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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مغامرون ليبيون في
 »الطريق إلى داكار«

ص16

إنتاج ليبيا

فضاء

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفى صنع اهلل، أمس األربعاء، إن ليبيا 
تضخ 1.25 مليون برميل يوميًا من النفط.

جاءت تصريحات صنع اهلل خالل مؤتمر 
عقد في العاصمة التونسية، بشأن عمل 

المؤسسة والمشاريع التي تنفذها. وتسعى 
المؤسسة إلى زيادة متوسط اإلنتاج 

اليومي إلى 1.6 مليون برميل في العامين 
المقبلين، وهي الكمية التي كانت تنتج 

قبل العام 2011.

تريليون 7.9
دوالر

خسائر العالم المتوقعة في 2050 جراء 
التغير المناخي

نفط

كل شيء

الحطام الفضائي

قريبا في ليبيا
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04

08   كعكة االستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيني

12

احتياجات القطاع الصحي على مائدة  املجلس الرئاسي

عالم الصادق النيهوم.. اقتباسات ومالمح من السيرة

بومبيو

بيان الخارجية األميركية يعيد التساؤل حول دور  واشنطن في ليبيا

على  الــحــرب  مــن  األمــيــركــي  الــمــوقــف  سجل 
اعتبره  ما  األســبــوع،  هــذا  طرابلس  العاصمة 
الواضحة  واشنطن  دعوة  لخصته  تغيرًا  مراقبون 
على  هجومه  إلنــهــاء  الــوطــنــي«  لـ»الجيش 
المكالمة  منذ  مسبوق  غير  تطور  في  طرابلس، 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بين  الشهيرة 
في  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد 
الحد،  هذا  عند  التغير  يتوقف  ولم  الحرب،  بداية 
أمنية  بإصالحات  واشنطن  مطالبة  تبعته  بل 
أوساط  مخاوف  وسط  واقتصادية،  وعسكرية 

ليبية من تحول البالد إلى »سورية جديدة«.
من  وفد  زيــارة  واكــب  الــذي  األخير،  التطور 
محللين  دفع  واشنطن،  إلى  »الوفاق«  حكومة 
المقاربة  كانت  إذا  مــا  ــول  ح الــتــســاؤل  ــى  إل
تزايد  من  قلقًا  تعكس  الجديدة  األميركية 
كشف  خلفية  على  ليبيا،  في  الروسي  النفوذ 
القيادة  قوات  جانب  إلى  روس  مرتزقة  مشاركة 
العامة في حرب العاصمة طرابلس، أم أنه مجرد 
ربما  وموسكو  واشنطن  بين  »مناكفة سياسية« 
أخرى  ملفات  في  مساومات  طياتها  في  تحمل 
امتداد الختالف  أنه  أو  الشرق األوسط،  بمنطقة 
السياسة  والتوجهات بين مؤسسات صنع  الرؤى 
كل  أم  ترامب،  والرئيس  األميركية  الخارجية 

هذه األسباب؟
حكومة  وفد  زيــارة  مع  البداية  نقطة  كانت 
بوزارة  المفوض  برئاسة  واشنطن  »الوفاق« 
ــوزارة  ب والــمــفــوض  سيالة  محمد  الخارجية 
الجانب  بحث  حيث  باشاغا،  فتحي  الداخلية 
األمن  لتحقيق  التعاون  تعزيز  مسائل  الليبي 
اإلرهاب، كما  والتنسيق في مكافحة  واالستقرار، 
الوزاري  المؤتمر  أعمال  في  الليبي  الوفد  شارك 
تنظيم  ضد  الدولي  التحالف  في  األعضاء  للدول 

»داعش«.
الخارجية  وفي هذه األثناء، جاءت دعوة وزارة 
الوطني  »الجيش  الجمعة،  بيان  في  األميركية، 
وفي  طرابلس«،  على  هجومه  إنهاء  إلى  الليبي 
سيادة  »دعم  على  البيان  شدد  نفسه  السياق 
محاوالت  مواجهة  في  أراضيها  وسالمة  ليبيا 
الشعب  إرادة  ضــد  الــصــراع  استغالل  روســيــا 
الليبي«. وجرى التأكيد على الموقف نفسه خالل 
جوشوا  ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  نائب  لقاء 

النواب  مجلس  لرئيس  األول  والنائب  هاريس 
الدبلوماسي  أكــد  إذ  السبت،  النويري  فــوزي 
وسالمة  ليبيا  ســيــادة  ــالده  ب دعــم  األميركي 
بـ»محاوالت  وصفه  ما  مواجهة  في  أراضيها، 
الشعب  إرادة  ضــد  الــصــراع  استغالل  روســيــا 

الليبي«.
األميركي  التحذير  وصفت  »بلومبرغ«  وكالة 
العامة،  القيادة  قوات  لدعم  الروسي  الدور  من 
على  »الهجوم  منذ  واشنطن،  من  األقوى  بأنه 
متزايد  قلق  إلى  يشير  مما  أبريل،  في  العاصمة 
مصدرة  دولة  في  الروس  المرتزقة  نشر  بشأن 
»هذا  أن  معتبرة  أفريقيا«،  شمال  في  للنفط 
تدخل  أعقاب  في  الروسية  للقوة  بــروز  أحــدث 
األسد  بشار  الرئيس  جانب  إلى  حاسم  عسكري 

في سورية«.
سي«،  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أما 
األميركي  الموقف  على  الــضــوء  سلطت  فقد 
التذكير بأن »الواليات المتحدة  الجديد، وأعادت 

مكالمة  بعد  ليبيا  في  الموقف  عن  بنفسها  نأت 
وانضمت  الماضي،  أبريل  في  حفتر  مع  ترامب 

إلى الدعوات إلى وقف إطالق النار«.
عن  تحدثت  أميركية  صحفية  تقارير  كانت 
مجموعة  مــن  مــرتــزق   100 مــن  أكثر  ــول  وص
المعروف  بريغوزين،  يفغيني  برئاسة  »فاغنر« 
لتقديم  لتعاقده  بوتين«  »طباخ  باسم  أيضًا 
الطعام في الكرملين، إلى قاعدة أمامية في ليبيا 
المشير  لدعم  سبتمبر  من  األول  األسبوع  في 
العاصمة  حفتر، »الذي تعثرت قواته في ضواحي 

أبريل«. منذ 
في هذه الغضون، ينظر محللون باهتمام إلى 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  أعلنته  ما 
قناعتها،  عن  عبرت  المتحدة  »الواليات  أن  عن 
مكافحة  بأن  الوفاق،  حكومة  وفد  زيــارة  خالل 
إلى  االستقرار  وإعادة  الحدود  وتأمين  اإلرهاب 
اقتصادية  إصالحات  بحزمة  إال  تكون  ال  ليبيا 
حول  تساؤالت  أثار  ما  وهو  وأمنية«،  وعسكرية 

جرى  قد  كان  إذا  وما  اإلصالحات،  تلك  طبيعة 
تفاصيلها. بشأن  حديث 

على  المعروض  القانون  مشروع  أن  ويبدو 
اهتمام  محل  يــزال  ال  ليبيا  بشأن  الكونغرس 
أميركي كبير، ولم يدخل أدراج لجان الكونغرس، 
هذا  وتــطــورات  تفاصيل  استعراض  جــرى  إذ 
المشروع خالل لقاء رئيس اللجنة الفرعية للشرق 
الشؤون  للجنة  التابعة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
سيالة  مع  دوتش،  تيد  الكونغرس  في  الخارجية 

وباشاغا.
على الصعيد األمني، ال يزال وجود عناصر من 
تنظيم »داعش« في ليبيا موضع اهتمام أميركي 
الدفاع  بــوزارة  كبير  مسؤول  استبعد  إذ  بالغ، 
التنظيم  نشاط  عــودة  )بنتاغون(  األميركية 
 ،2016 العام  قبل  ما  مستويات  إلى  »داعــش« 
الغارات  في  مسلحيه  ثلث  التنظيم  فقد  بعدما 

الماضي. األخيرة في سبتمبر  الجوية 
ونقلت جريدة »ميلتري تايمز« األميركية، عن 
اشترط  المستوى،  رفيع  أميركي  دفاعي  مسؤول 
الجوية  القوات  »إن  قوله:  هويته،  كشف  عدم 
أربع  سبتمبر،  و30   20 بين  نفذت،  األميركية 
إرهابيًا   43 القضاء على  غارات جوية أسفرت عن 
من  مسلح   100 نحو  يــزال  وال  ــش«.  »داع من 

ليبيا. في  نشطين  التنظيم  عناصر 
األميركي،  الموقف  فــي  التطور  هــذا  ومــع 
السياسية  الصعد  على  الواسعة  والتحركات 
على  االشتباكات  تتواصل  واالقتصادية،  واألمنية 
محاور القتال في حرب العاصمة طرابلس. إذ لقي 
30 آخرون في  سبعة أشخاص مصرعهم وُأصيب 
وادي  منطقة  في  بسكويت  لمصنع  جوي  قصف 
وهو  طرابلس،  العاصمة  شرق  جنوب  الربيع، 
غسان  األممي  المبعوث  اعتبره  الذي  الهجوم 
حــرب«،  جريمة  إلــى  يرقى  أن  »يمكن  سالمة 

وأدانه االتحاد األوروبي.
األميركية  والتحركات  المواقف  بين  ومــا 
تتزايد  الليبية،  األزمــة  مسرح  على  المتالحقة 
التطورات  هذه  كانت  إذا  ما  حول  التساؤالت 
األزمة  في  وضوحًا  أكثر  أميركي  لظهور  مقدمة 
القلق  فرضها  آنية  تصريحات  أنها  أم  الليبية، 
التي تتحدث عن وجود  المعلومات  األميركي من 
الدولي  التوافق  غياب  يستمر  فيما  مرتزقة، 
برلين  مؤتمر  انعقاد  مؤجاًل  الليبية،  األزمة  حول 

المرتقب.

< وفد حكومة الوفاق مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، 13 نوفمبر 2019،             »خارجية الوفاق«

< أنيس سلتو يحاول المرور من مدافع تنزانيا

اإلرهاب  مكافحة  أن   ترى  أميركا 
تكون  ال  لليبيا  االستقرار  وإعادة 

اقتصادية  إصالحات  بحزمة  إال 
وأمنية« وعسكرية 

الجديدة..  األميركية  المقاربة 
هل تعكس قلقا من تزايد النفوذ 

الروسي أم أنها مجرد »مناكفة 
وموسكو واشنطن  بين  سياسية« 

العملية التعليمية ماذا وراء تراجع الدوالر في السوق املوازية؟
تبحث عن منقذ

فقدان  بشأن  التساؤالت  وتيرة  تزايدت 
 10.3% األميركي  الـــدوالر  صــرف  سعر 
في  الليبي  الدينار  مقابل  قيمته  من 
وحسب  شهرين،  خالل  الموازية  السوق 
الموازية،  بالسوق  ووسطاء  متعاملين 
فقد عزز الدينار الليبي مكاسبه مع تراجع 
 45 بنحو  األميركية  العملة  صرف  سعر 
قرشًا منذ منتصف سبتمبر الماضي وحتى 

20 نوفمبر الحالي.
الماضي،  سبتمبر  من  العشرين  ففي 
دينار،   4.34 الــدوالر  سعر  متوسط  بلغ 
بواقع  التراجع  نزيف  وقتذاك  بدأ  لكنه 
ما  إلى  ليهبط  يوميًا،  قرشين  أو  قرش 
 18( الماضي  اإلثنين  يوم  دنانير   4 دون 
دينار،   3.89 ثم   ،3.99 مسجاًل  نوفمبر(، 

أمس األربعاء.
وأرجع المحلل االقتصادي، علي الصلح، 
المالية  السنة  نهاية  إلى  االنخفاض  هذا 
األجنبي  النقد  تخصيص  عمليات  وانتهاء 
 6.6 بلغت  التي  األسر،  بأرباب  الخاصة 
وفق  الماضي  أكتوبر  حتى  دوالر  مليار 

حسابات المصرف المركزي.
وبدأت المصارف التجارية في العشرين 
األسر  أربــاب  منحة  صرف  أغسطس  من 
»المركزي«  أعلنها  التي  الحالي  للعام 

دوالر   500 بقيمة  نفسه،  الشهر  مطلع 
لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي.

أنه  إلــى  لـ»الوسط«  الصلح  ــار  وأش
األخرى  الداخلية  األسباب  بين  من  يأتي 
المحلي  النقد  ــرض  ع فــي  »انــخــفــاض 
استهداف  ــادة  وزيـ الليبي(،  )الــديــنــار 
االعتمادات  ضــخ  طريق  عــن  التضخم 
مليار   6.1 قيمتها  بلغت  التي  المستندية 
إلى  منبهًا  الماضي«،  أكتوبر  حتى  دوالر 
»اعتماد التجار على سياسة المضاربة في 

مثل هذه الظروف«.
الشحومي  المالي سليمان  الخبير  لكن 
يعاني جمودًا  األميركي  الدوالر  »إن  قال: 

إلى  مشيرًا  أيــام«،  عــدة  منذ  وتراجعًا 
الصرف  سعر  تعديل  بإشاعة  »التأثر 

التجاري«.
هــذا  أســبــاب  أن  مــحــلــلــون  ــرى  ــ وي
االنخفاض ال تقتصر على األوضاع النقدية 
خارجية  أسبابًا  أن  يبدو  إذ  البالد،  في 
السوق  في  الدوالر  صرف  سعر  على  تؤثر 
المعركة  »إن  الصلح:  ويقول  الموازية. 
التجارية بين الواليات المتحدة األميركية 
الدوالر،  صرف  سعر  على  تؤثر  والصين 
الدولتين  بين  المحموم  السباق  ظل  في 
على تحسين الصادرات والضغط من أجل 

السيطرة على األسواق«.

القاهرة – الوسطالقاهرة - الوسط
يواصل معلمو ليبيا اعتصامهم، حاملين 
الفتات تحمل مطالبهم وفي مقدمتها: 
زيادة الرواتب، وفق القرار الصادر بذلك 
من مجلس النواب. ومع احتدام األزمة، 
وسط تعثر العام الدراسي الجديد، ثمة 
مساع حكومية لتقديم حلول لمحاصرة 
الوضع حتى ال يتفاقم، وعلى أمل إنقاذ 

العملية التعليمية. وصرحت الناطقة 
باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا 

ياسمين العسبلي إلى »الوسط« بأن 
اإلضراب مستمر لحين تنفيذ المطالب. 

وفي المقابل، شكر وزير التعليم المكلف 
بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، 
المعتصمين الذين رفضوا تسييس 

االعتصام. وقال زايد في حوار تلفزيوني 
إن لقاءاته مع ممثلي المعلمين، كانت 

فعالة وسادتها روح الشفافية والصراحة، 
وإنها شهدت التأكيد على عودة الثقة 

بين مؤسسات الدولة كافة.
وفي سياق قريب، أثار قرار وزارة التعليم 

بحكومة الوفاق، منح راسبي التعليم 
الثانوي، 25 درجة إضافية، بسبب ظروف 

عدم االستقرار الراهنة، ردود فعل متباينة 
بين مؤيد ومعارض.

التفاصيل صـ 4

طرابلس، بنغازي، عواصم - الوسط

وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو في 
موقف ال يحسد عليه، فالنيران الصديقة 

تضعف مركزه السياسي قبل هجمات 
الخصوم.

االنتقادات تحاصر عميد الدبلوماسية 
األميركية ألنه لم يعترض 

على السماح لعمل 
دبلوماسي مواز بإدارة 

العالقات مع أوكرانيا 
برعاية المحامي 

الشخصي للرئيس 
دونالد ترامب.

في المقابل 
فإن الرجل 
ذا الخمسة 
والخمسين 

عاما هو واحد 
من أعمدة 

سياسة سيد 
البيت األبيض، 
وموضع ثقته، 

لكن
ما يميز بومبيو 

أنه جمع 
االستخبارات 

والمال واألعمال 
والعسكرية في سيرة 

ذاتية واحدة، لكن 
هل تفلح هذه السوابق 

العملية في انتشاله من 
هذا المأزق؟

صراع عروش بني 
السالطني العثمانيني 
واملماليك في ملحمة 

»ممالك النار«
13

14

دعوة إلى وقف »الهجوم« على طرابلس.. وتحذير من »محاوالت« روسية

تنزانيا،  منتخب  على ضيفه،  الطاولة  قلب  في  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  نجح 
ليحقق فوزًا مهمًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء 
منافسات  ضمن  التونسية،  المنستير  بمدينة  جنات  بن  مصطفى  ملعب  على  الثالثاء 
الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس األمم 
األفريقية المقبلة بالكاميرون )كان 2021(. وكاد سيناريو مباراة الجولة االفتتاحية أمام 
زمن  من  مبكر  وقت  في  جزاء  ركلة  على  التنزاني  المنتخب  تحصل  حين  يتكرر  تونس 
لالقتراب  والمبادر  السباق  هو  منتخبنا  كان  حين  اللعب  سير  على عكس  جاءت  المباراة 
من شباك تنزانيا، لكنه أضاع أكثر من فرصة هدف محقق ليتيح الفرصة للفريق التنزاني 

للتقدم على صعيد النتيجة من ركلة جزاء.
انتفاضة  وشاهدنا  طويلة  غفوة  بعد  الصحوة  ــدارك  ت الوطني  المنتخب  ولكن 
سند  المدافع  بنجاح  نفذها  جزاء  ركلة  عبر  الثاني  الشوط  خالل  قوية  و»ريمونتادا« 
للشباك  للوصول  ورغبتهم  إصرارهم  من  وزاد  لزمالئه  الثقة  بها  أعاد  الذي  الورفلي، 
التنزانية مرة ثانية، ونجحوا في ذلك عن طريق المهاجم أنيس سلتو الذي نجح أخيرًا بعد 
إهداره ومبالغته في إهدار الفرص ليتمكن من العودة بمنتخبنا من بعيد، مسجاًل هدف 
الفوز الثاني في آخر عشر دقائق من عمر المباراة، ليحقق »فرسان المتوسط« انتصاره 
األول وحصد أول ثالث نقاط ليعوض إخفاقه في جولته االفتتاحية أمام تونس متصدرة 
المجموعة التي حققت فوزها الثاني ضمن الجولة ذاتها خارج ملعبها على غينيا كوناكري 

التي أصبحت متذيلة المجموعة دون نقاط.

»الفرسان« في دائرة املنافسة األفريقية موقتًا

قال رائد فضاء بوكالة الفضاء األوروبية، 
توماس ريتر، إن األقمار الصناعية في 

الفضاء مجبرة بشكل متزايد على تنفيذ 
مناورات لتجنب االصطدام بالحطام 

الفضائي. وأضاف، في منتدى الشركات 
الذي عقد الثالثاء بمدينة بريمن األلمانية، 
»هناك الكثير من بقايا الحطام في الفضاء 
حولنا اآلن«، مشيرًا إلى تفاقم هذا الوضع 

بشكل خطير في العقود األخيرة، وسوف 
يستمر بشكل مأساوي في المستقبل.

مصر تتأهل 
لألوملبياد للمرة
الـ 12 في تاريخها



مجموعة  ضم  اإلنسان  لحقوق  السينمائي  إيراتو  مهرجان  إدارة  أعلنت 
المسابقة. ضمن  الدولية  األفالم  لفئة  األفالم  من  جديدة 

بموقع  للمهرجان  الرسمية  الصفحة  عبر  المهرجان  إدارة  وقالت 
 IN« البوسني  الفيلم  اختارت  إنها  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 

 »  relaxe« المغربي  والفيلم  ماجر،  مايالنا  للمخرجة   ،»MANUS TUAS
للمخرجة   ، ديكواتيه«  »كفن  المصري  والفيلم  بنخدة،  إبراهيم  للمخرج 

دجيمل،  فوزي  للمخرج   ،»Thin line« التونسي  والفيلم  كمال،  نانسي 
مايا مصطفى  للمخرجة   ،»It's Not Over Yet« الموريتاني  والفيلم 

غالي. صفاء  للمخرجة   ،»02 »جانفي  التونسي  والفيلم  خوي، 
المهرجان  أن  اإلنسان  لحقوق  السينمائي  إيراتو  مهرجان  ولفت 

المقبل. ديسمبر  و28   24 بين  الفترة  في  طرابلس  بمدينة  سينطلق 

تواصـل 02

ليـش البـساطـه راحـت *** وليش الطيابه من القلوب انزاحت
وليش المحنه سيبوها طاحت *** تما رفيق العمر كي الغريب

ليش الشهامه ناقصه مفقوده *** وحتى احبال الود مي مشدوده

والمثقفين  والحقوقيين  واإلعالميين  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
حيث  »# ال_لخطاب_الكراهية «،  هاشتاغ  االجتماعي  التواصل  بموقع 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  في  وخطيرا  كبيرا  رواجا  الكراهية  خطاب  وجد 
كانت  و»تويتر«،  بـ»فيسبوك«  الليبية  والصفحات  اإللكترونية،  والمواقع 

الليبية. األزمة  تعقيد  في  وخيمة  نتائج  له 
استمرار  في  إلكترونية  جيوش  من  الصفحات  هذه  أصحاب  وأسهم 
السياسي  االصطفاف  جانب  إلى  الحسابات،  وتصفية  والثأر  العنف  أعمال 

واألفراد. العائالت  مستوى  إلى  الضرر  وصل  بل  والمناطقي،  والجهوي 
والتوصيفات  المفردات  من  مزيدا  الكراهية  خطاب  قاموس  ويسجل 
في  الفتاكة  األسلحة  أحد  ليصبح  الخطاب  هذا  تكرس  التي  والنعوت، 
هذا  سيخلفها  التي  اآلثــار  هو  واألخطر  أنفسهم،  ضد  الليبيين  حروب 
ليس  شرخ  إحداث  في  بالفعل  تسبب  أو  سيسبب  أنه  بمعنى  الخطاب، 

ليلتئم. طويل  وقت  إلى  احتاج  ربما  المجتمع،  نسيج  في  بالبسيط 

»سنابتشات«  شبكة  تدقق 
اإلعالنات  في  االجتماعية 

عبرها  المنشورة  السياسية 
على  انطوائها  عدم  من  للتأكد 
أكدت  ما  على  تضليل،  أو  كذب 

لم  التي  »سناب«،  مجموعة 
المحببة  الخدمة  هذه  تعتمد 
استراتيجية  المراهقين  لدى 

بأكثرية  تسمح  التي  »فيسبوك« 
في  حتى  السياسية  اإلعالنات 
وال  كذب،  على  انطوائها  حال 

»تويتر«  من  المعتمدة  تلك 
اإلعالنات  هذه  حظر  تعتزم  التي 

رئيس  وقال  تقريبا.  بالكامل 
العام  ومديرها  »سنابتشات« 

نشرتها  مقالة  في  شبيغل  إيفان 
بكل  »ندقق  سي«،  بي  أن  »سي 
السياسية«،  فيها  بما  اإلعالنات 
»ما  الشاب  المدير  وأضاف  حيث 

موقع  إيجاد  هو  فعله  نحاول 
منصتنا،  على  السياسية  لإلعالنات 

عددًا  نطال  لكوننا  خصوصًا 
واألشخاص  الشباب  من  كبيرًا 

االقتراع  مخولين  باتوا  الذين 
من  يتمكنوا  أن  نريد  حديًثا، 

السياسي  النقاش  في  االنخراط 
مثل  بأمور  نسمح  لن  لكننا 

اإلعالنات«. هذه  في  التضليل 
»سنابتشات«  وتحظر 

المضللة  السياسية  اإلعالنات 
فريق  لديها  كما  الكاذبة  مكلف أو 

للتأكد  المدفوعة  الرسائل  من التدقيق 
الشبكة. قوانين  تخترق  ال  أنها 

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 209 24 ربيع األول 1441 هــ

21 نوفمبر 2019 م

حظي مقطع فيديو لرئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بمتابعة 
التواصل  وصفحات  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو  موقع  على  كبيرة 

االجتماعي.
حيث ظهرت جاسيندا أرديرن وهي تحاول الفوز في تحد مع رفاقها 
إنجازات  كل  فقط  دقيقتين  في  تذكر  أن  هو  التحدي  الحكومة.  في 

حكومتها خالل عامين. لم تكف الدقيقتان لسرد كل اإلنجازات.
أنها  البعض  علق  حيث  مختلفة،  فعل  ردود  أرديرن  جاسيندا  وأثارت 
كيف  وزرائنا  رئيسة  تصبح  لو  »تصور  متسائلين:  جدا«،  »رائعة  كانت 
والضمان  والتعليم،  الصحة  ودعمت  عــززت  حيث  حالنا؟«،  سيصبح 

االجتماعي وقللت الجرائم، ولم تتحدث عن الصعوبات وعن عنق زجاجة.

فيديو رئيسة وزراء نيوزيلندا يحظى بمتابعة كبيرة
»سنابتشات« تدقق باإلعالنات 

السياسية على شبكتها

#هشـتاغ

 # ال_لخطاب_الكراهية 

قالت شركة »تويتر« إن حظرها لنشر اإلعالنات السياسية 
على منصتها سيشمل اإلشارة إلى مرشحين سياسيين 

أو تشريعات وإنها لن تسمح بإعالنات تساند نتائج 
محددة لقضايا اجتماعية وسياسية، وكان موقع التواصل 
االجتماعي الشهير قد أعلن أول مرة عن حظر اإلعالنات 

السياسية الشهر الماضي، ولم يذكر من قبل تفاصيل عن 
السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعالنه األخير أنه سيعرّف المحتوى 
السياسي بأنه أي شيء يشير إلى »مرشح أو حزب سياسي 
أو مسؤول حكومي معين أو منتخب أو انتخاب أو استفتاء 

أو تصويت أو تشريع أو توجيه أو الئحة أو نتيجة إجراء 
قانوني«. وأوضحت »تويتر« أنها ستستخدم مزيجا من 

األدوات التكنولوجية اآللية والفرق البشرية لتفعيل 
السياسات اإلعالنية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت 

تشتد فيه حمالت الدعاية النتخابات الرئاسة األميركية 
المقررة في نوفمبر 2020 وسط ضغوط متزايدة على 

شركات وسائل التواصل االجتماعي لوقف قبول إعالنات 
تنشر معلومات زائفة قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان جاك دورسي رئيس »تويتر« التنفيذي قال في إعالنه 
عن حظر اإلعالنات السياسية »نعتقد أن الوصول للرسالة 

السياسية يجب أن يكون بالجهد ال بالشراء«.

»تويتر« تشدد الحظر على 
اإلعالنات السياسية

مهرجان إيراتو السينمائي يضم 
أفالما دولية جديدة للمسابقة

خلل أمني خطير
في »واتساب«

حذرت شركة »فيسبوك« األميركية، من خلل أمني جديد 
في تطبيق المراسالت الشهير »واتساب«، يتيح للمتسللين 

اختراق أجهزة مستخدمي تطبيق التراسل األوسع انتشارا 
في العالم، بل وسرقة معلومات مهمة منها، ووفقًا لشبكة 
سكاي »نيوز عربية«، بإمكان المهاجمين عن طريق الخلل 

إرسال ملفات فيديو »MP4« للضحايا، وفي حال فتحها تصيب 
أجهزتهم بأضرار قد تصل إلى منع اتصالها باإلنترنت.

كما يمكن استغالل الثغرة الجديدة في تسخير أجهزة 
الضحايا لصالح المهاجمين، أو سرقة معلومات وأسرار مهمة 
مثل تفاصيل الحساب المصرفي، وحسب »فيسبوك«، الشركة 

التي تمتلك تطبيق »واتساب«، يمكن أن يصيب هذا الخلل 
مستخدمي هواتف »أندرويد« أو »أيفون« على حد سواء، لكن 

ممن لديهم نسخ قديمة نسبيا من »واتساب«.
وتنصح الشركة بتحديث فوري لتطبيق »واتساب«، وتنزيل 
آخر نسخة منه في أقرب وقت ممكن، كما تحث المستخدمين 

على عدم فتح أي ملفات فيديو مشكوك فيها، ويعد 
»واتساب«، الذي يعتمد عليه ما يزيد على ملياري شخص على 

مستوى العالم، تطبيق المراسالت األوسع استخداما، ويتميز 
بأنه األسهل واألكثر أمانا.

كلمة1000

• الفارسة مروة نجم بطلة مسابقة فارسات بنغازي.

إطالق خدمة »فيسبوك باي« للدفع
الرقميـة  عملتهـا  بيـن  عالقـة  وجـود  عـدم  »فيسـبوك«  أعلنـت 
تحـوي  التـي  بـاي«،  »فيسـبوك  للدفـع  وخدمتهـا  »ليبـرا«  المنتظـرة 
أطلقتهـا  التـي  المختلفـة،  تطبيقاتهـا  فـي  موجـودة  خصائـص 
بشـراء  السـماح  بـاي«  »فيسـبوك  شـأن  ومـن  الماضـي،  الثالثـاء 
»إنسـتغرام«،  أو  »فيسـبوك«  عبـر  مباشـرة  بصـورة  منتجـات 
المـال  إرسـال  أو  التبرعـات  لجمـع  حمـالت  فـي  بالمشـاركة  وأيضًـا 

»مسـنجر«. المحادثـة  تطبيـق  عبـر  األصدقـاء  إلـى 
وسـيتمكن المسـتخدمون إذا مـا رغبـوا فـي ذلـك، إدخـال وسـيلة 
بـال«  »بـاي  حسـاب  أو  مصرفيـة  )بطاقـة  لديهـم  المفضلـة  الدفـع 
مثـال( مـرة واحـدة فقـط، وفـق »فرانـس بـرس«، وأوضحـت ديبـورا 
باليـس«  »ماركـت  منصـة  المكلفـة  »فيسـبوك«  رئيـس  نائبـة  ليـو 
بينهـا  شـركات  مـع  بالشـراكة  تعاَلـج  »المدفوعـات  أن  الشـبكة  عبـر 
مطلـع  وفـي  العالـم«.  حـول  أخـرى  وشـركات  وسـترايب  بـال  بـاي 
أكتوبـر، انسـحبت خدمـات الدفـع »بـاي بـال« و»سـترايب« )إضافـة 
»ليبـرا«،  مـن  أخـرى(  وشـركات  و»ماسـتركارد«  »فيـزا«  إلـى 
المتزايـد  الضغـط  إثـر  »فيسـبوك«،  مـن  الرقميـة  العملـة  مشـروع 

والخـارج. المتحـدة  الواليـات  فـي  الناظمـة  الهيئـات  مـن 
محتملـة  خبيثـة  اسـتخدامات  مـن  قلقهـا  عـدة  سـلطات  وتبـدي 
للمجموعـة  السـيئة  السـمعة  عنـد  خصوصًـا  متوقفـة  للعملـة، 
البيانـات  وحمايـة  السـرية  صعيـد  علـى  العمالقـة  األميركيـة 
اإلنترنـت  عبـر  بيـان  فـي  ليـو  ديبـورا  شـددت  كمـا  الشـخصية، 
ماليـة  تحتيـة  بنيـة  أسـاس  علـى  ُأنشـئت  بـاي  »فيسـبوك  أن  علـى 
كاليبـرا  محفظـة  عـن  منفصلـة  وهـي  أصـال،  موجـودة  وشـراكات 

ليبـرا«. شـبكة  فـي  ستسـتخدَم  التـي 
اسـتخدام  اإلمـكان  فـي  الحالـي، سـيصبح  األسـبوع  مـن  واعتبـارًا 
المتحـدة  الواليـات  فـي  »مسـنجر«  تطبيـق  عبـر  بـاي«  »فيسـبوك 
شـراء  عـن  فضـال  لأللعـاب،  وشـراء  أمـوال  حشـد  عمليـات  إلجـراء 
بعـض  وشـراء  أفـراد  بيـن  أمـوال  وتحويـل  للمناسـبات  تذاكـر 

باليـــــس«. »ماركــــت  علـى  المنتجـات 
خدمـة  جعـل  نعتـزم  الوقـت،  »مـع  ليـو:  ديبـورا  وأضـــافت 
أماكـن  وفـي  األشـخاص  مـن  أكبـر  لعـدد  متوافـرة  بـاي  فيسـبوك 

وواتسـاب«. إنسـتغرام  يشـمل  بمـا  أكثـر، 
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موقف أميركي ثابت من مكافحةتحذيرات »مكررة« من التدخل األجنبي
 اإلرهاب وتدفقات النفط في ليبيا

ليبيا،  في  للدعم  بعثتها  رئيس  المتحدة  األمم  مبعوث  اطلع 
غسان سالمة أعضاء مجلس األمن الدولي، اليوم االثنين، على 
تطورات األوضاع في ليبيا، مؤكدا أن البعثة تسابق الزمن من 
أجل التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن ينقذ أرواح الكثيرين، 
رغم التصعيد الخطير األخير في األعمال العدائية في طرابلس 

وما حولها.
غضب  عن  األمــن  مجلس  إلى  إحاطته  في  سالمة  وأعــرب 
بسبب تعرض أحد مصانع البسكويت في حي وادي الربيع جنوب 
طرابلس لقصف جوي خلف ضحايا من المدنيين من بينهم 10 
قتلى وأكثر من 35 مصابا غالبيتهم من المهاجرين واثنين من 
الليبيين، مشيرا إلى أن البعثة تتقصى الحقيقة على األرض، كما 

حذر من أن »هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب«.
الوضع الميداني

طرابلس  جنوب  في  المواجهة  خطوط  وضع  سالمة  ووصف 
بأنه »كثير التقلب«، مجددا تحذيرات سابقة من أن » المخاطر 
ومتزايد«.  جلي  بشكل  األجنبي  للتدخل  المباشرة  والعواقب 
حيث بات »اشراك المرتزقة والمقاتلين من الشركات العسكرية 
الخاصة يشهد تزايدًا مستمرًا لسد الثغرات الناجمة عن نقص 
العامل البشري«، منبها إلى أن اقحام هؤالء المقاتلين من ذوي 

الخبرة »يؤدي إلى اشتداد حدة العنف«.
نيران  نطاق  اتساع  »إزاء  البالغ  قلقه  عن  سالمة  أعرب  كما 
خالل  وتيرتها  ارتفعت  التي  المدينة«  شمال  صوب  المدفعية 
خالل األيام الماضية ما تسبب في تزايد عدد القتلى والجرحى 
التي  المناطق  لمغادرة  األسر  من  العديد  ودفع  المدنيين،  من 
تأثرت بالقصف. محذرا كذلك من أن زيادة وتيرة القتال البري في 
هذه المناطق المكتظة بالسكان أن يؤدي إلى عواقب إنسانية 
والتكنولوجيا  الجوية  القوة  استخدام  أن  سالمة  وأكد  وخيمة. 
الدقيقة في حرب طرابلس »أضحى سمة سائدة لنزاع كان من 
شأنه أن يظل منخفض الحدة لوال ذلك«. مقدرا العدد اإلجمالي 
للغارات التي شنتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات الجيش الوطني 
فيما  النزاع،  بداية  منذ  غارة   800 عن  كثيرًا  يزيد  »بما  الليبي 
يقدر العدد اإلجمالي للغارات التي شنتها طائرات مسيّرة تابعة 

لحكومة الوفاق الوطني بنحو 240 غارة«.
تقوم  للنزاع  الخارجية  األطــراف  فإن  تقديرنا  »في  وأضــاف 
الطائرات  تنفذها  التي  والعمليات  األساسية  البنية  بتيسير 
الجوية  الضربات  المسيّرة«. مدلال على حديثه بدقة عدد من 
ونوفمبر.  سبتمبر  شهري  بين  مجهولة  طائرات  نفذتها  »التي 
الجوية  الغارات  في  الموجهة  غير  للقنابل  المتزايد  واالستخدام 
في  الليبي(  الوطني  لـ)الجيش  التابعة  القوات  تشنها  التي 
المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس إلى زيادة عدد الضحايا 
المدنيين«. ورأى سالمة أن ما يسهل أعمال العنف »الكم الهائل 

غير  أميركيًا  دبلوماسيًا  حراكًا  الليبي  الملف  يشهد 
البيت  اهتمامات  واجهة  إلى  عودته  على  يدل  مسبوق 
نحو  االصطفاف  تجاه  جنوحها  الحاصل  لكن  األبيض، 
الخارجية  أحد طرفي حرب العاصمة وهو ما يبرزه تقرير 
في  ازدواجية  وجود  على  مؤشر  في  األخير،  األميركية 

الموقف األميركي من الصراع.
مع  الليبي،  المشهد  في  األخيرة  التطورات  وألقت 
العودة  على  السابع،  شهرها  طرابلس  حرب  تخطي 
ليبيا،  أفريقيا عبر بوابة  إلى شمال  التدريجية لواشنطن 
ال سيما وأن النفوذ الروسي المتعاظم كان محفزًا إلدارة 

الرئيس دونالد ترامب بالتعبير عن قلقها.
ففي وقت يتمسك األخير بإبعاد تيار اإلسالم السياسي 
مجلس  أعضاء  من  عدد  يبدي  البالد،  في  السلطة  عن 
الشيوخ ثقتهم فيه، حيث يبرز الخالف في واشنطن من 

خالل آخر تقرير للخارجية األميركية حول األزمة الليبية.
وأكد تقرير الخارجية األميركية حول مكافحة اإلرهاب 
الحاصلة  والتطورات  نوفمبر،  الذي صدر شهر  ليبيا،  في 
إلى  التقرير  وأشار  الوفاق،  حكومة  دعم  استمرار  على 
الطرف  إلى  لم يشر  بينما  اإلرهاب،  »الوفاق« تحارب  أن 
الثاني المهم في معادلة حل االزمة، خصوصًا أن الرئيس 
حفتر  خليفة  المشير  بأن  سابق  وقت  في  أقر  األميركي 
شريك استراتيجي في الحرب على اإلرهاب وأنه هو الذي 

يؤمن ويحمي ثروة النفط .
شريك  الوفاق  حكومة  إن  األميركي  التقرير  وقــال 
موثوق في مكافحة اإلرهاب في العام 2018، إذ شاركت 
وواصلت  »داعـــش«،  لمكافحة  الــدولــي  التحالف  في 
الجماعات  انتشار  لمواجهة  المتحدة  الواليات  مع  العمل 
بالد  في  و»القاعدة«  الدولة«  »تنظيم  مثل  اإلرهابية 

المغرب اإلسالمي.
الجماعات  استمرار  مــن  خشيته  يخفِ  لــم  لكنه 
اإلرهابية في استغالل عدم االستقرار السياسي في البالد 
بعض  اندمجت  بينما  الحكومي،  الوجود  محدودية  مع 
في  المحلية، خاصة  المجتمعات  داخل  نفسها  الجماعات 

الجنوب.
وأضاف أنه في أجزاء كثيرة من ليبيا، توفر الميليشيات 
والقانون  األمن  الدولة،  مؤسسات  عن  بداًل  المسلحة، 

بما في ذلك احتجاز العناصر اإلرهابية.
واعتبر أن الشرطة الوطنية واألمن قوات مجزأة وغير 
مدربة ومجهزة بشكل كافٍ وتفتقر إلى آليات التنسيق.

شاملة  استراتيجية  إلى  الوفاق  حكومة  افتقار  وأكد 
من  األميال  آالف  تأمين  تستطع  ولم  الحدود  إلدارة 
غير  التدفق  يتيح  مما  للبالد،  والبحرية  البرية  الحدود 
والمخدرات  واآلثار  واألسلحة  والسلع  للوقود  المشروع 
في  األميركي  السفير  مقتل  أن  إلى  يشار  والمهاجرين. 
محطة  شكل   ،2012 العام  ستيفنز،  كريستوفر  ليبيا، 
شهد  بعدما  الصراع  من  األميركي  الموقف  في  فاصلة 
محورين  على  مراقبين  بحسب  ارتكز  كبيرًا  تذبذبًا 
مكافحة  وهما  ليبيا،  مع  العالقات  لشكل  محددين 
اإلرهابية،  التنظيمات  على  جوية  بشن ضربات  اإلرهاب 
إضافة إلى ضمان التدفقات النفطية من الحقول الليبية.
جيران  إشراك  على  واشنطن  تنفك  لم  المقابل  في 
ليبيا في مساعي تجفيف النشاط اإلرهابي وحلحلة األزمة.
تونس  أن  أكد  فقد  األميركية،  الخارجية  وحسب 
تنكب حاليًا على تطوير استراتيجية جديدة تركز بشكل 
خاص على التونسيين العائدين من بؤر النزاع في ليبيا 
في  مشاركتها  إطار  في  تونس  بجهود  منوهًا  وسورية، 
اإلرهاب،  بمكافحة  الصلة  ذات  العمل  فرق  اجتماعات 
تنظيم  لدحر  الدولي  التحالف  في  عضوًا  باعتبارها 

»داعش«.
تلقي  تونس  واصلت  األميركية،  للخارجية  ووفقًا 
تركيز  المتحدة، إلنجاح  والواليات  ألمانيا  المساعدة من 
معدات المراقبة اإللكترونية على طول الحدود التونسية 

مع ليبيا.
األميركية  الحكومة  برامج  أن  التقرير  ذكــر  كما 
التونسيتين،  والعدل  الداخلية  لوزارتي  أيضًا  وفرت 
وكاميرات  مدرعة  وغير  مدرعة  عربات  بالخصوص، 
الداخلي  األمن  لتعزيز  معدة  أخرى  وتجهيزات  مراقبة 

والحدودي في البالد.
أبرز  الــحــدود،  من  الــقــادم  الخطر  إبعاد  وبهدف 
التزامها  مواصلة  في  الجزائر  جهود  األميركي  التقرير 
اإلقليميين  السلم واألمن  اإليجابي لصالح  الدبلوماسي 

التقرير. وفق تعبير 
وأوضح أن الجزائر استمرت في الضغط على األطراف 

الفاعلة حتى تدعم المسار السياسي أألممي في ليبيا.

دخول  و»استمرار  القذافي«،  عهد  من  المتبقية  األسلحة  من 
الشحنات من عتاد الحرب إلى البالد في انتهاك للحظر المفروض 
في  المشاركة  المجموعات  لمختلف  دعمًا  األسلحة«  توريد  على 
المنفذ  معيتيقة  مطار  إغالق  استمرار  إلى  وأشار سالمة  القتال. 
العشوائي  القصف  »بسبب  ليبيا  غرب  في  للمدنيين  الرئيسي 
والغارات الجوية«، ما دفع السلطات إلى استخدام مطار مصراتة 
الوحيد  المنفذ  بات  عسكري«  مدني  »مرفق  بأنه  وصفه  الذي 
للمواطنين في غرب ليبيا للسفر إلى الخارج، مشيرا إلى أن مطار 
جوية  بضربات  األقل  على  مرة   11« استهدافه  جرى  مصارتة 

دقيقة منذ مطلع سبتمبر«.
وشدد سالمة على ضرورة إعادة فتح مطار معيتيقة في أقرب 
الداخلية  وزيري  مع  بالتعاون  يعمل  أنه  مؤكدا  ممكن.  وقت 
والنقل في حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ عدد من الخطوات 
واضحة  حدود  وضع  بينها  »من  الهدف،  هذا  لتحقيق  العملية 
للقسمين المدني والعسكري من المطار، فضاًل عن إنشاء صالة 

خاصة باألمم المتحدة«.
النزاع  وأكد المبعوث األممي أنه يأمل في رؤية نهايًة لهذا 
والشركاء  الليبيين  مع  كلل  دون  البعثة  تعمل  حيث  المدمر. 
الدوليين لإلعداد للخطوتين الثانية والثالثة من المبادرة التي 
بدور  مشيدا  طرابلس،  في  الحرب  لوقف  يوليو   29 في  أعلنتها 
لتنظيم »مؤتمر قمة دولي حول«  الخاصة  ألمانيا وتحضيراتها 
المستوى  رفيعة  اجتماعات رسمية  والتي استضافت ثالثة  ليبيا 

بالخصوص وسيعقد الرابع بعد غد األربعاء.
 21 في  جرت  التي  األخيرة  المناقشة  »وفي  سالمة:  وقال 
أكتوبر، عمل المشاركون على االتفاق على مسودة بيان ختامي 

يحدد ست حزم من األنشطة الضرورية إلنهاء النزاع في ليبيا. 
تشمل: ضرورة العودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا 
وتنفيذ  النار  إطالق  ووقف  اقتصادي؛  إصالح  من  يصاحبها  وما 
احترام حقوق  حظر األسلحة واإلصالح األمني؛ فضاًل عن تعزيز 
اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي«. كما شدد على »أن 
أمر  الدولي  االلتزام  وضع تنفيذ حظر توريد األسلحة في صلب 

أساسي من الناحية العملية«.
تنفيذي  ملحق  وضع  على  »عملت  البعثة  أن  سالمة  وذكر 
»تحديد  إلى  يهدف  برلين.  لمؤتمر  الختامي«  البيان  لمسودة 
العملية  ودفع  النزاع  بإنهاء  برلين  مجموعة  أعضاء  التزامات 
وتحديد  ملموسة«،  إجــراءات  خالل  من  األمام  إلى  السياسية 
معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك اإلجراءات«. 
معتبرا أن ذلك »يعد أيضًا بمثابة الجسر الذي سيؤدي إلى الحوار 
رعاية  تحت  إطالقه  يتم  سوف  والذي  الليبيين  بين  السياسي 

األمم المتحدة في أعقاب قمة برلين مباشرة«.
وأضاف سالمة أن من بين المخرجات الملموسة للقمة »إنشاء 
عليها في  المتفق  النتائج  لتنفيذ  البعثة  متابعة تعمل مع  لجنة 
مع  المكثفة  مباحثاته  يواصل  أنه  إلى  مشيرا  الختامي«.  البيان 
مختلف الدول على أساس ثنائي في إطار االستعداد لقمة برلين 

التي تتطلب وحدة وتوافق الموقف الدولي.
ودعمًا لمسار برلين، قال سالمة إنه أجرى حوارات مستفيضة 
مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وآمري القوات التابعة 
ومؤيديه  حفتر  خليفة  والمشير  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
النزاع  إنهاء  السياسيين، مؤكدا أن »هنالك مجال لإلتفاق على 

مع توافر األساس للعودة إلى العملية السياسية«.

< سالمة خالل إحاطة سابقة في مجلس األمن.

أميركا وإنهاء حرب طرابلس.. قلق من روسيا أم مناكفة ومساومة؟
على  الــحــرب  مــن  األميركي  الموقف  سجل 
األسبوع،  هذا  نوعيا  تغيرا  طرابلس  العاصمة 
الوطني  للجيش  الواضحة  واشنطن  دعوة  بلورته 
غير  تطور  في  طرابلس،  على  هجومه  إنهاء 
الرئيس  بين  الشهيرة  المكالمة  منذ  مسبوق 
للجيش  العام  والقائد  ترامب  دونالد  األميركي 
ولم  الماضي،  أبريل  في  حفتر  خليفة  المشير 
الحرب،  وقف  إلى  الدعوة  حد  عند  التغير  يتوقف 
أمنية  بإصالحات  واشنطن  مطالبة  أيضا  تبعه  بل 
أوساط  مخاوف  وسط  واقتصادية،  وعسكرية 

إلى »سورية جديدة«. البالد  تحول  ليبية من 
من  وفــد  ــارة  زي واكــب  الــذي  األخير،  التطور 
إلى  محللين  دفع  واشنطن،  إلى  الوفاق  حكومة 
األميركية  المقاربة  كانت  إذا  ما  حول  التساؤل 
الروسي  النفوذ  تزايد  من  قلقا  تعكس  الجديدة 
مشاركة  عــن  الكشف  خلفية  على  ليبيا،  فــي 
العامة  القيادة  قوات  جانب  إلى  روس  مرتزقة 
مجرد  أنها  أم  طرابلس،  العاصمة  حــرب  في 
ربما  وموسكو  واشنطن  بين  سياسية«  »مناكفة 
أخرى  ملفات  في  مساومات  طياتها  في  تحمل 
امتداد الختالف  أنها  أو  األوسط،  الشرق  بمنطقة 
السياسة  صنع  مؤسسات  بين  والتوجهات  الرؤى 
الخارجية األميركية والرئيس ترامب، أم كل هذه 

األسباب؟
األسبوع  التغير  هذا  في  البداية  نقطة  كانت 
الوفاق  حكومة  وفد  زيــارة  مع  تزامنا  الماضي، 
سيالة،  محمد  الخارجية،  بوزارة  المفوض  برئاسة 
باشاغا،  فتحي  الداخلية،  بـــوزارة  والمفوض 
الجانب  بحث  حيث  واشنطن،  األميركية  العاصمة 
األمن  لتحقيق  التعاون  تعزيز  مسائل  الليبي 
كما  اإلرهاب،  مكافحة  في  والتنسيق  واالستقرار، 
األعضاء  للدول  الوزاري  المؤتمر  أعمال  شارك في 

»داعش«. تنظيم  ضد  الدولي  التحالف  في 
الخارجية  وزارة  دعوة  جاءت  األثناء،  هذه  وفي 
الوطني  الجيش  الجمعة-  بيان  -في  األميركية 
وفي  طرابلس«.  على  هجومه  »إنهاء  إلى  الليبي 
سيادة  »دعم  على  البيان  شدد  نفسه  السياق 
محاوالت  مواجهة  في  أراضيها  وسالمة  ليبيا 
الشعب  إرادة  ضــد  الــصــراع  استغالل  روســيــا 
لقاء  خالل  نفسه  الموقف  تأكيد  وجرى  الليبي«. 
نائب السفير األميركي لدى ليبيا، جوشوا هاريس 
فوزي  النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  مع 
األميركي  الدبلوماسي  أكد  إذ  السبت،  النويري، 
في  أراضيها،  وسالمة  ليبيا  سيادة  بالده  دعم 
استغالل  روسيا  بـ»محاوالت  وصفه  ما  مواجهة 

الليبي«. الشعب  إرادة  الصراع ضد 
األميركي  التحذير  وصفت  »بلومبرج«  وكالة 
العامة،  القيادة  لقوات  الداعم  الروسي  الدور  من 
على  »الهجوم  منذ  واشنطن،  من  األقوى  بأنه 
متزايد  قلق  إلى  يشير  مما  أبريل،  في  العاصمة 
مصدرة  دولة  في  الروس  المرتزقة  نشر  بشأن 
»هذا  أن  معتبرة  أفريقيا«،  شمال  في  للنفط 
تدخل  أعقاب  في  الروسية  للقوة  بــروز  أحــدث 
األسد  بشار  الرئيس  جانب  إلى  حاسم  عسكري 

سورية«. في 
سي«  بي  »بي  البريطانة  اإلذاعــة  هيئة  أما 
األميركي  الموقف  على  الــضــوء  سلطت  فقد 
المتحدة  »الواليات  بأن  التذكير  وأعادت  الجديد، 
مكالمة  بعد  ليبيا  في  الموقف  عن  بنفسها  نأت 
وانضمت  الماضي،  أبريل  في  حفتر  مع  ترامب 
إلى الدعوات إلى وقف إطالق النار«. كانت تقارير 
من  أكثر  وصول  عن  تحدثت  أميركية  صحفية 
يفغيني  برئاسة  فاغنر  مجموعة  من  مرتزق   100
بوتين«  »طباخ  باسم  أيضا  المعروف  بريجوزين، 
إلى  الكرملين،  في  الطعام  لتقديم  لتعاقده 
من  األول  األسبوع  في  ليبيا  في  أمامية  قاعدة 
قواته  تعثرت  »الذي  حفتر،  المشير  لدعم  سبتمبر 

أبريل«. منذ  العاصمة  ضواحي  في 
إذ كان  ما  الليبي حول  للشأن  متابعو  ويتساءل 
عن  للغطاء  »رفع  هو  األميركي  الخارجية  موقف 
المقيم في معهد  غير  الليبي  الباحث  لكن  حفتر«، 
الدعوة  أن  رأى  ــادي،  ب عماد  ــط،  األوس الشرق 

األميركية »رد فعل على الوجود الروسي في ليبيا 
لذاتها«.  الوطني  الوفاق  لحكومة  تأييد  من  أكثر 
تتمثالن  اآلن  رئيسيتان  مسألتان  »هناك  وتابع: 
إلى  سيؤدي  التفاعلي  النهج  هذا  كان  إذا  فيما 
المعبر  المشاعر  كانت  إذا  وما  بناء،  شيء  أي 
تتقاسمها  األميركية  الخارجية  وزارة  في  عنها 
المؤسسي  الجهاز  في  األخــرى  السياسة  أدوات 

األميركي«.
إلى  باهتمام  محللون  ينظر  الغضون،  هذه  في 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  أعلنته  ما 
خالل  قناعتها  عن  عبرت  المتحدة  »الواليات  بأن 
اإلرهاب  مكافحة  بأن  الوفاق  حكومة  وفد  زيارة 
ال  ليبيا  إلى  االستقرار  وإعــادة  الحدود  وتأمين 
وعسكرية  اقتصادية  إصالحات  بحزمة  إال  يكون 
تلك  طبيعة  حول  تساؤالت  أثار  ما  وهو  وأمنية«، 
بشأن  حديث  جرى  قد  كان  إذا  وما  اإلصالحات، 

. تفاصيلها
على  المعروض  القانون  مشروع  أن  يبدو  كما 
اهتمام  محل  يــزال  ال  ليبيا  بشأن  الكونغرس 
الكونغرس،  لجان  أدراج  يدخل  ولم  كبير  أميركي 
هذا  ــطــورات  وت تفاصيل  اســتــعــراض  جــرى  إذ 
للشرق  الفرعية  اللجنة  رئيس  لقاء  المشروع خالل 
الشؤون  للجنة  التابعة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
سيالة  مع  دوتش،  تيد  الكونغرس،  في  الخارجية 

وباشاغا.
اهتماما  واشنطن  تبدي  نفسه،  الوقت  في 

الليبي، ودورها في حل األزمة  الجوار  خاصا بدول 
الخارجية  وزارة  عن  صادر  تقرير  أكد  إذ  الليبية، 
األطراف  على  الضغط  الجزائر  مواصلة  األميركية 
الليبية الفاعلة لالنخراط في مسار األمم المتحدة 
يزال  ال  األمني،  الصعيد  على  الليبية.  األزمة  لحل 
ليبيا  في  ــش«  »داع تنظيم  من  عناصر  وجــود 
مسؤول  استبعد  إذ  بالغ،  أميركي  اهتمام  موضع 
عودة  )بنتاغون(  األميركية  الدفاع  بوزارة  كبير 
قبل  ما  مستويات  إلى  »داعش«  التنظيم  نشاط 
مسلحيه  ثلث  التنظيم  فقد  بعدما   ،2016 العام 
الماضي. سبتمبر  في  األخيرة  الجوية  الغارات  في 

عن  األميركية،  تايمز«  »ميلتري  جريدة  ونقلت 
اشترط  المستوى،  رفيع  أميركي  دفاعي  مسؤول 
»القوات  إن  قوله:  هويته،  عن  الكشف  عــدم 
و30 سبتمبر   20 بين  ما  نفذت  األميركية  الجوية 
 43 على  القضاء  عن  أسفرت  جوية  غــارات  أربع 
مسلح   100 نحو  يزال  وال  داعــش«.  من  إرهابيا 

ليبيا. في  نشطين  التنظيم  عناصر  من 
دعمها  واشنطن  تجديد  ــان  ك اقتصاديا، 
حوار  إلى  والدعوة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
ليبية  مناقشة  لتسهيل  المقبل،  الشهر  اقتصادي 
المؤسسات  في  والمساءلة  الشفافية  تعزيز  حول 
خالل  جاء  ما  وهو  الحيوية،  والطاقة  االقتصادية 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  لقاء 
الثالثاء،  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط، 

هاريس. األميركي جواشوا  باألعمال  القائم  مع 

األميركي،  الموقف  فــي  التطور  ــذا  ه ــع  وم
السياسية  الصعد  على  الواسعة  والتحركات 
على  االشتباكات  تتواصل  واالقتصادية،  واألمنية 
محاور القتال في حرب العاصمة طرابلس. إذ لقي 
في  آخرون   30 وأصيب  مصرعهم  أشخاص  سبعة 
وادي  منطقة  في  بسكويت  لمصنع  جوي  قصف 
وهو  طرابلس(،  العاصمة  شرق  )جنوب  الربيع 
غسان  األممي  المبعوث  اعتبره  الــذي  الهجوم 
سالمة »يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب«، ودانه 

األوروبي. االتحاد 
الرئاسي  المجلس  دان  نفسه  الــوقــت  فــي 
الجوي  القصف  ــارات  ــب ــع ال ــأشــد  »ب ــاء،  ــالث ــث ال
من  كل  في  مواقع  استهدف  الــذي  اإلرهــابــي« 
إلى  مشيرا  مصراتة،  ومدينة  طرابلس  العاصمة 

أجنبي«. نفذها »طيران  الجوية  الغارات  أن 
في المقابل، تحدث الناطق باسم قوات الجيش 
المسماري،  أحمد  اللواء  العامة،  للقيادة  التابعة 
قادمة  مدرعة   19 الجوية  القوات  استهداف  عن 
مصراتة،  بوسط  صناعية  منطقة  في  تركيا  من 
األميركية  والتحركات  المواقف  بين  وما  اإلثنين. 
تتزايد  الليبية،  األزمــة  مسرح  على  المتالحقة 
مقدمة  ذلك  كان  إذا  ما  حول  التساؤالت  وتيرة 
مجرد  أنه  أم  األزمــة،  في  واضح  أميركي  لتدخل 
حالة  ظل  في  بها،  التلويح  يجري  ضغط  أوراق 
الدولي  واالنقسام  الحرب  تواكب  التي  الغموض 

األمن. على طاولة مجلس 

  أوساط ليبية ال تخفي مخاوفها من حتول البالد إلى »سورية جديدة«

مسؤولون أميركيون طالبوا بحزمة إصالحات اقتصادية وعسكرية وأمنية في ليبيا
»بي بي سي«: واشنطن نأت بنفسها عن املوقف في ليبيا بعد مكاملة ترامب

< سحب الدخان تتصاعد من سيارة جراء قصف مصنع البسكويت بوادي الربيع اإلثنين الماضي.

سالمة يسابق الزمن

< سيالة وباشاغا خالل لقاء مع فيكتوريا كوتس مساعد مستشار األمن القومي اجلمعة املاضية.

طرابلس، بنغازي، عواصم– الوسط

واشنطن–الوسط
الوسط عبد الرحمن أميني



محليات 04

إضراب املعلمني مستمر ومساع حكومية لحصار األزمة
مقدمتها  وفي  مطالبهم،  تحمل  بشعارات 
من  بذلك  الصادر  القرار  وفق  المرتبات،  زيادة 
إضرابهم،  ليبيا  معلمو  يواصل  النواب،  مجلس 
حكومية  ومساع  متأزمة،  دراسية  أجواء  وسط 

لتقديم حلول تكفل الخروج من المأزق الراهن.
ليبيا  لمعلمي  العامة  النقابة  وأكدت 
مطالبها،  تنفيذ  حتى  اإلضراب  في  استمرارها 
ياسمين  النقابة،  باسم  الناطقة  قالت  حيث 
الثالثاء  »الوسط«  إلى  تصريح  في  العسبلي، 
جميع  بحضور  عُقد  الذي  الموسع  االجتماع  إن 
ما  كل  ناقش  بالبلديات،  الفرعية  النقابات 
مشيرة  والمعلمين،  التعليمية  بالعملية  يتعلق 
العام  التعليم  وزارة  بفصل  النقابة  مطالبة  إلى 
أسوة  الموقتة  الحكومة  العالي في  التعليم  عن 

بالقرار الذي اتخذته حكومة الوفاق.
التعليم  وزير  بإقالة  العسبلي  طالبت  كما 
بومريز،  فوزي  الدكتور  الموقتة  بالحكومة 
التي  األحداث  وإدانتها  استنكارها  عن  وأعربت 
تعرض لها المعلمون أثناء وقفتهم االحتجاجية 
وزير  وطالبت  الماضي،  األربعاء  البيضاء،  في 
إبراهيم  المستشار  الموقتة  بالحكومة  الداخلية 

بوشناف بتقديم اعتذار للمعلمين.
األربعاء  منعت  األمنية  األجهزة  وكانت 
أمام  التظاهر  من  المعلمين  عشرات  الماضي 
مقر وزارة التعليم في البيضاء. وتداول معلمون 
متظاهرون تسجيالت حية على موقع »فيسبوك« 
المؤدي  الطريق  األمن  أجهزة  إغالق  أظهرت 
لمقر الوزارة، غير أن العشرات تجمعوا من جديد 
مؤكدين  الوزارة  مقر  من  بعيدة  مسافة  على 

استمرار إضرابهم ما لم تلبَ مطالباتهم.
الموقتة  بالحكومة  التعليم  وزير  وأعلن 
أن  الماضي  األسبوع  بومريز  فوزي  الدكتور 
المستشار  الليبي،  النواب  مجلس  رئيس 
نقابات  مع  للتواصل  لجنة  شكل  صالح،  عقيلة 
العام  وبدء  مرٍض  حل  إلى  للوصول  المعلمين 
المعلمون  دخل  بعدما  وذلك  الجديد،  الدراسي 
إضرابا عاما منذ أسبوع احتجاجا على عدم تنفيذ 

طرابلس - الوسط

163 حادثا مروريا في أوجلة 
وأجخرة خالل 2019

.. وحملة تطعيم ضد »اإلنفلونزا 
املوسمية« حتى 28 نوفمبر

حسن  الرائد  وأجخرة،  أوجلة  أمن  بمديرية  والتراخيص  المرور  قسم  مدير  صرح 
عبدالرحيم، بأّن إجمالي عدد الحوادث المرورية التي شهدتها مدينتا أوجلة وأجخرة، 
البالغة،  76 حادثا من الدرجة  163 حادثا مروريا، منها  خالل العام الجاري وصل إلى 

و87 من الدرجة البسيطة.
الحوادث،  أشخاص في مثل هذه  وفاة ستة  إلى  »الوسط«،  إلى  وأشارفي تصريح 
الصحراوية  بالطرق  مرورية  لحوادث  يتعرض  المسافرين  كبيرا من  عددا  بأّن  منوها 
بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات اإلبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع 

الرابط بين مدينة أجدابيا وأوجلة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.
كما لفت عبدالرحيم إلى تهور بعض السائقين، وقيادتهم السيارات بسرعة زائدة، 

إضافة إلى تدهور هذه الطريق التي تمتد 220 كيلومترا.
يذكر أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قررت خالل األسبوع الماضي منع سير 
حتى  مساء  السادسة  الساعة  من  إجدابيا–الكفرة،  طريق  على  الثقيل  النقل  شاحنات 
السادسة صباحا من اليوم التالي، لكنها استثنت الشاحنات الخاصة بنقل الوقود إلى 

محطة كهرباء السرير.
أوجلة  أمن  بمديرية  والتراخيص  المرور  قسم  أّن  عبدالرحيم،  أكد،  جهته  ومن 
وأجخرة بدأ خالل هذا األسبوع بحجز الشاحنات المخالفة تنفيذا لهذا القرار، إلى حين 

مرور الساعات المسموح بها للقيادة.

تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض اإلنفلونزا الموسمية، ببلدية أوجلة، 
ويتلقى  باإلنفلونزا«.  اإلصابة  مخاطر  من  وأسرتك  نفسك  »احم  تحت شعار  أعمالها 
الخدمات  إلدارة  التابعة  الصحية  بالوحدات  اإلصابة  من  الوقاية  مصل  المواطنون 

الصحية في أوجلة.
وقال مدير مكتب الرعاية الصحية األولية، مفتاح عاشور، في تصريح لـ»الوسط«: 
»الهدف من الحملة هو تحصين وحماية المستهدفين األكثر عرضة لإلصابة بمرض 
اإلنفلونزا الموسمية، من خالل تقديم جرعات التطعيم بعدد خمسة مراكز تطعيم«. 
وأضاف أن الحملة »تستهدف كبار السن، الذين تبدأ أعمارهم من 55 عاما فما فوق، 
إلى جانب النساء الحوامل والمصابين باألمراض المزمنة ومقدمي الخدمات الصحية، 

وقاية لهم من اإلصابة بفيروس اإلنفلونزا«.
المدن  أوجلة، وبعدد من  الجاري في مدينة  الشهر  28 من  الحملة حتى  وتستمر 
على  وتشرف  المدن.  تلك  نطاق  في  الموجودة  الصحية  المراكز  مختلف  في  الليبية 

الحملة إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة األمراض السارية.

<   وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد  <   جانب من اعتصام المعلمين

<     أحد المواطنين خالل تلقي التطعيم ضد مرض األنفلونزا في أوجلة

 وزير تعليم »الوفاق«: »توحيد 
جدول المرتبات« سيشمل 
معلمي المنطقة الشرقية

في  العاملين  زيادة  قانون  التنفيذية  الجهات 
قطاع التعليم الصادر في نوفمبر 2018.

في السياق نفسه، ناقش وكيل وزارة التعليم 
عادل  العام  التعليم  لشؤون  الوفاق  بحكومة 
طرابلس  ببلديات  التعليم  مراقبي  مع  جمعة، 
النازحين،  الطلبة  أوضاع  معالجة  سبل  الكبرى، 
المسلحة  االشتباكات  جراء  المقفلة  والمدارس 

الدائرة جنوب العاصمة.
الحلول  من  عددًا  المجتمعون  وتدارس 
النازحين  الطلبة  ظروف  تراعي  التي  المقترحة، 
بالدرجة األولى، وتتماشى مع إمكانات المدارس 
المستضيفة، بحسب بيان نشرته وزارة التعليم 

بحكومة الوفاق على موقع »فيسبوك« الثالثاء.
الوزارة  جهود  االجتماع  واستعرض 
وتنفيذ  المعلمين،  مطالب  لتلبية  المبذولة 
إلى  تطرق  كما  المتعثرة،  استحقاقاتهم 

بكل  الدراسي  العام  لبداية  االستعدادات 
على  االطالع  جانب  إلى  تعليمية،  مراقبة 
المؤسسات  تواجه  التي  والنواقص  الصعوبات 
اإلجراءات  حول  التباحث  عن  فضاًل  التعليمية، 
وجدد  حديًثا.  المنتسبين  بالمعلمين  الخاصة 
الدراسي  العام  اعتبار  على  تأكيده  جمعة، 
والتفتيش  المدرسي  للنشاط  عامًا  الجاري 
الجانبين  هذين  وأهمية  دور  مبرزًا  التربوي، 
واستضاف  التعليمية.  العملية  إنجاح  في 
سوق  ببلدية  التعليم  مراقبة  ديوان  االجتماع 
الجمعة، بحضور وزير التعليم المكلف بحكومة 
الوفاق عماري زايد، وعدد من قيادات الوزارة.

توحيد جدول المرتبات
التعليم  وزير  الرئاسي،  المجلس  عضو  وكان 
وجه  قد  زايد،  عماري  محمد  الوفاق  بحكومة 
الشكر للمعلمين المعتصمين، مشيرا إلى أنهم 

»رفضوا تسييس االعتصام« وقالوا إنه »اعتصام 
مهني متعلق بمطالب محددة«.

»ليبيا  قناة  مع  حوار  في  زايد،  وأضاف 
عن  أعربوا  »المعلمون  اإلثنين:  األحرار«، 
ما  كل  في  الحكومة  لمشاركة  استعدادهم 
كما  ومالية،  إدارية  إصالحات  من  به  تقوم 
مبدأ  تطبيق  في  الوزارة  مع  تعاونهم  أعلنوا 

»األجر مقابل العمل وليس الوظيفة«، مشددا 
شيء  مالية،  مطالبهم  كل  تكن  »لم  أنه  على 
البعض  المعتصمين،  حق  في  يقال  أن  البد 

تشويههم«. يريد 
وعن لقاءاته مع ممثلي التنسيقيات والنقابات 
فعالة  »لقاءات  إنها  قال  التعليم،  ومراقبي 
والصراحة«،  والشفافية  الوطنية  الروح  سادتها 
الفتا إلى أنه »جرى التأكيد على عودة الثقة بين 
على  المبني  الوطني  والحوار  الدولة  مؤسسات 

المصداقية والعمل المشترك«.
وفيما يتعلق بـ»إيقاف مرتبات الموظفين غير 
العاملين«، أوضح وزير التعليم، أن المعتصمين 
»كانوا مؤيدين إليقاف الموظفين غير العاملين 
بشكل  والكشوفات  الجداول  مراجعة  جرى  إذا 
صحيح وبنسبة خطأ %0«، الفتا إلى أن إلغاء قرار 
وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل بإيقاف 

وجود  إلى  يرجع  عاملين(،  )غير  معلم  ألف   152
أخطاء في مراجعة الكشوف.

من   95% من  أكثر  إن  إلى  زايد  أشار  كما 
مرتبات موظفي الدولة الليبية تخرج من حكومة 
العام«،  القطاع  »كل  عن  المسؤولة  الوفاق 
سيشمل  المرتبات«  جدول  »توحيد  أن  مؤكدا 

معلمي المنطقة الشرقية.
وعن جهود وزارة التعليم بالحكومة الموقتة 
»هذه  قال:  المعلمين،  اعتصام  أزمة  الحتواء 
جهات موازية غير شرعية ال نتعامل معها، لكن 
بأنهم  والمعلمين  الدولة  موظفي  مع  نتعامل 
تابعين لحكومة الوفاق«، مشددا على أن »هذا 
والجدول  حصريا،  الوفاق  حكومة  يخص  أمر 
العام في  القطاع  الموحد سيشمل كل موظفي 

الدولة الليبية«.
الوفاق  »حكومة  نفسه:  الحوار  في  وأضاف 
قبل  من  المرتبات  في  تعديل  بأي  ملزمة  غير 
الحكومة الموازية في الشرق، ولن تتعامل معه.. 

الوفاق ملزمة فقط بما تقوم به ووزاراتها«.
الوطني  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزير  وأكد 
أن »األجر مقابل العمل وليس مقابل الوظيفة«، 
أو  عالوات  أو  مرتبات  في  زيادة  أي  أن  معتبرا 
يقدم  لمن  يستحق..  لمن  »ستكون  إضافات 

الخدمة بالعمل وليس بالوظيفة«.
زيادة  في  الراغبين  المعلمين  زايد  وخاطب 
عاماًل،  معلمًا  تكون  أن  قائال: »يجب  دخولهم، 
ولديك جدول وتداوم في المدرسة وتقدم خدمة 
المرتب«،  لتقاضي  تكفي  ال  الوظيفة  للطالب.. 
)حتى  يعمل ضمن مالك وظيفي  مضيفا: »من 
العام( هو من ستقدم  االحتياط  إن كان ضمن 
بالتدريب  يتعلق  فيما  الوزارة  من  الخدمة  له 

والتأهيل«.
شاركوني  معتصمين  »معلمين  أن  وأوضح 
إنهم  وقالوا  العمل(،  مقابل  )األجر  الرأي 
سيتعاونون مع الوزارة في هذا الجانب«، مشددا 
المعتصمين  مطالب  كل  تكن  »لم  أنه  على 
مالية، شيء البد أن يقال في حق المعتصمين، 

البعض يريد تشويههم«.

التواصل  موقع  مستخدمي  فعل  ردود  تفاوتت 
التعليم  وزارة  قرار  على  »فيسبوك«،  االجتماعي 
مرحلة  إتمام  طلبة  منح  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
 )25(  2019/2018 الدراسي  للعام  الثانوي  التعليم 
الثاني.  الدور  امتحانات  دخلوا  ممن  طالب  لكل  درجة 
للوزارة  الرسمية  الصفحة  على  المنشور  القرار  واجتذب 
مرحب  بين  ما  تعليق،  ألفي  نحو  »فيسبوك«،  على 

لها. ومعارض  بالخطوة، 
بخاطرهم« يجبر  »ربي 

)وزير  فيه  اهلل  »بارك  الدهماني:  تقوى  وكتبت 

عبد  كتب  كما  بخاطرهم«،  يجبر  ربي  المكلف(  التعليم 
لتقدم  تقدم  ومن  فيكم  اهلل  »بارك  الكبير:  اللطيف 
االعتبار«.  عين  في  الطالب  بمطالب  لألخذ  وشكرا 
بالقول:  جوري  جومانا  تدعى  مستخدمة  وعلقت 
»بوركتم وبالتوفيق للجميع قرار موفق وفي وقته واهلل 

يخرج البالد والعباد من هذه األزمة«.
في المقابل، كتبت بثينة عبده: »مع احترامي للكل، 
بأي شكٍل  القرار صحيحًا  يكون هذا  أن  يُمكن  ال  لكن 
»قرار  لها:  تعليق  في  محمد  أم  وقالت  األشكال«.  من 
يحس  األقل  على  أنسب  كان  استثنائي  دور  لو  خاطي 

قدام  بايخ  منظرنا  واهلل  بمجهوده  نجح  أنه  الطالب 
الكلمة«. معنى  بكل  العالم مهزلة 

عذرًا« »ليس 
بين  فرق  »ال  الزروق:  سليمان  كتب  جانبه،  ومن 
القرار.  هذا  من  يتضح  هكذا  مجتهد  والغير  المجتهد 
صعبة  بالدنا  بها  تمر  التي  الظروف  تكون  قد  نعم 
زيادة  تتم  أن  نظري  وجهة  من  عذرًا  ليس  ولكنه 
الراسبين فقط. من المفترض إذا كان هناك زيادة أن 
تكون للراسبين والناجحين؛ الراسب لكي يزداد معدله 
ليس  تفوًقا.  ويزداد  معدله  يزداد  لكي  والناجح  وينجح 

أعلى  واهلل  الناجح.  دون  الراسب  زيادة  يتم  أن  عداًل 
وأعلم«.

القرار أسباب 
كان وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد 
 )1( الرقم  يحمل  )اإلثنين(  بيانًا،  أصدر  قد  زايد،  عماري 
لسنة   )1156( رقم  بالقرار  جاء  ما  لتوضيح   2019 لسنة 
2019 بشأن منح طلبة الشهادة الثانوية )25( درجة لمن 

دخلوا الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2018.
التي  الراهنة  »الظروف  إلى  قراره  التعليم  وزير  وعزا 
عاصمتنا  وخاصة  استثنائي  وضع  من  البالد،  بها  تمر 

سببًا  كانت  والتي  بها،  المحيطة  والمناطق  الحبيبة 
وكذلك  مناطق،  عدة  من  النزوح  حاالت  في  رئيسيًا 
فترة  أثناء  التعليمية  المناطق  من  كبير  عدد  شهده  ما 
أحد،  على  تخفى  ال  صعبة  ظروف  من  االمتحانات  أداء 
ومن بينها شح الوقود، وصعوبة المواصالت، وانقطاع 

طويلة«. لساعات  الكهرباء 
يعم  وجل–أن  اهلل–عز  من  مؤمالًَ  بيانه  وختم 
ليبيا حتى ال يتم  الحبيبة  االستقرار »كامل ربوع بالدنا 
على  حفاظا  قادمة  سنوات  في  اإلجراء  هذا  مثل  اتخاذ 

الطبيعي«. سياقها  في  التعليمية  العملية  سير 

.. وردود فعل متفاوتة على قرار منح راسبي الثانوية العامة 25 درجة

<    وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق« يتفقد مجمع عيادات زاوية الدهماني

احتياجات القطاع الصحي على مائدة املجلس الرئاسي
توجيهات بحل مشاكل اإلمداد الطبي

مستشفيات  استكمال  مساعي  ضمن 
اجتمع  المواطنين،  لخدمة  طاقتها  البالد، 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وكيل  من  كل  مع  الثالثاء،  السراج،  فائز 
ونائب  هيثم،  محمد  السيد  الصحة  وزارة 
رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة 
العطاءات الفرعية للشراء الخارجي و أعضاء 
الصفحة  وفق  المحلي،  الشراء  لجنة  من 
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  الرسمية 

المجلس الرئاسي على موقع فيسبوك.
بمقر  عقد  الذي  االجتماع  وتناول 
احتياجات  العاصمة طرابلس  في  المجلس 
بنود  من  توفيرها  وكيفية  الصحة  قطاع 
ومعالجة  انسيابي،  بشكل  الطبي  االمداد 
يصاحب  ما  سيما  ال  المختنقات  كافة 
المصنّعة،  للشركات  المالي  العام  انتهاء 

والعراقيل المصاحبة لذلك.
أهمية  على  الرئيس  السيد  قد شدد  و 
االنتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة 
مشاكل  حل  ليتسنى  ممكن  وقت  بأسرع 
الطبي، مع االستفادة من خبرات  االمداد 
المجال  ذات  في  العاملة  السابقة  اللجان 
وصوال إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.

مع  بالتزامن  االجتماع  ذلك  وجاء 
التابعة  الطبية  الشؤون  مدير  اتفاق 
الوفاق،  بحكومة  الصحة  لوزارة 
مديري  مع  سليمان،  عبدالعزيز  الطاهر 
على  طرابلس؛  العاصمة  مستشفيات 
بكامل  الوالدة  حديثي  أقسام  تشغيل 

االستيعابية. قدراتها 
الثالثاء،  جرى  الذي  االجتماع  وخلص 
متخصصة  وافدة  عناصر  مع  التعاقد  إلى 

ممن  لألطفال،  التمريضية  بالرعاية 
الخلقية،  العيوب  من  بمجموعة  ولدوا 
من  يعانون  من  أو  الخُدج،  األطفال  أو 
عدوى أو أمراض قلبية، حسب بيان وزارة 
على  الوفاق،  لحكومة  التابعة  الصحة 
»فيسبوك«. التواصل  موقع  في  صفحتها 

ضرورة  على  المجتمعون  اتفق  كما 
األطفال  أطباء  تخصص  في  العجز  سد 
العناصر  إعارة  خالل  من  األقسام  بين 
أقسام  وإمداد  المستشفيات،  بين 

بما  الحضانات  من  بعدد  الوالدة  حديثي 
فضال  االستيعابية،  قدرتها  مع  يتوافق 
الوالدة  حديثي  أقسام  بين  التنسيق  عن 

شاغرة. حضانات  لتوفير  بالمستشفيات 
تعليمية  مستشفيات   5 وتمتلك 
أقسام  طرابلس،  في  وعامة  وتخصصية 
حديثي والدة، وهي »مستشفى طرابلس 
العام،  الهضبة  مستشفى  الجامعي، 
مستشفى  طرابلس،  األطفال  مستشفى 
الوطني  المركز  والوالدة،  للنساء  الجالء 

القدرة  أن  إال  تاجوراء«،  القلب  لجراحة 
النصف  إلى  انخفضت  لها  االستيعابية 
الجامعي  طرابلس  بمستشفى  تقريبا 
الذي يمتلك 35 حضانة منها »18 حضانة 
القلب  لجراحة  الوطني  وبالمركز  تعمل«، 
حضانات،  ثماني  يمتلك  الذي  تاجوراء 
بسبب  تعمل«  حضانات  »أربع  منها 
بالرعاية  المتخصصة  العناصر  نقص 

الوالدة. حديثي  لألطفال  التمريضية 
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  وكانت 
الوطني، قد أعلنت قبل أيام، االنتهاء من 
الدهماني،  زاوية  عيادات  مجمع  تجهيز 
عشر  بعد  وذلك  الفتتاحه،  استعدادا 
تعرض  إلى  نظرا  توقفه؛  من  سنوات 

إلى تصدعات كبيرة. المبنى  أعمدة 
ليبيا  في  مجمعة  عيادة  أول  ويعد 
المقطعي  الفحص  خدمات  تقدم 
في  الوزارة  نجحت  وقد  المحوسب، 
تنمية  جهاز  إشراف  تحت  صيانته  تنفيذ 
بيان  حسب  اإلدارية،  المراكز  وتطوير 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة 
الوزارة  ودعمت  »فيسبوك«.  االجتماعي 
الطبية  والمعدات  باألجهزة  المجمع 
ووحدة  الخارجية  عياداته  لكل  الحديثة 
في  خارجية  عيادات  وسيضم  العمليات، 
واألطفال  والباطنة  الجلدية  تخصصات 
واألنف  واألسنان  والنساء  والعيون 
كما  العامة.  والجراحة  والحنجرة  واألذن 
باألمراض  خاصة  بعيادة  تجهيزه  جرى 
وجهاز  طبيعي،  عالج  وقسم  النفسية 
سرطان  عن  للكشف  الشعاعي  التصوير 

وصيدلية. تحاليل  ومعمل  الثدي، 

اتفاق لتشغيل أقسام حديثي 
الوالدة بمستشفيات طرابلس 

بكامل قدراتها االستيعابية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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<     إحدى جوالت التفتيش 

»الرقابة على األغذية« .. جوالت مفاجئة وإغالق مخابز  ومصادرة سلع فاسدة
للمراقبة  دورية  وحمالت  مفاجئة،  تفتيشية  جوالت 
الشحنات  بعض  رفض  جانب  إلى  األسواق،  على 
الغذائية المستوردة من الشرق والغرب، وإغالق بعض 
المحال؛ لمخالفتها المواصفات القياسية الليبية، كانت 
خالل  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  حصيلة 
األسبوع الجاري. وربما ذلك ما جعل من المركز هدفا 
لنيران المخالفين، حيث تعرض مكتبه بجنزور لمحاولة 
»اعتداء واغتيال وتهديد« من مجهولين بعد مصادرته 

لكمية من الشيكوالتة في 22 أكتوبر الماضي.
غير أن قيام ما وصفهم المركز بـ»المجموعة المارقة 
المأجورة التي تتبع أحد أصحاب النفوس الضعيفة« لم 
يثنه عن التأكيد أن ذلك لن يمنعه من ممارسة دورة 
الخارج؛  من  المستوردة  والسلع  األسواق  على  الرقابي 
بيان  يوضح  كما  المواطنين،  وسالمة  لصحة  حماية 
نشرته صفحته الرسمية على موقع »فيسبوك« اإلثنين 

الماضي.

إغالق مخزن وإنذار مستشفى
األغذية  على  الرقابة  مكتب  أغلق  األسبوع،  وخالل 
للبقوليات  الطمزيني  مخزن  جنزور،  في  واألدوية 

لالشتراطات  مطابقته  لعدم  والمكسرات؛  والتوابل 
الصحية حسب المواصفات القياسية الليبية.

ففي زيارة مفاجئة للمخزن، اكتشف مفتشي المكتب 
تشغيله  وتبين  المخزن،  مدخل  أمام  القمامة  تكدس 
صحية،  شهادات  بدون  األفريقية  العمالة  من  لعدد 
منها  تنبعث  قوارض  مخلفات  على  احتوائه  جانب  إلى 
روائح كريهة، وشرائه لبقوليات وتوابل ومكسرات غير 

معروفة المصدر.
وأبلغ المركز الجهات الضبطية المتمثلة في الحرس 
بمزاولة  له  السماح  وعدم  المصنع،  بإغراق  البلدي 
النشاط حتي يتقيد باالشتراطات الصحية والمواصفات 

القياسية الليبية.
على  الرقابة  مكتب  أمهل  األسبوع،  مطلع  وفي 
األغذية واألدوية في الجفارة، مستشفى الماية القروي، 
عدم  ومنها  رصدها،  التي  المخالفات  بعض  إلصالح 
لألدوات  تعقيم  وجود  وعدم  المخصص،  الزي  ارتداء 
باشتراطات  االلتزام  وعدم  األسنان،  عيادات  وخاصة 

النظافة العامة، وانبعاث روائح كريهة داخل المبنى.
رفض شحنات مستوردة

قليلة، دخول شحنة  أيام  قبل  الرقابة  ورفض مركز 
من  موردة  كرتونة   1888 تبلغ  كاتشب«  »طماطم 
اإلمارات، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب »مخالفتها 
المواصفة القياسية الليبية رقم 754/2015 من حيث 

وكذلك  األلومنيوم،  برقائق  العبوة  غطاء  إغالق  عدم 
وجود رواسب غريبة عليها«.

كما أعلن المركز رفضه دخول شحنة »شاي أخضر-
عبر  الصين،  من  موردة  صندوق،   1400 تبلغ  نابت« 
القياسية  ميناء مصراتة البحري؛ لمخالفتها للمواصفة 

الليبية من حيث ارتفاع نسبة السيقان فيها.
كاتشب«  »طماطم  شحنة  دخول  رفضه  جانب  إلى 
ميناء  عبر  إيطاليا،  من  موردة  صندوقا،   1745 تبلغ 
مصراتة البحري، بسبب »مخالفتها المواصفة القياسية 
الليبية رقم 2002 /426« من حيث وجود قشور وبذور 

وأجزاء ثمار داخل الصناديق.

أغذية غير صالحة
المخابز  بعض  إغالق  األحد،  أعلن،  قد  المركز  وكان 
السياح؛ لعدم  والمقاهي في جنزور وعلى رأسها مخبز 
التهوية،  حيث  من  الصحية  لالشتراطات  مطابقتها 

واإلضاءة، وكذلك األرضيات.
نوع  اللحوم  من  كمية  اإلثنين،  المركز  صادر  كما 
للشروط  مطابقة  غير  بوسيلة  تنقل  كانت  »بورتر« 
لالستهالك  صالحيتها  عدم  جانب  إلى  الصحية، 
عصير  شحنة  اليوم،  نفس  في  أعدم  كما  البشري. 
مستوردة من الخارج لتجاوزها ثلت المدة وقرب انتهاء 

صالحيتها.

طبرق ـ الوسط

أوجلة – محمد اللي



«

في  طرابلس،  العاصمة  حرب  في  دوت  رصاصة  أول  منذ 
المدنيون يشكون سوءات  الماضي، ما زال  أبريل  الرابع من 
إلى  نتج عنه دعوات متصاعدة  ما  ويعانون ويالتها،  الحرب، 
أتون  في  جمل  وال  لهم  ناقة  ال  الذين  المدنيين،  تجنيب 
الحرب، شظايا القتال، وأطلقت مؤسسات حقوقية وعاملة في 
مجال رعاية ضحايا الحرب، وسم عبر الفضاء اإللكتروني يحمل 
عبارة »#المدنيون_ليسوا_أهدافًا« للتذكير بأحكام القانون 
النزاعات  في  المدنيين  حماية  وضوابط  اإلنساني،  الدولي 

المسلحة.
اللجنة  من  كانت  الصدد،  هذا  في  الصادرة  الدعوات  آخر 

الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا، خالل األسبوع الجاري.
بـ»العاجلة«،  وصفتها  توصيات  حزمة  اللجنة  وأطلقت 
النزاع  بمناطق  المدنيين  السكان  وحماية  سالمة  لضمان 
صفحتها  على  نشرته  بيان  في  اللجنة  وقالت  المسلح. 
»بعد  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
المسلحة  والمواجهات  الحرب  اندالع  على  عام  نصف  مرور 
في طرابلس، يستمر الوضع اإلنساني في التدهور، وتصاعد 
المدنيين،  وسالمة  حياة  على  والتهديدات  المخاطر  لحجم 
على  المتكررة  واالعتداءات  الهجمات  هذه  مثل  تسببت  وقد 
تستهدف  التي  العشوائية  الهجمات  من  وغيرها  المدنيين 
النزوح  حالة  فرض  بينها  من  والتي  األبرياء،  المدنيين 
العشوائي  والقصف  النزاع،  مناطق  من  للسكان  القسري 
المدنية  والمناطق  األحياء  يستهدف  الذي  الثقيلة  باألسلحة 
األحياء  في  والتحصن  المدنيين  بالسكان  المكتظة  السكنية 
حرب،  ساحات  إلى  وتحويلها  المدنية  السكنية  والمناطق 
على  التعسفية  واالعتقاالت  المواطنين  وحركة  تنقل  وعرقلة 
ومنع وصول  السياسية  والمواقف  االجتماعية  الهوية  أساس 
للسكان  األساسية  واالحتياجات  والغذائية  الطبية  اإلمدادات 
اإلنسانية  المعاناة  مضاعفة  إلى  أدى  عديدة،  مناطق  في 
للسكان المدنيين، ويجب على جميع األطراف احترام القانون 
خاص  بوجه  تكفل  وأن  اإلنسان،  وحقوق  اإلنساني  الدولي 

ضمان حماية المدنيين«.
وفي عديد النقاط، ناشدت اللجنة كافة األطراف التزاماتها 
أي  ارتكاب  تجنب  خالل  من  وذلك  والقانونية،  اإلنسانية 
عدم  فيها  بما  المدنيين  ضد  خطيرة  انتهاكات  أو  خروقات 
بالمناطق  التحصن  وعدم  السكنية،  المناطق  استهداف 
وعدم  المدنيين،  بالسكان  المكتظة  السكنية  واألحياء 
والمراكز  كالمطارات  المدنية  والمرافق  األهداف  استخدام 
الصحية ألغراض عسكرية، وذلك طبقًا لما نص عليه القانون 

الدولي اإلنساني والقانون الدولى لحقوق اإلنسان.

وقالت اللجنة إن أطراف النزاع، تتحمل المسؤولية القانونية 
آمنة  إنسانية  ممرات  تأمين  ضمان  إزاء  الكاملة  واإلنسانية 
فرق  وتأمين  النزاع،  بمناطق  العالقين  المدنيين  إلجالء 
إلجالء  الليبي  األحمر  الهالل  وطواقم  والطوارئ  اإلسعاف 
المدنيين العالقين بمناطق النزاع، محذرة من مغبة االستمرار 
خالل  الصاروخية  باألسلحة  العشوائي  القصف  استخدام  في 
المدنيين  استهداف  أن  أكدت  كما  المسلحة،  المواجهات 
القصف  جراء  المدنية،  واألهداف  السكنية  والمناطق 
األركان  مكتملة  حرب  جريمة  يشكل  العشوائي،  الصاروخي 

بموجب ما نص عليه القانون الدولي اإلنساني.
القانون  يفرضه  بما  االلتزام  إلى  كافة  األطراف  دعت  كما 
من  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني 
المدنية، بما  التحتية  والبنية  المدنيين  ضمان سالمة جميع 
العامة وشبكات  والمرافق  والمستشفيات  المدارس  في ذلك 
للمساعدات  مستمر  بوصول  والسماح  والكهرباء،  المياه 
اإلنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، 
األحوال،  جميع  في  إنسانية  بطريقة  الحرب  أسرى  ومعاملة 

وحمايتهم من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم.
وذكرت اللجنة أن القانون الدولي اإلنساني، عرّف الشروط 
المتعلقة  المسائل  مثاًل:  وتشمل  االحتجاز  تنظم  التي  الدنيا 
بمكان االحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية، 
بين  المشتركة   »3« المادة  عليه  نصت  لما  طبقًا  وذلك 
اتفاقات جنيف للعام 1949 والبروتوكول اإلضافي الثاني على 

أن األشخاص الذين حرموا من حريتهم ألسباب تتصل بالنزاع 
يجب أيضًا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال. وهم 
والمعاملة  والتعذيب  القتل  من  بالحماية  باألخص  يحظون 
القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وأما األشخاص الذين 

ُاحتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن 
المالحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني على هذا الفعل.

المدنيون  يكون  أال  يجب  الحرب؛  قوانين  و بموجب 
والمنشآت المدنية هدفًا للهجمات، كما أن األطراف المتحاربة 
أدنى  إلى  للتقليل  الممكنة  االحتياطات  جميع  باتخاذ  ملزمة 
حد من األذى الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، كما 
شأنها  من  التي  الهجمات  عن  باالمتناع  كذلك  ملزمة  أنها 
التمييز  أو عدم  المدنيين  بالسكان  إلحاق ضرر غير متناسب 

بين المقاتلين والمدنيين.
التي  المتناسبة،  غير  الهجمات  الحرب  قوانين  و تحظر 
تتسبب في خسائر في أرواح المدنيين أو اإلضرار بالمنشآت 
يتعلق  ما  فيما  مفرطة  تكون  أن  شأنها  من  التي  المدنية 
من  المتوقعة  والمباشرة  الملموسة  العسكرية  بالمنفعة 

الهجوم.
ودعت اللجنة في البيان نفسه، حكومة الوفاق الوطني، إلى 
ضمان أال يجاور المدنيون منشآت العمليات العسكرية، نظرًا 
للخطر المتزايد بسبب تواجدهم في خط النار، حسب قولها.

ولم تكن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، وحدها في قائمة 
الداعين لحماية المدنيين، إذ أعربت اإلدارة العامة لـ»الهالل 
األحمر« الليبي، أواخر الشهر الماضي، عن استنكارها لسقوط 
المدنيين جراء استهداف مناطق في حي  ضحايا في صفوف 
مدير  وأكد  جنوب طرابلس.  السواني  ومنطقة  الدين  صالح 
أعداد  »ارتفاع  أن  األحمر«  بـ»الهالل  اإلعالمي  المكتب 

في  العشوائية  الهجمات  جراء  المدنيين  والقتلى  المصابين 
هذا الشهر بات أمرًا مؤسفًا للغاية«، مشيرًا إلى أن »الهجمات 
واألطقم  الميدانية  المستشفيات  أيضًا  استهدفت  السابقة 
الطبية وسيارات اإلسعاف ومتطوعي ومنتسبي الهالل األحمر 
منذ اندالع الحرب في أبريل الماضي، وأبرزها مقتل الطبيب 

أيمن هرامة في 6 أبريل أثناء قيامه بواجبه اإلسعافي«.
وآخرها  مستمرًا،  الزال  المسعفين  »استهداف  أن  وأضاف 
مقتل سائق اإلسعاف التابع للجهاز، سالم أنفيص، أثناء نقله 
الحاالت المصابة من المدنيين جراء القصف المتكرر للطيران 
الحربي«. وأكدت الجمعية إدانتها هذا »العمل اإلجرامي الذي 
الطبية  والطواقم  اإلسعاف  وموظفي  المدنيين  يستهدف 
ويتجاوز  ومتطوعيه،  ومنتسبيه  عامة  اإلنساني  العمل  ورموز 
الدولي ويرقى  القانون  المنصوص عليها في  الحماية  نطاق 
االلتزام  فروعها  »كافة  على  مشددة  حرب«،  جريمة  إلى 

بالحيادية المطلقة دون انحياز لطرف عن آخر«.
المتحدة  »األمم  األحمر«،  لـ»الهالل  العامة  اإلدارة  وحثت 
وكافة المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها بعمل كل ما 
يمكن لحماية أرواح المدنيين والطواقم الطبية واإلسعافية، 
الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  إلى  المتحاربة  األطراف  دعت  كما 

لتجنب إصابة المدنيين«.
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  جددت  سابق،  وقت  وفي 
والمرافق  الطبية  األطقم  الستهداف  الشديدة  إدانتها  ليبيا، 
إحداثيات  أية  تلقيها  نافية  بالقطاع،  والعاملين  الصحية 
المكتب  مسؤول  أكده  ما  وفق  الميدانية،  للمستشفيات 
وقال  حينه.  في  لـ»الوسط«  العلم  جان  بالبعثة  اإلعالمي 
تتلقَ  لم  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  »إن  العلم: 
تشارك  لم  وبالتالي  الميدانية،  للمستشفيات  إحداثيات  أية 
مثل هذه المعلومات مع أي طرف«، مؤكدًا أن البعثة »تجدد 
والمستشفيات  الطبية  الطواقم  الشديدة الستهداف  إدانتها 
والعاملين في القطاع الصحي، وتذكر أن مثل هذه الهجمات 
حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  محرمة 

اإلنسان«.
أعلنت  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  وكانت 
مقتل مسعف وإصابة أربعة عناصر طبية وتدمير مستشفيين 
بمنطقتي  اإلسعاف  وسيارات  معداتهما  بكامل  ميدانيين 
جراء  طرابلس،  العاصمة  في  الربيع  ووادي  الدين  صالح 
المدفعي،  والقصف  الحربي  الطيران  قبل  من  استهدافها 
في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وأعربت الوزارة 
الدولي« حيال استمرار  في بيان عن استيائها من »الصمت 
الميدانية  للمستشفيات  المتكرر  واالستهداف  االعتداءات 
في طرابلس،  اإلسعاف  وسيارات  المساعدة  الطبية  واألطقم 
االعتداءات  هذه  العبارات،  بأشد  واستنكارها،  إدانتها  معلنة 

التي وصفتها بـ»الممنهجة«.

محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مع استمرار حرب طرابلس

النازحون فروا من جحيم القصف إلى مآسي »اإليواء«
الجهود املحلية والدولية »غير كافية«.. وغسان سالمة يعلن وصول أعدادهم إلى 128 ألف ليبي

ال تزال نيران الحرب في العاصمة طرابلس تؤرق 
ألف   128 من  أكثر  نزح  الذين  المدنيين  مضاجع 
منهم من منازلهم، هربًا من قذيفة أو شظية قد 
المناطق  تودي بحياتهم؛ غير أن وضع هؤالء في 
التي هربوا إليها بات صعبا للغاية، إذ تقطعت بهم 
السبل بعيدا عن مواقع عملهم ومدارس أبنائهم، 
في  ووجودهم  الشتاء،  موسم  عن مصاعب  فضال 

أماكن غير مؤهلة للعيش فيها.
مبعوث األمم المتحدة لدى ليبيا غسان سالمة 
أن  اإلثنين،  األمن  مجلس  أمام  إحاطة  في  كشف 
حرب طرابلس نتج عنها فرار أكثر من 128 ألفا من 
ديارهم في العاصمة، منذ بدء النزاع في 4 أبريل 
عالقون  مدني  ألف   135 أن  إلى  مشيرا  الماضي، 
في المناطق التي تشكل الخطوط األمامية للقتال، 
المتضررة  المناطق  في  يعيشون  ألف   270 وأن 
عدد  فيه  بلغ  وقت  في  الحرب،  من  مباشر  بشكل 

قتلى الحرب من المدنيين 200 قتيل.
وبالرغم من إعالن هيئات محلية ودولية تقديم 
مواقع  من  انتقلوا  الذين  للنازحين  مساعدات 
ومدن  العاصمة  داخل  مناطق  إلى  االشتباكات 
أخرى، فإن حصولهم على مكان للسكن، والطعام 
والشراب والملبس أمر عسير؛ فالذين لم يتمكنوا 
واألهل  األصدقاء  مساعدات  على  الحصول  من 
مؤهلة  ليست  مواقع  في  اإلقامة  إلى  اضطروا 

لإليواء.

المدارس إلى  اللجوء 
المدارس  في  الفارين  من  كبير  عدد  ويقيم 
البعض  لجأ  حين  في  الدولة،  ومؤسسات 
من  خالية  مناطق  في  الشقق  تأجير  إلى  اآلخر 
ظروًفا  ويعيشون  باهظة،  بأسعار  االشتباكات 

صعبة. إنسانية 
المعارك  من  الفارين  من  األكبر  العدد  ويلجأ 
تقرير  حسب  معارف،  أو  أقارب  منازل  إلى 
نقل  الماضي  مايو  في  برس«  »فرانس  لوكالة 

هؤالء. معاناة  تفاصيل  من  بعضا 
وقف  طرابلس،  بغرب  جنزور  منطقة  ففي 
أعوام،  البالغ سبعة  الحفيظ،  عبد  الطفل شهاب 
الكرة  يلعبون  سنه  مثل  في  أطفال  يشاهد 
يكون  ولم  يعرفهم،  ال  فهو  يشاركهم،  ال  لكنه 
صداقات معهم. وقد وصل شهاب برفقة والديه 
أيام  بعد  جنزور  في  عمّه  منزل  إلى  وشقيقته 
قليلة من بدء الحرب، بعد أن فرّوا من منزلهم 

في عين زارة جنوب طرابلس.
عشر  البالغة  شهاب،  شقيقة  علياء،  أما 
سنوات، فكأنها تعيش في »منفى قسري«، على 
ُأرغمت على ترك كل  حد وصف الوكالة، بعد أن 
أعود  أن  »أريد  علياء  تقول  لها.  مألوفًا  كان  ما 
الدراسة...  الحرب أوقفت  إلى بيتي ومدرستي... 

وألعابي«. نومي  فتركت صديقاتي وغرفة 
مدرس  وشهاب،  علياء  والد  يعمل  و 
حاول  الحفيظ،  عبد  يدعى  الذي  الجغرافيا، 
لم  لكنه  لإليجار  مفروشة  شقة  على  العثور 
خيالية،  مبالغ  يطلبون  »أصحابها  ألن  يستطع، 
مضيفا:  قوله،  وفق  مأساتنا«،  يستغلون  إنهم 
»ال أعرف ما كنت سأفعل لو لم يفتح أخي بيته 

ولعائلتي«. لي 

.. ودعوات متصاعدة لتجنيب املدنيني شظايا االشتباكات

<  جانب من جنازة أحد الضحايا المدنيين < مسلحون خالل االشتباكات

الوسط ــ محمود السويفي

أمل الهجرة
يقيم  البعض  فإن  األقارب،  لدى  اإلقامة  وبخالف 
تستخدم  حيث  لشركات،  مقرات  كانت  شقق  في 
اضطرت  تقول  أسرة  ربة  للنوم،  أسرة  مقاعدها 
مع أطفالي لإلقامة في واحدة من هذه الشركات 
بغرب طرابلس، لكنها تسعى للهجرة واالنضمام 
إلى زوجها الذي يعيش في الخارج، مضيفة »على 
بالنسبة  الدراسية  السنة  ضاعت  اآلن...  يبدو  ما 
لألطفال، إذ تعطلت الدروس في مدارس عدة جرى 

تحويلها إلى مالجئ موقتة لعشرات العائالت«.
من  المتضررين  طرابلس  سكان  من  عدد 
الحرب يؤكدون أنهم يسعون للسفر خارج البالد، 
ففي  أمامهم،  حائال  تقف  المالية  النفقات  أن  غير 
ظل صعوبة األوضاع االقتصادية، ينتظرون تدخال 
ويقنعهم  أوضاعهم  من  يحسن  دوليا  أو  حكوميا 

بالتوقف عن محاوالت الفرار إلى خارج البالد.

جهود منقوصة
االجتماعية  الشؤون  بوزارة  األزمة  لجنة  عضو 
الوزارة  إن  قال  مسعود  خالد  الوفاق  حكومة  في 
الماضي مراكز الستقبال األسر  جهزت منذ يونيو 
»الوسط«،  إلى  تصريحات  في  متابعا  النازحة، 
مركز   47 الوزارة  جهزتها  التي  المراكز  عدد  أن 
إيواء الستقبال األسر النازحة، مزودة بفرق الدعم 

النفسي لتوفير االحتياجات والمواد الغذائية وغير 
إلى  المتاحة«، مشيرا  الغذائية، »وفقا لإلمكانيات 
أن اللجنة صرفت مبالغ مالية للبلديات المستضيفة 
1190 أسرة موزعة  البالغ عدد ها  النازحة،  لألسر 
ومدن  طرابلس  بلديات  في  اإليواء  مراكز  على 

شرق وغرب العاصمة والجبل الغربي.
وهكذا توزع النازحون بين مناطق ومدن عدة، 
يستضيف  حيث  غات،  مدينة  إلى  لجأ  فبعضهم 
مركز إيواء النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر 

من  يشتكون  نازح،   700 نحو  تونيين  بمنطقة 
افتقار  عن  فضاًل  الكهرباء،  وتيار  المياه  انقطاع 
نقص  و  واألغطية،  والسجاد  الخيام  إلى  المركز 
الطهي،  أطقم  وغياب  بل  واألغذية  التموين 
األحمر  الهالل  شبيبة  أفراد  تطوع  على  ويعولون 

الليبي من أجل الطهي والنظافة.
التي  سرت،  مدينة  إلى  لجأ  اآلخر  البعض 
في  تسجيلهم  وجرى  العائالت  مئات  استقبلت 
على  حصلوا  االجتماعية،إذ  الشؤون  مكتب 
من  غذائية  وغير  غذائية  إنسانية  مساعدات 
المجلس  باسم  الناطق  حسب  مرتين،  البلدية 
إلى  أشار  الذي  األميل،  محمد  سرت،  البلدى 
إعانات  بمنحهم  عليهم  األعباء  تخفيف  محاوالت 

بمبلغ ألف دينار لكل أسرة.
بلدية  في  يقيم  النازحين  من  آخر  عدد 
العاصمة  شرق  تقع  ساحلية  )مدينة  خيار  قصر 
عضو  قال  إذ  كيلومتر(،   80 بحوالي  طرابلس 
 400 إن  التومي،،  مروان  بالبلدية  األزمة  لجنة 
االشتباكات  بداية  منذ  البلدية  إلى  نزحت  أسرة 
في أبريل حتى مايو. وأضاف التومي لـ»الوسط« 
مساعدات  قدمت  البلدية  في  األزمة  لجنة  إن 
السكن  توفير  في  تمثلت  النازحة  لألسر  إنسانية 
األغطية  مثل  الضرورية  الحاجات  وبعض 
وأوضح  وغيرها.  الغذائية  والمواد  والمفروشات 

التي  الصعوبات  من  عددًا  هناك  أن  التومي 
عدم  منها  البلدية  في  األزمة  لجنة  عمل  تواجه 
النازحة،  األسر  عدد  ازدياد  مع  المساكن  توافر 
جنوب  ضواحي  في  االشتباكات  استمرار  جراء 
النازحين  عدد  ازدياد  مع  أنه  وأضاف  طرابلس. 
إيواء نازحين جدد لقلة  يصعب على لجنة األزمة 

اإلمكانات.

بكاء على األطالل
اشتباكات  في  وقعت  التي  زارة  عين  منطقة  وفي 
بكى  فيما  نازحين،  الفرار  المئات  حاول  عنيفة، 
ويدعى  سكانها  أحد  قال  إذ  أوضاعهم،  سكانها 
علي عبد الكريم لـ»الوسط« »ال نملك سوى البكاء 
والعويل، فالقصف باألسلحة الثقيلة يتواصل بين 
لحظة وأخرى بطريقة عشوائية، ويسقط الرصاص 

ال يميز بين المدني والمُسلح«.
زليتن  إلى  فروا  طرابلس  من  آخرون  نازحون 
أيضا، حيث قال أحد النازحين فيها، ويدعى عيسى 
إنه »جازف مع أسرته وخرج من منطقة االشتباكات 
المسلحة« بعدما قتل شقيقه بسبب قصف طيران 

عشوائي بالمنطقة.
)عين  طرابلس:  مناطق  من  سكان  وواصل 
من  الفرار   ) والزهور  الدين  وصالح  والفرناج  زارة 
نيران  استمرار  مع  األخيرة  األيام  خالل  منازلهم 

العامة  القيادة  قوات  بين  والضربات  الحرب 
في  بدأت  التي  الوفاق،  لحكومة  التابعة  والقوات 

أبريل الماضي.

صور مؤلمة
وقد نشرت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
حي  من  عائالت  لنزوح  صورا  الماضي  األسبوع 
الزهور، قابلها نشطون على مواقع التواصل بحزن 
شديد، مؤكدين أنها تذكرهم بأصعب األيام التي 

مرت بها البالد.
المستمرة،  الحرب  جراء  النزوح  استمرار  ومع 
والمهجرين  النازحين  لعودة  العليا  اللجنة  تقول 
مليون   120 تخصيص  متابعة  على  تعمل  إنها 
أماكن  توفير  تحاول  وأنها  للنازحين،  دينار 
هناك  أن  الماضي  األسبوع  أعلنت  وقد  لهم، 
والمدارس  اإليواء  مراكز  في  نازحة  عائلة   2660
أماكن  بتوفير  تقوم  أنها  إلى  مشيرة  بطرابلس، 
إليواء النازحين بشكل مؤقتة بمدرسة الصفاء في 

طرابلس المركز.
اللجنة  عقدت  الجاري،  نوفمبر  من  الثالث  في 
اجتماعها األول بحضور النائب بالمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، لمتابعة تخصيص 

120 مليون دينار للبلديات بشأن النازحين.
خالل  تم  الرئاسي،  للمجلس  بيان  ووفق 
االجتماع التأكيد على االستمرار في معالجة أوضاع 
يواجهونها،  التي  الصعوبات  وتذليل  النازحين، 
النازحين  ملف  لمعالجة  الالزمة  اآلليات  ووضع 
بشكل كامل. ويحاول الهالل األحمر الليبي القيام 
فرع  االثنين  أعلن  إذ  المساعدة،  تقديم  في  بدور 
الجهاز في صبراتة توزيع مساعدات إنسانية على 
 40 تتمثل  المدينة،  إلى  النازحة  العائالت  بعض 
شخصية  تنظيف  ومواد  مفروشات  تضم  عبوة 
وأغذية. ويجهز الفرع لكمية أكبر من المساعدات، 
األيام  خالل  النازحة  العائالت  باقي  على  ستوزع 

المقبلة، حسب بيان للمجلس البلدي صبراتة.

عجز دولي 
دوليا، تقول منظمات دولية تابعة لألمم المتحدة 
في  الليبيين  النازحين  مساعدة  على  تعمل  إنها 
قبل  نزحوا  الذين  أولئك  حتى  ليبيا،  ربوع  مختلف 
نشوب حرب طرابلس في 4 أبريل الماضي، وتقدر 
أعداد هؤالء بأكثر من 268 ألف نازح داخل البالد، 
لألمم  التابعة  الالجئين  مفوضية  أرقام  حسب 

المتحدة.
الذين  النازحين  عدد  إن  المفوضية  وقالت 
بداية  منذ  األساسية  اإلغاثة  مواد  لهم  قدمت 
حرب طرابلس حتى أغسطس الماضي بلغ 9817 
نائبة  زارت  نفسه  الشهر  أواخر  وفي  شخصا، 
مفوضية الالجئين كيلي كلمينتس مواقع للنازحين 
دعم  المفوضية  مواصلة  أكدت  حيث  ليبيا،  داخل 
النازحين وغيرهم من المتضررين من االشتباكات 

الدائرة.
وأضافت كيلي » الناس في ليبيا يعانون بشدّة، 
وتيرة  اإلنساني  الدعم  يواكب  أن  الضروري  ومن 
االحتياجات المتزايدة. ينبغي أن ال يُنسى هؤالء«، 
المتحدة.  لألمم  الرسمي  الموقع  نقل  ما  حسب 
الصمود  بقصص  »تأثرت  قائلة:  كيلي  وتابعت 
على  ليبيا«، مشددة  في  التي سمعتها  والشجاعة 
لدعم  الليبية  الجهات  مع  المشترك  العمل  أهمية 

النازحين داخليا في ليبيا.

نائبة مفوضية األمم المتحدة 
لالجئين: الليبيون يعانون 

بشدة ونعمل على دعم 
المتضررين من االشتباكات

األطراف المتحاربة ملزمة باتخاذ جميع 
االحتياطات الممكنة للتقليل من األذى 

الذي يلحق بالمدنيين

< دخان يتصاعد جراء القصف في أحد أحياء طرابلس الجنوبية

استهداف المدنيين والمناطق السكنية، 
جراء القصف الصاروخي العشوائي، يشكل 

جريمة حرب مكتملة األركان
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تظاهرات هونغ كونغ تصل إلى أبواب الجامعات وسط تصعيد جديد لألزمة
كونغ  هونغ  في  األزمة  العنف شهدتها  من  جديدة  مرحلًة 
والطرقات،  المدارس  خالله  أغلقت  أسبوع  بعد  اإلثنين 
مطالبون  ناشطون  تحصن  حيث  الصيني،  الجيش  وتدخل 
بالديموقراطية داخل حرم جامعة في هونغ كونغ، بعد تحذير 
الشرطة من استخدام الرصاص الحي ضدهم، ما يعزز المخاوف 

إزاء التوتر الذي يهز المدينة منذ ستة أشهر.
الرئيسية  المطالب  تنفيذ  ترفض  الصين  زالت  وال 
التي  المدينة  في  حرة  انتخابات  تتضمن  التي  للمتظاهرين، 
لتراجع  حدّ  ووضع  نسمة،  مليون   7,5 سكانها  عدد  يبلغ 
الحريات مع تشديد الصين قبضتها على هونغ كونغ. وحذرت 
بكين مرارًا من أنها لن تتسامح مع أي معارضة بينما تتزايد 

الخشية من لجوئها لتدخل عسكري لقمع االضطرابات.
أن  قبل  الفجر  قرابة  قوية  تفجير  أصوات  االثنين  وسمعت 
في  التطبيقية  العلوم  جامعة  مدخل  عند  كبير  حريق  يندلع 
هونغ كونغ، وقالت الشرطة إنها أطلقت الرصاص الحي ثالث 
مرات على موقع تظاهر مجاور للجامعة، لكن يبدو أن أحدًا لم 

يصب بجروح.

مواجهات عنيفة
في  بسهم  شرطي  إصابة  مع  األحد  عنيفة  مواجهات  ووقعت 
بقنابل  للدموع  المسيل  للغاز  المتظاهرين  ومواجهة  ساقه، 

مولوتوف.
المتظاهرون تحت  الجامعي المحاصر، تجمع  الحرم  وداخل 
أطلقتها  التي  الخراطيم  مياه  من  أنفسهم  لحماية  المظالت 
األمن  لقوات  مدرعة  على  المولوتوف  قنابل  ورموا  الشرطة، 

اشتعلت فيها النيران على جسر قرب الجامعة.
وأعلنت الشرطة الحرم الجامعي موقع »شغب«، وهي تهمة 
يعاقب عليها عليها القانون بالسجن 10 سنوات، كما أغلقت 
المدينة  في  السلطات  باسم  المتحدث  أصدر  ما  في  مخارجه 

لويس الو، تحذيرًا قويًا.
وقال »أحذر مثيري الشغب من استخدام قنابل المولوتوف 
والسهام والسيارات أو أي سالح قد يتسبب بالقتل ضد عناصر 
الشرطة«، وأضاف إذا واصلوا مثل هذه األفعال الخطيرة، لن 
الضروري  األدنى  القدر  استخدام  خيار سوى  أمامنا من  يكون 

من القوة، منها إطالق الرصاص الحي، للرد.
وتحمل شرطة هونغ كونغ بشكل يومي األسلحة الفردية، 
الحوادث  بعض  خالل  سوى  تستخدمها  لم  اآلن  حتى  لكنها 
المعزولة خالل اشتباكات في الشوارع، وأصيب ثالثة أشخاص 

بجروح جراء ذلك.
شرطة  ردت  المولوتوف،  وقنابل  الحجارة  رمي  ومقابل 
هونغ كونغ باستخدام الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه 

والرصاص المطاط.
يأس

تسلل الخوف إلى المتظاهرين المحاصرين في الحرم الجامعي 
الذي يعد احتالله تغيرًا في أساليب حراك ال قيادة له حتى اآلن، 

ويتميز بطبيعته سريعة التغير.
وعلى بعد مئات األمتار من الجامعة، رفع متظاهرون سواتر 
في مناطق تسيم شا تسوي وجوردان. وقال المتظاهر جوشوا 
)16 عامًا( إن ذلك محاولة لتشتيت انتباه الشرطة عن الجامعة.

أزهر في كل مكان
المدينة  أشهر  ستة  منذ  المتواصلة  االضطرابات  وهزت 
التي كانت في السابق مستقرة، ما تسبب بدخولها في حالة 

من الركود االقتصادي، وزاد خشية السياح من زيارتها.
يتيح  قانون  على  احتجاجًا  سلمية  بتظاهرات  الحراك  وبدأ 
تسليم مطلوبين إلى الصين، ورغم إلغائه، ثم توسع للمطالبة 
الشرطة.  عنف  بشأن  وبتحقيق  الديموقراطية  من  بمزيد 
في  رجالن  قتل  حيث  الشهر،  هذا  خالل  العنف  حدة  وازدادت 

حادثين منفصلين.
وأطلق المتظاهرون االسبوع الماضي حملة بعنوان »أزهر 
في كل مكان« تضمنت تخريبًا وقطع طرقات، ما أجبر الشرطة 
على استقدام تعزيزات من عناصر السجون. وأغلقت على االثر 

شبكتي نقل في المدينة والمدارس والمجمعات التجارية.
الماضي  االسبوع  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  ووجه 
صيغة  تهدد  االحتجاجية  الحركة  ان  مؤكدا  واضحا  تحذيرا 
»بلد واحد بنظامين«، التي تدار هونغ كونغ على اساسها منذ 

تسليمها للصين من بريطانيا في عام 1997.
لوقت  الصيني  الشعبي  الجيش  في  عناصر  خرج  والسبت، 
تنظيف  في  للمشاركة  كونغ  هونغ  في  ثكناتهم  من  قصير 

الشوارع التي كانت اغلقت.
حيث  كونغ  هونغ  في  نادر  الصيني  للجيش  الظهور  وهذا 
لكن  االحتجاجات،  في  التدخل  من  عادة  بنفسه  الجيش  ينأى 
االمر له رمزيته في ظل تنديد المحتجين بما يعتبرونه تدخال 
للسلطات المركزية في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
ودافع الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان االثنين 
الصيني  الجيش  أن  من  بكين  تحذيرات  مكررًا  العملية،  عن 
قادر على وضع حد لالضطرابات. وقال وو من بانكوك »إنهاء 

العنف واستعادة النظام أبرز مهمة لنا في هونغ كونغ«.
بالنسبة  كبير  معنى  ذات  لكن  صغيرة  خطوة  وفي 
كونغ  هونغ  في  العليا  المحكمة  قضت  للمتظاهرين، 
على  المدينة  سلطات  تفرضه  حظر  دستورية  بعدم  اإلثنين 
المتظاهرين يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطي وجوههم بهدف 

وضع حد ألشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية.

طهران - وكاالت

كوريا الشمالية »لم تعد مهتمة« بعقد قمم مع واشنطن

أميركا وكوريا الجنوبية تؤجالن تمارين جوية إرضاء لبيونغ يانغ
واشنطن ، بيونغ يانغ - وكاالت

باكو - وكاالت
رغم أن الوضع أصبح أكثر هدوءا بعد 
أيام من تظاهرات تخللتها أعمال عنف 
على خلفية رفع أسعار البنزين في إيران، 
فإن طهران أقرت، الثالثاء، أنها ال تزال 
تواجه »أعمال شغب« تسببت في إغالق 
وسرقة  مصارف  وإحراق  رئيسية  طرق 

متاجر.
أن  الدولية  العفو  منظمة  ذكرت  إذ 
من  أكثر  أن  إلى  تشير  موثوقة  تقارير 
100 متظاهر قتلوا في أنحاء إيران منذ 
بقمع  األمن  قوات  السلطات  أمرت  أن 
التظاهرات التي اندلعت عقب رفع أسعار 
القتلى  »حصيلة  أن  مضيفة  البنزين، 
ذلك  من  أعلى  تكون  ربما  الحقيقية 
إلى  التقارير  بعض  تشير  حيث  بكثير، 

مقتل نحو 200 متظاهر«.
منتصف  الرسمي  التلفزيون  وبث 
تظهر  العنف  ألعمال  مشاهد  األسبوع 
فيها  تناثر  شوارع  في  ملثمين  شبانا 
مبان،  في  النار  يضرمون  وهم  الركام، 
شبه  »الباسيدج«  قوات  وتحدثت 
العسكرية عن أعمال نهب. وكان قائد 
»الباسيدج« الجنرال غالم رضا سليماني 

األميركي  »المخطط  بأن  سابقا  صرح 
فشل«.

عن  اإلعالن  بعد  التظاهرات  وبدأت 
رفع سعر البنزين بنسبة %50 ألول 60 
لترا، و%200 لكل لتر إضافي يتم شراؤه 
بعد ذلك كل شهر، وقالت السلطات في 
الجمهورية اإلسالمية إنها اعتقلت أكثر 
على  قيودا  وفرضت  شخص   200 من 

استخدام اإلنترنت.
وذكر موقع »نيتبلكس« الذي يراقب 
من  ساعة   40 »بعد  »تويتر«:  حركة 
تام،  اإلنترنت بشكل شبه  إيران  حجب 
ال يزال االتصال مع العالم الخارجي عند 

نسبة %5 من المستويات العادية«.
باسم  المتحدث  ربيعي  علي  وقال 
إال  هدوءا،  أكثر  الوضع  إن  الحكومة 
»بعض  هناك  يزال  ال  أنه  أضاف  أنه 
لدينا  يكون  ولن  الصغيرة،  المسائل 
غدا أو بعد غد أي مشكالت بشأن أعمال 
الشغب«. وتسبب انقطاع اإلنترنت في 
عدم الوضع في الشوارع، صباح اإلثنين، 
إلى  أدى  الذي  اإلنترنت  انقطاع  بسبب 
وسائل  على  فيديوهات  تدفق  توقف 
التواصل االجتماعي لتظاهرات أو أعمال 

عنف متصلة.

أزمة  تحت  اإليراني  االقتصاد  ويرزح 
منذ مايو العام الماضي، عندما انسحب 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بشكل 
العام  موقع  نووي  اتفاق  من  أحادي 
مشددة  عقوبات  فرض  وأعاد   2015

على طهران.

تنديد أميركي
األحد،  المتحدة،  الواليات  ودانت 
ضد  القاتلة«  »القوة  إيران  استخدام 
المتظاهرين. وقالت ستيفاني غريشام، 
األبيض،  البيت  في  اإلعالم  مسؤولة 
في بيان: »ندين القوة القاتلة والقيود 
االتصاالت،  على  المفروضة  الصارمة 

ضد المتظاهرين«.
برفع  المفاجئ  قرارها  إيران  أعلنت 
منتصف  توزيعه  وتقنين  الوقود  أسعار 
ليل الخميس الجمعة، في خطوة تهدف 
لمساعدة  تستخدم  أموال  جمع  إلى 

مواطنين محتاجين.
حسن  اإليراني  الرئيس  ودافع 
روحاني، األحد، عن القرار المثير للجدل، 
الذي ستستخدم عائداته لمساعدة 60 

مليون إيراني.

في مسعى لكسر الجمود الدبلوماسي الذي استمر لشهور 
مع كوريا الشمالية أعلن وزير الدفاع األميركي مارك إسبر

األحد في »بادرة حسن نية« تجاه بيونغ يانغ، أن الواليات 
مشتركة  جوية  تمارين  ستؤجالن  الجنوبية  وكوريا  المتحدة 

تعارضها كوريا الشمالية.
واحتجت بيونغ يانغ مرارًا على التمارين العسكرية المشتركة 
التي تعتبرها تدريبًا على غزوها، ومنحت واشنطن مهلة حتى 
المتعثرة  المفاوضات  في  جديد  عرض  لتقديم  العام  نهاية 

بشأن برامجها للتسّلح.
الماضي  العام  الجنوبية  وكوريا  المتحدة  الواليات  وألغت 
العديد من التدريبات المشتركة في أعقاب قمة سنغافورة بين 
كيم  الشمالية  كوريا  وزعيم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
جونغ أون، لكن كان من المقرر اجراء مناورات جوية مشتركة 

في وقت الحق هذا الشهر.
تعد  »لم  إنها  اإلثنين  الشمالية  كوريا  قالت  جانبها  من 
مهتمة« بعقد قمم مع الواليات المتحدة ما لم تقدم واشنطن 
تنازالت جديدة في مفاوضاتها النووية، وذلك بعد ساعات من 

تلميح الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى امكانية عقد قمة.
الشمالية  كوريا  زعيم  مخاطبا  »تويتر«  على  ترامب  وكتب 
اتفاق  الى  كيم جونغ اون »يجب ان تتحرك بسرعة، للتوصل 

.. نراك قريبا«.
العام  من  يونيو  منذ  مرات  ثالث  وترامب  كيم  والتقى 
انتهت قمة هانوي  المحادثات توقفت منذ أن  الماضي، لكن 
انهارت  حين  في  العقوبات،  تخفيف  حول  بخالف  فبراير  في 
محادثات بسرعة جرت على مستوى فرق عمل في السويد في 

أكتوبر.
وحددت بيونغ يانغ لواشنطن موعدا نهائيا هو نهاية العام 
الخارجية كيم كي  للتقدم بعرض جديد، وقال مستشار وزارة 
حققت  بأنها  و»تتظاهر  تماطل  المتحدة  الواليات  إن  غوان 

تقدما«.
وفسر تغريدة ترامب على انها إشارة إلى قمة جديدة، لكنه 
قال في بيان نشرته وكالة األنباء الحكومية المركزية »لم نعد 

مهتمين بمثل هذه المحادثات التي ال تجلب لنا أي شيء«.
التباهي  يمكنه  شيئًا  األمريكي  الرئيس  نمنح  »لن  وتابع 
به«، مضيًفا أنه يجب تعويض كوريا الشمالية عن »النجاحات« 

التي صورها ترامب على أنها انجازاته الخاصة.
ويعتبر هذا االنتقاد المبطن لترامب باالسم خروجا عن خط 
بيونغ يانغ التي اقتصرت انتقاداتها في السابق على مسؤولين 
آخرين في اإلدارة األميركية. ولكن ومع اقتراب المهلة النهائية 
التي جددتها، فقد أصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات 

القوية، كما اجرت عدد من التجارب على أسلحة.

بدوره، أشار نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو إلى 
وقال  التدريبات.  الستئناف  زمني  جدول  تحديد  يتم  لم  أنه 
هذا  خالل  من  وسنقرر  الجارية  مشاوراتنا  من  جزءًا  »ستكون 

التعاون من كثب بين الطرفين«.
وخالل األشهر األخيرة، أجرت بيونغ يانغ سلسلة اختبارات 
صواريخ، بما في ذلك تجربة صاروخ قالت إنه ُأطلق في البحر 
من غواصة، في خطوة تعد منعطفا استراتيجيا في هذا الصدد.

التمارين  هذه  بإلغاء  مرارًا  الشمالية  كوريا  وطالبت 
المشتركة حيث أشارت مؤخرًا إلى أنها تشّكل »خرًقا ال يمكن 

إخفاؤه« إلعالن قمة سنغافورة.
ترامب  بين  هانوي  قمة  انتهت  منذ  المفاوضات  وتعّثرت 
وكيم في فبراير بخالف بشأن تخفيف العقوبات والتنازالت التي 

ستكون كوريا شمالية مستعدة لتقديمها في المقابل.
السويد في  العمل في  فرق  وبدأت محادثات على مستوى 
أكتوبر لكنها ما لبثت أن انهارت مع اتهام بيونغ يانغ واشنطن 

العدائية«  واشنطن سحب »سياستها  إن على  وصرح كيم 
اذا ما ارادت للحوار ان يستمر. وجاءت تغريدة ترامب بعد ان 
جوية  عسكرية  تدريبات  تأجيل  على  وسيول  واشطن  اتفقت 
مشتركة التاحة الفرصة للدبلوماسية مع بيونغ يانغ التي تعتبر 

هذه التدريبات استعدادا لغزو.
اآلن  تأجيلها  سيتم  أنه  التدريبات  على  معلًقا  إسبر  وقال 
بعد أيام من تلميحه إلى أن األمر كان مطروحًا، مشيرًا إلى 
اجواء  تهيئة  في  للمساهمة  نية  حسن  بادرة  في  القرار  هذا 
مواتية للدبلوماسية وتحقيق تقدّم باتّجاه السالم خالل لقاء 

بالصحافيين في بانكوك على هامش اجتماع لوزراء الدفاع.
وحض بيونغ يانغ على العودة إلى المفاوضات وإظهار حسن 
بإجراء  متعلقة  قرارات  اتّخاذ  في  تفّكر  عندما  نفسها  النوايا 

تدريبات ومناورات واختبارات لألسلحة.
وقال إسبر إن قرار تأجيل التمارين ليس تنازاًل بل محاولة 

إلتاحة »مجال أوسع« للدبلوماسيين للتوصل إلى اتفاق.

بعدم التخلي عن »نهجها القديم«.
التدريبات  بتأجيل  المرتبطة  بالتقارير  يانغ  بيونغ  ورحّبت 
في بيان صدر عن ناطق باسم وزارة الخارجية لم تحدد هويته 

ونشرته وكالة األنباء الرسمية.
»سياستها  جرّاء  المتحدة  الواليات  انتقد  الناطق  لكن 
العدائية« تجاه كوريا الشمالية وحمّلها مسؤولية اجتماع في 
األمم المتحدة عُقد مؤخرًا وانتقد انتهاكات حقوق اإلنسان في 

ظل نظام بيونغ يانغ.
الواليات  لدى  نية  إن »ال  الناطق قوله  الوكالة عن  ونقلت 
المسائل  تسوية  باتّجاه  صادق  بشكل  معنا  للعمل  المتحدة 

)العالقة(. لذا، فال رغبة لدينا بلقاء« مسؤولين أميركيين.

العمل معا
كوريين  مسؤولين  التقى  بعدما  بانكوك  إلى  إسبر  ووصل 
جنوبيين خالل زيارة إلى سيول استمرت ليومين. وحض سيول 

المعلومات  لمشاركة  اتفاقية  إلنهاء  خطتها  عن  التخلي  على 
واشنطن  تعتبرها  التي  اليابان،  مع  العسكرية  االستخباراتية 
الشمالية  كوريا  وجه  في  األمني  للتعاون  بالنسبة  أساسية 

والصين.
وأعلنت سيول في أغسطس أنها ستنهي االتفاق مشيرة إلى 
أنه ال يخدم مصالحها الوطنية. وتنقضي مدة االتفاق منتصف 

ليل 22 نوفمبر.
ودعا إسبر البلدين األحد »للعمل معًا« لتجاوز خالفاتهما، 
سيول  بين  التوتر  من  المستفيدة  الوحيدة  الجهات  إن  وقال 

وطوكيو هي بيونغ يانغ وبكين.
المتحدة  الواليات  حلفاء  أبرز  بين  وطوكيو  سيول  وتعد 
بمواجهة الصين التي يتزايد نفوذها وكوريا الشمالية المثيرة 
للقلق. لكن عالقتهما ال تزال تتأثر بشكل كبير بحكم اليابان 
حتى   1910 العام  من  الكورية  الجزيرة  لشبه  االستعماري 

.1945

االثنين  ماس  هيكو  االلماني  الخارجية  وزير  يزور  ان  المقرر 
مع  وسيتباحث  باريس،  لقمة  التحضير  في  للمساعدة  كييف 

المسؤولين االوكرانيين كما سيزور خط الجبهة.

بادرة حسن نية
وتأتي إعادة روسيا للسفن األوكرانية الثالث بمثابة بادرة 

حسن نية من طرف موسكو.
نوفمبر  في  السفن  تلك  الروسي  السواحل  خفر  واحتجز 
التي  األوكرانية  القرم  جزيرة  شبه  بحر  عرض  في   2018
2014. وشكل هذا الحادث المواجهة  ضمتها روسيا في عام 

العسكرية المباشرة األولى بين روسيا واوكرانيا.
الكشف  رافضة  السفن  تسلمت  انها  كييف  وأكدت 
»السفينتين  إن  األوكرانية  البحرية  وقالت  وجهتها.  عن 

تسوية  جهود  استئناف  الى  تهدف  قمة  على  أسبوعين  قبل 
أوكرانيا ثالث  أوكرانيا سلمت روسيا االثنين  النزاع في شرق 
سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة خالل حادث بحري. 
الثالثة  المحطة  روسيا  أعلنتها  التي  السفن  إعادة  وتشكل 
انتخاب  منذ  البلدين  بين  العالقات  في  نسبي  انفراج  من 
أبريل رئيسًا ألوكرانيا، ويؤيد هذا  زيلينسكي في  فولوديمير 

الممثل السابق إعادة إطالق الحوار مع موسكو.
البلدين سمح  بين  لألسرى  كبير  تبادل  في سبتمبر  ونّفذ 
بإعادة بحارة طاقم السفن الثالثة إلى بلدهم بعد 10 أشهر 

من االحتجاز في روسيا.
والقوات  األوكرانية  القوات  انسحبت  ثانية،  جهة  من 

الموالية لروسيا من ثالثة مواقع على طول خط جبهة شرق 
أوكرانيا في نوفمبر حيث خلف النزاع اكثر من 13 الف قتيل.

أما آخر مؤشر على التقارب الروسي األوكراني، فهو القمة 
الفرنسي  الرئيس  بين  ديسمبر   9 في  باريس  في  المقررة 
ميركل  أنغيال  األلمانية  والمستشارة  ماكرون  إيمانويل 
األوكراني.  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  والرئيس 

وسيكون هذا أول لقاء بين الرئيسين الروسي واألوكراني.
وهذه القمة هي األولى من هذا النوع منذ قمة النورماندي 
2016 التي تحولت لمنتدى تنظيمي لعملية السالم  في عام 
المنبثقة من االتفاقات الموقعة في مينسك عام 2015، لكن 

المتعثرة منذ ثالث سنوات.
وأكد الكرملين االثنين هذا اللقاء، داعيًا في الوقت نفسه 
ومن  القمة.  هذه  من  التوقعات  في  »المبالغة«  عدم  إلى 

ياني كابو  القاطرة  المدرعيتن نيكوبول وبرديانسك وكذلك 
تتجه نحو القسم القاري من أوكرانيا«.

عن  اإلثنين  بيان  في  اعلنت  الروسية  الخارجية  وكانت 
أنها  نفسه  الوقت  في  مؤكدًة  للسفن،  أوكرانيا  تسليم 

ستواصل »الردّ بحزم على أي استفزاز على حدودها«.
السفن  إن  الحدود  عن  روس  مسؤولون  قال  األحد،  ومنذ 
ستعاد وعرض تلفزيون محلي صورًا تظهر قطر خفر السواحل 
مضيق  عبر  موسكو  بنته  الذي  الجسر  على  للسفن  الروسي 

كيرتش ويصل شبه جزيرة القرم بروسيا.
منددة  بالقوة،  األوكرانية  السفن  موسكو  واحتجزت 
بطريقة  بالدخول  إياها  ومتهمًة  استفزازية«  بـ»عمليات 
بين  عليها  متنازع  لمنطقة  اإلقليمية  المياه  إلى  شرعية  غير 

الطرفين في بحر أزوف، عبر مضيق كيرتش.

وقبضت  النار  حينها  الروسي  السواحل  خفر  قوات  وفتحت 
على 24 بحارًا أوكرانيًا أصيب 3 منهم بجروح.

وأفرج عن البحارة أخيرًا في سبتمبر في إطار تبادل لألسرى 
سنستوف  أوليغ  األوكراني  المخرج  لسراح  إطالقًا  أيضًا  شهد 
وإعادة مشتبه به في تدمير طائرة الرحلة »ام اتش 17« فوق 

أوكرانيا في يوليو 2014 إلى روسيا.

تقدم
وشكل انتهاء انسحاب القوات األوكرانية واالنفصالية في 
تلبية  أوكرانيا  شرق  جبهة  على  نقاط  ثالث  من  نوفمبر   9
الهادفة  القمة  للمشاركة في  لشرط أساسي حددته موسكو 

إلعادة إحياء عملية السالم.

ارتفاع أسعار الوقود يشعل الشارع اإليراني

حصيلة القتلى تتجاوز 100 شخص وطهران تحجب اإلنترنت

<  متظاهرون يفرون إلى داخل حرم جامعي مع تقدم الشرطة في هونغ كونغ

<  جانب من االحتجاجات الغاضبة في طهران

<  وزير الدفاع األميركي )وسط( و نظيره الكوري الجنوبي )يسار( ووزير الدفاع الياباني تارو كونو في بانكوك <   اجتماع بين الرئيس االميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي

موسكو - وكاالت

موسكو تعيد سفن كييف املحتجزة في بادرة حسن نية
قبل أسبوعين من قمة سالم بأوكرانيا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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البرلمان يرجئ جلسته التشريعية تحت ضغط الشارع

تفاقم األزمة اللبنانية بعد تعثر تشكيل الحكومة.. وعون يعد بإشراك الحراك الشعبي

المتواصل  االحتجاجي  الحراك  إلى  الزخم  يعيد  في تصعيد جديد 
بدأ  النظام«  بـ»إسقاط  للمطالبة  أسابيع  منذ  العراق  في 
إضراب  عدة  جنوبية  ومدن  بغداد  شوارع  في  األحد  متظاهرون 
أسبوعيًا  تكتيكًا  االعتصامات  فيه  أصبحت  الذي  الوقت  في  عام، 
للمطالبة  أكتوبر  األول  في  انطلقت  التي  االحتجاجات  في  متبعًا 
السياسية  الطبقة  وتغيير  عمل  فرص  وتأمين  الفساد  بمكافحة 

الحاكمة.
لصدهم،  األمنية  القوات  محاوالت  يوميًا  المحتجون  ويواجه 
إلى  ناشطين  من  دعوات  بعد  الشوارع  إلى  األحد  اآلالف  وخرج 
من  الجنوب  مدن  غالبية  في  العمل  وتوقف  العام.  اإلضراب 
البصرة وصواًل إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، 

حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدراس.
لقضاء  الرئيسي  المدخل  المتظاهرون  أغلق  األحد،  ومساء 
بالقوات  دفع  ما  المشتعلة،  باإلطارات  الناصرية  شمال  الرفاعي 
األمنية إلى إرسال تعزيزات. وأقدم متظاهرون في مدينة البصرة 
الموظفين  ومنع  الطرق  لقطع  إطارات  حرق  على  بالنفط،  الغنية 

من الوصول إلى عملهم.
وواسط  بابل  بينها  محافظات  في  المحلية  الحكومات  وأعلنت 

وذي قار، اعتبار األحد عطلة رسمية.
آالف  خرج  والمدارس،  الدوائر  أغلقت  حيث  الحلة،  مدينة  وفي 
أمام مبنى مجلس  بينهم طالب وموظفون حكوميون لالعتصام 

المحافظة في وسط المدينة، وفقا لمراسل فرانس برس.
واحتشد آالف المتظاهرين، اإلثنين، في ساحة التحرير الرمزية 
قوات  فرضت  فيما  السنك،  جسر  وعند  القريبة  الخالني  وساحة 

األمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.
وعاد المتظاهرون السبت لالعتصام عند جسر السنك الحيوي، 
إليه  تقدمهم  منعت  كانت  التي  األمنية  القوات  تراجعت  بعدما 

قبل أسبوعين.
للسنك  الموازي  األحرار،  ثالث،  جسر  إلى  المتظاهرون  وتقدم 
األمنية  القوات  بين  مواجهات  ووقعت  شمااًل.  والجمهورية 
للدموع،  مسيلة  بقنبلة  متظاهر  مقتل  عن  أسفرت  والمحتجين، 

وإصابة 41 آخرين بجروح، بحسب مصادر أمنية.
ساحة  في  اسابيع  ثالثة  من  أكثر  منذ  المتظاهرون  ويحتشد 
الطبقة  وتغيير  النظام«  بـ»إسقاط  مطالبين  ببغداد،  التحرير 
السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادًا في البالد منذ 

16 عامًا.
وكانوا قد تمكنوا من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط 
المنطقة  حيث  بغربها،  بغداد  شرق  وتصل  دجلة  نهر  ضفتي 

الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارات األجنبية.
في  أسبوعين  نحو  قبل  نجحت  الشغب  مكافحة  قوات  لكن 
لها،  المجاورة  واألحياء  جسور  ثالثة  على  السيطرة  استعادة 

بعد  الجمهورية  وجسر  التحرير  ساحة  إلى  المتظاهرين  وإعادة 
استخدامها وابال من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

منذ  المتظاهرين،  من  غالبيتهم  شخصًا،   330 من  أكثر  وقتل 
انطالق موجة االحتجاجات المطلبية في األول من تشرين أكتوبر.
العراق  في  األطلسي  شمال  حلف  بعثة  قائد  اعتبر  ذلك،  الى 
الجنرال داني فورتين األحد، في ختام مهمته التي استمرت عامًا 
كاماًل، أن »االطلسي يواصل حض الحكومة العراقية على ضبط 
النفس، خالل أحداث األسابيع الستة الماضية والتي كانت مأساة 
مطلقة«. وتقدم البعثة التي تأسست قبل عام المشورة والتدريب 
للقوات العراقية، في ثالثة معاهد عسكرية، غير أن فورتين لفت 
إلى أنها لم تكن مفوضة بتدريب القوات على مكافحة التظاهرات 

والشغب.
خالل  حادة  انتقادات  الى  العراقية  األمن  قوات  وتعرضت 
والقنابل  الحي  للرصاص  استخدامها  بسبب  االخيرة،  األسابيع 

المسيلة للدموع بهدف صد المحتجين.
المسيل  الغاز  قنابل  أيضا بإطالق  واتهمتها منظمات حكومية 
للدموع بشكل غير صحيح من مسافات قريبة، ما أدى إلى وقوع 

قتلى واصابات "مروعة" من خالل اختراق القنابل للجماجم.
وتضم قوات األمن العراقية، قوات عسكرية تقليدية والشرطة 
االتحادية والحشد الشعبي، يضم فصائل غالبيتها شيعية مقربة 

من إيران، وألحقت مؤخرا بالقوات الحكومية الرسمية.
ويرى فورتين أن الجيش يعاني »ضمورًا« بعد المعارك الدامية 
الجهود  أن  إلى  مشيرًا  »داعش«،  تنظيم  بهزيمة  انتهت  التي 
المبذولة للنهوض به تشكل »قضية جيل«. وقال إن »هذا االمر 

سيستغرق 20 أو 30 عاما، ولن نرى تغييرًا في عام واحد«.
قادته  الذي  الغزو  بعد  السابق،  العراقي  الجيش  حل  وتم 
الواليات المتحدة عام 2003،لإلطاحة بنظام صدام حسين. بعد 
إلعادة  الزمن  من  عقد  من  أكثر  المتحدة  الواليات  أمضت  ذلك، 

بناء الجيش وباقي مؤسسات هذا البلد.
وحلف  أوروبية  دول  من  وأخرى  أميركية  قوات  هناك  تزال  وما 
القوات  وتدريب  المشورة  لتقديم  العراق  في  تنتشر  األطلسي، 

األمنية.
من  عانت  االطلسي  بعثة  عمليات  أن  إلى  فورتين  ونبه 
االحتجاجات  بينها  الماضية،  القليلة  األشهر  خالل  »نكسات« 

وتصاعد التوتر بين الواليات المتحدة و إيران.
طهران  المتعاديين،  لحليفيه  كبير  نفوذ  تحت  العراق  ويرزح 
وواشنطن. وسيخلف الجنرال فورتين نهاية شهر تشرين نوفمبر، 
شخصا   580 حوالى  قيادة  ستتولى  التي  كارنان،  جيني  الجنرال 
السويد  و  أستراليا  مثل  الحلف  خارج  دول  من  شركاء  بينهم 

وفنلندا.

بيروت وكاالت

بغداد ـ وكاالت

< احتجاجات في بيروت ضد ترشيحات رئاسة الحكومة

مع إتمام التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية شهرها 
األول، تفاقمت األزمة السياسية في لبنان بعد انسحاب مرشح 
رئيسي لتولي رئاسة الوزراء مما يقلص فرص تشكيل حكومة 

تحتاجها البالد بشدة لتنفيذ إصالحات عاجلة.
تراوح األزمة السياسية مكانها في لبنان من دون أي بوادر 
لحل قريب وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي 
المرشحين  كأحد  اسمه  السبت  مساء  من  متأخر  وقت  في 
لرئاسة الحكومة اللبنانية قائال إن من الصعب تشكيل حكومة 

متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين.
وأرجأ البرلمان اللبناني، الثالثاء، إلى موعد لم يحدده، جلسة 
مثيرة  قوانين  مشاريع  أعمالها  جدول  على  كانت  تشريعية 
للجدل لعدم توافر النصاب، مع إقفال مئات اللبنانيين الطرق 
المتظاهرون  اعتبره  تطور  في  النواب،  مجلس  إلى  المؤدية 

»إنجازا جديدا« لحراكهم المستمر منذ شهر.
وبعد ثالثة أسابيع من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري 
استقالته تحت ضغط الشارع، قال رئيس الجمهورية، ميشال 
عون، للمرة األولى إن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن 

الحراك.
وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم 
من عناصر القوى األمنية التي عمدت إلى إقفال كل المداخل 
المؤدية إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان. ونفذت وحدات 
مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشارا غير مسبوق غداة 
دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول 

إلى الجلسة.
إلى  اليد  أصابع  عدد  تتخطى  ال  النواب  من  قلة  ووصلت 
المجلس، واضطر اثنان منهم إلى ركوب دراجات نارية، حسب 
تصميم  واضحا  بدا  وبعدما  محلية.  تلفزة  محطات  نقلت  ما 
المتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، 
أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي 
والقوات  جنبالط،  وليد  السابق  النائب  برئاسة  االشتراكي 

اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وبعدما لم يكتمل النصاب المطلوب النعقاد الجلسة، أعلن 
األمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة »إلى 
أسبوع  خالل  الثاني  التأجيل  وهو  بعد«.  ما  في  يحدد  موعد 
بالتشريع  النواب  يقوم  أن  يرفض  الذي  الشارع  ضغط  تحت 
قبل تشكيل حكومة من اختصاصيين ال تضم أيا من الوجوه 

السياسية الحالية.
واحتفل المتظاهرون بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك »إنجازا 
ابتهاجا،  حديدية  وألواح  الطناجر  على  وقرعوا  لهم.  جديدا« 

مرددين »ثورة، ثورة«.

األولوية لالستشارات
وفي محاولة لتهدئة الشارع، قال عون خالل لقاء مع المنسق 
الخاص لألمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، إن »الحكومة 
عن  وممثلين  اختصاصيين  وتضم  الجديدة ستكون سياسية 
الحراك الشعبي«، مؤكدا أنه على »استعداد دائم للقاء ممثلي 

الحراك«.
وقال في تغريدات على »تويتر« إن تحديد موعد االستشارات 
»القيادات  مع  يجريها  مشاورات«  »انتهاء  رهن  النيابية 

السياسية المعنية«. ويثير التأخير في بدء االستشارات غضب 
المتظاهرين.

إشراك  يريد  إنه  عون  فيها  يقول  التي  األولى  المرة  وهي 
المقبلة  الحكومة  إن  قال  أن  له  وسبق  الحكومة.  في  الحراك 
متمسكا  الطرح  الشارح  فرفض  »تكنو-سياسية«،  ستكون 
بحكومة من التكنوقراط ال تضم وجوها مرتبطة بأي طرف من 

الطبقة السياسية الحالية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة 
بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرًا للطوائف 
بال  السياسية  الطبقة  رحيل  بمطلب  ومتمسكًا  والمناطق، 

استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
أيام الشهر  البنوك مغلقة معظم  إبقاء  وتسببت األزمة في 
الماضي. وفرضت البنوك قيودا على التحويالت للخارج وسحب 
اللبنانية في  الليرة  اإليداعات الدوالرية وأدت إلى تراجع سعر 

السوق السوداء.
بعد  الثالثاء  أبوابها  فتح  عاودت  اللبنانية  المصارف  أن  إال 
احتجاجًا على  أسبوع  قبل  بدأوه  عامًا  اضرابًا  إنهاء موظفيها 
قيودًا مشددة  البنوك  فرض  جراء  زبائن  مع  وقعت  إشكاالت 
على سحب األموال وسط أزمة حادة وحراك شعبي غير مسبوق 

في البالد.

وخرج آالف اللبنانيين إلى الشوارع بداية األسبوع في وسط 
والنبطية  صيدا  وفي  شمااًل  والمنية  طرابلس  وفي  بيروت 
جنوبَا وفي تعلبايا شرقًا تحت عنوان »أحد الشهداء«، تكريمًا 
الثالثاء  آخرهما  االحتجاجات،  بدء  منذ  قتال  لمتظاهرين 
برصاص عسكري خالل مشاركته في قطع طريق حيوي جنوب 

بيروت، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
رئيسيًا  مركزًا  شكلت  التي  )شمال(  طرابلس  مدينة  وفي 
المتظاهرون »بعد مرور شهر كامل  للتظاهر منذ شهر، أكد 
على االنتفاضة الشعبية وفشل كل مساعي السلطة لاللتفاف 
جديدة  مرحلة  أمام  اليوم  نحن  المتظاهرين،  مطالب  على 

من التحديات، والوضع بحاجة إلى حنكة وحذر شديدين من 
الثوار«.

السلطة  مشاريع  أمام  الطريق  »قطع  ضرورة  إلى  واشاروا 
التراجع  وعدم  مطالبنا  على  اصرارنا  وتأكيد  صفوفنا  لتفريق 
الشعب  إلى حين تحقيق  الضغط،  ارتفع منسوب  عنها مهما 

النتصاره كاماًل على هذه السلطة«.
سعد  الحكومة  رئيس  استقال  الشارع،  ضغط  وتحت 
ميشال  اللبناني  الرئيس  تأخر  لكن  أكتوبر،   29 في  الحريري 
الملزمة  النيابية  االستشارات  لبدء  موعد  تحديد  في  عون 

لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

تسريبات واتهامات
وتفاقمت النقمة الشعبية بعد تسريبات وتصريحات قبل أيام 
أكدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البالد على تكليف 
الحكومة،  تشكيل  عامًا(   75( الصفدي  محمد  السابق  الوزير 

قبل بدء االستشارات بموجب الدستور.
الصفدي  طلب  الغاضبة،  الشعبية  الفعل  ردود  وقع  وعلى 
الذي يعدّ من أبرز رجال األعمال واألثرياء في لبنان، في بيان 
ليل السبت سحب اسمه من التداول كأحد االسماء المرشحة 

لرئاسة الحكومة، آماًل تكليف الحريري مجددًا.
واتهم الحريري من جهته في بيان التيار الوطني الحر الذي 
يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، 
باتباع سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط.

انتهاج مثل  وقال »لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن 
هذه السياسة ولكانت الحكومة قد تشكلت«، مؤكدًا أنه في 

حال تسميته مجددًا، سيشكل حكومة من اختصاصيين.
تشكيل  الثالثاء  تلفزيوني  حوار  في  اقترح  عون  وكان 
حكومة »تكنو-سياسية«. وتكلم بنبرة اعتبرها المتظاهرون 
يمثلون  قياديين  وجود  عدم  منتقدًا  »استفزازية«، 
المتظاهرين ليتحاوروا مع السلطة، في وقت يفخر المحتجون 
السلطة  مع  حوار  أي  ويرفضون  وجامع  عفوي  تحركهم  بأن 

الحالية.
اختصاصيين  حكومة  تشكيل  على  المتظاهرون  ويصر 
بالمسؤولين  ارتباط  أو  حزبي  والء  أي  من  بعيدًا  مستقلة 
وقطعوا  الشوارع  إلى  تدفقوا  عون،  اقتراح  وإثر  الحاليين. 
لفتحها  الجيش  يتدخّل  أن  قبل  البالد،  في  رئيسية  طرقات 

بالقوة ويوقف العديد من المتظاهرين.
الجيش  قائد  قال  التظاهرات،  بدء  له منذ  أول موقف  وفي 
العماد جوزف عون خالل تفقده قطاعات عسكرية في منطقتي 
بيروت وجبل لبنان االحد، إن »إقفال الطريق أمر غير مسموح 
به«، موضحًا أن التوقيفات »شملت عناصر عملت على إحداث 
مهمّته  تنفيذ  من  منعه  وحاولت  الجيش  وواجهت  شغب 

وتعرّضت له«.
وبعد إغالق أسبوعين على وقع االحتجاجات التي لم تسلم 
ألسبوع  الحالي  الشهر  بداية  أبوابها  المصارف  فتحت  منها، 
بيع  على  تشددًا  أكثر  إجراءات  خالله  فرضت  فقط،  واحد 

الدوالر، ثم أغلقت ليومين بحجة عطلة رسمية.
مفتوحًا  إضرابًا  الماضي  الثالثاء  منذ  موظفوها  وينفذ 
احتجاجًا على إشكاالت مع مواطنين راغبين بسحب مبالغ من 
ودائعهم. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدوالر 
على  إضافيًا  رسمًا  المصارف  تفرض  كما  اآللي.  الصراف  من 

عمليات سحب الدوالر المحدودة جدًا مباشرة منها.

»األطلسي« يصف العنف بـ»المأساة المطلقة«

إضراب عام في العراق يعيد الزخم لالحتجاجات

واشنطن ـ وكاالت

<  أطفال سوريون نازحون في مخيم في شمال غرب سورية

25 مليونا منهم يعيشون في مناطق النزاع

والفقر  المساوة«  و»عدم  النزاعات  رغم 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
األوسط  الشرق  منطقة  أن  األحد  )يونيسف( 
في  ملحوًظا  تقدما  شهدت  أفريقيا  وشمال 

الطفل حقوق 
للمنظمة  اإلقليمي  المدير  شيبان،  تيد  وقال 
خالل  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في 
على  عاما   30 مرور  بمناسبة  صحافي  مؤتمر 
االتفاق  اعتماد  منذ  إنه  الطفل  حقوق  اتفاق 
تقدما  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  »شهد 
»فرانس  بحسب  الطفل«،  حقوق  في  ملحوظا 

برس«.
المشاكل  »رغم  جاء  التقدم  هذا  أن  واضاف 
والفقر  المساواة  وعدم  بالحوكمة  تتعلق  التي 

والنزاعات«.
يؤثر  المدقع  الفقر  يزال  ال  ليونيسف  ووفقا 
بينما  المنطقة،  في  طفل  مليون   29 على 
»فقر  في  أطفالها  عدد  نصف  نحو  يعيش 
الحرمان من حقوق أساسية. معتدل« ويعانون 
 2018 عام  فأدت  المنطقة  في  النزاعات  أما 
بينما   ،1847 وإصابة  طفال   1190 مقتل  إلى 

1272 طفال. اعتقل 
حاليا  هناك  إن  شيبان  قال  آخر،  جانب  من 
األمراض  التلقيح ضد  في  »تغطية شبه شاملة 
ومعالجة  األساسية  الصحية  الرعاية  وتحسين 
الى  ذلك  وادى  الصحي،  والصرف  المياه 

انخفاض أكثر من ثلثي وفيات األطفال«.
تحت  وفاة  حالة   65 هناك  »كان  وأضاف 
 ،1990 عام  مولود  ألف  لكل  سنوات   5 سن 

.»21 انخفضت اليوم ألقل من 
الذين  األطفال  عدد  ارتفاع  إلى  وأشار 
يذهبون إلى المدارس أكثر من أي وقت مضى، 
وان أكثر من 90 في المئة من أطفال المنطقة 
وخدمات  نظيفة  شرب  مياه  على  يحصلون 

صرف صحي رغم شح المياه فيها.
في  طفل  مليون   175 »هناك  لشيبان  ووفقا 
25 مليونا  18 عاما، يعيش  المنطقة تحت سن 
رقم  وهذا  نزاعات،  تشهد  بلدان  في  منهم 

كبير«.
والعراق  سورية  في  »النزاعات  أن  وأضاف 
مناطق  من  األطفال  من  اآلالف  عشرات  جعلت 
في  مسلحة  جماعات  سيطرة  تحت  كانت 
دعم  الى  يحتاجون  واآلن  هشاشة،  أكثر  وضع 

واعادة دمج« في مجتمعاتهم. اجتماعي 
توفير  على  الدولي  المجتمع  شيبان  وحض 
المنطقة  في  لألطفال  األساسية  الحقوق 

»الكرامة«. إلى  باإلضافة 
والمياه  الجيد  التعليم  »يطلبون  وقال 
على  الحصول  وإمكان  والكهرباء  النظيفة 
في  والعيش  مستدام  بشكل  اإلنترنت 
وأن  وظائف،  يطلبون  نظيفة  وقرى  مدن 
اإلساءة  من  يتحرروا  وأن  أصواتهم،  تسمع 

واالستغالل«.
هو  به  يطالبون  ما  »باختصار،  وأضاف 
هذه  بالتأكيد  بكرامة.  العيش  الكرامة، 
جميعا  وعلينا  الكثير،  باألمر  ليست  المطالب 

حقيقية«. جعلها  واجب 
النازحين  األطفال  عدد  يبلغ  ليونيسف  ووفقا 
 6 أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الالجئين  األطفال  عدد  ويبلغ  طفل،  ماليين 

6,3 ماليين.
العالم  كان  أمراض  المنطقة  في  وظهرت 
وفي  والكوليرا،  األطفال  شلل  مثل  نسيها  قد 
سوء  من  طفل  ألف   400 حوالى  يعاني  اليمن 

الحاد. التغذية 
 2011 عام  منذ  سورية  في  الحرب  وأدت 
من  األطفال  بين  التلقيح  معدل  انخفاض  الى 
طفاًل   59 وقتل   .%  47 إلى   2010 عام   %  80
آخرون،   3472 وجرح   2018 عام  فلسطينيا 
 200 بمعدل  الفلسطينيون  األطفال  ويعتقل 

شهريا.

<  متظاهرون يشعلون النار في اإلطارات ببغداد

<  الفريق أحمد قايد صالح 
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قائد الجيش الجزائري معجب بـ »الهبة الشعبية« إلنجاح االنتخابات

من  الواسع  رفضها  على  تدل  التي  اإلشارات  رغم 
إال أن  النظام  الذي يتظاهر منذ أشهر ضد  الشعب 
قايد  أحمد  الفريق  الجزائري  الجيش  أركان  رئيس 
الشعبية«  بـ»الهبة  إعجابه  عن  الثالثاء،  عبر  صالح 
تجاه االنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، 
تنشيط  في  صعوبة  الخمسة  المرشحون  ويواجه 
الى  بالنظر  الثالث،  يومها  في  االنتخابية  الحملة 
تأمين  استدعى  ما  تالحقهم،  التي  االحتجاجات 

حماية أمنية مشددة لهم، وفق »فرانس برس«.
الرجل  صالح  قايد  الفريق  ألقاها  كلمة  في  وجاء 
القوي في الدولة »نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة 
الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن والتفاف الشعب 
الرئاسية" كما  االنتخابات  بقوة حول جيشه إلنجاح 

نقل موقع وزارة الدفاع.
وقال »خرجت مختلف فئات شعبنا األبي، عن بكرة 
وشيوخا،  وكهوال  وطلبة  شبابا  ونساء،  رجاال  أبيها، 
الشعب  والتفاف  والتضامن  التالحم  صور  أروع  في 
واحد،  بصوت  كلهم،  يهتفون  جيشه،  حول  بقوة 
بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه 
ديسمبر   12 يوم  االقتراع  صناديق  إلى  المكثف 
الجزائرية خالل  االعالم  وتحدّثت وسائل  المقبل«. 
لإلنتخابات  داعمة  مسيرات  عن  الماضية  االسابيع 

الرئاسية عبر مناطق مختلفة من البالد.
تبدو  ال  المسيرات  هذه  في  التعبئة  نسبة  ولكن 
فبراير  منذ  أسبوع  كل  الشعبي  الحراك  قوة  بنفس 
نفس  إنتاج  إعادة  فيها  يرى  التي  لالنتخابات  رفضا 

النظام الذي يطالب برحيله.
الوطن،  »فمصلحة  الجيش  أركان  رئيس  وتابع 
بكل  الجزائري  الشعب  يسهر  أن  بالتأكيد  تعني 

على  االنتخابي،  بواجبه  يقوم  وهو  وحرية،  نزاهة 
المصلحة  وترجيح  الضمير  وتحكيم  العقل  إعمال 
العليا للجزائر..«. وجدّد قايد صالح التذكير بأن »ال 
طموحات سياسية« لدى قيادة الجيش الذي وصفه 
»غير  له  هدف  وال  للدولة«  الفقري  »لعمود  بأنه 
األهداف الوطنية، أي األهداف التي هي في مصلحة 
من  لكل  بالمرصاد  و»سيظل  وشعبها«  الجزائر 
تسول له نفسه المساس بمقومات األمة وبالوحدة 

الترابية والشعبية«.
في  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  استقالة  ومنذ 
أبريل، أصبح الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي 
القادر بن  الرئيس االنتقالي عبد  الدولة مقابل  في 

صالح الذي ال يظهر إال نادرا.
الفريق  الجزائري  الوطني  الجيش  اركان  رئيس 
العاصمة  في   2019 فبراير  في  صالح  قايد  احمد 

الجزائرية

يونيسف: تقدم في حقوق الطفل 
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

الجزائر ـ وكاالت



اقتصاد

كالم في األرقام

حققتها هيئة قناة السويس
منذ أنشائها

قالوا

08

األربعاء، على  اّتفقت مجموعة »طيران اإلمارات« مع شركة »بوينغ« األميركية، 
استبدال 30 طائرة من طراز »777 اكس« بأخرى من طراز »787 دريمالينر«، ضمن 
عقد ضخم يشمل 156 طائرة، من دون شراء أي طائرات إضافية. ووقعت المجموعة 
اإلماراتية في العام 2013 عقدا مع بوينغ لشراء 150 طائرة »777 اكس« بقيمة 76 
مليار دوالر، ثم أضافت ست طائرات أخرى إليها، وذلك قبل أن توقع اتفاقا مبدئيا 

لشراء 40 طائرة من طراز »787-10 دريمالينر« بقيمة 15.1مليار دوالر في 2017.
لكّن المجموعة قررت في اليوم الرابع من معرض دبي الدولي للطيران شراء 30 
الـ40  طائرة من طراز »787-9 دريمالينر« بقيمة 8.8 مليار دوالر، بدل الطائرات 

التي نص عليها االتفاق المبدئي الموقع قبل عامين، بحسب »فرانس برس«. 
وقالت »طيران اإلمارات« إن هذه الطائرات لن تضاف إلى االتفاق الرئيسي الموقع 
مع بوينغ في 2013، بل إنها ستكون جزءا منه، وبذلك يتراجع مجموع الطائرات 
المشمولة بالعقود الموقعة مع بوينغ من 196 طائرة بحسب عقدي 2013 و2017، 
 9-787« طائرة  و30  اكس«   777« طائرة   124 عن  عبارة  هي  حاليا،   156 إلى 

دريمالينز«.

اإلمارات تستبدل 30 طائرة بوينغ »777 اكس«

»نحن في اقتصاد )مدولر(، 
وإذا اختفى الدوالر لن يبقى 
اقتصاد لبناني«

رياض سالمة 
محافظ مصرف لبنان

١3٦
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عند معدل %3.6، تظل البطالة في الواليات المتحدة، قريبة 
من أدنى مستوى بلغته منذ أواخر ستينات القرن العشرين. 
بل إن هناك من العالمات ما يشير إلى أن األشخاص الذين 
انسحبوا سابقا من قوة العمل ينجذبون اآلن إليها مرة أخرى، 
مع بحث أصحاب العمل الحثيث في سوق العمل عن الموظف 

الهامشي الموقت.
وبما يتماشى مع هذه األخبار، أشار رئيس بنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، جاي باول، إلى أن مكاسب األجور بدأت 

تتراكم أخيرا في أيدي العمال من ذوي األجور المنخفضة.
في إشارة أخرى إلى العمال من ذوي األجور المنخفضة، أقر 
الحد  بزيادة  يقضي  قانون  األميركي مشروع  النواب  مجلس 
األدنى لألجور الفيدرالية من 7.25 دوالر في الساعة إلى 15 
دوالرا في الساعة )وهي الزيادة التي ستتم على مراحل على 
التشريع عبر مجلس  احتمال تمرير  مدى سبع سنوات(. لكن 

الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يكاد يكون معدوما.
في  الميزانية  مكتب  تقديرات  تشير  ذلــك،  على  عــالوة 
الحد األدنى لألجور بمبلغ 15 دوالرا في  إلى أن  الكونجرس 
وظيفة  مليون   1.3 خسارة  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الساعة 

بين العمال من ذوي األجور األدنى. وقد استمعنا إلى 
اعتراضات مماثلة في المملكة المتحدة في ربيع العام 
2016، عندما قدمت حكومة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد 

كاميرون سياسة أجر المعيشة الوطنية.
ومع ذلك، على مدى ثالث سنوات، لم نر أي إشارة 
إلى تراجع مكاسب التوظيف. وفي األشهر األخيرة، بدأ 
الركود، حيث  بعد عشر سنوات من  يرتفع  األجور  نمو 
اآلن  البحثية   Resolution Foundation مؤسسة  تتنبأ 
بأن يتجاوز متوسط المكاسب األسبوعية في المملكة 
المتحدة الذروة التي بلغها في أغسطس بنحو 513 جنيها 

إسترلينيا )660 دوالرا(.
ورغم أن هذا الموضوع لم يظهر بوضوح بعد في 
المناظرة االنتخابية في المملكة المتحدة، فإن كال من 
حزب العمال وحزب المحافظين يالحق برامج تعلن عن 
أنهما  )ويبدو  لألجور  األدنــى  الحد  تعزيز  من  المزيد 

يتشاركان أيضا هدف زيادة اإلنفاق على البنية األساسية(.
في أواخر سبتمبر، أعلن وزير الخزانة، ساجد جاويد، أن الحد 
األدنى لألجور الذي يبلغ 8.21 جنيه إسترليني للساعة الواحدة 
للعمال الذين تزيد أعمارهم على 25 عاما سيجري تمديده لكي 

يشمل العمال الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما.
كما وعد أن الحد األدنى لألجور سيرتفع بحلول العام 2024 
إلى ثلثي الدخل المتوسط. وحتى ال ينهزم، تعهد حزب العمال 
برفع الحد األدنى لألجور إلى 
إسترلينية  جنيهات  عشرة 
في الساعة في حال انتخابه. 
تسببت  متوقعا،  كان  كما 
هذه التصريحات من جانب 
الحزبين في إثارة الدهشة 
وأدت  األعمال،  دوائــر  في 
فقدان  تحذيرات حول  إلى 

الوظائف في المستقبل.
نفسي  أجد  ذلــك،  ومع 
ــدا أدنــى  أفــكــر فــي أن ح
يحقق  ربما  لألجور  أعلى 
عنه  تعبر  ما  تتجاوز  فوائد 
االقتصادية  الحسابات 
التقليدية. ونظرا إلى أزمة المصداقية المتنامية التي تعيشها 
الرأسمالية، فإن قادة األعمال يحسنون صنعا بالنظر في تبني 
مثل هذه السياسات بقدر أكبر من الحماس. كما أشرت من 
قبل، فعلى الرغم من ارتفاع أرقام التوظيف بقوة في الواليات 
المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من االقتصادات الغربية 
خالل العقد الماضي، فإن اإلنفاق على االستثمار في األعمال 
ظل ضعيفا على نحو عنيد، وكانت هذه أيضا حال اإلنتاجية 
ونمو األجور. وقد تزامنت هذه االتجاهات مع فترة من األرباح 
الشركاتية والظروف االقتصادية القوية، الذي ينبغي أن يكون 

مواتيا لالستثمار من الناحية النظرية.
في الواقع، قد تبدو أسعار الفائدة المنخفضة، واألرباح القوية، 
وخفض الضرائب على الشركات، الوصفة المثالية لزيادة اإلنفاق 
االستثماري بشكل كبير. ولكن بدال من ذلك، شهدنا زيادة 
حادة في فجوة التفاوت الفعلية والمتصورة نظريا، فضال عن 
ردود فعل شعبية عنيفة ضد كل من الرأسمالية والديمقراطية 
البلدان الغربية. ولم تستجب الشركات لمحفزات  في مختلف 
االستثمار كما في الكتب األكاديمية، إما ألنها ال ترى األساس 
البعيد األمد لهذه المحفزات، وإما ألنها تعمل في  المنطقي 
صناعات أقل كثافة في استخدام رأس المال وال تتصور ببساطة 

أنها في احتياج إلى المزيد من المباني والمعدات.
المشكلة، بطبيعة الحال، هي أنه في غياب االستثمار، من غير 
المرجح أن تزيد اإلنتاجية. وفي غياب نمو اإلنتاجية، ال يوجد 

سبب يذكر يجعلنا نتوقع نمو األجور المستدام.
أيا كانت أسباب تأخر االستثمار، فمن الواضح أن السياسة 
العامة تستطيع أن تلعب دورا مهما هنا. فإذا كان ما نشهده 
تتدخل  أن  والمناسب  المعقول  فمن  السوق،  فشل  هو  اآلن 
الدولة لتوفير اإلنفاق االستثماري الالزم، وهو ما يشير كل من 
معسكر المحافظين ومعسكر العمال إلى أنه يعتزم القيام به إذا 
فاز في انتخابات المملكة المتحدة. لكن صناع السياسات من 
الممكن أيضا أن يغيروا حسابات المخاطر في مقابل المكافأة 
في  بهذا  للقيام  الطرق  إحدى  وتتلخص  األعمال،  مجال  في 
زيادة الحد األدنى لألجور بشكل كبير. ومن الممكن أن تساعد 
األجور االسمية األعلى للعمال من ذوي األجور المنخفضة في 
دفع الدخول الحقيقية إلى االرتفاع، وزيادة اإلنفاق االستهالكي، 
وجعل أسعار المساكن أكثر تيسرا. وبقدر ما يؤدي رفع الحد 
األدنى إلى زيادة فاتورة أجور الشركات، فإنه كفيل بخلق حافز 
أقوى لالستعاضة عن العمالة برأس المال. وقد يؤدي هذا إلى 
أن  أيضا  الممكن  لكنه من  األسعار،  وارتفاع  الناتج  انخفاض 

يرسي األساس لتجدد نمو اإلنتاجية.
في كل األحوال، في الرد على أولئك الذين يحتجون بأن 
على  القائم  التغيير  هذا  مثل  تحمل  تستطيع  ال  الشركات 
السياسة، أود أن أشير إلى أن الطلب الكلي منذ العام 2015 
ظل قويا بالقدر الكافي لتمكين الشركات من استيعاب الزيادات 
في األجور بسهولة. وإذا كان لهذه السياسة أن تجعل الشركات 
تدرك أنها لديها غاية اجتماعية أعظم من مجرد زيادة أرباح 

الربع المقبل، فإن هذا يكون أفضل كثيرا.

* خبير اقتصادي بريطاني
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

الحد األدنى األعلى 
لألجور ربما يحقق 

فوائد تتجاوز 
الحسابات االقتصادية 

التقليدية

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4043دوالر أميركي
1.555يورو

0.957الجنية االسترليني
0.3745الريال السعودي
0.3823درهم إماراتي
0.1998االيوان الصيني
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مليار دوالر

الرأسمالية واألجور
جيمس أونيل*

كعكة االستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيني
ليبيا  في  شركاتها  حصة  بتعرض  فرنسا  تقر 
عشر  عن  مرات  بعشر  أقل  إلى  انتكاسة  إلى 
 200 إلى  اليوم  تصل  حيث  سابقة،  سنوات 
على  تعول  جعلها  مما  بالكاد،  يورو  مليون 
الضائعة  حصتها  السترجاع   2020 العام 
بتقديم تصورات إيجابية للمشاركة في إعادة 
12 مليار  الوفاق  ليبيا مع برمجة حكومة  بناء 
في  القطاعية  االستثمارات  من  إضافية  دوالر 

ميزانية 2020.
ورشة  في  المشاركين  شهادات  وتالقت 
»فرص  شعار  تحت  الفرنسية  بالعاصمة  عمل 
االقتصاد  تعافي  تأكيد  في  الليبي«  االقتصاد 
الليبي بسرعة، ومعه الفرص التجارية للشركات 
الفرنسية. وخالل الورشة التي نظمتها وكالة 
االقتصاد  وزارة  برعاية  فرانس«  »بزنس 
الخارجية في  أوروبا للشؤون  والمالية ووزارة 
التنفيذي  الرئيس  رحب  الفرنسية،  العاصمة 
في  ليكورتيير  كريستوف  فرانس«  لـ»بزنس 
منتدى  في  ليبيا  بمشاركة  االفتتاحية  كلمته 
 30 يومي  المنظم  أفريقيا«  »طموح  باريس 
و31 أكتوبر الماضيين، مشيرا إلى »اجتماعات 
 12 البلدين خالل  كال  أعمال من  لرجال  عدة 

شهرا تقريبا«.
اإليجابية  المؤشرات  اللقاء  واستعرض 
تراجع  بينها  ومن  الورشة،  خالل  المقدمة 
نسبة التضخم من 28 إلى %9، وارتفاع الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة %12 في العام 2018، 
مليار   70 األجنبي  النقد  احتياطات  تبلغ  بينما 

دوالر تغطي 72 شهرا من االستيراد.
العام  بأن  االعتراف  ومع  الخبراء،  وحسب 
 ، النفط  سعر  انخفاض  من  عانى   2019
بكثير،  أفضل   2020 يكون  أن  يجب  فإنه 
من  بكثير  أقل  يزال  ال  الليبي  االقتصاد  ألن 
حيال  جدية  تساؤالت  أثيرت  لكن  إمكاناته، 
تصل  التي  الليبية  السوق  من  فرنسا  موقع 
بعشر  أقل  أي  يورو،  مليون   200 إلى  بالكاد 

مرات من العام 2010.
هيلين،  بياتريس  ليبيا  لدى  فرنسا  سفيرة 
شددت على »االستثمار من اآلن في العالقات 
ليبيا جزء من شواطئنا  الليبية، ألن  الفرنسية 

الجنوبية التي تعد إحدى أولويات أمن أوروبا« 
»الوضع  أن  استدركت  لكنها  تعبيرها،  حسب 
الذي ال يزال غير مستقر في البالد قد يسمح 

بعودة نشاط شبكات متطرفة وإرهابية«.
المجلس  »رئيس  بأن  السفيرة  ونوهت 
للتعاون في  أرسل طلبا  السراج  فائز  الرئاسي 
وتضيف:   .»2017 العام  في  اإلرهاب  مكافحة 
أن  معتبرة  ليبيا«،  في  العمل  الممكن  »من 
األساسية  الكلمة  تكون  أن  يجب  »الشراكة 
اللتزام فرنسا، إذ يجب على اإلدارة الفرنسية 

أن تفي بهذا االلتزام«.
من جانبه، تحدث نائب المجلس الرئاسي، 

المقبلة  االستثمار  أحمد معيتيق، عن ميزانية 
»بعد  كلمته:  في  وقال  قطاعات.  عدة  في 
 ،2019 العام  في  دوالر  مليار   5.5 استثمار 
من  إضافية  دوالر  مليار   12 برمجة  تمت 
االستثمارات في ميزانية 2020. في إشارة إلى 
مثل  المعنية  القطاعات  من  واسعة  مجموعة 
والصحة،  والنقل،  والطرق،  والمياه،  الطاقة، 
التجارية،  واألعمال  والبنوك،  والصيدلة، 
»تجديد  إلى  أيضا  داعيا  والتعليم«،  والزراعة 

شراكة قوية مع فرنسا«.
الفرنسي  الجانب  عليه  رد  المقابل،  من 
من  هي  ذكرها  التي  القطاعات  إن  بالقول 

الفرنسية  الشركات  فيه  تتميز  التي  تلك  بين 
وبفضل  عالميا،  بها  المعترف  الفنية  بالخبرة 

ذلك يمكنهم »استرجاعهم« للسوق الليبية.
العام  إلى  الرئاسي  المجلس  عضو  وعاد 
حالة  في  تعيش  الدولة  كانت  حين   ،2016
يرثى لها ودون تصدير النفط وبالتالي دون 
من   90% النفط  إيرادات  تمثل  عامة  ميزانية 
انتعاش االقتصاد  إلى  الدولة، مشيرا  إيرادات 
سنوات  ثالث  بعد  كثيرة  نواح  من  الليبي 

بفضل الخطة التي بدأت في العام 2017.
وارتفع إنتاج النفط إلى 1.3 مليون برميل 
يوميا، ومن المقرر أن يبلغ 1.6 مليون برميل 

وهو مستوى 2011، حسب معيتيق، الذي أكد 
لها  فكان  الدولة  لميزانية  االستقرار  إعادة 
فائض قدره 5.5 مليار دوالر، فضال عن تعافي 
 2020 العام  أن  معتبرا  بقوة،  الليبي  الدينار 

سيكون عام نهاية األزمات في ليبيا.
يشار إلى أن فرنسا نظمت منتدى »طموح 
أكتوبر  نهاية  باريس  في   »2019 أفريقيا 
نهاية  الليبي  لالقتصاد  بورشة خاصة  أعقبته 
األسبوع الماضي بحضور اقتصاديين ليبيين، 
بعد وقت وجيز من فعاليات »المنتدى الروسي 
األفريقي« األول من نوعه في مدينة سوتشي 

الروسية يومي 23 و24 أكتوبر.

صربيا  على  يتهافتون  الذين  الصينيين  السياح  عدد  يزداد 
كلفتها  عن  فضال  دخول  تأشيرة  إلى  حاجتهم  عدم  إلى  نظرا 
المنخفضة مقارنة بأوروبا الغربية. تركض »العروس« بفستان 
طرحتها  تتطاير  فيما  حقل  عبر  رياضية  وأحذية  جميل  أبيض 
فيلم  من  مشهدا  ليس  هذا  يطاردها.  و»العريس«  وراءها 
تقليدي  صربي  زواج  مراسم  بل  الهوليوودي  برايد«  »رانواي 
غير  الدولة  هذه  وتعتبر  صينيون.  سياح  ادواره  بمعظم  يقوم 
الساحلية الواقعة في منطقة البلقان واحدة من أكثر الوجهات 
األوروبية نموا بالنسبة للسياح الصينيين وقد تصدرت التصنيف 

العام الماضي.
مع مطاعم صينية  السياح  لهؤالء  األحمر  السجاد  تفرش  وهي 
وقد  الخدمات.  من  وغيرها  الماندارية  باللغة  شوارع  ولوحات 
نشر عناصر من الشرطة الصينية في شوارع بلغراد حتى خالل 

مع  التواصل  في  للمساعدة  الصيف 
في  أيضا  ينفذ  برنامج  وهو  مواطنيهم 
دول أوروبية أخرى. وفي الريف في غرب 
صربيا وجدت بلدة غوستوليبله السياحية 
هؤالء  من  جزء  لجذب  طريقة  الجميلة 
الذي  سريديشت  زيلكو  ويعتمد  السياح. 
السياحية  المساكن  من  مجمعا  يملك 
التقليدي  العرس  تجربة  على  الخشبية 
لجذب  الزواج  ضرورة  دون  من  الصربي 

السياح.
برس«:  »فرانس  لوكالة  ويوضح 
كل  تشمل  ألنها  الزيجات  »اخترنا 
عاداتنا من طبخ وغناء ورقص ومالبس 

وغيرها«. وقد استقطبت هذه المراسم التي تقام وسط منظر 
التالل الخضراء، الصينيين منذ انطالقها قبل سنتين.

مالبس تقليدية ورقص
بالسياح من شانغهاي خصوصا  تعجان  استقبلت حافلتان  وقد 
على أنغام الموسيقى الفلكلورية ليشكلوا حلقة رقص تقليدية 
كاترينا  وتقول  الصرب.  مضيفيهم  مع  »كولو«  باسم  تعرف 
هذه  هامش  على  الصربية  المجموعة  مرشدة  يوفانكيتش 
الرقصة يريدون دائما شيئا خارجا عن المألوف ومختلفا وهذه 

المراسم ال يمكن الحصول عليها في رحلة منظمة عادية«.
فيما  تقليدية  بيضاء  مراويل  على  النساء  حصلت  ذلك  بعد 
اعتمر الرجال قبعات على شكل مراكب يضعها الفالحون ووزعت 

عليهم أداورهم في »العرس«.
من  سلسلة  في  انخرطوا  فيما  تصدح  الضحكات  وراحت 
تفاحة وصعود  على  النار  اطالق  ذلك  في  بما  الريفية  التقاليد 
تلة في عربة تجرها جياد و»االتفاق على سعر« العروس. وفجرت 
العروس الصينية مفاجأة بركضها باتجاه التالل قبل أن »يلقي 

القبض« عليها عريس يؤدي دوره صربي من سكان البلدة.
الطعام والشراب فيما تم  واختتمت مراسم االحتفال بتناول 
االستغناء عن بعض األطباق الصربية التقليدية الغنية بمشتقات 
»كايماك«.  باسم  المعروف  بالقشدة  الغني  والجبن  الحليب 

ويؤكد سريديتش »أردنا ان نقدم أطباقا صربية تقليدية لكن 
تبين لنا ان ذلك غير واقعي«.

أفضل صديق للصين
مليون   1,2 السنة  من  األولى  الثمانية  األشهر  في  صربيا  زار 
أكثر بخمس مرات  ألفا أي   92 الصينيون مع  شخص تصدرهم 
العدد في العام 2016 برمته. وبدأ عددهم باالرتفاع العام 2017 
الدخول  تأشيرة  تلغي  أوربية  دولة  أول  صربيا  أصبحت  عندما 
المزدهرة  السياسية  الروابط  إلى  لحليفتها اآلسيوية في مؤشر 
في  فوسيتش  الكسندر  الصربي  الرئيس  وقال  البلدين.  بين 
سبتمبر إن الصين »ليس لديها شريك أوفى من صربيا وصديق 
أكثر صدقا«. وتعززت العالقات بين بلغراد وبكين منذ التسعينات 
مع نمو الروابط االقتصادية أيضا في السنوات األخيرة. وتعتبر 
قدم  موطئ  تشكل  صربيا  أن  الصين 
سلعها  لنقل  األوروبية  القارة  في  لها 
في  صربيا  وترحب  الغربية.  األسواق  إلى 
بناء  مع  الصينية  باالستثمارات  المقابل 
سريعة  وطرقات  لجسور  صينية  شركات 
في أرجاء البالد ومع شرائها مجموعة من 

المناجم والمصانع الرازحة تحت الديون.

أقل كلفة
ويرى السياح الصينيون كذلك أن صربيا 
تشكل مدخال إلى بقية المنطقة على ما 
في  السياحية  المرشدة  شو  فلورا  تفيد 
حذت  وقد  للسفر.  ترافلر«   54« شركة 
فيما  للصينيين  الدخول  تأشيرة  بالغائها  صربيا  حذو  البوسنة 
مونتينغرو  خففت  فيما  السياحي  الموسم  خالل  صربيا  علقتها 
 37( لي  شين  ويرى  كبيرة.  مجموعات  دخول  على  القيود  من 
عاما( الذي لعب دور والد العريس »في مراسم الزواج أن دول 
البلقان توفر تجربة أوروبية بكلفة أقل من العواصم الغربية«. 
ولزوجتي  لي  زيارة  أول  »هذه  برس«  »فرانس  لوكالة  ويقول 
في أوروبا«. وقد باشرا رحلتهما في بلغراد على أن يزورا غرب 
صربيا مع محطة في بلدات جبلية ومدن ساحلية في مونتينغرو 
على أن يختما جولتهما في موستار وساراييفو في البوسنة. وقد 
كلفتهما الجولة من تسعة أيام في منطقة البلقان 9980 يوان 

)1426 دوالرا( من دون بطاقة السفر.

استثمارات في السياحة
السياحة في  الدوالرات في قطاع  استثمرت صربيا ماليين  وقد 
السنوات األخيرة فيما يوفر السياح مصدرا للعملة.وقد ساهمت 
السياحة العام الماضي بـ1,5 مليار يورو في االقتصاد الصربي أي 
أكثر من 3 % من إجمالي الناتج الداخلي. وفي غوستوليوبليه ثمة 
منفعة أخرى من هذه »الزيجات«. ويقول ميلييا لزوفيتش الذي 
تقود فرقة رباعية من مؤدي األغاني الفولكلورية »هذا مهم جدا 
بالنسبة الستمرار تقليد الزيجات في السابق. الجميع مهتم والجميع 

يشارك إذا اقتضت الضرورة ويمكن للجميع كسب المال«.

صربيا قبلة سياحية أوروبية واعدة.. والصينيون في الصدارة
2.١ مليون سائح في األشهر الـ8 األولى من العام

تراجعت إلى 200 مليون يورو.. ومساع لالستفادة من ١2 مليار دوالر

السياحة ساهمت بـ1٫5 
مليار يورو في االقتصاد 

الصربي

• نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق خالل مشاركته في منتدى فرص االقتصاد الليبي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضية 

خالل منتدى 
اقتصادي.. معيتيق 
يدعو إلى »تجديد 

شراكة قوية مع 
فرنسا«

تساؤالت جدية حيال 
موقع فرنسا من السوق 

الليبية بعد خسائر 
العشرية األخيرة

الوسط: عبدالرحمن أميني
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»إنجي«  مع  الغاز  لتصدير  عقدا  »سوناطراك«  الجزائرية  الوطنية  الطاقة  جددت شركة 
الفرنسية، وذلك بعد أيام قليلة من تعيين كمال الدين شيخي رئيسا للشركة.

وتواجه سوناطراك صعوبة في الحفاظ على مستويات التصدير نظرا لزيادة الطلب 
اإلنتاج. وأثار ذلك شكوكا حيال تجديد عقد إنجي، حسبما قال مصدر  المحلي وجمود 
في القطاع بالجزائر. ونقلت وكالة »رويترز« عن »سوناطراك« القول إن »العقد يغطي 

األجل المتوسط والطويل«، لكنها لم تحدد كميات الغاز التي ستوردها إلنجي.
و»جالب  »إنجي«  مع  العام  هذا  غاز  تصدير  عقود  بالفعل  »سوناطراك«  وجددت 

إنرجريا« و»إيني« و»بوتاش« و»ناتورجي« و»إديسون«.
وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز في 2018 نحو 51.4 مليار متر مكعب، تلقت إيطاليا 
وإسبانيا ثلثيها. وقال شيخي في تصريحات ُنشرت األحد بعد تعيينه إن الشركة ستعمل 

على تجديد احتياطيات النفط والغاز التي تشهد انخفاضا منذ عشر سنوات.
ووافق مجلس النواب الجزائري على قانون طاقة جديد لدعم قدرة البالد على جذب 
الملكية  يمنع  تشريع  على  أبقى  لكنه  القطاع،  في  لالستثمار  العالمية  النفط  شركات 

األجنبية لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.

»سوناطراك« تجدد عقد تصدير غاز مع »إنجي« الفرنسية

قانغ  المركزي( يي  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  أعلن محافظ 
الفائدة  أسعار  وتدفع  لالقتصاد  دعمها  ستزيد  الصين  إن 
السياسات  صانعي  إبقاء  مع  للتراجع،  اإلقراض  على  الحقيقية 
وقال  المتباطئ.  النمو  لدعم  تيسيرية  النقدية  السياسة  على 
السلطات  إن  تجارية  بنوك  عن  ممثلين  مع  اجتماع  في  يي 
ستشجع على تعزيز رأس المال وتدعم قدرة البنوك على زيادة 
سعر  إلى  الرجوع  عليها  ينبغي  البنوك  أن  مضيفا  اإلقــراض، 
أسعار  بتحديد  األمر  يتعلق  عندما  الرئيسية  للقروض  الفائدة 

الفائدة على اإلقراض.
إعادة  اتفاقات  على  الفائدة  الصيني سعر  المركزي  وخفض 
الشراء العكسي خمس نقاط أساس، في أول تقليص على أداة 

السيولة قصيرة األجل منذ ما يقارب األربع سنوات. وقال بنك 
الشعب الصيني على موقعه اإللكتروني إنه خفض سعر إعادة 
بحسب   ،2.55% من   2.50% إلى  أيام  لسبعة  العكسي  الشراء 
السندات  سوق  أثــارت  التي  الخطوة  هذه  وتأتي  »رويــتــرز«. 
الصيني بعد أسبوعين فحسب من قيام بنك الشعب الصيني 
اإلقراض  تسهيالت  قروض  على  االقتراض  تكلفة  بتخفيض 

المتوسطة األجل بنفس الهامش.
ونظرا للضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع  واشنطن،  مع  التجارية  الحرب 
للصين ستة في المئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، 

مسجال أبطأ وتيرة من نوعها خالل نحو ثالثين عاما.

الصني تعزز الدعم االئتماني لالقتصاد
السعر بالدوالرنوع الخام

61.03برنت

55.48غرب تكساس

60.19دبي

63.44سلة أوبك

59.30أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 20 نوفمبر 2019

قالت ثالثة مصادر مطلعة أن جيش البنوك العاملة على إدراج 
 90 قدرها  رسوما  مجتمعا  سيتقاضى  السعودية  »أرامكو« 
كان  النفط صفقة  عمالق  قلص  بعدما  أقل،  أو  دوالر  مليون 
ُينظر إليها بادئ األمر كفرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ 
األعلى  الشركة  طرح  رسوم  محفظة  وتتناقض  ضخمة.  مالية 
ربحية في العالم مع إدراجات ضخمة أخرى في األعوام األخيرة. 
وعلى سبيل المثال، دفعت علي بابا الصينية ما يقدر بنحو 300 
مليون دوالر للبنوك التي شاركت في إدراجها في نيويورك في 

2014، حسب وكالة »رويترز«.
»أرامكو«  عينتها  التي  بنكا  والعشرون  الخمسة  وشهدت 
المتوقعة  رسومها  المحلي  األولي  طرحها  دفاتر  كمديري 
طال  الذي  الضخم  اإلدراج  على  العمل  سنوات  رغم  تتضاءل 
الحكومية  شركتها  قيمة  بداية  السعودية  وقدرت  تأخره. 
تريليون   1.7 إلى  الرقم  خفض  جرى  لكن  دوالر،  بتريليوني 
دوالر على أقصى تقدير. وقررت أرامكو يوم األحد تطرح 1.5 

بالمئة فقط من أسهمها–دون توقع كان يبلغ اثنين بالمئة.
وألغت الشركة أيضا مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة 
لمعظم  ظهرها  مديرة  وبريطانيا،  المتحدة  الواليات  مثل 

االستثمارات الدولية.
نقطة   35 ستتقاضى  البنوك  إن  الثالثة  المصادر  وقالت 
أساس من األموال المتحصلة. يعادل هذا نحو 90 مليون دوالر 
لتجمع  التسعير،  نطاق  سقف  عند  الصفقة  الشركة  سعرت  إذا 

25.6 مليار دوالر–لكنه سيظل أكبر طرح أولي في التاريخ.
وقالت المصادر إنه لو أن المصرفيين نجحوا في أمور معينة، 
من بينها مساعدة أرامكو على تحقيق القيمة المستهدفة عند 
تريليوني دوالر وبيع اثنين بالمئة من أسهمها–وهو ما بات 
مستحيال اآلن–لكانت البنوك ستحصل على 50 نقطة أساس. 

ويعني هذا رسوما قد تتجاوز 200 مليون دوالر.
وتقل الرسوم عما دفعته علي بابا لنحو 35 بنكا شاركت في 
25 مليار دوالر. في غضون  صفقتها في 2014 والتي جمعت 
ذلك، دفعت فيسبوك 176 مليون دوالر لنحو 30 بنكا شاركت 
 16 التي جمعت  الصفقة  2012، وهي  في  األولي  في طرحها 

مليار دوالر.
وقال أحد المصادر الثالثة إن »أرامكو منحت البنوك مهلة 

76 ساعة لتؤكد ما إذا كانت ستستمر في العملية«.
تحاول  تزال  ما  البنوك  بعض  إن  رابع  مصدر  وأوضح 
استقطاب استثمارات من صناديق غربية في الصفقة، مستبعدا 
أن تتخلى أرامكو عن أي بنك في هذه المرحلة المتقدمة، ما 

لم ينسحب البنك نفسه.

من  مزيد  على  روسيا  توافق  أن  مصادر  ثالثة  استبعدت 
الخفض في إنتاج النفط خالل اجتماع مع مصدرين آخرين 
القائم  الخفض  بتمديد  تتعهد  قد  لكنها  القادم،  الشهر 

لمساندة السعودية.
الخامس  في  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  وتجتمع 
من ديسمبر بمقرها في فيينا، ثم تجري بعد ذلك محادثات 
مع مصدرين آخرين من بينهم روسيا، فيما ُيعرف بتحالف 
، من  ديسمبر  الخامس من  نفسه،  اليوم  وفي  »أوبك+«. 
المقرر أن تعلن السعودية تسعير الطرح العام األولي لعمالق 
طرح  أكبر  يكون  أن  تأمل  فيما  السعودية،  أرامكو  الطاقة 
أولي في العالم. ومن المرجح أن يكون سعر النفط في ذلك 

الوقت عامال مهما في التسعير.
قلقون  وحلفاءها  أوبك  إن  لـ»رويترز«  المصادر  وقالت 

حيال ضعف نمو الطلب في 2020.
كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين رسم نبرة اجتماع 
السعودية  موقف  وصف  عندما  الماضي،  األسبوع  ديسمبر 

قبيل المحادثات بأنه »صعب«.
خفض  إجراء  عليها  الصعب  من  إن  موسكو  وتقول 
وحين  الباردة.  الشتاء  أشهر  خالل  النفط  إنتاج  في  طوعي 
بدأ سريان اتفاق خفض اإلنتاج في أول يناير 2017، نفذت 
روسيا التزاماتها تدريجيا، حيث لم تصل إلى االمتثال الكامل 
قبل مايو ذلك العام. وقال مصدر مطلع يوم الثالثاء »نتوقع 
محادثات صعبة في ديسمبر كانون األول. لن توافق روسيا 
بالقطع على مزيد من الخفض في الشتاء«. ولم ترد وزارة 

الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.
وبعض  روسيا  اتفقت  االتفاق،  األخيرة من  النسخة  وفي 
مليون   1.2 إنتاجهم  خفض  على  اآلخرين  الكبار  المنتجين 
نهاية  حتى  االتفاق  ويستمر  يناير.  أول  من  يوميا  برميل 
مارس. وقال مصدر في أوبك »المشاورات الجادة لم تبدأ 
بعد. التمديد يبدو أرجح. روسيا لن تستطيع إجراء مزيد من 

الخفض خالل الشتاء. لكن المفاجآت ممكنة دائما«.
كان مصدر مطلع أبلغ »رويترز« أن روسيا زادت إنتاجها 
النفطي في نوفمبر إلى 11.25 مليون برميل يوميا، متجاوزة 

مستهدفها.
يبلغ  روسيا  إلنتاج  األقصى  الحد  فإن  االتفاق،  وبموجب 
نحو 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات 
التي  الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين،  رويترز. وإمدادات 
إنتاج  أيضا  ستعزز  القادم،  الشهر  تبدأ  أن  المنتظر  من 

مكثفات الغاز، وهي جزء من مزيج النفط.
تسعى  الروسية  الشركات  إن  بالقطاع  آخر  مصدر  وقال 
وقال  الدولة.  ميزانية  لدعم   2020 في  إنتاجها  زيادة  إلى 
والحليف  الحسابي  التدقيق  غرفة  رئيس  كودرين،  أليكسي 
الحالي  العام  ميزانية  في  روسيا  إنفاق  إن  لبوتين،  المقرب 

سيقل تريليون روبل )16 مليار دوالر( عن العام الماضي.

90 مليون دوالر 
طرح اكتتاب »أرامكو« 

مصادر تستبعد موافقة روسيا 
على مزيد من خفض إنتاج النفط

فقد سعر صرف الدوالر األميركي %10.3 من قيمته مقابل 
الدينار الليبي في السوق الموازية خالل شهرين، مما أثار 
بلغ  الذي  االنخفاض  هذا  أسباب  حول  واسعة  تساؤالت 
العملة  هبطت  حين  الماضي،  األسبوع  مستوياته  أدنى 

األميركية لما دون 4 دنانير.
فقد  الموازية،  بالسوق  ووسطاء  متعاملين  وحسب 
العملة  الليبي مكاسبه مع تراجع سعر صرف  الدينار  عزز 
الماضي  سبتمبر  منتصف  منذ  قرشا   45 نحو  األميركية 

وحتى 20 نوفمبر الحالي.
ففي العشرين من سبتمبر الماضي، بلغ متوسط سعر 
الدوالر 4.34 دينار، لكنه بدأ وقتذاك نزيف التراجع بواقع 
قرش أو قرشين يوميا، ليهبط إلى ما دون 4 دنانير يوم 
 3.89 ثم   ،3.99 مسجال  نوفمبر(   18( الماضي  اإلثنين 

دينار في أمس األربعاء.
وأرجع المحلل االقتصادي، علي الصلح، هذا االنخفاض 

تخصيص  عمليات  وانتهاء  المالية  السنة  نهاية  إلى 
 6.6 بلغت  والتي  األسر،  بأرباب  الخاصة  األجنبي  النقد 
مليار دوالر حتى أكتوبر الماضي وفق حسابات المصرف 
من  العشرين  في  التجارية  المصارف  وبدأت  المركزي. 
أغسطس صرف منحة أرباب األسر للعام الحالي التي أعلن 
500 دوالر  الشهر نفسه، بقيمة  عنها »المركزي« مطلع 

لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي.
األسباب  بين  من  أن  إلى  لـ»الوسط«  الصلح  وأشار 
المحلي  النقد  عرض  في  »انخفاضا  األخرى  الداخلية 
طريق  عن  التضخم  استهداف  وزيادة  الليبي(،  )الدينار 
ضخ االعتمادات المستندية التي بلغت قيمتها 6.1 مليار 
التجار  »اعتماد  إلى  منبها  الماضي«،  أكتوبر  حتى  دوالر 

على سياسة المضاربة في مثل هذه الظروف«.
لكن الخبير المالي سليمان الشحومي قال إن »الدوالر 
مشيرا  أيام«،  عدة  منذ  وتراجعا  جمودا  يعاني  األميركي 

إلى »التأثر بإشاعة تعديل سعر الصرف التجاري«.
ويرى محللون أن أسباب هذا االنخفاض ال تقتصر على 
خارجية  أسبابا  أن  يبدو  إذ  البالد،  في  النقدية  األوضاع 

تؤثر على سعر صرف الدوالر في السوق الموازية. ويقول 
المتحدة  الواليات  بين  التجارية  »المعركة  إن  الصلح 
األميركية والصين تؤثر على سعر صرف الدوالر، في ظل 
الصادرات  تحسين  على  الدولتين  بين  المحموم  السباق 

والضغط من أجل السيطرة على األسواق«.
العام  منذ  مريرة  تجارية  معركة  واشنطن  وتخوض 
الماضي، بعد أن تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض 
رسوم جمركية على بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها 
إلى مليارات الدوالرات. وفي حين تتهم الواليات المتحدة 
عادلة  غير  تجارية  بممارسات  طويلة  فترة  منذ  الصين 
بكين  ترى  الفكرية.  الملكية  حقوق  مجال  في  وبسرقات 

أن واشنطن تحاول كبح نهوضها.
التراجع  عن  بمنأى  الرسمية  الصرف  سوق  تكن  ولم 
نحو  على  لكن  الموازية  السوق  في  الدوالر  الذي سجله 
طفيف، إذ بلغ سعر العملة األميركية في منتصف سبتمبر 
الماضي 1.41 دينار مقابل 1.40 دينار في العشرين من 

الشهر الحالي وبفارق قرش واحد.
ويقول سليمان الشحومي إن »تقرير المصرف المركزي 

األخير يشير الي تقلص الفجوة بين سعر الدوالر التجاري 
المعروض من قبله والسعر بالسوق الموازية، مما يعني 

أن المركزي يهتم كثيرا بتقليص الفجوة«.
وكشفت حسابات أجرتها »الوسط«، تراجعا في الفارق 
بين سعر صرف الدوالر في السوقين الرسمية والموازية 
 2.49 إلى  الماضي  2.93 دينار في منتصف سبتمبر  من 
 44 الفارق بنحو  لينخفض هذا  الحالي  دينار في سبتمبر 

قرشا خالل شهرين.
الرسمي  حسابه  عبر  تدوينة  في  الشحومي  وأضاف 
»المركزي  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  بموقع 
إما  خيارين،  بين  للدوالر  وحيد  وربما  أساسي  كعارض 
نفس  على  باإلبقاء  وذلك  الدوالر،  بيع  إيرادات  تعظيم 
في  واالستمرار  السعر  تخفيض  أو  أطول  لمدة  السعر 

االقتراب أكثر من السعر التوازني للدوالر أمام الدينار«.
وأردف بالقول »وفقا للسعر بالسوق الموازية، والذي 
الوقت  حان  فقد  الفجوة،  تقليص  من  أكثر  يقترب  بدأ 
من  المعروض  التجاري  بالسعر  جديد  تخفيض  إلجراء 

المصرف المركزي«.

محللون: الدوالر تأثر بإشاعة تعديل سعر الصرف التجاري

مكاسب الدينار أمام الدوالر.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
العملة األميركية فقدت 10.3% من سعرها خالل شهرين
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• مواطنون في سوق المشير بالعاصمة طرابلس

• الرئيسان األميركي والصيني خالل قمة سابقة

ألقى المصرف المركزي في البيضاء شكوكا جديدة حول بيانات مصرف 
ليبيا المركزي طرابلس بشأن اإلنفاق واإليرادات العامة عن الفترة من 
يناير وأكتوبر الماضيين، مشيرا إلى »عدم وضوح في عرض البيانات 
في  غموض  جانب  إلى  العامة  الجهات  اعتمادات  بذلك  مخصصا 

مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط«.
اإلنفاق  عن  تقرير  في  قال  البيضاء  في  المركزي  المصرف 
والصادر  الحالي،  العام  من  األولى  أشهر  العشرة  خالل  والمصروفات 
المصرف  لدى  يتراكم  سري  باحتياطي  وصفه  يمكن  »ما  إن  األحد، 
دون  األجنبي  النقد  على  المبيعات  رسوم  من  طرابلس  المركزي 
االستفادة منه أو توفر إجراءات شفافة بشأنه«. وأضاف، »ال تخصص 
البيع  جرى  التي  البلديات  على  المبيعات(  )ضريبة  من  جزء  النفقات 

والتحصيل منها«.
المصرف  إنفاق  إجمالي  فإن  بالبيضاء،  »المركزي«  ووفق حسابات 
المركزي في طرابلس على منح رسوم الطلبة والسفارات والمؤسسة 
الرصيد  بلغ  حين  في  دوالر،  مليون   5.25 نحو  يبلغ  للنفط  الوطنية 
المتبقي عن موارد الفترة نفسها 3.83 مليون دوالر، بينما بلغ الباقي 

من االحتياطات 1.42 مليون دوالر.
واعتبر التقرير أن »هذه المبالغ لم تساهم في رسم مالمح إصالح 

الموازية  السوق  على  المحافظة  في  الفضل  لها  كان  بل  اقتصادي، 
عن  صادرة  رسمية  أرقام  وحسب  أعمالها«.  رواج  مناخ  وتحسين 
المصرف المركزي في طرابلس فإن إيرادات رسوم النقد األجنبي بلغت 

18.88 مليار دينار منذ مطلع يناير وحتى أكتوبر الماضي.
الماضي رسوما نسبتها  العام  أواخر  الرئاسي حدد  المجلس  وكان 
%183 على مبيعات النقد األجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، 
الشهر  في  المقررة  االقتصادية  اإلصالحات  برنامج  بنود  تنفيذا ألحد 
نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي خفض الرسوم 

إلى نسبة %163، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.
أن  بالبيضاء  المركزي  المصرف  أرقام  أظهرت  أخرى،  جهة  من 
العام  من  األولى  أشهر  العشرة  في  المرتبات  قيمة  على  اإلنفاق 
 19% بنسبة  دينار،  مليون  و851  مليارات  أربعة  إلى  وصلت  الجاري 
بينما  دينار،  مليار   24.54 البالغ  المرتبات  على  اإلنفاق  إجمالي  من 
وصلت قيمة المرتبات من »المركزي« بطرابلس إلى 19 مليارا و694 

مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 27% 
بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، 
مشيرا إلى أنها »في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان 
اإلقليم«. يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس قال إن إجمالي 
النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 19 مليارا و694 مليون 

دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

»احتياطي سري« في »املركزي«.. ورواج السوق املوازية
الحبري يشكك في األرقام:

• مقر المصرف المركزي في البيضاء

بنغازي ــ بوابة الوسط

السلع  تجارة  في  النمو  حجم  يظل  أن  العالمية  التجارة  منظمة  تتوقع 
توترات  وسط  العام  من  الرابع  الربع  في  المعدالت«  »دون  العالمية 

وزيادة الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية.
تجارة  في   %  0.2 نسبته  نموا  للمنظمة  فصلي  مؤشر  أحدث  وأظهر 
السلع العالمية في الربع الثاني مقارنة مع 3.5 % في الفترة نفسها من 

.2018
وقالت المنظمة »بعض مكونات المؤشر استقرت منذ القراءة السابقة 
في أغسطس، في حين تظل أخرى في مسار نزولي نظرا لزيادة التوترات 

التجارية وزيادة الرسوم في قطاعات رئيسية«.
اإللكترونية  والمكونات  الخام  والمواد  الجوي  الشحن  أن  وأضافت 
المكونات  وكانت  المعدالت«،  دون  أكبر  بدرجة  جميعها  »تدهورت 
منتجات  تعززت  حين  في  الرسم  زيادة  وسط  األضعف  هي  اإللكترونية 

السيارات والشحن بالحاويات.
العام  المتحدة والصين معركة تجارية مريرة. ففي  الواليات  تخوض 
على  جمركية  رسوم  فرض  العالم  في  اقتصادين  أكبر  تبادل  الماضي، 

بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها إلى مليارات الدوالرات.
وظل الرئيس األميركي، دونالد ترامب، يتهم الصين منذ فترة طويلة 
بممارسات تجارية غير عادلة وبسرقات في مجال حقوق الملكية الفكرية. 

وفي الصين، ثمة تصور بأن الواليات المتحدة تحاول كبح نهوضها.
وتظل المفاوضات بين الجانبين جارية لكنها ال تزال متقلبة. وتزداد 
شقة الخالف بينهما بشأن قضايا، من بينها كيفية التراجع عن التعريفات 
الجديدة والتوصل إلى اتفاق. لقد أثر هذا النزاع على االقتصاد العالمي 

وأضر باألعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.

»التجارة العاملية«: الحرب التجارية 
تؤثر على نمو تجارة السلع

الوسط–عالء حموده:
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»تحية طيبة.. وبعد«

صالح الحاراتي

جمعة بوكليب

عبد السالم الزغيبي

حي كسارخيا وأطول ليلة عاشتها أثينا

التقطتها  وتخريب  عنف  أحداث  عنان  أطلقوا 
أنحاء  جميع  في  وبثت  التلفزيون  كاميرات 

الجميع. ليراها  العالم 
يتواجد  ومكانا  قبلة  الحي،  محيط  ويعتبر 
من  ويونانيون  والطالب  المهاجرون  فيه 
فيه  وتوجد  االقتصادية،  الطبقات  مختلف 
اليونانية،  الجامعة  كليات  أهم  من  ثالث 
وهــي الــهــنــدســة والــحــقــوق واالقــتــصــاد، 
ــيــن(  ــارخــي ــات الــفــوضــويــيــن )االن ــاع وجــم
والمهمشون  المخدرات  ومروجو  ومدمنو 
وباعة  العمل،  عن  والعاطلون  والبوهيميون 
والكالب  والمتشردون،  المهربة  السجائر 
الشرطة  باستثناء  البشر،  أنواع  وكل  الضالة 
الصغير  الشباب  يغري  ما  وهو  اليونانية، 
الحي.أما  في  بحرية  التجول  على  المتمرد 
الحي  ساحة  دخول  على  تجرؤ  فال  الشرطة 
تعرضها  خشية  كبيرة،  مجموعات  في  إال 
الالسلطوي.  الشباب  قبل  مــن  للهجوم 
دائم  بشكل  تتواجد  الحي  أطراف  عند  ولكن 
الشغب، ومع  ومكثف حافالت شرطة مكافحة 
األسبوع  في  مرة  للهجمات  تتعرض  ذلك 

األقل... على 
من  للعديد  مقر  هــو  كسارخيا  ــي  وح
والجمعيات  ــان  ــس اإلن حــقــوق  منظمات 
التي تنشط في مساعدة  التطوعية  والمراكز 
لمن  مالذا  وتشكل  والمهاجرين،  الالجئين 
أو  مأوى  يجدون  وال  السبل  بهم  انقطعت 

سكنا..

التاريخ  في  والفاصلة  الفارقة  الليلة  تلك 
شهدت  المعاصر،  اليوناني  السياسي 
وبالتحديد  أثينا  شوارع  العصيبة  أحداثها 
التي  )بوليتخنيو(،  الهندسة  كلية  محيط  في 
الهندسة،  كلية  بأحداث  تعرف الحقًا  أصبحت 
الكثير  تعني  التي  الجامعية،  الكلية  وهي 
اليوناني  والسياسي  النضالي  التاريخ  في 
ــرارة  ش انــطــالق  شهدت  حيث  المعاصر، 
االنتفاضة الطالبية ضد النظام الديكتاتوري 
 17 يوم  في  السلطات  قبل  من  واقتحامها 

.1973 نوفمبر من عام 
نطاق  ضمن  الجامعية  الكلية  هذه  تقع 
العاصمة  قلب  في  الشهير  اكسارخيا  حي 
اليونانية أثينا )قرب ميدان أومونيا، وشارعي 
الذي  الحي  وهو  وباتيسيون(.  بانابيستميو، 
وخارجها،  اليونان  في  األخبار  نشرات  يتصدر 
بين  المتبادل  والعنف  الشغب  حوادث  بسبب 
اتخذته  التي  المتطرفة  اليسارية  المجموعات 
المتكررة  هجماتها  في  منه  تنطلق  مركزا 
فترد  الحارقة  بالعبوات  الشرطة  على حافالت 
في  وتبدأ  للدموع  المسيلة  بالقنابل  عليها 

الحي... أزقة  في  مالحقتها 
القليلون فقط  الدولي كان  المستوى  على 
بالحياة  الصاخب  الحي  هذا  عن  سمعوا  قد 
ملتقي  األيـــام  مــن  ــوم  ي فــي  ــان  ك والـــذي 
ديسمبر  شهر  في  اليساريين.  للمثقفين 
النار  الشرطة  رجال  أطلق   ،2008 عام  من 
ومعه  عامًا   15 العمر  من  يبلغ  صبي  على 

والمكاتب  المطابع  من  العديد  الحي  وفي 
من  كبيرة  نسبة  تنشر  التي  النشر  ودور 
يسكنه  كما  اليونان،  في  الصادرة  الكتب 

واألدباء.. والشعراء  الكتاب  العديد من 
تالحقك  ــي  ــح ال ــي  ف ــك  ــجــوال ت وأثـــنـــاء 
لمناقشات  تدعو  التي  واالفيشات  الملصقات 
وندوات وحفالت موسيقية، وكذلك رسومات 
الجرافيتي وهو فن لن تجده بهذا الزخم في 
رسومات  وهي  المدينة،  في  آخر  مكان  أي 
تحولت  ولهذا  والتحدي،  للنضال  تدعو 
والمعارضين  للثورة  رمز  إلى  والحي  الساحة 

والرافضين..
على  سيرًا  التجول  يمكنك  شئ  كل  ورغم 
المنطقة،  هذه  داخل  وأمان  بحرية  األقدام 
تناول  أو  قهوة  بشرب  والتمتع  والجلوس 
الطعام، أو شراء ما تحتاج من كتب وغيرها.. 
لكن عليك أن ال تنسى أن الحي يعيش دائما 
في  خاصة  العاصفة،  يسبق  هدوء  حالة  في 
الطالبية  االنتفاضة  ذكرى  مثل  مناسبات 
عام  كل  من  نوفمبر   17 في  تصادف  التي 
في  الديكتاتوري  النظام  سقوط  الى  وأدت 
مثل  بأسماء  هنا  يعرف  ــذي  وال اليونان، 
الحكم  تعني  إيطالية  كلمة  وهي  »خوندا« 
العسكري، أو »ديكتاتورية العقداء« حيث إن 
عقداء  برتبة  كانوا  باالنقالب  قاموا  الذين 
بأسماء  تعرف  كما  اليوناني،  الجيش  في 
ونحو  المظلمة  الحقبة  مثل  اعتبارية  أخرى 

ذلك.

حي كسارخيا 
هو مقر للعديد 

من منظمات 
حقوق اإلنسان 

والجمعيات 
واملراكز 

التطوعية 
التي تنشط 

في مساعدة 
الالجئني 

واملهاجرين

إلى أنهم من أهل  هناك مصطلح فضفاض ينتشر استخدامه كثيرا لدى فئة معينة وظنى يذهب 
النخبة التي تؤمن بالفكر الشمولي والتي تحلم بالبطل والزعيم وما إلى ذلك.

إنه مصطلح »الكاريزما«. ذلك المصطلح الذى يقال إنه يوناني األصل ومشتق من كلمة نعمة، 
أو هبة إلهية تجعل المرء مُفضاًل لدى الناس.

الكبيرة  والجاذبية  بالشخص،  المحيطة  بالهالة  البعض  يعرفها  كثيرة؛  تأويالت  وللمصطلح 
والطاغية على األتباع، في الوقت الذى يعترفون أنها قد تكون هالة وهمية ولكنها مؤثرة وتجعل 
الفردي  النقدي  الوعي  يغيب  بحيث  العاطفية،  األبعاد  في  األتباع  احتواء  على  خارقة  قدرة  للزعيم 
والجمعي لألتباع المنصهرين تحت ظل ما يسمونه هالة الكاريزما بحيث تسود فى المجتمع قيم 

الطاعة والخنوع واالستكانة وقبول األمر الواقع.
 50% بنسبة  فطرية  تكون  الكاريزما  إن  فيقال  نسبيا  محايد  بشكل  للمصطلح  التنظير  يتم  قد 

فقط، أما المتبقي فإن هذا الشخص يكتسبها من تجارب الحياة وظروف نشأته وثقافته.
والبطل  القائد  الزعيم  إلى  الحنين  إال تسويق  األمر ليس  بأن  أجزم  أكاد  أما فى حالة مجتمعنا، 

المنقذ الذي يتم التسويق له على مدار الساعة »إعالميا وإعالنيا وفقهيا«.
المالحظ أن اللفظ كان من أبجديات زمن الستينيات وما قبلها، ولكنه ال زال يفعل فعله، تحت 
الضخ اإلعالمي حيث يسود الحلم بوجود شخص يملك سمات خاصة ومواصفات خارقة، يكفي أن 
يقولوا فالن يملك »كاريزما« حتى تمضي حالة التدليس والوهم إلى منتهاها، ويترسخ فى النفوس 

الذى  المخلص  السياسية أنــه  الدعاية  المأمول. كل ذلك بفعل ماكينة  األمل ويحقق  يعيد 
وبيع »أوهام الزعامة« وتسويق »خرافات التفاني« التي يبذلها »الزعيم« 
لشعبه، وتضخيم إعالمي مصطنع يمجد إنجازات عادية أو شكلية.. وما 

ذلك بظني إال مدخال هاما الستنبات الدكتاتورية.
صبغة  المصطلح  أعطى  من  أول  فيبر«  »ماكس  أن  البعض  يعتبر 
سياسية عندما استخدمه لإلشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص ما 

للتأثير في اآلخرين.
ــدايــالى  »ال فمثال  الحقيقة.  مــن  جــانــب  لــألمــر  أن  وبــاعــتــقــادى 
أن  مقبوال  كان  وربما  آسرة،  شخصية  صفات  يملكان  الما«و«غاندي« 
النموذج  وهما  خاصة  »كاريزما«  لهما  شخصان  أنهما  عنهما  نقول 
الشعبوي  الشعاراتى  للنمودج  يتم  التسويق  بينما  الهادىء؛  المسالم 
»هتلر  أشباه  والبروباجندا  والجعجعة  العنف  طريق  يسلك  الــذي 
وموسولينى« اللذين لهما تأثير على شعوبهم. ولكننا نعلم ماذا صنعوا 

بشعوبهم وأدى إلى نهاياتهم الكارثية.
وال  منطقتنا  فى  عليه  نتعود  لم  والسلمي  الهادىء  األول  النموذج 

تتوارد على أذهاننا إال مواصفات العنجهية والعنف.
شخصية  لتكتسب  »مقترحات«  عــدة  هناك  بــأن  يشاع  ما  رغــم 

ولكني  الطاولة كاريزمية..  ع  يخبط  و)  عيونه(  )يحمر  أن  ضمنها  من  أن  أعتقد  ال  بالقطع 
ويرفع صوته بالصراخ( حتى يكون الشخص الذي يمكن أن يوصف بأن لديه »كاريزما«.

على كل حال، التسويق ألي دكتاتور ليس باألمر الجديد. فمعظم المجتمعات النامية ترتاح إلى 
خلق رمز وطوطم متوهمة أنه سيقوم نيابة عنها بتحمل المسؤولية، وهي تبحث عن مشجب تلقي 

عليه تبعات عجزها.
لقد ركزت الدعاية في العالم الثالث على خطاب سياسي يصنع من “الحكام” شخصيات ملهمة 
ومتفانية فى خدمة الوطن، والحقيقة أنه تدليس يتم في سياق إعالمي مصطنع يمجد الفرد ويرسخ 
صفوف  في  الرعب  ونشر  القوة،  باستعراض  »الكاريزماوي«  يقوم  الوقت  نفس  وفى  االستبداد. 
الناس، مدفوعا بجنون العظمة والتمركز حول الذات؛ كي يكون محور االهتمام المحلي والعالمي، 

ويتصدر المشهد في جميع المناسبات.
ظهور  األساسي  محركها  كان  األزمات  من  الكثير  أن  األمر  وحقيقة  فاسد،  مصطلح  الكاريزما 
في  والرغبة  بالنقص،  دائم  وشعور  سلوكية،  ونرجسية  نفسية،  عقد  من  تعاني  سياسية  قيادات 

تحقيق الذات بأي ثمن.
الزعيم«  أو  ويبقى األهم في ظني، وما يجب تصحيحه هو تخلي األتباع عن توصيفهم »القائد 
بأوصاف ربما فوق بشرية، وأنه ال يمكن لقائد تقليدي روتيني أن يحقق الكثير من النجاح ويكتسب 
لم  وفكره  أن سلوكه  وطالما  الناس،  تخدم مصالح  حقيقية  إنجازات  يحقق  لم  أنه  طالما  االحترام 

يتمازج مع توجهات وقيم ومصالح مواطنيه.
لقد مررنا في العقود السابقة بالكثير من الشعارات والعبارات الوهمية ولعل توصيف الحاكم ذي 

»الكاريزما« أحدها وأكدت األيام زيف كل ذلك.

»ملصطلح 
الكاريزما تأويالت 

كثيرة؛ يعرفها 
البعض بالهالة 

املحيطة 
بالشخص، 

والجاذبية الكبيرة 
والطاغية على 

األتباع«

 برلني.. الوساطة بنصف الهزيمة

الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي 
مبدئيًا،  واقصره  الليبية،  النزاعية  للمشكلة 
وهو ما وافقته عليه المستشارة األلمانية على 
وقف فوري وغير مشروط لألعمال القتالية في 
ليبيا، ويعني القتال الدائر منذ 7 أشهر النصر 
ألحد الطرفين والهزيمة على تخوم طرابلس 

.
التزامها  أظهرت  أن  المتحدة  للواليات  سبق 
الدعم  فمنحت  ليبيا.  في  اإلرهــاب  بمحاربة 
اللوجيستي الفعّال لقوات البنيان المرصوص 
الوفاق  حكومة  باسم  حاربت  التي  المصراتية 
تابعت  كما  ســرت.  في  داعــش  ــارة  إم لدحر 
وجماعات  فلوله  اصطياد  آفريكوم  قوتها 
من  متفرقة  بقاع  في  أخرى  متطرفة  إسالمية 
تدفق  تأمين  على  حرصها  جانب  إلى  ليبيا. 
النفط الليبي، والضغط في سبيل اإلصالحات 
المركزية  المصرفية  للمؤسسة  الهيكلية 
الليبية. ولذا فإن ألمانيا تعلم جيّدًا أنه التتم 
تصير  أن  يمكن  التي  الدبلوماسية  وساطتها 
وفي  إعانتها.  دون  ليبيا  في  سلمية  وساطة 
هذا الصدد استمالتها بأن رّكزت في األسابيع 
حتى  روسيا،  اتجاه  في  ضغوطها  الماضية 
الحربي  النزاع  في  مالئمة  نقطة  عند  تتوقف 

على تخوم العاصمة الليبية .
عدة  عبر  األمريكية  الضغوظ  وتمحورت 
لمالطا  باإليحاء  نفوذها  استثمار  في  وسائل 
طبعتها  ليبية  ورقية  عملة  حاويات  بمصادرة 
الليبي  الجيش  مسمى  قائد  لصالح  روسيا 
تمرير  كذلك  طرابلس.  على  حربه  لتمويل 
جريدة  ــه  أوردت فيما  استخبارتية  معلومات 
وعــزّزتــه  األميركية  بــوســت«  »واشــنــطــن 
للجيش  األفريقية  القيادة  باسم  الناطقة 
أفريكوم  قيادة  بدراية  أفادت  التي  األميركي 
الروسية  العسكرية  بالشركات  مــدة  منذ 
يسيطر  الذي  ليبيا  شرق  في  العاملة  الخاصة 
الغرب  الوطني، بل في  الجيش  عليه مُسمّى 
الليبي أيضًا حيث أظهرت استخباراتها توّرط 
فاغنر  شركة  لصالح  يعملون  روس  مرتزقة 
هزيمة  لتوقي  الروسي  الرئيس  من  المقربة 
كما  العاصمة.  حرب  في  المهاجمة  القوات 
نائب  إشــارة  المتحدة  األمــم  أروقــة  شهدت 
األمريكية  البعثة  في  القانوني  المستشار 
في  متورطين  عسكريين  بأسماء  وتنديده 
الجيش  لمسمى  يتبعون  إنسانية  خروقات 
الجنائية  المحكمة  الليبي لم يسلمّهم لطلب 

دمار  من  صاعدة  صناعية  قوًة  نهوضها  رغم 
فيما  الثانية،  العالمية  الحرب  في  هزيمتها 
ألمانيا  ظلت  االقتصادية،  بالمعجزة  وُصف 
العسكرية  قوتها  على  القيود  بسبب  الغربية، 
السياسة  في  هامشيا  دورًا  تلعب  وتسليحها، 
برلين  جــدار  سقوط  بعد  حتى  الــدولــيــة. 
بزوال  الــبــاردة،  الحرب  وانتهاء  وتوّحدها، 
وريثته  روسيا  ولكن  السوفياتي.  االتحاد 
ألمانيا،  تتحسبه  هاجسًا،  تشّكل  مــازالــت 
الدفاعية  استراتيجتها  تعميق  إلى  فيخضعها 
مساهماتها  في  أما  المتحدة.  الواليات  مع 
على  التُقدم  فهي  والسلمية،  الدبلوماسية 
الشرق  في  النزاعات  مثل  قضايا  في  خطوة 
إال  وأفريقيا،  آسيا  قارتي  في  أو  ــط  األوس
محاولتها  نجاعة  به  تؤمن  أمريكي  بتفويض 
لمساعيها  الروسية،  بالذات  إعاقة،  أية  إزاء 
لحّل  برلين  في  المرتقب  كالمؤتمر  السلمية، 

األزمة الدولية المتعّلقة بالقضية الليبية .
مؤتمر  من  المُعلنة  المباحتاث  بنود  غموض 
قائمة  إعداد  في  بالسريّة  واكتنافه  برلين، 
الدول المدعوّة، وترك موعد انعقاده مفتوحًا 
الحتساب  خطوات  أنها  تبدو  للتأجيل،  وقابال 
المتدخلة  ــدول  ال قبل  من  األفــعــال  رّدات 
تورّطها  والتي  الليبي،  األهلي  النزاع  في 
إليه  لماتصبو  مبدئي  إفشال  مسعى  يشكل 
المؤتمر.  لعقد  أمريكا  ورائها  ومن  ألمانيا 
عبر  التفاهم  تمّ  التي  فرنسا  استثنينا  وإذا 
غريمتها  إيطاليا،  وبين  بينها  ألمانية  وساطة 
البلدان  واستبعدنا  ليبيا،  في  االقتصادية 
أوذاك  الطرف  مع هذا  تدخلت  التي  اإلقليمية 
الروسي  التدخل  فإن  الدولية،  للقوى  كوكيلة 
الموقف  هو  يظل  المباشر  وغير  المُباشر 
قبل  حلحلته  ينبغي  الــذي  المعيق  المنفرد 
المُزمع  المؤتمر  انعقاد  موعد  عن  اإلعالن 

التئامه نهاية العام في برلين.
واشنطن  مع  نهائيا  توافًقا  ألمانيا  إعــالن 
فقط  ليس  يــؤكــد  بــرلــيــن،  مؤتمر  حــول 
كعملية  بالمؤتمر  المتحدة  الواليات  اهتمام 
»Process« دبلوماسية, بل ممارسة تأثيرها 
الدبلوماسي إلنجاحها. هذا اإلعالن عن موقف 
المؤتمر  إلنجاح  متحمس  بل  مساند،  آميركي 
بين  مبدئي  لتفاهم  الطريق  مهّد  األلماني، 
الذي  الروسي  والرئيس  األلمانية  المستشارة 
إلى  الرامية  األلمانية  الوساطة  بجهود  أشاد 
المجتمع  ــراك  وإش الليبي  الحوار  استئناف 

انتهاكات  تقاريرعن  بتلقيه  أفاد  كما  الدولية، 
الحرب  تستغل  اإلنــســان  لحقوق  محتملة 
القسري  واالختفاء  التعسفي  كالقتل  األخيرة. 
الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة 
يشغلون  من  ذلــك  في  بما  ــن،  األم ــوات  وق

مناصب قيادية وآمرية .
القوات  مازالت  برلين  مؤتمر  انعقاد  وحتى 
الجيش  مُسمى  مظّلة  تحت  المهاجمة 
في  كبيرة  خسائر  تكبّدت  التي  الليبي 
تعجيزيًا  شرطًا  تضع  وقيادتها،  أفــرادهــا 
الميليشات  تفكيك  وهــو  الهجوم  إليقاف 
حكومة  وتبتز  العاصمة  على  تهيمن  التي 
التوافق  حكومة  تضع  المقابل  وفي  التوافق. 
مسانديها  باسم  الواقعي  غير  اشتراطها 
برجوع  واإلسالمية  المحّلية  الميليشيات  من 
المفترض  مناطقها  إلى  المهاجمة  القوات 
وتجاهل  الليبي  بالشرق  منها  انطلقت  أنها 
إلى  تنتسب  وكتائب  قوات  بأنها  الحقيقة 

. قبائل تحيط بطرابلس 
باسمها مؤسسيًا  يتكلم  التي  الوفاق،  حكومة 
مشروعيته  ضعف  رغــم  ــة  ــدول ال مجلس 
للتفاوض  الجلوس  تستطيع  ليبيًا،  السياسية 
بقايا  من  كتائبها  التي  والقبائل  الجهات  مع 
انخرطت  الشعبية   2011 ثورة  ماقبل  جيش 
على  الهجوم  في  فاعلة  وقوة  لإليجار  بندقية 
قاتلت  التي  مطالبها  بتنفيذ  العاصمة  تخوم 
بحصة  وشرائها   2018 صيف  أجلها  مــن 
طرابلس.  في  المركزي  المصرف  مال  من 
تسمى  الــذي  الليبي  الجيش  مُسمّى  لكن 
الهجوم على طرابلس باسمه، ليس له اإلطار 
المنقسم  فالبرلمان  والمؤسسي،  السياسي 
العمل،  عن  سنوات  منذ  والعاطل  نفسه  على 
يعبر  ألن  الدولية  األطــراف  أمام  مؤهل  غير 
صارت  بل  الرجمة،  في  قيادته  مطامح  عن 
طرابلس  معركة  تحسم  لم  التي  القيادة 
السابق  التفاوضي  موقعها  تخسر  عُرضًة ألن 
 4 في  العاصمة  طــال  ــذي  ال الهجوم  على 
2019. لذا فصيغة الوقف الفوري وغير  أبريل 
المشروط لألعمال القتالية التي اتفقت عليها 
الروسي  الداعم  مع  األلمانية  المستشارية 
من  الليبي  الجيش  لمسمى  األخير  المنقذ 
المأزق  من  مخرجًا  يكون  الكاسحة  الهزيمة 
بنصف  المتنازعين  الطرفين  وإرضاء  الحربي 
النزاعات  في  الحديث  اليمكن  حيث  هزيمة، 

والحروب األهلية عن انتصارات .

»غموض بنود 
املباحتاث امُلعلنة 

من مؤتمر برلني، 
واكتنافه بالسرّية 

في إعداد قائمة 
الدول املدعّوة، 

وترك موعد انعقاده 
مفتوحًا وقابال 

للتأجيل، تبدو أنها 
خطوات الحتساب 

ّردات األفعال«

نورالدين خليفة النمر

»مصطلح وهمى«!؟

كان ذلك في فترة السبعينيات، على ما أذكر، وقبل أن تجرفنا الظروف بعيدًا عن موطن راحتنا، وصحبة 
أهلنا، ورفقة أصدقائنا وأحبابنا، وقبل أن تسرق أعمارنا المحن، بل وقبل أن تتحول طرابلس من مدينة 

مسالمة إلى سجن كبير.
المديدة، من مسافة ليست قصيرة، في  قامته  أنني حينما لمحت  أتذكر  الفصل صيفًا، ألني  لم يكن 
جزيرة  نحو  طريقه  وفي  المعروف،  الشتائي  زيه  مرتديًا  كان  االبتدائية،  البنات  مدرسة  بجانب  الظهرة، 
الدوران التي تقود غربا نحو قصر الملك، وشرقا نحو سوق الظهرة. ولم أكن أعرف أي االتجاهين سيسلك. 
وكنتُ سائرا في اتجاه مقابل له، باتجاه البحر، وفي طريقي إلى مكان ما، لم أعد أذكره، في وسط المدينة. 
لكني عرفته ما إن وقع بصري عليه، ومن بعيد. كانت تلك المرة األولى، واألخيرة، التي أرى فيها الكاتب 

المرحوم الصادق النيهوم، بلحمه، وشحمه، وسيجارته، وتسريحة شعره المعروفة، وسرواله الجينز.
تحاذينا أمام سور المدرسة الخارجي، وسار كالنا في طريقه. لكني لم أستطع منع عينيَّ، لدى تجاورنا في 
الطريق متعاكسين، من أن تلقيا نظرة خاطفة على مالمح وجه كاتب موهوب، أمتعني بكتابته، وأدهشني 
بأسلوبه، وأضحكني وأبكاني في وقت واحد، وهو يقص عليَّ حكاية الصبي »البنغازينو« الفقير، في مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يذهب إلى المدرسة، ويقرأ في كتاب المطالعة المصري، قصة الطفل 

أحمد الذي كان يحرص على تناول كوب من اللبن الدافيء قبل ذهابه إلى فراشه للنوم!
مع  موعد  وعلى  لندن،  في  كنت  قصيرة،  ليست  زمنية  بفترة  وفاته،  بعد 
اللقاء، في  إلى مكان  الفقيه، ولدى وصولي  إبراهيم  أحمد  المرحوم  الكاتب 
سلمت  أعرفه.  ال  آخر  شخصا  صحبته  في  وجدت  ووتر  بيز  بمنطقة  مقهى 
المرحوم رياض  المعروف  الناشر  أنه  الفقيه ببعضنا، وتبين  عليهما، وعرفنا 
نجيب الريس. وخالل تبادل األحاديث، سألني المرحوم الريس إن كنت أعرف 
تستحقها  مالية  مبالغ  تسليمها  يود  ألنه  النيهوم،  المرحوم  زوجة  عنوان 

كحقوق من بيع كتب المرحوم الصادق. فاعتذرت.
العالقة بين المرحومين الصادق النيهوم، والناشر الريس، على ما أعتقد، 
التي  الشركة  مكتب  من  تصدر  كانت  التي  األدبية  الناقد  مجلة  في  بدأت 
بلندن، ثم بعد ذلك، ولظروف ال  نايتس بريدج  الريس في منطقة  يملكها 

أعرفها، انتقلت من ذلك العنوان إلى مكان آخر ال أتذكره.
ذات  المعروفة  مقاالته  نشر  في  الصادق  المرحوم  بدأ  الناقد،  مجلة  في 
تكن  لم  لها،  متابعتي  رغم  أنني  هي  والحقيقة  وغيرها.  باإلسالم،  الصلة 

تثيرني، أو تستقطب اهتمامي، ولم تكن تجد لها صدى في نفسي.
وأقرأه  أحبه،  واحد  اثنان.  النيهوم  الصادق  فإن  شخصيًا،  لي  وبالنسبة 
بمتعة وشغف، وهو الصادق األول، كما أحب أن أسميه، وأعني ذلك الذي أطل 
علينا بكتاباته عن شوارع بنغازي، وحكاياته عن الحاج الزروق، وزوجته، وأيقظ 
بقوة،  نحوه  جذبني  أتعوده،  لم  وبأسلوب  جديدة،  أسئلة  وقلبي  عقلي  في 
وهزني، فبدأت في التعرف على نفسي، وعلى الناس من حولي، وعلى الثقافة 
التي كانت تقدم لي، مغلفة باألحجبة، والتعاويذ، وما كان بداخلها من عطن، 
الصادق عن  لنا  ما يقدمه  تناول  بالعطب. ولم يكن سهال  كفاكهة مصابة 
أنفسنا من جرعات دوائية شديدة المرارة، لكنها كانت مغلفة بالسكر، ليسهل علينا نحن الليبيين بلعها، 

بغرض أن نفيق، ونبرأ مما يعشعش في أدمغتنا من جهل وأوهام.
الصادق اآلخر الذي عرفته بعد عام 1969 وما بعد، شخص آخر، ال يقل أهمية عن األول، لكنه مختلف، ال 
أفهمه، وال أعرف كيف أجد طريقا إليه، ولم تعد كتاباته تجعل نبضات قلبي تتقافز في صدري كجرو صغير. 
كان الصادق، في مرحلته الثانية، قد توقف عن شغف متابعته وحكاياته عنا، في واقعنا اليومي المتخلف، 
وصارمشغوال بهم تفكيك عالم قديم، وإعادة تركيبه، حسب رؤيته للحياة، وللدين، وللعالم، من جديد. ولم 
أكن، أنا شخصيا، مهموما بذلك، وليس لدي من الوقت ما يكفي حتى إلعادة تفكيك عالمي الصغير وإعادة 
تركيبه من جديد، ليس وفقا لهواي، ولكن وفقا للظروف التي كانت تكبل خطواتي، وتفرض عليها إيقاع 
سير مشروط، في مدينة مفتوحة على العالم، وكان عليّ أن أجد طريقا لي في دروبها العديدة، يمكنني 

من إعادة اإلمساك بخيوطي، وتحديد وجهات سيري المستقبلي.
المرحوم  عن  الكتابة،  أو  الحديث،  لدى  عندها  التوقف  تستدعي  التي  المحطات  من  العديد  هناك 
الصادق النيهوم، وليس بمقدوري التعرض لها، لتوفر من هم أقدر مني على ذلك، سواء من خالل العالقة 
الشخصية بالمرحوم، أو التمكن والقدرات األكاديمية. لكني أرى أن المرحوم الصادق كان عملة فريدة، 
وبنقش مختلف ومتميز، وبموهبة ال تعرف التوقف عن اإلبداع، وطرح األسئلة، والخوض في المحظور، من 

دون خوف، وبجرأة يحسده عليها الكثيرون، وباقتدار وجمال في الشكل وعمق في الممضمون.

العالقة بني 
املرحومني 

الصادق النيهوم، 
والناشر الريس، 
على ما أعتقد، 
بدأت في مجلة 

الناقد األدبية
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البجعة السوداء تحط على رؤوس الزعماء

نبضات متقاطعة:
9 – »املصدي« صديق من ذهب

أول من ظهرت البجعة السوداء في بحيرته الراكدة 
الرئيس البوليسي زين العابدين، وكان ارتباكه وراء 
فهم  أنه  فيها  أقر  التي  خطاباته  في  اللعثمة  تلك 
هذه  حلقت  المنطقة  سماء  وفي  مرة،  ألول  شعبه 
كل  يقين  كاسرة  مكان  في  مرة  كل  لتحط  البجعة 
البجع أبيض ويقين أن الشعوب استسلمت لحكامها 
ليبيا  إلى  مصر  من  الطاعة،  تمارين  من  عقود  بعد 
إلى  الجزائر  إلى  السودان  إلى  إلى سوريا  اليمن  إلى 
من  كثير  البجعة  جعبة  في  ومازال  لبنان  إلى  العراق 
المحطات في شرفات القصور العربية وغير العربية.

وباعتبار مؤلف الكتاب متحدر من الجنوب اللبناني 
ما  فإن  الكتاب،  هذا  فكرة  األهلية  الحرب  وألهمته 
اآلن،  السياسية،  الطبقة  لزعماء  ارتباك  من  يحدث 
في لبنان، يرجع لهذه الظاهرة التي زعزعت يقينهم 
التاريخي بأن لبنان أصبحت محمية لشعب هم رعاته 
الوراثية  الديمقراطية  زعماء  يفعله  ما  وكل  لألبد، 
االستثنائية  الحالة  هذه  ظهور  في  التشكيك  هو 
األسود  وسحرهم  طوائفهم  مرة  ألول  تجاوزت  التي 
 : بتقية  للبنانيين  المغناطيسي  تنويمهم  وطقوس 

ليس في اإلمكان أبدع مما كان.
يتحدث  مُشكك«  تجريبي  »تـــدرج  فصل  فــي 
فيه  احتضن  لبنان  تاريخ  من  سنة  ألف  عن  المؤلف 
طائفة  عشرة  اثنتي  عن  يقل  ال  ما  الصغير  ساحله 
بعد  تبخرت  ما  سرعان  اللبنانية  الجنة  »لكن  دينية 
الهاون«  من  وقذائف  الرصاص  من  قليلة  رشقات 
األصلي،  موطنه  زيارة  على  المداوم  الكاتب  وكان 
على  العشوائية،  القذائف  من  يحميه  قبو  في  عاكفا 
ومحاوالت  والحتمية  المصير  بشأن  المقلقة  أسئلته 

أتذكر تفاصيل  أن  النحو. ال أستطيع  ولكنها حدثت على هذا 
ماذا حدث بعد ذلك؟ ولكن منذ تلك الفترة، صرنا نلعب معا، 
أمام بيوتنا، وغالبا في فسحة خارجية بها عربة وحصان، موثق 
في زاوية من تلك المساحة الواسعة، تلك الفسحة أوسع بكثير 
من بيتنا، ولقد وصفتها بدقة، في روايتي »ليلة عرس الجمل« 
الرواية.  تلك  أفكار  من  فكرة  لخدمة  نحو  على  وظفتها  فقد 
إنه منزل سيدي منصور الفيتوري، وهو جد الطفلين مصطفى 
الذي  الكابتن،  وهو  أصغرهم،  كان  الذي  وأخيهما،  وسليمان 
عمتى  أمهم  سألتني  ولقد  الفيتوري.  فيصل  مؤخرا،  تقاعد 
»محمد  جدتي:  تسميني  مثلما  فأجبتها  اسمي  عن  فاطمه 
دقيق« عرفت فيما بعد أنه اسم جدي. ضحكت مستغربة من 
أيام حتى أطلقت عليَّ لقب: »دقاق«  لقب دقيق، ولم تمض 
أصدقائي،  أول  الطفل،  أما  لسنوات.  اللقب  هذا  بي  فالتصق 
امحمد  سي  زوجها  به  أّلصق  الذي  وهو  محمد،  اسمه  كان 

الفيتوري لقب »المصدي«.
اليوم،  المصدي ظل أقرب أصدقائي، ال نكاد نفترق طوال 
نقيا،  خدوما،  ودودا،  االبتسام،  دائم  كان  عرفته  أن  ومنذ 
كبرنا  الخبائث.  وال  الخبث،  يعرف  ال  والسريرة،  القلب  طيب 
إاّل في مرحلة متقدمة، وتحديدا في منتصف  معا، لم نفترق، 
فكانت  قبلها  أما  لحيول،  شارع  إلى  انتقلنا  فلقد  الستينيات، 
حياتي موزعة ما بين رفاق قهوة سي عقيلة والشوارع المحيطة 
بشارع نبوس. ثم باعدت األيام بيننا ، ولكن ما إن نلتقي حتى 

يغمرني باالبتسامة ذاتها وبالترحيب والود الدافق.
وكان  والدتي،  إلى  األقــرب  وصبانا  طفولتنا  طــوال  ظل 
ولكنها  مريرة،  تجارب  بطفولته  مرت  وافيه«.  »أمي  يناديها: 
اإلنسان، ظل متفائال، محبا عطوفا ممتلئا  روح  فيه  لم تخنق 
المقارنة  وتنقلب  األطرش  فريد  ألغاني  وعشقا  ونبال،  مروءة 
بينه وبين محمد الكحالوي إلى )عركة( حقيقية، مع من يطعن 
في فريد أو يقلل من شأنه! وأحيانا عندما تعلو وتيرة المقارنة 

كان مجموعة من الناس يعيشون على جزيرة وكان 
ومن  الناس  أبيض.  لونه  الجزيرة  تلك  على  البجع 
خالل مشاهدتهم طول مئات السنين تكوّن لديهم 

اعتقاد بأن كل البجع في العالم لونه أبيض،
الجزيرة  هذه  سكان  بعض  سافر  األيام  أحد  في 
وتلك  أسود،  بجعا  فيها  ووجــدوا  أخرى  جزيرة  إلى 
كل  أن  فكرة  حطمت  لهم  كبيرة  مفاجأة  كانت 
البجع أبيض، تلك الفكرة التي آمنوا بها طوال تلك 

السنين.
السوداء  »البجعة  كتاب  كان  المنطلق  هذا  من 
نسيم  لمؤلفه:  المتوقعة«  غير  األحداث  تداعيات  ـ 

طالب، ترجمة: حليم نسيب نصر.
التوقعات  مسألة  شائقة  بلغة  الكتاب  يطرح 
التفاصيل  ــراءة  ق من  تنطلق  التي  المستقبلية 
الصغيرة المتتابعة، أو من سرد الوقائع الموضوعي، 
وغير  النادرة  الزلزالية  واألحداث  المصادفة  وتنسى 
أو  الورعة،  المستقبلية  الدراسات  منهج  في  الواردة 
الشعرية  عناوينه  أحد  في  طالب،  نسيم  يقول  كما 
»التاريخ ال يزحف زحفا بل يتقدم في قفزات« ويبدو 
متتابع  سقوط  من  اآلن  المنطقة  في  يحدث  ما  أن 
لم  التي  التاريخ  قفزات  إحدى  يشكل  عتيدة  ألنظمة 
الذي  الساذج  السياسي  العقل  تفاؤل  معها  يتناغم 

تربي في فضاء القراءة الورعة للتاريخ وللمحتوم .
هذه  مجملها  في  العربي  الربيع  ظاهرة  تشكل 
العلمية  الحدوس  تتوقعها  لم  ظاهرة  وهي  الحالة، 
التي  بالمنطقة  المختصة  الدولية  البحث  مراكز  وال 
إليه  آلت  ما  بحقيقة  التسليم  من  دراساتها  تنطلق 
تلك األقطار من تكيف مع السلطات المستبدة، فكان 

... ولعلني أستطيع أن أصف لك، يا مصطفى يا صديقي، أقدم 
عرفته  صديق  أول  عن  طفولتي،  من  استرجاعه  استطعت  ما 
في حياتي، وعن أطفال شارع محمد موسى الذين تفتقت مع 

اللهو معهم بذرة الصداقة.
أنني تلصصت من عند ركبة جدتي  لقد أخبرتك من قبل، 
عندما  موسى،  محمد  بشارع  الموارب،  منزلنا  باب  من  زمزم، 
الليلة..«  )أمغير(  »يا ساقزلي  يهتفون:  رجال غاضبون،  وصل 
البوليس  يقذفون  وشرعوا  الشارع  مدخل  نحو  التفتوا  ثم 
سيارات  من  بهراواتهم  متوعدين  نزلوا  بعدما  بالطوب، 
أن ذلك  لك  البوليسية، متجهين نحوهم« وقلت  )الصاصلي( 

كان مثلما عرفت فيما بعد كان سنة 1952.
كنا  الذي  السّّقاُء،  كان  عندما  فكانت  الثانية،  المرة  أما 
نسيمه )الوراد(، يسكب الماء في زئرنا بسقيفة بيتنا. من أمام 
)رأسها(  نحو  يسارا  ثم  الزنقة(  )ذيل  نحو  يمينا  نظرت  بيتنا 
 ( أنها  بعد  فيما  عرفت  منجرة،  حيث  المقابلة،  الجهة  وفي 
منجرة سي عزالدين المدني، والد أسعد وفتح اهلل وعبدالسالم 
وكمال(، وهي التي عملت فيها صبيا بعدما اشتراها سي عبد 
يرتدي  عمري،  مثل  في  طفال  يقف  رأيت  أمامها  خماخم.  اهلل 
قميصا وسرواال؛ كانا ذات يوم أبيضين. التقت عينانا فتبسم 
برأسي  أومأت  حوشكم«  »هضا  سألني:  ثم  نحوي  تقدم  لي، 
باإليجاب: »ولِمَ ال تخرج تلعب معنا؟« هززت كتفي فلم أعرف 
بماذا أجيبه. استطرد: »سوف يخرج مصطفى وأخوه سليمان، 
أن  انتبهت  خبزة!«  لي  يحضران  جميعا.. سوف  نلعب  وسوف 
بيدي كسرة خبز فمددتها له، أجابني: »ال.. خبزتهم بيضاء، 
هذه مثل خبزتنا..«. هممت أن أقول له أن والدي يحضرها لنا 
أحيانا، ولكن والدتي ندهت علىّ، فعدت إليها. كان الوراد قد 
اتجه نحو البيت المجاور. دخلتُ وحكيت ألمي عما حدث، قالت 

إنه ابن جارتنا، وأن اسمه محمد مثل اسمك.
بضبابية،  استرجعتها  تداعيات  التفاصيل  هذه  تكون  قد 

عقلنة التاريخ التعيسة »كيف يمكن ألحد أن يتكهن 
بأن هذا الشعب الذي بدا مثاال يُحتذى في التسامح 
بين  بربرية  الشعوب  أقسى  من  إلى شعب  سينقلب 

وضحاها« ليلة 
معظم  يقلبه  الــذي  تقريبا  نفسه  السؤال  وهو 
الكهرباء،  منها  الهاربة  لياليهم  عتمة  في  الليبيين 

وتحت صوت القذائف العشوائية.
البعض الموضوعي المؤمن بان كل البجع أبيض، 
منطقية  تفاصيل  إلى  التاريخ  في  القفزة  هذه  يحيل 
على  قامتا  بثورتين  اللحاق  حتمية  إلى  به  تعود 
الحدود، ولكن من كان يتوقع، حتى من باب الخيال 
الجامح، أن تبدأ ملحمة إسقاط األنظمة العتيدة في 
أنفاس  تحسب  بوليسية  بقبضة  المحكومة  تونس 
ركن  في  السياسة  في  الهمس  وتجعل  المواطنين، 

مقهى أو بار معتم ممنوعا؟.
عائلة  من  وهــو  الكتاب،  مؤلف  طالب  نسيم 
الجنة  هذه  أن  لوقت  اعتقد  لبنان،  جنوب  في  ثرية 
قلب  في  فجأة  نفسه  ليجد  خالدة،  فيها  يمرح  التي 
الرومانسي  البلد  هذا  في  شيء  كل  تفقده  حرب 
الفلكلور  أغاني  يتبختر كطفل في  الذي كان  الصغير 
اللبناني، أو كراعية تسير خلف قطيعها في األحراش 
للقراءة  اضطراره  عن  سيتحدث  الزهور،  تجمع  وهي 
المكان مطبق والزمن  القبو حيث  القسرية في ذلك 
السالف،  إجابة سؤاله  على  العثور  بال حدود، محاوال 
ويغوص في قراءة أعمال هيغل، وماركس، وتوينبي، 
ليقول  والتاريخ،  الفلسفة  حول  وفيخته،  وآرون، 
أنني قد امتلكت فكرة غامضة حول  إلى  »وقد خُيل 
فهم  إلى  الوصول  محاوال  الديالكتيك«،  مفاهيم 
الضخمة  اآللة  تلك  عمل  »طريقة  أو  التاريخ،  نوايا 
لن  للمفارقة،  ويا  لكن  األحداث«  عنها  تتولد  التي 
ضالته  وسيجد  العميقة،  القراءات  تلك  كل  تسعفه 
مفكر،  يكتبه  لم  مأخذ«  كل  منه  »أخذ  كتاب  في 
ولكن مشتغل في حقل الصحافة، بعنوان: »يوميات 
ـ   1934 بين  أجنبي،  صحفي  مراسل  يوميات  برلين 

1941« لوليام شيرر.
أيضًا،  المعلومات  بل  وحدها،  المعرفة  »ليست 
مبدأ  طالب  يفسر  دقيقة«  قيمة  تحمل  التي  هي 
هي  نفسها  الفكرة  وهذه  اليوميات.  بدفتر  هوسه 
التي تجعل المعلومة ضحية ثورة المعلومات نفسها 
التفسيرات  لتحل  دقيقة،  معلومة  تعطي  ال  التي 
صخب  في  الجميع  وليتوه  الوقائع،  بدل  والتحليالت 

إخباري ال يخبرنا بشيء تقريبا.
للدفاع،  الذي كان وزيرا  المؤلف عن جده  يتحدث 
في  الــوزراء  مجلس  لرئيس  نائبا  ثم  للداخلية،  ثم 
الكبير  مركزه  من  »وبالرغم  األهلية  الحرب  بداية 
فإنه لم يبدُ عليه أنه كان يملك أي علم بما سيحدث 

في البالد أكثر مما كان يعرفه سائقه ميخائيل«.
المشوشون  كان  المهمة  هي  المعلومات  وألن 
لبنان  ميادين  في  الــســوداء  البجعة  ظهور  على 
العام  الرأي  إقناع  ويحاولون  بالمعلومة  يتالعبون 
االستثنائي  السواد  هذا  أن  المذعورة  وأنفسهم 
خليجي  نفطي  ببئر  البجعة  مرور  نتيجة  إال  هو  ما 
مؤقت  طالء  أو  إيراني،  شيخ  لعمامة  انعكاس  أو 
القريبة  والمخابرات  األجنبية  السفارات  عليه  تصرف 
التشكيك  محاوال  اهلل  نصر  يخطب  ومرارا  والبعيدة. 
معلومات  »نملك  عبارته  مكررا  الثورة،  هذه  في 
يراها  أصبح  التي  السوداء  عمامته  متحسسا  دقيقة« 

بجعة كلما مَُثل أمام المرآة.

الفيصل  النهضة  سينما  رواد  من  يقارعه،  من  مع  يجعل 
فريد،  أم  الكحالوى  األفضل  أيهما  الرواد  يسأالن  إذ  بينهما، 
وتسجل األصوات ويظهر الفارق ويشرع في الغناء، أما إن فاز 
الكحالوى، فتلك مشكلة قد ال تنتهي من دون عراك. ذات يوم 
سألنا أحد شباب شارعنا األكثر أناقة، وهو محمد على بوخيط 
عمن يفضل منهما؟ أجاب متبسما كعادته: »عبد الوهاب هو 
األفضل!« حينها لم نكن نعرف عبد الوهاب مطلقا، ألن أفالم 
سينما النهضة التي نتابعها باستمرار ألن أبوابها الخلفية في 
التالي،  اليوم  صباح  عمالها  بخدمة  يقوم  من  ونحن  شارعنا، 
عندما يكنسونها من مخلفات الليلة السابقة. كانت )والدتنا( 
وافية هي التي تعد لهم الشاي، والفطور الذي غالبا ما يكون 

)شرموله( أو شكشوكه، إن أحضروا لها بيضا!.
مر صديقي هذا بتجربة مريرة، لعل تفاصيلها تبرز بشكل 
الرغم  الزمن، وتآخيهم ونبلهم على  واضح حال جيران، ذلك 
أمرا مألوفا أن تسكن عدة عائالت، ال  الفقر والعوز؛ كان  من 
تعرف بعضها البعض، في بيت واحد، تكتري كل عائلة، غرفة 
تعيش فيها، وتتشارك مع بقية العائالت في منافعه، فال يكاد 
يخلو شارع، من شوارع بنغازي، من مثل هذه المنازل الجماعية. 
خصوصا خالل حقبة تزامنت مع أيام الحرب واستمرت سنوات 
متتالية  هجرات  فجاءت  النافع،  الغيث  فيها  غاب  فلقد  بعده، 
من أنحاء ليبيا نحو بنغازي، التي تأسست من البداية كميناء 
بحري، وهو الذي استغل لتصدير الملح، والحلفاء، ثم من بعد 
الحديد، وكان شحنها وتفريغها  الحرب لتصدير مخلفاته من 
الوافدة،  العائلية  المساكن  فكانت  للزرق.  منتظما  مصدرا 
وأيضا الدكاكين الصغيرة للعزاب، والتي كانت تنتشر بالقرب 
فلقد  كافر،  فقر  أيام  كانت  الحاجات.  لقضاء  المساجد  من 
صنفت  المتحدة  األمم  أن  قبل  من  مصطفى،  يا  لك،  ذكرت 
التالية  الحلقة  في  العالم.  في  دولة  أفقر   1952 سنة  بالدنا 

سأحدثك أكثر عن )المصدي(، ولكنه صديق من ذهب.

ما يحدث في 
املنطقة اآلن من 

سقوط متتابع 
ألنظمة عتيدة 

يشكل إحدى 
قفزات التاريخ التي 

لم يتناغم معها 
تفاؤل العقل 

قال األول: ألم السياسي الساذج
أقل لك أنهما 

غرابان؟. ها 
هما قد طارا. 

قال الثاني: هما 
عنزان حتى ولو 

طارا!.

عندما يطير املاعز!

في كثير من الحاالت يقوم أشخاص، عمدا، بتعطيل عقولهم. 
في  اإلصــرار،  سبق  مع  واستخدامه،  »عقليته«  العقل  بسلب 
محاولة إقناع الغير بأشياء تجافي عقولهم هم أنفسهم. إنهم 
يرفض  طرق  عبر  اقتياده  ويحاولون  عقلهم  عين  يعصبون 
يثير  جامح  عناد  صهوة  يمتطون  حرة.  بعين  فيها  المضي 

الضحك والسخرية، ومع ذلك ال يبالون.
ما  أو  موجودة،  )ولعلها  ليبية  حكاية  ثمة  السياق  هذا  في 
يسيران  كانا  رجلين  عن  تحكي  أخرى(  شعوب  لدى  يشبهها، 
في البراري، فالحظا عن بعد وجود جسمين أسودين يتحركان. 
قال األول: غرابان. قال الثاني: بل عنزان. ظل يتجادالن وهما 
قال  فطارا.  الجسمين  من  مقربة  على  صارا  أن  إلى  يسيران 
األول: ألم أقل لك أنهما غرابان؟. ها هما قد طارا. قال الثاني: 

هما عنزان حتى ولو طارا!.
وقد  استثنائية،  واقعة  عن  تتحدث  الحكاية  هذه  تبدو  قد 
يكون الرجل الثاني المعاند يمزح مع صاحبه. لكننا نكتشف أنه 

توجد كثير من الحاالت والوقائع المشابهة التي ال مزاح فيها.
ففي مجال التعصب للمركزية األوربية )وهنا اليونانية تحديدا 
في تاريح الحضارة والفكر( ينكر المتعصبون لما يدعى »المعجزة 
)أي  األبجدية  اخترع  من  هم  الفينيقيون  يكون  أن  اليونانية« 
استخدام الحروف في الكتابة، وليس الرموز والصور( ويدعون 
الذين  بعض  يرفض  ذلــك،  من  أكثر  يوناني.  اختراع  أنها 
يسلمون ببراءة اختراع األبجدية للفينيقيين أن يكون هؤالء من 

الجنس السامي!.*
صارمة  »محادثة  برنامج  في  سعيد  إدوارد  مع  لقاء  في 
 BBC على  سباستيان  تم  يقدمه  كان  الذي   »HARDtalk
استخدام  في  اإلسرائيلي  الجيش  إفــراط  عن  سعيد  تحدث 
الفلسطيين في الضفة والقطاع. فقال  المنتفضين  القوة ضد 
له سباستيان )المتعصب إلسرائيل( بأن الفلسطيين يتعمدون 

تعريض أنفسهم للموت لجلب انتباه الرأي العام العالمي!
وهذا مماثل لما أدلى به الروائي والقصاص النمساوي، ذو 
األصول السلوفينية، بيتر هاندكه، الذي أثار منحه جائزة نوبل 
هذه السنة ضجة كبيرة بسبب مواقفه المتعصبة للصرب في 
حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، والذي »ذهب إلى 
حد القول إن المسلمين في سراييفو، هم من ذبحوا أنفسهم 
بأنفسهم، نافيا التهمة عن الصربيين، ومنكرا اإلبادة الجماعية 

في )سريبرنيتسا(«**.
* ينظر: جورج طرابيشي: نظرية العقل. دار الساقي. بيروت- 

لندن. ط4. 2011. ص -75 76.
ع  الدوحة  الجائزة؟.  استحق  أسماء مصطفى كمال: هل   **

145. نوفمبر 2019. ص 94.

)بعد رحيل »المختار« بأكثر من ثمانية عقود، لم يبق لنا سواه يجمعنا. لكنه وحده يكفي، ففيه اختزل الوالء 
لألرض، بكأسه المترعة بقيم الفداء واإليثار، ومنه عرفنا أن العوز وقلة الحيلة وصلف الغزاة، مقدور عليها 

حين تقوى اإلرادة، وحين يكون المراد وطنا.(
نجيب الحصادي

لعبة الحياة
تنثال أخبار، أن طفال يعزف على الكمان، وقف أمام مسرح الطفل ببنغازي، حين الحرب صبحها ومساءها، وأن 
الطفل، في وقفة الداعي المارة، لحضور حفل فني لألطفال، يقام حينها بذاك المسرح... وهكذا خبر آخر، 
وخبر في نسج على المنوال، مثل ذا ما استوقفني كثيرا، متأمال قولة الفيلسوف اإليطالي غرامشي، حول 
تفاؤل اإلرادة، وتشاؤم العقل، ما ردننا بوعي ذهني مجرد، وقفة الطفل ما جسد الوعي بالمقولة، من حيث 

أن تشاؤم العقل، يكون تشاؤما عقليا، متى ما اقترن بتفاؤل اإلرادة، غير ذلكم عبث وال عقالنية.
الناعمة العاملة من أجل السالم، ال تحمل سالحا، وكما رأينا، تحمل كمانا في يد طفل، وأنها  القوى 
في حالة مواجهة حين الحرب، وأنها في شغل النحلة حال السالم، ما ال يكون قارا إال بالشغل الدؤوب، إذا 
القوى الناعمة صاحبة السالم وقت الحرب، ذاتها القوى الناعمة حين يحين السالم، ال تكل وال تمل من 

أجل مرادها.
المطر، فالحياة دائما  الرمل، ليستجلب  الفنان، حيث كل شغل إنساني فيه فن، ينحت الصخر، يعصر 
قاصرة، أن تكون دون حس الفنان، ما هو في عرف الناس كافة، المحب الشغوف بما يعمل، شغف النحل 

بالزهر، السالم ما ال تكون دونه حياة.
هذه البديهيات البد من تكرارها، كما فِعُل الشهيق المستحلب األكسجين، وحتى دون تفكر في فعل 
ذلك، وفي هذا تحضر عندي قولة الفيلسوف األلماني شيلر: اإلنسان ال يكون إنسانا إال حين يلعب، وال 
يلعب إال حين يكون إنسانا، كما الطفل، في وقفته قدام مسرح األطفال، ساعة ذاك، يلعب بالكمان، أن 

هلموا إلى الحياة.

موت الُكوميدي
وإنهم  ميت  )فإنك  موته،  يفاجئني  لم  كما  األبيض(،  )صالح  الفنان  موت  الليبيين، ساعة  وقفة  فاجأتني 
ميتون( القول الحق، كأنما الليبيون كانوا يحتفون جماعة، حفل توديع الراحل، حفل استحضار للكوميديا، 
الناس ساعتها، على أن يرفعوا  الفنان تذكيرا بالحياة، لذا أجمع  التي سُعدوا بها. كان موت  للضحكات 
على  حرصهم  عليها،  سيحرصون  أمانة،  حياتهم  في  »األبيض«،  فعل  ما  أن  على  الدال  الوداع،  مناديل 
حياتهم كأفراد وجماعة، صالح كان الكوميدي، من صالح الليبيين مع أنفسهم ساعة، ساعة رحيله، كانت 
القوى الناعمة في مواجهة، متمثلة فيما فعل، الضحك كان رسالته، ما أيقظتهم من غيهم، ومما هم فيه 

يعمهون.
ن الليبيين إلى الكوميدي، نافي التراجيديا  لم يُلِق درسا، وال دعوة لتفاؤل، لكنه الرحيل، الموت، ما َفطَّ
الساحقة التي فيها يعيشون، ومن المفارقة ذي، كانت اللحظة االستثنائية، التي عاشها الليبيون، من في 
عاداتهم ينغمسون في العويل، المفارقة موت الضاحك الضحوك المُضحك، أيقظ النفوس وأشعل فيهم 
يقظة: أن الفنان الذي يؤبنون فنانهم الكوميدي، ما جمعهم ساعة الضحك، لقد بدا وكأن الليبيين، ليس 

ما يظنون بأنفسهم، فأيقونتهم الراحل فنان كوميديا، ما سخرهم للسخرية مما هم فيه.

ذكرى الكاتب الساخر
الفت للنظر أن يقف الليبيون خاصة، بعد خمسة وعشرين حوال، ليتذكروا كاتبا: )الصادق النيهوم -1937 
15 نوفمبر1994م(، من تذكره أيضا غيرهم من العرب، الصادق النيهوم من كثيرا ما أعجب الليبيين فيه، 

بسخريته من حياتهم، كتاباته الساخرة، يرسمها كاريكاتوري، كما الفنان الراحل )محمد الزواوي(.
برغسون الفيلسوف الفرنسي، صاحب الكتاب الشهير )الضحك(، يرى أن اإلنسان )الحيوان الضاحك(، وأن 
الضحك فعل جماعة، فالمرء عادة ال يضحك وحيدا، وأن السخرية من الصعاب يلينها، كما يبدد الضحك 

الكدر.
الليبيون من مفارقات هذا الحول: 2019م، أجمعوا على تذكر الصادق النيهوم، ودخلوا في جدال حوله، 
الخارج  في  الليبيون  كان  وأينما  كاتبهم،  أنه  على  أجمعوا  لكنهم  أطروحاته،  وتأويل  آرائه  حول  اختلفوا 
للمحاورة  بالمناسبة  بيوتهم  في  التقوا  نفر  ومنهم  والحوار،  بالكتابة  الذكرى،  بهذه  احتفلوا  والداخل، 
والتذكر، ورددوا من أقواله ما يخصهم كما حكم: ولن يخدعك السراب، إال إذا كانت قلتك... خالية من 

الماء، وكالقول هذا نسجوا على منواله ونسبوه إليه، كما فعلوا مع ما استعاروه من غيره.
الحوار  )النيهومية( طفقوا يسخرون من حياتهم، وفي وطيس  الليبيون فطنوا بغتة، فبأسلوب  كأنما 
حوله غطسوا، ورغم أنهم لم يبذلوا جهدا مكثفا، في دراسة وبحث منتجه، لكنهم أجمعوا على )الظاهرة 
النيهومية(، كما كتب الراحل على فهمي خشيم، في مقالة نشرها منذ أربعين سنة أو أكثر، ولقد استطاع، 
البعض،  عند  الملتبس  فكره،  حول  الحوار،  طاولة  حول  الناس،  يجمع  أن  وميتا،  حيا  النيهوم  الصادق 

والتنويري عند غيرهم.
بذا وبكثير غيره لم نذكره، القوى الناعمة المواجهة، في الواجهة.

القوى الناعمة مواجهة!

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

تقاليد الصحافة الحرة
لكلمة  مرادف  إيجاد  المترجم  على  يصعب 
بمقدورنا  ولكن  اإلنجليزية،  اللغة  في   »unfreedom«
المقطع  أن  عليكم  يخفى  ال  وكما  مصطلحا،  نجعلها  أن 
الكلمة يعطي معنى عكسها، ولكننا  )Un( عندما يسبق 
باإلمكان  ولكن  اإلنجليزية،  اللغة  معاجم  في  نجدها  لم 
لعنوان  ترجمة  أقرب  أن  تقديري  وفي  معناها.  ترجمة 
حرية  »ال  هي   »unfreedom of the press« كتاب 
أخرى  معان  إلى  ترجمتها  مصادر  كانت  وإن  لإلعالم«، 
مختلفة، ألن الكتاب ال يطعن في حرية الصحافة، وأنها 
لم تقمع، ولكن اإلعالم نفسه انتهج أسلوبا أقرب لإلثارة 
منه إلى الحرية، وبالتالي تكون الترجمة حسب مضمون 

الكتاب هي »اإلثارة تشوه اإلعالم«.
أفضل   »New York Times« مجلة  اعتبرته  بينما 
الكتب مبيعا في النصف الثاني من هذه السنة. ومؤلفه 
 »FOX News« قناة  نجم  هو   »Mark R. Levin«

األميركية، والمضيف اإلذاعي الشهير.
ويتناول كتاب ليفين الجديد موضوعا غاية في األهمية، 
الحرة،  األميركية  للصحافة  العريقة  التقاليد  ينتقد  إذ 
تحولت  أنها  كيف  ويبين 
معايير،  بال  مهنة  إلى 
ثقة  عدم  في  تسبب  مما 
ما  في  األميركي  المتلقي 
وليس تصرفات  األخبار،  تبثه 
إن  الحكوميين،  المسؤولين 
تخلي  هو  الرئيسي  السبب 
اإلخبارية  النزاهة  اإلعالم عن 
بالدقة  تقديمها  وعدم 
الموضوعية. الكتاب، إذن، 
آخر عن  ليس مجرد كتاب 

الصحافة، بل نقد واضح ألساليبها غير األمينة.
بتقارير  المكلفين  أولئك  أن  كيف  المؤلف  ويوضح 
الداخل،  من  الصحافة  حرية  يدمرون  اليوم  األخبار 
وليس من خالل قمع سلطوي من الحكومة، وأنه يفتقد 
التفكير  عن  بعيدا  ويجنح  الذاتية،  األمانة  الرقابة  إلى 
معلومات  بتقديم  أو  باإلغفال  سواء  والتحيز،  الجماعي، 
الحقيقية،  غير  الدعاية  أو من خالل  الرأي،  منقوصة عن 
األكاذيب  وأحيانا  األحداث،  أخبار  تقديم  في  الخداع  أو 

الصريحة التي تشوه األخبار.
واشتهرت إصدارات الكاتب بعمق خلفيتها التاريخية، 
الوطنية  الصحافة  عبر  رحلة  في  القارئ  يأخذ  ولهذا 
المبادئ  فخر  بكل  عززت  التي  المبكرة،  األميركية 
والدستور،  االستقالل  إعالن  في  عليها  المنصوص 
المتحدة  للواليات  األولى  العقود  باقتدار  يتناول  ثم 
األميركية، عندما كانت الصحف في جميع أنحائها شفافة 

حول والئها الشديد للحزب السياسي الذي تنتمي إليه.
القرن  بداية  في  ظهر  المؤلف،  يقول  مثلما  أنه،  غير 
العشرين »موضوع الصحافة وحريتها المفترضة«، لنصل 
إلى ما نحن عليه اليوم »صحافة حزبية تسوق مشاريعها 
بنفاق سياسي، فتضخمها بدرجة أكبر بكثير من طبيعتها 

وحقيقتها ومردودها«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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النيهوم  »أصبح  الكاتب:  يقول  هذا  وفي 
بعد  من  واسعة  شهرة  ونال  مشهورا،  كاتبا 
نشر مقاالته األسبوعية في »جريدة الحقيقة«، 
الفترة  خالل  بنغازي  في  تصدر  كانت  التي 
الساخر،  األدبي  أسلوبه  إن   .1970-1961
قرّبه  النقدية،  االجتماعية  مقاالته  بتواصل 
أن  لدرجة  اسمه،  وسطع  القراء،  من  كثيرا 
الشباب قّلدوا قيافته التي كانت حينها تشكل 
نمطا غربيا جديدا – إنها الشخصية التي ظهر 
بها النجم السينمائي )جيمس دين( الذي رحل 
مبكرا- المتمثل في )بنطلون الجينز( والكنزة 
أسلوبه  ثناية  إن  األزرق.  الدائرية  الرقبة  ذات 
الستينيات  لجيل  نجما  جعلته  وقيافته  الساخر 

في ليبيا«.
ومن  ألمانيا  إلى  ليبيا  مغادرته  بعد  ومن 
بعدها إلى القاهرة ثم عودته ثانية إلى ألمانيا 
ليستقر فترة ثم يرحل في فنلندا قبل أن ينتقل 
كتاباته  مواصال  بها  عاش  حيث  جنيف،  إلى 
إلى القارئ العربي والليبي بصورة خاصة حتى 
وفاته هناك، وكانت كتبه واسعة االنتشار في 
ليبيا والعالم العربي بأسره – بعضها منع من 
حسب  العربية،  األقطار  بعض  في  التداول 

إحميدة.
هنا(  إلى  مكة  )من  روايته  »بطل  وواصل: 
يدعى  البشرة  أسود  فقير  ليبي  سمك  صياد 
مسعود الطبال، الذي يحلم مع زوجته بالسفر 
وزوجته  مسعود  الحج.  فريضة  ألداء  مكة  إلى 
مدينة  ميناء  إلى  بنغازي  مدينة  من  ينتقالن 
لقاربه  محرك  لشراء  متلهف  وهو  سوسة. 
لصيد السالحف البحرية ليبيعها إلى مستوطن 
من  العديد  يرتاده  مطعما  يملك  إيطالي 
المدينة  إمام  ولكن  المدينة.  في  اإليطاليين 
السالحف  أن  مدعيا  مسعود،  نشاط  يعارض 
مقدسة، وأن مسعود بنشاطه هذا يتحدى اهلل 

واألرواح«.
 ،1937 العام  بنغازي  في  النيهوم  وولد 

التعليم  مراحل  عبر  كتاتيبها  من  وانطلق 
اآلداب  كلية  في  تخرج  الليبية،  الجامعة  نحو 
معيدًا  وعُين  العربية،  اللغة  قسم  والتربية، 
في  العليا  دراساته  وتابع  اآلداب.  كلية  في 
وأمريكا،  ألمانيا،  إلى  ومنها  القاهرة،  جامعة 
 1966 سنة  وتزوج  لفترة  فنلندا،  في  واستقر 
من زوجته األولى الفنلندية، ورزق منها بكريم 
بقسم  مدرسا  لفترة  عمل  وهناك  وأمينة، 
من  هلنسكي  بجامعة  الشرقية  الدراسات 
العام 1968 إلى 1972. أقام حتى سنة 1975 
األسبوع  بمجلة  كتاباته  واصل  بيروت،  في 
العربي، وأشرف على إصدار موسوعة )عالمنا–

وألحقها  صحراؤنا–أطفالنا–وطننا–عالمنا(، 
جنيف  في  اإلقامة  إلى  انتقل  )القرود(،  برواية 
العام 1976 وأسس دار التراث، ثم دار المختار، 
أهمها  الموسوعات،  من  سلسلة  وأصدر 
المعرفة(،  بهجة  تاريخنا–موسوعة  )موسوعة 
وانتقل لإلقامة بجنيف، وعمل بجامعتها أستاذًا 
للمرة  وتزوج  المقارنة.  األديان  في  محاضرًا 

الثانية من السيدة الفلسطينية )أوديت حنا(. 
ويكتب  األجنبية  اللغات  من  عددا  يتقن  كان 
والقصة  األدبية  والمقالة  األدبي  النقد  في 
والفكر،  األديان  ومقارنة  والروايات  القصيرة 
 1994 نوفمبر   15 يوم  هناك  توفي  أن  إلى 
 20 يوم  بنغازي  رأسه مدينة  ودُفن بمسقط 

نوفمبر 1994.
الفيلسوف  ومقوالت  اقتباسات  أبرز  ومن 

الراحل نقرأ:
»حبًا«  يمنحك  أن  يستطيع  أحد  ثمة  ليس 
امرأة  ثمة  ليس  الشعراء،  صغار  يزعم  كما 
تستطيع أن تحقق لك هذه المعجزة، ليس ثمة 
بيت أو وطن أو طفل أو صديق، إن الحب تخلقه 
أنت في داخلك لكي تنعم به. أما إذا عجزت عن 
خلقه، فلن يفيدك أن يحبك العالم بأسره، إنك 
إذا  السماء، حتى  فأر في  ستعيش وحيدًا مثل 

كنت محاطًا بألف فأرة مغرمة بك.
الشرق  أو  الغرب  يمثلها  ال  الحضارة  إن 
الجمال  تذوق  على  القادر  اإلنسان  يمثلها  بل 

يراه. ولن  أينما 
يخدعك السراب إال 

إذا كانت قلتك خالية من 
الماء!

اإلنسان الجاهل ال يملك إال عاداته. الجهل 
مثل المعرفة، قابل للزيادة بال حدود. الشعوب 
بشجاعة  أمراضها  تشخيص  في  تفشل  التي 

تموت نتيجة تناول الدواء الخطأ.
منا  واحد  نلتقي عنده، فكل  ال نملك شيئًا 
يمشي في اتجاه أنفه. وكل خطوة في االتجاه 

الخطأ ندفع ثمنها مرتين.
وخالل الّليل كان بوسعي أْن أمدّ يدي عبر 
به  تقطر  الذي  الحزن  وجه  وألمس  النافذة 

السّمٰوات في ليبيا بال انقطاع.
قد تشعر بالوحدة عندما تتحدث مع نفسك، 
ولكنك تكتشف أنك أكثر وحدة عندما تتحدث 

مع اآلخرين.
العقلية–  األمراض  جميع  –مثل  الجهل 
المصابة  الفئات  بين  متينة  رابطة  يحقق 
االجتماعية  اختالفاتها  عن  النظر  بغض  به 
وراء  األعداء  ضد  واحدًا  صفًا  جميعًا  ويرصها 
في  للبدء  دائمة  استعداد  حالة  في  الجدار، 

القتال.
الجاهل ليس من ال يملك شيئا بل هو من 
يملك معرفة سلبية وهو مستعد من أجلها أن 
أحالمنا  كانت  إذا  بها.  ليقنعك  رأسك  يضرب 
جميلة ومشروعة فإن أول خطوة لتحقيقها هي 

أن نستيقظ.
وواجهوا  العالم،  على  نوافذكم  افتحوا 
أنفسكم، ودعوا األشياء تنال قيمتها الحقيقية 

دون إقحاٍم لعوامل الغضب أو الرضا.
شاعر  مثل  العربي  عالمنا  في  الصحافة 
عظمة  ويعطيه  خروفًا  المرء  له  يذبح  القبيلة 
الفخذ ويسقيه جرة ماء ويتركه يمتدحه حتى 
يطلع النهار. ولكن البترول الذي تملكه الدنيا 
بأسرها ال يستطيع أن يعمل على إحياء إنسان 

واحد من موته الفكري.
إذا وقف رجالن فوق تلة، وأشار أحدهما إلى 
فإن  بعكازه،  اآلخر  إليه  وأشار  بإصبعه،  القمر 

يعني  ال  ذلك 
أو  إصبع  القمر  أن 
عكاز، بل يعني أن الناس 
واحد  شيء  إلى  أحيانًا  يشيرون 

بأدوات مختلفة.
لم يعد الصابرون هم الناس الذين يصبرون 
بل  واقعهم،  تغيير  سبيل  في  الشدائد  على 
أصبحوا هم الناس الساكتين الذين ينتظرون 

تغيير واقعهم بطول السكوت.
فالحرب ال تستمر خمس سنوات كاملة دون 
أن تصبح مملة، الحرب مثل أي مسرحية أخرى، 

ال تستطيع أن تكون مثيرة إلى األبد.
كلما ازدادت الدائرة انغالًقا بَدَت الغرائزُ 
الدائرة  أكثر تسلًطا ووضوحًا؛ وكلما اتسعت 

بهتتْ الغرائز وفقدت وضوحها.
تماثيل  من  دينكم  سالمة  على  تخافوا  ال 
من  خافوا  بل  بيوتكم،  بها  تزينون  حجرية 
األصنام البشرية التي تحتل رؤوسكم وتسجد 

لها عقولكم.
مواطن  أنني  لي  بالنسبة  االنطالق  نقطة 
يؤمن بالناس.. ويؤمن بأن اإلنسان يصل إلى 

هذا العالم عاريًا وأخرس.
وغيرهم  والمعري  والجاحظ  سيبويه  لوال 
لما وجد عند الفرنسيين رينان وال كازانوفا وال 

ماسنيون.
معروضة  أفكارًا  يملك  ال  الجاهل   المجتمع 
للنقاش، ألن كل فكرة في حوزته مقدسة، أو 

شبه مقدسة، أو ربع مقدسة.
فسوف  داخلك  في  اهلل  تملك  ال  كنت  إذا 
أن  يستطيع  السلطان  وأن  رخيص،  أنك  ترى 
يشتريك بملء منخرك فضة، ولكنك إذا كنت 
أن  يستطيع  فمن  داخلك  في  حقًا  اهلل  تملك 

يشتريك؟
عادة  الخدعة  ندعو  ثم  أنفسنا  نخدع  أن 
يخالفها  من  نعاقب  ثم  اهلل  إلى  ننسبها  ثم 
حقًا  مغالطة  هذه  أعني  باهلل..  كافرًا  وندعوه 
أيضًا  اهلل  ضد  بل  فقط  اإلنسان  ضد  ليس 
ولكن تبدو فضيلة عادية في مخزننا اإلنساني 

العامر بالفضائل.

قبل سنوات أصدرت جامعة أكسفورد كتابا بعنوان »تقاليد الرواية العربية«، وفي 
الفصل الخاص بالرواية الليبية، حرره الدكتور علي عبداللطيف إحميدة، متناوال أبرز 

الكتاب الليبيين، وأفرد مساحة للفيلسوف والمفكر الذي تخطت أفكاره حدود ليبيا إلى 
كل العالم، الصادق النيهوم

رحلة إلى عالم الصادق النيهوم.. 
اقتباسات ومالمح من السيرة

في رحاب ذكرى رحيل الفيلسوف الليبي

 وفاة املسرحي الليبي شرح 
البال عبد الهادي

فقدت األوساط الثقافية والفنية، األحد، المسرحي الليبي شرح البال عبد 
الهادي، والذي توفي بعد صراع مع المرض، منهيا رحلته الحافة مع المسرح 

الليبي والعربي.
وأقيمت صالة الجنازة على الفقيد ظهر اإلثنين بمسجد عثمان بمدينة 

البيضاء، ودفن في مسقط رأسه في وادي الكوف.
وكان الراحل تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، فسافر إلى مصر، حيث أجريت 

له عملية جراحية، وخضع بعدها لفترة عالج.
ورغم مرضه واصل العمل المسرحي، بينما خالل مسيرته، اعتمد الفنان 
الراحل على الموروث الليبي، إلى جانب أعمال الكتاب المسرحيين العالميين 
أمثال شكسبير وبريخت، من أهم مسرحياته »ششة كخة« و»وجوه« و»يا 

مطر يا عمتي« و»بكاء الموناليزا«.
وشارك شرح البال في العديد من المهرجانات المحلية والعربية وحصد 

العديد من الجوائز.

مريم العجيلي

لوحة تجمع كل مكونات الشعب

مزيج الحضارة الليبية في مهرجان الصحراء الكبرى للسلم االجتماعي
الصحراء  لمهرجان  األولى  الدورة  فعاليات  اختتمت 
جمعية  نظمته  الذي  االجتماعي،  للسلم  الكبرى 
سبها،  الثقافة  مكتب  مع  بالتعاون  الكبرى  الصحراء 
للسلم  بشعار»دعوة  بالمدينة،  فزان  واحة  متنزه  في 

الليبي«. الشعب  بمكونات  السلمي  والتعايش 
حضر حفل االختتام، األسبوع الماضي، كل من مدير 
مجلس  ورئيس  لملوم،  حميدة  سبها  الثقافة  مكتب 
المجلس  ومن  لملوم،  الهوش  محمد  ليبيا  أعيان 
االجتماعي التبو حسن شهاء، ومن المجلس االجتماعي 
للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفقا  »النصاري«،  للطوارق 

الوطني. الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة 
بمشاركة  نوفمبر،   11 في  انطلق  المهرجان  وكان 
وتضمن  الليبي،  الجنوب  مدن  مختلف  من  جمعية   34
الصحراوية  للمنتجات  ومعرضا  فكرية،  ندوات 
وأمسيات  تراثية،  ومعارض  وعروضا  التقليدية، 
والصور  التشكيلي  للفن  معرضا  تضمن  كما  فنية، 

الفوتوغرافية.

لملوم  حميدة  سبها  الثقافة  مكتب  مدير  وأعلنت 
الهيئة  من  المهرجان  اعتماد  االختتام،  حفل  خالل 
أن  وأوضحت  سنويًا.  مهرجانا  للثقافة  العامة 
من  الليبي  المجتمع  مكونات  لجمع  يهدف  المهرجان 
أجل إرساء قواعد السلم االجتماعي وزيادة ربط أواصر 
وإرسال  الكراهية  وخطاب  الخالف  ونبذ  بينهم  العالقة 
السلم  نحب  أننا  والعالم  الليبيين  إلى  فسيفساء  لوحة 
للمكونات  الشعبي  التراث  وإظهار  بسالم  والعيش 
الليبيين  ثقافة  وإظهار  واحد  مكان  فى  االجتماعية 
األصيلة التي من حقهم أن يفتخروا بها بين الشعوب.
سعاد  للمهرجان،  اإلعالمية  اللجنة  رئيسة  وقالت 
التي  المهرجان  فعاليات  إن  لـ»الوسط«  إبراهيم 
للمقتنيات  معرضا  تضمنت  أيام  ثالثة  لمدة  استمرت 
جانب  إلى  االجتماعية  للمكونات  الشعبية  واألكالت 
فقرات غنائية ومعرض للرسم وسهرات فنية، وندوات 
والتبو  الطوارق  لزي  وعروض  السلمي  التعايش  حول 

والعرب.

متحف  فتح  إلعادة  الجارية  االستعدادات  ضمن 
أرشيف  ودشن  معشبة  افتتحت  القيقب،  قلعة 
اإلدارة  الذي جرى بين  االتفاق  إطار  للنباتات، في 
العلوم  السلفيوم بكلية  العامة للمتاحف ومعشبة 

بجامعة عمر المختار.
صالح  للمتاحف  العامة  اإلدارة  مدير  وأوضح 
قاعة  على  يحتوي  قسما  استحدث  أنه  سعداهلل 
األرشيف، لحفظ عينات من النباتات واعداد قاعدة 
وبطاقة  والمحلي  العلمي  االسم  تشمل  بيانات 
تعريف عن النبات بالكامل. وستزرع في المعشبة 
البرية،  النبتات  من  مختلفة  أنواع  القلعة  بحديقة 
حسب صفحة مصلحة اآلثار الليبية في »فيسبوك«.
عبدالدائم  متطوعين  ثالثة  تدريب  ويتم 
منصف  وأحمد  علي  عوض  ووليد  مسعود  صبرة 
بوزيد، على كيفية األرشفة والزراعة لكي يتسلموا 
أطلق  كما  التدريب.  بعد  المعشبة  أعمال  مهمة 
األرشيف  قاعة  على  العوامي  عياد  المرحوم  اسم 

بالمتحف، تكريما له ولدوره في تأسيس المتحف 
في السبيعينات من القرن الماضي.

استعدادتها  الليبية  اآلثار  مصلحة  وتواصل 
أجابيس«  »قلعة  القيقب  متحف  افتتاح  إلعادة 
وتتعاون  والثقافية.  السياحية  الروافد  أحد  ليكون 
العامة  اإلدارة  مع  المشروع  هذا  في  المصلحة 
القيقب  وبلدية  شحات  آثار  ومراقبة  للمتاحف 
الستكمال أعمال الصيانة المتبقية، وفًقا للمكتب 

اإلعالمي للمصلحة
األخضر، وهي  الجبل  القيقب على سفوح  وتقع 
الغرب،  جهة  من  ولملودة  الفايدية  بين  منطقة 
أنواع  أحد  إلى  االسم  وينسب  جنوبا،  واألبرق 
األشجار، وتشتهر القيقب بعيون المياه الطبيعية، 
التي  التاريخية  القيقب  قلعة  معالمها  أبرز  ومن 
تحولت إلى »متحف القيقب«، وهي القلعة الوحيدة 
الباقية من أصل أربع قالع تعود للعهد العثماني، 
وكانت ذات مهام عسكرية وإدارية للسيطرة على 

المنطقة والتحكم في المحاصيل الزراعية.
متحف  إلى  وتحولت  القلعة  رممت  أن  وسبق 
أحياء  من  الطبيعي  بالتاريخ  يختص  وطني، 
ويضم  األخضر،  الجبل  لمناطق  وجيولوجيا 
إلى  إضافة  واألزياء،  والعادات  الشعبية  المقتنيات 
اإليطالي،  الغزو  مقاومة  بفترة  ترتبط  معروضات 
وزعت على أروقة وحجرات هذه القلعة التي ضمت 
األيمن  الجناح  ضم  القطع،  من  كبيرة  مجموعة 
صخور  على  يحتوي  الذي  الطبيعي  التاريخ  متحف 
علمية  مادة  تمثل  متحجرة  ونباتات  وأحفوريات 
بالغة األهمية لدارسي تاريخ المنطقة الجيولوجي.

المتحف حيوانات محنطة  ومن بين معروضات 
إلى  إضافة  األخضر،  الجبل  منطقة  وحشرات 
وأزياء  منزلية  أدوات  ومنها  الشعبية،  المقتنيات 
تراثية  ومنتجات  والصيد،  الزراعة  وأدوات  شعبية 
استعملها  التي  األسلحة  وكذلك  وخشبية،  جلدية 

الليبيون في مقاومة اإليطاليين.

تعاون بين مصلحة اآلثار وجامعة عمر المختار

تأسيس أرشيف للنباتات البرية في متحف القيقب

 اكتشاف أثري تحت املاء في سوسة
وتوثيقها  أثرية  قطع  على  العثور  الليبية  اآلثار  مصلحة  أعلنت 
الجبل  في  الهالل  ورأس  سوسة  بمدينتي  الماء،  تحت  وتصويرها 

األخضر.
والقطع األثرية التي عثر عليها هي نقش على عمود من الرخام 
رجل  رخاميان،  وجذعان  األبيض،  الرخام  من  امرأة  ورأس  األسود، 
ويد من الرخام وبعض اللقي من المعادن والفخاريات، وفًقا للمكتب 

اإلعالمي للمصلحة.
بالشكر ألعضاء  خالد دخيل،  البحرية،  األثار  مركز  رئيس  وتقدم 
اإلدارية  الشؤون  ومدير  حسين،  أحمد  الدكتور  وإلى  العمل،  فريق 
آثار  مكتب  والى  بالديوان  للعاملين  وكذلك  بالمصلحة  والمالية 
سوسة على دعمهم الالمحدود النجاح الدورة، وكذلك الشكر للبعثة 
على   Vincet Michel الدكتور  برئاسة  ليبيا  في  العاملة  الفرنسية 

تعاونهم الكامل مع المصلحة والمركز.
وخالل حفل تخرج وتكريم للمتدربين في سوسة، عرضت القطع 

المكتشفة وتسليمها لمكتب آثار سوسة.
وخالد  بوربيطة  مفتاح  رجب  من  كال  المتدربين  قائمة  وشملت 
عبدالسالم  الشاعري وسعد محمد  وعبداهلل مصراتي  بتور  ابراهيم 
ومصطفى سليمان عودة وموسى خالد موسى وأحمد مفتاح مسعود 
المقرحي  سعيد  وفرج  علي  محمود  وحامد  بوغزالة  وعبدالكريم 
الرئيسي خالد دخيل،  المدرب  إلى  وسعد مفتاح مسعود، باإلضافة 

والمشرفين سراج بواغريب وعبداهلل شنابو.

يتناول كتاب ليفين الجديد موضوعا 
غاية في األهمية، إذ ينتقد التقاليد 

العريقة للصحافة األميركية الحرة

<  إحدى القطع المكتشفة

<  تأسيس األرشيف لحفظ عينات من النبتات البرية

القاهرة ـ الوسط
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»فورد ف. فيراري« في صدارة 
شباك التذاكر األميركية

إنتاج  فيراري« من  »فورد ف.  فيلم  ريليشنز« تصدر  »إكزبيتر  أعلنت 
نهاية  عطلة  خالل  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  »فوكس« 

األسبوع، مع 31 مليون دوالر.
ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة 
دايمون(،  )مات  شيلبي  كارول  األسطوري  المصمم  بقيادة  »فورد« 
ببناء  بايل(،  )كريستيان  مايلز  كن  البريطاني  السائق  مع  وبالتعاون 
سيارة لمواجهة هيمنة »فيراري« الطويلة على سباق لومان الكالسيكي 

الفرنسي، وفق »فرانس برس«.
إنتاج  من  »ميدواي«  الحربي  الفيلم  الثاني  المركز  في  وحل 
الفيلم  هذا  ويتطرق  دوالر.  مليون  بلغت 8.8  عائدات  مع  »الينزغايت« 
الذي أخرجه روالند إمريك المعتاد على اإلنتاجات الضخمة )»إندبندنس 
داي« و»غودزيال« و»ذي باتريوت«(، إلى محطة بارزة في الحرب العالمية 

الثانية ومعارك المحيط الهادئ.
وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد من سلسلة »تشارليز إينجلز« 
محققا  بالينسكا  وإيال  سكوت  وناومي  ستيورت  كريستين  بطولة  من 
إيرادات بلغت 8.6 مليون دوالر ما اعتُبر مخيبا لآلمال. فقد بلغت عائدات 
الفيلم السينمائي األخير من هذه السلسلة في العام 2003 في األسبوع 

األول لعرضه 37 مليون دوالر.
الرابع الفيلم الكوميدي »باليينغ ويذ فاير« من إنتاج  واحتل المركز 
قصة  يروي  وهو  دوالر.  مليون   8.55 بلغت  عائدات  مع  »باراماونت« 

إطفائيين يضطرون للقيام بمهمات حضانة األطفال.
إنتاج  فيلم »الست كريسمس« من  إلى  الخامس فذهب  المركز  أما 

»يونيفرسل« محققا 6.7 مليون دوالر.
بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »دكتور سليب« )6.2 مليون دوالر(
7 - »ذي غود الير« )5.7 مليون دوالر(

8 - »جوكر« )5.6 مليون دوالر(
 -9 »ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل«)5.2 مليون دوالر(

10 - »هارييت« )4.8 مليون دوالر(

Top
ten

»درايز  فيلم  في  مشاهدها  تصوير  من  المقصبي  سلوى  الفنانة  انتهت 
مفجوعة«، للكاتب معاذ األصفر والمخرج رواد األحمر.

وقالت الفنانة سلوى المقصبي لـ»الوسط«، إن »شخصيتها تتلخص في قبول 
زواجها من )بوذراع( الذي يقوم بدوره الفنان فرج عبدالكريم ومحاولة مساعدته 

لالبتعاد عن رفاق السوء«.
ولكن  سيارة،  له  وأشتري  بمساعدته  أقوم  الخطوبة  فترة  »خالل  وأضافت: 
بالجن  مسكون  أنه  يظهر  فيه  السكن  ونريد  أجداده  عن  ورثه  الذي  البيت 

واألشباح، وهنا تبدأ أحداث الفيلم«.
وأشارت النجمة الليبية إلى أن فيلم »درايز مفجوعة« يشارك فيه مجموعة من 
ومقرر  الشابة،  المواهب  من  وعدد  بقوشة  وناصر  الهنيد  نزار  منهم  الفنانين، 

عرضه قريبا.
الذي كان عبارة  البرامج منها »وخزات«،  أخيرا في عدد من  وشاركت سلوى 
عن »سلسلة ثقافية توعوية تتضمن مشاهد تمثيلية«، حيث شاركت في حلقة 
بعنوان »من يجرؤ على الكالم« من كتابة محمد المعداني، وفي كل حلقة تعالج 
قضية أو يسلط الضوء عليها. الحلقة التي شاركت فيها المقصبي تتحدث عن 
من  سخرية  أو  أذى  من  بالطفل  يلحق  ما  كل  تناول  فيها  وتم  التوحد،  أطفال 
شخصية  أن  إلى  وقتها  مشيرة  سوي،  غير  التوحد  طفل  أن  معتبرين  المحيط، 
الطفل التوحدي أداها الفنان فرج الترهوني، بمشاركة كثير من الفنانين، منهم 
ومجموعة  العمروني  وميلود  وتيتي  ونجاة عطية  بوقرين  وطارق  الجعيدي  فرج 

من األطفال.
الذي  المسالتي،  ربيع  تقديم  ربيع«  »الشيف  برنامج  في  استضيفت  وكذلك 
فنان  استضافة  عن  عبارة  كانت  فقراته  حيث  الماضي،  رمضان  بث خالل شهر 

والتحدث معه في الشؤون الفنية أثناء تجهيز أكلة معينة.
عدة  في  تصويره  تم  الذي  »نقارش«،  مسلسل  في  مشاركة  لها  كان  كما 
المسلسل  أحداث  تتماشى مع  لما تحتويه من مناظر طبيعية  ليبيا؛  مدن شرق 
البدوي، حيث جسدت شخصية نقارش وهي فتاة تقوم بتربية شقيقها بعد وفاة 
والديهما، وعندما كبر تخلى عن شقيقته التي عانت كثيرا من أجله وألقى بها 

في الصحراء.
مسلسل »نقارش« من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي القديري، وبمشاركة 

عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين الورفلي وكريمان جبر وأسامة بركة.

سلوى املقصبي تنتظر عرض 
فيلمها الجديد »درايز مفجوعة«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بنغازي - مريم العجيلي

صراع عروش بني السالطني العثمانيني
 واملماليك في ملحمة »ممالك النار«

النار« مساء األحد، على قنوات »إم بي  بدأ عرض المسلسل الملحمي »ممالك 
سي«، الذي يكشف ضمن توليفة درامية ملؤها اإلثارة والتشويق، مفاصل مهمة 
والنار، في ظل  الدم  الزمن كتبت بحروف من  إلى فترة من  التاريخ، متطرقا  من 
أحداث تخطف األنفاس وتدور حول الصراع بين السالطين العثمانيين والمماليك 

في مرحلة تعود إلى العام 1516.
انطلقت أحداث العمل قبيل وفاة السلطان الفاتح، الذي يؤدي دوره في العمل 
قتل  في  وأحفاده  ألبنائه  الحق  يعطي  قانون  من  تركه  وما  أحمد(،  علي  )رفيق 
أفراد األسرة العثمانية لضمان السلطة. هكذا ينفذ كل من ولديه: جم وبايزيد 
دوره  يؤدي  الذي  بايزيد  بانتصار  انتهت  أهلية  حربا  بإشعالهما  القانون  هذا 
ابن  األصغر  سليم  يقتل  األثناء  هذه  في  سلطانا.  وإعالنه  عمايري(  )عبدالمنعم 
يوليه  إخوته،  )محمود نصر( مع  إلى خالف سليم  أبيه. ونظرا  لمساعدة  عمه جم 
والده على والية طرابزون البعيدة، حيث سيخطط على مدى عشرين عاما للعودة 
وانتزاع العرش من أبيه. في هذا الوقت، تبدأ رحلة طومان باي )خالد النبوي( من 
)رشيد  الغوري  قنصوه  األمير  عمه  جلبه  حيث  مصر،  إلى  الوسطى  آسيا  أراضي 

األحداث  تسترسل  هنا،  مماليكه. ومن  بين  جنديا  ليصير  يدربه  عساف( كي 
التاريخية التشويقية في العمل.

إن  باي«  »طومان  تجسيده  عن  النبوي  خالد  المصري  الفنان  وقال 
وتحت  ضخم  درامي  إنتاج  في  الشخصية  هذه  بتقديم  تحققت  أمنيته 
مضيفا:  بالشخصية،  تعلقه  وأبدى  محترف.  بريطاني  مخرج  إدارة 
»طومان هو رجل الناس الذي قال يوما جملته الشهيرة: )إني راحل 
ومصر باقية(، وهو فارس كل العصور الذي ضحى بحياته من أجل 
تولي  على  الظروف  تجبره  أن  قبل  طويال  الحكم  ورفض  بلده، 

زمامه«.
مختلفة،  بأشكال  نفسه  يعيد  »التاريخ  أن  رشيد عساف  ويرى 
السادس  القرن  مطلع  في  حدث  لما  مشابه  اليوم  نشهده  فما 
عشر، في مرحلة كانت األمة تبحث عن خالص من الظلم والظالمة 
واالستبداد في فترة حكم المماليك لالنطالق إلى عصر النهضة«. 

دقيق  بشكل  الفترة  تلك  رصدت  الملحمة  »هذه  عساف:  ويضيف 
العالمية، فضال عن كونه  بمستوى يضاهي  بإنتاج ضخم  وتوجت 
خير  فاتحة  يكون  أن  وآمل  جدا،  عال  بمستوى  المعارك  يقدم 

إلنتاجات قادمة على هذا القدر من القوة والزخم«.
بالمشاركة  سعادتها  عمارة  بن  سهير  التونسية  الممثلة  وتبدي 

تطرح  ضخمة،  تاريخية  ملحمة  إزاء  »نحن  وتقول:  النار«،  »ممالك  في 

حقبة مهمة من األحداث في منطقتنا العربية واإلسالمية، وأقدم فيها شخصية 
السلطانة األم عائشة حفصة، زوجة سليم األول ضمن القصر العثماني«. وتشير 
الجماعية، حيث جمع نخبة من أفضل نجوم  البطولة  أن »العمل يرتكز على  إلى 
أشهرا  تنفيذه  واستغرق  وأميركية،  وأوروبية  عربية  بأياد  ونفذ  العربي  العالم 

طويلة، لذا آمل بأن يصل إلى الجمهور العربي.. بل وإلى العالمية«.
دخولي  على  »مضى  أنه  عبدالمالك  سليمان  محمد  الكاتب  يوضح  جانبه،  من 
عمال  فيها  أكتب  التي  األولى  المرة  وهي  سنوات،  عشر  نحو  الدراما  كتابة  مجال 
مخرج  مع  العربي  العالم  من  نجوما  ويجمع  الفصحى،  باللغة  ناطقا  تاريخيا 
في  رغبتنا  من  وزاد  علينا  فرض  العالم  في  الدراما  »تطور  أن  ويرى  بريطاني«. 

مواكبة هذا التطور النوعي في الدراما التاريخية ودراما المعارك والحروب«.
مالبس  من  مختلفة  بصورة  الخروج  إلى  »سعينا  حارب:  ياسر  المنتج  ويقول 
على  والتقنيين  الفنيين  أفضل  مع  وتعاقدنا  أخرى،  وعناصر  وديكور  وإضاءة 
عربي  طاقم  على  بالكامل  االعتماد  عدم  عن  حارب  ويدافع  العالم«.  مستوى 
العربية، وقد قدمت برامج منذ عشر سنوات كانت  بالقول: »أؤمن بالكوادر 
إعطاء  ليس  هنا  الفكرة  لكن  بذلك،  وأفخر  عربية  قبل جهات  منفذة من 
أفضلية الغرب على الشرق، بل تقديم رؤية مختلفة. لدي قناعة بأن مزج 
الشاشة..  إيجابا على  أن ينعكس  بد  ثقافات مختلفة في عمل فني ال 
من هنا جاءت الفكرة في أن نتعامل مع مختلف الفنيين من إيطاليا 
في  شارك  من  منهم  وغيرها،  أفريقيا  وجنوب  وإسبانيا  وبريطانيا 
 Game of( أعمال عالمية من بينها العمل الضخم صراع العروش

.»)Thrones
مختلف  مسلسل  أمام  »ألننا  العادة:  فوق  عزام  المخرج  ويقول 
ما  تقسيما  العمل  تنفيذ  استلزم  فقد  والمضمون،  الشكل  في 
التاريخي عدنان  التاريخي الذي بدأنا به مع المدقق  بين البحث 
رانيا  مع  للمعارك  إستراتيجية  باختصاصية  مرورا  الوحيشي، 
باراك، حيث تركز جهدنا في تلك المرحلة حول فهم ظروف تلك 
الحقبة التاريخية بدقة، وكيف يفكر القادة من حيث المخططات 
حيث  اإلبداعية،  اللجنة  مع  العمل  مرحلة  ذلك  تال  العسكرية. 
المطلوب تنفيذها، مثال:  المعارك  إعادة كتابة لمشاهد  أجرينا 

ماذا نضيف وماذا نتالفى حسب وجهة نظر المؤرخين«.
عمل على تنفيذ المسلسل ثالثة مخرجين، هم السوري عزام 
فوق، واإلسباني أليخاندرو توليدو، أما اإلشراف فوقع تحت إدارة 

المخرج البريطاني بيتر ويبر.

خالد النبوي: طومان باي هو فارس كل العصور
سهير بن عمارة: نحتاج إلى دراما من هذا النوع 

رشيد عساف: التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة
محمد سليمان: تطور الدراما في العالم زاد من رغبتنا في مواكبته

بينها  والتعاون  العربية  السينما  لتعزيز  مساعيه  ضمن 
مهرجان  تعاون  العالمية،  السينمائية  المهرجانات  وبين 
نايتس«  بالك  »تالين  مهرجان  مع  السينمائي«  »الجونة 
 15 في  الـ23  دورته  فعاليات  انطلقت  الذي  السينمائي، 

نوفمبر الجاري وتستمر حتى 1 ديسمبر.
يتضمن التعاون استضافة أضخم برنامج عربي استعادي 
في القارة األوروبية في مدينة إستونيا، حيث يقام مهرجان 
المؤسس  حضور  المهرجان  افتتاح  حفل  وشهد  »تالين«. 
المشارك ورئيسة العمليات بمهرجان »الجونة السينمائي« 
بشرى رزة، إضافة إلى مؤسس المهرجان المهندس نجيب 
لصناع  تمنح  التي  المهرجان،  شعلة  قدم  الذي  ساويرس 
البرامج االستعادية، لرئيسة ومؤسسة مهرجان »تالين« تينا 
لوك ترامبرغ، التي ستمنحها بدورها لممثل دولة الضيف في 

السنة المقبلة في حفل ختام المهرجان.
وعبر ساويرس عن سعادته بالوجود ألول مرة في دولة 
المشترك  بالتعاون  أشاد  »تالين«، كما  إستونيا ومهرجان 
بين المهرجانين، مشيرا إلى أنه سعيد لوجود هذا الدعم 
المهرجانات  ومن  »تالين«  مهرجان  من  العربية  للسينما 
األخرى التي يتعاون معها مهرجان »الجونة« من أجل دعم 

السينما العربية.
كما أعلن »الجونة السينمائي« مشاركته بتقديم برنامج 
السينما  على  »نظرة  عنوانه  العربية  للسينما  استعادي 
فيلما   14 »تالين«  مهرجان  فيه  يعرض  الذي  العربية«، 

العقد  العربية في  السينمائية  النتاجات  عربيا تضم أفضل 
الماضي التي ال يجب تفويتها، وقام ببرمجة هذا البرنامج 
مدير مهرجان »الجونة السينمائي« انتشال التميمي، لغرض 

تعزيز مكانة السينما العربية، خصوصا خارج العالم العربي.
يشمل البرنامج ستة أفالم من إنتاج العام 2019، حيث 
افتتح مهرجان »تالين« فعالياته بأفالم »آدم« لمريم توزاني، 
و»بغداد في خيالي« لسمير سمير، و»بابيشا« لمونية مدور، 
و»الكهف« لفراس فياض، و»حديث عن األشجار« لصهيب 

قسم الباري، الذي فاز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي 
إضافة  السينمائي«،  »الجونة  لمهرجان  الثالثة  الدورة  في 
الروائي؛  للفيلم  الذهبية  الجونة  بنجمة  الفائز  الفيلم  إلى 

»ستموت في العشرين« ألمجد أبو العالء.
فوزي  فيلم  البرنامج  يتضمن  السابقة  السنوات  ومن 
المخرج  أفالم  وثالث   ،)2011( الموت«  »بيع  سعيدي  بن 
و»األوديسا   ،)2013( »عمر«  أسعد  أبو  هاني  الفلسطيني 
العراقية« )2014( لسمير سمير، إضافة إلى »ذيب« )2014( 

لناجي أبو نوار، و»نحبك هادي« لمحمد بن عطية، و»على 
يقابل  »بركة  وفيلم  زيد،  أبو  لليلي   )2016( عيني«  حلة 
بركة« )2016( لمحمود صباغ، وأخيرا فيلم »التقارير حول 

سارة وسليم« )2018( لمخرجه مؤيد عليان.
وقالت مديرة ومؤسسة مهرجان »تالين بالك نايتس« 
دورتنا  نفتتح  أن  لنا  كبير  لشرف  »إنه  ترامبورغ:  لوك  تينا 
العربية.  السينما  على  خاص  بتركيز  المهرجان  من  الـ23 
ونشكر  فعاال،  تعاونا  الجونة  مهرجان  مع  تعاوننا  نعتبر 
فريقه على كل الدعم الذي قدموه لنا! كما نود أن نشكر 
انتشال التميمي على البرنامج المميز الذي قام ببرمجته لنا، 
والذي يتيح الفرصة لجماهيرنا الستكشاف الجوانب المثيرة 
الستكمال  نسعى  العربية.  السينما  عالم  من  والمتنوعة 
تعاوننا في المستقبل، آملين بجعل مهرجاننا جسرا لصناعة 

السينما العربية في منطقتنا وما عداها«.
التميمي،  انتشال  »الجونة«،  مهرجان  مدير  أكد  بينما 
سعادته بهذا التعاون، قائال: »إن مهرجان الجونة السينمائي 
يسعى لدعم السينما العربية بكل األشكال، من خالل تعاونه 
مع عديد المهرجانات السينمائية وصناديق المنح ومختلف 

الفاعلين في صناعة السينما إقليميا ودوليا«.
وأضاف: »نفخر بتعاوننا مع مهرجان بحجم تالين بالك 
نايتس، الذي يتطور بسرعة كبيرة ليصبح واحدا من أهم 
منطقة  في  والعالمية  العربية  للسينما  الرئيسية  النوافذ 

البلطيق«.

يقدمه الصاوي وداوود ودينا الشربيني

أكثر من 20 سينمائيا يتحدثون عن »األب الروحي« في الدورة 41

»آدم« املغربي يفتتح »تالني بالك نايتس«.. وبرنامج استعادي للسينما العربية بالتعاون مع »الجونة«

المنتج  برئاسة  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  افتتح 
محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء األربعاء، بفيلم »األيرلندي« 
للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثالثة نجوم حاصلين على 
األوسكار، هم آل باتشينو وجو بيشي وثالثهم هو روبرت دي نيرو، 
الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. 
الكبير بدار  المسرح  الحفل أخرجه هشام فتحي، وأقيم على خشبة 
األوبرا المصرية، واشترك في تقديمه ثالثة من نجوم الفن المصري، 
هم: خالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد داوود، وشهد العديد من 
الفعاليات، أبرزها االحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي 
رحلت خالل العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف 
رزق اهلل، المدير الفني للمهرجان، الذي رحل 12 يوليو الماضي، كما 

أقيم استعراض فني احتفى من خالله المهرجان بصناعة السينما.
التقديرية  حمامة  فاتن  جائزة  تسليم  تم  أيضا،  الحفل  وخالل 
لكل من المخرج البريطاني من أصل أميركي تيري جليام، والمخرج 
المصري الكبير شريف عرفة، كما تسلمت أيضا الفنانة منة شلبي، 
السينما  على  الضوء  الحفل  وسلط  للتميز،  حمامة  فاتن  جائزة 

المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.
وكشفت إدارة المهرجان أيضا عن االنتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي 
بعنوان »رزق السينما«، يعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر 
الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق اهلل، في 
الدورة الـ41، التي تقام خالل الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

خالل  من  اهلل  رزق  شريف  يوسف  الراحل  مسيرة  الفيلم  يتناول 
عدة محاور رئيسية، هي النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا 
بمرحلة انضمامه إلى جمعية الفيلم وهو في السابعة عشرة من عمره، 
ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، 
وحتى تخرجه في كلية االقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل 
محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة األخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن 
ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي أسهمت في نشر الوعي 

السينمائي.
تغطية  في  اهلل«  »رزق  رحلة  على  الضوء  الفيلم  ويسلط 
المشاهد  إلى  فعالياتها  ونقل  العالمية  السينمائية  المهرجانات 
بمهرجان  عالقته  عن  للحديث  مساحة  يخصص  كما  المصري، 

أجياال جديدة،  ويكتشف  يساعد  كان  وكيف  السينمائي«،  »القاهرة 
حتى استحق أن يلقب بـ»األب الروحي« للعاملين بالمهرجان، كما 
يرصد الفيلم أيضا عددا من المواقف اإلنسانية التي جمعته بعدد 

من السينمائيين.
نادرة من  السينما« بعرض صور وفيديوهات  فيلم »رزق  يتميز 
األرشيف الخاص للراحل يوسف شريف رزق اهلل، كما يظهر في الفيلم 
عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في صناعة السينما التي اقتربت 
من المدير الفني الراحل، وأبرزهم الكاتب وحيد حامد والفنانان يسرا 
وحسين فهمي والمخرجون يسري نصر اهلل وهالة خليل وخالد الحجر 
الشناوي  وطارق  رمزي  كمال  والنقاد  حامد،  ومروان  بشارة  وخيري 
ومحمود عبدالشكور وخالد محمود ورامي عبدالرازق ورامي المتولي، 
السابقة،  اإلعالم  وزيرة  الدين  شرف  درية  اإلعالمية  إلى  باإلضافة 
والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون األسبق، 
واإلعالمي شريف نور الدين والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان 
»القاهرة« السابق، ومدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست سيد 

فؤاد رئيس مهرجان األقصر.

كما يظهر خالل الفيلم أيضا نجال الراحل الناقد أحمد رزق اهلل، 
والمهندس كريم رزق اهلل، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج 
محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال 

المدير الفني.
فيلم »رزق السينما« من إخراج عبدالرحمن نصر، سيناريو وإعداد 
مصطفى حمدي، بمشاركة شريف بديع النور ونيفين الزهيري ومنة 
محمود ورحاب بدر. مدير التصوير عمرو عادل، ومونتاج هالة محيي.

أغسطس  في  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  وأعلن 
الراحل يوسف شريف رزق اهلل،  للناقد  الـ41  الدورة  الماضي، إهداء 
المؤتمر الصحفي  واإلبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما كشف خالل 

مطلع نوفمبر الجاري إطالق اسمه على جائزة الجمهور.
يوسف شريف رزق اهلل، ارتبط بمهرجان »القاهرة السينمائي« منذ 
دوراته األولى ومنحه نحو 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في 
لجنة اختيار األفالم بالدورات األولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا 
للمهرجان العام 1987، ثم مديرا فنيا العام 2000 وحتى رحيله 12 

يوليو 2019.



في
املرمى

مشاركة ناجحة 
ـ»فرسان الجودو«  ل
في بطولتي أفريقيا

◆

الناجحة  مشاركته  للجودو،  الوطني  المنتخب  أنهى 
في بطولة أفريقيا المفتوحة للعبة، التي ُأقيمت في 
دولة   24 بمشاركة  ياوندي،  الكاميرونية،  العاصمة 
وكذلك بطولة أفريقيا المفتوحة، داكار، التي شاركت 

فيها 32 دولة.
زكريا  للجودو،  الوطني  منتخبنا  مدرب  ووجه 
األسود، الشكر عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك« 
لكل من سليمان الطبال رئيس االتحاد العام الليبي 
الليبي  االتحاد  عام  أمين  ناصر  بن  وجالل  للجودو، 
على  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  للجودو، 
المعدة  البرامج  وتنفيذ  مجهودات،  من  قدموه  ما 
وفَقا  البالد،  بها  تمر  التي  الظروف  رغم  للمنتخب 
إدارة  إلى  أيضًا  الشكر  المدرب  ووجه  لـ»ريميسا«. 
مع  ووقوفها  دعمها  على  الشرطة  اتحاد  نادي 

الرياضيين التابعين للنادي.
الالعبين  إلى  الشكر  الوطني  المدرب  قدم  كما 
من  بداية  البطولتين،  فى  شاركوا  الذين  الليبيين 

في  الذهبية  بالقالدة  توج  الذي  سعيد  علي  البطل 
الثانية،  البطولة  في  والخامس  األولى  البطولة 
وكذلك الرياضيين مصطفى بن عيسى وعبد العاطى 
أبو شاقور فى أول مشاركة لهما مع المنتخب بعدما 
على  منهما  كل  وحصول  جدًا  جيدًا  مستوى  قدما 

الترتيب السابع.
الثالثة  المرتبة  احتل  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
ُأقيمت في  التي  للجودو،  المفتوحة  أفريقيا  ببطولة 
العاصمة الكاميرونية، ياوندي، بمشاركة 24 دولة، 
4 قالدات، عبر  وتمكن فرسان الجودو، من تحقيق 
بالذهبية  الفوز  من  أحدهم  تمكن  رياضيين،   3
البطولة  بأن  علمًا  اللعبة،  عرش  على  والتربع 
شهدت مشاركة 116 العبًا ) 73 شابًا + 43 فتاة(، 
كما يشار إلى أن البطل الليبي علي عمر سعيد، توج 
أفريقيا  لبطولة  الذهبية  بالقالدة  الماضي  األحد 
المفتوحة للجودو بياوندي، بعد مستوى مميز ظهر 

به على مدار البطولة.
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حالة تدافع

إيقاعات رياضية
صالح
بلعيد

فترة  ومنذ  الليبية  الرياضة  تشهد 
دون  المناصب  على  تدافع  حالة 
تولي هذه  تركيز حقيقي على معايير 
الرياضية،  المؤسسات  في  المناصب 
من  تطفال  البعض  يراه  أمر  وهو 
ليسوا  مناصب  على  األشخاص  بعض 
أهال لها، وأقول البعض طبعا. ورغم 
بعض  في  االنتخابات  صندوق  وجود 
المواقع وضرورة احترام إفرازاته فإن 
ما يثير العجب حقا هو تدافع البعض 
فيها  لديهم  ليست  مناصب  على 

القدرة على تقديم أداء مقنع.
واالستهانة  بالغرابة  وصفت  حالة 
ومن  الرياضية،  التنفيذية  بالمواقع 
فعليه  منصب  ألي  يترشح  أن  يرد 
سيرته  ناحية  من  له  أهال  يكون  أن 
تراكمية.  خبرة  وامتالكه  الذاتية 
المواجهة  شجاعة  إلى  باإلضافة 
اإلعالم وتقديم  والتعامل مع وسائل 
البرامج المقنعة، أما مجرد الرغبة في 
وأندية  اتحادات  في  مناصب  تولي 
بالضرر  فيأتي  اإلضافة  تقديم  دون 

الرياضة. على 
لوضع  اآلن  تطلق  دعوات  وهناك 
معايير قوية وصعبة في تولي بعض 
الحق  إعطاء  مع  الرياضية،  المناصب 
المناصب،  هذه  تولي  في  للجميع 
الشروط  فيهم  تتوافر  دامت  ما 
بوجود  العلم  مع  أحد،  إقصاء  دون 
المناخ  تجد  لم  ربما  التي  الكفاءات 
في  الموجودة  أو  للعمل  المناسب 
تجد  لم  ولكنها  حاليا،  المناصب 
ينعكس  مما  للعمل،  ممهدة  أرضية 
وتغيب  العام،  الرياضي  األداء  على 
توضح  التي  الصحفية  المؤتمرات 
المستقبلية  والبرامج  الرؤية  فيها 
مؤسسة  لكل  العامة  واألهداف 

رياضية.

عبر رئيس اللجنة األولمبية الليبية السابق نبيل العالم، عن استغرابه 
وأسفه بتجاهل االتحاد العربي لكرة القدم لتاريخ ومكان تأسيس االتحاد، 

والذي كان في طرابلس سنة 1974 برئاسة ليبية للمرحوم عبد اللطيف 
بوكر، وكذلك منصب األمين العام للمرحوم صالح دراويل. وقال في 

تصريح إلى جريدة »الوسط«، إن هذا الخطأ يبدو وكأنه مقصود وهو 
تجاهل للرياضة الليبية، مشيًرا إلى أنه يدعو مجلس إدارة االتحاد العربي 

لتصحيح الخطأ واالعتذار للوسط الرياضي الليبي.

◆

»الهالل« Vs »غورماهيا«.. مواجهة عودة الحياة للمالعب الليبية

تقام ألول مرة في ليبيا.. نتائج بطولة 
»فارسات بنغازي 2019« لقفز الحواجز

القنطري يضع اللمسات النهائية على سباق 
نصف ماراثون طرابلس الرابع

موقع »كاهاوا«: لقاء »القلعة الزرقاء« وبطل كينيا رسالة إلى العالم تؤكد أمن البالد

● جانب من منافسات بطولة فارسات بنغازى

الصحف األفريقية والمحلية تشيد 
بمبادرة السالم والخير والتنمية

المصري  المنتخب  تأهل 
األولمبي إلى نهائيات دورة 

 )2020 األلعاب األولمبية )طوكيو 
بعد الفوز على نظيره الجنوب 
أفريقي، بثالثة أهداف نظيفة، 
ُأقيمت بينهما  التي  المباراة  في 

مساء الثالثاء، على استاد القاهرة الدولي، 
في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 

عامًا.
سجل أهداف »الفراعنة« رمضان صبحي 

من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وسجل 
عبد الرحمن مجدي هدفين في الدقيقتين 
84 و89، ليثأر المنتخب المصري األولمبي 
من خروج المنتخب األول من ثمن نهائي 
كأس األمم للكبار على يد جنوب أفريقيا، 

في البطولة التي ُأقيمت في يوليو الماضي 
بالقاهرة.

النتيجة تأهل منتخب مصر لمواجهة  وبهذه 
منتخب كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 

تحت 23 عامًا، باإلضافة إلى تأهله رسميًا إلى 
.)2020 نهائيات دورة األلعاب األولمبية )طوكيو 

الغياب في  الفراعنة لألولمبياد بعد  وصعد 
الدورة الماضية التي ُأقيمت في البرازيل وتأهلت 

12 في  مصر لمنافسات كرة القدم باألولمبياد للمرة 
لـ»كورة«. تاريخها، وفقًا 

اختتمت بطولة فارسات بنغازي، لقفز الحواجز 
فئة السيدات فقط، وذلك بمقر نادي شهداء 
مرة  ألول  ُأقيم  حدث  في  للفروسية،  بنغازي 
العربي  ليبيا والثاني على مستوى الوطن  في 

وقارة أفريقيا.
النسائي  العنصر  على  البطولة  وتقتصر 
بالبطولة،  المشاركين  فقط، سواء من جانب 
اللجنة المنظمة، أو أفراد  التحكيم أو  أو لجنة 
حيث  الحدث،  تأمين  عن  المسئول  األمن 
المغربي،  فوزية  المنظمة  اللجنة  تترأس 
لينا  نسائي(  )عنصر  التحكيم  لجنة  تضم  فيما 
األمين، انتصار الصغير، وحكم ميدان تسخين 
واألمن  الوحيشي،  بيسان  نسائي(  )عنصر 

)عنصر نسائي(، وشرطة نسائية.
وجهت  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  وكانت 
للمشاركة  ليبيا،  فارسات  لكافة  عامة  دعوة 
قبل  من  اعتماده  تم  الذي  الحدث  بهذا 
برنامج  وتضمن  والرياضة.  الشباب  مكتب 
للفارس  االفتتاح كورس استعراضي  البطولة، 
 ،145cm ارتفاع  مليطان  عبدالوهاب  الدولي 
ارتفاع   small tour الصغيرة  الفئة  ومنافسات 
للخيول  وعرض  تمايز،  المباراة  نوع   80cm
للخيول  الليبي  المربط  من  األصيلة  العربية 
 big tour الكبيرة  والفئة  األصيلة،  العربية 

.bar 6 100 نوع المباراةcm ارتفاع
وجاءت نتائج بطولة فارسات بنغازي 2019، 
وفًقا لصفحة »Affari–أفاري« عبر حسابها على 

»فيسبوك« على النحو التالي:

نتائج مباراة الفئة الصغيرة )تمايز(
والبراق  نجم  مروة  الفارسة  األول:  الترتيب 
الثاني:  الترتيب  المتوسط.  فرسان  نادي  من 
نادي  من  والسراب  نجم  مروة  الفارسة 
الفارسة  الثالث:  الترتيب  المتوسط.  فرسان 
نادي شهداء  من  واألسطورة  السرحاني  نورا 
بنغازي. الترتيب الرابع: الفارسة زكية العنيزي 
واألسطورة من نادي شهداء بنغازي. الترتيب 
وياسمين  األوجلي  سجى  الفارسة  الخامس: 

من نادي شهداء بنغازي.
حسن  ندى  الفارسة  السادس:  الترتيب 

العبيدي والبراق من نادي فرسان المتوسط. 
الوسيع  رفاه  الفارسة  السابع:  الترتيب 
الترتيب  بنغازي.  شهداء  نادي  من  ونورهان 
الثامن : الفارسة ندى حسن العبيدي والسراب 
التاسع:  الترتيب  المتوسط.  نادي فرسان  من 
الفارسة زكية العنيزي وتحية السالم من نادي 
نورا  الفارسة  العاشر:  بنغازي.الترتيب  شهداء 
شهداء  نادي  من  السالم  وتحية  السرحاني 

بنغازي
 6( الكبيرة  الفئة  مباراة  نتائج  جاءت  كما 

الفرجاني  رؤيا  الفارسة  األول:  الترتيب   )Bar
بنغازي.  شهداء  نادي  من  بنغازي  ونجم 
الترتيب الثاني: الفارسة رتاج الورفلي والجواد 
نجم بنغازي من نادي شهداء بنغازي. الترتيب 
ورعود  الصرماني  ونيسة  الفارسة  الثالث: 
الرابع:  الترتيب  بنغازي.  شهداء  نادي  من 
نادي  من  وجنى  المجريسي  شهد  الفارسة 
شهداء بنغازي. الترتيب الرابع: الفارسة أسماء 

الهاشمي وفيكتوريا طرابلس
صابرين  الفارسة  الخامس:  الترتيب 
المقرحي والنجمة طرابلس. الترتيب السادس: 
نادي  من  وزعفران  المنصوري  رناد  الفارسة 
الفارسة  السابع:  الترتيب  المتوسط.  فرسان 
شهداء  نادي  من  ومجستك  الفرجاني  رؤيا 
روعة  الفارسة  السابع:  الترتيب  بنغازي. 
بنغازي.  شهداء  نادي  من  ونجمة  الفرجاني 
الترتيب السابع: الفارسة رنا العنيزي وجنى من 

نادي شهداء بنغازي.

اللجنة المنظمة للبطولة وجهت 
دعوة عامة لكافة فارسات ليبيا 

للمشاركة بهذا الحدث
عبدالحميد شبيط يؤكد

انتهاء كافة الترتيبات إلنجاح 
ماراثون طرابلس الرابع

● القنطري

العامة للشباب والرياضة،  الهيئة  عقد رئيس 
مع  هاًما  اجتماًعا  بمكتبه  القنطري،  بشير 
طرابلس  ماراثون  لنصف  المنظمة  اللجنة 
المقبل  السبت  يوم  سينطلق  والذي  الرابع، 
هذا  وخالل  الجاري،  الشهر  من   23 الموافق 
االجتماع أثنى القنطري على المجهودات التي 
هذا  إنجاح  لغرض  المنظمة  اللجنة  تبذلها 
على  القنطري  وأكد  الكبير،  الرياضي  الحدث 
حسبما  وذلك  لهم،  الهيئة  ومساندة  دعم 
عبر  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  أفادت 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابها 

»فيسبوك«.
القنطري  أكد  االجتماع  هامش  وعلى 
بين  الرياضية  الثقافة  بنشر  الهيئة  اهتمام 
حياة  أسلوب  وجعلها  والمواطنين،  الشباب 
واألحداث  والماراثونات  الفعاليات  خالل  من 
خالل  من  تنفيذها  يتم  التي  الرياضية 
مناطق  في جميع  والرياضة  الشباب  قطاعات 
حياة  في  الرياضة  أهمية  على  مؤكًدا  ليبيا، 
اإلنسان، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية 

على الصعيد الصحي والبدني.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق 
عبدالحميد  الرابع،  طرابلس  ماراثون  نصف 
شبيط، أنه انتهى من كافة الترتيبات إلنجاح 
السباق، وقال شبيط، في تصريح إلى »جريدة 
الوسط«، إن عدد المسجلين في السباق وصل 
العدد  يصل  أن  ومتوقع  مشارك،   2200 إلى 
2500 متسابق. وأضاف شبيط  أكثر من  إلى 
االنطالق  ونقطة  كم   21 السباق  مسافة  أن 
وصوال  الفروسية،  مدرسة  أمام  من  ستكون 
إلى جزيرة معيتيقة، والعودة إلى طريق الشط 

حتى برج أبوليلة.
وأوضح شبيط أن السباق سيكون بإشراف 
بلديتي  من  وبدعم  والرياضة،  الشباب  هيئة 
المعارض  وهيئة  الجمعة،  وسوق  طرابلس 
وأن  المحمول،  للهاتف  ليبيانا  وبرعاية شركة 
للسباق،  اإلعالمي  الشريك  هي  أرتك  شركة 
الراعي  إن  شبيط  قال  الجوائز  وبخصوص 

للساعات  رويا  ومتجر  ليبيانا  شركة  الرسمي 
وشركات كيا وراوخ والبراق، وفروا جوائز قيمة 
للمتفوقين األوائل لمختلف الفئات. وفي أواخر 
سباق  كبير  وبنجاح  اختتم  الماضي،  أكتوبر 
شهد  الذي  الثاني،  العاصمة  ماراثون  نصف 
وحضورا  فعالة،  ومشاركة  محكما  تنظيما 
الشباب  هيئة  رئيس  مقدمتهم  في  متميزا 

بلدية  وعميد  القنطري،  بشير  والرياضة 
أبوسليم عبدالرحمن الحامدي وعضو المجلس 
عادل  المتسابق  وتوج  أبوسليم.  البلدي 
الفرجاني بطال لسباق نصف ماراثون العاصمة 

لمسافة 21 كم بزمن 1.13.11 ساعة.
وتميزا  كبيرة  مشاركة  السباق  وشهد 
بالتنظيم المحكم وبتأمين خط سير السباق، 
لجنة  من  إلنجاحه  الجميع  جهود  وبتكاتف 
الرسمي  الراعي  تطوير  وشركة  منظمة 
أبوسليم  البلدي  والمجلس  والحكام  للسباق، 
األمن  وأجهزة  المدرسي  النشاط  ومكتب 

واإلسعاف والمرور بأبوسليم.
وجاء التراتيب الـ10 األوائل كالتالي..

بزمن  الفرجاني  عادل  السباق  بكأس  توج 
عويدات  مؤيد  ثانيا  وجاء  ساعة،   1.13.11
أبوالقاسم  وثالًثا  ساعة،   1.17.45 بزمن 
عصام  ورابعا  ساعة،   1.19.86 بزمن  رجب 
وخامسا  ساعة،   1.23.18 عبدالسالم 
ساعة،   1.23.39 بزمن  رمضان  عبدالمالك 
1.24.14 ساعة،  بزمن  الدكام  أنور  وسادسا 
 1.24.48 بزمن  موسى  إبراهيم  وسابعا 
بزمن  عبدالسالم  أمين  وثامنا  ساعة، 
1.25.59 ساعة، وتاسعا أحمد نصرات بزمن 

1.26.24 ساعة، وعاشرا أبوبكر عيسى.
الراعية  المساهمة  تطوير  شركة  أن  يذكر 
للمتفوقين، حيث  100 جائزه  للسباق رصدت 
مبلغ  على  السباق  ببطولة  المتوج  تحصل 
حقيبة   + محمول  حاسوب   + دينار  آالف   5
الثاني حصل على  بالترتيب  محمول، والمتوج 
مبلغ  على  ثالثا  والمتوج  دينار،   3000 مبلغ 
حقيبة   + محمول  حاسوب   + دينار   2000
محمول، وجائزة المرحوم فرج المشوط بقيمة 
2000 دينار ألكبر متسابق سنا، وجائزة بقيمة 

1000 دينار ألصغر متسابق يكمل السباق.
العمرية  للفئات  جائزة   70 إلى  باإلضافة 
بواقع 10 جوائز لكل فئة وهي الفئة العمرية 
من 15 إلى 25 عاما، ومن 26 إلى 35 عاما، 
ومن 36 إلى 45 عاما، ومن 46 إلى 55 عاما، 
ومن 56 إلى 65 عاما، ومن 66 إلى 80 عاما، 

باإلضافة إلى 10 جوائز للعنصر النسائي.

الوسط- محمد ترفاس:

في مباراة دولية هي األولى على ملعب »شهداء بنينا« بمدينة 
بنغازي منذ أبريل العام 2013، نجحت إدارة نادي »الهالل« الليبي 
في تنظيم مباراة ودية مع فريق »غورماهيا« الكيني، في بادرة 
العام 2014،  الليبية منذ  المالعب  المفروض على  الحظر  لفك 
حيث جاءت زيارة فريق »غورماهيا« بطل كينيا إلى بنغازي بعد 
دعوة تلقاها النادي الكيني من إدارة »الهالل«، كمحاولة إلعالن 
رسالة طلب رفع الحظر عن المالعب الليبية، حتى تتمكن الفرق 

والمنتخبات الليبية من اللعب على أرضها ووسط جماهيرها.
الودية مع »غورماهيا«  وتعادل فريق »الهالل« في مباراته 
الكيني بهدف لكل منهما، خالل اللقاء الذي جمعهما على ملعب 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  لحث  رسالة  في  بنينا«،  »شهداء 
»كاف« على اتخاذ خطوة فك الحظر عن المالعب الليبية، كرسالة 
أولى وهدف رئيسي للمباراة والزيارة، وافتتح »الهالل« التسجيل 
فيما  السادسة،  الدقيقة  في  بلعيد  أسامة  الالعب  طريق  عن 

تعادل »غورماهيا« في الدقيقة 35 من المباراة.
واهتمت الصحف ووسائل اإلعالم األفريقية والليبية والعربية 
بمواجهة »الهالل« و»غورماهيا« الكيني الودية التي ُأقيمت على 
ملعب »شهداء بنينا«، وتابعت أحداث اللقاء نظرًا ألهميته في 
المفروض على  الحظر  لرفع  الطريق  الراكد وفتح  الماء  تحريك 
المالعب الليبية، وبادرة فريدة من نوعها التف حولها كل أبناء 
موقع  على  حسابه  عبر  الزرقاء«  »القلعة  لنادي  ووفقاً  الوطن، 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، استعرض موقع »جول« أحداث 
المباراة بين الفريقين التي ٌأقيمت في أجواء كرنفالية على ملعب 
»شهداء بنينا«، واهتم »جول« باللقاء كثيرًا منذ أن وطأت أقدام 

بعثة »غورماهيا« أرض بنغازي وحتى مغادرتهم.
بالمباراة  اهتمامه  أفريقي  الجنوب  »فوتا«  موقع  وتابع 
ومجرياتها بين الفريقين، أما جريدة وموقع »نايشن« الكيني 
فلم يحيدا عنما سبق في استعراض أحداث المباراة ومجرياتها، 
خاصة مع استعداد فريق »غورماهيا« لمواجهة مهمة على قمة 

الدوري الكيني عند عودته إلى بالده.
وكان موقع »كاهاوا تانغو« الكيني أكثر المهتمين باللقاء مع 
الموقع  الملعب والمدرجات، وكتب  استعراض صور من داخل 
للسالم«  تدعو  مباراة  في  والهالل  غورماهيا  »تعادل  الكيني: 
ليبيا  من  سالم  رسالة  اللقاء  إقامة  أن  إلى  »كاهاوا«  وأشار 
الحظر  لرفع  الطامح  البلد  لتأكيد أمن  العالم كله  إلى  وبنغازي 
الليبية  الصحافة  كانت  وبالطبع  الليبية.  الكرة  على  المفروض 

ليبيا«:  »عنوان  جريدة  عنونت  حيث  بقوة،  وحاضرة  متواجدة 
عن  الحظر  رفع  أجل  من  الكيني  وغورماهيا  الهالل  »تعادل 
المالعب الليبية«، بينما وصف موقع »ريميسا« مواجهة »الهالل« 
و»غورماهيا« الكيني بالكرنفال لرفع الحظر عن المالعب الليبية 

مع استعراض لصور من اللقاء سواء للجماهير أو الالعبين.
وتعد هذه أول مباراة دولية ودية تجرى في المالعب الليبية 
منذ عدة سنوات؛ بسبب الحظر المفروض على المالعب، الذي 
كبد الفرق الليبية والمنتخبات متاعب السفر ألداء المباريات خارج 
البالد. وتمثل تلك المباراة عودة فريق »غورماهيا« الكيني أحد 
أبرز وأشهر فرق األندية في كينيا إلى مدينة بنغازي بعد غياب 
مدينة  في  للفريق  آخر ظهور  منذ  عاماً   27 قرابة  دام  طويل 
التقى  عندما   1992 العام  رسمياً  مرة  زارها ألول  بنغازي حين 
ببنغازي ضمن  الرياضية  المدينة  ملعب  على  »االتحاد«  فريق 
فاز  ووقتها  الذهاب،  لقاء  في  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات 
فريق »االتحاد« بهدف لصفر سجله العبه رياض جمعة. ويعد 
»غورماهيا« ثاني فريق كيني يقابله »الهالل«، حيث سبق لفريق 
»الهالل« أن التقى رسمياً فريق »أولينزي ستارز« الكيني في آخر 
ظهور أفريقي له العام 2017 في بطولة الكونفدرالية األفريقية، 
حيث فاز فريق »الهالل« ذهاباً بالقاهرة بهدف لصفر أحرزه العبه 
أحمد العبار، فيما تفوق الفريق الكيني على ملعبه إياباً بهدف 

لصفر وحسم بطاقة الترشح لصالحه بركالت الترجيح.
ومواجهة  بنغازي  مدينة  الكيني  »غورماهيا«  فريق  زيارة 
»الهالل«  فريق  تحضيرات  ضمن  أيضاً  جاءت  ودياً،  »الهالل« 

لالستحقاقات المقبلة، كما أنها أول مباراة دولية يحتضنها ملعب 
»شهداء بنينا« الدولي منذ آخر مباراة دولية رسمية استقبلها 
الملعب الدولي، التي ُأقيمت في الخامس من شهر أبريل من 
»النصر«  فريق  وجمعت  كبير،  جماهيري  بحضور   2013 العام 
وضيفه فريق »الجيش« المغربي ضمن إياب الدور الثاني لبطولة 
بهدف  الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت  األفريقية،  الكونفدرالية 
لهدف. وتمثل زيارة بطل كينيا إلى بنغازي محاولة ومساهمة 
مباشرة نحو إشهار رسالة طلب رفع الحظر عن المالعب الليبية 
بقرار من االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، حيث سبق وطالب 

االتحاد الليبي لكرة القدم برفع الحظر عن المالعب.
االستقبال  بحسن  »غورماهيا« سعادتها  فريق  بعثة  وأبدت 
والترحاب الذي القته في ليبيا منذ الوصول وحتى بعد المباراة 
الودية، وقال الموقع الرسمي للفريق الكيني إن المباراة كانت 
عبارة عن كرنفال ُأقيم على ملعب »شهداء بنينا« الذي زينته 

صيحات الجماهير.
وأضاف أن المباراة تأتي في إطار سعي ليبيا إلخبار العالم بأن 
المناسبات الدولية. وأشار  البالد أصبحت اآلن آمنة الستضافة 
الموقع إلى إن ليبيا لم تشهد أي مواجهات دولية منذ 2011 
بسبب األوضاع األمنية التي تمر بها البالد، وفقاً لموقع »جول«.

صورًا  »فيسبوك«  على  للفريق  الرسمي  الحساب  نشر  كما 
من  الرائع  لالستقبال  شكره  عن  وأعرب  والجماهير،  للمباراة 
نادي  »شكرًا  عليها:  معلقاً  »الهالل«،  وجماهير  الليبي  الشعب 

الهالل على االستقبال الرائع«.

القاهرة–أحمد سيد:
● جانب من مباراة الهالل وغورماهيا ● الفتة لرفع الحظر عن المالعب الليبية
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● العالم

اختتم بمدينة زنجبار التنزانية االجتماع السنوي لألمناء العامين 
باللجان األولمبية األفريقية. وفي تصريح خاص ألمين عام األولمبية 

الليبية خالد الزنكولي إلى جريدة »الوسط« قال: »االجتماع شهد 
مشاركة 54 بلدا وتركز على ضرورة االستعداد لدورة األلعاب 

األولمبية بطوكيو«. وأضاف: »يفصلنا عن طوكيو 250 يوما فقط، لذا 
حثت الدول التي لديها رياضيون متأهلون لالتصال والتنسيق مع لجنة 

التضامن األولمبي بشأن عمل برنامج مشترك لتجهيز الرياضيين«.

● صبحى



يفتتح فريق النصر مبارياته ضمن المجموعة 
األفريقية الثانية من دور المجموعات في بطولة 
الجولة  لحساب  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس 
فريق  بمواجهة  الذهاب  لمرحلة  االفتتاحية 
بالعاصمة  بتروسبورت  بملعب  المالي،  دجولبيا 
األول من شهر ديسمبر  القاهرة، في  المصرية 
المقبل، ثم سيتحول إلى العاصمة كوناكري في 
الثامن من شهر ديسمبر المقبل لمواجهة فريق 
حوريا كوناكري على ملعبه، وسيختتم مبارياته 
ضمن مرحلة الذهاب بمواجهة فريق بيدفيست 
بملعب مدينة جوهانسبرغ  أفريقيا  بطل جنوب 
في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.
في  الوحيد  الليبية  الكرة  ممثل  واستأنف 
استراحة  عقب  تدريباته  األفريقية  المالعب 
الوطني  المدرب  بقيادة  النادي  بملعب  قصيرة 
وشهدت  العبيه،  أغلب  بحضور  الككلي،  محمد 
الهرام،  أحمد  الجديد  القديم  عودة  التدريبات 
الذي غاب عن تشكيلة الفريق في مرحلة األدوار 

األولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كروية  نسخة  آخر  بطل  النصر  فريق  وكان 

للموسم  أفريقيا  الليبية  الكرة  يمثل  الذي 
الثاني تواليا، قد استهل مشواره األفريقي هذا 
بطل  موكاف  عاصفة  فريق  بإقصائه  الموسم 
بهدف  ذهابا  خسارته  عقب  الوسطى  أفريقيا 

بفضل  لهدف  أهداف  بثالثة  إيابا  وفوزه  لصفر 
عبداهلل  لالعب  وهدف  المهدي،  معتز  ثنائية 
فيه  واجه  الذي  الثاني  الدور  إلى  ليتأهل  بلعم 
فريق الرجاء البيضاوي المغربي، الذي فاز ذهابا 

محترفه  أحرزه  لهدف  أهداف  بثالثة  بالقاهرة 
الكاميروني الوحيد جونيور.

بهدف  بالتعادل  اإلياب  لقاء  انتهى  بينما 
النصر  فريق  لينتقل  جونيور،  أحرزه  لهدف 

لخوض ملحق الكونفدرالية الذي واجه فيه فريق 
الذهاب  لقاء  انتهى  حيث  األوغندي،  برولين 
لهدفين  بهدفين  بالتعادل  باإلسكندرية  األول 
أحرزهما كل من معتز المهدي وخالد مجدي من 
ركلة جزاء، ونجح النصر في حسم بطاقة التأهل 
من ملعب العاصمة كمباال بفوزه بهدفين لصفر 

أحرزهما كل من خالد مجدي وأسامة البدوي.
بمواجهة  مبارياته  النصر  فريق  وسيفتتح 
المالي في أول مواجهة كروية  فريق دوجوليبا 
دجوليبا  استهل  وقد  الفريقين،  تجمع  رسمية 
بطل  بإقصائه  بالكونفدرالية  مشواره  المالي 
توغو في الدور األول عقب خسارته ذهابا خارج 
بهدف  بملعبه  وتعادله  لهدف  بهدفين  ملعبه 
لهدف، ثم واجه في الدور الثاني فريق ايليكت 
بهدف  ذهابا  دجوليبا  فاز  حيث  تشاد،  بطل 
وسيتحول  برباعية.  بملعبه  إيابا  وتفوق  لصفر 
لمالقاة  الثانية  الذهاب  جولة  في  النصر  فريق 
في  الغيني  كوناكري  حوريا  فريق  مستضيفه 
الثامن من شهر ديسيمبر المقبل، وهو الفريق 
الذي سبق أن أقصى النصر في نسخة الموسم 
عليه  قاسيا  وكان  األبطال،  دوري  من  الماضي 
في لقاء اإلياب بصافرة ظالمة. واستهل حوريا 
في  الموسم  هذا  األفريقي  مشواره  كوناكري 

الملعب  فريق  بتخطيه  أفريقيا  أبطال  دوري 
ثم  لهدف  بهدف  ذهابا  تعادله  عقب  المالي 
الثاني  الدور  وفي  لصفر،  بهدف  بملعبه  فوزه 
خسارته  عقب  القبائل  شبيبة  أمام  حوريا  خرج 
ذهابا بهدفين لصفر ثم رد حوريا على الفريق 
الجزائري بفوز على ملعبه بهدفين لصفر، ليتأهل 
الشبية بركالت الترجيح ويتحول حوريا كوناكري 
فاز حوريا ذهابا  الكونفدرالية، حيث  إلى ملحق 
على باندار بطل كينيا بأربعة أهداف لهدفين ثم 
عاد ليفوز إيابا على ملعبه بهدف لصفر، ويتأهل 

لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.
وسيواجه فريق النصر في ثالث وآخر مبارياته 
ضمن مرحلة الذهاب فريق بيدفيست بطل جنوب 
أفريقيا يوم 29 من شهر ديسمبر بجوهانسبرغ، 
مشواره  أفريقية  الجنوب  الكرة  ممثل  واستهل 
ذهابا  خسر  حيث  سيراليون،  بطل  بتخطيه 
خارج ملعبه بهدف لصفر لكن بيدفيست تفوق 
إيابا بثالثية ليتأهل لمالقاة فريق سونجو بطل 
ملعبه  خارج  بيدفيست  فاز  حيث  موزمبيق، 
بهدفين لهدف وسجل أكبر نتائجه عندما تفوق 
من  المجموعات  لدور  ليتأهل  بسداسية  إيابا 
بمالقاة  سيستهلها  التي  الكونفدرالية،  بطولة 

ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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عودة
وانتفاضة ليبية

الحدث
زين العابدين

بركان

لمنتخبنا  ومتأخر  ومهم  صعب  فوز 
على حساب ضيفه  القدم  لكرة  الوطني 
المنتخب التنزاني في ثانى جوالت ذهاب 
حصيلته  كان  انتصار  الكان..  تصفيات 
ثالث نقاط أنعشت الرصيد الخالي وفوزا 
حتى وإن تأخر وجاء في الوقت الصعب، 
إال أنه جاء في الوقت والتوقيت المناسب 
وفي وقته حين كان يمر منتخبنا بفترة 
مبكرا  هدفا  استقبل  أن  بعد  صعبة 
المهمة،  يعقد  كاد  شباكه  في  ومفاجئا 
انتفاضة  لكن  األوراق،  كل  ويبعثر 
في  بدأت  المتأخرة  التاريخية  الفرسان 
الطاولة  ليقلب  الثاني  الشوط  منتصف 
ويستعيد  تنزانيا  منتخب  ضيفه  على 
ليمحو  للمنافسة  ويعود  سريعا  توازنه 
آثار كبوة الجولة االفتتاحية األولى أمام 

منتخب تونس بملعب رادس.
جاء  فقد  تأخر  وإن  حتى  انتصار 
ودفعة  الثقة  الفريق  ليمنح  وقته  في 
معنوية كبيرة في باقي المشوار الطويل 
الذي  منتخبنا  ينتظر  الذي  والشاق 
تسعة  وقرابة  الوقت،  من  متسع  أمامه 
وإعادة  وشاق  كبير  لعمل  تحتاج  أشهر 
واألوراق،  الحسابات  من  الكثير  ترتيب 
يغير  أن  شأنه  من  طويل  وقت  وهو 
أن  قبل  الفريق  وأداء  الكثير من صورة 
لمالقاة  بالتحول  المنافسات  يستأنف 
نتمنى  الترتيب،  متذيلة  الجريحة  غينيا 
واستثماره  الوقت  عامل  من  االستفادة 
العودة  فرصة  وضياع  إهداره  وعدم 
انطالق  بعودة  الكان،  لمالعب  للتأهل 
الحياة  وتنشيط  المحلي  الموسم 
المحترفين  ومتابعة ورصد كل  الكروية 
حولها  وااللتفاف  الفريق  مسيرة  ودعم 
البطوالت  واجهة  إلى  منتخبنا  ليعود 
تعويض  وأفضل  خير  ليكون  األفريقية 
أنديتنا  طالت  التي  والخيبات  لإلخفاقات 
على  الماضية  الفترة  خالل  ومنتخباتنا 

كافة الواجهات.

النصر في »الكونفدرالية«.. يواجه ممثلي مالي وجنوب أفريقيا ألول مرة.. ويجدد املوعد »الثأري« مع بطل غينيا

قبل توقف التصفيات القارية

سلتو يقلب الطاولة على منتخب تنزانيا وينعش آمال »فرسان المتوسط« في أمم أفريقيا

القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  نجح 
في قلب الطاولة على ضيفه منتخب تنزانيا 
مقابل  هدفين  بنتيجة  مهًما  فوًزا  ليحقق 
الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  هدف، 
بن  مصطفى  ملعب  على  الثالثاء  مساء 
ضمن  التونسية،  المنستير  بمدينة  جنات 
تصفيات  من  الثانية  الجولة  منافسات 
نهائيات  إلى  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
المقبلة  األفريقية  األمم  كأس  بطولة 
سيناريو  وكاد   .)2021 )كان  بالكاميرون 
مباراة الجولة االفتتاحية أمام تونس يتكرر 
ركلة  على  التنزاني  المنتخب  تحصل  حين 
جزاء في وقت مبكر من زمن المباراة جاءت 
منتخبنا  كان  حين  اللعب  سير  عكس  على 
شباك  من  لالقتراب  والمبادر  السباق  هو 
هد  فرصة  من  أكثر  أضاع  لكنه  تنزانيا، 
التنزاني  للفريق  الفرصة  ليتيح  محقق  ف 
النتيجة من خالل ركلة  للتقدم على صعيد 

جزاء.
الصحوة  تدارك  الوطني  المنتخب  ولكن 
انتفاضة  وشاهدنا  طويلة  غفوة  بعد 
و»ريمونتادا« قوية خالل الشوط الثاني من 
خالل ركلة جزاء نفذها بنجاح المدافع سند 
الورفلي والذي أعاد بها الثقة لزمالئه وزاد 
للشباك  للوصول  ورغبتهم  إصرارهم  من 
عن  ذلك  في  ونجحوا  ثانية،  مرة  التنزانية 
طريق المهاجم أنيس سلتو الذي نجح أخيًرا 
الفرص  إهدار  في  ومبالغته  إهداره  بعد 
بعيد،  من  بمنتخبنا  العودة  من  ليتمكن 
عشر  آخر  في  الثاني  الفوز  هدف  مسجاًل 
»فرسان  ليحقق  المباراة،  عمر  من  دقائق 
المتوسط« انتصاره األول وحصد أول ثالث 
نقاط ليعوض إخفاقه في جولته االفتتاحية 
أمام تونس متصدرة المجموعة التي حققت 
خارج  ذاتها  الجولة  ضمن  الثاني  فوزها 
أصبحت  التي  كوناكري  غينيا  على  ملعبها 

متذيلة المجموعة دون نقاط.

التونسي  يقوده  الذي  الليبي،  المنتخب 
االستوائية  غينيا  سيواجه  البنزرتي،  فوزي 
من  بالطبع  وسيستفيد  المقبلة  الجولة  في 
سُتلعب  التي  تنزانيا  أمام  تونس  مواجهة 
لحساب نفس الجولة الثالثة من التصفيات.

البنزرتي  فوزي  التونسي  المدرب  وبدأ 
مباراة تنزانيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد عزاقة.
وسند  الترهوني  محمد  الدفاع:  في خط 

الورفلي والمعتصم صبو وعلي معتوق.
والمعتصم  حسن  بدر  الوسط:  خط  في 
المصراتي ومؤيد الالفي. في خط الهجوم: 

حمدو الهوني ومحمد صولة وأنيس سلتو.
يذكر أن المباراة األولى للمنتخب الوطني 
الجمعة  مساء  ُأقيمت  التي  التصفيات،  في 

الماضي انتهت بخسارة »الفرسان« برباعية 
في  التونسي  المنتخب  أمام  هدف  مقابل 
المجموعة  من  األولى  الجولة  مباراة 
العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 
وهبي  تونس  رباعية  وسجل  بالكاميرون، 
و88   33 الدقيقتين  في  »هدفين«  الخزري 
وسيف الدين الخاوي »هدفين« بالدقيقتين 
الوحيد  ليبيا  منتخب  وأحرز هدف  و52،   41

حمدو الهوني بالدقيقة 45.
لمنتخب  الفني  المدير  البنزرتي،  وقال 
ليبيا، إن األخطاء التي وقع فيها العبوه أمام 
تصريحات  في  مؤكًدا  بدائية،  تعد  تونس 

القدم  الليبي لكرة  للموقع الرسمي لالتحاد 
مع  حتى  األخطاء  تلك  ينتظر  يكن  لم  أنه 
حقيقة أنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي 

للتحضير للمباراة.
واضحة  فكرة  لديه  تكن  لم  أنه  وكشف 
دخلنا  ذلك  »ومع  الالعبين  بعض  عن 
أداًء جيدًا  وقدمنا  ندية  بكل  تونس  مباراة 
في نصف الساعة األولى من اللقاء« حسب 

قوله.
وتابع: »لقد كنا في بعض الفترات أحسن 
لكن  وفنيًا،  تكتيكيًا  تونس  منتخب  من 
البدائية«.  األخطاء  بعض  ارتكبنا  لألسف 
وأوضح: »لم أكن أنتظر هذه األخطاء بالمرة 
من دفاعنا، وأنا هنا ال أرمي المسؤولية على 
أحد وليس من طبعي ذلك فأغلب الهجمات 
في  كرات  إثر  جاءت  منافسنا  نفذها  التي 

ظهر دفاعنا«.
فوزي  الوطني،  المنتخب  مدرب  وعبر 
بالفوز  الكبيرة  سعادته  عن  البنزرتي، 
الكبير الذي حققه »فرسان المتوسط« على 
وقال  لهدف.  بهدفين  التنزاني  المنتخب 
عقده  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  البنزرتي 
عقب انتهاء المباراة إن العبي فريقه ثأثروا 
أمام منتخب  الثقيلة  األولى  الجولة  بخسارة 
وأهدرنا  جيدة  بدايتنا  وجاءت  تونس، 
لكننا  للتسجيل  سهلة  فرصة  عدة  خاللها 
استقبلنا هدفًا مبكرًا ومفاجئًا من ركلة جزاء 

للفريق التنزاني.
وأضاف: »خالل استراحة ما بين الشوطين 
قدرتهم  في  ثقتي  الفريق  لالعبي  أكدت 
من  تحقق  ما  وهذا  للمباراة،  العودة  على 
ثمين  هدف  ثم  الورفلي،  لسند  جزاء  ركلة 
موضًحا:  سلتو«  ألنيس  الدقائق  آخر  في 
المستوى  على تطوير  للعمل  دائًما  »أسعى 
الفني وتقديم كل خبراتي لالعبين من أجل 
والبدني  والذهني  الفني  بمستواهم  الرقي 
المقبلة  للمنافسات  جاهزين  يكونوا  حتى 
الوفية  الليبية  الجماهير  إسعاد  أجل  من 

المتعطشة لالنتصارات الكروية«.

● جانب من مباراة منتخب ليبيا وتنزنيا

البنزرتي: حققنا المهم وهو حصد 
الثالث نقاط.. وأمامنا الكثير من 

الوقت للدفاع عن حظوظنا

● جانب من مباراة النصر وبرولين األوغندي

● أبوراس

بطولة »روما دياموند كوب« تضيف إنجازاً جديداً إلى لعبة بناء األجسام
االتحاد  نادي  ونجم  الليبي  العالمي  البطل  حقق 
لعبة  إلى  يضاف  جديدا  إنجاًزا  أبوراس،  أبوعجيلة 
الذهبية  بالقالدة  توج  بعدما  الليبية،  األجسام  بناء 
في  ُأقيمت  التي  كوب«  دياموند  »روما  بطولة  في 
في  العالم  أبطال  بمشاركة  اإليطالية  العاصمة 
مختلف األوزان، وشهدت فعاليات البطولة مشاركة 
البوسيفي،  مراد  وهم  آخرين  ليبيين  أبطال  ثالثة 

والطبال، وخالد الضلعة.
وسام  بطرابلس  الفرعي  االتحاد  عضو  وكان 
قال  راس،  أبو  الليبي  البطل  من  والمقرب  العكاري 
أبوعجيل  »إن  الوسط«:  »جريدة  إلى  تصريح  في 
أبوراس سيبدأ اللعب في بطولة روما في وزن 83 
كغم وليس وزن 78 كغم كالسك فيزيك بناء على 
أرماندو«، كما  الدولي  االتحاد  نائب رئيس  نصيحة 
البطل  أن  مصادرها  من  الوسط«  »بوابة  علمت 
الليبي لديه كارت احتراف ويسعى خالل المشاركات 

إلى رفع رصيده من النقاط في التصنيف العالمي.
من  الثاني  في  ألبوراس  مشاركة  آخر  وكانت 
نوفمبر الجاري، عندما حقق إنجاًزا بتتويجه بالقالدة 
العالمية   »WORLD CUP« بطولة  في  الفضية، 
في  الثاني  الترتيب  على  أبوراس  وحصل  بإسبانيا، 
هذه البطولة، بعد منافسة قوية في الوزن المفتوح 
من 75 كجم إلى فوق 100 كجم، بعد أن تم دمج 
جميع األوزان من تحت 80 كجم إلى فوق 100 كجم 
احتراف،  كروت  على  سابقا  المتحصلين  للرياضيين 
نقطة   2500 أيًضا  المشاركة  خالل  أبوراس  وجمع 
في  تجمع  التي  النقاط  من  العالمي  رصيده  لرفع 
نهاية العام ألبطال االحتراف وأصبح ترتيبه العالمي 
األول في وزنه والخامس في منافسات بطل أبطال 

العالم.
البطل  مع  حصريا  لقاء  أجرت  »الوسط«  وكانت 

الليبي أبوعجيلة أبوراس، قبل بطولة إسبانيا تحدث 
على  الحصول  أجل  من  العالمية  مشاركته  عن  فيه 
خاص  تصريح  في  وقال  الدولي،  االحتراف  كارت 
إلى »جريدة الوسط«، على هامش بطولة المنطقة 
كلية  بمسرح  أقيمت  التي  األجسام،  لبناء  الغربية 
الجاري  نوفمبر  »أستعد خالل شهر  بجنزور:  التربية 
من  احترافية،  دولية  بطوالت  ثالث  في  للمشاركة 
منافسات  في  االحتراف  كروت  على  الحصول  أجل 
دولية مع أبطال عالميين ستقام في روما وإسبانيا 
وكندا«. وأكد أبوراس أن شهر نوفمبر سيكون حافال 
بالمشاركات، حيث شارك في أول نوفمبر في بطولة 

روما الدولية، كما شارك في بطولة إسبانيا الدولية، 
وفي األول من ديسمبر سيشارك في بطولة كندا.

المشاركات  من  »الهدف  قائال:  أبوراس  وأضاف 
الهدف  فهو  وثانيا،  أوال  األلقاب  على  المنافسة  هو 
األسمى الوصول إلى بطولة االحتراف الدولية مستر 
أولمبيا، كما فعل أخيرا البطل الليبي العالمي كمال 

القرقني«.
إنجاز أبوراس في بطولة إسبانيا لم يكن األول، 
على مستوى  إنجازا جديدا  الليبي  البطل  فقد حقق 
جديدا  إنجازا  حقق  حيث  األجسام،  بناء  في  العالم 
في  العالم  ذهبية  على  بحصوله  الثقيل  العيار  من 

فئته وذهبية بطل األبطال من رومانيا في البطولة 
بعد   ،2018 العام  من  نوفمبر   26 في  أقيمت  التي 
العالم  أبطال  بين  وندية  قوة  شهدت  منافسات 
الذين شاركوا في البطولة قبل أن يحسمها البطل 

العالمي بالذهبية.
أبوراس يسجل في كل مشاركة دولية له حضورا 
بطولة  في  األول  الترتيب  على  حيث حصل  متميزا، 
احتراف  وكارت  ذهبيتين  ميداليتين  بتحقيق  أوروبا 
روما  بطولة  في  مباشر  أولمبيا  مستر  بطولة  إلى 
االحتراف،  بكارت  ليتوج  كب«،  »دايموند  العالمية 
الفئة  في  ليبيا  تاريخ  في  كارت  ثاني  يعد  الذي 
بمستوى  والحضور  الحكام  إشادة  وسط  نفسها 
المتوسط  البحر  بطولة  وكذلك  العالمي،  البطل 
وبطولة األردن والجزائر وعديد من القالئد الذهبية 

والفضية.
بناء  رياضة  تاريخ مشرف في  لها  ليبيا  أن  يذكر 
واألفريقية  العربية  المستويات  جميع  على  األجسام 
األبطال  تتويج  بينها  ومن  والدولية،  والمتوسطية 
باإلكوادور  العالم  ألبطال  بطال  أبوفناس  صالح 
2012، وكمال القرقني بذهبية مستر أولمبيا أميركا 
 WORLD( 2019، وأبوعجيلة أبوراس بفضية العالم

CUB( إسبانيا 2019.
بطولة  األجسام،  لبناء  الليبي  االتحاد  واستحدث 
ليبيا كالسيك، وضمها تحت مظلة مسابقات االتحاد، 
بمدينة  والصلب  الحديد  بقاعة مصنع  أقيمت  حيث 

مصراتة، بمشاركة 56 رياضًيا مثلوا 21 نادًيا.
يذكر أن االتحاد الدولي لبناء األجسام يعلن في 
لجميع  العالمي  التصنيف  عام  كل  من  ديسمبر   30
يكون  أن  أبوعجيلة  الليبي  البطل  ويطمح  األبطال، 
من بين هؤالء األبطال، ويمنح كذلك مكافآت مالية 

مجزية لهم.

● استقبال حافل للبطل الليبي »أبوراس«

الوسط - زين العابدين بركان

البطل الليبي »أبوراس« يحصد الذهب لليبيا

»ريمونتادا« تعيد املنتخب الوطني لدائرة املنافسة في تصفيات »كان 2021«

الوسط–زين العابدين بركان
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 كل شيء  

مجلس النواب

سيدي قنانه

الذى  والصحراء.  الشعر  أسطورة  البعيدة.  األيام  تجربة  الزيدانى.  قنانه  ابراهيم  امحمد 
عليه مهابة من القداسة والتبجيل عند الكثيرين على امتداد ليبيا. اتفقوا فى ذلك رغم 

الخالف فى التفاصيل. سيدى قنانه.. تاريخ مضى، لكنه لم يزل باقيا.
الزيغن  الجفرة.  وبعد  سبها  قبل  والرمال  النخيل  وسط  المتناثرة  )البوانيس(  تلك 
وسمنو ثم تمنهنت. وهذا التاريخ وهذا الذى مضى بقي يتردد صداه فى كل ليبيا وحتى 
ماوراء أقاصى حدودها شرقا وغربا وجنوبا يصح أن يكون رواية طويلة تكتب.. أن يكون 

فيلما ينقل تلك الحياة وذلك التاريخ.
لكنه  والمعجبين،  والــرواة  الحفاظ  صدور  فى  يتردد  كما  الكبيرة،  األسطورة  قنانه 
الحقيقة الكبيرة أيضا. ولد وعاش وتوفي في الزيغن وضريحه هناك. وأحفاد أحفاده هناك. 
وبيته القديم هناك. وقليل من الوثائق العتيقة بخطه ظل ولم يحرقه الزمن أو تضيعه 
الرياح والنسيان. الكتابة والحروف تتحديان القرون واألعوام. اليستطيع أحد أن يطمسها 
من  عمرا  أطول  الكلمات  الدوام.  على  الكذب  يغلب  الصدق  عليها.  يكذب  أو  يزورها  أو 

التزوير والتشويه.
شاعر  والكتابة.  بالقراءة  إلمام  له  ومعاناة.  وتجربة  وخبرة  حكمة  صاحب  الرجل  كان 
مثقف بمقاييس ذلك الزمن. عاش حياته بالطول والعرض. لم يعرف تاريخ مولده ووفاته 
على وجه التحديد. لكنه عاش زمن يوسف باشا القرمانللى )1795_1832(. تعرف عليه 
وظل صديقا له ومقربا منه. كان يوسف يحب األشراف والمرابطين وأولياء اهلل الصالحين. 
حاز مكانة أثيرة لديه. وجد فيه الباشا الرجل الشاعر الشريف والشجاع. ترددت قصائده 
بقوة ولم تكن رجع الصدى. تجاوبت معها المدينة والواحة والريف والبادية والصحراء. 
وحفظتها األجيال التى تعرف قيمة الكلمة التى التموت واختلط شعره وكل شعر آخر حاول 

محاكاته نسب إليه.
والتالل  القوافل  ومشاوير  والدروب  المسالك  الصحراء..  فى  تعددت  والثنايا  والطرق 
المترامية. تتباعد وتلتقي. تتوهج تحت الشمس وينيرها القمر فى لياليه الساهرة. كان 
أيضا  هناك  وكان  المجابرة..  طريق  رومل.  طريق  أنور.  طريق  الطواحين.  طريق  هناك 
يجعل  المتنبى  مثل  األبية.  النفس  بالشعر صاحب  والصادح  الهاتف  قنانه  قنانه.  طريق 
الممدوح فى درجة المادح ويساوي بينهما. النفس الشاعرة التقل عما يقابلها من نفوس 

مهما عظمت مناصبها ودرجاتها.
خلفه.  الزيغن  وترك  منه(..  نمشوا  الوطن  حب  )تركناه 
ترك فزان كلها. وفى طرابلس كان مستقره عند يوسف باشا 
في السراي الحمراء. عالقة توطدت وقويت جعلته يدافع عن 

حقوق فزان المهمله والضائعة ومظالمها:
فزان مارديت بالك منها.. بال موت ياسيدى تبى تدفنها

فزان ماهى سقاله ......... والهيش فى وادى وسيع الجاله
فزان بالغرغاز والكياله ........ بقعة دعاديش الحمير سقنها

فزان راه رعيتك ........ فزان ماهى ناسيه مديتك
والجى ماتقدر تجيك لبيتك .... والفضل ماتغفلش ديمه عنها

القصيدة  فى  ماورد  ويفهم  الكلمات  المخاطب  ويحترم 
ويخفف الضرائب عن أهالى فزان وظل ذلك مدى طويال فى 
األسوار  تخترق  الكلمة  أيضا.  وفرنسا  والطليان  الترك  عهد 

في الشمال لتصلح االعوجاج فى الجنوب.
والطرق والثنايا كلها توصل إلى شعر سيدى قنانه. وحين 

قال فى تركناه حب الوطن.. )غال الفحم رخص حرمة الياقوته .. والسحار يد الفارغة يملنا( 
البشرة  ذات  الجهانية(  )ياقوته  زوجته  إلى  وإشارة  غمزا  تحمل  بأنها  باشا  يوسف  أحس 
الضرورة  مثل  الفني  واإلسقاط  الرمز  يجيد  كان  لكنه  قنانه.  يعنيها  يكن  لم  السمراء. 
الشعرية . مثل المعاناة الصادقة والحاجة الملحة فى اإلبداع. كان ماهرا فى غزل الكلمات 

واللعب على حبالها الملونة.
وحين ظل يوسف يرسل ابنه )كيد الرجال( فى مقدمة القوافل نحو الجنوب كان قنانه 

وابنه حسونه يقومان بواجب المساعدة لالبن وقوافله وهتف بشجاعة:
)كيد الرجال ونوبته وحسونه .. عليهم حفيظة خالقي مضمونه( وظن يوسف أن ذلك 
احتقار الابنه فى مساواته مع ابن قنانه فى نفس الدرجة. لكنه واصل الهتاف والمواجهة 

دون خوف:
كيد الرجال ونوبته وعربها .. معاهم حسونه كبدتى ناصبها
والعين ماتعلى على حاجبها .. وكل قرد عند امه غزال بلونه

ولقنانه اأصدقاء فى برقة وطرابلس ومناطق الساحل والجنوب. الوطن كله صديقه. 
ليس هناك فرق. شعر الحكمة يتنقل. وأسطورة قصيدة الصحراء وأسمار الليل التتوقف 

في خريف القرى وكل األماكن.
..وتلك الزيغن. النخيل والضريح والوجوه الطيبة وأحفاد األحفاد والميعاد. وتلك سمنو 
يروي  الشناري  السايح  السنوسي  وذلك  الحروف.  وتزحف  الكلمات  تدب  أعتابها  وعلى 
لقنانه. وأنا وصديقى الشريف علي النمل االستماع. وشريط التسجيل يدور. وضحى أيام 
الشتاء. والكلمات واإليقاع. أسطورة قنانه حياة كاملة. دنيا فاتنة بالزخارف والنقوش. كيف 

التصير رواية. كيف ال تصبح فيلما. كيف ال تتواصل األجيال مع تفاصيلها.
قنانه من رموز الهوية الوطنية. قنانه الشعر وأسمار الليالى وحكايات الرجال. تركناه 
فى  والحزن  الصدى  يتردد  سنه.  الهو  فرض  الهو  مال  بال   .. منه  نمشوا  الوطن  حب 

األعماق. والطرق والثنايا تمتد ويتواصل التاريخ عبر الدروب بال انقطاع.

قنانه األسطورة 
الكبيرة، كما 

يتردد في صدور 
الحفاظ والرواة 

واملعجبني، لكنه 
الحقيقة الكبيرة 

أيضا

حسن  الشاعر  عنا  رحل  عاما   12 منذ  اليوم  هذا  مثل  في 
مجلة  في  الخَرَم  علي  الشاعر  عنه  كتب  الذي  السوسي، 
إلى  الرتابة  تتسرب  ال  »شاعر  بأنه:  األربعة«  »الفصول 
يلمح  وألنه  الدهشة،  يستثير  ما  دائمًا  يجدد  ألنه  عالمه 
استعصى  قد  الحياة  براءة  من  قدرًا  أن  على  يدل  ما  دائمًا 
نتذوق  أن  نستطيع  الخلفية  هــذه  وفــي  االنــدثــار،  عن 
التي  المرأة  وأن  شعره،  في  اإلنساني  الحب  ورقة  عذوبة 
منها  قريبًا  تجلس  التي  المرأة  وليست  بعيدٍ  من  تلوح 
وثني  إلهٍ  مثل  عنده  المرأة  أنفاسها،  حرارة  تشعر  بحيث 
الشعر  إن  القول  خالصة  صوفي.  توجهٌ  وهذا  يمس  ال 
رائعٌة  صورٌ  وثمة  اإلنسانية،  يتمثل  طبيعي  السوسي  عند 
تناسق  وفي  داللتها  في  وأيضًا  ووصفها،  عذوبتها  في 

جمالياتها« وفي  بنيانها  وتماسك 

الشاعر حسن السوسي

ليبيا األمس

أقوالهم

»ليبيا تضخ 1.25 مليون برميل 
يوميا من النفط«.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

»إن أي مبادرة ناجحة لمحاربة 
اإلرهاب في أفريقيا يجب أن تعتمد 

على حل لألزمة الليبية«.

الرئيس الموريتاني
محمد الغزواني

»شبكات إرهابية تعكف على التزود 
باألسلحة األكثر تطورا القادمة 

خصوصا من ليبيا«.

مفوض األمن والسلم 
لالتحاد األفريقي
إسماعيل شرقي

»الواليات المتحدة تدعم سيادة 
ليبيا وسالمة أراضيها في مواجهة 

محاوالت روسيا استغالل الصراع ضد 
إرادة الشعب الليبي«.

نائب السفير األميركي لدى ليبيا
جوشوا هاريس

مغامرة فريدة من نوعها، 
الشباب  مجموعة  يخوضها 

العامة  الهيئة  برعاية  الليبيين 
العاملة  الشركات  وإحدى  للسياحة 

السياحة. في مجال 
رحلة  المغامرون في  وانطلق 

تحمل اسم »الطريق إلى داكار«، 
آالف كيلومتر، عبر  طولها خمسة 

موريتانيا  والجزائر وصحراء  تونس 
السنغالية. العاصمة  إلى  وصوال 

والرحلة بدأت من أمام مبنى 
وتهدف  للسياحة،  العامة  الهيئة 

السفر  إلى دعم وتشجيع ثقافة 
ثقافات  والتنقل، واالطالع على 

السالم  العالم، وترسيخ مبدأ 
الشعوب. بين  والتقارب 

مغامرون ليبيون في
 »الطريق إلى داكار«

ماذا حاله اآلن؟
من يديره؟ ومن يحضر جلساته؟

متى كانت آخر جلسة يعقدها مكتملة النصاب؟

أين هم أعضاؤه؟
لماذا ال يمكنه تحقيق النصاب الالزم لالجتماع؟
كيف يمكن جمع أعضائه وعقد جلسة قانونية؟
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ورطة تايلور سويفت
هل ستتمكن تايلور سويفت من تقديم عرض 

موسيقي خالل حفل »أميركن ميوزيك أووردز« األحد؟ 
ال يزال الجواب ملتبسًا، إذ أكدت شركة اإلنتاج 

السابقة للمغنية اإلثنين أنها سمحت لها بذلك 
لكن لم يصدر أي تأكيد للمعلومة ال من الشركة 

المنتجة الحالية وال من الفنانة نفسها. وأشارت شركة 
»بيغ ماشين« مالكة حقوق تسجيل األلبومات الستة 

األولى للمغنية، إلى أنها أعلمت الشركة المنتجة للحفل 
وهي »ديك كالرك بروداكشنز« بأنها »وافقت على 

منح التراخيص لبث المقاطع الغنائية للفنانين على 
المنصات المعتمدة بموجب اتفاق مشترك«. وكانت 

»بيغ ماشين« قدمت هذا القرار في بيان أول على 
أنه اتفاق مع »ديك كالرك بروداكشنز«، مشيرة إلى 

أن حفل »أميركن ميوزيك أووردز« الذي يقام في 
24 نوفمبر هو جزء من المنصات المعتمدة، إال 
أن »ديك كالرك بروداكشنز« نفت في وقت 

الحق صلتها بما ورد في البيان األول، 
الفتة إلى أن أي اتفاق نهائي في هذا 

الشأن يجب أن يبرم مباشرة مع 
فريق تايلور سويفت.

فيل بال رأس في سومطرة
سومطرة،  جزيرة  في  فيل،  على  العثور  اإلندونيسية  الحفظ  هيئة  في  مسؤول  أعلن 
مقطوع الرأس ومنزوع األنياب، في حادث جديد يطال هذه األنواع المهددة باالنقراض 
جراء الصيد الجائر. واكتشف مزارع، اإلثنين، الجيفة المتعفنة لهذا الفيل البالغ من العمر 

40 عاما في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة.
الفيل  رأس  »قطع  الثالثاء  بيان  في  سوهاريونو،  المحلية،  الحفظ  هيئة  رئيس  وقال 
وعثر عليه على بعد متر من جسمه«. وقالت السلطات إن الفيل قد نفق على األرجح قبل 
حوالي أسبوع موضحة أن البحث جار عن الفاعلين. وأوضح سوهاريونو »نعتقد أن الفيل 
البيئة اإلندونيسية بأن ما زال  أنيابه«. وتقدر وزارة  اصطيد وقتل ثم قطع رأسه إلزالة 

هناك أقل من ألفي فيل سومطري في البرية.

سفن تنقل السرطان لبلح البحر
سرطانا  نقلت  شحن  سفن  أن  دراسة  أظهرت 
البحر، على جانبي  بلح  معديا بين نوعين من 

المحيط األطلسي.
ــا تــكــون أمـــراض  ونــــادرا م

ذلك  لكن  معدية  السرطان 
وأوضحت  يحصل،  األمــر 

من  يونيميتسو  ماريسا 
معهد بحوث شمال غرب 
في  ــادئ  ــه ال المحيط 
سياتل التي شاركت في 
في  المنشورة  الدراسة 

العلمية  مجلة »إي اليف« 
منها  حيوانات  ــوّرت  »طـ

والكالب  تسمانيا  شياطين 
من  أنواعا  ــداف  األص من  ونــوع 

تنتشر  أن  يمكن  التي  السرطانات 
من فرد إلى آخر كأنها عامل معد أو طفيلي«. 
واكتشف أحد هذه السرطانات الذي يطلق عليه 
»نيوبالزي« أو سرطان الدم لدى الرخويات لدى 
بلح  من  نوع  وهي  تروسولوس«،  »ميتيلوس 

البحر موطنها بريتيش كولومبيا الكندية.
أخرى  أنواع  اكتشف لدى  أيضا  لكنه 
من بلح البحر في هولندا 
وتشيلي واألرجنتين.

ــالل  ــن خـ ــ ــ وم
تــحــلــيــل الــحــمــض 

ــووي لــلــخــاليــا  ــ ــن ــ ال
ــة  ــيـ ــانـ ــرطـ ــسـ الـ

ــة،  ــف ــل ــت ــخ ــم ال
اكـــتـــشـــفـــت 

ــا  ــ ــس ــ ــاري ــ م
أن  وفريقها 

»الــعــيــنــات 
الــتــي أخــذت 

البحر  بلح  من 
من أوروبا وأميركا 

متطابقة  كانت  الجنوبية 
الوراثية  الناحية  من  تقريبا 

لديها  أن  ــى  إل يشير  مــا 
أصوال مشتركة«.

سالم الكبتي


