدفعون  األطفال في  إن  )يونيسف(، 
المناطق  من  عدد  في  العنف  استمرار  مع  األغلى 
خسائر  وقوع  إلى  مشيرة  البلد«،  من  الغربية 
فادحة بين األطفال في طرابلس خالل األسبوعين 

الماضيين.
بحكومة  العدل  وزارة  دانت  نفسه،  الوقت  وفي 
عمارات  استهدف  الذي  القصف  الوطني  الوفاق 
بالعاصمة  الدين  صالح  منطقة  في  سكنية 
أطفال،  وإصابة  مقتل  في  تسبب  مما  طرابلس، 
التي تعتبر  الجريمة  أنها »رصدت ووثقت  مؤكدة 

جريمة حرب ضد المدنيين األبرياء«.
»تلك  أن  لها  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
مالحقة  تنتهي  ال  التي  الجرائم  من  الجريمة 
من  عنها  المسؤول  يعفى  وال  بالتقادم  مرتكبيها 
مالحقتهم  عن  بمنأى  يكونوا  لن  وأنهم  العقاب، 
التي  الخطرة  الجرائم  هذه  عن  ومساءلتهم 

يرتكبونها في حق األبرياء«.

مع تزايد سقوط القذائف العشوائية

املدارس والخدمات العامة »أسيرة« اشتباكات »حرب العاصمة«

الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 1000 
شخص، بينهم 100 مدني على األقل، ونزوح 

أكثر من 120 ألف شخص من ديارهم

<  مسلحون في أحد مواقع االشتباكات في باب العزيزية 

<  جانب من آثار االشتباكات المسلحة

َّواشنطن بوست: »املرتزقة الروس« في ليبيا مدربون  ومسلحون بشكل جيد
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»أفريكوم«: التنظيم يفرض إتاوات على األثرياء ويوزعها على الفقراء

النيجر ومالي وبوركينا فاسو.. مثلث توسع »داعش«

أثار مقتل ما ال يقل عن 51 جنديا في مالي خالل أسبوع 
البالد،  في  صدمة  منفصلين،  هجومَين  في  الماضي، 
الهجمات  من  في سياق سلسلة  يأتيان  أنّهما  خصوصا 

الدامية التي تبدو السلطات عاجزة عن وقفها.
ولن  األولى  هي  المسلحة  العملية  هذة  تكن  ولم 
تكون األخيرة من سلسلة الهجمات المتفرقة للجماعات 
40 جنديًا  المتطرفة، في نهاية سبتمبر، قتل  المسلحة 
في  المالي  الجيش  استهدفا  هجومين  في  األقل  على 
وسط البالد، فيما قتل 49 آخرون في هجوم وقع الجمعة 
جنديين  مقتل  إلى  باإلضافة  البالد،  شرق  شمال  في 

اثنين يوم السبت الماضي.
المهاجمين من  العملية تساؤالت حول قدرة  وفجرت 
المدينة  من  البعيدة  غير  انديليمان  قاعدة  استهداف 
علق  حيث  النيجر،  حدود  قرب  نفسه  االسم  تحمل  التي 
اإلرهابيين نفذوا هجومًا مفاجئًا  إّن  الجيش  مسؤول في 
وقت الغداء. وبحسب تقرير داخلي لألمم المتحدة، فإّن 
نفسه.  الوقت  في  القاعدة  هاجمت  مجموعات  ثالث 
أتوا  المهاجمين  أّن  إلى  أشار  العسكري  المسؤول  وكان 
النقل المفضلة لدى  على »دراجات نارية«، وهي وسيلة 
األفريقي.  الساحل  منطقة  في  »المتطرفة«  الجماعات 

وقتل 49 جنديًا على األقل، بحسب الجيش.
بيان،  في  السبت،  الهجوم  »داعش«  تنظيم  وتبنى 
جندي  مقتل  عن  أسفر  الذي  ميناكا  هجوم  تبنى  كما 
في  المنتشرة  الفرنسية،  برخان  لعملية  تابع  فرنسي 
جندي   4,500 نحو  وتضم   2014 عام  منذ  الساحل 

وموظف.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن ناطق باسم تنظيم 
»داعش« في الصحراء الكبرى، فرع التنظيم في الساحل 
العسكرية  القاعدة  استهدفت  جماعته  إّن  األفريقي، 

»باسم الخالفة«.

مرتدون
وقال الناطق »علمنا أّن الجيش المالي يعمل في القاعدة 
»فرنسا  أّن  مضيفًا  إزالتها«،  في  ونجحنا  المرتدين،  مع 

الرئيسية«. عدوتنا 
وعملية  المتحدة  األمم  بعثة  مالي،  شريكا  وكان 
مارس  في  انديليمان  قاعدة  بناء  في  ساهما  برخان، 
السابق  في  مشتركة  دوريات  تنسيق  وجرى   .2018
في  المنتشرة  الفرنسية  والقوات  المالي  الجيش  بين 

المنطقة.
من  شهر  نحو  بعد  وقع  الذي  الهجوم  هذا  وأثار 
عن  تساؤالت  )وسط(،  وبولكيسي  موندورو  هجومي 
المنطقة  هذه  في  التحرك  على  المالي  الجيش  قدرة 
اللتين  فاسو  وبوركينا  النيجر  مع  الحدود  من  القريبة 

تتعرضان بدورهما لهجمات »متطرفة«.

وقال مراقب في باماكو إّن الجيش المالي خسر نحو مئة 
عنصر في بولكيسي وانديليمان، وسيترك هذا األمر اثارا.

تظاهرات  )وسط(  وسفاريه  باماكو  مدينتا  وشهدت 
نظمتها زوجات جنود بعد هجومي موندورو وبولكيسي، 
كيتا  بوبكر  إبراهيم  المالي  الرئيس  بعد  يدِل  ولم 

بتصريحات علنية تعليقًا على احداث الجمعة والسبت.

قدرات محدودة
دعم  إلى  مرارًا  مواطنيه  دعا  أّن  كيتا  لبوبكر  وسبق 
محدودة«  »قدراتنا  بأّن  نفسه  الوقت  في  مقرًا  الجيش، 

وبأّن ما حصل في بولكيسي "يمكن أن يتكرر لألسف".
وكان دبلوماسي غربي قال لفرانس برس إّن السلطة 
أّن  مضيفًا  الهجمات«،  مواجهة  في  حلول  بال  »تبدو 
للدولة  الضئيلة  والسيطرة  للجيش  المحدودة  القدرات 

ميدانيًا تزيدان هذا الشعور.
حدود  تقاطع  عند  تقع  التي  المنطقة  هذه  وتشّكل 
ثالث دول، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مساحة نشطة 
إلى  منذ ظهوره  الكبرى  الصحراء  في  »داعش«  لتنظيم 

العلن عام 2015.
العضو  الصحراوي،  وليد  أبو  عدنان  التنظيم  ويتزعم 
في  وكان  التسعينات،  في  بوليساريو  جبهة  في  السابق 
التوحيد  حركة  مسؤولي  أبرز  أحد  الحالي  العقد  بدايات 
التي  الجماعات  إحدى  وهي  افريقيا،  غرب  في  والجهاد 

2015، بايع  2012. وفي  سيطرت على شمال مالي في 
تنظيم »داعش«.

وفي  مالي  في  ميناكا  منطقة  في  التنظيم  وينتشر 
غرب النيجر وفي شرق بوركينا فاسو، وكان تبنى هجوم 
النيجر  في   2017 اكتوبر  في  وقع  الذي  تونغو-تونغو 
من  مواز  وعدد  أميركيين  جنود  أربعة  مقتل  إلى  وأدى 

النيجريين. الجنود 
مكافأة  سبتمبر  في  المتحدة  الواليات  وأعلنت 
مقابل  دوالر  ماليين  خمسة  إلى  تصل  أن  يمكن  مالية 

معلومات من شأنها تحديد مكان الصحراوي.

أفريكوم
غرب  بلدان  تبذلها  التي  العسكرية  الجهود  رغم 
اإلرهابي  التنظيم  أن  إال  لـ»داعش«،  للتصدي  أفريقيا 
وفقر  المنطقة،  أزمات  استثمار  من  يبدو  ما  على  تمكن 
ثقله  وتعزيز  السياسي،  طموحه  لتوسيع  شعوبها، 

المجتمعي.
األميركية  العسكرية  القيادة  إليها  توصلت  خالصة 
في  مشيرة  »أفريكوم«،  باسم  المعروفة  أفريقيا  في 
تغلغل  على  قوية  مؤشرات  وجود  إلى  لها،  سابق  تقرير 

»داعش«، سياسيا ومجتمعيا، في غرب القارة السمراء.
والعراق،  سورية  من  كامل  شبه  بشكل  دحره  وعقب 
تحولت منطقة غرب أفريقيا إلى مسرح بديل لـ»داعش« 

الذي بات يشن هجماته عبر أذرعه المحلية الموالية له.

محاربة الفقر
شتوتجارت  مدينة  ومقرها  »أفريكوم«،  واعتبرت 
عن  المنسلخ  أفريقيا،  غرب  في  »داعش  أن  األلمانية، 
قد  نيجيريا،  في  المتطرفة  حرام«  بوكو  حركة  عباءة 
سياسي  طموح  ذات  متوسعة  »قوة  إلى  تدريجيا  تحول 

وثقل مجتمعي«.
الجيش  حققها  التي  العسكرية  النجاحات  ورغم 
أنشطة  لمكافحة  الماضية،  الثالثة  باألعوام  النيجيري، 
التنظيم وحلفائه، وفي مقدمتهم جماعة »بوكو حرام«، 
إال أن التنظيم ال زال يتمدد، ما يؤكد أن مواجهة إرهابه 
الفكري  التحصين  بقوة  بل  السالح فقط،  بقوة  تتم  لن 

والتعليمي والتنموي، وفق التقرير.
الجنرال  أفريكوم،  قائد  عن  نقل  نفسه  التقرير 
»داعش«  إرهاب  مكافحة  إن  قوله  والدوزر،  توماس 
من  أبعد  هو  ما  إلى  يحتاج  أفريقيا  غرب  في  وتمدده 

والقتالي. العسكري  العمل 
أفريقيا  غرب  حكومات  إيالء  ضرورة  على  وشدد 
الكاميرون  )تضم  تشاد  بحيرة  حوض  ومنطقة 
بتقديم  أكبر،  اهتماما  والنيجر(،  وتشاد  ونيجيريا 
النائية  المناطق  ألبناء  والتعليمية  الصحية  الخدمات 
يستغلها  ثغرات  ترك  عدم  على  والحرص  دولهم،  في 

اإلرهابي. التنظيم 
كما أكد على ضرورة العمل على تجريد التنظيم من 
أن  قبل  وذلك  المحليين،  السكان  أعين  في  جاذبيته 

الوطنية. للحكومات  موازية  سياسية  قوة  إلى  يتحول 
»داعش«  لنشاط  تمددا  »أفريكوم«  ورصدت 
بلدان حوض  باتجاه  نيجيريا  انطالقا من شمال شرقي 
منذ  تعاني،  التي  النيجر  مقدمتها  وفي  تشاد،  بحيرة 
2019، من تصاعد الهجمات على طول شريطها  مطلع 

نيجيريا. مع  الحدودي 
إن  التقرير،  »أفريكوم«، في ي معرض  قوة  وذكرت 
بالمناطق  الدولة  مؤسسات  دور  لعب  يحاول  داعش 

أفريقيا. غرب  في  لسيطرته  الخاضعة 
قادرا  بات  التنظيم  المذكور،فأن  النهج  خالل  ومن 
وتهريب  والوالءات،  الذمم  وشراء  األتباع  حشد  على 
اآلمنة  المالذات  وتأمين  لعناصره،  والذخائر  األسلحة 

. لذلك  الالزمة  االجتماعية  والحاضنات  لهم 
تقرير »أفريكوم« حذر أيضا من خطورة ما يقوم به 
بمجال  أفريقيا  غرب  في  سيطرته  بمناطق  »داعش« 
جمع  خالل  من  وذلك  للفقراء،  االجتماعية  الرعاية 
ورجال  وأثريائها  القبائل  وجهاء  من  المالية  األتاوات 

للفقراء. المالية  المساعدات  وتقديم  أعمالها، 
خطوة نبه التقرير من أنها خلقت نوعا من االرتباط 
القوي بين »داعش« وشعوب غرب أفريقيا، وغالبيتهم 
من الفقراء، وهو ما مكن التنظيم من تجنيد معظمهم 
مهما  عمل  فرصة  عن  الباحثين  واستقطاب  كمقاتلين 

نوعها. كان 

واشنطن - وكاالت

االتحاد األوروبي يدعو طهران إلى التراجع

إيران تدشن 30 جهاز طرد مركزي.. وتستأنف أنشطة نووية مجمدة
طهران - وكاالت

باكو - وكاالت
بعدما أكدت وزارة الخارجية األميركية تصنيفها لكوريا الشمالية على أنها 
دولة راعية لإلرهاب، أعلنت بيونغ يانغ، الثالثاء، أن قنوات التحاور مع واشنطن 

»تضيق«.
وانسحبت كوريا الشمالية الشهر الماضي من محادثات نووية مع الواليات 
شعورها  إلى  مشيرة  السويد،  في  نظمت  العمل  فرق  مستوى  على  المتحدة 

باإلحباط جراء عدم تقديم واشنطن حلوال »جديدة وخالقة«.
قمة  انتهت  منذ  مسدود  طريق  إلى  الطرفين  بين  المفاوضات  ووصلت 
أون، والرئيس األميركي دونالد  الشمالية كيم جونغ  هانوي بين زعيم كوريا 
يانغ  لبيونغ  ينبغي  وما  العقوبات  تخفيف  بشأن  بخالف  فبراير  في  ترامب، 

تقديمه في المقابل.
وطالبت بيونغ يانغ مذاك واشنطن باقتراح نهج جديد بحلول نهاية العام، 
أعلنت  عندما  الماضي  األسبوع  آخرها  كان  صاروخية،  تجارب  سلسلة  ونفذت 

اختبار »قاذفة صواريخ متعددة كبيرة الحجم«.
الشمالية  كوريا  تصنيف  سنوي  تقرير  في  الخارجية  وزارة  أكدت  والجمعة، 
خارج  اغتيال  عمليات  في  »متورطة  أنها  على  مشددة  لإلرهاب،  راعية  دولة 

أراضيها«.
الشمالي، في مطار  الكوري  للزعيم  الشقيق  األخ غير  نام،  وقتل كيم جونغ 
كوااللمبور الدولي العام 2017. وأشارت السلطات آنذاك إلى تورط بيونغ يانغ 
في العملية، لكن المدعين الماليزيين أسقطوا تهم القتل التي كانت موجهة 

إلى سيدة فيتنامية، كانت المشتبه بها الوحيدة المتبقية في القضية.
أنها  معتبرة  األميركية،  بالوثيقة  الشمالية  الكورية  الخارجية  وزارة  ونددت 
»استفزاز خطير ذو دوافع سياسية«، حسب ما جاء في وكالة أنبائها الرسمية، 
اإلرهاب  بـ»بؤرة  المتحدة  الواليات  الوزارة  باسم  ناطق  ووصف  الثالثاء. 

وزعيمته«.
الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  بين  هذه  الحوار  قناة  أن  وأضاف 
والواليات المتحدة تضيق أكثر فأكثر بسبب هذا النوع من المواقف األميركية.

في تحدٍ جديد للقوى الغربية  أعلنت ايران الثالثاء استئناف أنشطة تخصيب 
االتفاق  الواردة في  التزاماتها  تراجع إضافي عن  يورانيوم كانت مجمدة، في 

النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
واالجراء الذي كشف عنه الرئيس االيراني حسن روحاني يأتي غداة انتهاء 
فيينا  الذي وقع في  النووي  االتفاق  ايران لشركائها في  التي حددتها  المهلة 
بشكل  المتحدة  الواليات  انسحاب  عواقب  على  االلتفاف  في  تساعدها  لكي 

آحادي من االتفاق عام 2018.
القاه في مناسبة افتتاح مصنع »الحرية« لإلبداع  وقال روحاني في خطاب 
إن ايران ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة 

حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب االتفاق النووي.
وذكر روحاني في خطابه بان إيران لديها بموجب االتفاق في مفاعل فردو 
الغاز  1 »تدور دون ضخ  آر  الجيل األول آي  المركزي من  1044 جهازا للطرد 
فيها«.وتابع »اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية )اإليرانية( أن تبدأ 
والجديدة  الرابعة  الخطوة  »سنتخذ  مؤكدا  األجهزة«،  هذه  في  الغاز  بضخ 

غدا«.
ومراقبة  بإشراف  أيضا  تتم  الجديدة  النووية  »نشاطاتنا  أن  إلى  لفت  لكنه 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه غدا«.
النووية  للنشاطات  مراقبة  بعمليات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتقوم 
اإليرانية وفق نظام هو األكثر صرامة الذي طبقته هذه الهيئة التابعة لألمم 

المتحدة حتى اآلن.

خطوة »يمكن العودة عنها«
فيينا  باتفاق  ملتزمة  تزال  ال  التي  الدول  روحاني  أمهل  أخرى،  جهة  من 
المتحدة  الواليات  انسحاب  بعد  وألمانيا(  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  )الصين 
منه، شهرين إضافيين لتلبية مطالب إيران، وإال فستتخلى بالده عن المزيد 
من  كبير  بشكل  الحد  على  االتفاق  بموجب  طهران  ووافقت  االلتزامات.  من 
أنشطتها النووية لضمان اقتصارها على التطبيقات المدنية، لقاء رفع جزء من 

العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
الرئيس  إدارة  واعتماد  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  مع  لكن 
دونالد ترامب سياسة ممارسة »أقصى درجات الضغط« على إيران، لم تحصل 

الجمهورية اإلسالمية على الفوائد االقتصادية المرجوة من االتفاق.
وتؤكد طهران أنها تبقى متمسكة باالتفاق ومستعدة للعودة إلى االلتزام 
بجميع بنوده إذا ما اتخذت األطراف األخرى تدابير عملية لتلبية مطالبها وفي 

طليعتها تمكينها من تصدير نفطها.
إضافي  خفض  كل  بان  االتفاق  على  الموقعة  األخرى  األطراف  وتعتبر 

للتعهدات االيرانية يجعل انقاذ االتفاق أكثر صعوبة.

وعبرت روسيا الثالثاء عن »قلقها« ازاء قرار ايران. وقال ديمتري بيسكوف 
نراقب  »إننا  للصحافيين  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  باسم  المتحدث 

بقلق تطور الوضع«، مضيًفا »نحن نؤيد الحفاظ على هذا االتفاق«.
وقال روحاني بهذا الصدد »خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثالث األخرى، 
يمكن العودة عنها، حينما تنفذ األطراف األخرى الموقعة على االتفاق النووي 

التزاماتها كاملة، فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة«.

مقاومة وتفاوض
فاننا  نفسه،  الوقت  في  ملتزمة  "تبقى  طهران  أن  االيراني  الرئيس  وأضاف 
سنبقى ملتزمين بتعهداتنا وبكل المفاوضات التي أجريناها مع بعض البلدان 
وخلف الكواليس لحل هذا الموضوع، نحن ملتزمون وسوف نستمر في المضي 

قدما«.
مقاوم  شعب  اإليراني  الشعب  أن  يعلم  أن  العالم  على  يجب  "لكن  وتابع 

وأيضا أهل للتفاوض وتبادل األفكار والمناقشات مع اآلخرين".
المقبلين،  الشهرين  في  أخرى  مرة  للتفاوض  فرصة  "لدينا  روحاني  وقال 
لرفع  المناسب  الحل  وجدنا  »إذا  انه  مضيًفا  أخرى«،  مرة  نتفاوض  وسوف 
العقوبات، وتمكنا من بيع نفطنا بسهولة، واستخدام األموال في البنك، ورفع 

العقوبات األخرى على التأمين والمعادن، سنعود الى الوضع السابق«.
من  االميركي  االنسحاب  على  ردها  من  األولى  الثالث  المراحل  وخالل 
الحد  تفوق  بنسبة  المخصب  اليورانيوم  بانتاج  ايران  بدأت  النووي،  االتفاق 
الوارد في النص والبالغة 3,67 % وتجاوزت حد 300 كلغ لمخزون اليورانيوم 
الضعيف التخصيب الذي يفرضه االتفاق وشغلت اجهزة طرد مركزي متطورة.

واالثنين أعلنت الجمهورية االسالمية انها سرعت بشكل كبير وتيرة انتاج 
اليورانيوم الضعيف التخصيب خالل الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا 

على 5 كلغ في اليوم من تلك المادة.
بنسبة  المخصب  اليورانيوم  من  انتاجها  المرحلة  هذه  في  ايران  وتحصر 
4,5 % كحد أقصى بعيدا جدا عن نسبة %90 الالزمة لالستخدام العسكري. 
بالده  أن  أكبر صالحي،  علي  اإليرانية،  الذرية  الطاقة  رئيس منظمة  أعلن  و 
اللتزامات  وتقليص  المركزي،  للطرد  متطورًا  جهازًا   30 اإلثنين  دشنت 

طهران باالتفاق النووي.

30 جهازًا للطرد المركزي 
تضم  مجموعة  تدشين  »نشهد  اإليراني:  الرسمي  للتلفزيون  صالحي  وقال 
وعزم  قدرة  تظهر  الخطوة  وتلك  )آي.آر6-(،  المركزي  للطرد  جهازًا   30
من  غرامات  كيلو   5 نحو  بتخصيب  طهران  قيام  إعالن  جرى  كما  إيران«، 

اليورانيوم يوميًّا.
المتحدة منذ عدة أشهر وانسحبت  والواليات  إيران  التوتر بين  ويتصاعد 
مع  إيران  إليه  توصلت  الذي  النووي  االتفاق  من  الماضي  العام  واشنطن 
القوى الكبرى في العام 2015 وعاودت الواليات المتحدة فرض عقوبات على 
في  تتخذ  قد  إنها  وقالت  االتفاق،  ببنود  االلتزام  بعدم  ردت  التي  طهران، 

نوفمبر الجاري »خطوات أخرى في إطار التحلل من تعهداتها«.
وكانت إيران قد وافقت بموجب االتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في 
سياق مفاوضات بينها وبين مجموعة »5+1« )أعضاء مجلس األمن الدولي 
النووي لضمان عدم عملها على  ألمانيا(، على تقليص برنامجها  إلى  إضافة 
امتالك قنبلة، وذلك في مقابل الخفض التدريجي للعقوبات المفروضة عليها.
قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن إعالن إيران تطوير أجهزة متطورة 
ودعا  العالمية،  القوى  مع  النووي  االتفاق  يهدد  اليورانيوم  تخصيب  لتسريع 

طهران إلى العودة لالتفاق.

غير مقبول
صنعت  اإلعالن  بخصوص  سؤال  على  ردا  صحفي  مؤتمر  في  ماس  وقال 
االتفاق«،  مع  يتماشى  ال  ما  وهو  جدا،  متطورة  مركزي  طرد  أجهزة  إيران 
النووي،  باالتفاق  يلتزموا  لن  أنهم  سبتمبر  أوائل  في  أعلنوا  »لقد  وأضاف 

ونعتقد أن هذا غير مقبول«.
تتخذها  التي  الخطوات  عن  التراجع  إلى  إيران،  األوروبي  االتحاد  ودعا 
مجددًا  النووي،  برنامجها  بشأن   2015 اتفاق  في  الواردة  التزاماتها  لخفض 
باالتحاد  الخارجية  الشؤون  مفوضية  باسم  الناطقة  وقالت  باالتفاق.  التزامه 
مايا كوتشيانتيتس، في إحاطة إعالمية ، »تابعنا األخبار التي تعد إيران فيها 
بتخفيض التزامها باالتفاق النووي، عموما نحن سنتابع تشجيع إيران للتراجع 
عن إجراءاتها فورا ومن دون تأخير، والتي تشكل خروجا عن االتفاق النووي 

اإليراني«.

الواليات املتحدة تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
وسط »أسف« أوروبي وصيني أبلغت واشنطن رسميا، اإلثنين، األمم المتحدة 
بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الواليات المتحدة بذلك القوة 

االقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
االنسحاب  في  قدما  المضي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وقرر 
المناخي  التغير  حقيقة  على  المتزايدة  األدلة  من  الرغم  على  االتفاق،  من 
على  الرابع  وللشهر  سبتمبر  في  الحرارة  درجات  سجلت  حين  في  وتأثيراته، 

التوالي معدالت قياسية أو قاربتها.
تم  الذي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  على  التبليغ  وينص 
التفاوض بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من اآلن في 4 نوفمبر 
2020، أي بعد يوم من االنتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب للفوز فيها 

بوالية ثانية.
وشدد وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، في إعالنه عن الخطوة على 

ما كان ترامب قد أعلنه في العام 2017، بأن االتفاق فرض »أعباء اقتصادية 
جائرة« على الواليات المتحدة.

الطاقة  مزيج  واقع  تلحظ  األميركية  »المقاربة  إن  بيان  في  بومبيو  وقال 
العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل، بما 
الواليات  أن  وأكد  والمتجددة«.  النووية  والطاقة  األحفوري  الوقود  ذلك  في 

المتحدة »ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي« في المفاوضات الدولية.
وقال زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
األميركي، روبرت مينينديز، إن إدارة ترامب »استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، 
يواجهه  بيئي  تحد  أكبر  تسييس  من  وزادت  الوقائع  عن  النظر  وصرفت 

العالم«.
وتابع في بيان أن »هذا القرار سيكون أحد أسوأ األمثلة على تخلي الرئيس 
عن  وغيرهما  والهند  للصين  وتنازله  األميركية  الريادة  عن  بإرادته  ترامب 

السيطرة على االقتصاد العالمي«.
مئويتين،  بدرجتين  االحترار  هامش  حددت  باريس  اتفاقية  وكانت 
مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف 

الجفاف وتزايد  االحترار، ال سيما  العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات  يعتبره 
الفيضانات واشتداد العواصف.

هذه  تطبيق  عوائق  باالعتبار  أخذ  قد  السابق  األميركي  الرئيس  وكان 
االتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة اإلجراءات التي 

تنوي اتخاذها وإبالغ األمم المتحدة بها.
األمم  إبالغ  واشنطن  لقرار  »أسفها«  عن  الصين  أعربت  جانبها  من 

المتحدة باالنسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في إيجاز صحفي 
روتيني: »نأمل أن تتحمل الواليات المتحدة مزيدا من المسؤولية، وأن تقوم 
بمزيد لإلسهام كقوة دفع في عملية التعاون متعدد األطراف بدال من إضافة 
المناخي تحد مشترك  التغير  أن  الناطق: »نعتقد  وأضاف  لها«.  طاقة سلبية 

تواجهه البشرية جمعاء«.
وتتضمن الوثيقة إعالنا بأن »ال عودة عن اتفاقية باريس للمناخ«، حسب 
الرئاسة الفرنسية التي أسفت، الثالثاء، أيضا للقرار األميركي االنسحاب من 

االتفاقية.

كوريا الشمالية تحذر من »تضييق« 
قنوات الحوار مع واشنطن

<  عناصر من الجيش المالي في موبتي

<   نشطاء بيئيون في مسيرة في لوس إنجليس 

<   اجتماع سابق بين الرئيسين  األميركي والكوري الشمالي

<  الرئيس اإليراني حسن روحاني يلقي خطابا لمناسبة افتتاح مصنع في طهران 

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

السنة الرابعة
العدد 207

7 نوفمبر 2019 م اخلميس
10 ربيع األول 1441 هــ

واشنطن - وكاالت

في 4 نوفمبر 2020



عربي و دولي 07

أعمال عن> في كربالء وقتل1 أمام السفارة اإليرانية 

بغداد تتحول إلى ساحة مواجهات عنيفة .. والحكومة تقطع اإلنترنت

على  الثالث  األسبوع  اإلثنين،  اللبنانيون،  المتظاهرون  دخل 
يتهمونها  التي  السياسية  الطبقة  ضد  تحركهم  في  التوالي 
البالد؛  التدهور االقتصادي في  بالفساد ويحملونها مسؤولية 
عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  رحيل  هتافات  غلبت  بينما 

وقطع الطرق على المشهد.
وقام بعض المتظاهرين بإغالق طرق رئيسية للضغط أكثر 
عشرات  توجه  األولى،  الصباح  ساعات  ومنذ  السلطات،  على 
إلى  وعمدوا  بيروت  العاصمة  وسط  إلى  والشابات  الشبان 
الطريق،  منتصف  في  بجلوسهم  الرئيسي  الرينغ  جسر  إغالق 
فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا )جنوب( 

بالحجارة والرمل.
إغالق الطرق حدث أيضًا في مناطق عدة في شمال وجنوب 
لبنان. كما أغلقت مدارس عدة أبوابها مجددًا، بعد أسبوعين 
في  العصيان  حالة  نتيجة  المدارس  عن  الطالب  انقطاع  من 

الشارع ضد السلطات.
يوم  انطلقت  التى  احتجاجهم  على  المتظاهرون  وأطلق 
في  حاشدة  بأعداد  وخرجوا  الضغط«،  »أحد  الماضي  األحد 
وصيدا  شمااًل  طرابلس  إلى  بيروت  من  عدة  لبنانية  مناطق 
هتاف  في  »ارحل«،  بيروت  وسط  في  ورددوا  جنوبًا.  وصور 
علقوا الفتات  الجمهورية ميشال عون، كما  رئيس  إلى  موجه 

»مستمرون إلسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب«.
مؤيدة  تظاهرة  على  ساعات  بعد  األحد  تظاهرات  ووقعت 
للنظام الحاكم دعا إليها »التيار الوطني الحر«، الذي يتزعمه 
بيروت،  شرق  بعبدا  في  الرئاسي  القصر  أمام  عون،  الرئيس 
قبل  من  واسعة  انتقادات  الداعمة  التظاهرات  هذه  والقت 

المحتجين ضد السلطات.
وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 
في  دخلت  التي  حكومته  استقالة  الماضي  أكتوبر  من  الـ29 

مرحلة تصريف األعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يبدأ  لم  االستقالة،  ومنذ 
للحكومة،  جديد  رئيس  لتكليف  الملزمة  النيابية  االستشارات 
التي يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة اختصاصيين من 
خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة 

وإقرار قوانين الستعادة األموال المنهوبة ومكافحة الفساد
ودعا عون األحد اللبنانيين إلى »االتحاد«، في وقت يشهد 
كل  عمّت  مسبوقة  غير  احتجاج  حركة  أكتوبر   17 منذ  لبنان 
يعتبرها  التي  السياسية  الطبقة  برحيل  للمطالبة  مناطقه 

المحتجّون فاسدة وغير كفؤة.
في  الصلح  ورياض  الشهداء  ساحتا  غصّت  األحد،  ومساء 
الوحدة"،  "أحد  شعار  تحت  المتظاهرين،  بآالف  بيروت  وسط 
بإسقاط  مطالبة  والفتات  اللبنانية  األعالم  المشاركون  ورفع 

النظام، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
الشهداء بشعار »أرحل« متوجهين  اآلالف في ساحة  وهتف 
للبنان  ضخمًا  علمًا  كبيرة  مجموعة  حملت  فيما  الرئيس،  الى 
دعوات  وسط  والهتافات،  االغاني  وقع  على  به  تلوّح  وراحت 
وردد  االثنين.  طرق  وقطع  عام  وإضراب  مدني  لعصيان 
المحتجون »يا عمال ويا طالب، غدًا إضراب« و»اشهد يا لبنان 

بكرا عصيان«.
مدى  على  البالد  في  كامل  بشلل  الشعبي  الحراك  وتسبب 
والجامعات وقطع  والمدارس  المصارف  إغالق  أسبوعين شمل 
طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في األيام األخيرة، عادت 
وبعض  المصارف  فتح  إعادة  مع  تدريجيًا  طبيعتها  إلى  الحياة 

المدارس أبوابها.
الحريري  سعد  الوزراء  رئيس  أعلن  الشارع،  ضغط  وتحت 
استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف األعمال ريثما 

تُشكل حكومة جديدة.
من  حضرت  التي  عامًا(   37( مراد  عبير  المتظاهرة  وقالت 
برس  لفرانس  التجمّع،  في  للمشاركة  بيروت  إلى  طرابلس 
»أصبحنا صفًا واحدًا وكلمة واحدة في وجه الزعماء الحاكمين 
لنقول  جئنا  البلد،  في هذا  يغيروا شيئًا  ولم  عامًا  أربعين  منذ 

أن قوة التغيير أصبحت بيد الشعب«.
من  أخرى  لمناطق  تحية  لتوجيه  صرخات  ساحة  في  وعلت 
نحن  ضاحية  و»يا  نثور«  أجلك  من  صور،  صور  »صور  بينها 
تعد  التي  جنوبًا  صور  مدينة  إلى  إشارة  في  للموت«،  معك 
بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بزعامة  امل  لحركة  معقال 

وضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب اهلل.
ثورتنا ثورة نسوية

ونُظمت مسيرة نسوية من المتحف الوطني شرق بيروت إلى 
الفتات  ورفعت  المئات،  بمشاركة  المجاورة  الشهداء  ساحة 
المشاركون  وهتف  نسوية«.  ثورة  »ثورتنا  إحداها  على  ُكتب 
ستزول«  والذكورية  الصوت  و»عّلي  بيروت«  يا  ثوري  "يال 

و»عّلي الصوت على األبوية ببيروت«.
وقالت سارة بخاري )28 عامًا( الموظفة في منظمة نسوية 
يكون  أن  المهم  المسيرة،»من  في  تشارك  كانت  جنيف  في 
النساء  مطالب  تكون  وأن  حقيقية  اجتماعية  عدالة  هناك 
مسموعة وأن تتحقق العدالة الجندرية بين الرجال والنساء«.

على  معظمهم  يجمع  المتظاهرين،  مطالب  تتنوع  وفيما 
انتخابات  إجراء  ثم  اختصاصيين،  حكومة  تشكيل  ضرورة 
المنهوبة  األموال  الستعادة  قوانين  وإقرار  مبكرة  نيابية 
رحيل  هو  رئيسي  مطلب  إلى  باإلضافة  الفساد،  ومكافحة 

الطبقة السياسية برمّتها.
لتوليه  الثالثة  الذكرى  في  خطاب  في  الخميس  عون  ودعا 
ذوي  وزراء  من  جديدة  حكومة  تشكيل  إلى  الرئاسة  منصب 

وخبرة«. »كفاءة 
وفي مدينة طرابلس في شمال لبنان، احتشد اآلالف أيضًا 
أسابيع.  ثالثة  نحو  منذ  تقريبًا  ليلة  كل  في  كما  األحد  ليل 
اليوم  "أشارك  برس  فرانس  لوكالة  عامًا(   32( نجوى  وقالت 
ما  إذ  بكاملها  بعد  تتحقق  لم  مطالبنا  ألن  ليلة  كل  في  كما 

زلنا نرى أن هناك مماطلة في تشكيل حكومة جديدة".
والنبطية  صور  بينها  جنوبية  مدن  في  المئات  وتظاهر 
الغالبية  ذات  صيدا  وإلى  اهلل،  وحزب  المل  معقالن  وهما 
السنية، في إطار مواصلة حراكهم والمطالبة بتسريع تشكيل 

حكومة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية.
أدعو إلى االتحاد

األشخاص  آالف  تجمّع  العاصمة،  شرق  بعبدا  منطقة  في 
تعبيرًا عن  الرئاسي  القصر  إلى  المؤدية  الطريق  صباحًا على 
برتقالية  وأعالمًا  اللبنانية  األعالم  رافعين  للرئيس،  دعمهم 
بحسب  عون،  يتزعمه  الذي  الحرّ  الوطني  التيار  إلى  ترمز 

مصوّر في وكالة فرانس برس.
»أدعو  الرئاسي  القصر  داخل  من  خطاب  في  عون  وقال 
أن  رافضًا  تهدئة  خطاب  عون  واعتمد  االتحاد«.  إلى  الجميع 
تكون هناك »ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة«، في 

البالد منذ أسبوعين. التي تعمّ  التظاهرات  إلى  إشارة 
نقاط:  ثالث  من  مؤلفة  طريق  خارطة  »رسمنا  وأضاف 
مزيد  إعطاء  دون  من  المدنية«  والدولة  واالقتصاد  الفساد 
إلى  »نحتاج  فقال  الساحات  توحيد  إلى  ودعا  التفاصيل.  من 
يتظاهرون  الذين  ومن  منكم  مؤلفة  ساحة  إلى  جهدكم 

حقوقكم«. للدفاع عن 
وهو  باسيل،  جبران  التيار  رئيس  دعا  الرئيس،  غرار  وعلى 
فقال  التظاهرات  توحيد  إلى  الخارجية،  ووزير  عون  صهر 
)المحتجين( بل لكي نقويهم  الناس  نناقض  »لسنا هنا لكي 

ونقف معهم ونكمل كلنا سويا«.
وشعارات  هتافات  تستثِن  لم  االحتجاجات،  انطالق  ومنذ 
ويحمل  باسيل.  سيما  ال  مسؤواًل،  أو  زعيمًا  المتظاهرين 
الوزراء،  مجلس  داخل  بالقرار  تفرّده  عليه  باسيل  خصوم 
مستفيدًا من حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع حزب 

اهلل.
ولحزب عون مع حلفائه ال سيما حزب اهلل أكبر كتلة نيابية 

البرلمان. في 
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اتخذت االحتجاجات في العراق منعطفًا عنيفًا االثنين مع وقوع 
الرصاص  مواجهات في وسط بغداد، واستخدام قوات االمن 
الحي ضد المتظاهرين للمرة األولى خالل عشرة أيام، بعد ليلة 
عنف دامية خلفت أكثر من أربعة قتلى من المتظاهرين أمام 

القنصلية اإليرانية في كربالء.
واستخدمت القوات األمنية الرصاص الحي ضد متظاهرين 
وسط  في  الحكومي  »العراقية«  تلفزيون  مقر  قرب  احتشدوا 
طبية  مصادر  وأشارت  عيان،  شهود  أفاد  ما  بحسب  بغداد، 
يوم  وشهد  بجروح،  شخصًا   30 من  أكثر  إصابة  إلى  وأمنية 
الثالثاء انقطاع خدمة اإلنترنت مجددا في العراق، بعد أن عادت 

لفترة وجيزة.
المهدي  عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس  دعا  جانبه  من 
الطرق  فتح  إعادة  إلى  للحكومة  المناهضين  المتظاهرين 

والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البالد.
توقف  إلى  أدت  االحتجاجات  إن  في  المهدي  عبد  وقال 
أن  مضيفا  البالد،  جنوب  من  كبير  وجزء  بغداد  العاصمة 

»االضطرابات كلفت االقتصاد مليارات الدوالرات«.
ميناء  إلى  المؤدية  الطرق  جميع  المتظاهرين  آالف  وأغلق 
الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينة البصرة الغنية 
بالنفط، التي تستقبل الجزء األكبر من واردات الحبوب والزيوت 

النباتية والسكر.
ونظم الطالب اعتصامات األحد )أول أيام أسبوع العمل في 

العراق( وظلت العديد من المكاتب الحكومية مغلقة.
القوات  رشقوا  الذين  المتظاهرين  مع  مواجهات  ودارت 
األمنية بالحجارة، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع 
وزارتي  ومقر  اإليرانية،  السفارة  إلى  المؤدية  الطريق  على 

الخارجية والعدل في وسط العاصمة.
لدى  المقدسة  كربالء  في  عنف  أعمال  األحد  ليل  واندلعت 
الشيعة، عندما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية اإليرانية 
يحيط  الذي  الخرساني  الجدار  على  العراقية  األعالم  ورفعوا 
بالمبنى وكتبوا عليه »كربالء حرة حرة..إيران برة برة«، فيما 

ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى.
وأطلقت قوات األمن المسؤولة عن حماية المبنى الرصاص 
منهم،  أربعة  مقتل  الى  أدى  ما  المتظاهرين،  تجاه  الحي 
مسافة  تبعد  التي  المدينة  في  العدلي  الطب  لكوادر  وفقا 
الشارع  من  كبير  جزء  ويتهم  بغداد.  جنوب  إلى  كيلومتر  مئة 
فاسدًا  يعتبرونه  الذي  السياسي  النظام  بأنها مهندسة  إيران 

ويطالبون بإسقاطه.
بـ"إسقاط  يطالبون  الذين  المتظاهرين  غضب  وتركز 
النظام" خالل األيام الماضية، على إيران صاحبة النفوذ الواسع 
والدور الكبير في العراق، إلى جانب الواليات المتحدة التي لم 
تبد  لم  بدورها  وهي  التظاهرات،  المحتجون خالل  إليها  يشر 

تفاعاًل تجاه األزمة الحالية في البالد.
وما أجج غضب المحتجين هو الزيارات المتكررة لقائد فيلق 

سليماني  قاسم  اللواء  اإليراني  الثوري  الحرس  في  القدس 
اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد  وتصريحات  للعراق، 
علي خامنئي عن وجود »مخططات من األعداء إلثارة الفوضى 

وتقويض األمن في بعض دول المنطقة«.
وال تزال غالبية المدارس الحكومية مغلقة في بغداد ومدن 
رفع  حيث  بغداد(  جنوب  كلم   200( الديوانية  بينها  الجنوب، 
الحكومية  المؤسسات  مباني  على  كبيرة  الفتات  متظاهرون 

كتب عليها »مغلق باسم الشعب«.
الشيعة  لدى  المقدسة  النجف  مدينة  في  محتجون  ورفع 
أيضًا، الفتة مماثلة عند مدخل مبنى مجلس المحافظة، وفقا 

لمراسلي فرانس برس.
التي انطلقت في األول من الماضي،  وشهدت االحتجاجات 
أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصًا، بحسب 
إحصاء، إذ أن السلطات تمتنع منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة 
رسمية. لكنها اتخذت منذ استئنافها في الرابع والعشرين من 
ساحات  في  األحيان،  بعض  في  احتفاليًا  طابعًا  نفسه،  الشهر 
المدن التي احتلها طالب ونقابات وكوادر طبية. وفي أماكن 
أخرى من البالد، تزايدت موجة العصيان المدني، خصوصُا مع 

إعالن مختلف النقابات اإلضراب العام.

إغالق ميناء وحقول نفطية
»مغلق  أيضًا  عليها  كتب  اسمنتية  حواجز  متظاهرون  ووضع 
بأمر الشعب«، على الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر بجنوب 

العراق، الذي يعد منفذًا حيويًا الستيراد المواد الغذائية .
من  تتمكن  أن  دون  من  الميناء  السفن  عشرات  وغادرت 
تفريغ حمولتها، وفي العمارة، مركز محافظة ميسان في جنوب 
البالد، أقدم متظاهرون على إغالق حقلين نفطيين تديرهما 
شركات صينية، وهما حلفاية، الذي يعد من أكبر حقول النفط، 
والبزركان. ولم يتوقف اإلنتاج في تلك الحقول، غير أن بعض 
الموظفين أكدوا لفرانس برس إنهم لم يتمكنوا من الوصول 

إلى مواقع عملهم.
وفي السماوة بجنوب العراق أيضًا، أغلق متظاهرون الجسور 
والطرقات الرئيسية لمنع وصول الموظفين الى أماكن عملهم، 
كما هو الحال في مدن أخرى كالناصرية والحلة، وفقًا لمراسلي 

فرانس برس.
ورغم الوعود واإلجراءات التي اتخذتها السلطات، لم يستجب 

المتظاهرون في بغداد وباقي مدن البالد بوقف االحتجاجات.
وتزايد عدد المتظاهرين في ساحة التحرير رغم حظر التجول 
ليال. كما شهدت شوارع العاصمة خروج مئات السيارات التي 
الوطنية  واألغاني  باألناشيد  وتصدح  ألبواقها  العنان  تطلق 

وترفع أعالمًا عراقية.
مساء  صمته  عن  المهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  وخرج 
األحد، مؤكدًا أن »العديد من المطالب قد تم الوفاء بها، داعيًا 

إلى »العودة إلى الحياة الطبيعية«.
بإجراء  بالوعود  اآلن  حتى  يبالون  ال  المتظاهرين  لكن 
الساسة  يقدمها  التي  عمل،  فرص  وتأمين  مبكرة  انتخابات 
بهدف وقف اإلحتجاجات، وتزايد تمسكهم بساحات اإلعتصام 

في جميع المدن.
وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ »الخارجة على القانون« 
قطع  بأعمال  للقيام  بشرية  كدروع  المتظاهرين  باستخدام 
االمنية،  القوات  مع  واالشتباك  والنهب  والحرق  الطرق 
مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية واالسلحة النارية 

والسكاكين.
وقلصت الحكومة ساعات حظر التجوال بعد أيام من فرضها. 

وقال عبد المهدي في بيان إنه كلف لجنة برئاسة وزير الصحة 
المعدات  أنواع  في  بالتحقيق  حكومية  وغير  حكومية  وجهات 
مواقعها،  عن  دفاعها  عند  االمنية  القوات  استخدمتها  التي 

خصوصًا القنابل المسيلة للدموع.
العراقية  أن أكدت مفوضية حقوق االنسان  يأتي ذلك بعد 
أن قوات األمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين 
في بغداد. وكان رئيس الوزراء وعد في بيان صدر عن مكتبه 
تعديالت  بإجراء  الماضي،  الشهر  سابق  وقت  في  اإلعالمي، 
الكفاءات  على  وتركز  المحاصصة  مفاهيم  عن  بعيدًا  وزارية 

واستقاللية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، األسبوع الماضي، أن 
عبد المهدي سيستقيل إذا اتفقت األحزاب السياسية على من 

يخلفه في منصبه.
الشهر  التظاهرات  من  موجة  أنهوا  قد  المتظاهرون  وكان 
لكنهم  لمطالبهم،  الحكومة  تستجيب  أن  في  أمال  الماضي 
اضطروا للعودة للشارع في موجة ثانية من االحتجاجات بحجة 

أن مطالبهم لم تلق استجابة بعد.

عون  يدعو الجميع إل1 «االتحاد»

«يونيسف» تطالب بإعادة ٢٨ ألف لبنان: عصيان مدني وإضراب في األسبوع الثالث لالحتجاجات
طفل أجنبي من سورية إلى بلدانهم

للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  حضّت 
حوالى  إعادة  على  العالم  حكومات  »يونيسف«، 
28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدًا، موجودين في 
شرقي  شمال  في  للنازحين  بمخيمات  معظمهم 

سورية، إلى بلدانهم »قبل فوات األوان«.
في  الهول  مخيم  أبرزها  مخيّمات،  وتؤوي 
 12 نحو  سورية،  شرقي  شمال  الحسكة  محافظة 
من  طفل  آالف  و8  امرأة  آالف   4 هم:  أجنبي،  ألف 
تنظيم  صفوف  في  كانوا  الذين  األجانب  عائالت 
»قوات  مراقبة  تحت  المخيمات  وتقع  »داعش«. 
الفصائل  من  تحالف  وهي  الديمقراطية«،  سوريا 
في  المتطرف  التنظيم  هزم  والعربية  الكردية 
بحسب  العراقيين،  الرقم  هذا  يشمل  وال  سورية. 

»اإلدارة الذاتية« الكردية.
استعادة  خصوصًا،  أوروبية  عدة،  دول  وترفض 
»قوات  لدى  المعتقلين  المتطرفين  من  مواطنيها 
استعادة  ترفض  وكذلك  الديمقراطية«،  سوريا 
وافقت حتى  الدول  أن بعض  ولو  عائالتهم،  أفراد 
اآلن على استقبال عدد من األطفال الذين يحملون 

جنسياتها.
للمنظمة،  التنفيذية  المديرة  عن  بيان  ونقل 
أكثر  من  طفل  ألف   28 »نحو  قولها:  فور،  هنرييتا 
ألفًا من العراق،   20 60 بلدًا، بمن فيهم نحو  من 
ما زالوا عالقين في شمال شرقي سوريا، معظمهم 
في مخيمات النازحين«. وأضافت: »التصعيد األخير 
في شمال شرقي سوريا )يجب أن( يذّكر الحكومات 
الذين  األجانب  األطفال  إلعادة  الملحة  بالضرورة 
بلدانهم  إلى  المنطقة،  في  السبل  بهم  تقّطعت 

قبل فوات األوان«.
17 دولة على األقل أعادت  وأكدت المنظمة أن 

أكثر من 650 طفاًل إلى بلدانهم.
وسيطرت تركيا مؤخرًا إثر عملية عسكرية داخل 
وبعمق  كيلومترًا   120 بطول  أراٍض  على  سورية 
تمتد  سوريا  شرقي  شمال  في  كيلومترًا   30 نحو 
العملية  جراء  المئات  وقتل  حدودها.  بمحاذاة 

التركية التي أدت أيضًا إلى نزوح عشرات اآلالف.
المائة  في   80 نحو  فإن  »يونيسف«،  وبحسب 
سورية  شرقي  شمال  في  العالقين  األطفال  من 
دون  نصفهم  بينما  عامًا،   12 عن  أعمارهم  »تقل 
عن  يقل  ال  »ما  أن  إلى  وأشارت  الخامسة«.  سن 
9 أعوام، رهن  250 فتى، بعضهم ال يتجاوز عمره 

أن  المرجح  ومن  بالمنطقة(،  سجون  )في  االحتجاز 
تكون األرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير«.

سوريا  »قوات  سجون  في  قصّر  فتيان  ويوجد 
خشيتها  عن  »يونيسيف«  وعبرت  الديمقراطية«. 
على سالمة »40 ألف طفل نزحوا مؤخرًا في شمال 
أو  عائالتهم  عن  بعضهم  وعُزل  سوريا،  شرقي 

تعرّضوا إلصابة أو إعاقة جرّاء العنف«.
»السماح  إلى  النزاع  أطرافَ  فور  هنرييتا  ودعت 
للمنظمات اإلنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم 
بمن  وعائالتهم،  لألطفال  والرعاية  المساعدة 
النزاع  وأدى  االحتجاز«.  أماكن  في  األطفال  فيهم 
إلى  سنوات   8 من  أكثر  منذ  المتواصل  السوري 

مقتل 370 ألف شخص.

رغم التجريد من الجنسية
اإلثنين  التركي  الداخلية  وزير  أعلن  جانبه  من 
إلى  »المتطررفين«  المعتقلين  سترسل  انقرة  أن 

البلدان التي جردتهم من جنسيتها.
نحو  تحتجز  تركيا  أّن  الوزير سليمان صويلو  وذكر 
أوقفت  كما  »داعش«،  تنظيم  من  أجنبي   1,200
في  األخيرة  العسكرية  عمليتها  خالل  آخرين   287

شمال سورية.
حوزتنا  في  الذين  اولئك  بالطبع  وأضاف 
ابتدع  ذلك،  »رغم  وتابع  بلدانهم،  إلى  سنرسلهم 
من  فلنجرّدهم  يقولون  جديدة.  وسيلة  العالم 
كانوا«،  حيثما  للمحاكمة  ليخضعوا   ... جنسيتهم 
بوجهة  نقبل  أن  المستحيل  من  أنه  إلى  مشيرًا 
النظر هذه ... »سنرسل عناصر داعش إلى بلدانهم 

سواء جرّدوهم من جنسياتهم ام ال«.
تركيا  بوسع  كان  إذا  الواضح  غير  من  يزال  ال 
عدة  في  غربية  دول  ورفضت  عمليا.  ذلك  تنفيذ 
غادروا  الذين  مواطنيها  عودة  قبول  مناسبات 
لالنضمام إلى تنظيم »داعش« في سورية، وجردت 
كثيرين من جنسيتهم. ورغم أنّه بموجب اتفاقية 
القانوني ترك  1961، فإنه من غير  نيويورك لعام 
شخص بدون جنسية، إال أن العديد من الدول، بما 
في ذلك بريطانيا وفرنسا، لم تصادق عليها، وقد 

أثارت حاالت أخيرة معارك قانونية طويلة.
من  شخص   100 من  أكثر  بريطانيا  وجرّدت 
جنسيتهم النضمامهم إلى الجماعات »المتطرفة« 
الشابة  مثل  بارزة  قضايا  وأثارت  الخارج.  في 
ليتس«  و»جاك  بيجوم«  »شميمة  البريطانية 
إجراءات قضائية فضال عن نقاش سياسي حاد في 

بريطانيا.

< متظاهرون يغلقون الطريق في بيروت 



اقتصاد

كالم في األرقام

إيرادات ليبيا النفطية في شهر 
سبتمبر الماضي.

المؤسسة الوطنية للنفط

قالوا
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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق تشكيل لجنة فنية إلعادة رسم هيكلية 
الحكومة  اجتماع  في  طرح  ما  مع  يتوافق  بما   ،2020 للعام  العامة  الميزانية 

أخيرا بشأن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
ودعت الوزارة الوحدات اإلدارية الممولة كليا أو جزئيا من الميزانية العامة 
اللجنة بنسخة إلكترونية من قانون أو قرار اإلنشاء للجهة وتعديالته،  موافاة 

حسب إعالن منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل »فيسبوك«.
تقديم  عن  تخلفها  حال  وفي  أيــام،  عشرة  الجهات  تلك  اإلعــالن  وأمهل 
الرئاسي  المجلس  أن  يذكر  لها.  المالية  المخصصات  حجب  سيتم  المطلوب، 
التعليم، بفصل وزارة  بإعادة هيكلة قطاع  الماضي قرارا  الخميس  أصدر يوم 

التعليم العام عن وزارة التعليم العالي.
ــوزارة  ال في  دائمة  لجنة  عقدت  الماضية،  القليلة  األشهر  مــدار  وعلى 
مقترح  مشروع  لمناقشة  العامة؛  الخزانة  من  الممولة  الجهات  مع  اجتماعات 
وهيئة  الصناعي  النهر  وجهاز  الدفاع  وزارة  ومنها   ،2020 للعام  الميزانية 

السياحة، هيئة األوقاف وغيرها من الجهات.

»مالية الوفاق« تعيد رسم هيكلية امليزانية

على دول العالم أن تهدم 
الجدران فيما بينها، وأن تخفف 
باستمرارالعوائق التجارية

الرئيس الصيني
شي جينبينغ

1٫8

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الواليات  في  الكلي  لالقتصاد  الحالي  الوضع  ُيذكرني 
الوقت،  ذلك  في   .2014 سبتمبر  أحــداث  في  المتحدة 
انخفض معدل البطالة في الواليات المتحدة إلى أقل من 
%6، وأكد لنا عدد كبير من المعلقين أن معدل التضخم 

سوف يرتفع قريبا كما توقع ُمنحنى فيليبس.
بطبيعة الحال، االستنتاج الطبيعي لهذه الحجة هو أنه 
ينبغي على مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي المضي 
القاعدة  وتضييق  النقدية،  السياسة  تطبيع  في  بسرعة 
المستوى  إلى  أخرى  مرة  الفائدة  أسعار  ورفع  النقدية 

»الطبيعي«.
اليوم، أصبح معدل البطالة في الواليات المتحدة أقل 
بمقدار 2.5 نقطة مئوية عما كان عليه عندما تأكدنا جميعا 

أن االقتصاد قد وصل إلى المعدل »الطبيعي« للبطالة.
عندما كنت أستاذا مساعدا في تسعينيات القرن الماضي، 
في  االنخفاض  هذا  إن  تقول  األساسية  القاعدة  كانت 
معدل البطالة سيؤدي إلى زيادة بنسبة 1.3 نقطة مئوية 

في التضخم في السنة. إذا كان معدل التضخم لهذا 
العام %2، فسيبلغ %3.3 في العام المقبل.

المستوى  نفس  على  البطالة  معدل  بقي  وإذا 
العام، فإن معدل التضخم في العام التالي سيكون 
القاعدة  لكن  يليه.  الذي  العام  في   5.9% و   ،4.6%
التضخم  معدل  سيظل  ُمجدية.  تعد  لم  األساسية 
سنويا خالل   2% حوالي  عند  المتحدة  الواليات  في 
السنوات القليلة القادمة، وينبغي أن تعكس خيارات 
أن  شك  ال  الحقيقة.  هذه  لدينا  النقدية  السياسة 
الحكمة التقليدية بين االقتصاديين في التسعينيات 
استجاب   ،1988 و   1957 عامي  بين  ُمبررة.  كانت 

التضخم للتقلبات الُمتوقعة في معدل البطالة.
أبسط  ميل  كان  التكُيفية،  التوقعات  حيث  من 
منحنى فيليبس ممكن يبلغ 0.54-: وهذا يعني أن 

كل نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة أقل من المعدل 
مئوية  نقطة   0.54 زيادة  إلى  ُتترجم  المقدر  الطبيعي 
السلبي  الميل  تقدير  إن  التالي.  العام  في  التضخم  في 
)0.54-( لمنحنى فيليبس بين أواخر الخمسينيات وأواخر 
الثمانينيات جاء أساسا من ست نقاط مهمة. في األعوام 
1966 و 1973 و 1974، ارتفع معدل التضخم في سياق 

البطالة المنخفضة نسبيا.
ثم في األعوام 1975 و 1981 و 1982، انخفض معدل 
ذلك،  ومع  نسبيا.  البطالة  معدل  ارتفاع  بسبب  التضخم 
منذ عام 1988، تحول ميل أبسط منحنى فيليبس ممكن 
مع  الصفر،  نقطة  إلــى 
الُمقدر  االنحدار  معامل 
حتى  فقط.   -0.03 بـ 
البطالة  ُمعدل  كان  لو 
معدل  مــن  بكثير  أقــل 
الُمتوقع  الطبيعي  النمو 
االقتصاديين،  قبل  من 
التضخم.  يتسارع  لــم 
كان  إذا  حتى  وبالمثل، 
يتجاوز  البطالة  معدل 
النمو  ــدل  ــع م بكثير 
بين  نفسه  الطبيعي 
 ،2014 و   2009 عامي 

فإن معدل التضخم لم ينخفض ولم يحدث االنكماش.
مماثلة  بيانات  أي  تقديم  في  الفشل  من  الرغم  على 
للبيانات المقدمة خالل فترة الخمسينيات والثمانينيات من 
يعتقدون  ممن  الكثيرون  هناك  يزال  ال  الماضي،  القرن 
أن صناع السياسة النقدية يجب أن يواصلوا التركيز على 
يشكل  التضخم  أن  يعني  مما  السريع،  التضخم  مخاطر 

تهديدا أكبر من احتمال الركود.
اقتصاديين  خبراء  ثالثة  نشر  المثال،  سبيل  على 
وأمير  ميشكين  س.  وفريدريك  هوبر،  متحمسين–بيتر 
في  فيليبس  منحنى  أن  إلى  تشير  مقالة  صوفي–مؤخرا 
أميركا »غير فعال«، وأن التقديرات التي ُتظهر منحنى شبه 
مسطح على مدى الجيل الماضي ال يمكن االعتماد عليها، 
وذلك راجع »لتجانس السياسة النقدية وعدم وجود تغيير 

في فجوة البطالة«.
ال أفهم كيف توصلوا إلى هذا االستنتاج. بعد كل شيء، 
تكون  قد   2018-1988 تقديرات  أن  الكمبيوتر  يخبرنا 
أكثر دقة بنحو ثالثة أضعاف من تقديرات 1987-1957. 
التقاطه  الزمني الذي تم  باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلطار 
بواسطة العالمات القياسية لمنحنى فيليبس قصير للغاية 

بحيث ال يسمح بأي استجابة فعالة للسياسة النقدية.
التركيز  نعم، قد يشكل التضخم تهديدا بالفعل. لكن 
المنفرد على هذا الخطر هو نتاج حقبة مختلفة. يرجع ذلك 
)إدارات  المتعاقبتين  إلى محاولة الحكومتين األمريكيتين 
ليندون جونسون وريتشارد نيكسون( الحفاظ على اقتصاد 
االحتياطي  مجلس  رئيس  حــرص  مع  الضغط،  شديد 

الفيدرالي )آرثر بيرنز( على تلبية المطالب الرئاسية.
في ذلك الوقت، كان االتحاد الذي يتحكم في المدخل 
تحمل  على  قادرا  )النفط(  العالمي  لالقتصاد  الرئيسي 
صدمات سلبية كبيرة في اإلمدادات. إذا كانت كل هذه 
الشروط ال تزال قائمة، فقد تكون سببا للقلق بشأن عودة 

ارتفاع التضخم كما في السبعينيات.
لكنها ليست كذلك. يجب أن نتوقف عن إنكار الحقائق 
االقتصادي  الهيكل  البيانات. قبل أن يتغير  التي تذكرها 
خطر  هناك  االقتصادية،  السياسات  من  الحالي  والمزيج 
مفرطًا  تضخمًا  المتحدة  الواليات  تواجه  أن  في  ضئيل 
على مدى السنوات الخمس المقبلة. من األفضل لصناع 
أخرى في  إلى قضايا  انتباههم  النقدية تحويل  السياسة 

هذه األثناء.

* أستاذ االقتصاد في جامعة كاليفورنيا
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

هناك خطر ضئيل
 في أن تواجه الواليات 

المتحدة تضخماً مفرطاً 
على مدى السنوات 

الخمس المقبلة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4042دوالر أميركي
1.5554يورو

1.809الجنية االسترليني
0.3744الريال السعودي
0.3823درهم إماراتي
0.2007االيوان الصيني
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مليار دوالر

تهديد التضخم!
جي برادفورد ديلونغ*

رفع القدرة اإلنتاجية
من خالل الحفر التطويري 

وصيانة اآلبار

»أوبك« تأمل بزيادة اإلنتاج 
في العقود المقبلة بفضل 

االحتياطات الوفيرة

باركيندو: األرقام تبدو
أكثر وضوحا.. والصورة تبدو 

أكثر إشراقا

مؤسسة النفط ترفع القدرة اإلنتاجية لـ7 شركات

في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  شرعت 
لشركات  اإلنتاجية  القدرة  زيادة  خطوات 
والهروج  وأكاكوس  والواحة  وسرت  الخليج 

ونفوسة وزالف التابعة للمؤسسة.
رئيس المؤسسة مصطفى صنع اهلل ناقش 
بهذه  اإلدارة  لجان  رؤساء  مع  اجتماع  خالل 
القدرة  زيادة  خطة  تنفيذ  آليات  الشركات، 
اإلنتاجية، والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة 

للميزانية االستثنائية المعتمدة.
دشنت  الماضي،  سبتمبر  شهر  وفي 
النوف  رأس  بميناء  جديدًا  خزانًا  المؤسسة 
 500 بنحو  للميناء  التخزينية  القدرة  وزيادة 
ألف برميل من النفط، »األمر الذي سيساهم 
في  الطوارئ  حاالت  حدة  من  التخفيف  في 

المستقبل«.
التشغيل  تجارب  بدء  أيضًا  المقرر  ومن 
حقل  تطوير  من  الثانية  للمرحلة  التجريبي 
الطبيعي  الغاز  من  إنتاجه  يرفع  مما  الفارغ، 
ليصل إلى ربع مليار قدم مكعبة من الغاز في 
نوفمبر المقبل، إضافة إلى 15 ألف برميل من 

المكثفات.
وأعطى صنع اهلل توجيهات للشركات الست 
للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة اإلنتاجية 
اآلبار،  وصيانة  التطويري  الحفر  خالل  من 
فضاًل عن المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة 
وزالف، المستهدفة خالل الفترة من 1 أكتوبر 
رئيس  وأكد   .2020 31 ديسمبر  2019 حتى 
المؤسسة لرؤساء هذه الشركات أن المؤسسة 
وكلفت  البرنامج،  بهذا  كبيرًا  اهتمامًا  تولي 
التنفيذ،  برنامج  لمتابعة  ومالية  فنية  لجنة 
حينها  في  العالقة  ذات  التقارير  وتقديم 

للمؤسسة وجهات االختصاص.
وتسعى شركات النفط إلى جذب استثمارات 
رئيس  ناقش  إذ  التنقيب،  مجال  في  أجنبية 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  إدارة  مجلس 
مشروعات  تطوير  أوجه  شتوان  بن  محمد 
الشركة اإلنتاجية واالستكشافية مع مسؤولي 
ميشينا  إيمانويل  اإلنجليزية  »ريمات«  شركة 
ويوسف غزاي. وبحث بن شتوان مع »ريمات« 
إمكانية دخول الشركة اإلنجليزية سوق النفط 
المشروعات مستقباًل.  لتتولى بعض  ليبيا  في 
»ريمات«  ممثل  غزاي  يوسف  واستعرض 

رجحت منظمة الدول المنتجة للنفط »أوبك« أن 
صعودا   2020 للعام  النفط  سوق  آفاق  تسجل 
الحاجة  أهمية  من  يبدو  ما  في  ليقلل  محتمال، 
ساعات  بعد  وذلك  لإلنتاج.  أعمق  تخفيضات  إلى 
إنها  فيه  قالت  الذي   ،2019 للعام  تقريرها  من 
ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس 
الصخري  النفط  إنتاج  نمو  ظل  في  المقبلة، 

األميركي ومصادر منافسة أخرى.
في  روسيا  بقيادة  وحلفاؤها  »أوبك«  وتجتمع 
يناير  ومنذ  اإلنتاج.  سياسة  في  للنظر  ديسمبر، 
لإلنتاج  خفضا  »أوبك«+  بتحالف  يسمي  ما  ينفذ 
السوق.  لدعم  يوميا  برميل  مليون   1.2 بواقع 

ويسري االتفاق حتى مارس 2020.
وقال األمين العام لـ»أوبك«، محمد باركيندو، 
األولية،  األرقام  على  »بناء  صحفي:  مؤتمر  في 
وردا  محتمال«.  صعودا  سيشهد   2020 أن  يبدو 
على سؤال عما إذا كان أكثر تفاؤال بشأن السوق 
إن  قال  حين  أكتوبر،  في  عليه  كان  بما  مقارنة 
خفض  ذلك  في  بما  مطروحة  الخيارات  »جميع 
»الصورة  أن  باركيندو  أجاب  لإلنتاج«،  أكبر 

تحسنت«، وفق وكالة »رويترز«.
إشراقا.  أكثر  نقاط  هناك  »بالتأكيد  وقال: 
أكثر  تبدو  والصورة  وضوحا  أكثر  تبدو  األرقام 
األخرى  بالعوامل  يتعلق  ما  »في  وتابع:  إشراقا«. 
تؤثر  التي  التجارة  مشكالت  مثل  األساسية  غير 
الواردة تبعث  األنباء  العالمي،  االقتصاد  سلبا في 
على مزيد من التفاؤل. نرى أن الواليات المتحدة، 
التوقعات  تواصل تحدي  العالم،  اقتصاد في  أكبر 

وتتجاوزها«.
العام  معروض  بتخمة  »أوبك«  أرقام  تنبئ 
القادم نظرا إلى زيادة اإلنتاج من خارج المنظمة. 
النزاع  يضغط هذا، إلى جانب مسائل أخرى مثل 
التجاري األميركي الصيني، على أسعار النفط التي 
منخفضة  للبرميل،  دوالر   62.70 نحو  حاليا  تبلغ 

من ذروة 2019 فوق 75 دوالرا.
وعما إذا كانت السوق تبدو متخمة باإلمدادات 
ذلك  نبلغ  »لم  باركيندو:  قال  المقبل،  العام  في 
بعد. ال نستطيع في الوقت الحالي أن نستبق كل 

الخطوات التي نمضي فيها«.
 ،2019 للعام  العالمي  النفط  آفاق  تقرير  وفي 
من  المنظمة  دول  إنتاج  تراجع  »أوبك«  تتوقع 

النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون 
برميل يوميا بحلول 2024، مقارنة مع 35 مليون 

برميل يوميا في 2019.
تغير  لمكافحة  الداعي  النشاط  تزايد  وتسبب 
ألنواع  الواسع  واالستخدام  الغرب  في  المناخ 
النفط  على  الطلب  خضوع  في  البديلة  الوقود 
وخفضت  أكبر.  لتدقيق  الطويل  األجل  في 
في  »أوبك«  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة 
األجلين  في  النفط  على  للطلب  توقعاتها  التقرير 

والبعيد. المتوسط 
القليلة  السنوات  في  »أوبك«  إنتاج  وانخفض 
ومنتجين  روسيا  مع  اتفاق  بموجب  الماضية 
السوق.  لدعم  المنظمة  في  أعضاء  غير  آخرين 
مما  النفط،  أسعار  ارتفاع  عن  االتفاق  وتمخض 
المنظمة،  في  األعضاء  غير  المنتجين  إنتاج  يعزز 
ومن المتوقع أن تكبح »أوبك« اإلنتاج في 2020.
»جرى  التقرير:  مقدمة  في  باركيندو  وكتب 
تعديل توقعات اإلمدادات من غير أعضاء )أوبك( 
بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم )الصخري( 

األميركي، بشكل خاص، فاق التوقعات«.
إلى  النفطي  إنتاجها  المتحدة  الواليات  ورفعت 

الصخري،  النفط  ثورة  بفضل  قياسية  مستويات 
باستغالل  جديدة  لتكنولوجيا  سمحت  التي 
مجدية  غير  السابق  في  تعتبر  كانت  احتياطات 
قيود  نتيجة  »أوبك«  إنتاج  وينخفض  اقتصاديا. 
طوعية والعقوبات األميركية على فنزويال وإيران 

عضوتي »أوبك«.
تبلغ  أن  فيينا،  ومقرها  »أوبك«،  وتوقعت 
مليون   16.9 األميركي  المحكم  النفط  إمدادات 
12 مليونا في  2024 من  العام  برميل يوميا في 
عند  ذروته  يبلغ  ثم  سيتباطأ  النمو  لكن   ،2019

17.4 مليون في 2029.
ثلث  نحو  تضخ  التي  المنظمة،  وتتوقع 
يصل  أن  اآلن،  النفط  من  العالمية  اإلمدادات 
مليون   103.9 إلى   2023 في  النفط  استهالك 
في  مليون   104.5 من  انخفاضا  يوميا  برميل 
من  األطول،  المدى  وعلى  الماضي.  العام  تقرير 
 12 بواقع  الخام  على  الطلب  يزيد  أن  المتوقع 
بحلول  مليون   110.6 ليبلغ  يوميا  برميل  مليون 
2040 وهو أيضا أقل من توقعات العام الماضي.
النمو  توقعات  خفض  إلى  »أوبك«  وأشارت 
تحسن  عن  األخيرة، فضال  اآلونة  في  االقتصادي 
أنواع  واستخدام  الوقود  استهالك  كفاءة  في 
الطلب.  توقعات  لخفض  كأسباب  أخرى  وقود 
في  النفط  استهالك  انخفاض  تتوقع  إنها  وقالت 
منظمة  في  األعضاء  الدول  أو  الصناعية  الدول 

التعاون االقتصادي والتنمية بعد 2020.
وذكرت »أوبك« أن السيارات الكهربائية، التي 
األسطول  من  جدا  ضئيلة  نسبة  تمثل  زالت  ما 
العالمي، تكتسب زخما. وستشكل هذه السيارات 
دول  في  الجديدة  السيارات  جميع  نصف  نحو 
ونحو   2040 بحلول  االقتصادي  التعاون  منظمة 
ربع تلك السيارات في الصين وأكثر من %26 على 
بزيادة  تأمل  »أوبك«  زالت  وما  العالم.  مستوى 
االحتياطات  بفضل  المقبلة  العقود  في  اإلنتاج 
وتتوقع  استخراجها.  تكلفة  تنخفض  التي  الوفيرة 
خارجها  من  المنتجين  من  اإلمدادات  تصل  أن 
إلى مستوى مرتفع عند 72.6 مليون برميل يوميا 
العام  66.4 مليون في  إلى  2026 ثم تهبط  في 
الطويل،  المدى  »على  باركيندو:  وكتب   .2040
احتياجات  معظم  )أوبك(  تلبي  أن  المتوقع  من 

الطلب على النفط«.

مجاالت  في  تقديمها  يمكن  التي  األعمال 
الطاقة وهندسة المكامن واإلنتاج والحفر.

رئيس  ناقش  الماضي،  سبتمبر   17 وفي 
اهلل،  السراج، مع صنع  فائز  الرئاسي  المجلس 
اإلنتاجية،  القدرة  لزيادة  المؤسسة  خطة 
لالقتصاد  دعمًا  التصدير  معدالت  وزيادة 
المتخذة  الخطوات  إلى  تطرق  كما  الوطني. 
للمؤسسة  المالية  المتطلبات  لتوفير 

ولالستثمار في قطاع النفط.
الوطنية  المؤسسة  إيرادات  وتراجعت 
 %  11 بنسبة  الماضي  سبتمبر  في  للنفط، 
دوالر،  مليار   1.8 إلى  السابق  الشهر  عن 
وقال  سنوي.  أساس  على   %  9 ارتفعت  بينما 

شهد  الماضي  سبتمبر  شهر  إن  اهلل،  صنع 
مضيفًا  النفط،  سوق  في  كبيرة  اضطرابات 
اإلنتاج  لزيادة  »نتبعها  التي  االستراتيجية  أن 

بشكل  تهدف  التخزينية  القدرة  من  والرفع 
على  الحفاظ  في  المساهمة  إلى  أساسي 

استقرار سوق النفط«.
ووفق البيان يفسر هذا التراجع في إيرادات 
شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بارتفاع 
الشهر،  أواخر  في  الخام  النفط  شحنات  عدد 
شهر  في  عائداتها  استالم  يحتم  ما  وهو 

أكتوبر.
ووفق موقع »إيهس ماركت« فإن انخفاض 
هذا  األكبر  يعد  ليبيا  من  النفطية  الصادرات 
أكبر  تعد  إيطاليا  أن  التقرير  في  وجاء  العام، 
العام،  هذا  ليبيا  من  الخام  للنفط  مستورد 
حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف 

بمتوسط  ثانية  إسبانيا  جاءت  بينما  برميل، 
شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

وأوضح التقرير أن طلب الصين على النفط 
هذا  التقلب  من  حالة  شهد  ليبيا  من  الخام 
أسبوعين  في  آخر  ملحوظ  ارتفاع  مع  العام 
من أكتوبر دون تحديد الكمية أو ترتيب البلد 

اآلسيوي .
1.6 مليون برميل يوميًا  وكانت ليبيا تنتج 
قبل أكثر من ثماني سنوات، ومنذ ذلك التاريخ 
من  واسعة  لمساومات  يخضع  النفط  وقطاع 
مكاسب  تحقيق  إلى  الطامحين  المواطنين 
مالية، فضاًل عن تهريبه خارج البالد من قبل 

الميليشيات المسلحة.

مســاع إلــى جــــذب استثمـــارات أجــــنبية فـــي مجـــال التنقــــيب
القاهرة ــ الوسط

»أوبك« ترجح صعود سوق النفط في العام املقبل
تعتزم تقليل الواردات تحت تأثير »الصخري«

• موقع إنتاج في حقل الوفاء النفطي

خطة مستهدفة تستمر 14 شهراً

• مصفاة نفط تابعة لشركة »توتال« الفرنسية )أرشيفية: رويترز(



اقتصاد 09

استقرار  بعد   %  6.5 الى   2019 أكتوبر  تونس، خالل شهر  في  التضخم  نسبة  تراجعت 
وتيرة  تراجع  بفعل  ، وذلك   2019 عند مستوى %6.7 خالل شهري سبتمبر وأغسطس 
الوطني  المعهد  أصدرها  بيانات  وفق  والمشروبات  التغذية  مجموعة  اسعار  إرتفاع 

لالحصاء.
وأضاف المعهد ، في بيان، الثالثاء، حول مؤشر األسعار عند اإلستهالك لشهر أكتوبر 
2019، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خالل شهر أكتوبر بنسبة %6.6 مقابل 7.3 % 

خالل شهر سبتمبر 2019 .
وارجع المعهد هذا التراجع الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة %9.6، ومشتقات الحليب 
والمشروبات   ،%  6.4 بنسبة  والغالل   ،%  7.2 بنسبة  واللحوم   ،7.4% بنسبة  والبيض 

والعصائر بنسبة 6.3 %.
وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8 %، وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة 
المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10.1 %، ومواد البناء بنسبة %8.4. وبلغت نسبة التضخم 
الضمني )التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية( لشهر أكتوبر 2019، مستوى 6.8 %، 

مقابل 6.9 خالل شهر سبتمبر 2019 .

التضخم في تونس يتباطأ إلى %6.5

مطار  في  العاملة  والشركات  بنينا  التسييري  المجلس  رفض 
المطار  والتنمية داخل  التجارة  استثمار مصرف  الدولي،  بنينا 

.»BOT« لبناء صالة ركاب بنظام
وأرجع الطرفان رفضهما إلى أن هذا العقد يجعل »القطاع 
تبنى  أن  المفترض  العام«، ومن  القطاع  يتحكم في  الخاص 

الصالة بتمويل من الدولة، حسب بيان المجلس اإلثنين.
بالحكومة  والنقل  للمواصالت  العامة  الهيئة  ووقعت 
الموقتة، العقد مع المصرف بنظام »BOT«، الذي تمنح الدولة 
معين،  مشروع  وتنفيذ  لتمويل  امتيازا  المستثمر  بموجبه 
اتفق  الحالة،  تلك  وفي  زمنية،  لمدة  واستغالله  تشغيله  ثم 

الطرفان على مدة 25 عاما.

عام  مدير  دفعت  التي  األسباب  أحد  العقد  توقيع  وكان 
من  اشتكى  كما  االستقالة،  إلى  الشافعي  عبداهلل  المطار، 
»مماطلة الحكومة الموقتة في وعودها بدعم المطار وسداد 
التزامات إدارة المطار المستحقة للشركات التي قامت بتنفيذ 
أعمال اإلنشاءات والصيانة«، حسب موظفين نظموا وقفة أمام 
مبنى إدارة المطار لمطالبة الشافعي بالعدول عن استقالته، 

كما دعوا الجهات المسؤولة إلى عدم قبول االستقالة.
المطارات بالحكومة  أعلنت مصلحة  الوقفة،  وبالتزامن مع 
الوقت  مناسبة  »لعدم  الشافعي  استقالة  رفضها  الموقتة 
ما  وفق  العمل  في  االستمرار  منه  طالبة  لقبولها«،  الحالي 

نشرته المصلحة عبر صفحتها على »فيسبوك«.

»تسييري بنينا« يرفض استثمارا مصرفيا في صالة املطار
السعر بالدوالرنوع الخام

62.15برنت

56.69غرب تكساس

59.59دبي

62.00سلة أوبك

61.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 6 نوفمبر 2019

توقع المهندس عبدالمجيد محمد حمزة، رئيس مجلس 
إدارة الشركة العامة للكهرباء أن »تخلق اإلستراتيجية 

الوطنية للطاقات المتجددة فرصا كبيرة لالستثمار 
خالل السنوات العشر المقبلة«.

وأشار في كلمة ليبيا أمام اجتماع المجلس الوزاري 
العربي للكهرباء، الثالثاء، إلى أن الشركة رفعت كفاءة 

الطاقة عبر زيادة نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في 
خليط الوقود إلى %70 في العام 2018 مقابل %40 في 

العام 2010.
ويترأس حمزة وفد ليبيا في الدورة الثالثة عشرة، 

التي تسلمت رئاستها من دولة الكويت، واختتمت 
أعمالها في وقت سابق اليوم.

ونوه، في كلمة ليبيا أمام الوزراء العرب، بأن 
»الطاقة الكهربائية التي تعد الركيزة األساسية 

إلحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، تعتبر مسألة 
رئيسية لالستقرار«.

واعتمد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في 
ختام االجتماع، النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية 
لإلستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، داعيا الدول 

العربية إلى االسترشاد بها.
وكلف الوزراء، أمانة المجلس بالتعاون مع الدول 

العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك، بتحديث 
الخطة التنفيذية لإلستراتيجية العربية للطاقة 

المستدامة 2030، إذا دعت الحاجة، وذلك بالتنسيق 
مع أعضاء لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة 

الطاقة. طلب المجلس، من الهيئة العربية للطاقة 
الذرية، التنسيق مع أمانة المجلس والدول العربية غير 

المنضمة للهيئة، لتحديث التقرير الذى يتم إعداده 
بشكل دورى حول أنشطة الدول العربية، فيما يتعلق 

باستخدام التقنيات النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية 
المياه ومشروعاتها فى هذا الصدد وتكليف أمانة 

المجلس بتعميمه على الدول العربية.
وكلف الوزراء، المجلس بالتنسيق مع االتحاد العربى 

للكهرباء إلعداد والتحضير للمعرض العاشر لصناعة 
المعدات والتجهيزات الكهربائية فى الوطن العربى 
بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العام السابع لالتحاد 

العربى للكهرباء.
كما كلف المجلس لجنة خبراء الطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع المنتدى العربى لمنظمى 
الكهرباء إلعداد خارطة طريق لدراسة إمكانية 

استغالل النفايات كمصدر للطاقة شاملة بناء القدرات 
واإلمكانات المتاحة واألنظمة والتشريعات المطلوبة 
لهذه الغاية وعرضها على االجتماع القادم للمجلس.

قال مجلس الذهب العالمي إن مجموعة من 
االستثمارات بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة 
بالذهب عوضت انخفاضا في مشتريات الحلي وسبائك 
الذهب والعمالت الذهبية، ما دفع الطلب العالمي على 

الذهب إلى االرتفاع قليال في الربع الثالث من العام.
وفي أحدث تقاريره عن اتجاهات الطلب على 

الذهب، قال مجلس الذهب العالمي إن اإلقبال العالمي 
على الذهب بلغ 1107.9 طن في الفترة بين يوليو 

وسبتمبر، بارتفاع نسبته %3 مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي، حسب وكالة »رويترز«.

وذكر التقرير أن ذلك دفع الطلب على الذهب في 
الفصول الثالثة األولى إلى 3317.5 طن، وهو أعلى 

معدل للفترة بين يناير وسبتمبر منذ عام 2016.
وقال أليستير هيويت مدير معلومات السوق لدى 

مجلس الذهب العالمي إن »االندفاع المستمر صوب 
صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب 

عوض على نحو فاق المتوقع معدالت طلب أضعف في 
مناطق أخرى«.

وُينظر إلى الذهب في المعتاد على أنه استثمار 
آمن في أوقات االضطرابات، وأدى تدهور متانة 

االقتصاد العالمي إلى إطالق اهتمام كبير من جانب 
المستثمرين الماليين من قبيل مديري األصول 

وصناديق التحوط.
وقال المجلس إن حيازات صناديق المؤشرات 

المتداولة المدعومة بالذهب ارتفعت بواقع 258.2 
طن خالل الربع الثالث، لتالمس أعلى مستوى على 

اإلطالق.
لكن مع ارتفاع أسعار الذهب ألعلى مستوى في 

ست سنوات بالقيمة الدوالرية، بل وتجاوز ذلك إلى 
ذرى أعلى حين يجري تسعير المعدن األصفر بعمالت 
أخرى تراجعت مقابل الدوالر ، يؤدي ذلك إلى إحجام 

المستهلكين عن اإلقبال على شرائه.

فرص استثمارية كبرى في الطاقة 
املتجددة خالل 10 سنوات

ارتفاع الطلب على الذهب 
مع تنامي قلق املستثمرين

الكبير أكد أهمية حفاظ مؤسسات الدولة على الوضع المستقل بما يحميها من تبعات النزاع المستمر

االنعكاسات  من  هندية  مخاوف  وسط 
آسيا،  في  تجاري  اتفاق  ألكبر  االقتصادية 
قرر قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا إرجاء 
توقيع اتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل 
الحر في العالم إلى العام 2020، كما ورد في 
مسودة البيان الختامي لقمتهم في بانكوك. 
وأكدت بكين »استعدادها للعمل« مع هذه 

الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.
االقتصادية  »الشراكة  اتفاق  ويضم 
الهند  من  دولة،   16 المتكاملة«  اإلقليمية 
أوسع  قيام  إلى  وسيؤدي  نيوزيلندا،  إلى 
منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من 30 
% من سكان األرض ونحو 30 % من إجمالي 
الناتج المحلي للعالم، حسب وكالة »فرانس 
اآلمال  الهند  اعتراضات  وبددت  برس«. 
جنوب  دول  رابطة  قمة  في  االتفاق  بإنجاز 
شرق آسيا )آسيان( التي عقدت في بانكوك 
أعضاء  إلى  وانضم  األسبوع  هذا  نهاية 

التكتل العشرة رئيسا وزراء الهند والصين.
كتلة  يضم  الذي  االتفاق  ويمثل 
الصين  جانب  إلى  العشر،  بدولها  »آسيان« 
وأستراليا  الجنوبية  وكوريا  واليابان  والهند 
ونيوزيلندا، نحو 40 % من التجارة العالمية. 
ويعد توقيعه أمرًا بالغ األهمية بالنسبة إلى 
»آسيان«  قادة  بدعم  تحظى  وهي  بكين، 
 650 تضم  واسعة  سوقًا  يمثلون  الذين 

مليون نسمة.
عليها  حصلت  اتفاق  مسودة  في  وجاء 
»فرانس برس«، »اكتملت معظم مفاوضات 
القضايا  حل  وسيتم  األسواق  إلى  الوصول 
الثنائية العالقة القليلة بحلول فبراير 2020«.
لكن  سنوات،  لعدة  المفاوضات  وتعثرت 
المسودة ذكرت أن جميع الفصول العشرين 
عضو  قرار  انتظار  »في  اآلن  مكتملة  باتت 

واحد« يعتقد بأنه الهند. وأشارت المسودة 
توقيع  »ملتزمون  األعضاء  جميع  أن  إلى 
التي  فيتنام  في  المقبل  العام  االتفاق« 

ستتولى رئاسة »آسيان«.

قلق هندي
ناريندرا مودي  الهندي  الوزراء  رئيس  وقال 
بوست«  »بانكوك  جريدة  مع  مقابلة  في 
شركاتها  ألن  بالقلق  تشعر  نيودلهي  إن 

الصغيرة ستتضرر بشدة من تدفق البضائع 
»عجز  إلى  سيؤدي  ما  الرخيصة،  الصينية 
تجاري ال يمكن تحمله«. ونقل دبلوماسي، 
حضر االجتماع، عن مودي قوله إن المسائل 
العالقة بالنسبة للهند تشمل ضمان »دخول 

ذات مغزى لألسواق لكل األطراف«.
حاجة  بسبب  إلحاًحا  أكثر  االتفاق  وبات 
التجاري  النزاع  ظل  في  الصيني  االقتصاد 
المحتدم مع واشنطن. وحسب صندوق النقد 
المتبادلة  الجمركية  الرسوم  فإن  الدولي، 
والصين  المتحدة  الواليات  فرضتها  التي 
على السلع بقيمة مليارات الدوالرات يمكن 
أن تتسبب بتراجع النمو إلى أدنى معدل له 

منذ أكثر من عقد.
دونالد  األميركي  الرئيس  أبلغ  والسبت، 
اتفاق  توقيع  يأمل  بأنه  الصحفيين  ترامب 
أجل  من  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  مع 
مشيرًا  الرسوم،  بعض  فرض  عن  التراجع 
إلى أن توقيع االتفاق قد يتم في والية أيوا 
نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  وقالت  األميركية. 
لألعمال على  ملتقى  أمام  أرديرن،  جاسيندا 
الماضيين  العامين  »في  القمة،  هامش 
فقط أثرت اإلجراءات الحمائية الجديدة على 
العالمية«.  التجارة  من  دوالر  تريليون  نحو 
التفاق  التوصل  بقوة  »نؤيد  وتابعت: 
الشراكة االقتصادية اإلقليمية المتكاملة في 

شكل جيد في أقرب وقت«.

بحر الصين الجنوبي
عن  عبر  كيكيانغ  لي  الصيني  الوزراء  رئيس 
كجزء  آسيان  مركزية  بـ»دعم  بالده  التزام 
قمة  هامش  وعلى  اإلقليمية«.  روابطها  من 
الرابطة، أكدت بكين االستعداد للعمل مع دول 
جنوب شرق آسيا بشأن مدونة سلوك في بحر 

الصين الجنوبي، حيث يتهمها جيرانها ببناء 
بالسيادة  بكين  وتطالب  عسكرية.  منشآت 
الجنوبي  الصين  بحر  من  األكبر  الجزء  على 
دول  تؤكد  فيما  الطبيعية،  بالموارد  الغني 
أخرى مثل تايوان والفليبين وبروناي وماليزيا 
وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه. 
دول  بين  كبيرًا  توتًرا  الخالف  هذا  ويسبب 
»آسيان«  دول  وأجرت  آسيا.  شرق  جنوب 

محادثات للتوصل لمدونة سلوك.
منه  االنتهاء  المقرر  االتفاق،  وسيحدد 
لهذه  توجيهية  مبادئ   ،2021 العام  في 
النزاع.  لحل  معايير  جانب  إلى  المدونة 
القراءة  إن  الصيني  الوزراء  رئيس  وقال 
األولى للوثيقة، وهي فرصة لجميع األعضاء 
للتعليق على مسودة بنود االتفاق، »إشارة 
استعداد  على  »نحن  وأكد:  للغاية«.  مهمة 
بناء على األسس  للعمل مع دول »آسيان« 
القائمة للسعي لتحقيق تقدم جديد استنادًا 

إلى المبادئ التوجيهية«.
على  »الحفاظ  تريد  الصين  أن  وأضاف 
األجل  طويل  واستقراًرا  ودعمه،  السالم 
رحب  بدوره،  الجنوبي«.  الصين  بحر  في 
الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي بإنجاز 
لكنه  عناء،  بعد  السلوك  لمدونة  التوصل 
»دعونا  وقال:  المزيد.  لفعل  الحاجة  أكد 
ألنها  آجاًل  وليس  عاجاًل  المهمة  هذه  ننجز 

تضمن الهدوء في المنطقة«.
بين  األخيرة  األسابيع  في  الوضع  وتوتر 
بكين  معارضي  أبرز  أحد  وفيتنام،  الصين 
وجاءت  الجنوبي.  الصين  بحر  محيط  في 
أرسلت  بعدما  للصين  هانوي  انتقادات 
داخل  مياه  إلى  مسح  سفينة  األخيرة 
قبل  لفيتنام  الحصرية  االقتصادية  المنطقة 

أن تغادر بعد أسابيع.

اتفاق تجاري بني 30% من سكان األرض في 2020
وسط مخاوف هندية

• مصنع سيارات في الهند

تحذير محافظ »املركزي« خالل »أسبوع االجتماعات« في واشنطن
لقاءات مكثفة مع مسؤولين غربيين

المتحدة  الواليات  إلى  الماضي  الشهر  زيارته  خالل 
المركزي، الصديق  المصرف  األميركية، أطلق محافظ 
تهدد  مخاطر  اعتبرها  مما  واضحة  تحذيرات  الكبير، 
الموارد الحيوية للبالد، بسبب »استمرار العنف وحالة 
أجراها  مكثفة  لقاءات  ضمن  وذلك  االستقرار«،  عدم 
مع مسؤولين غربين وممثلين لمؤسسات مالية دولية 

على مدى الشهرين الماضيين.
وعقد الكبير لقاءات مع مسؤولين في واشنطن في 
أكتوبر،   22 إلى  الماضي  أكتوبر  منتصف  من  الفترة 
الوضع  على  األميركيين  المسؤولين  »إطالع  هدفها 
االقتصادي في ليبيا«، حيث جاء تأكيده أهمية »حفاظ 
بما  المستقل  الوضع  الرئيسية على  الدولة  مؤسسات 
يحميها من تبعات النزاع المستمر«، محذرا مما سماه 
إذا  االقتصادي  واألمن  باالستقرار  المحدقة  »المخاطر 
ومصداقيته«،  استقالليته  المركزي  ليبيا  مصرف  فقد 

وفق بيان للمصرف.
الزيارة  من  الهدف  أن  أوضح  السياق  هذا  وفي 
المعنيين  لدى  الوعي  »زيادة  األميركية  للعاصمة 
حول  خصوصا  المتحدة،  الواليات  في  الليبي  بالشأن 
التحديات التي يواجهها الليبيون اليوم، ومناقشة سبل 
الليبي«، مشيرا إلى  التعاون الممكن لتعزيز االقتصاد 
المسؤولين األميركيين،  أن »أسبوع االجتماعات« مع 
الذي بدأ من 15 أكتوبر الماضي إلى 22 أكتوبر يؤكد 

األمن  ومجلس  الخزانة  وزارة  من  كل  مع  اجتماعات 
على  إلطالعهم  الكونغرس،  من  وأعضاء  القومي، 
مصرف  »جهود  وكذلك  ليبيا،  في  االقتصادي  الوضع 
األموال  لحماية  الماضية  الفترة  خالل  المركزي  ليبيا 
الوطنية الليبية، محذرا من المخاطر التي تهدد هذه 
عدم  وحالة  العنف  استمرار  بسبب  الحيوية  الموارد 

االستقرار«.
الملحة  »الضرورة  المركزي  المصرف  وفد  وأكد 
في  واألمني  السياسي  واالستقرار  السالم  الستعادة 
ليبيا، لضمان عودة االستثمار الخاص وتوسعه، لدعم 

النمو االقتصادي المتنوع والمنصف لكل الليبيين«.
االجتماعات  المركزي  المصرف  محافظ  وحضر 
الدولي  النقد  صندوق  محافظي  لمجلس  السنوية 
اآلفاق  ومناقشة  استعراض  جرى  حيث  واشنطن،  في 
المستقبلية والتنمية الدولية وعديد الموضوعات ذات 
العالقة باالقتصاد العالمي، في ظل التحديات القائمة، 
التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.
لقاءاته  الماضيين  الشهرين  خالل  الكبير  وكثف 
االقتصادية  األوضاع  لبحث  غربيين  مسؤولين  مع 
الكبير  اجتمع  الماضي،  سبتمبر   25 ففي  البالد،  في 
نورالند،  ريتشارد  األميركي  السفير  مع  تونس  في 
الخزانة األميركي لمنطقة الشرق  ونائب مساعد وزير 
الوضعين  لمناقشة  ماير،  إريك  وأفريقيا،  األوسط 

المالي واالقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها 
المصرف على المستويين المحلي والدولي. واستعرض 
والمالية، وجرى  االقتصادية  المؤشرات  أهم  االجتماع 
في  التعاون  أطر  وتعزيز  الجهود  تكثيف  على  االتفاق 
المجاالت ذات االهتمام المشترك، واالستمرار في عقد 
األميركية  السفارة  برعاية  االقتصادي  الحوار  جلسات 

لدى ليبيا، حسب البيان.
السفير  مع  الكبير  بحث  أكتوبر،  من  األول  وفي 
قريمالدي،  بوتشينو  جوسيبي  ليبيا،  لدى  اإليطالي 
المصرفين  ألعمال  الدولية«  المراجعة  إجراءات  »سير 
األوضاع  اللقاء  وتناول  والبيضاء.  بطرابلس  المركزي 
حول  النظر  وجهات  وتبادل  والمالية،  االقتصادية 
المسائل ذات االهتمام المشترك، وإجراءات المراجعة 

الدولية ألعمال المصرف في طرابلس والبيضاء.
وفي سبتمبر الماضي، كان اللقاء مع المسؤول عن 
الدولي  بالبنك  ومالطا  العربي  المغرب  بلدان  إدارة 
البنك  ممثل  بحضور  تونس،  في  هينتشل،  جيسكو 
»االجتماع  وتناول  شيفر.  مايكل  ليبيا  لدى  الدولي 
واللقاءات  الدولي  البنك  مع  المشتركة  المشاريع 
المركزي،  ليبيا  بمصرف  الفنية  اإلدارات  مع  الدورية 
رفع  في  المركزي  ليبيا  لمصرف  الدولي  البنك  ودعم 
بعد  يأتي  االجتماع  أن  إلى  البيان  ولفت  القدرات«. 

تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.

األعمال  ومجتمع  األميركية  اإلدارة  من  كل  »اهتمام 
األميركي بمستقبل ليبيا«. وفي زيارته إلى واشنطن، 
الحكومة والكونغرس  الكبير مع مسؤولين في  التقى 
التنفيذيين  المديرين  من  وعدد  األميركيين، 
السنوية  االجتماعات  هامش  على  الكبرى،  بالمصارف 

لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين.
الكبير  برئاسة  المركزي  ليبيا  مصرف  وفد  وعقد 
اجتماعا في مركز أبحاث المجلس األطلسي المعروف، 
بحضور  الليبية،  األميركية  األعمال  رجال  ورابطة 
والسياسات  الدبلوماسية  »الدوائر  من  كبار  ممثلين 
و)شل(،  سوليوشنز(،  )موتوروال  مثل  الشركات  وقادة 
و)جنرال إلكتريك(، و)هاليبرتون(، و)كونوكو فيليبس(، 
الكبير  التقى  كما  البيان.  وفق  إنترناشونال(«،  و)هيل 
وعقد  والعالمية،  األميركية  البنوك  رؤساء  من  عددا 

اجتماعات مع مسؤولين في اإلدارة 
األميركية والكونغرس وعدد
من مديري المصارف الكبرى

•  الكبير خالل اجتماع رفيع المستوى في واشنطن برعاية وزارة الخارجية األميركية في منتصف أكتوبر الماضي.
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جرثومة الكراهية.. الحرب 
األهلية في صميم كل منا..

خديجة العمامي

أبو القاسم قزيط

بهذه الكلمات نبدأ قصتنا اليوم، التي تحكي قصة امرأة أقحمتها الظروف للتظلل فترة من الزمان، تحت 
التي  العواقب  ما  أو  ماهو،  تعلم  أن  دون  بطريقه  مضت  المدقع  الفقر  وقع  تحت  علينا،  دخيل  فكر  ظل 

تنتظرها..
هذه القصص التي نوردها مشبعة بأوجاع خلفتها الحرب.. لعل أكثرها تعقيدًا تلك التي حملت مفهوم 
التابعين  واألطفال  النساء  فئة  الموضوع فهي  األكثر حساسية في  الفئة  أما  البالد..  الدخيل على  الفكر 
لتلك الجماعات، التي أغلبها قتل في ساحات المعارك أو قبض عليه، ويقبع في سجون الدولة إلي حين 

مالقاة مصيره.
الذي يجعل من  األمر  اإلعالم،  الحديث، ويبتعدن عن وسائل  الجماعات يرفضن  كثير من نساء هذه 
في  أسباب  ولهن  له،  حامالت  غير  ونساء  للفكر  حامالت  نساء  النساء،  تلك  فبين  تعقيدًا،  أكثر  وضعهن 
وجودهن في هذا الطرف الذي يعتبره العالم اآلن طرفا إرهابيا... األمر الذي يضع كل نساء تلك الجماعات 

في سلة واحدة، والنظر إليهن كجانيات ال مجنيا عليهن.
حديث اليوم عن امرأة ليبية متزوجة، ولديها بنت وولدان، تعاني من نبذ المحيط لها بسبب انخراط 

زوجها في تلك الجماعات، وحتى بعد مقتله تالحقها نظرات النقمة عليها وعلى أبنائها.
لن أعطي تفاصيل شخصية عن هذه المرأة، التي تحدثت لي بحرقة وخوف من القادم، وكوني وعدتها 

ــن الــتــقــيــت  ــ ــي وم معهن، بعدم الكشف عن أسمائهن عند كتابة قصصهن، فالهدف من نقل هـ
قصصهن هو العبرة.

تقول: إن زوجي كان عاطال عن العمل، غير أنه يعمل على باب اهلل في 
سوق )جنيهن( وكان دخله ال يفي حتي بقوت اليوم الواحد، كما أنه ال يقوم 

بأي واجب ديني غير الصوم في رمضان فقط.
وكان في بعض األحيان )يتعاطى الخمر( وكنت عندما أعاتبه، وأقول له: 
بأن أوالدك أحق بثمن هذه الزجاجة اللعينة، يرد عليَ بالقول: هذه )وديدة( 

مش بفلوس.
تلك  بين  يتنقل  المسلحة، وأصبح  الكتائب  إلي  زوجي  انضم  فبراير  بعد 
الجماعات، إلى أن استقر به الحال مع جماعة أنصار الشريعة، والحق أقول: 
مرتبا  يتقاضى  زوجي  أصبح  فقد  المالي،  وضعنا  بتغير  سعيدة  كنت  فقد 
شهريا، غير أن تغير وضعنا المادي أدى إلي تغير زوجي في شكله وأسلوبه، 
فقد تحول إلي شيخ دين، وفرض عليا أنا وابنته لبس الخمار، وأطال لحيته 
وقصر ثوبه، وأنا لم أظهر أي اعتراض على هذا، وكوني محدودة العلم كنت 

أرى أن هذا هو الدين، وطاعة زوجي من طاعة اهلل.
الزواج من رجل ال نعرفه، ولكن كان يقول عنه:  فرض زوجي على بنتنا 

إنه )صاحب دين( واتضح فيما بعد أنه أحد عناصر جماعة أنصار الشريعة.
فقد  لها،  حيلة  ال  أنها  غير  التحول،  هذا  كل  على  راضية  تكن  لم  ابنتي 

أصبحت زوجة لرجل فرض عليها، ولديها طفل.
منطقة، بــــــدأت الـــحـــرب  إلى  منطقة  من  معهم  نتنقل  بنتي،  وزوج  زوجي  برفقة  وأصبحنًا 
الجيش  دخــل  إلى منطقة نقلنا إلى مناطق أخرى.فكلما 

بدأ  المتكررة  الجيش  انتصارات  التوجه، وبعد  اختالف  فترة طويلة بسبب  بأهلي منذ  اتصالي  انقطع 
اإلحساس بالتورط يجتاح أعماقي، ولكن التراجع أصبح ضربا من المستحيل.

أنه لو قابله سيقتله، كون أخي  قاتل زوجي بشراسة ضد الجيش، وكان يصف أخي بالمرتد، ويهدد 
عسكريا، وكان ينتقد زوجي وأفعاله وانتماءه للجماعات المسلحة.

قتل زوجي، ودخل الجيش إلى المنطقة التي كانت آخر معاقل أنصار الشريعة بمدينة بنغازي.
إلي  وطفلها  ببنتي  بنتي  زوج  هرب  بينما  بهدوء،  الجيش  لقوات  الذكور  وأبنائي  أنا  نفسي  وسلمت 

المنطقة الغربية، وأشرف جهاز األمن الداخلي على تسليمي إلى أهلي.
ال أنكرك القول - رغم تلك التجربة القاسية وفراق ابنتي التي ال أعلم ماذا حل بها- إال أني كنت سعيدة 
بالعودة إلى أهلي، غير أن سعادتي لم تكتمل، فقد صدمت بالواقع الذي اشمئز مني ومن أبنائي حتى 

هذه اللحظة.
ما أريد أن أقوله: إن البطالة والحاجة هي التي دفعت بزوجي إلي أحضان التطرف، فليس كل شخص 

قادرا على التحمل والصبر.
ما ذنب ابنتي التي كانت رافضة، هل سيقبلها المجتمع- إن كتب اهلل لها الحياة- بنفس ما قبلني؟ 

وما مصير أبنائها.
لقد اتبعت زوجي بعدم إدراك، ولكن لست داعشية الفكر، أنا وابنتي ضحية، ال نريد شيئا، ولكن نريد 
نال عقابه وهو  أما زوجي فقد  بأننا لم نرتكب شيئا،  قانونا  أن ثبت  أن نعيش في سالم، خصوصًا بعد 

بين يدي الخالق.

حديثي معهن أورد على ذهني العديد من األسئلة:
تأهيل هاته  إعادة  أجل  قانونية عملت من  رعاية  أو جمعيات مدنية محلية تحت  هل هناك منظمات 

النساء ودمجهن في المجتمع؟
هل وضعت خطة عمل من أجل احتواء أبنائهن وإعادة تعريفهم باإلسالم الوسطي للبالد؟

هل وفرت الدولة دخال لحمايتهن من االنخراط مجددًا في أعمال متطرفة؟
أسئلة طبيعية ترد إلى ذهني، ولكن السؤال األهم هل وردت على ذهن المعنيين بذلك؟ ننتظر اإلجابة.

عبد السالم الزغيبي

مساهمة الخبراء املسرحيني املصريني في املسرح الليبي

أكثر  بنغازي  في  تكونت  السنوات  مرور  ومع 
الفني  تاريخها  لها  أصبح  مسرحية،  فرقة  من 
الجيدة  والمشاركات  األعمال  من  ها  ورصيد 
الوطني،  المسرح  فرقة  ذلــك،  ومثال  الفعالة، 
فرق  وهي  العربي،  والمسرح  الشعبي،  والمسرح 
العطاء  ساحات  في  ومشرف  تاريخ  مجيد  لها 

المسرحي. الفني 
القرن  سبعينيات  سنوات  في  بنغازي  وعاشت 
وقدمت  نشطة،  مسرحية  حــركــة  الــمــنــصــرم، 
لــوحــات  وكــانــت  راق،  مــســتــوى  ذات  نــصــوصــا 
الطرق  نواصي  في  تجدها  للمسرحيات  الدعاية 
التي  الحيوية  األماكن  وفي  الــدوران  جزر  وفي 
ومقاه  ومــيــاديــن  ــواق  أسـ مــن  الــنــاس  يؤمها 
وكان  وغيرها.  كــرة  ومالعب  رسمية  وإدارات 
مع  ومتفاعال  ومثقفا  للمسرح  عاشقا  الجمهور 
شهورا  عروضها  تستمر  التي  المسرحيات  أحداث 

األحيان. بعض  في 
الليبي،  للمسرح  الذهبية  السنوات  تلك  وفي 
مصريين،  مسرحيين  ــراء  ــب خ اســتــجــالب  ــم  ت

وتطويره. الليبي  بالمسرح  للنهوض 
المصريون  الفنانون  أحدثه  الذي  لألثر  وكان 
راضي،  والسيد  الحريري  عمر  أمثال  من  الكبار، 
وغيرهم،  العشماوي،  ــن  وزي توفيق،  ومحمد 
الفني  بالمستوى  االرتفاع  في  الواضح  تأثيره 
والمخرج  للممثل  عــمــومــا،  الليبي  للمسرح 
كل  دور  على  أمثلة  وهنا  وغيرهم.  والكاتب 

: منهم
الوطني: المسرح  مع  راضي  السيد 

المسرح  ــي  ف كــبــيــرة  إســهــامــات  ــه  ل كــانــت 
عمل  حيث  ليبيا،  في  خاصة  والعربي،  المصري 
مدينة  في  الليبي  المسرح  في  مسرحيا  خبيرا 
مع  وقــدم  و1972   1971 عامي  خــالل  بنغازي 
السيدة  زيارة  مسرحيتي،  الوطني  المسرح  فرقة 
فرقة  ومــع  وظيفة.  عن  يبحث  وملك  العجوز، 
الشويطرة(  البنت   ( مسرحية  قدم  العام  المسرح 
تشرفت  وقد   ،1971 عام  ابحيري،  علي  تأليف  من 
إخراجه  أثــنــاء  قــرب  عــن  ومتابعته  بمعرفته، 
أحد  كنت  حيث  الشويطرة«  »البنت  مسرحية: 
المخرج  وكــوّن  الــعــام.  المسرح  فرقة  أعضاء 
مع  صداقة  عالقات  ــي«  راض »السيد  المصري 
لزيارة  المدينة  على  يتردد  وكان  بنغازي  أهل 
تكريمه  اثناء  األخيرة  الزيارة  وكانت  أصدقائه، 
العاشر  الوطني  المهرجان  فعاليات  قبل  من 

.2007 بنغازي  في  الليبي  للمسرح 
الشعبي: المسرح  في  الحريري  عمر 

عمر  األستاذ  مع  التعاقد  تم   ،1968 عام  في 
الممثلين  من  كبيرا  عددا  درب  الذي  الحريري، 
منها:  المسرحية،  العروض  من  العديد  وأخرج 
وهى   ،1968 عام  الحرام(  اهلل  )بيت  مسرحية 
الحريري،  عمر  للفنان  األولى  اإلخراجية  التجربة 
وطرابلس،  ــة  ودرن بنغازي  مــدن  في  وعرضت 
الفنان  وإخـــراج  لمولير  »البخيل«  ومسرحية 
والقاهرة،  بنغازي  في  وعرضت  الحريري،  عمر 
عمر  ــراج  إخـ مــن  الــحــريــة«  »ثــمــن  ومسرحية 

والقاهرة. بنغازي  في  وعرضت  الحريري، 
توفيق  تأليف  الــنــهــار«،  »شمس  مسرحية 
1973م،  عــام  الحريرى  عمر  وإخـــراج  الحكيم 
الــشــعــبــي في  الــمــســرح  فــرقــة  بــهــا  ــت  ــارك وش
الليبي  للمسرح  الثاني  الوطني  المهرجان 
الحمراء  مسرح  خشبة  على  وعرضت  بطرابلس 
على  لت  وتحصَّ 1973م،  ديسمبر   20 الخميس 
تذبل  ال  »الــزهــور  ومسرحية  األول،  الترتيب 
رشدي  رشــاد  المصري  الكاتب  تأليف  ــدًا«،  أبـ

.1974 سنة  وعرضت  الحريري،  عمر  وإخراج 
العربي: المسرح  في  توفيق  محمد 

الفنان  الــعــربــي  الــمــســرح  فــرقــة  استجلبت 
الفرقة،  مع  قدم  الذي  توفيق«  »محمد  القدير 

التاريخي  الصعيد  وعلى  ليبيا  في  المسرح  يتخذ 
الثقافية  األشــكــال  باقي  بين  مرموقة  مكانة 
المعالم  أهم  كـأحد  المسرح  برز  حيث  والفنية، 
لبدة،  كمدينة  الليبية  األثرية  المدن  في  القائمة 
مسرح  عُمر  ولعل  وقورينا،  صبراتة،  ومدينة 
الميالد  قبل  األولى  السنة  في  بُني  الذي  لبدة 
المسرح  وعراقة  أهمية  على  كبيرة  داللة  يعطي 
المسرح  معها  ويعيش  السنون،  تمر  ليبيا.  في 
فنجد  واالنتعاش،  الركود  بين  متباينة  حاالت 
مسرحا  يُنشئ  الساقزلي  باشا  عُثمان  الوالي  أن 
شرفة،  وبــه  مشاهد   500 يسع  الترك  بشارع 
مسرحية  لفرق  المسرحية  العروض  فيه  تُقدم 

مصر. من  قادمة  وأخرى  محلية 
عام  فــي  وبالتحديد  اإليــطــالــي  العهد  فــي 
عبد  »محمد  الليبي  المسرح  رائد  رجع   *1928
لبنان،  و  الشام  بــالد  في  جولة  من  الــهــادي« 
ومنها  القباني،  أبوخليل  بمسرح  تأثر  وهناك 
تجربتهم  على  فيها  اطلع  التي  مصر  إلى  ذهب 
نجيب  بمسرح  معجبًا  وكان  أيضًا،  المسرحية 
وعاد  حينها.  األشهر  يعد  كان  الذي  الريحاني 
مدينة  في  ليبية  مسرحية  فرقة  أول  ليؤسس 
ملكا«،  كنت  »لو  مسرحية  بتقديم  وقام  طبرق 
ألسباب  هناك  نشاطه  مواصلة  يستطع  لم  لكن 
في  درنة  مدينة  إلى  لالنتقال  دعاه  مما  اجتماعية 
»لوكنت  مسرحية  تقديم  أعاد  حيث   ،1930 عام 
»هارون  مسرحية  قدم   ،1931 عام  وفي  ملكا« 
مؤسس  كتاب-  مقدمة  في  جاء  كما  الرشيد« 
كتبها  والتي  سويق  بو  لمحمد  الليبي-  المسرح 
بطاو.. الحميد  عبد  المسرحي-  والمؤلف  الشاعر 

نشاط  حدث  ذلك،  على  الالحقة  السنوات  وفي 
أنحاء  في  مسرحية  فرق  عدة  وتأسست  مسرحي 

لبالد. ا
كان  الــبــالد،  غــرب  وفــي  الفترة  نفس  وفــي 
تعتبر  الــتــي  والــصــنــائــع  الــفــنــون  فــرقــة  هــنــاك 
وقد  الليبي  المسرح  لقيام  الحقيقية  الــنــواة 
الروايات  من  به  بــأس  ال  عــددًا  الفرقة  قدمت 
فنان  العروض  هذه  في  أسهم  وقد  واإلسكتشات 
برفقته  وكــان  القاهرة  من  حضر  كبير  مصري 
عروضها  تــقــدم  الفرقة  ظلت  ــد  وق فــتــاتــان.. 
1939م  عام  حتى   1936 عام  منذ  المسرحية 

الثانية: العالمية  الحرب  بدأت  حيث 
الفنان  يد  على  المسرح  تأسس  بنغازي،  وفي 
ــدًا  رائ كــان  ــذي  ال  ،1936 عــام  البكوش  رجــب 
ويكتشف  ويمثل  ويخرج  يكتب  ببنغازي  للمسرح 
وخفة  الفكاهي  بالحس  يمتاز  وكان  المواهب، 
عديد  وقــدم  محيطه  في  بالغ  تأثير  ولــه  الــدم 

األعمال.
عامر«  بن  »إبراهيم  الفنان  ذلك  على  ويؤكد 
بدأت  »أويا«  صحفية  مع  مقابلة  في  يقول  الذي 
وكان  1936م  عام  بنغازي  في  فرقة مسرحية  أول 
حياتي  بداية  كانت  وقد  البكوش،  رجب  مؤسسها 
فليفلة«  و«حسن  أنا  الفرقة  هذه  مع  المسرحية 

لها.. ومخرجًا  بالفرقة  مدربًا  عمل  الذي 
الشاطىء  )فــرقــة  تكوين  فــي  وش  البكُّ بــدأ 
المسرح،  يعشقون  الذين  الشباب  من  للتمثيل( 
بجوار  البحر  شاطىء  الفرقة  هــذه  مقرّ  وكــان 
)سيدي  بجبّانة  يقع  الذي  القديم(  )الفنار  المنارة 

. ) يبيش خر
بعض  ــداد  ــ إع عــلــى  تــعــمــل  ــفــرقــة  ال بـــدأت 
)الشيخ  مسرحية  بينها  من  كان  المسرحيات، 
من  غنائي  اجتماعي  ــصّ  ن ــي  وه ــراهــيــم(،  إب
قدمت  أيضًا،  وليلة(  ليلة  )ألــف  كتاب  نصوص 
أول  وكانت  العربي(،  )الوفاء  مسرحية  الفرقة 
نصّ  في  للمسرح  تُــقــدَّم  متكاملة،  مسرحية 
وهــذه  والــكــلــمــة.  الــحــركــة  بين  يجمع  ــد،  جــيِّ
ألساس  األولــى  الخطوة  هي  تعتبر  المسرحية 

بنغازي. بمدينة  المسرحية  الحركة 

والزيتون،  النار  السادة،  أيها  انتبهوا  مسرحيات، 
تدريب  دورات  عدة  على  أشرف  كما  الزنج،  ثورة 
فرق  ألعــضــاء  محاضرات  عــدة  ــدم  وق مسرحية 

المسرحية. بنغازي 
العام: المسرح  في  عبده  عصام 

بالمخرج  ــعــام  ال الــمــســرح  فــرقــة  استعانت 
إنتاج  باكورة  كان  حيث  عبده«  »عصام  المصري 
المشاكل«  »حالل  مسرحية   69 عام  في  الفرقة 
األستاذ  فكرة  من  نقدية  اجتماعية  مسرحية  وهي 
»عصام  المصري  المخرج  وإخراج  الكوافي،  خليل 
على  اهتمامها  وركزت  الفرقة  ونشطت  عبده« 
فقدمت  الكوميدية،  وخاصة  الشعبية  األعمال 
مسرحية  وهــي  الــثــالثــة«  »الــخــطــاب  مسرحية 
المشكالت  تعالج  هــادفــة  ضاحكة  اجتماعية 
ومن  ابحيري،  علي  تأليف  من  وهي  االجتماعية، 
على  المسرحية  عرضت  وقد  عبده.  عصام  إخراج 
لعدة  واستمرت  بالبركة  األولمبية  اللجنة  مسرح 
حمزة،  سليمان  المرحوم  بطولة  من  وهي  أيام. 
فيها  ومثلت  الزردومي،  محمود  الفارسي،  وعلي 

صغير. طفل  دور 
أمريكا(،  )محاكمة  مسرحية  الفرقة  قدمت  ثم 
عصام  إخراج  من  مرئي  عمل  إلى  تحولت  التي 

الفرقة. أعضاء  وتمثيل  عبده، 
األمل: فرقة  مع  العشماوي  زين 

عامرة  حيوية  نشطة  طرابلس  مدينة  كانت 
الذهبية  الفترة  في  وخاصة  المسرحية  بالفرق 
األمل  لفرقة  زيارتنا  وأتذكر  السبعينيات  في 
المصري  المخرج  الفنان  مع  ولقاءنا  المسرحية 
معهد  في  أستاذا  كان  الذي  العشماوي..  زين 
والمسرح،  للموسيقى  الميالدي«  الدين  »جمال 
عدة  على  ــرف  وأش ــل،  األم فرقة  مــع  ومتعاونا 
المسرحية. واإلدارة  واإلخراج  التمثيل  في  دورات 

مسرحيات  عدة  االمل  فرقة  مع  قدم  العشماوي 
من  وهي  والفرافير،  األرضية..  ..المهزلة  منها 
العشماوي  زين  إخراج  و  أدريس  يوسف  د.  تأليف 

.1971 –
نبيل  المسرحي،  المخرج  ليبيا  إلــى  وحضر 
للمسرح  العامة  الهيئة  مع  باالتفاق  األلــفــي، 
دورات  لتقديم  وبنغازي،  طرابلس  بين  وتنقل 
لجنة  على  ولــإشــراف  الممثل،  ــداد  إع فن  في 
الليبي،  القومي  المسرح  فــي  ممثلين  قبول 

األزمرلي. وحسن  توفيق  محمد  ضمت 
ــي طــرابــلــس الــمــخــرج الــدكــتــور  ــد ف ــواج وت
ــوزارة  ل فنيا  مستشارا  كــان  ــذي  ال عيد،  كمال 
للمسرح  العامة  الهيئة  لشئون  الليبية  الثقافة 
أستاذا  وعمل  الشعبية،  والفنون  والموسيقى 
والموسيقى  للمسرح  الفنية  التربية  قسم  في 

)طرابلس(. الفاتح  بجامعة 
درنه: في  الحميد  عبد  حسن  الفنان 

دورات  يقدم  كان  مصري،  مسرحي  خبير  وهو 
المسرحية،  درنة  فرق  مع  والحركة  اإللقاء  في 
ومنها  هناك  المسرحيات  من  العديد  ــرج  وأخ

.1973 سنة  السادة«  أيها  »انتبهوا  مسرحية 
فرقة  مــع  عــالم  أبوضيف  المصري  المخرج 

الحر: المسرح 
القرن  سبعينيات  فــي  طرابلس  ــى  إل حضر 
األكاديميين  الفنانين  من  عدد  وصحبة  الماضي، 
باسم  مسرحية  فرقة  إنشاء  تم  الشباب،  الليبيين 
بكورة  قدم  الفرقة  هذه  ومع  الحر«.  »المسرح 
البندقية«  تاجر   « مسرحية  وهي  الفرقة  أعمال 
سعاد  الفنانة  بطولة  من  )العادلون(  ومسرحية 
عدة  على  حصلت  التي  المسرحية  وهي  الحداد، 
عضوا  المصري  المخرج  وكان  وتكريمات..  جوائز 
المسرح  في  الممثلين  اختيار  لجان  في  فعاال 
وتقديم  اإلشـــراف  فــي  كثيرا  وســاعــد  الليبي. 
الحر،  المسرح  فرقة  ألعضاء  والتدريب  المشورات 

للفرقة. الشرفي  المؤسس  العضو  يعتبر  هو 

عاشت بنغازي في 
سنوات سبعينيات 

القرن املنصرم، 
حركة مسرحية 

نشطة، وقدمت 
نصوصا ذات 
مستوى راق.

ما أريد أن أقوله: 
إن البطالة 

والحاجة هي 
التي دفعت 
بزوجي إلى 

أحضان التطرف

مؤتمر.. املالك برلني

الطريق النخراط روسي في المعركة التي تخوضها قوات 
مسمى الجيش مباشر أومغّلف بشركة المرتزقة الروسية 
قاعدة  أن  ليبيا،  داخل  من  معلومات  تفيذ  حيث  فاجنر. 
الوطية جنوب غرب طرابلس، التي تُعدْ آخر معقل حربي 
لبقايا عسكر موالين للنظام الدكتاتوري السابق، تخضع 
روسية.  عسكرية  إلدارة  بالكامل  األخيرة  األشهر  في 
أصابت  التي  المُحكمة  الطيران  ضربات  ذلك  ومايؤكد 
التي أصابت  أو  أهدافًا عسكرية في طرابلس ومصراته، 
المحشورة  العسكرية  أهدافها  أخطأت  عندما  مدنيين 

داخل تجمعات سكنية مدنية.
مؤتمر  يكون  أن  األلمانية،  المستشارية  تتوخى 
القضية  في  تلعب  ألن  األمريكية  لإلدارة  محفزًّا  برلين 
الذي  الدور  إيجابي، يكون متناغما مع  الليبية دورَ حياد 
مع  موقفها  توافق  االعتبار  في  الوضع  مع  ألمانيا.  تلعبه 
مصلحتها. فأمريكا تظل عينها على ليبيا مصدرًا للطاقة 
التي توضع في حساباتها كطاقة احتياطية ألي عجز دولي 
تسببه سياسة أمريكا لحلفائها األوروبيين. أما بخصوص 
روسيا فستكون المهمة األلمانية أكثر استعصاء، وتتمثل 
في كبح اندفاع روسيا نحو االنخراط المباشر في الصراع 
بهدف  الليبية،  الحرب  فوضى  فرصة  بانتهاز  المسلح، 
قدم  كموطئ  الليبي  الجيوسياسي  الموقع  استخدام 
ما  إلى  تضيفه  الناتو  قوات  عمليات  لمراقبة  استراتيجي 

استحوذت عليه في الضفة السورية.
برلين  مؤتمر  إن  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  صرّح 
حظر  المخترقة  الــدول  محاسبة  إلى  يهدف  المتوقع، 
تخوم  على  المتصارعة،  الليبية  لألطراف  السالح  تصدير 
فتتعّلل  أمريكا  تضاهي  التي  روسيا  فباستثناء  طرابلس. 
تتخذ  التي  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة  الفتة  برفع 
التي  بالعالقة  ذلك  معزّزة  لها،  إقليميا  مركزا  ليبيا  من 
تربطها بقائد مُسمى الجيش الليبي، فإن التصريح من 
سياسية  لحسابات  المتلهفة  تونس  يعني  أخرى  جهة 
ظروفها  بسبب  والجزائر  للمؤتمر،  الستضافتها  داخلية 
السياسية، المستاءة من استبعادها منه. والدولتان غير 
متورطتين  غير  كونهما  للمشاركة  باالستدعاء  معنيتين 

بإعانة المتنازعين الليبين باألموال وباألسلحة.
موضعة  ــاول  أح بألمانيا  المعرفية  درايتي  بحكم 
يتجاوز  نسق  في  األلمانية،  الدبلوماسية  المحاولة 
تسعى  التي  الفكرية  المنازع  إلى  البرجماطية  المصالح 
إزاء  أوروبيا.  لها  الترويج  إلى  الراهنة  األلمانية  السياسة 
فمن  بريطانيا.  مقدّمتهم  وفي  البريكسيتيون  الخوارج 

 ، 2019 14 أبريل  وسّعت الحرب على طرابلس منذ 
مهمة المندوب األممي في ليبيا من عملية سلمية بين 
دبلوماسية  مراوحة  إلى  المتنازعين،  الليبيين  الطرفين 
الدولي  األمــن  مجلس  في  الحاد  الصدع  رأب  تحاول 
الجيش،  مسمى  هجوم  بدء  منذ   ، مرة   14 اجتمع  الذي 
قرارًا  يُصدر  أن  دون  طرابلس،  العاصمة  تخوم  على 
الدعوة  أو حتى  عنه  المسؤول  الطرف  تحديد  بخصوص 
المتحدة  األمم  توّجهت  لذلك  النار.  إطالق  وقف  إلى 
ما يكفي من  لدى مستشاريتها  للمساعدة، ألن  أللمانيا 
أوال  المعنيين  األوروبيين  الشركاء  إلقناع  المؤشرات 
تداعيات  مخاطر  تفاقم  بسبب  مصالحهم  إلى  بالنظر 
النزاع الزعامي بين طرفيه، الذي تحوّل باستدراج القبائل 
زبونيًا إلى احتراب أهلي ليبي، تبدو تكلفته باهظة على 
الهجرة  مدّ  بتصاعد  كإيطاليا،  المستقبلة  أوروبا  بلدان 
األخيرة  استقراره  نقطة  إلى  عبورا  إلىها،  األفريقية 
اإلرهابية  التنظيمات  الحرب الستعادة  واستثمار  ألمانيا. 
اإلسالمية المضيّق عليها في سوريا والعراق بمسميّات 
إماراتها السابقة في ليبيا أو بمسميات جديدة أن تهدّد 

عبر البوابة الليبية من جديد أوروبا.
المرتقب،  برلين  مؤتمر  يكون  المُعطيات  لهذه 
األوربي في أساسه، منفذًا لخروج البلدان المقابلة لليبيا 
فيها  أوقعها  التي  المتاهة  من  المتوسطية  الضفة  على 
اإليطالية  ضد  تسير  فالفرنسية  المصلحتين.  تضارب 
بنفسها  نأت  لكونها  األلمانية  والسياسة  بالعكس.  أو 
نظر  وجهات  بتقريب  جديرة  تبدو  الليبية  األزمــة  عن 
في  والمطامح  ــداف  األه المتضاربة  األوروبــيــة  الــدول 
الساسة  أن  ويبدو  وإيطاليا.  فرنسا  وخصوصا  ليبيا، 
بالنجاح في هذا  ُكللت  األلمان بذلوا جهودًا دبلوماسية 
الصدد. حيث خف الدعم الفرنسي المُعلن لقيادة مسمى 
الجيش الليبي، وفي الجانب اإليطالي خفت وتيرة ردّات 
طرابلس،  لحكومة  دعمها  وتصلب  اإليطالية،  الفعل 
أن  الكوّة ألطراف معتدلة، إن وجدت، في برقة  ففتحت 
المتطرّف لحسم معركة  الصف  بدياًل عن  تكون محاورًا 
الستة على  طرابلس عسكريًا حيث تظهر وقائع األشهر 

الميدان وهمية هذا الخيار.
األوروبية  الجهود  هذه  ساهمت  الذي  الوقت  وفي 
للحملة  المؤيد  الفرنسي  الموقف  تراجع  في  واأللمانية 
حكومة  على  الهاجمة  للقوات  المموّلة  اإلقليمية 
المرعية  واألعــراف  للقوانين  حربها  لمجافاة  طرابلس 
لدى الديمقراطيات الغربية، فإنها من مقلب آخر فتحت 

يعرف  الحديثة،  األلمانية  الفلسفة  تاريخ  على  إطالع  له 
أن الصياغة األلمانية للعقالنية كما أسس لها الفيلسوف 
تجريبية  مركبة  صيغة  في  أدغمت  كانط  إيمانويل 
الشعورية  والعقدية   ، ديفيد هيوم  األنجليزي  الفيلسوف 
لالجتماعية، كما نادى بها الفيلسوف الفرنسي جان جاك 
الدائم«  السالم  »مشروع  لـ  صياغته  في  فكانط  روسو. 
عام 1795بين الدول األوروبية المتنازعة في عصر مابعد 
الثورة الفرنسية، توخى مبادئ العقلين النظري والعملي 
.فأطروحته الفلسفية المؤسسة لمشروعه السلمي تتمثل 
في أن الحرب نظريًا في حد ذاتها ليست بحاجة إلى سبب 
خاص. ال؛ بل تعدّ عمال ينزع إليه اإلنسان تعلقًا بالمجد، 
ويكون الدافع المصلحي تاليًا. فالعنف والنزاع طبعي يبدو 
اصطناعي  والسِّلم  البشري.  الوجدان  في  متجّذرٌ  أنه 

يُبنى بناء.
األممي  المبعوث  صــرّح  كما  برلين،  مؤتمر  إن 
دائمة  ــدول  ال ــة  رؤي توحيد  على  يقتصر  لليبيا، 
الليبية  ــة  األزم إزاء  األمــن  مجلس  في  العضوية 
سبب  ذلك  وأن  الدول،  هذه  بين  االنقسام  وإنهاء 
عام  في  المؤتمر.  إلى  الليبية  األطراف  استدعاء  عدم 
غوته  معهد  في  األلمانية  اللغة  أدرس  وكنت   1993
مضغوطات   MEDIO TIC الـــ  في  وجــدت  ببون، 
درّسته  بعضها  وأسود،  أبيض  صامتة  ألفالم  مرئية 
عن  بحثًا  أقّلب  وأنا  بطرابلس،  الفنون  كلية  في 
ناطق  لفيلم  مضغوطة  على  عترُث  أشاهده  لم  فيلم 
ببرلين  الفاصل  الجدار  مازال  1987حيث  عام  منفذ 
عنوانه  أثارني  وقد  فندرز«،  »فيم  أخرجه  قائمًا، 
وترجمته   Der Himmel ber Berlin باأللمانية 
 The Sky or Heavens over Berlin األنجليزية – 
مدينة  على  يهبطان  مالكين  قصة  يحكي  الفيلم   .«
مع  التعامل  في  مختلفتان  طريقتان  لهما  برلين 
متأماًل  نفسه  يظهر  داميال،  المالك  البشر:  هواجس 
فيحاول  يصادفهم،  الذين  األشخاص  هواجس  في 
ويأسًا.  إحباطًا  اللحظات  أشد  في  حتى  األمل  انتزاع 
هو  فــإذ  شعورا:  يتقاسمه  كاسيل  المالك  بينما 
اآلخرين.  حيوات  إنقاذ  في  لسلبيته  باألسى  يشعر 
دقيقة  بطريقة  معهم  يتعامل  أخرى  جهة  من  فإنه 
مع  التعاطي  في  بحتة  مادية  نزعة  فتدفعه  للغاية 
فهو  النهاية  وفي  ويــدوّن.  يستمع  فهو  اآلخرين، 
الزمن  يدفع  وال  فعاًل  يجترح  وال  فقط  لهم  يُصغي 

األمام. نحو 

لهذه املعطيات 
يكون مؤتمر برلني 

املرتقب، األوروبي 
في أساسه، منفذًا 

لخروج البلدان 
املقابلة لليبيا على 

الضفة املتوسطية 
من املتاهة.

نورالدين خليفة النمر

ال يجب أن نخاتل الحقيقة ونسوق األوهام ألنفسنا المتعطشة لها، فالحقيقة ربما تربكنا وتغضبنا، لكنها 
تحررنا و تنير لنا الطريق في نهاية المطاف...

ما حدث ويحدث في ليبيا هي حرب أهلية متكاملة األركان. فهي أحيانا ترتدي مسوحًا إيديولوجية وأحيانًا 
الكلمة، والخشية  أهلية بكل مرارة  إثنية وعرقية... لكنها حرب  أو قبلية، بل و حتى  أخرى أسماال جهوية 

الحقيقية أن أسوأ فصولها الزالت في ذمة الغيب..
في ليبيا الجميع يرى نفسه حمال وديعا ويري اآلخرين دئابًا وضباعًا. هذا الخطاب الذي ينزه الذات ويشيطن 
اآلخر ويمارس آليات اإلسقاط _ بما هي آلية إسقاط كل العيوب ونقائص على الخصم _ هو ما يدين النفس 

ويعري عوراتها ومثالبها أكثر مما هو كشف وتعرية لآلخر
مادام خطابنا نحن إزاءهم، وأنا إزاء اآلخر، فالصراع موجود ويمكن لهذا الصراع أن يتحول فيه هابيل إلى 

قابيل في لمح البصر.
األهلية  الحرب  الصامت. فدروس  الشامت  المشاهد  التمتع بدور  األهلية ال يمكنك إطالقا  الحروب  في 
تعلمنا أن الحرب األهلية تدور في النفوس قبل أن تدور بين المحاور والمتاريس. المتفرجون قد يتحولون إلى 
ممثلين وربما هم سادة الركح إلى حين ... رغم عمليات غسل الدماغ التي يقوم بها اإلعالم، وجيوش األفاقين 
الذين يقومون بدور الزمار والطبال لهذه العصبة أو تلك.. رغم كل هذا الغثاء ال يمكن القول بأن طرفا ما 
يحتكر الصواب السياسي، فالجميع أخطأوا في طور من األطوار، حتى وإن كان الخطأ هو تغليب القصاص 
على العفو والتسامح .. الهوّة صارت عميقة والكراهية متجذرة، ومنفلتة من 
عقالها، مهماز ومحرك هذه الكراهية هو الهويات التحت وطنية، جهوية كانت 
أم قبلية أو حتى إيديولوجية، ومحاولة كل مجموعة احتكار الوطن والتغلب على 
الفريق اآلخر وممارسة سيادة أبوية. األوطان ال تبنى على األنانية السياسية 
واالجتماعية، التجربة الليبية إلى اليوم هي مريرة بما يكفي الستخالص العبر، 
التي  الكراهية  أبرز مالمحها  إلى مأساة وطنية،  لتتحول  ولكنها في طريقها 
اجتاحت كل شيء، وشحوب غريزة المحبة والبناء. في الحاالت الطبيعية تتغلب 
غريزة الحب على غريزة الكره، لكن إذا ظفرت غريزة الكره بغريزة الحب، وهذا 
مايحصل اآلن فيجب أن نتوقع األسوأ... سيتعطل أي نوع من الحوار وسيكون 

العنف سيد الموقف..
لم يعد الصراع في ليبيا تحكمة وتؤطرة فرضيات االختالف بين األطراف 
الليبية وبالتالي يستلزم ذلك البحث عن تسوية ما. الفرضية اليوم أنا ال أختلف 
معك بل أنا أكرهك، وبالتالي ال أريد أن أتفاهم معك بل إخضاعك وقهرك والثأر 

منك وال سبيل لذلك إال بالعنف المعمم.
مادمنا نصنم مجتمعاتنا األبوية، فقدرنا هو الصراع، ومدام التعصب والكره هو 

السائد فمصائرنا ومآالتنا هي الحروب والمآسي.
إن  يقول  الذي   ، آخر-  قانون  أي  doyle–قبل  دويل  لقانون  تنصاع  أخوية  مجتمعات  إال  أمامنا  خيار  ال 
المجتمعات الديمقراطية ال تتحارب ألنها ببساطة قادرة على الحوار... نحن ببساطة مرة نتحارب ألننا غير 

قادرين على الحوار...
صحيح أن هناك مشكالت حدثت، بعضها من أيام وبعضها من مئات السنين، وكل األمم العظيمة تقريبا 
دون استثناء عاشت حروبا وصراعات مريرة لكنها امتلكت القدرة على الحوار ودرء العنف، واستطاعت ترميم 

الذاكرة الوطنية لديها بذكريات وطنية مشتركة ونسيانات وطنية مشتركة...
من السهل إلقاء التهم جزافا شرقا وغربا على اإلسالم السياسي وعلى حفتر وأيضا على الشرق ومصراتة 
وطرابلس واألزالم والكرامة وسالمة والتدخالت الخارجية... لكن في تقديري هذا الشر آت مما هو أبعد، 
آت من نفوس الليبين التي تمارس خطاب الكراهية والحقد والتشفي والثأر من سنوات دون انقطاع، هذا 
الشر الذي ساهم فيه كل من اإلعالم وتدوينات الفيس وقصائد الهجاء، حتى حوراتنا اليومية تطفح بالحقد 
والكراهية... ومادامت هذه نفوسنا وهذه عقلياتنا ال نستغرب استمرار الصراع سنوات مديدة حتى تتطهر 
نفوسنا من أدرانها بالحديد والنار.. فالنفس المثقلة بمشاعر الكراهية ال يمكن تعميدها كنفس نقية صالحة 

للحياة اال بمعمودية الحديد والنار، حتى تعي الدرس، فكل مجتمع يجب أن يدفع من جيبه كما يقولون.
ال أحد بريء مما يحصل اليوم. الكل مذنب، كل من يستطيع أن يقول كلمة حب ويحجم عنها مذنب في 
حق الوطن، كل من يحرض ويشمت ويكره، يجرم في حق الوطن، كل من يعتقد أن حزبه أو قبيلته أو مدينته 
هي األجدر بحكم ليبيا هو مذنب، كل من يعتقد أنه األجدر بكرسي العقيد القذافي هو واهم ومذنب، كل 
من يستقوي على ابن وطنه بعون يستمد من الخارج مذنب.. كلهم مدنبون. ال نستثني أحدا. هذا الشر آت 
مما هو أبعد من السياسة والسياسيين، إنه نتيجة أمراض وأعطال الذهنية الليبية والشخصية الليبية في 

بناها العميقة.

هل سيقبلني املجتمع ويقبل 
أوالدي؟

في ليبيا الجميع 
يرى نفسه حمال 

وديعا ويرى 
اآلخرين ذئابًا 

وضباعًا.
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،
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جدار برلني ومؤتمرها

ومضات متقاطعة:
 7- جدي بن ساسي

دائمة  الــدول  بين  الثابت  الجدار  لهدم  منه  سعي  وفي 
العضوية في مجلس األمن والتي تتطاحن بحق الفيتو في 
مسلسل قمار يكدس كل يوم أالف الجثث في العالم ويطلق 
الماليين من المهجرين من أوطانهم تائهين قرب جدران 

العالم الجديد.
دائمة  الــدول  يعني  فهذا  الدولي  المجتمع  نقول  حين 
أحجار  أشباح  مازالت  والتي  األمن  مجلس  في  العضوية 
سور برلين تتراءى بينها داخل مقر المجلس، روسيا، أو ما 
تبقى من االتحاد السوفيتي والصين في جانب من السور، 
وباقي الدول الغربية في الجانب اآلخر. جانب يدعي الدفاع 
الحفاظ  يدعي  وجانب  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  عن 
وحين   ، شؤونها  في  التدخل  وعــدم  الــدول  سيادة  على 
أن ثمة صفقة متبادلة تحت  المعسكران فهذا يعني  يتفق 
ما  عادة  الدولي  القمار  كازينو  في  الصفقة  وهذه  الطاولة، 

يدفع ثمنها مجتمعات الكومبارس في المنظمة الدولية.
داخلية  ليست  ليبيا  أن مشكلة  غسان سالمة  أخيرًا،  أدرك، 
إال بقدر ضئيل وأن هذه الدول على جانبي السور هي التي 
بعد  تلتق  لم  مصالحها  وأن  وغيرها،  ليبيا  في  اللعبة  تدير 
الليبي، وحيال الدولة التي أسهم ساستها في  حيال الملف 
المجتمع  أن  رغم  وغربها  شرقها  بين  البرليني  السور  بناء 
تفرضه  ال  الــذي  االنقسام  بهذا  له  عالقة  ال  أغلبيته  أو 
باردة وال رؤية مستقبلية، وهو مجرد  أيديولوجيا وال حرب 
ترميم ألضغاث تاريخية تالعب بها الغزاة بهذه السلة من 

الرمال وقسموها إلى جهات وأقاليم وواليات.
الليبي  الجيش  بين  الليبي  الشرق  الحرب في مناطق  بدأت 
اإلسالم  زرعها  مسلحة  فصائل  وبين  االجتماعية  وحاضنته 
لها  مجموعات  فضمت  االنتقالية،  المرحلة  فترة  السياسي 
يقبع  الذي  طرابلس  في  المركزية  السلطات  مع  مصالح 

أيام الربيع. فواكه الموسم ال نراها إاّل بعد أن تكثر في السوق. ويظل 
)كريشة  و  )الغرمبوش(  و  )القعمول(  الحقيقي؛  الترف  موسم  الربيع 
الجدي( و ) الحلبة( معروضة مع الزبد واللبن، و )المصيّر( في »سوق 

الحشيش«.
بذور  وال  كيماويات،  ال  بنكهاتها،  والحبوب  الفواكه  باذخا!  فقرا  كان 
معالجة جينيا. ال أحد من جيلي ال يسترجع، اآلن، وهو متكئ في غرفته 
المكيفة، وأمامه صحن المكسرات وسفرة الفواكه تلك الروائح الفائحة 
يسترجع  وال  رمضاني،  يوم  لمغرب  اآلذان  قبيل  شوارعنا  تعبق  التي 
تتفنن  ما  نتبادل  منازل جيراننا  منازلنا نحو  ننطلق من  صورنا ونحن 

فيه أمهاتنا من وجبات بسيطة ولكنها فائحه، روائحها تعبق الشارع.
ولو قدر إن كانت في ذلك الوقت أقمار صناعية لصورت من السماء، 
شارع  أي  أطفال  لرأينا  رمضاني،  يوم  أي  من  األخيرة  الساعة  نصف 
)معارقهم(  و  وقمصانهم  بسراويلهم  وآخر،  بيت  بين  ما  يهرولون 
قماش  من  البنات  وفساتين  شوارعنا،  تــراب  لونها  التي  البيضاء 
)الطفطة( الملون بالنوار، وكأنهم مشهد من لعبة الكترونية، كالتي 

يتحلق حولها أطفالنا اآلن.
أما إن سمعنا صوت سي السنوسي، وهو يجوب الشوارع عند الظهر 
مناديا: »حوت.. حوت. كلب بحر!« ننطلق وراءه لنرى السمك وكالب 
البحر، ومن بعد العصر يعبق الشارع برائحة الثوم والكمون.. إنها ليلة 
حرائمي وأسماك سردين مقلية للرجال، وهبر كلب بحر لألطفال تفاديا 

لشوك السمك الرقيق.
)الفتة(  نترك  المغرب، حتى  أذان  أكثر من دقائق، من بعد  ال نمضي 
التي تحلقنا حولها على األرض وننطلق إلى الشارع مغنيين: »حارنين 
عالقناق ما بوا يطلعوا يلعبوا في الزنقه.. خوافين من ليهود فراغين بال 
برود« وننطلق جماعات في ألعابنا المختلفة: »لييييبرا«. ويخرج بعضنا 
شارع  في  كنا  عندما  النهضة،  سينما  نحو  بـ»الدبال«  مملؤة  بصفرة 
نبوس،  كنا في شارع  أمام قهوة سي عقيلة عندما  أو  محمد موسي، 
تلتقطها األيدي القادرة على دفع )المليم( وما إن تنتهي صفرة )الدبال( 
مالبس  ألزمة  الثروة،  بتلك  يحتفظن  ألمهاتنا،  بالمالليم  نعود  حتى 
الصيف، ال أمطار وال مدرسة،  أيام  رائعا في  العيد. كان شهر رمضان 
ولكنه أصبح صعبا بالنسبة لي، فلقد أصبحت مهمتي التي كلفني بها 
سي عقيلة، من بعد أن بلغت من العمر ثماني سنوات، الذهاب مبكرا 
والثلج  والكحولية،  الغازية  للمشروبات  )شويرب(  المالطي  معمل  إلى 
وأيضا  الدنيني،  مصنع  زجاجات  حوض  في  وأضعه  الثلج  بلوح  وأعود 
المحرصي للمشروبات الغازية! أما أيام الشتاء فكانت مدرسة، وصقع! 

ولكننا نعود منها بتمر توزعه علينا النقطة الرابعة!
كانت أيام فقر، وجوع وقمل لعين وبق نتن الرائحة؛ القمل يتساقط 
الذي  العمي«  »المشط  أسنان  بفعل  البيضاء  القماشة  تلك  فوق 
اللعين  النتن  البق  أما  األسبوع،  في  مرتين  أو  مرة  أمهاتنا  تستعمله 
الصّنور،  أعواد خشب  البيت من  ليلة. سقف  كل  دماءنا  يمتص  كان 

الثالثون  الذكرى  تحل  المقبل  نوفمبر  شهر  من  التاسع 
ألمانيا  عاصمة  ليفصل  بُني  الــذي  برلين  جــدار  لهدم 
في  أصبح  والذي  وغربية(  )شرقية  جهتين  إلى  المهزومة 
العالم،  يتقاسمان  معسكرين  بين  الفاصل  الحد  الواقع 
وكان هذا الجدار الذي عرضه 4 أقدام يفصل في الواقع بين 
العالم  لمستقبل  جذريا  مختلفتين  أيديولوجيتين  رؤيتين 
وشرقه  غربه  بالماليين  الجثث  تكدست  حيث  المضطرب، 
في حروب الصراع بين هاتين الرؤيتين، وهذه الحرب التي 
استمرت عقودا سميت الحرب الباردة رغم أن حرائقها فتكت 
باألخضر واليابس، ونشرت الحروب األهلية في كل القارات، 
وقسّمت دوال مازالت تتبادل العداء ما كان لها أن تُقسم 
لوال هذا الجدار الذي تمدد على مساحة األرض يفصل بين 
حرائق تشعلها األطروحة الشيوعية للعالم وحرائق تشعلها 
ــ  الجدار  هدم  وكان   ، للعالم  الليبرالية  الرأسمالية  الرؤية 
بعد أن أطلق جورباتشوف طلقة الرحمة على قلب المعسكر 
اللدود  خصمها  على  الرأسمالية  بانتصار  إعالنا  ــ  الشرقي 
أو ما سماه البعض نهاية التاريخ، غير أن أحجار ذاك السور 
تنهض  األســوار  وأصبحت   ، العالم  مساحة  على  انتشرت 
على كثير من الحدود مع موجات النزوح البشري التي تحلم 
الواثقة  وعودها  بعض  أو  المنتصرة  الرأسمالية  بنعيم 
بالسعادة. أسوار حول أوروبا، وفي فلسطين المحتلة، وسور 
يبنيه ترامب بينه وبين الجارة الجنوبية المكسيك، ومازال 
طالما  األسوار  لهذه  واعد  والمستقبل  أشده  على  العمل 
لب  ويخلب  نجمه  يرتفع  مكان  كل  في  المتعصب  اليمين 

الناخبين المذعورين من زحف المهاجرين.
مؤتمره  ليقيم  الموحدة  برلين  مدينة  سالمة  غسان  اختار 
خير  فأل  يكون  لعله  السور  هذا  أنقاض  على  ليبيا  بشأن 
ليبيا،  وشرق  غرب  بين  ارتفع  الذي  النفسي  السور  لهدم 

)حوش( جدي بن ساسي، غير بعيد عن النخيل المثمر، المنتج للتمر 
حتى  الصابري  منطقة  من  المنتشر  )البرلصي(  وأيضا  )الطابوني( 
اللثامة. كان مسكنه فسحة متربة بها غرفة واحدة، وبالفسحة أكداس 
من جريد النخيل، كان يجففه ويصنع منه أطباقا، وقففا وتلك )الفتة(، 
العائالت وقت وجبتي  التي تستعمل كسجادة تتحلق حولها  الدائرية 
الغداء، أو العشاء. ذات عشية رمضانية أخذني إلى ذلك النخيل لنلتقط 

التمر المتساقط من العراجين الحبلي به.
وأذكر أنني انتبهت إلى أنه كان يضع التمرة الصحيحة في جرابه، أما 
كان  ويأكلها،  الرمل  من  لينظفها  ينفخها  فإنه  الطيور  نقرتها  التي 
يتمتم: »هذي كويسه نفطروا عليها، وهذي منقوبه نكلوها تو..« إما 
وصعق  وهو صائم؟!  يأكلها  كيف  فسألته  هو،  يأكلها  أو  لي  يعطيها 
وتعوذ من الشيطان وقال: »ال حول وال قوة إاّل باهلل ... واهلل نسيت!« 
ونبهني أال أخبر جدتي، قائال: »عيب الراجل يفطر في رمضانّ!« ولكنه 
لوال  واهلل  وفطر،  زمزم.. خوك سهِى  »يا  قال:  البيت  أن دخل  بمجرد 
لّكنة  ذات  عباراته  وظلت   .».. التمر)ُأّكل(!  كملت  راني  دقيق  محمد 
أهل غرب البالد: »عيب الرجل يفطر في رمضان« تمنعني طويال من 

إفطاره.
نهاية  حتى  ألننا،  مشكلة  صيامه  يكن  ولم  عارا،  رمضان  إفطار  كان 
الخمسينيات، كنا شعبا يصوم بالضرورة! اإلفطار خبز شعير جاف، أما 
القمح فهو ترف، يغمس في الشاي المغلي، مرتين أو ثالث، أما خبز 
األفران األبيض، ال ننال غايتنا منه، إاّل إذا سمعنا عويل مأتم في شارعنا 
أو الشوارع المجاورة، كان إكرام الميت دفنه، يعني من بعد ظهر اليوم 
يخرج  حتى  هناك،  ونتسمّر  المأتم  بيت  نحو  كالشرر  فننطلق  نفسه، 
ممتلئتين  اثنتين  أو  بقفة  ذويه،  من  أحد  خلفه  ومن  الميت،  جثمان 
بأنصاف أرغفة بيضاء مقرمشة الحواف، طافحُ محها األبيض كالجمار 
الميت! فننطلق بها، كالريح،  الزيتون، توزع علينا، إنها صدقة  بزيت 
نحو منازلنا، لتضيف أمهاتنا ملعقة سكر فوق الزيت، فنتقرفص أمام 

بيوتنا، نقضمها بلذة تأخذنا حد الخدر!
دشيشه،  أو  أرز،  أطباق،  خمسة  أو  بأربعة  فمحددة  الغداء  وجبة  أما 
في  الخضراء  أما  المجففة،  والبقول  البطاطس  وطبائخ  كسكسو  أو 
البكيوا  وطرشي  والبطاطس  والطماطم  الباذنجان  مقلي  مواسمها. 
الزيتون  زيت  من  والقليل  )المّصير(  الفلفل  منقوع  وأحيانا  للعشاء 

وكسر الخبز المتبقة من الغداء!
يوم  غالبا  األسبوع،  في  واحدة  مرة  الغالبية سوى  تأكله  ال  اللحم  أما 
الجمعة، وهو في العموم ال يرتقي إلى الهبر، فكوارع الشاة، وأحشاؤها، 
وتشكل قطع الرئة وزوائد خليط األحشاء، مجموعات نسميها )عرم( ال 
الذي  العيد  شاة  لحم  أما  الجمعة،  يوم  وليمة  الكيلو هي  ربع  تتعدى 
والدتي  أن  جيدا  وأذكر  العام،  طوال  بالزير  يظل  شحمها  مع  يقدد 
تعلن عن نضوبه بأيام قليلة قبل ليلة عيد األضحى التالي. الحليب، 
أو بمعني أصح اللبن، والزبد يصلنا من أقربائنا في قمينس في أواخر 

فيها بيت المال الليبي )سبب تعاسة الليبيين في كل وقت 
التحالف مع هذه  رأت في  وكل مكان( ومجموعات متطرفة 
الفصائل التابعة لإلسالم السياسي فرصة لمواجهة الجيش 
ومجتمعه وخطوة أولى نحو أحالمها بأن تكون ليبيا والية 
تابعة لخالفة إسالمية شاسعة. وفي هذا الوقت لم تتوقف 
المعارك من حين إلى حين بين مناطق قبلية في طرابلس 
من  حصتها  أو  النفوذ  على  المتصارعة  الميليشيات  وبين 
بواكير  منذ  ليبيا  في  يهدأ  لم  فالرصاص  المال،  بيت 
هذا  اإلسالموية  الجماعات  عسكرت  عندما  فبراير  انتفاضة 
الحراك، ونقلته من الميادين إلى الجبهات وسط تحريض 
من وسائط إعالمية عربية كان يفزع سلطاتها هذا الحراك 
سقوط  ويرهبها  ــط  األوس الشرق  منطقة  في  الشعبي 

األنظمة غير الديمقراطية العتيدة والقوية قرب حدودها.
العضوية عن  الدول دائمة  النظام وتخلي  من بعد سقوط 
المصير الليبي سار المسار الديمقراطي بسالسة وبمفاجآت 
أذهلت المراقبين، وخسر تيار اإلسالم السياسي االنتخابات 
مؤتمر  وتشكل  ومصر،  تونس  في  حدث  ما  بعكس  الحرة 
مهام  لها  حكومة  عنه  انبثقت  محددة  مهام  له  وطني 
داخل  المعطيات  تغير  مع  تغيرت  المهام  لكن  محددة، 
االنتخابات  خسر  الذي  بالتيار  واكتساحها  األجسام  هذه 
التي ال يشكل  الثالث  العالم  ديمقراطيات  لعبة  بدأت  حين 
دائمة  الدول  قوة، وكانت بعض  أي  االقتراع  فيها صندوق 
العضوية في مجلس األمن داعمة لهذا التيار في المنطقة 

كلها كبديل استراتيجي لمصالحها في المنطقة.
متجه  لكنه  مترنحا  الديمقراطي  المسار  سار  ذلك  ورغم 
صوب وجهته، وكانت الضربة القاسمة لهذا المسار إعالن 
التيار ما سمي حرب فجر ليبيا والتي حاول من خاللها  هذا 
وكان  ينجح،  لم  لكنه  النفطي  والهالل  الليبي  الشرق  غزو 
لخسارة  نتيجة  المدنية  الدولة  على  المسلح  االنقالب  هذا 
التيار انتخابات مجلس النواب، وخروج مقر مجلس النواب 

تحكمهم. مناطق  عن  في طبرق 
وبعد أن وصل االستقطاب مداه في ظل ما سمي حكومة 
على  الجيش  وبعد سيطرة  بلة،  الطين  زادت  التي  الوفاق 
رغم  العاصمة  إلى  متوقعا  زحفه  كان  الجنوب  معظم 
به  معترف  مركزي  وبنك  دوليا  بها  معترف  حكومة  وجود 
دائمة  الدول  )أقصد  الدولي  المجتمع  أن  غير  فيها،  دوليا 
الحكومة  هذه  أن  تعرف  األمــن(  مجلس  في  العضوية 
حماية  تحت  تعمل  وهي  مستقال  قرارا  وال  لها  إرادة  ال 
تظهر  التي  والصور  المقاطع  وكانت  الميليشيات،  هذه 
حكومة  مع  يقاتلون  دوليا  مطلوبين  إرهابيين  أشخاصا 
الدقيقة،  االستخباراتية  تقاريرهم  عن  فضال  طرابلس، 
المنطقة  في  السالم  يهدد  الذي  الواقع  هذا  لهم  توضح 
عبر  ضفافها  إلى  اإلرهابيين  بوصول  أوروبا  دول  ويهدد 

الشرعية. غير  الهجرة 
برلين  في  المتصدع  الدولي  المجتمع  من  المشاركون 
االعتراف  في  تــورطــوا  أنهم  ويعرفون  هــذا،  يعرفون 
المطلوب  اإلرهابي  أن  ويعرفون  لها،  إرادة  ال  بحكومة 
ليبيا  وفد  ضمن  كان  الزاوي(  )أبوعبيدة  هدية  رمضان 
جالسا  األفريقية  الــدول  مع  موسكو  قمة  في  المشارك 
غبيا  السراج  ليس  بالطبع  السراج.  خلف  المخففة  بلحيته 
لكن  خارجيته،  وزارة  وال  مستشاروه  وال  الحد  هذا  إلى 
الميليشيات  ضغوط  أمام  لهم  أو  له  حيلة  ال  الواقع  في 

العاصمة. في  المتحكمة 
التعامل  ألن  فعال  المشكلة  أصل  إلى  يذهب  برلين  مؤتمر 
المتحكمين في  يتقدم خطوة طالما معظم  الليبيين ال  مع 
أن  وأتمنى  الخارج.  من  واألوامــر  الدعم  يتلقون  المشهد 
ينجح هذا المؤتمر في تجنيب طرابلس معركة ضارية وأن 
يصل إلى حلول فعلية يمكن أن توحد الجيش الليبي وقوى 
الديمقراطي  المسار  استحقاقات  لتحمي  الشرعية  األمن 
الذي أجهضته حرب فجر ليبيا، ويوفر المناخ المالئم لبعثة 

األمم المتحدة كي تدعم إعادة بناء الدولة المدنية.

للبق. ال  اآلمن  المالذ  الذي يشكل  البحر هو  بتبن  المعجون  والطين 
تراه في النهار ولكن ما إن يقبل الليل حتى ينزل أسرابا نحو النائمين.
في منتصف الخمسينيات، حينما تمكن »سي عقيلة« من شراء سرير 
عمر  سيدي  )براكة(  وصل  البريطاني،  الجيش  مخلفات  من  حديدي 
)وافيه(: »هذا سرير  إلى  الحال  التركة، فأحضرها في  دقيق في سوق 
حديد .. ثمنه جنيه، يدفعها عقيلة على مهله، إنه األفضل لمنع البق 
من الوصول إلى محمد..« وكان سريرا لما رآه ابن عمى بوبكر عكيز، 
ورفيق طفولتي لمصدي صاحا في وقت واحد: »واو.. )نموسيه( حديد« 
ولكن البق اللعين تسلق أرجل السرير! وال أدري كيف خطر على بالي أن 
أمنع وصوله إلى أرجل السرير بوضعها في علبة صفيح مملؤة بالماء. 

وبالفعل نعمت بليال من دون البق ورائحته الكريهة.
وفي  دمي.  وامتص من  أنه وصل جسدي،  اكتشفت  يوم  ذات  ولكن 
في  يتجمع  فشاهدته  النوم  فجفاني  المزعجة،  رائحته  أقلقتني  ليلة 
السقف فوق سريري مباشرة ثم يسقط فوقي مباشرة، واكتشفت أنه 

اتخذ من زوايا السرير والفراش مستقرا!.
األستاذ سليمان  أيام كتب  منذ  أيضا.  الحكومة  على  قاسيا  فقرا  كان 
التي  السنة  وهي   ،1952 سنة  بنغازي  بلدية  عجز  قصة  عن  امنينه، 
أن  فقال  العالم!  دول  أفقر  ثالث  ليبيا  أن  المتحدة  األمم  فيها  أعلنت 
السيد ونيس القذافي* رئيس الحكومة أخبر السيد حسين مازق والي 
برقة أنهم عاجزون عن ترميم شوارع بنغازي المتربة، وميزانية البلدية 
بالكاد تغطي احتياجاتها، واقترح أن يتصلوا بقبطان بسفينة النقطة 
بالقمح  المحملة  )األشولة(  ترجع  أاّل  منه  ويطلبوا  األميركية،  الرابعة 
وبيعت  القبطان،  وافق  الشوارع،  بثمنها  وترمم  وتباع  تفريغها،  بعد 
سليمان  األستاذ  عنه  غفل  وما  بيضاء،  قماشة  من  وهي  )الشواالت( 
امنينه عن ذكره، أن تلك الشوالت البيضاء ممهرة بكفين متصافحين، 
من  المخفي  الجزء  في  نراها  أصبحنا  الرابعة،  النقطة  عالمة  وهي 
في  العالمة  من  جزء  يكون  وأحيانا  القميص!  تحت  العربي  السروال 

طرف من أطراف القميص!
أيام  مع  تبخر  إنساني  أيام دفء  كانت  ولكنها  باكية!  فقر  أيام  كانت 
الثراء وكثرة اللحم والرز والمشروبات الغازية.. ولم يعد إفطار رمضان 

عارا!
وأنا أكتب هذه الوقائع للجيل الذي لم يعشها، تمهيدا ألحدثكم، في 
الحلقة القادمة، كيف كانت العالقات اإلنسانية.. كيف كانت الصداقة، 

التي لم أعد أرى مثلها اآلن!
)رئاسة  الحكومة  رئاسة  يتولَّ  لم  القذافي  ونيس  السيد  أن  الواقع   *

الوزراء( إال من سبتمبر 1968 إلى 31 أغسطس 1969. )المحرر(.

أخيرًا، أدرك 
سالمة أن 

مشكلة ليبيا 
ليست داخلية إال 
بقدر ضئيل وأن 

الدول الكبرى هي 
التي تدير اللعبة 
في ليبيا وغيرها.

تكمن أهمية 
إعادة بناء 

عناصر الهوية 
الوطنية الليبية 

في اكتشاف 
وتحديد سبل 

املصالحة 
والتعايش بني 

مكونات النسيج 
االجتماعي.

أزمة الهوية

ال يعاد النظر في ما يبدو مسلمات، إال حينما تواجه هذه المسلمة أو تلك 
أزمة تزعزع أركانها واليقين بها. من هذه المسلمات مسلمة هوية شعب ما. 
فكما يقول كوبينا ميرسر »ال تصبح الهوية مسألة مثار نقاش إال حين تواجه 
أزمة، حين ينزاح ما نفترض ثباته واتساقه واستقراره بسبب ما يتعرض له من 
شكوك وعوز إلى اليقين« )أورده سالم العوكلي عتبة لدراسته: جدل الثقافة 

والهوية في ليبيا. ص 5 من كتاب: الهوية الليبية...(.
الليبية أصبح »موضوع الهوية والوحدة الوطنية في ليبيا...  وفي الحالة 
من المواضيع المهمة والملحة، في الظروف الراهنة« )عبد اهلل إبراهيم. الدور 
التاريخي لتعزيز الهوية والوحدة الوطنية )-1911 1969( )ص 90 من كتاب: 
وبلورة،  بناء  وحتى  وتبين،  تفحص  إعادة  أهمية  وتكمن  الليبية...(  الهوية 
في  لدورها  والملحة هذه  القاعدية  أهميتها  الليبية  الوطنية  الهوية  عناصر 
اكتشاف وتحديد »سبل المصالحة والتعايش والتفاهم بين مكونات النسيج 

االجتماعي في البالد« )ن. ص(.
األبعاد  الليبية:  »الهوية  كتاب  ظهور  وراء  كان  هذا  الهوية  شاغل 
والمقومات، مقاربة متعددة التخصصات«* الصادر عن مركز دراسات القانون 
والحوكمة  للقانون  فولينهوفن  فان  ومؤسسة  بنغازي.  جامعة  والمجتمع- 

والمجتمع- جامعة ليدن )بدعم من سفارة المملكة الهولندية في ليبيا(.
واجتماعية  ثقافية  متعددة،  اختصصات  في  دراسات  تسع  الكتاب  يحتوي 
وهذا  ورصينة،  متعمقة  دراسات  وهي  وجغرافية،  وتربوية  ودينية  وتاريخية 
ال يمنع بالطبع أن تكون متحلية بعاطفة وطنية ومدفوعة بها، ألنها ليست 
مكتوبة بدوافع معرفية وعلمية، فقط، وإنما بباعث حماس وطني يسعى إلى 
سالمة الوطن )سالمة الشعب الليبي( واإلسهام في إيجاد منفذ لخروجه من 

أزمته الحالية الشائكة والمتفاقمة.
ما لفت انتباهي هو غياب دراسة نظرية تناقش مفهوم الهوية وإشكالياته 
وتبلورهما  الوطنية  الهوية  ومفهوم  مصطلح  وظهور  وتاريخيته،  الفلسفية 
التاريخي. صحيح أن موضوع الهوية إجماال، وكذلك موضوع الهوية الوطنية، 
من المواضيع الشائكة والمعقدة، ويواجه الباحث فيهما صعوبة في القبض 
في  تأصيلية  دراسة  وجود  إلى  أدعى  أن هذا  إال  عليهما.  والعلمي  المعرفي 
هذا الميدان لكتاب متكامل كهذا. . فهل الهوية، مثال، معطى ثابت، أم هي 
 synchronic(( متحركة، وإن ببطء بالغ غير ملحوظ على المستوى التزامني
التقليدية ذات العقارب، الذي يبدو ساكنا،  مثل عقرب الساعة، في الساعات 
ولكن بعد فترة تجده قد انتقل من مكانه. وأحيانا، يحدث انقالب عنيف في 
هذه الهوية بحيث تتبدل عناصرها كما هو الشأن في الثورات االجتماعية- 

السياسية، أو االجتماعية الدينية.
لفت انتباهي أيضا، أنه عند الكالم على الحالة الدينية، يأتي ذكر السلفية. 
وهذا يشكل، في رأيي، تعمية على القاريء غير الملم. من المعلوم أن مد ما 
يسمى السلفية عال في ليبيا منذ الثمانينيات، وكانوا يعرفون أيضا بـ »السنة«. 
»السلف  على  الليبيين  من  الساحقة  الغالبية  لدى  اعتراض  اليوجد  وطبعا 
الصالح« وال على السنة. لكن االسم الحقيقي للتيار هو »الوهابية« القادمة 
من السعودية. وهنا يصبح المواطن أمام »مذهب« جديد يزاحم المذهبين 
القائمين في ليبيا، وهما المالكية واإلباضية، ويعرف أن هذا المذهب الجديد 
الوافد )كي ال أقول: الدخيل( يستهدف تغيير مالمح الهوية الدينية للشعب 
الليبي. أعتقد أنه كان من متطلبات الموضوعية اإلشارة إلى المذهب باسمه 

الحقيقي هذا، وليس وضعه ضمن إطار واسع يختلط فيه بمذاهب أخرى.
المصالحة  في  القانون  »دور  المعنون  المصاحب  الكتيب  في  الحظت 
الوطنية في ليبيا: الهوية الوطنية« الصادر عن نفس الجهة، أنه عندما قاد 
سياق الحديث في »المحور السياسي« إلى اتفاق »الصخيرات« اكتفي باإلشارة 
»اتفاق  وهو  به،  المشهور  اسمه  دون  أي  سياسي«.  »اتفاق  أنه  على  إليه 
اإلشارة  تمت  حين  على  الكتيب(،  25من  ص  وأيضا   20 )ص  الصخيرات« 
إلى لقاء »الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور« في مدينة »صاللة« 
بهذا االسم!. ختاما، هذا عمل مهم وغير مسبوق في الحراك الثقافي الوطني 
الليبي، نحن في مسيس الحاجة إليه في الوضع الراهن، قاده العلم والمعرفة 

والموضوعية، وكانت قوته الدافعة الروح الوطنية المخلصة.

يوم 9 نوفمبر الجاري تحتفل ألمانيا والعالم بالذكرى الثالثين لسقوط جدار برلين. أتذكر ذلك المساء، 
عقب رجوعي من العمل، وأنا جالس على أريكة في غرفة المعيشة أحتسي قهوة ساخنة، وأتابع على 
شاشة التلفاز المواطنين األلمان في ذلك المساء الخريفي، وهم، غير مصدقين، يعبرون بوابات الجدار، 
أمام عيون الحراس وفوهات بنادقهم، قادمين من الجزء الشرقي للمدينة في طريقهم إلى جزئها الغربي 
الذي كان محظورًا عليهم، بوجوه يغمرها الفرح والبهجة: من كان يصدق أن يأتي يوم وينهار فيه 
ذلك الجدار سيئ الصيت، ويعود المغتربون إلى ديارهم وأهاليهم، وذويهم، وتختفي الحدود والحواجز 

المفروضة بقوة السالح، ولتخرج إلى العالم، من جديد، ألمانيا، بعاصمة واحدة، موحدة؟
جولة أخرى يخسرها المراهنون على كسر شوكة اإلنسان، وإجهاض األمل في قلبه. نهار آخر يشرع 
فيه التاريخ أبوابه على مصارعها ليدخلها اإلنسان منتصرًا على القمع والطغيان والجبروت، وليسجل 
خسارة أخرى مريعة لأليديولوجيا المسخرة لقيادة الناس، من أنوفهم، بسالسل الطغيان إلى كابوس 

صُوّرَ لهم على أنه جنتهم الموعودة على األرض!
رياح التغيير التي بدأت مبكرًا في صيف ذلك العام في بولندا والمجر وتشيكلوسلوفاكيا، وصلت إلى 
برلين الشرقية في الخريف، لتسقط رياحها عرش ايريش هونيكر أواًل، زعيم الحزب الشيوعي األلماني، 
ورئيس الدولة منذ االنفصال عن ألمانيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تنتقل أخيرًا لتأتي على 
ما تبقى من عروش صغيرة، وأغصان قديمة ظلت معلقة في التاريخ بقوة السالح، والبوليس السري، 
والمعتقالت والسجون. وحين انتهت من ذلك تحركت باتجاه المركز في موسكو، فوصلته في العام 
التالي، وأزاحت من على خريطة العالم إمبراطورية االتحاد السوفياتي، وليكتب، بعدها، فوكاياما نهاية 

التاريخ.
الثورة التي أطلق عليها اسم رياح التغيير بدأت من مدينة في المحيط - بولندا، وسارت باتجاه المركز 
- موسكو، بعكس ما حدث عام 1917، التي أرخت النطالق الثورة البولشفية من مركزها في موسكو، 
ثم تدرجت في االنتقال إلى المحيط. وحين تمكنت من ترسيم حدودها الجديدة، بعد الحرب العالمية 
الثانية، بدأت موجة الحرب الباردة، تلك الحرب التي أحالت العالم إلى ميدان قتال ضار، استخدمت فيه 
العالم يعيش  الدعاية، والثقافة، والفن، واألدب، واالعالم، لسنوات طويلة، أرهقت الشعوب، وجعلت 

مسكونا بالخوف من نشوب حرب نووية.
المعسكر  إال أن وطأتها كانت أشد على  المتحاربين،  المعسكرين  الطويلة استنزفت  الحرب  تلك 
السوفياتي اقتصاديا، فأنهكته، وتعطلت مصانعه، وتقلص إنتاجه، وظهرت على مالمح وجهه عالمات 
التعب وعلى جسده الضخم عالمات الرضوخ للواقع وللزمن. فبدا هرمًا، واهنًا، وقريبًا من هاوية السقوط. 
العاصفة بدأت في بولندا، ثم انتقلت رياحها إلى البلدان المجاورة، وحين وصلت إلى موسكو، كانت 

المدينة مشتبكة مع حاضرها، ومشرعة األبواب، في انتظارها.
آالف من البشر في الجزء الشرقي من برلين، حاولوا تجاوز السور قفزًا، وحفرًا لألنفاق، وطيرانًا، ولم ينج 
من الهرب من السجن الكبير إال قلة قليلة، في حين أنتهى معظمهم قتلى بالرصاص، أو قضوا حياتهم 
في السجون. الذين غادروا الكهف كتبت لهم حياة أخرى، ومن ظل مخنوقًا في عطن هوائه كان عليه أن 
يقضي حياته حالما بقدوم النهار الذي تنشق فيه األرض لتبلع السجون والجدران، وحراس األيديولوجيا.
ذلك النهار الموعود، كان على بعد زلة لسان مسؤول في ألمانيا الشرقية، خالل مؤتمر صحفي، قبيل 
انهيار السور بساعات قليلة، وبعد إزاحة هونيكر من القيادة، أي في فترة تغيير مفاجئ، وسريع، ومربك. 
سأل أحد الصحفيين المسؤول عن التغييرات األخيرة، وهل أصبح من حق المواطنين السفر. المسؤول 
أجاب دون تدبر أو ترو أن من حق المواطنين السفر إلى الخارج فوريا. فما كان من المواطنين بعد 
سماع تصريحه سوى الخروج واالتجاه نحو البوابات، وبعضهم كان بمالبس النوم. وفي البوابات ارتبك 
الحراس، وبدال من أن يطلقوا النار لتفريق الحشود البشرية المتجمعة، فتحوا البوابات. فانهارت دولة 

ألمانيا الشرقية.
اإلنسان ابن شرعي لألمل الذي أوجدته الحاجة البشرية للحرية، وللحياة الكريمة، وللحب، والتفاؤل. 
ينمو كبذرة في القلب اإلنساني، ويكبر بمرور األيام والشهور والسنين. أحيانًا، حين تغيم الرؤية، ويدب 
الضعف إلى البشر، يذوي قليال، ويخبو، لكنه ال يموت، بل يظل ينوس بوهن وخفوت، كضوء شمعة في 
ريح. والساسة بقدر ذكائهم يكون غباؤهم، لذلك فإنهم يتجاهلون قدرة اإلنسان على مقارعة الموت 
والخسارة، ورفضه التسليم واإلذعان، كما ترويها سيرته في كتب التاريخ، ويراهنون على موت األمل في 
القلوب، وقتل التفاؤل في النفوس، ويعولون على الوقت الذي بإمكانه أن يجعل اإلنسان يتعايش مع 
القيود، ويرضخ الضطهاد السلطة لكرامته، على أمل أن يدوم لهم الحال، كما يتواصل دوران األرض 
حول الشمس. لحسن حظنا أن غباءهم لم ولن يغادرهم، وأنه يتواجد دوما في اللحظات المناسبة 

ليسعفنا على التخلص منهم في زبالة التاريخ، غير مأسوف عليهم.

انتصار األمل في برلني

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

جمعة بوكليب
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

وهم الصداقة
 في العالم االفتراضي

هذه ترجمة مؤلَّف فرنسي بعنوان »أنا أوسيلفي إذن 
نفسانية  محللة  غودار،  إلزا  هي  صاحبته  موجود«  أنا 
عن   2016 في  صدر   ،1978 سنة  مواليد  من  شابة، 
»الرقمية«  عن  يتحدث  الكتاب  ميشيل.  ألبان  نشر  دار 
التي جاءت  الجديدة  االفتراضية  والعوالم  بصفة عامة، 
يسمى  بما  يتعلق  فيما  أواًل  الحديثة،  الرقمية  فيها 
المرافقة  البصرية  الصيغ  وكل  االجتماعية،  بالشبكات 
أو  )سيلفي(،  الذاتي  التصوير  عملية  فيها  بما  لها، 
الواقع  مع  التعامل  محاولة  أو  الخارجي،  العالم  تصوير 
العالم  هو  حقيقي  عالم  نحو  فقط  ممرًا  باعتباره 

االفتراض.
أكاديمي  بنكراد،  سعيد  العربية  إلى  ترجمه  الكتاب 
اآلداب  بكلية  السيميائيات  أستاذ  مغربي،  ومترجم 
أكدال،  الخامس  محمد  بجامعة  اإلنسانية،  والعلوم 
في  المتخصصين  أهم  من  وهو  المغرب.  الرباط 
العالم  في  السيميائيات 

العربي.
المؤلفات،  عشرات  نشر 
المعاني:  »وهج  منها: 
الثقافية«  األنساق  سيميائيات 
السردي:  و»النص   ،)2013(
لأليديولوجيا«  سيميائيات  نحو 
الترجمات،  من  وعدد   .)1996(
التسامح«  في  »رسالة  منها: 
لفولتير )2015(، و»دروس في األخالق« ألمبيرتو إيكو 
الكالسيكي«  العصر  في  الجنون  و»تاريخ   ،)2010(
المسؤول  المدير  أنه  كما   .)2005  ( فوكو  لميشيل 
الدارسات  في  المتخصصة  »عالمات«  لمجلة 

السيميائية.
من  ليصحى  القارئ  الكتاب،  هذا  يهز،  ما  وبقدر 
الخدر الذي يعيش فيه، إال أن جرعة هذا المخدر أقوى 
العالم  هذا  جمال  من  ليستيقظ  »هزة«  أية  من  بكثير 

اإلنسانية. العالقات  يلغى  يكاد  الذي  االفتراضي، 
مجلة  في  شهيد،  الفتاح  عبد  الكاتب  وتناول 
استهلها  مقالة  في  الكتاب  هذا  من  جزًءا  »الدوحة« 
هذا  سيطرة  قبل  بمفهومها  بالصداقة  القارئ  بتذكير 
الصداقة  طبيعة  بإبراز  ثم  االفتراضي،  الرقمي  العالم 

العالم الجديد. في هذا 
الصداقة..  وهم  الهشة:  »الروابط  مقالته:  وعنون 
العالم  في  األحداث  كانت  »إذا  فقال:  الصديق«  غربة 
والتعاليق  و)الاليكات(  والصور  افتراضية،  الرقمي 
والخوف  القلق،  ومشاعر  األحاسيس،  فإن  مصطنعة؛ 
كبير،  بقدر  مؤلمة  اإلنسان  نفس  في  تثيرها  التي 
واآلالم التي تخلقها في هذا العالم عميقة بقدر كاف.. 
من  معنى،  العالم  لهذا  ليكون  اقتراح  هو  الكتاب  هذا 
صرخة  تطلق  وأم،  وامرأة  ونفسانية  فيلسوفة  طرف 
أشكال  بكل  قاطنيه  يحاصر  عالم  وجه  في  مدوية 
ما  بكل  خالله،  من  تسعى  والتيه..  والتضليل  الزيف 
وضع  إلى  إنساني،  وحضور  علمية  معرفة  من  تمتلك 
وقلقه في  اإلنسان آلالمه  لتجاوز  أسس نهضة جديدة 
واسترداد  لدواخلها،  الذات  باستعادة  الرقمي،  العصر 
فيها،  المفككة  الروابط  وتقوية  منها  الضائع  المعني 
والخطاب  المستلبة،  والحرية  الغائبة،  اللغة  واسترجاع 

المفقود«. العقالني 

الكتاب ترجمه إلى 
العربية سعيد بنكراد، 

أكادميي ومترجم مغربي

الهيئة العامة للثقافة و»ليبيا 2020« تطلقان مشروع بوابة الفنون الليبية
تحت شعار »الثقافة والفنون مرآتنا للعالم«..

نظمته منظمة إرث الجبال..

اختتام فعاليات مهرجان 
أبونجيم للتراث واآلثار

مواطن سلم مصلحة اآلثار 11 قطعة تاريخية

العثور على فخار ملون يعود للعصر اإلغريقي في منطقة توكرة

األولى  الدورة  فعاليات  األثرية،  نجيم  أبو  بقلعة  السبت،  اختتمت، 
لمهرجان مهرجان أبونجيم للتراث واآلثار، الذي نظمته منظمة إرث الجبال 
للترات والتفافة والفنون، برعاية الهيئة العامة للثقافة، والذي تواصل على 

مدى ثالثة أيام.
وهدف المهرجان إلى تشجيع السياحة وإحياء التراث الثقافي والعادات 
تراثية  أنشطة  عبر  باهرا  نجاحا  وحقق  المنطقة،  به  تزخر  الذي  والتقاليد 
وثقافية وفنية وتنظيم محكم وترحيب من أهالي المنطقة بالضيوف من 
المناطق المجاورة، وحضور جماهيري غفير، ومشاركة واسعة ألبناء المنطقة 
الفعاليات  هذا  مثل  إلى  الرغبة  مدى  عكست  فعالياته  على  توافدت  التي 

الثقافية التراثية.
المهرجان  وتضمنت فعاليات 
عروضا  األولى  دورته  في 
والصناعات  التراثية،  للمقتنيات 
لألكالت  وعروضا  التقليدية، 
لألطفال،  ومسرحا  الشعبية، 
ثقافية  ومسابقات  فنية  وفقرات 
وأمسيات شعرية متنوعة، وفنونا 
للزي  وعروضا  تراثية  شعبية 

التقليدي الليبي.
حول  حواري  ثقافي  وصالون  الحره«،  »بيت  مسرحية  عرضت  وكذلك 
المحافظة على اآلثار وصيانتها وترميمها، كما نظمت أمسية شعرية، وحفل 
فني شعبي. و قدمت منظمة إرث الجبال في ختام المهرجان درع المهرجان 
وشهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، لما قدمه من 

دعم ولمساهمته الفعالة في إنجاح المهرجان.
لـ»الوسط«  المة  بن  مهند  للمهرجان،  اإلعالمية  اللجنة  عضو  وقال 
إن أيام المهرجان تضمنت عدة فقرات متنوعة من المعارض واألمسيات 
كل  من  والمنظمات  المؤسسات  من  عدد  بمشاركة  الشعبية  واألشعار 

المناطق والمدن الليبية.
وأوضح أن أيام المهرجان الثالثة شهدت حضورا الفتا للزوار والمهتمين 

بالسياحة في بني وليد، التي تزخر بعدد كبير من المعالم األثرية.
وأثنى بن المة على جهود الداعمين والمساهمين في إنجاح الفعاليات، 
مشيرا إلى أنه اعتمد مهرجانا سنويا بقرار من وزارة الثقافة بحكومة الوفاق 

الوطني. 

الحجر ينطق في معرض الفنون 
التشكيلية بغدامس

انطلقت األحد، فعاليات معرض الفنون التشكيلية 
بغدامس، تحت شعار »الفن التشكيلي ثقافة مبدع« 

في نسخته األولى بقاعة جمعية بيوت الشباب.
البلدي  المجلس  عضو  من  كل  المعرض  افتتح 
سالم  البخاري  والمهندس  هيبة،  الحبيب  غدامس 
حودة، ويشارك بالمعرض الذي تنظمه مكتبة الثقافة 
غدامس، أربعة عشر فنانا من مختلف المدن الليبية، 
وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة بحكومة 

الوفاق الوطني.
األعمال  من  عددا  المشاركون  الفنانون  وقدم 
والنقش  والحجر  الخشب  نحت  مجال  في  اإلبداعية 
الظل، وسلطت  محاكاة  والزخرفة وصور  الزجاج  على 
بعض هذه األعمال الضوء على أهمية المحافظة على 

التراث.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  نظمت 
لقاء  اإلثنين،   ،»2020 »ليبيا  ومنظمة  الوطني، 
الفنون  »بوابة  مشروع  انطالقة  إلعالن  ثقافيا 
مرآتنا  والفنون  »الثقافة  شعار  تحت  الليبية« 

للعالم«، بقصر الخلد بمدينة طرابلس.
أدبي  ثقافي  مشروع  الليبية«  الفنون  »بوابة 
آفاق  لفتح  يسعى  ودولي،  محلي  إعالمي،  فني 
للفنانين،  التعبيري  التنوع  باسم  الفن  في  جديدة 
والدولي  المحلي  الجمهور  مع  للتفاعل  ومنبر 
باللغات  متاحة  ستكون  التي  المنصة  هذه  عبر 
يساهم  قد  مما  والفرنسية  واإلنجليزية  العربية 
وفقا  الليبية،  والثقافة  والفن  باألدب  التعريف  في 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
للمشروع  تقديمي  بعرض  اللقاء  فعاليات  وبدأ 
والتعريف بأهدافه ووسائل تنفيذه، وجلسة نقاش 
اللقاء  هامش  وعلى  التوصيات،  إلى  تفضي  عامة 
لعدد  ومشغوالت  ومنحوتات  فنية  لوحات  عرضت 

من الفنانين.
حسن  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  وشارك 
المشروع،  انطالقة  عن  اإلعالن  حفل  في  أونيس، 
في قصر الخلد بمدينة طرابلس، حيث ألقى كلمة 
بوابة  أن »مشروع  مبينا  الثقافي  اللقاء  افتتاح  في 
الهيئة  تسعى  ومنصة  منبر  هو  الليبية  الفنون 
لتقديم  بوابة  أن تكون  للثقافة من خالله  العامة 

وعرض اإلنتاج الثقافي واإلبداعي الليبي«.
في  الرقمية  الثقافة  أهمية  أونيس  وأكد 
ودعمها  الليبية  والفنية  الثقافية  الحركة  مواكبة 
الصفة  لديها  موثوقة  كمنصة  ومساندتها 
إنتاجهم،  رعاية وعرض  والمشروعة في  القانونية 

وفق الموقع اإللكتروني للهيئة على اإلنترنت.
رئيس  البيباص  عبدالرؤوف  اللقاء  وحضر 
عبدالكريم  والدكتور  للمعلومات،  العامة  الهيئة 
بجامعة  واإلعالم  الفنون  كلية  عميد  كندير 
تقنية  كلية  عميد  الطبولي  وهالل  طرابلس، 
المعلومات بجامعة طرابلس، ونخبة من المثقفين 

والفنانين واألكاديميين. واإلعالميين 
العامة  الهيئة  رئيس  وقع  الحفل  هامش  وعلى 

ليبيا2020  مبادرة  إدارة  مجلس  ورئيس  للثقافة 
عمر شوران، اتفاقية بشأن التعاون والتكامل بين 

الطرفين في الجانب الثقافي واإلعالمي والتقني.
ليبيا  »تتميز  اإلنترنت  على  الهيئة  موقع  ومن 
الجغرافي  الفنون وذلك لموقعها  رائع من  بخليط 
المميز، والذي يتوسط عدة دول متعددة الثقافات، 
وثقافتهم  وحضارتهم  جنوبا  األفارقة  فمن 
شرقا  ومصر  والعراقة،  البساطة  بين  الممزوجة 
وما تتميز به بلد الفراعنة من قدم وأصالة عربية 
ثقافتهم  تعتبر  والتي  العربي  المغرب  وبلدان 
االختالف  جانب  إلى  هذا  ما،  نوعا  فرانكفونية 
متميز  خليط  فليبيا  نفسها.  الدولة  في  الداخلي 
وقتنا  إلى  زال  ما  والكل  وتبو،  وأمازيغ  عرب  بين 
الصغيرة  والقرية  الحداثة  عصر  يعتبر  والذي  هذا 
يحافظون على عاداتهم وأصالتهم، وذلك متمثل 
والعادات  باللغة  التمسك  في  جليا  نراه  ما  في 
الحياتية. ومن أهم ما يميز ليبيا ثقافيا هو الصلة 
في  والمتمثلة  ببعض  الشعب  تربط  التي  القوية 
القبيلة، ومثلما لما هذه المؤسسة من عيوب فإن 

لها مميزات في االحتفاظ على النسيج الوطني«.

القاهرة - الوسط

 »الليبية لآلداب والفنون« تفتتح موسمها الثقافي بـ »عميد الطرب«
تفتتح  والفنون  لآلداب  الليبية  الجمعية 
كتاب  حول  بأمسية  الجديد  الثقافي  موسمها 

الطرب«. عميد  حويل..  »عبداللطيف 
والفنون  لآلداب  الليبية  الجمعية  افتتحت 
 ،2019/2020 للعام  الجديد  الثقافي  موسمها 
»عبداللطيف  كتاب  حول  ثقافية  بأمسية  األحد، 

حويل.. عميد الطرب« ألحمد عزيز.
وكتاب  وأدباء  فنانون  األمسية  في  وشارك 
الثقافي  بالشأن  ومهتمون  ومثقفون  وصحفيون 

في  الليبية«  »السقيفة  صفحة  وفق  والفني، 
»فيسبوك«.

الجمعية  رئيس  حيا  األمسية،  مستهل  في 
والفنان  الحاضرين  جمهور  حميدان  إبراهيم 
إدارة  جهاز  حيا  كما  حويل،  عبداللطيف  الكبير 
يستضيف  الذي  طرابلس،  القديمة  المدينة 
اآلن  وحتى   2015 مارس  منذ  الجمعية  نشاطات 

الفقيه وبيت نويجي. عبر فضاءاته دار حسن 
»هذه  الليبية«:  »السقيفة  منشور  وتابع 

ربع  بمرور  األيام  هذه  نحتفل  التي  الفضاءات 
الفضاءات  من  غيرها  )مع  تأسيسها  على  قرن 
القديمة  المدينة  لجهاز  التابعة  األخرى  الثقافية 
بـ»إسهامها  أيضا  اإلشادة  مع  طرابلس(«، 
المجتمع  نشاطات مؤسسات  احتضان  في  الكبير 

الرسمية«. الثقافية  والمؤسسات  المدني 
فيما تولى كل من عبدالقادر الكانوني وسالم 
التي  بالصور  األمسية  هذه  »توثيق  أبوديب 

المنشور. على صفحتنا«، حسب  تباعا  ننشرها 

سلم، األحد، المواطن طارق محمد محمد 
العامة  باإلدارة  عرفاء  رئيس  وهو  الشلماني، 
الفخار  من  أثرية  قطعة   11 المركزي،  للدعم 
الملون تعود للعصر اإلغريقي تم العثور عليها 

في منطقة توكرة.
القطع  تسلم  لجنة  رئيس  القطع  وتسلم 
األثرية بمصلحة اآلثار الليبية في مقر اإلدارة 
لوزارة  التابعة  والمعلومات  لإلحصاء  العامة 
بمدينة  الموقتة  الليبية  بالحكومة  الداخلية 
ومدير  توكرة،  آثار  مراقب  وبرفقته  بنغازي، 
الغرياني  العقيد  بحضور  طلميثة،  آثار  مكتب 
اإلعالمي  للمكتب  وفقًا  بوشناف،  إدريس 

لمصلحة اآلثار.
وتوكرة هي بلدة تقع تحت منحدر الباكور، 
تبعد 70 كلم شرقًا عن بنغازي، وكانت تعرف 
في الثمانينيات باسم العقورية، حيث أسسها 
رومانية،  مستعمرة  أصبحت  ثم  اإلغريق، 
ويوجد  المسلمون،  فتحها  حتى  فبيزنطية، 
اإلغريقية  اآلثار  من  ومجموعة  متحف  بها 
وصول  قبل  مأهولة  وكانت  والرومانية، 
المدن  من  جزءًا  البعض  يعتبرها  اإلغريق، 
الليبية التي تم إنشاؤها شرق ليبيا،  الخمس 
وبدأت بها الحفريات األثرية في ستينات القرن 

العشرين، وفق »ويكيبيديا«.
قبل  ما  عصور  في  اإلنسان  واستوطنها 
الليبية  البكاليس  قبيلة  سكنتها  ثم  التاريخ 
القرن  أواخر  في  اإلغريق  استوطنها  ثم 
قبلهم  وربما  عندهم  وعرفت  ق.م.  السابع 
باسم تاوخيرا، وهيمنت عليها مدينة كيريني 
في  ملوكها  سيطرة  تحت  ووقعت  )قوريني( 

القرنين السادس والخامس ق.م. وقد شاركتها 
المرج(  )حاليًا  برقة  مدينة  الهيمنة  هذه  في 
التي استمرت هيمنتها حتى القرن الرابع ق.م. 
بحيث أصبحت تاوخيرا حليفة لها فيما يعرف 
بالعصر الجمهوري، عصر استقالل المدن عن 
ملوك كيريني بعد سقوط الملكية في نحو عام 

440 ق.م.
عرفت  البطلمي   / الهلينستي  العصر  في 
الملكة  إلى  )نسبة  ارسنوي  باسم  تاوخيرا 
الثاني(  بطليموس  زوجة  الثانية  ارسنوي 
العام 96  العام 322 ق.م. إلى  وأصبحت منذ 
ثم  مصر،  في  البطالمة  للملوك  تابعة  ق.م. 
تابعة لإلمبراطورية الرومانية شأنها شأن بقية 

اإلقليم، تسير من قبل حكام يرسلهم الرومان 
إلى  الرومان  عاصمة  انتقال  وبعد  روما،  من 
تسير  أصبحت  م،   324 العام  القسطنطينية 
شهدت  وقد  البيزنطيين،  األباطرة  قبل  من 
-527( االمبراطور جستنيان  ازدهار في عصر 

565 م( وما بعده، وبسبب جودة تحصيناتها 
أصبحت آخر معقل للبيزنطيين في اإلقليم أثناء 
وتمكن  م،   642 العام  اإلسالمية  الفتوحات 
المسلمون من فتح توكرة حوالي العام 645 م، 
واستقروا بها حتى القرن الحادي عشر الميالدي 
القديمة  البلدة  آثار  أبرز  من  هُجرت.  ثم 
المدينة  وأبراج  المحاجر وماتحويه من مقابر 
الحمامات  الديكومانوس،  شارع  وأسوارها، 

البيزنطي-اإلسالمي،  والحصن  البيزنطية 
القلعة  داخل  الموجود  توكرة  لمتحف  إضافة 

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

استرجاع عدد ضئيل منها.

 إعالن القائمة القصيرة 
لجائزة امللتقى للقصة

للقصة  الملتقى  أعلنت جائزة 
العربية في الكويت،  القصيرة 

القائمة القصيرة لدورتها  األحد، 
الرابعة وضمت خمس مجموعات 
قصصية من السعودية وتونس 

وفلسطين  عمان  وسلطنة 
ومصر.

القائمة »احتراق  وشملت 
الرغيف« للسعودية وفاء 

الحربي، و»الساعة األخيرة« 
للتونسي سفيان رجب، و»صرخة 

للعماني محمود  مونش« 
 »345 الرحبي، و»الطلبية سي 

حسين  شيخة  للفلسطينية 
حليوي، و»مدن تأكل نفسها« 

للمصري شريف صالح، وفًقا 
لوكالة »رويترز«.

وقالت جامعة الشرق األوسط 
األميركية في الكويت »إيه 

يو إم« راعية الجائزة في بيان 
209 مجموعات قصصية  إن 

الجائزة  للمنافسة على  تقدمت 
هذا العام وُاختيرت منها 10 
الطويلة  للقائمة  مجموعات 

قبل أن يصل منها خمس فقط 
للجائزة. القصيرة  للقائمة 

عرضت مسرحية »بيت الحرة« 
وصالون ثقافي حول المحافظة 

على اآلثار وصيانتها



فن 13

 في ختام مهرجان »صنع في ليبيا«

فيلم »جاري البحث عن« يفوز بجائزة أفضل فكرة

اُختتمت فعالياته السبت150 فيلمًا من 63 دولة في »القاهرة السينمائي الدولي«

حفظي: منة شلبي أخلصت للسينما.. والفنانة املصرية: فخورة وسعيدة من قلبي

»قرطاج« يمنح التانيت الذهبي لـ »نورا تحلم«منح منة شلبي جائزة »فاتن حمامة« للتميز

ليبيا«  في  »صنع  مهرجان  فعاليات  ُاختُتمت 
الخميس،  أجدابيا،  بمدينة  المحلية  للسينما 
اإلعالميين  من  نخبة  بحضور  التضامن  بمسرح 

والمثقفين. والفنانين 
قبل  الثالثاء  السينمائي  المهرجان  وانطلق 
تخللته  أيام،  ثالثة  لمدة  واستمر  الماضي، 
المهرجان،  في  المشاركة  لألفالم  منوعة  عروض 
للتقييم،  فيلمًا   15 منها  دخل  فيلمًا،   61 وعددها 

المهرجان  وقدمت خالل  جوائز،   7 على  وتنافست 
الشعبية«،  للفنون  »غات  لفرق  شعبية  عروض 
و»الجبل  الشعبية«،  للفنون  العجيلي  و»أبناء 

للمكتب  وفقًا  للفنون«،  األخضر 
للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي 
المدني  والمجتمع  واإلعالم 

الموقتة. للحكومة 
وذهبت جائزة أفضل فكرة لفيلم 
إيالف  للمخرج  عن«،  البحث  »جاري 
بنغازي،  مدينة  من  شبش  جبريل 

عبث«  »لحظة  لفيلم  سيناريو  أفضل  جائزة  و 

أما جائزة  الزروق من مدينة سرت،  أحمد  للمخرج 
»المرشد  لفيلم  فذهبت  وإضاءة  تصوير  أفضل 
من  بشير  القاسم  أبو  بشير  للمخرج  الروحي«، 

هون. مدينة 
مونتاج  أفضل  جائزة  أما 
»عطيني  لفيلم  وغرافيك 
إبراهيم  للمخرج  فرصة«، 
بنغازي،  مدينة  من  العجيلي 
لفيلم  تمثيل  أفضل  وجائزة 
للمخرج  مقدس«،  »حب 
أفضل  جائزة  و  بنغازي،  مدينة  من  إسكانجي  طه 

هوا  أعماق  »من  لفيلم  وثائقي  فيلم  تعليق 
مدينة  من  الحاسي  اهلل  فتح  للمخرج  احجري«، 
»من  لفيلم  إخراج  أفضل  جائزة  وذهبت  شحات، 
الورفلي من  معتصم  للمخرج  الموت«  على  تغلبوا 
إخراج فيلم وثائقي  أجدابيا، وجائزة أفضل  مدينة 
من  الطيب  بدر  للمخرج  المنتظر«،  »الحلم  لفيلم 

المرج. مدينة 
على  الجوائز  توزيع  الختامي  الحفل  وشهد 
الفنية  الشخصيات  من  عدد  وتكريم  الفائزين، 
وتكريم  والسينمائي،  الفني  المجال  في  البارزة 

والداعمة. الراعية  للجهات 

»ترمينايتور« يتصدر شباك 
التذاكر مطيحا »جوكر«

أميركا  في  التذاكر  فايت« شباك  دارك  »ترمينايتور:  تصدر 
الشمالية مع بدء عرضه في عطلة نهاية األسبوع محقًقا 29 مليون 

دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »أكزبيتير ريليشنز« المتخصصة.
إال أن المحللين اعتبروا أن النتيجة أتت أقل من المتوقع بعدما كلف الجزء 
شوارزنيغر  أرنولد  عودة  يشهد  الذي  الشهيرة  السلسة  هذه  من  السادس 

وليندا هاملتون مع المخرج جيمس 
وفق  دوالر،  مليون   185 كامرون، 

»فرانس برس«.
في  هاملتون  ليندا  وتحاول 
الفيلم وهو من إنتاج »باراماونت« 
من  آتٍ  قاتل  من  فتاة،  حماية 

المستقبل، »ترمينايتور«.
بمنافسة  تأثر  يكون  قد  الفيلم 
حقق  الذي  »جوكر«  من  مباشرة 
في أسبوعه الخامس 13.9 مليون 
يواكين  ويقوم  ثانيًا.  وحل  دوالر 
اللدود  فينيكس بدور عدو باتمان 
إنتاج  من  وهو  الفيلم  هذا  في 

»وارنر براذرز«.
»ماليفيسنت:  فيلم  وتراجع 
إنتاج  من  إيفل«  أوف  ميسترس 
جولي  أنجلينا  وبطولة  »ديزني« 
 12.2 محقًقا  الثالث  المركز  إلى 
بطولة  في  وتشارك  دوالر.  مليون 
األميركية  الممثلة  أيضًا  الفيلم 

ميشال بفايفر.
وحل في المرتبة الرابعة »هارييت« حول قصة هارييت تومبان وتحررها من 
العبودية وعملها للمساعدة على إعتاق آخرين وقد حصد 12 مليون دوالر في 

أسبوعه األول.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم التحريك »ذي آدامز فاميلي« 
 8.5 جمع  الذي  آرتستس«  »يونايتد  إنتاج  من  هالوين  أجواء  من  المستوحى 
مليون دوالر. وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد الستقبال 

أقارب غريبي األطوار أيضًا.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »زومبيالند: دابل تاب« )7.4 مليون دوالر(.
7 - »كاونتداون« )5.9 مليون دوالر(.

8 - »بالك أند بلو« )4.1 مليون دوالر(.
9 - »ماذرليس بروكلين« )3.7 مليون دوالر(.

10 - »أركتيك دوغ« )3.1 مليون دوالر(.

Top
ten

القاهرة ــ نهلة العربي

القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

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

السنة الرابعة
العدد 207

7 نوفمبر 2019 م اخلميس
10 ربيع األول 1441 هــ

السيناريست  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  رئيس  كشف 
في  تنطلق  التي  الـ41  الدورة  أفالم  عدد  أن  حفظي،  محمد  والمنتج 
الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى يصل إلى 150 فيلما، مشيرًا 
إلى أن عدد األفالم الطويلة 130 فيلمًا و20 فيلمًا قصيرًا، وأن عدد 

الدول المشاركة في المهرجان 63 دولة عربية وأجنبية.
وأكد خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اإلثنين، أن المهرجان 

األولى  الدولية  18 فيلمًا وبالعروض  لـ  األولى  العالمية  بالعروض  فاز 
لـ 17 وبالعروض األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لـ 84 فيلمًا، 

وبالعروض األفريقية األولى لـ 5 أفالم قصيرة وبالعروض األولى في الشرق 
األوسط لـ 7 أفالم قصيرة.

تحكيم  لجان  أعضاء  المؤتمر عن  أحمد شوقي خالل  الناقد  وكشف 
مسابقات المهرجان المختلفة، حيث يترأس لجنة تحكيم المسابقة 

المخرجة  وعضوية  جاجان،  ستيفين  األميركي  الكاتب  الدولية 
ميشيل  المكسيكي  والمخرج  هانسيل،  ماريون  البلجيكية 

فرانكو والمخرج اإليطالي دانييل لوشيتي، والروائي المصري 
إبراهيم عبدالمجيد، والممثلة الصينية كين هايلو.

وأوضح شوقي أن لجنة تحكيم مسابقة »آفاق السينما 
بيرس  الكندى  والمبرمج  الناقد  يترأسها  العربية« 
هنا  المصرية  الفنانة  عضويتها  في  وتضم  هاندلنج 
بوحافة،  أمين  التونسي  الموسيقي  والمؤلف  شيحة، 
والمنتج البلغارى ستيفن كيتانوف، والمنتجة المغربية 
مسابقة  تحكيم  لجنة  تضم  فيما  الشرايبى،  لميا 

حنان  الفنانة  من  كال  القصيرة  لألفالم  الغد  سينما 
ناتالى  الهولندية  األفالم  ترويج  وخبيرة  مطاوع 

ميروب على أن ينضم لهما عضوا ثالثا في األيام 
المقبلة.

»فيبرسي«  تحكيم  لجنة  تضم  حين  في 
والناقدة  أيوريندي،  ستيف  النيجيري  الناقد 

األلمانية كاترينا دوكورن، والناقد المصري 
محمد سيد عبد الرحيم.

السينمائي  »القاهرة  وأعلن مهرجان 
عن  الجاري،  األسبوع  خالل  الدولي«، 

منح الفنانة منة شلبي، جائزة »فاتن 
الدورة  افتتاح  في  للتميز،  حمامة« 
41، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية 

الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.
المهرجان  رئيس  وقال 

يستحق  فقط  الممثلين  من  قلياًل  عددًا  إن  حفظي،  محمد 
هذا  ولذلك  الشاشة،  سيدة  اسم  تحمل  بجائزة  التكريم 
جائزة  يمنح  أن  السيمائي«  »القاهرة  يستعد  العام 
التي  شلبي،  منة  للفنانة  للتميز  حمامة«  »فاتن 
تتميز بانتقاء أدوارها، والجرأة في طرق األبواب غير 
أهم  من  واحدة  قياسي  وقت  في  لتصبح  المعتادة، 

ممثالت جيلها.
في  ينافسها  قد  شلبي،  منة  أن  حفظي،  وأكد 
حب  في  ولكنها  جيلها،  بنات  من  عدد  النجومية 
وتمسكًا،  إخالصًا  األكثر  تكون  أن  اختارت  السينما 
وبالتالي كانت السينما أيضا أكثر تمسكا بها، فاستحقت 

أن تكون المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة 41.
السنوات  »خالل  شلبي:  منة  الفنانة  قالت  جانبها  من 
األخيرة تلقيت الكثير من التكريمات داخل وخارج مصر، ورغم 
أنني أعتز بها جميعًا وأعتبرها دفعة كبيرة لمواصلة مسيرتي الفنية، 
إال أن تكريمي من مهرجان بلدي، سيبقى في مكانة خاصة، ال ينازعه 

أحد عليها«.
قائلة: »عندما كنت  »القاهرة«،  اعتزازها بمهرجان  وأعربت عن 
ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان 
ربما يكشف ذلك عن  السينمائي يكتب عليها اسمي،  القاهرة 
حجم سعادتي وفخري بتلقي دعوة من نفس المهرجان بعد 
20 سنة سينما، يكتب عليها المكرمة منه شلبي، ويزيد 
الجائزة  هذه  أن  بالفخر  واإلحساس  قلبي  سعادة  من 
الكبيرة، تحمل اسم الفنانة االستثنائية فاتن حمامة 

التي أتشرف أنني أنتمي لنفس مهنتها«.
مهرجان  في  للتكريم  اختيارها  أن  وأكدت 
الذي  المجهود  بأن  العريق، جعلها تشعر  »القاهرة« 
هباء،  يذهب  لم  السينمائي  مشوارها  خالل  بذلته 
بحجم  كبير  مهرجان  من  التقدير  هذا  أن  موضحة 
بتقديم  التمسك  على  يشجعها  السينمائي«،  »القاهرة 

األفضل في أعمالها القادمة.
التكريم  بمناسبة  كلمتها  المصرية  الفنانة  وختمت 
والفكر،  والثقافة  الفن  في  كبيرة  بلد  مصر  إن  قائلة، 
و»القاهرة السينمائي« هو المهرجان األهم واألكثر عراقة 
ويتمتع بتاريخ طويل وكبير، لدرجة أن نجوم الفن الكبار 
افتتاحه كل  يوم  التصوير  يوقفون  كانوا  الماضي،  في 
سعادتها  عن  معربة  السينما،  بصناعة  ليحتفلوا  عام 
استعادة  على  جاهدة  تعمل  التي  الحالية  بإدارته 
بين  يستحقها  التي  المكانة  في  ووضعه  بريقه، 

مهرجانات المنطقة والعالم.

منح مهرجان »أيام قرطاج السينمائية«، الذي ُاختتم مساء السبت 
في تونس، جائزة »التانيت الذهبي« للفيلم التونسي »نورا تحلم«، 

حول نضال زوجة بحثًا عن حياة عادلة.
المكرس  الشعبي  المهرجان  هذا  فعاليات  ختام  حفل  وُأقيم 

العام  األولى  دورته  انطالق  منذ  واألفريقية،  العربية  لألفالم 
1966، في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس. وجذب في 

دورته الثالثين جمهورًا غفيرًا منذ 26 أكتوبر، وفق »فرانس 
برس«.

بوجمعة،  هند  إخراج  من  وهو  الفائز  الفيلم  ويتناول 
قصة امرأة كادحة من وسط شعبي. تتعرض لعنف مادي 
لكنها  الزوج،  طرف  من  االغتصاب  حد  يصل  ومعنوي 

تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه 
خلسة.

الفيلم  سيناريو  كتبت  التي  بوجمعة،  وأهدت 
ألهمنها  الالتي  النساء  »لكل  الفوز  هذا  أيضًا، 
في  تكون صادقة  أن  أجل  الكثير من  وأعطينها 

شهاداتها«.
التي  صبري،  هند  التونسية  الممثلة  وفازت 
أفضل  بجائزة  الفيلم،  في  »نورا«  بدور  تقوم 
ممثلة لـ»دقة وقوة أدائها«، بحسب ما ذكرت 
الثاني  التتويج  هذا  ويعد  التحكيم.  لجنة 
بعد جائزة  العام  التونسية خالل هذا  للممثلة 

مهرجان »الجونة السينمائي« المصري.
ترأسها  التي  التحكيم  لجنة  ومنحت 
التانيت  غومير،  آالن  الفرنسي  السينمائي 
للمخرجة  »أتالنتيك«  لفيلم  الفضي 
ألنه  ديوب  ماتي  الفرنسية-السنغالية 
سينمائي  عالم  عن  مثيرة  بقوة  »يكشف 

حديث«.
مهاجرين  مصير  إلى  »أتالنتيك«  يتطرق 
غير شرعيين نحو أوروبا وحالة اإلحباط التي 
ذلك.  خلفية  على  السنغالية  المرأة  تعيشها 
ونال هذا الفيلم الجائزة الكبرى في مهرجان 

»كان« الفرنسي في دورته األخيرة.
السعودي  الفيلم  البرونزي،  بالتانيت  وفاز 
أول  وهي  أمين،  لشهد  البحر«  »سيدة 
إطالقه  منذ  المهرجان  في  مشاركة سعودية 
بفيلم  التحكيم  لجنة  ونوهت  عامًا،   53 قبل 

»فريد ينبئ بمسيرة فنية واعدة للغاية«.
سعودية  فتاة  قصة  إلى  الفيلم  يتطرق 

على تتحدى تقاليد »ظالمة« في قريتها التي تفرض 
اآلباء تقديم اإلناث فقط من أطفالهم كقربان ليمنّ عليهم 

سالم  ليّاس  الجزائري  الممثل  وحصل  بالسمك.  معتقدهم،  حسب 
على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم »أبو ليلي«.

التي  الفرصة  هذه  منحه  على  »تونس  الجزائري  الممثل  وشكر 
ننكسر  »لن  وتابع:  بالجزائر«،  للتقدم  وثورة  حراك  في خضم  تأتي 

وسننتصر أو ننتصر«.
»بيك  التونسي  للفيلم  الخاصة  جائزتها  التحكيم  لجنة  ومنحت 
نعيش« لمهدي البرصاوي »لقوة الموضوع الحميمي والسياسي في 

لجود سعيد  الصبح«  السوري »نجمة  الفيلم  الوقت نفسه«. وحصل 
على جائزة الجمهور.

»ترو  الروائي  الفيلم  حصل  القصيرة،  باألفالم  يتعلق  وفيما 
فيلم  وأحرز  األولى  الجائزة  على  لخنش  أمين  للتونسي  ستوري« 
منحت  حين  في  الثانية  الجائزة  بوزيد  صبري  لمواطنه  »شارتير« 
من  مالوبوغو  لتيبوغو  »امتيهنزي«  إلى  الثالثة  الجائزة 

جنوب أفريقيا.
األفالم  فئة  من  في  الكبرى  الجائزة  وذهبت 
عن  »الحديث  إلى  الطويل  للفيلم  التسجيلية، 
البري.  قسام  صهيب  للسوداني  األشجار« 
وعد  للسورية  سما«  أجل  »من  فيلم  وحصل 
مُنح  حين  في  الفضي،  التانيت  على  الخطيب 
للتونسية  »غياب«  فيلم  إلى  البرونزي  التانيت 

فاطمة الرياحي.
التسجيلية  األفالم  قسم  وفي 
الطين«  »من  فيلم  حصل  القصيرة، 
سليمان  بن  يونس  للتونسي 
فيلم  وحصل  األولى  الجائزة  على 
عبيد  إنجي  للبنانية  »باسيفيك« 
حين  في  الثانية،  الجائزة  على 
لفيلم  الثالثة  الجائزة  منحت 
»خمس نجوم« لمام يوري تيوبو 

من السنغال.
وتنافس 44 عماًل سينمائيًا 
 9 من  وتسجيليًا  روائيًا 
في  وأفريقية  عربية  دول 
قرطاج  »أيام  مسابقات 
دورة   - السينمائية 

نجيب عياد«.

قطاع السينما صامد في وجه منصات البث التدفقي
في  سينما  دور  عدة  عقود  منذ  لوغان  جيف  يدير 
التوقعات  من  الكثير  سمع  وقد  الجنوبية،  داكوتا  والية 
قبل  حتى  الكبيرة  الشاشة  مستقبل  حول  المتشائمة 

حلول مرحلة البث التدفقي.
محطة  إنشاء  أن  يرى  البعض  كان  السبعينات،  في 
نهاية  إلى  سيؤدي  بالكابل،  الشهيرة  أو«  بي  »إتش 
البطاقات  مبيعات  عندها  تراجعت  فقد  السينما.  صاالت 
فيما المشتركون في هذه المحطة كانوا يدفعون المال 
في  عرضها  بعيد  وناجحة  ضخمة  إنتاجات  لمشاهدة 

القاعات، وفق »فرانس برس«.
أو«  بي  »إتش  تعد  لم  لها  منافسين  بروز  مع  لكن 
محبو  وعاد  األفالم،  نفسها من  الكمية  على طرح  قادرة 

السينما إلى الصاالت، بحسب ما يستذكر جيف لوغان.
لمشاهدة  أخرى  وسائل  عن  فضاًل  الكابل،  تجربة 
األفالم في المنزل وقد بات بعضها طي النسيان، تفسر 

محافظة لوغان ومالكي دور سينما آخرين على تفاؤلهم 
الكبيرة  الترفيه  لمجموعات  الضخمة  االستثمارات  رغم 

في البث التدفقي.
طالما  ستستمر  السينما  دور  أن  لوغان  جيف  ويرى 
عرض  على  االستديوهات  واظبت  وطالما  جذابة  بقيت 
كافية  طويلة  لفترة  الكبيرة  الشاشة  على  جديدة  أفالم 

المنزلية. للعروض  قبل توفيرها 
إضافة  ينوي  الجمهور،  الستقطاب  سعيه  إطار  وفي 
التي  الثالث  السينما  دور  قائمة  على  مختلفة  مشروبات 

يملكها، فضاًل عن مأكوالت غير الفشار.
الخروج  يريدون  »الناس  عامًا(،   69( لوغان  ويوضح 
فلن  جذابة.  السينما  تكون  أن  وينبغي  منازلهم  من 

يذهب الناس إليها إن لم تكن مميزة«.
األموال  الكثير من  ثياترو«  بي  آند  دور »بي  وأنفقت 
باألبعاد  أعمال  عرض  بإمكانها  وبات  صاالتها  لترميم 

األربعة.
الذي  باغبي  بروك  التنفيذي  رئيسها  نائب  ويوضح 
في  هذه  السينما  دور  سلسلة  مؤسسي  أحد  جده  كان 

في  فيلم  مشاهدة  تحويل  في  هو  الهدف  أن  ميزوري 
باستثمارات  القيام  »ينبغي  ويؤكد:  حدث.  إلى  السينما 
ونستثمر  السينما  بصناعة  نؤمن  الزوال.  مصيرنا  وإال 

ماليين الدوالرات فيها«.
وفي حين أقفلت دور السينما المستقلة أبوابها لتحل 
تظهر  ال  متعددة،  قاعات  مع  واسعة  شبكات  مكانها 

اإلحصاءات صورة قطاع ينهار.
في  السينما  شاشات  عدد  زاد   ،1987 العام  فمنذ 
أن  حين  في   80% على  تزيد  بنسبة  المتحدة  الواليات 
مليار   12 نحو  إلى  لتصل  تضاعفت  البطاقات  مبيعات 
إتش  »في  نظام  ازدهار  مع  بالتزامن   2018 في  دوالر 
بالية،  اآلن  باتت  التي  في دي«  »دي  وأسطوانات  إس« 
لمالكي  الوطنية  للجمعية  بيانات  أظهرت  ما  بحسب 

القاعات.
المخرجون  يحاول  أن  في  األساسية  الخشية  وتبقى 
تقليص الفاصل بين عرض األفالم في السينما وعرضها 
لهذا  ا  جدًّ مهمة  فترة  وهو  الصغيرة  الشاشات  على 
إيغر،  بوب  »ديزني«،  مجموعة  رئيس  وتعهد  القطاع. 

باإلبقاء على هذه الفترة الفاصلة.
عرض  قررت  ألنها  النتقادات  »نتفليكس«  وتعرضت 
يومًا   20 بعد  سكورسيزي  لمارتن  أيريشمان«  »ذي 
من  أقل  أي  األميركية،  الصاالت  في  عرضه  على  فقط 

70 يومًا. نصف الفاصل التقليدي وهو 
قاعات  مالكو  يواجهها  التي  األخرى  التحديات  ومن 
بالتكنولوجيا  المرتبطة  األكالف  ارتفاع  هو  السينما 
األفالم  بكرات  مكان  تدريجيًّا  حلت  التي  الرقمية 

السابقة.
والتقلبات  الحرارة  على  ا  جدًّ حساس  الرقمي  فالبث 

في قوة التيار الكهربائي.
إلى  العائلة  اصطحاب  أيضًا ألن  القطاع  واستمر هذا 
يزال  ال  ألنه  أو  كثيرين..  متناول  في  يزال  ال  السينما 

المكان المفضل لبداية عالقة غرامية.
جامعة  في  االجتماع  عالم  روسمان  غابرييل  ويوضح 
جيد  مكان  السينما  إلى  »الذهاب  إيه«،  إل  سي  »يو 
مشاهدة  إلى  شخص  دعوة  أما  ثانٍ.  أو  أول  لموعد 

نتفليكس فهذا يعني أن العالقة غير جدية«.

هند صبري أفضل 
ممثلة.. والجزائري 

لياس سالم
 أفضل ممثل

القاهرة ــ الوسط

»لحظة عبث« يفوز
 بأفضل سيناريو



في
املرمى

الدوري املمتاز في 
املوسم الجديد 
اختياري ودون هبوط

◆

قال رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، إن الدوري الممتاز 
للموسم الرياضي الجديد )2019–2020( سينطلق في منتصف شهر ديسمبر 
المقبل، دون هبوط. وأوضح »الشلماني« عبر برنامج »ميادين«، أن الدوري 
سوف يكون اختياريا وليس إجباريا، مشيرا إلى أن األندية التي ال ترغب في 

اللعب لها حرية االختيار، وال يصدر ضدها أي عقوبات بسبب الظروف التي تمر 
بها البالد، وخوفا من التجميد من قبل االتحاد الدولي واألفريقي.

ووفقا لصفحة أندية الجنوب الرياضية عبر »فيسبوك«، فإنه يسمح بمشاركة 
العبي األواسط تحت 20 عاما مع فرقهم، وأنه سيكون هناك اجتماع للمكتب 

التنفيذي التحاد الكرة سيعقد بحضور رؤساء االتحادات الفرعية بالمناطق 
لرسم المالمح النهائية للدوري. وكان الشلماني أكد في تصريح لقناة »ليبيا 

روح الوطن«، أنه سيكون هناك اجتماع للجمعية العمومية لالتحاد سيعقد قبل 
نهاية العام.

يذكر أن االتحاد الليبي لكرة القدم قرر إلغاء مسابقتي الدوري الليبي الممتاز، 
وكأس ليبيا للموسم الحالي )2018–2019(، بسبب األحداث التي تمر بها البالد 
في الفترة الراهنة واعتبارها كأن لم تكن، وال يمتد هذا األمر إلى إلغاء العقود 

القائمة التي ال تزال سارية المفعول، وفقا لـ»ريميسا«.
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أعرب حارس مرمى الفريق األول 
لكرة القدم بنادي االتحاد، محمد 
الفرجاني، عن سعادته بالعودة 

إلى ارتداء قميص المنتخب 
الوطني األول لكرة القدم، 

وتمثيل »فرسان المتوسط« 
في المحافل الدولية بعد 

غياب طويل، وقال الفرجاني، 
عبر حسابه الرسمي بموقع 

»فيسبوك«: »الحمد هلل عودة 
لتمثيل المنتخب الوطني األول بعد 

غياب ألكثر من 7 سنوات.. سعيد بثقة 
المدرب فوزي البنزرتي«.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني 
المدرب التونسي فوزي البنزرتي، قام 
باستدعاء 28 العبا، لمعسكر »فرسان 

المتوسط« في تونس استعداًدا لمواجهتي 
تونس وتنزانيا، ضمن ذهاب تصفيات 

بطولة أمم أفريقيا »كان 2021«، وحل 
محمد الفرجاني من بين الالعبين 

المستدعين. يذكر أن المنتخب الوطني 
سيستهل مشواره بالتصفيات، أمام 

تونس بملعب رادس 15 نوفمبر الجاري، 
بينما سيستقبل فرسان المتوسط 

نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة 
الثانية بملعب مصطفى بن جنات 

بمدينة المنستير التونسية في التاسع 
عشر من شهر نوفمبر الجاري.

● فريق األهلى بنغازي
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املمثل األفريقي الوحيد 
يطمح في الذهاب بعيدا

الحدث
زين العابدين

بركان

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يمر 
المالعب  في  الوحيد  الليبية  الكرة  ممثل 
األفريقية، النصر، من عنق الزجاجة، ويعود 
األفريقية  القارة  أدغال  من  بعيد  من 
الصعبة، ومن قلب العاصمة كمباال، محمال 
المجموعات  لدور  والتأهل  العودة  ببطاقة 
أن  بعد  خصوصا  الكونفدرالية،  لبطولة 
صعب الفريق المهمة على نفسه وجعلها 
معقدة، حين فرض عليه الفريق األوغندي 
الذهاب  لقاء  في  اإليجابي  التعادل  نتيجة 

باإلسكندرية.
شبكها  اللي  يقولون  كما  »لكن 
النصر  شباب  استطاع  فقد  يخلصها«، 
في  واالنتفاضة  سريعا  األوضاع  تصحيح 
وجه الفريق األوغندي العابس في موقعة 
ليطيحوه  الظروف  كل  وتحدي  الحسم، 
ما  ليكرر  األفريقي،  السباق  حلبة  خارج 
 34 قبل  أوغندا  ببطل  األمس  جيل  فعله 
عاما، حين تأهل النصر على حساب فريق 
ليكتب  النهائي،  قبل  للدور  سيتي  كمباال 
هذا الجيل الشاب والطموح اسمه بحروف 
ويكون  جديدا،  تاريخا  ويدون  ذهب  من 
يوما  ليس  نوفمبر  شهر  من  الثالث  يوم 
مشاركات  تاريخ  في  األيام  ككل  عاديا 
الفريق العريق، ليلتحق بكوكبة فرق النخبة 

األفريقية في دور المجموعات.
الوحيد  الليبية  الكرة  ممثل  على  لكن 
مختلفة  المجموعات  مرحلة  أن  يدرك  أن 
المنافسات،  من  األولى  األدوار  عن  تماما 
فهي تحتاج إلى استعداد كبير وزاد ورصيد 
من  خاص  نوع  من  وجودة  ونوعية 
واإلضافات  االنتدابات  وبعض  الالعبين، 
المهمة، حتى يكون ظهور ووجود الفريق 
المشاركة  لغرض  ليس  المجموعات  في 
في  متقدمة  أدوار  ولعب  للمنافسة  بل 
التي  المغامرة األفريقية االستثنائية،  هذه 
يطمح خاللها الممثل األفريقي الوحيد في 

الذهاب بعيدا.

انتخبت الجمعية العمومية لالتحاد العربي للجودو، في اجتماعها الذي 
عقدته اإلثنين باألردن، الليبي نبيل صالح دراويل عضوا بالمكتب 

التنفيذي لالتحاد العربي للجودو، وعلمت »الوسط«، أن الجمعية العمومية 
اختارت رئيس الجودو الليبي سليمان الطبال، مستشارا عاما باالتحاد 

العربي للجودو، االجتماع عقد بحضور 16 دولة عربية وهي ليبيا واالْردن 
واإلمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والعراق 

وفلسطين وقطر والكويت والمغرب واليمن وسوريا.

◆
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● نبيل صالح

النصر يضع حدا إلخفاقات الكرة الليبية ويتأهل 
ملجموعات الكونفدرالية للمرة األولى في تاريخه

تعامل المدرب مع اإلعالم في 
دورة مدربي كرة القدم بدرنة

كرة  مدربي  دورة  درنة،  بمدينة  اختتمت 
القدم التي أقيمت تحت إشراف اإلدارة الفنية 
على  وتواصلت  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
من  مدرًبا   30 بمشاركة  أيام  عشرة  مدى 

مختلف مناطق ليبيا.
نظرية  محاضرات  على  الدورة  واحتوت 
من  عدد  إلقائها  في  شارك  وعملية 
علم  في  المحليين  والخبراء  المحاضرين 
التدريب والتغذية واإلعداد البدني، وإصابات 

المالعب والطب الرياضي وقانون التحكيم.
الرياضي  اإلعالمي  الدورة  في  وشارك 
محاضرة  إلقاء  في  بركان،  العابدين  زين 
قيمة حول عالقة المدرب باإلعالم الرياضي، 
بينهما  والشراكة  العالقة  تواصل  وأهمية 
اإلعالم  وسائل  مع  المدرب  تعامل  وكيفية 
المختلفة. وفي ختام المحاضرة أقيمت حلقة 
المشاركين  المحاضر والمدربين  نقاش بين 
العالقة  هذه  تواجه  التي  التحديات  حول 
والمعلومة  اإلعالم  عصر  ظل  في  والشراكة 
يعود  بما  استثمارها  وأهمية  السريعة، 

بالمردود اإليجابي على تطور اللعبة.

النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  تمكن 
العودة  من  الليبية  القدم  لكرة  الوحيد  الممثل 
المجموعات من بطولة  لدور  والتأهل  بعيد  من 
في  مرة  ألول  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس 
تاريخه، عقب فوزه المستحق على مضيفه فريق 
مباراة  في  لصفر  بهدفين  األوغندي  برولين 
العاصمة  بملعب  جرت  التي  الحاسمة  العودة 
البدوي،  وأسامة  مجدي  خالد  بثنائية  كمباال، 
خالل  مخيبة  نتيجة  حقق  قد  النصر  فريق  وكان 
لقاء الذهاب التي جرت باإلسكندرية بعد تعادله 
في  نجح  ما  سرعان  ولكنه  لهدفين،  بهدفين 
هذا  وتعويض  سريعا،  اإلخفاق  هذا  تعويض 
خارج  من  تاريخي  وتأهل  وانتصار  بفوز  التعثر 
في  لينجح  الصعب  الطريق  اختار  حيث  الديار، 
المجموعات  دور  وبلوغ  الظروف،  كل  تحدي 
البوابة  عبر  الكونفدرالية  ــأس  ك لبطولة 

األوغندية.
جيل  ذكــريــات  »الفحامة«  فريق  واستعاد 
العام  في  العيساوي  رفاق  تأهل  حين  األمــس، 
إطاحته  عقب  النهائي  قبل  ــدور  ال إلى   1985
تبادل  أن  بعد  األوغندي،  سيتي  كمباال  فريق 
معه الفوز ذهابا وإيابا بهدف لصفر، لكن النصر 
النهائي  قبل  الــدور  إلى  التأهل  بطاقة  حسم 
الكؤوس  كأس  بطولة  في  الترجيح،  بركالت 
كروية،  آخر نسخة  بطل  النصر  وكان  األفريقية، 
الموسم بدوري  األفريقي هذا  واستهل مشواره 
التمهيدي  الدور  أفريقيا، حيث نجح خالل  أبطال 
بطل  موكاف  عاصفة  فريق  عقبة  تخطي  في 

بهدف  ذهابا  خسارته  عقب  الوسطى،  أفريقيا 
أهــداف  بثالثة  بالقاهرة  إيابا  وفــوزه  لصفر 
فريق  النصر  واجــه  الثاني  الــدور  وفي  لهدف، 
النصر  خسر  حيث  المغربي،  البيضاوي  الرجاء 
وتعادل  لهدف،  أهداف  بثالثة  بالقاهرة  ذهابا 
ليغادر دوري  البيضاء بهدف لهدف،  بالدار  إيابا 

األبطال إلى بطولة الكونفدرالية األفريقية.

 الككلي نجح في أول مغامرة أفريقية
نجح المدرب الوطني الشاب ونجم وسط ميدان 
الككلي،  محمد  السابق  الدولي  النصر،  فريق 
النصر في  أول تجربة تدريبية له مع فريقه  في 
التأهل  المالعب األفريقية في قيادة الفريق إلى 
من  المجموعات  ــدور  ل تاريخه  في  مــرة  ألول 
مساعده  برفقة  األفريقية  الكونفدرالية  بطولة 

عالء نجم.
تاريخ  في  محلي  مــدرب  رابــع  الككلي  ويعد 
مالعب  فــي  الفريق  يقود  النصر  مشاركات 
الوطني  المدرب  من  كل  بعد  األفريقية،  القارة 
مشاركته  في  الفريق  قاد  الذي  الربع،  أبوبكر 
الدور  إلى  وقاده   ،1985 العام  الثالثة  األفريقية 
أفريقيا،  كؤوس  كأس  بطولة  من  النهائي  قبل 
قاد  الذي  العيساوي،  فوزي  الوطني  والمدرب 
 2011 عامي  أفريقيتين  مناسبتين  في  الفريق 
الماضي،  الموسم  مشاركة  ــالل  خ و2019 
في  الفريق  قاد  الذي  الحضيري،  ناصر  والمدرب 
حينها  وقاده   ،2013 العام  الكونفدرالية  بطولة 
الديار  خــارج  من  أفريقي  وتأهل  انتصار  ألول 
السوداني،  الوطني  الخرطوم  فريق  على حساب 
مشاركتين  أول  استهل  قد  النصر  فريق  وكان 
على  باالعتماد  و83   79 عامي  له  أفريقتين 

المدرسة التدريبية اليوغسالفية.

معتز المهدي هداف النصر للموسم الثاني أفريقيا
للموسم الثاني على التوالي وفي ثاني مشاركة 
معتز  الهداف  نجح  النصر  فريق  مع  له  أفريقية 
الفريق  هــدافــي  صـــدارة  اعــتــالء  فــي  المهدي 
في  ثنائية  منها  أحــرز  أهــداف،  ثالثة  برصيد 
بطل  موكاف  عاصفة  شباك  في  ــاب  اإلي لقاء 
أمام  الذهاب  لقاء  في  وهدف  الوسطى،  أفريقيا 
المحترف  يليه  باإلسكندرية،  األوغندي  برولين 
هدفين  برصيد  جونيور  الكاميروني  الوحيد 
أحرزهما ذهابا وإيابا في شباك الرجاء البيضاوي 
أحرزهما  مجدي  خالد  لالعب  وهدفين  المغربي، 

ذهابا وايابا في شباك برولين األوغندي.
واحدا  هدفا  بلعم  عبداهلل  الالعب  أحرز  بينما 
ــاب،  اإلي لقاء  في  موكاف  عاصفة  شباك  في 
أهداف  آخر  البدوي  أسامة  الالعب  سجل  بينما 
النصر األفريقية في شباك برولين األوغندي في 
موقعة الحسم بكمباال، الذي كان أغلى األهداف 
لدور  فريقه  وتأهل  عبور  أكد  والذي  وأثمنها، 
مسيرته  في  الوحيد  الهدف  وهو  المجموعات، 

األفريقية مع النصر.

مسيرة النصر األفريقية في 40 عاما
األفريقية  بالمشاركات  النصر  فريق  بدأت عالقة 
الفريق  ــادر  غ حيث   ،1979 الــعــام  مــرة  ألول 
بلكور  شباب  فريق  ــام  أم مبكرا  المنافسات 
الجزائري، ثم عاد في مشاركته األفريقية الثانية 
أمام  األفريقي  السباق  ليغادر   1983 العام 
المشاركة  أنه في  غير  الغاني،  وايز  اليفن  فريق 
فرق  إقصاء  من  الفريق  تمكن  الثالثة  األفريقية 
الغابوني  والجيش  الموريتاني،  روســو  ــرازا  ت
الترجيح،  بــركــالت  األوغــنــدي  سيتي  وكمباال 
وتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس 
باقي  مواصلة  من  وانسحب  أفريقيا،  كــؤوس 
المصري ألسباب سياسية،  أمام األهلي  المشوار 
في  ظهوره  ليسجل   2003 العام  في  عاد  ثم 
حيث  األفريقية،  الكونفدرالية  كــأس  بطولة 
إقصائه  عقب  الثاني  الدور  إلى  التأهل  في  نجح 
فريق البن اإلثيوبي، ليغادر السباق بعدها أمام 
األهلي المصري، ثم عاد في الموسم الذي يليه 
بنين  بطل  فريق موغاس  ليقصي   ،2004 العام 
أمام  المنافسات  غــادر  لكنه  األول،  الــدور  من 
رينجرز النيجيري، ثم عاد في العام 2011 ليواجه 

النصر  تأهل  حيث  الجزائري،  باتنة  شباب  فريق 
ليعود  الترجيح  ركالت  بفضل  الثاني  الدور  إلى 
الكونفدرالية،  مالعب  إلى   2013 العام  مجددا 
الوطني  الخرطوم  فريق  إقصاء  في  نجح  وفيها 
الجيش  أمام  المنافسات  غادر  ثم  السوداني، 
مشاركة  آخر  الماضي  العام  وشهد  المغربي، 
أفريقيا  أبطال  دوري  في  للفريق  ظهور  وأول 
بطل  واو  هــالل  فريق  بإقصاء  استهله  ــذي  ال
ثم  وإيابا،  ذهابا  فــوزه  عقب  السودان  جنوب 
الخروج أمام حوريا كوناكري الغيني، لينتقل إلى 
مالعب الكونفدرالية التي غادرها أمام ساليتاس 
معتز  الفريق  هداف  وتوج  بوركينافاسو،  بطل 
أفريقيا  أبطال  دوري  ــداف  ه بلقب  المهدي 
في  هدف  أسرع  وسجل  أهــداف،  سبعة  برصيد 
دوري  في  الليبية  األندية  فرق  مشاركات  تاريخ 
فريق  أمــام  اإليــاب  لقاء  في  األفريقي  األبطال 
 34 مضي  بعد  السودان  جنوب  بطل  واو  هالل 

ثانية من صافرة البداية.
الليبية  القدم  كرة  مثل  النصر  فريق  وكان 
العربية  ــة  ــدي األن بطولة  فــي   1998 الــعــام 
على  تأهله  عقب  بيروت  اللبنانية  بالعاصمة 
خاض  حيث  الجزائري،  العاصمة  اتحاد  حساب 
أمــام  خسر  مــبــاريــات  ــالث  ث البطولة  ــالل  خ
مستضيف  مــع  وتــعــادل  الكويتي  القادسية 
نتائج  أكبر  وسجل  اللبناني،  النجمة  البطولة 
السوداني  ــوردة  ــم ال حــســاب  على  البطولة 
بطولة  في  الليبية  الكرة  مثل  كما  بسداسية، 
النهائية  المباراة  وبلغ  أفريقيا  شمال  أندية 
لكنه فقد  المغربي،  الجيش  إقصائه فريق  عقب 
اللقب أمام وفاق سطيف الجزائري ليحل وصيفا 

لبطل أندية شمال أفريقيا.

الوسط - زين العابدين بركان

● نشنوش

استقالة رئيس النصر والجهاز الفني تضع 
»الفحامة« في ورطة بعد التأهل األفريقي

انطالق بطولة »فارسات 
بنغازي« منتصف نوفمبر

اللجنة  رئيس  تقدم  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  في 
النصر، عزالدين الوكواك، باستقالته  التسييرية لنادي 
الفني  الطاقمين  صحبة  النصر،  ــادي  ن رئاسة  من 
واإلداري للفريق األول لكرة القدم بالنادي، وجاء ذلك 
المجموعات  دور  إلى  للفحامة  التاريخي  التأهل  بعد 
بالكونفدرالية األفريقية، ووفقا للمركز اإلعالمي لنادي 
النصر على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، فإن 
عزالدين الوكواك تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة، 
للفريق  واإلداري  الفني  الطاقم  باالستقالة  تقدم  كما 
تحقيق  عقب  الككلي،  محمد  المدرب  بقيادة  األول 

التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية األفريقية.
للنادي،  اإلعــالمــي  للمركز  وفقا  ــواك،  ــوك ال وقــال 
أمام  المجال  إفساح  هو  االستقالة  من  الهدف  إن 
ليقودوا  اللجنة  جهود  في  طعنوا  الذين  المشككين 
إدارة النادي، موضحا أن آخر إنجازات اللجنة التسييرية 
إداري  ومقر  القدم،  كرة  ملعب  إنشاء  على  التعاقد 
ودورات  وقاعات  مكاتب  يحوي  األول  بالفريق  خاص 
مياه وملعبا لكرة القدم الخماسية باألرض المخصصة 
المنفذة  الشركة  تباشر  وسوف  النصر)الرحبة(،  لنادي 

أعمالها خالل األيام المقبلة.
حسابها  عبر  النصر،  نادي  صفحة  كتبت  المقابل  في 

منشورا  )فيسبوك(،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
في  ظهر  اللي  العاجل  للخبر  »بالنسبة  فيه:  جــاء 
هذا  لألسف  االستقاالت..  بخصوص  اإلعالمي  المركز 
أبواب  على  نحن  النصر..  نادي  وسمعة  بتاريخ  لعب 
شهر  من  وأقل  حساسة  مرحلة  في  تاريخية  مشاركة 
المجموعات،  مرحلة  في  مبارياته  أولى  النصر  يلعب 
استقالتهم  التسييرية  واللجنة  الفني  الجهاز  يقدم 
بالجملة دون سابق إنذار، سوا بسبب أو دون سبب، 
هذه مهزلة وعدم تحمل المسؤولية. كنت دائما أول 
المدافعين عن اللجنة التسييرية والجهاز الفني، ولكن 
دام  ما  المحاسبة  وتأتي  الدفاع  يتوقف  هكي  لعند 
قدمتم االستقالة فهذا يعني أنكم تخليتم عن النصر 
في وقت حرج مثل هذا، ويسبب فراغا نحن في غنى 
عنه، لن أقول استقالتكم مرفوضة بل سأقول مربوحة، 
إذا كان المشوار ما زال ما بدأ، وكلكم هربتوا، لما يبدأ 

الحك شن اديرو.. عاش النصر«.
مضيفه  حساب  على  غاليا  فوزا  حقق  النصر  أن  يذكر 
مباراة  في  مقابل  دون  بهدفين  األوغندي،  برولين 
كان  بعدما  لوجوجو،  ستارتيمر  ملعب  على  اإليــاب 
على  الذهاب  في   )2-2( بنتيجة  تعادال  قد  الفريقان 
الـ32 مكرر ببطولة  العرب، في دور  ملعب استاد برج 
كأس الكونفدرالية األفريقية، ليتأهل الفحامة إلى دور 
في  األولى  للمرة  الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات 

تاريخه بمجموع المباراتين بنتيجة )2-4(.

تنطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري منافسات بطولة فارسات بنغازي، التي 
ستقام فعالياتها على مضمار نادي شهداء بنغازي للفروسية، ويتضمن 

برنامج البطولة في االفتتاح كورسا استعراضيا للفارس الدولي عبدالوهاب 
مليطان ارتفاع 145cm، ومنافسات الفئة الصغيرة »small tour« ارتفاع 
80cm نوع المباراة تمايز، وعرض للخيول العربية األصيلة من المربط 

الليبي للخيول العربية األصيلة، والفئة الكبيرة bigtour ارتفاع 100cm نوع 
.bar 6 المباراة

وتترأس اللجنة المنظمة فوزية المغربي، بينما تضم لجنة التحكيم )عنصرا 
نسائيا( لينا األمين، وإنتصار الصغير، و)عنصرا نسائيا( بيسان الوحيشي، 

حكم ميدان تسخين، و)عنصرا نسائيا( لألمن، حسبما أفادت صفحة 
»فارسات بنغازي« على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

وتقدم اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية، باإلضافة إلى جوائز من 
شركات »فوقانزة لمالبس الفروسية«، و»العاصمة ستور لمالبس 

الفروسية«، و»بنغازي ستور لمالبس الفروسية«، ومحل »فري للمالبس 
النسائية«، وجوائز اشتراك دورة لغات من شركة »D&B«، وجوائز من 

مدرسة العقول النيرة )بنات(، وجوائز من شركة »H,B,C« للعقارات.
يذكر أن آخر مشاركة ليبية في الفروسية كانت في البطولة الدولية لقفز 

الحواجز، التي أقيمت في والية بليدا في الجزائر، أواخر شهر أكتوبر الماضي، 
ومثل ليبيا في البطولة 13 فارسا، وفارسة واحدة، أصروا رغم قلة اإلمكانات 

على المشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة، وكذلك الوفد المرافق. 
وقالت الفارسة مريم يونس، في تصريحات صحفية أن الماركة في البطولة 

الدولية في الجزائر هي المشاركة الدولية األولى لها، معربة عن امتنانها 
لمساندة عائلتها، خصوصا والدها الذي رافقها إلى الجزائر للمشاركة في 

البطولة، وفقا لـ»ريميسا«.

النصر من الجزائر إلى كمباال 
رحلة 40 عاما مع مسابقات 

األندية األفريقية

في ظهوره األفريقي التاسع.. وصل 
إلى الدور قبل النهائي واعتلى معتز 

المهدي الئحة هدافي دوري األبطال

الوسط- محمد ترفاس

● احتفاالت الالعبين بعد الصعود● خالد مجدي مهاجم فريق النصر

● جانب من دورة مدربى كرة القدم

طالب العب فريق االتحاد السابق لكرة القدم، محمد كريمة، 
بتشكيل لجنة فنية في اتحاد الكرة من جديد لالهتمام بالجانب 
الفني، ووضع الرؤية لتطوير اللعبة، ومساعدة المكتب التنفيذي 
في رسم السياسة الكروية مستغربا غيابها حتى اآلن. وقال في 
تصريح إلى »الوسط« إن اللجان الفنية يجب أن تكون موجودة 

في كل األندية، وخاصة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرضها 
اتحاد اللعبة.

● الفرجان 

● الككلي

»الفحامة« عاد من بعيد وجدد ذكرياته مع الكرة األوغندية بإقصاء ممثلها من المالعب األفريقية



المحترفين  الليبيين  الالعبين  من  عدد  قّدم 
التي  والعالمية  العربية  الدوريات  في  جيدا  أداء 
المنتظر،  األداء  آخرون  يقدم  ولم  لها،  يلعبون 
بسبب  إما  المباريات،  عن  آخر  عدد  غاب  فيما 
»الوسط«  ويرصد  فنية،  ألسباب  أو  اإلصابة 
في التقرير التالي أبرز وأهم ما قدمه محترفونا 
والظهور  بعضهم  تألق  في  وذلك  فرقهم  مع 
العربية، ستكون  الدوريات  ففي  رائع،  بمستوى 
حمدو  الليبي  الدولي  المحترف  مع  البداية 
التونسي،  الترجي  فريقه  قاد  والذي  الهوني، 
لتعادل ثمين مع أولمبيك آسفي المغربي بهدف 
بينهما،  جمعت  التي  المباراة  في  فريق  لكل 
لألندية  العربية  بالبطولة   16 الـ  دور  بذهاب 
من  الهوني  وتمكن  السادس،  محمد  »كأس 
في  سويقة«  »باب  لفريق  التقدم  هدف  إحراز 
وعلق  األول،  الشوط  زمن  من   32 الدقيقة 
الهوني، على هدفه في شباك أولمبيك آسفي، 
وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك« قائاًل: »الحمد هلل«.
الدولي  االعب  اختير  التونسي،  الدوري  وفي 

الليبي على معتوق، الظهير األيمن للفريق األول 
لكرة القدم بنادي الملعب التونسي، أفضل العب 
البنزرتي  بنادي  فريقه  التي جمعت  المباراة  في 
من  الفريقين  بين  المؤجلة  المباراة  ضمن 
الجولة الثانية من بطولة الدوري التونسي لكرة 
وفًقا   ،)2020/  2019( الحالي  للموسم  القدم 
من  كبيًرا  تفوًقا  المباراة  وشهدت  لـ»ريميسا«، 
الظهير الدولي الليبي على معتوق، والذي ساهم 
الكبير برباعية، وكان له  الفوز  بشكل فعال في 

تمريرة حاسمة جاء منها أحد األهداف األربعة.
في المقابل أنقذ المحترف الليبي طلحة رزق 
ليسجل  الهزيمة  من  المنستيري  االتحاد  فريقه 
في  األنف  حمام  أمام  لفريقه  التعادل  هدف 
بهدف  بالتعادل  المباراة  لتنتهي   64 الدقيقة 
لمثله ضمن الجولة السادسة للدوري التونسي، 
صدارة  على  التعادل  بهذا  المنستيري  ليحافظ 

الدوري بـ14نقطة، وفًقا لـ»كورة«.
أنيس  الليبي  المهاجم  ناحية أخرى نجح  من 
النجم  مع  أهدافه  أول  تسجيل  في  السلتو 
الفريق  خسارة  رغم  الموسم،  هذا  الساحلي 
)2-1( لكن سالتو قّدم  البنزرتي  أمام  التونسي 
أداء جيدا بعد إشراكه بديال، وسجل هدًفا كان 
إيتو  مهند  الليبي  للمحترف  تمريرة طويلة  من 

وفًقا  المباراة،  في  النجم  مدرب  أشركه  الذي 
لـ»ريميسا«. في المقابل لم تتضمن قائمة فريق 
الليبي  محترفنا  المصري،  البورسعيدي  المصري 

المشاركة  عن  يغيب  إذ  مفتاح طقطق،  الدولي 
مع فريق المصري لمواجهة كوت دي أور بطل 
سيشل في إياب دور الـ 32 الثاني لبطولة كأس 

إداري تسبب  الكونفيدرالية، وذلك بسبب خطأ 
في عدم قيد الالعب بالقائمة األفريقية للفريق، 
ومن المنتظر أن يضم الالعب لقائمة الفريق في 
دور المجموعات خاصة في ظل اعتماد المدرب 
إيهاب جالل، عليه بشكل أساسي، وفًقا لموقع 
الرسمي. وكان طقطق، قاد فريقه لفوز  النادي 
بثنائية  مصر  سي  إف  فريق  نظيره  على  ثمين 
الدوري  بطولة  من  الخامسة  بالجولة  نظيفة 
المصري الممتاز، ليسجل أول أهدافه مع فريقه 
بالدوري المصري. وفي الدوريات العالمية، نجح 
على  الثانية  الهزيمة  إلحاق  في  بيروجيا  فريق 
بين  يضم  الذي  كروتوني،  بمستضيفه  التوالي 
وذلك  علي،  بن  أحمد  الليبي  المحترف  صفوفه 
مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  عليه  تغلب  بعدما 
الفريقين،  جمعت  التي  المباراة  في  هدفين 
من  عشرة  الحادية  الجولة  منافسات  ضمن 
بن  وشارك  اإليطالي،  الثانية  الدرجة  دوري 
علي أساسيا منذ بداية اللقاء وقدم مردود جيد 
على الرغم من خسارة فريقه، لتكون هذه هي 
الخسارة الثانية على التوالي لبن علي مع فريقه 

كروتوني، وفًقا لموقع »جول«.
إسماعيل  الليبي  الدولي  الثنائي  ودع  كما 
ومحمد  سيتي  نيويورك  فريق  نجم  التاجوري، 

سي،  إف  أنجلوس  لوس  فريق  نجم  المنير، 
من  القدم  لكرة  األمريكي  الدوري  منافسات 
مفاجئة  بطريقة  للبطولة  النهائية  التصفيات 
نيويورك  مع  تأهل  التاجوري  وكان  وصادمة، 
تصدر  بعدما  اإلقصائية  األدوار  إلى  سيتي 
نقطة  بـ64  الشرقية  المجموعة  منافسات 
البطولة،  مدار  على  مباراة   34 خالل  حصدها 
كما تأهل المنير مع لوس أنجلوس أف سي إلى 
األدوار نفسها بعدما تصدر منافسات المجموعة 
الغربية بـ72 جمعها في 34 مباراة، حسبما أفاد 

موقع »ريميسا«.
في المقابل شارك المحترف الليبي المعتصم 
فريقه  حققه  الذي  الكبير  الفوز  في  المصراتي، 
بيلينينسيش،  مضيفه  على  غيماريش  فيتوريا 
بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن 
منافسات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي، 
عمر  من   78 الدقيقة  في  المصراتي  وشارك 
مع  وساهم  أجو،  مايكل  لزميله  بديال  اللقاء، 
زمالئه في تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة 
دكة  على  تواجد  قد  المصراتي  وكان  الثالث، 
من  التوالي،  على  الثالثة  للمباراة  فريقه  بدالء 
المدير  فييرا،  إيفو  المدرب  به  يدفع  أن  أجل 

الفني لغيماريش في الوقت المناسب.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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طموح العودة لـ »كان«

إيقاعات رياضية
صالح
بلعيد

مع كل تصفيات أمم أفريقيا يتجدد األمل 
من جديد في رغبة الوسط الرياضي الليبي 
إلى  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  تأهل  في 
نسخة  منذ  الغياب  بعد  البطولة،  نهائيات 
بطولة 2012، ومع اقتراب انطالق التصفيات 
مع  الليبي  المنتخب  يلتقي  حين  أيام  بعد 
المؤهلة  التصفيات  شريط  في قص  تونس 
للكاميرون 2021، يتجدد ذات األمل ويطرح 
ولماذا  اإلخفاق؟  هذا  لماذا  نفسه  السؤال 
الغياب المتكرر لليبيا في أكبر محفل أفريقي 

لكرة القدم؟
ومنذ انطالق بطولة أمم أفريقيا في أول 
إال  ليبيا  1957 لم تشارك  العام  لها  نسخة 
ثالث مرات في عدد 32 نسخة، وهو حضور 
متواضع جدا وال يليق بتاريخ الكرة الليبية، 
حيث يعود تاريخ تشكيل أول منتخب ليبي 
إلى سنة 1953 في مصر، وشارك في الدورة 
العربية باإلسكندرية، أي منذ 66 عاما، حيث 
منتخبات  لنصف  الوقت  ذلك  في  يكن  لم 
الساحة  على  وجود  أو  حضور  أي  أفريقيا 
أفريقية  منتخبات  أن  خصوصا  األفريقية، 
من  طويلة  سنوات  بعد  الظهور  عرفت 
ظهور المنتخب الليبي عربيا وفي أفريقيا، 
ومع ذلك أصبحت توجد بقوة في النهائيات 
الليبي  المنتخب  أخفق  حين  في  األفريقية، 
في  التصفيات  عبر  مرات  عدة  وفي  كثيرا، 

الوصول إلى هذا الحدث.
تصفيات  في  كما  التصفيات  هذه  وفي 
الوسط  في  شعور  يسود  الماضية  البطولة 
الالعبين  من  الجيل  هذا  أن  الليبي  الرياضي 
وأثبت  أفريقيا،  ألمم  الوصول  على  قادر 
وجوده بقوة لوجود عدد كبير من المحترفين 
فعال  الجيل  هذا  سيحقق  فهل  المتميزين، 
التأهل  في  الرياضي  الوسط  طموحات 
للبطولة، بعد أن أخفق في النسخة السابقة، 
حيث لم يعد التأهل لها إنجازا بشكل عام في 
عديد الدول األفريقية، بل اإلنجاز الحقيقي هو 
كانت  التي  البطولة،  وإحراز  عليها  المنافسة 
المنتخب  حصول  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 
1982، عندما نظمت في  العام  عليها  الليبي 
المباراة  إلى  الليبي  المنتخب  ووصل  ليبيا 
النهائية وفقدها في ملعب طرابلس بركالت 
الترجيح أمام منتخب غانا، عندما كانت البطولة 
تنظم من مجموعتين وثمانية منتخبات فقط 
وتحولت إلى 16 منتخبا واآلن 24 منتخبا في 

النهائيات، أي نصف منتخبات القارة.

الهوني يسجل ومعتوق يتألق وطقطق يغيب.. حصاد املحترفني في الدوريات العربية والعاملية

16 محترفًا يزينون »الفرسان« ضد »النسور«.. وغياب »التاجوري« و»المنير« يثير الجدل في الوسط الليبي

إنجاًزا  أبوراس،  أبوعجيلة  الليبي  العالمي  البطل  حقق 
بعدما  الليبية،  األجسام  بناء  لعبة  إلى  يضاف  جديدا 
 »WORLD CUP« بطولة  في  الفضية،  بالقالدة  توج 
الترتيب  على  أبـــوراس  وحصل  بإسبانيا،  العالمية 
الوزن  البطولة، بعد منافسة قوية في  الثاني في هذه 
المفتوح من 75 كجم إلى فوق 100 كجم، بعد أن تم 
 100 فوق  إلى  كجم   80 تحت  من  األوزان  جميع  دمج 
كجم للرياضيين المتحصلين سابقا على كروت احتراف، 
الليبي  البطل  مع  حصريا  لقاء  أجرت  »الوسط«  وكانت 
العالمية  مشاركته  عن  فيه  تحدث  أبوراس،  أبوعجيلة 

من أجل الحصول على كارت االحتراف الدولي.
على  »الوسط«،  إلى  خاص  تصريح  في  أبوراس  وقال 
التي  األجسام،  لبناء  الغربية  المنطقة  بطولة  هامش 
خالل  »أستعد  بجنزور:  التربية  كلية  بمسرح  أقيمت 
بطوالت  ثــالث  في  للمشاركة  الجاري  نوفمبر  شهر 
دولية احترافية، من أجل الحصول على كروت االحتراف 
في  ستقام  عالميين  أبطال  مع  دولية  منافسات  في 
نوفمبر  أن شهر  أبوراس  وأكد  وكندا«.  وإسبانيا  روما 
أول  في  ــارك  ش حيث  بالمشاركات،  حافال  سيكون 
نوفمبر في بطولة روما الدولية، كما شارك في بطولة 
األول من ديسمبر سيشارك في  الدولية، وفي  إسبانيا 

بطولة كندا.
هو  المشاركات  من  »الهدف  قائال:  أبــوراس  وأضــاف 
المنافسة على األلقاب أوال وثانيا، فهو الهدف األسمى 
أولمبيا،  مستر  الدولية  االحتراف  بطولة  إلى  الوصول 

كما فعل أخيرا البطل الليبي العالمي كمال القرقني«.
بطولة  أبوراس في  تتويج  مع  على موعد  ليبيا  وكانت 
البحر المتوسط لبناء األجسام، التي استضافتها الجزائر 
أمين  أكد  الماضي، حيث  العام  14 ديسمبر  بداية من 
أن  سعيد،  أحمد  األجسام،  لبناء  الليبي  االتحاد  عام 
عن  خاصة  لظروف  اعتذر  ــوراس  أب أبوعجيلة  البطل 
بيان  عبر  سعيد،  وأضاف  البطولة.  في  المشاركة  عدم 
أن  األجسام،  بناء  باتحاد  اإلعالمي  المركز  نشره  له 
المشاركة في متوسطية الجزائر تشمل 14 العبا، وهم: 

وعمر  القلعي  ووسيم  الجبالي  وخالد  أبوسعدة  حميد 
الميلودي وخالد إبراهيم وسامي صالح ورشاد أبوقرين 
وحسين بن عبداهلل. وفي الكالسيك بالرياضيين محمد 
الرياضيون  الفيزيك  وفــي  الــدرســي،  ــاد  وزي خميس 
ومراد  الضلعة  وخالد  رمضان  ومحمد  الحداد  سند 
وكمال  كعوان  عبداهلل  الحكمين  بجانب  البوسيفي، 
عريبي، ورئيس الوفد نائب رئيس االتحاد العام، طارق 
سوالم  وأحمد  الحمودي  إبراهيم  واإلداريين  مخلوف، 

واإلعالميين محمد قجام وإبراهيم الهوني.
البطل  مشاركة  على  كثيرا  يعول  األجسام  اتحاد  وكان 
للهواة  أولمبيا  مستر  بذهبية  المتوج  أبوراس  أبوعجيلة 
باألردن، وفضية أجسام العام بإسبانيا، وفضية المتوسط 

الحاصل هذا العام أيضا على ثالث بطاقات احتراف.
فقد  األول،  يكن  لم  إسبانيا  بطولة  في  أبوراس  إنجاز 
العالم  مستوى  على  جديدا  إنجازا  الليبي  البطل  حقق 
العيار  من  جديدا  إنجازا  حقق  حيث  األجسام،  بناء  في 
وذهبية  فئته  في  العالم  ذهبية  على  بحصوله  الثقيل 
بطل األبطال من رومانيا في البطولة التي أقيمت في 
26 نوفمبر من العام 2018، بعد منافسات شهدت قوة 
البطولة  في  شاركوا  الذين  العالم  أبطال  بين  وندية 

قبل أن يحسمها البطل العالمي بالذهبية.
حضورا  له  دولية  مشاركة  كل  في  يسجل  ــوراس  أب
بطولة  في  األول  الترتيب  على  حصل  حيث  متميزا، 
أوروبا بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وكارت احتراف إلى 
العالمية  روما  بطولة  في  مباشر  أولمبيا  مستر  بطولة 
»دايموند كب«، ليتوج بكارت االحتراف، الذي يعد ثاني 
إشادة  وسط  نفسها  الفئة  في  ليبيا  تاريخ  في  كارت 
وكذلك  العالمي،  البطل  بمستوى  والحضور  الحكام 
بطولة البحر المتوسط وبطولة األردن والجزائر وعديد 

من القالئد الذهبية والفضية.
بناء  رياضة  في  مشرف  تاريخ  لها  ليبيا  أن  يذكر 
واألفريقية  العربية  المستويات  جميع  على  األجسام 
األبطال  تتويج  بينها  ومن  والدولية،  والمتوسطية 
 ،2012 صالح أبوفناس بطال ألبطال العالم باإلكوادور 
 ،2019 أميركا  أولمبيا  مستر  بذهبية  القرقني  وكمال 
 )WORLD CUB( العالم  بفضية  أبوراس  وأبوعجيلة 

إسبانيا 2019.

الوسط- أحمد سيد:

»الشتاوة واملجرودة« يشعالن ختام البطل أبوراس يهدي ليبيا فضية العالم لبناء األجسام
»رالي تي تي ودان« الصحراوي

وسط مشاركة 
كثيفة من 

الرياضيين وتنظيم 
جيد من »الشباب 

والرياضة«

تي  »رالي  من  الخامسة  النسخة  فعاليات  اختتمت 
التي أقيمت  الثالثاء،  تي« الصحراوي بمدينة ودان، 
وقرابة  رباعي  دفع  سيارة   700 من  أكثر  بمشاركة 
والمدن  المناطق  مختلف  من  نارية  دراجة   60
بليبيا، وشهدت الفعاليات حضورا حاشدا ألبناء ليبيا 
من كل المدن، بالتزامن مع تقديم عروض رياضية 

الرباعي. الدفع  لعشاق سيارات 
حاضرتين  والمجرودة  الشتاوة  وكانت 

الصحراوي،  الرالي  فعاليات  خالل  بقوة، 
هذه  على  مميزا  لونا  أضافتا  وقد 

التي  الخامسة،  المنافسات في نسختها 
المنصرم،  أكتوبر   31 يوم  انطلقت 
للشباب  العامة  الهيئة  لصفحة  ووفقا 

التواصل  موقع  على  حسابها  عبر  والرياضة، 
سباق  فعاليات  انطلقت  »فيسبوك«،  االجتماعي 
مشاركة  وسط  الماضي،  الخميس  تي«،  تي  »رالي 
كثيفة من الرياضيين، وتنظيم جيد من قبل الهيئة 

والرياضة. للشباب  العامة 
رئيس  القنطري،  بشير  الدكتور  أن  إلى  يشار 
أن  أوضح  والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة 
الشباب  تشجيع  في  واضحة  الدولة  سياسة 
والرياضة وجعلها أسلوب حياة لدى جميع فئات 
الدعم  الهيئة ستقدم كل  أن  المجتمع، مضيفا 
األنشطة  لكل  المتاح  حسب  والمساندة 
كل  في  الرياضية  الثقافة  لنشر  الرياضية 

مكان.

البنزرتي يستعد ألول مواجهة رسمية مع املنتخب في »الكان« 

يدخل المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم 
الصعيد  على  المنافسات  من  جديدة  مرحلة 
وتنزانيا  لمواجهتي تونس  القاري، حيث يستعد 
ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا الكان 
2021 الكاميرون، وأعلن المدير الفني للمنتخب 
فوزي  التونسي  المدرب  القدم،  لكرة  الوطني 
»فرسان  العبي  أسماء  قائمة  عن  البنزرتي، 
بينهم  من  العبا   28 تضم  التي  المتوسط« 
واألهلي  النصر  أندية  يمثلون  محليا  العبا   12
والمدينة،  طرابلس  واألهلي  واالتحاد  بنغازي 
وعلمت »الوسط« أن البنزرتي وجه الدعوة إلى 
عربية  مالعب  في  ينشطون  محترفا  العبا   16
تونس  لمواجهتي  استعدادا  مختلفة،  وأوربية 

وتنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا الكان.
أمام  األولى  االفتتاحية  الجولة  مباراة  وتقام 
الخامس  في  رادس  بملعب  التونسي  المنتخب 
الجولة  ذهــاب  ضمن  نوفمبر  شهر  من  عشر 
فإن  األفريقي  االتحاد  لموقع  ووفًقا  ــى،  األول
زكريا  محمود  المصري  الحكم  يديرها  المباراة 
)حكم ساحة(، وسمير جمال سعد )مساعًدا أول(، 
وإبراهيم  ثانيًّا(،  )مساعًدا  طالب  توفيق  وأحمد 
نور الدين )حكًما رابًعا(، ومحمد الشوني مراقًبا 

للمباراة، ومازن مرزوق منسًقا أمنيًّا.
نظيره  الوطني  المنتخب  سيستقبل  بينما 
بملعب  الثانية  الجولة  ذهــاب  ضمن  التنزاني 
التونسية  المنستير  بمدينة  جنات  بن  مصطفى 
المقبل،  نوفمبر  شهر  من  عشر  التاسع  في 
لكرة  األفريقي  باالتحاد  التحكيم  لجنة  واختارت 
ماالوي؛  من  دوليا  تحكيم  طاقم  )الكاف(  القدم 
حكم  المباراة  يراقب  أن  على  المباراة  إلدارة 
المساعد  المدرب  مهمة  ويتولى  السودان.  من 
للمنتخب الوطني المدرب الليبي أكرم الهمالي، 
المرمى،  لــحــراس  مــدربــا  البوسيفي  ومحمد 
وفقا  بدنيا،  معدا  الهرقلي  جــالل  والتونسي 

للصفحة الرسمية لالتحاد الليبي لكرة القدم.

قائمة الالعبين
القدم كال  لكرة  الوطني  المنتخب  قائمة  وتضم 
من ثالثي حراسة المرمى محمد نشنوش، أحمد 
ناجى  بوعقيلة،  الفرجاني–بوبكر  محمد  عزاقة، 
سليمان،  بن  صهيب  الصبو،  معتصم  دراء، 
مجدي،  خالد  بلعم،  عــبــداهلل  ســالــم،  عــمــران 

عبداهلل العرفي، معتز المهدي.
 16 فتضم  المحترفين  الالعبين  قائمة  أما 
البيضاوي  )الرجاء  الورفلي  »سند  وهم:  العبا 

)اتحاد  الهريش  وزكريا  طاهر  صالح  المغربي(، 
المصري(،  )سموحة  الترهوني  محمد  طنجة(، 
مفتاح طقطق )المصري البورسعيدي(، المعتصم 
أحمد  البرتغالي(،  غيمارش  )فيتوريا  المصراتي 
الهوني  حمدو  اإليطالي(،  )كروتوني  علي  بن 
سلتو  وأنيس  عيسى  مهند  التونسي(،  )الترجي 
)اتحاد  الالفي  مؤيد  التونسي(،  الساحلي  )النجم 
)الملعب  معتوق  علي  الــجــزائــري(،  العاصمة 
السعودي(،  )الباطن  حسن  بــدر  التونسي(، 
شلبي  أحمد  البحريني(،  )الرفاع  صولة  محمد 
الشابة  )هالل  ضانة  هيثم  السكندري(،  )االتحاد 

التونسي(.

قائمة المستبعدين
البنزرتي  عنها  أعلن  التي  القائمة  شهدت 
تــواجــدوا  الــذيــن  الالعبين  مــن  ــدد  ع غــيــاب 
المنتخب،  معسكرات  في  األخيرة  الفترة  خالل 
نيويورك  العب  التاجوري،  إسماعيل  أبرزهم 
مــتــواجــًدا في  ــان  ك والـــذي  األمــريــكــي  سيتي 
أثار  والذي  السابقة،  المنتخب  معسكرات  أغلب 
استفسارات  عنها  الُمعلن  القائمة  استبعاده من 
بسبب  الليبي،  الرياضي  الوسط  داخــل  عــدة 
مع  بــه  يظهر  ــذي  ال المميز  الــالعــب  مستوى 

وفًقا  الجاري،  الموسم  خالل  األمريكي  فريقه 
»فرسان  قائمة  عن  غــاب  كما  لـ»ريميسا«. 
لوس  لفريق  األيــســر  الظهير  الــمــتــوســط« 
كان  والذي  المنير،  محمد  األمريكي،  أنجلوس 
عضوًا شبه دائًما في معسكرات المنتخب، إال أنه 
اإلصابة  بسبب  األخيرة  المعسكرات  تغيب خالل 

وأيضًا البتعاده عن التشكيلة األساسية لفريقه.
المحترفين  ــاجــوري  ــت وال المنير  غــيــاب  أثـــار 
عن  األمــيــركــي،  ــدوري  الـ فــي  ينشطان  اللذين 
مواقع  عبر  التساؤالت  من  موجة  المنتخب،  قائمة 
من  ساعات  بعد  الليبية،  االجتماعي  التواصل 
جماهير  عّبرت  حيث  البنزرتي،  قائمة  عن  اإلعالن 
القرار  هذا  من  استغرابها  عن  الليبية  القدم  كرة 
خاصة وأن الالعبين تواجدا باستمرار في التشكيلة 
األساسية خالل التصفيات األفريقية الماضية، فيما 
على  الحصول  في  مشاكل  بوجود  البعض  عّلق 
األميركية،  المتحدة  الواليات  إلى  العودة  تأشيرة 
بقائمة  االلــتــحــاق  الالعبين  على  يصعب  مما 

المنتخب الليبي، وفًقا لموقع »العربي«.

البنزرتي
فــوزي  الليبي  للمنتخب  الفني  المدير  ــال  ق
البنزرتي، إنه يتحمل المسؤولية في كل فريق أو 

منتخب يتولى تدريبه، وال يعرف الهروب 
تصريحات  في  ــح  وأوض المسؤولية،  من 

أنه  الوطن«  روحها  »ليبيا  لقناة  تلفزيونية 
المنتخب  لالعبي  الفنية  اإلمكانيات  في  يثق 
قبل  المنتخب  مع  السابقة  تجربته  وأن  الليبي، 
من  التجربة  خوض  على  شجعته  سنوات  عشر 
بعد  سيكون  معسكر  أقرب  أن  وتابع  جديد. 
وأنه  المحترفين،  الالعبين  التزامات  معرفة 
من الصعب لعب أي مباراة دولية ودية لقرب 
موعد مباراة تونس في تصفيات بطولة األمم 

األفريقية الـ»كان« الشهر المقبل.

الترهوني
أكد المدير اإلداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، 
اإلداريــة  اإلجـــراءات  أنهى  أنه  الترهوني،  كمال 
)المحليين  الوطني  المنتخب  بالعبي  الخاصة 
تونس  لمواجهتي  اســتــعــداًدا  والمحترفين(، 
وتنزانيا، وقال في تصريح لـ»الوسط« إن معسكر 
بالنسبة  الثالثاء  يوم  من  بدأ  الوطني  المنتخب 
مع  ارتباط  له  ومن  المحترفون  أما  للمحليين، 
من  ـــ8  ال من  ابتداء  تباعا  سيحضرون  فرقهم 
نوفمبر، ومسموح لهم بااللتحاق بمنتخباتهم في 

الفترة من 10 إلى 20 من الشهر الجاري.

● حمدو الهوني ● مفتاح طقطق ● على معتوق

● البنزرتي

● تدريبات المنتخب الوطنى

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط- الصديق قواس

● أبوراس
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 كل شيء  

خطاب الكراهية

من سرق ليبيا؟
أحمد الفيتوري

السبت 2019/11/9 يصادف ذكرى رحيل المحامي والسياسي علي الديب، 
الذي رفع في 4/4/ 1954 دعوى قضائية بصفته رئيس المجلس التشريعي 

لوالية طرابلس الغرب، إلى المحكمة االتحادية العليا مبينًا عدم دستورية 
األمر الملكي بحل المجلس التشريعي لوالية طرابلس، وذلك لعدم توافر 
اإلجراءات الدستورية القانونية الصحيحة في إصدار المرسوم الملكي ألن 

رئيس الحكومة الليبية، في ذلك الوقت، محمود المنتصر لم يوقع على 
األمر الملكي. كان ذلك خلاًل قانونيًا في األمر الملكي، فحكمت المحكمة 

ببطالنه. كان ذلك أول اختبار للقضاء الليبي بعد االستقالل، فهي أول دعوى 
تنظر فيها المحكمة، لقى الحكم بقبول الطعن وعدم دستورية األمر الملكي 

ارتياحًا لدى عامة الناس والصحافة والمعارضة السياسية داخل مجلسي 
الشيوخ والنواب. لم يكن الديوان الملكي راضيًا على حكم المحكمة 

االتحادية العليا وكذلك والي طرابلس الذي حرك متظاهرين منددًا بالقرار 
أمام جمع من المتظاهرين فتجمهروا أمام المحكمة.

ذكرى رحيل على الديب
على مدى ثمانية أيام غاص أبطال مركز اآلثار البحرية 

األجداد  الماء الستكشاف كنوز  الليبية، تحت  اآلثار  بمصلحة 
طلميثة. مدينة  في 

اآلثار  الفريق بقيادة رئيس مركز  التي نفذها  المهمة 
البحر بنحو  البحرية، خالد دخيل، شملت منطقة عمل داخل 

المسح  أعمال  كيلومتر، شملت  وبعرض نصف  كيلومتر 
اللقى  واالستكشاف والتوثيق، وأسفرت عن عدد هائل من 

األثرية، التي تمثل جزءا من حياة األسالف.
بالتعاون  وتدريبية،  فنية  المهمة ألهداف  كما نظمت 

مع مصلحة  العاملة  الفرنسية  البعثة  رئيس  مع  والتنسيق 
أقيم  المهمة، ومؤخرا،  أداء  اآلثار، لالستعانة بمعداتهم في 
الهجرة  البحرية، بمقر جهاز  الحفرية  العملية  حفل في ختام 

بطلميثة. الشرعية  غير 

كنوز طلميثة
الغارقة.. تطفو

+H5

»بوينغ«: الكبسولة 
الفضائية جاهزة

سالمة  اختبار  بوينغ  شركة  أجرت 
غير  الفضاء  لكبسولة  ناجحا 

- سي.إس.تي ستارلينر  المأهولة 
لنقل  تطويرها  يجري  التي   ،100

الفضاء  محطة  وإلى  من  الفضاء  رواد 
لية. لدو ا

المظالت  إحدى  أن  رغم  ذلك  يأتي 
خالل  تنفتح  لم  للكبسولة  الثالث 

الناطق  بليشر  تود  وأوضح  االختبار، 
المظالت  من  واحدة  أن  بوينج  باسم 

يسمى  ما  خالل  تنفتح،  لم  الثالث 
نظام  في  المنصة  تثبيط  باختبار 

األمان  بر  إلى  الطاقم  لدفع  مصمم 
الطوارئ. حالة  في 

السابق  »من  الناطق  وقال 
كل  فتح  عدم  سبب  تحديد  ألوانه 
ومع  الرئيسية...  الثالث  المظالت 

المظالت  من  اثنتين  نجاح  ذلك 
لمعايير  بالنسبة  مقبول  أمر  الثالث 
وأضاف  الطاقم«.  وسالمة  االختبار 

يوم  صباح  جري  الذي  االختبار  أن 
عام. بشكل  ناجحا  كان  اإلثنين 

أقوالهم

قررنا فتح حوار مع ليبيا بشأن حرس 
السواحل، ومراكز إيواء المهاجرين.

وزير الدفاع اإليطالي
لورينزو غويريني

الحاجة ملحة إلى خطاب متوازن 
بمزيد من العقالنية، في مواجهة 

خطاب الكراهية.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

الصراع المستمر في ليبيا يقوض 
الحرب األميركية - الليبية المشتركة 

ضد اإلرهاب.

السفير األميركي لدى ليبيا
ريتشارد نورالند

مساعدة البلديات الليبية لتتولى 
مسؤوليات جديدة مثل التخطيط 

الحضري وإدارة الموازنة.

السفير األلماني لدى ليبيا
أوليفر أوفتش

ليبيا األمس

وداعا ماري الفوريه
توفيت المغنية والممثلة الفرنسية - السويسرية ماري الفوريه السبت، في منطقة 

جونولييه بسويسرا عن 80 عاما.
ماري  ابنة  أزويلوس  ليزا  للمخرجة  اإلعالمي  الملحق  سوغال  دومينيك  وقال 
الفوريه إن »ماري الفوريه توفيت السبت في جونولييه. ابنتها أبلغتني بذلك للتو«.

ولم يُكشف سبب وفاة الفنانة صاحبة أغنيات معروفة بينها »فندانج دو المور« 
و»فيان فيان«.

»تويتر« على هذا  عبر حسابه على  ريستر  فرانك  الفرنسي  الثقافة  وزير  وعلق 
النبأ، قائال »ماري الفوريه كانت تجسد شكال من أشكال الحرية التامة. الحرية في 
وحدهما  والشغف  الحب  واضعة  عاشتها  التي  حياتها  في  الحرية  الفنية،  خياراتها 

بوصلة لها«.
وهنري  لوتنر  جورج  بينهم  كثر  مخرجين  مع  أفالم  في  الفوريه  ماري  وشاركت 

دوفيل  وميشال  دوفير  غرانييه  وبيار  فيرنوي 
وجان بيار موكي.

أسطواناتها  أولـــى  ــدرت  وصـ
»لــي  ــوان  ــعــن ب  1963 ســنــة 

لتتوالى  المــور«،  دو  فندانج 
الناجحة  إصداراتها  بعدها 

بينها  الضاربة  وأغنياتها 
إيه  بــوريــس  ــان،  ــف »إي

أنيجيه  ــل  و»إي مــوا« 
سور يسترداي« التي 
ــن خــالل  وجــهــت م

تحية لفرقة بيتلز.

- 1
ليبيا بالد مسروقة، إلى درجة أن ال أحد يذكرها، تنبهوا لمن يتكلم عن 
الحديث،  يتم  أن  إلى درجة  العربي،  المغرب  أو من يذكر  أفريقيا،  شمال 
عن الدول النفطية دون ذكرها، عن الربيع العربي، عن األحوال الجوية، 
يذكر  خلون،  سنة  لخمسين  البالد،  هذه  ينكر  من  الليبيين  من  إن  بل 
القذافي وأفعاله الغرائبية، دون أن ينسب لليبيا، هو نفسه كان مبسوطا 
يكن  فلم  االنبساط،  ذلكم  يشاركونه  الليبيين  من  الكثير  ولعل  بذلك، 
أي  على  له،  وطن  ال  وأن  النسب،  فقدانه  على  يؤسف  حتى  طيبا،  ذكره 

حال.
في  والجزائر،  تونس  وحتى  السودانيون،  العراقيون،  اللبنانيون، 
من  ضد  جميعا،  متظاهرين  خرجوا  العربي،  الربيع  من  الثانية،  الموجة 
سرقوا مال بلدانهم، لكن لم يجرؤ أحد، من لصوص المال، وحتى سراق 
السلطة، على سرقة البالد، لكن ليبيا تمت سرقتها، دون أن يعترف أحد 
مسروقة،  بالد  كبرى:  جريمة  هناك  بأن  اعتراف،  أي  حتى  وال  بالسرقة، 
تاريخ  من  الرابع  الكتاب  حجم  في  النفط،  الجغرافيا،  في  ليبيا،  حجم  في 
هيردوت، في حجم شيخ الشهداء عمر المختار، أرض رئيسة، في الحروب 
المتحدة  األمم  فيه  ساهمت  استقالل  والثانية،  األولى  األوربية  الكبرى 
1949م. نوفمبر  استقالال، في  دولة  لمنح  تاريخها،  قرار في  بأول  أيضا، 

هذه السرقة جعلت من ليبيا بالدا مفقودة، كما قارة أطلس، أو فلسطين 
وأسموها  الدين،  في  يختلفون  منها،  لمواطنين  غيتو  أوروبا:  جعلتها  ما 
المتحدة،  األمم  في  مقعد  بعلم،  دولة  المسروقة،  ليبيا  لكن  إسرائيل، 
وهلم  سالمة!....  غسان  يدعى  ساٍم  ومندوب  سفر،  جواز  دولي،  اعتراف 

جرا.
- 2

إذا كانت ليبيا دولة مسروقة، فلم يعترف أحد بذلك، سكانها أنفسهم، 
التي يعيشون، رغم  والمعاناة  المكابدة  اهتمام، رغم  أي  ال يولون ذلك 
فسرقة  اإليطالي،  االحتالل  منذ  الكثير،  أجلها  من  فداء  قدموا  أنهم 
2011م،  فبراير  ثورة  ثم  1969م،  سبتمبر  أول  في  للسلطة  القذافي 
ثورة  في  العظيمة  هبتهم  منذ  يعيشونه  وما  مشهودة،  ثورة  كانت  ما 
فبراير، التي منذها وورثة القذافي، يعيثون في البالد فسادا، مساهمين 
ودولي  إقليمي  بدعم  حسيب،  وال  رقيب  دون  ليبيا،  سرقة  توكيد  في 
الليبية،  المسألة  مع  يتعاملون  والدولي،  اإلقليمي  إن هؤالء:  بل  معلن، 
والرومان  الفرنجة  يتناطح،  هذا  وعلى  شعب،  دون  أرض  ليبيا  أن  على 
وحتى العثمانيون، من أجل ضمها لممتلكاتهم، بفجاجة عصر االستعمار 

القديم.
وهذا يجعل ليبيا غنيمة، سرقت منذ زمن، والعراك حولها، ما يجعلها 
تظهر بين الحين واآلخر، خاصة حين يفكر ترامب، القائد الحالي لدولة 
يفعل  ولذلك  لخليفته،  وأخري  لبغدادي  تارة  كمأوى  الدولي،  اإلرهاب 
مجهولة  حربية  طائرات  لتجريب  وساحة  مرمى  بجعلها  ريغان،  كسلفه 
من  منهم،  إرهابيين  واختطاف  األفراد،  لقتل  مستحدثة  وقنابل  النسب، 

مدنها وشوارعها وفي وضح النهار.
ساهم هذا كله، في جعل الليبي، في حالة انتظار لـ )غودو(، من يأتي 
وال يأتي، فحينا يعتبرون )غسان سالمة( البشير بالمجيء، وحينا آخر بأنه 
الال  الحل  أن  حالة  باستماتة،  يعيشون  هذا  ومن  مجيء،  بالال  البشير 
حل. وكأن ليبيا المسروقة ليست بالدهم، وأنهم ليسوا هم، من سُرق 
يومهم وغدهم، من سرقت روحهم، وأن ما يقدم إليهم، من المتحاربين 
مجرد  أحالم،  أضغاث  الخارج،  في  موكليهم  ومن  الداخل،  في  بالوكالة 
سراب، رغم أنهم أبناء الصحراء الكبرى، وبالتالي خير العارفين بالسراب.

بجريمته،  يفصح  لن  ليبيا،  سرق  ومن  ليبيا،  سرقة  من  المستفيدون 
بل سيطلق الحجب، فالدخان ما يعمي البصر، ويذهل البصيرة، فتشييد 
محافل للكالم في الكالم، لتصم اآلذان ويغشى العقل، فيكون رسولهم 
)غسان سالمة(، خير مبدد لكل جهد ووقت ومال، فاألمم المتحدة قدمت 
المنحة  وتلكم  الرجال،  غير  ورجال  الزمن،  غير  زمن  في  منحة،  مرة  لنا 
فيه  يتحكم  ما  السبراني،  العصر  لم تعد من مهامها، في  يتيمة،  فرصة 

)ترامب( بتغريدة، يغردها ويغرد عكسها في اآلن.
بذا وغيره ما نعرف، ليبيا مسروقة منذ نصف قرن، ولم نستعدها رغم 
محاولة فبراير، ومادامت مسروقة فال وجود لنا، وحتى )نكون أو ال نكون(، 
فعال  ليس  فالعويل  ينجينا،  لن  حالنا  هجاء  فإن  شكسبير،  قولة  حسبما 
على أي حال، وما أصعب أن يكون الكائن، من المهد إلى اللحد، فما بالك 

باستعادة ليبيا المسروقة.

هذا كله، جعل 
الليبي، في حالة 

انتظار لـ )غودو(، 
من يأتي وال 
يأتي، فحينا 

يعتبرون )غسان 
سالمة( البشير 

باملجيء، وحينا 
آخر بأنه البشير 

بالال مجيء.

ماذا يعني؟

متى يمكن أن ينتهي؟

مـن المستفيد منه؟

لماذا يتورط فيه بعض الفئات؟

أيــن يجد المناخ المناسب النتشاره؟

كيف يمكن مواجهته والحد من تأثيره؟

هرمون الذكورة 
مؤشر على السرطان

 200 تشير دراسة أجريت على أكثر من 
ألف رجل بريطاني إلى أن هرمونين 

اثنين، رصدا في فحص بسيط للدم، 
بسرطان  اإلصابة  بخطر  التنبؤ  يمكنهما 

البروستاتا.
ووجدت الدراسة أن الرجال 

أعلى من  الذين لديهم مستويات 
المعروف باسم  الذكورة،  هرمون 

أكثر  كانوا  دمائهم،  في  التستوستيرون، 
%18 لإلصابة بسرطان  عرضة بنسبة 

الذين  بأولئك  مقارنة  البروستاتا 
لديهم مستويات أقل من الهرمون في 

دمائهم.
أما الذين لديهم مستويات أعلى من 
هرمون يسمى »IGF-I« فشهدوا زيادة 

%25 مقارنة بأولئك  الخطر، بنسبة  في 
أدنى مستويات. لديهم  الذين 


