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مواقيت الصالة - طرابلس

غدامس.. درة الصحراء 
وممر القوافل التجارية

ص 12

اختصار

فضاء

تتجه منظمة »أوبك« وحلفاؤها لعقد سلسلة 
من االجتماعات التخاذ قرار بشأن سياساتها 

إلنتاج النفط، في فيينا خالل الفترة من الرابع 
وحتى السادس من ديسمبر، وهو جدول 

زمني أكثر اختصارًا مقارنة مع ما كان مخططًا 
له في السابق. وتخفض منظمة البلدان 

المصدرة للنفط )أوبك( وحلفاء مثل روسيا، 
في إطار ما يعرف باسم »أوبك+«، إنتاج 

النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا حتى 
مارس 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن 

تمدد االتفاق في اجتماع ديسمبر.

يورومليار

حصيلة الصكوك الخضراء التي جمعها 
البنك اإلسالمي للتنمية من مستثمري 
الدول الغربية الذين يضعون المعايير 

األخالقية في االعتبار.

نفط

ثقافة

حفاضات

قريبا في ليبيا
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دعوات شعبية لرفض االستثناءات في إزالة العشوائيات

أحالم املهدي تكتب: جريمة حرب.. »من غير دم«

ابنة بروكسل

واشنطن تتهم روسيا بزعزعة االستقرار في ليبيا وموسكو تنفي

سجل الحضور األميركي في ملف األزمة الليبية 
سياسي  )أمني  أميركي  وفد  لقاء  بعد  تطورًا، 
الماضي  األحد  يوم  المستوى  رفيع  وعسكري( 
إذ  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش،  العام  القائد 
عقد  الذي  اللقاء  هذا  حصيلة  أن  محللون  رأى 
اهتمام  يعكس  عمان،  األردنية  العاصمة  في 
تحدثت  تقارير  بعد  الليبية  بالحالة  واشنطن 
ليبيا على خلفية  عن وجود عسكري روسي في 
لمجموعة  نشاط  عن  تحدثت  التي  المعلومات 
واغنر المعروفة في البالد، ولم يكن هذا الحراك 
دونالد  األميركي  الرئيس  مكالمة  منذ  واضحًا 
بل  الماضي،  أبريل   15 في  حفتر  مع  ترامب 
لمالمح  مكتملة  شبه  صورة  اللقاء  هذا  وبلور 
أو  الحالية  المرحلة  في  األميركي سواء  التحرك 
مستقباًل، بعد أن أعقبه بيوم واحد لقاء رئيس 
السفير  مع  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 

األميركي ريتشارد نورالند.
كرة  إلى  »الروس«  عن  الحديث  تحول  ومع 
الليبي المشتعل منذ  ثلج تتدحرج في المشهد 
أبريل  من  الرابع  في  العاصمة  حرب  انــدالع 
الماضي، جاء إعالن الخارجية األميركية في 24 
حفتر  التقى  الذي  األميركي  الوفد  أن  نوفمبر 
اتخاذها  الواجب  الخطوات  »تحديد  إلى  سعى 
وإلى تسوية  القتالية  إلى وقف لألعمال  توصاًل 
الدعم  هذا  إن  البيان  وقال  للنزاع«،  سياسية 
»يشمل جهودًا ملموسة لمواجهة الميليشيات 
يعود  بما  الموارد  وتوزيع  المتطرفة،  والعناصر 

بالفائدة على كل الليبيين«.
مراقبين،  وفق  اللقاء،  هذا  وضع  ويمكن 
بمحادثات  التذكير  تعيد  أوسع  مقاربة  ضمن 
األميركية  العاصمة  في  الوفاق  حكومة  وفد 
ــري  وزي الــوفــد  ــاري، وضــم  ــج ال الشهر  خــالل 
الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، 
عدة  أميركيين  مسؤولين  مع  ناقشا  حيث 
مكافحة  في  المشترك  التنسيق  منها  مواضيع، 
اإلرهاب، وأيضًا دفع عجلة االقتصاد. بل وتعود 
الماضي، حين تعهد  أغسطس   15 إلى  بالوراء 
السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند، في 
إنهاء  أجل  من  »بالعمل  مهامه،  توليه  بدايات 
فوري للصراع في ليبيا«، في أول تصريح رسمي 

عقب توليه مهام منصبه.

كما ينظر المحللون باهتمام بالغ إلى تشكيل 
هذا الوفد من مسؤولين سياسيين وعسكريين 
القومي  األمن  مستشار  نائب  ضم  إذ  وأمنيين، 
لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا 
الطاقة  وزير  لمساعد  األول  والنائب  كوتس، 
الدولية ماثيو زايس، ونائب  األميركي للشؤون 
في  والبرامج  والمشاركة  االستراتيجية  مدير 
»أفريكوم«، العميد ستيفن ديميليانو، والسفير 
ما  وهو  نورالند،  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي 
يعطي إشارات دالة على أن جميع القضايا ذات 
الصلة باألزمة جرى طرحها على طاولة البحث مع 

حفتر، للتوصل لمقاربة »ال غالب وال مغلوب«.
الكرملين،  وصــف  ورغــم  األثــنــاء،  هــذه  في 
الخارجية  اتهامات  الرسمي،  ناطقه  لسان  على 
األميركية لروسيا بزعزعة االستقرار في ليبيا من 
خالل نشر شركات عسكرية خاصة هناك، بأنها 

أن  إال  الصحة،  من  لها  أساس  ال  زائفة  أخبار 
المتابعين للشأن الليبي رأوا أن العامل الروسي 
وما قيل عن قلق أميركي بشأنه، خرج من دائرة 
التحليالت الورقية )استنتاجًا أو تكهنًا(، بل صار 
االجتماعات  طاولة  على  الصدارة  يحتل  بندًا 
في  الوضع  لبحث  والمخصصة  المستوى  رفيعة 
ليبيا، ولعله هو ما دفع األميركيين إلى التحرك 
على هذا المستوى، خصوصًا أن اللقاء األخير جاء 

مايك  األميركي  الخارجية  وزير  بين  لقاء  عقب 
العربية عبداهلل  بومبيو، ووزير خارجية اإلمارات 
بن زايد وجرى خالله بحث الوجود الروسي في 

ليبيا.
وكانت جريدة »نيويورك تايمز« ذكرت مطلع 
من  روسي  مقاتل  مئتي  نحو  أن  الجاري  الشهر 
إلى  وصلوا  قناصة،  بينهم  »واغنر«،  مجموعة 
ليبيا أخيرًا. ويعتقد أن المجموعة تابعة ليفغيني 
فالديمير  الروسي  الرئيس  حليف  بريغوزين 
المعلومات  هذه  نفت  موسكو  لكن  بوتين. 
وزير  نائب  تعبير  حد  على  قاطع«  »بشكل 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي أكد أن 
السالم  يخدم مصالح عملية  بما  روسيا »تعمل 
االتصال  لجنة  رئيس  وصف  كما  ليبيا«.  في 
الروسية في طرابلس ليف دينغوف التقرير بأنه 

»غير صحيح مطلقًا«.

صوت  أن  مراقبون  يلحظ  األثناء،  هذه  في 
المبعوث األممي غسان سالمة قد سجل خفوتًا 
لم  إذ  األميركية،  التحركات  بدء  مع  بالتزامن 
يسجل مواقف جديدة منذ إحاطته أمام مجلس 
أشار  التي  الجاري،  نوفمبر   18 الدولي  األمن 
فيها إلى »إشراك مرتزقة ومقاتلين من شركات 
عسكرية خاصة في خطوط المواجهة في جنوب 
طرابلس«، مضيفًا أنه »من الطبيعي أن يؤدي 
إلى  الخبرة  ذوي  من  المقاتلين  هؤالء  إقحام 
»المخاطر  أن  إلى  منبهًا  العنف«،  حدة  اشتداد 
تتضح  األجنبي  للتدخل  المباشرة  والعواقب 

بشكل جلي ومتزايد«.
وليس ببعيد عن الدور األميركي، فقد تراجع 
برلين  مؤتمر  ترتيبات  عن  العلني  الحديث 
المقرر نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، 
واقتصر على تصريحات غير شارحة صدرت عن 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
في برلين الثالثاء، إذ قال إن »المؤتمر سيجمع 
كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا 
لعملية  والتمهيد  النار  إطــالق  وقــف  بهدف 
ليبيا«.  في  السالم  إحالل  على  قادرة  سياسية 
األخير  األميركي  التحرك  أن  رأوا  متابعين  لكن 
مؤتمر  في  لواشنطن  قويًا  حضورًا  يحمل  قد 
برلين، بل وقد تشكل الرؤية األميركية المالمح 

الرئيسة لجدول أعمال هذا االجتماع.
القيادة  جاءت كل هذه التطورات بعد إعالن 
أن  )أفريكوم(،  إفريقيا  األميركية في  العسكرية 
بعد«،  عن  فيها  »متحكم  مسلحة  غير  طائرة 
طرابلس  فوق  فقدت  األميركية،  للقيادة  تابعة 
اإليطالية  السفارة  وكانت  الماضي،  الخميس 
20 نوفمبر، تحطم طائرة  أعلنت في  ليبيا،  في 
على  بــعــد«،  عــن  فيها  »متحكم  بريديتور، 
»السالح  سمته  ما  قبل  من  الليبية،  األراضــي 
كانت  الطائرة  أن  السفارة  وأوضحت  الجوي«. 
)البحر   Mare Sicuro عملية  لدعم  مهمة  في 

اآلمن(.
تبقى  المتالحقة،  التطورات  هــذه  وســط 
التحرك  نجاح  مــدى  حــول  قائمة  التساؤالت 
حل  إلى  التوصل  اتجاه  في  الجديد  األميركي 
واإلقليمية،  المحلية  األطراف  جميع  على  حاسم 
منتصف  في  األميركي  السفير  تعهدات  ليضع 
أن  أم  التنفيذ،  موضع  الماضي  أغسطس 
من  مزيدًا  لليبيين  يحمل  القريب  المستقبل 

األسئلة الصعبة، حول مآل أزمتهم.

< مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى خالل لقائهم المشير خليفة حفتر   - عمان 24 - 11 - 2019

 محللون: الرؤية األميركية قد 
لجدول  الرئيسية  المالمح  تشكل 

برلين مؤتمر  أعمال 

معهد إيطالي:ضغوط أميركية وروسية على الغاز الليبي
ليبيا مسرح حرب

إلكترونية متصاعدة
أوروبا  إلى  الليبي  الغاز  إمــدادات  دخلت 
ودخـــول  ــار  ــع األس ــا  ــي روس كــســر  لعبة 
األمني  الــوضــع  مــع  آخــريــن  منافسين 
المتردي، مما يقلل من القدرة التنافسية 
للغاز، الذي يصدر عبر أنابيب، في معادلة 
الليبية  السلطات  خطة  تضع  صعبة 
المتضمنة زيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار 
 2024 بحلول  يوميا  قياسية  مكعبة  قدم 
على المحك. وكشفت المؤسسة الوطنية 
والغاز(  )النفط  إيرادات  بلوغ  عن  للنفط 
مليار   2.2 نحو   2019 أكتوبر  خالل شهر 
 381 قــدره  بارتفاع  أي  أميركي،  دوالر 
مقارنة   21% أي  أميركي،  دوالر  مليون 

بإيرادات شهر سبتمبر 2019.
إال أن محللين اعتبروا أن هذا التحسن 
ظرفي، مع استمرار اعتماد ليبيا على نحو 
النفط، بينما تجني  أساسي على مداخيل 
130 مليون دوالر شهريا من عملية  نحو 
األنابيب،  عبر  ينقل  الذي  الغاز  تصدير 
أرقام  حسب  سنويا،  دوالر  ملياري  بواقع 

رسمية.
إستراتيجية  النفط  مؤسسة  وأعلنت 
النفط  خــام  إنتاج  في  زيــادة  تتضمن 
وإنتاج  يوميا  برميل  مليون   2.1 إلــى 

قياسية  مكعبة  قدم  مليار   3.5 إلى  الغاز 
تكلفة  متحملة   ،2024 بحلول  يوميا 
 60 ــدود  ح في  تكون  الخطة  لتجسيد 
من  دوالر  مليار   15 تشمل  دوالر  مليار 
طرف  من  والباقي  الحكومية  الميزانية 

المستثمرين.
اإلستراتيجية  هــذه  أن  خبراء  ويــرى 
الغاز  ــول  دخ حتمها  الجديدة  الليبية 
تباطؤ  يقابله  الذي  الرخيص،  الروسي 
وغمر  الشتاء  دفء  بسبب  الطلب  في 
ــادرات من  ــص ــال ــيـــة ب ــوق األوروبـ ــس ال

الواليات المتحدة وأستراليا وقطر، وسط 
قائمة  أفريقية  دول  أربع  بدخول  توقعات 
موريتانيا  وهــي  مستقبال،  المصدرين 

وموزمبيق والسنغال وتنزانيا.
ارتفاع  إشكالية  من  مراقبون  ويحذر 
مع  الليبي  الغاز  على  الداخلي  الطلب 
على  سلبا  ينعكس  مما  اإلنتاج،  استقرار 
تعهداتها الخارجية، رغم أنها تحوز طاقات 
الشمسية  الطاقة  ــرار  غ على  متجددة 

والغاز الصخري غير المستغلين.
تفاصيل ص9

الوسط - عبدالرحمن أميني
قال المعهد اإليطالي للدراسات 

االستراتيجية )إيسبي( ومقره في ميالنو، 
إن ليبيا تحولت بالفعل في اآلونة 

األخيرة إلى مسرح لحرب إلكترونية 
متصاعدة الخطورة، منبها إلى أن 

حالة الطائرة اإليطالية التي أسقطت 
شمال ترهونة »يرفع حجابًا عن الحرب 

التكنولوجية الجارية في سماء ليبيا«.
وشدد المعهد في تقرير على أنه ال 

توجد معلومات ثابتة عن الطائرة 
بدون طيار التابعة للقوات المسلحة 

اإليطالية التي ُأسقطت قبل أسبوع في 
ترهونة. وأشار إلى الصور التي انتشرت 

على الشبكات االجتماعية والتقطتها 
الصحافة الليبية لجناح عينة لطائرة 

»بريداتور أو ريبر« بألوان ثالثية 
عليها. مطبوعة 

والحظ معهد »إيسبي« أن الطائرة التي 
أسقطت »من فصيل الطائرات المصنعة 
من قبل مؤسسة )أتوميكس( األميركية، 
والتي يستخدمها الطيران اإليطالي في 

أنشطة االستخبارات والتي عادة ما تغادر 
من قاعدة سيغونيال، لرصد تطور الحرب 

الليبية«. األهلية 

طرابلس، بنغازي، عواصم - الوسط

أورسوال فان دير الين، األلمانية التي 
ولدت في بروكسل، حيث 

كان يعمل والدها 
مديرا للمفوضية 

األوروبية، فازت أمس 
بأغلبية واسعة داخل 

البرلمان األوروبي 
لترأس المفوضية 

األوروبية خلفا 
لجان كلود 

يونكر.
وأورسوال 

التي درست 
االقتصاد في 
لندن والطب 
في هانوفر، 

شغلت حقائب 
وزارية عدة طوال 
عهد المستشارة 
األلمانية أنغيال 

ميركل، كان آخرها 
وزارة الدفاع، التي 
استقالت منها في 

يوليو الماضي.
والسؤال، هل تكون 

مؤهالت وخبرات 
أورسوال األمنية 
واالقتصادية بل 

والطبية كافية لمعالجة 
حزام الصراعات التي 

تحيط بالقارة العجوز، بحثا 
عن دور في عالم مضطرب 
يبحث عن أقطابه الرئيسة.

تيري غيليام:
 أكره صناعة أفالم 

»السوبر هيرو«
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تالسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلني

يستهل فريق الكرة األول بنادي النصر، ممثل كرة القدم الليبية الوحيد في 
دور المجموعات ببطولة كأس »الكونفدرالية« األفريقية، مشواره بمواجهة 

ضيفه فريق دجولبيا المالي، األحد المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.
آخر  وخاض  األفريقي،  الكروي  للحوار  استعدادا  تحضيراته  واصل  النصر 
بنينا«  ملعب »شهداء  على  الماضي،  األحد  الهالل،  جاره  مع  الودية  تجاربه 
المدير  قيادة  تحت  األخيرة  التدريبات  شهدت  كما  جماهيره،  أمام  ببنغازي 
فريق  دخل  الهرام.  أحمد  الفريق  نجم  عودة  الككلي  محمد  الشاب  الفني 
تدريبي  معسكر  في  الماضي،  اإلثنين  »الفحامة«،  باسم  المعروف  النصر 
مغلق في العاصمة المصرية القاهرة، ويتواصل حتى موعد قمة األحد، بعد 
أن بلغ الدور على خلفية مروره بثالث محطات مهمة، بدأها بدوري األبطال 
األفريقي، حيث نجح الككلي في رسم أهداف وطموحات جديدة لالعبيه بعد 
بعد  األوغندي،  برولين  فريق  خاللها  وأقصى  »الكونفدرالية«،  إلى  االنتقال 
ليقطع  مقابل،  دون  بهدفين  بكمباال  إيابا  وفوزه  بهدفين،  ذهابا  تعادله 
شوطا مهما انتهى بدخول منافسات مجموعات الكونفدرالية. أما ممثل الكرة 
المالية، فريق دجولبيا، فاستهل مشواره بإقصائه فريق ماراتانا توغو، بعد 
فوزه ذهابا خارج ملعبه بهدفين لهدف، وتعادله إيابا في بماكو بهدف لمثله، 
ثم نجح في الدور الثاني في تخطي عقبة فريق إليكت التشادي، بفوزه ذهابا 

في أنجامينا بهدف، وجدد فوزه بملعبه برباعية دون مقابل.

النصر جاهز لضربة بداية »الكونفدرالية« األحد

يبدو أن جميع المراحيض على متن 
المحطة الفضائية الدولية ال تعمل، األمر 

الذي اضطر رواد الفضاء إلى استخدام 
»الحفاضات«، ولفت موقع »سبوتنيك« 

إلى مفاوضات الطاقم مع المتخصصين 
على األرض، التي تبثها »ناسا«، مشيرًا إلى 

أن قائد محطة الفضاء الدولية، اإليطالي 
لوكا بارميتانو، أعلن أن المراحيض ال 

تعمل بسبب وجود مؤشرات مستمرة على 
وجود خلل.

عقد البنزرتي
وتصحيح األخطاء 

يشغالن »الفرسان«
في البيات الشتوي

< موقع إنتاج في حقل غاز الفارغ.



عبر فيلم »األيرلندي« بطولة روبرت دي نيرو وأل باتشينو، يعود المخرج األميركي 
مارتن سكورسيزي إلى نمط أفالم الجريمة التي صنعت اسمه خالل العقود 

األربعة الماضية، مثل »سائق التاكسي« و»رفاق طيبون« و»إزينو«.
ويتناول المخرج سكورسيزي فيه على مدى ثالث ساعات ونصف الساعة 
العالقة المعقدة بين عالمي السياسة والجريمة في الواليات المتحدة، في 

الفترة التي تزامنت مع تولي جون كينيدي رئاسة الواليات المتحدة.
وتدور أحداث الفيلم، المقتبس من كتاب »سمعت أنك تدهن البيوت« 

لتشارلز برانت، حول فرانك شيران )دي نيرو(، الذي يبدأ حياته سائق شاحنة 
ساذجا، قبل أن يدخل عالم الجريمة ويصبح قاتال مأجورا لدى المافيا اإليطالية 

في ذروة سطوتها في الفترة بين الستينات والثمانينات من القرن الماضي. 
وتدخل حياة شيران منعطفا مهما عندما يتم تكليفه بمهمة حراسة القيادي 

النقابي الشهير جيمي هوفا )باتشينو(. تتطور العالقة بين الرجلين إلى صداقة 
وطيدة تضع شيران في مأزق أخالقي عندما يضطر عند مرحلة ما إلى اتخاذ 

قرار خطير يتوقف عليه مصير هوفا.
ولعل أهم ما يميز الفيلم هو اعتماده على أسلوب السرد المفكك، أو السرد 

خارج التسلسل الزمني، إذ ينتقل سكورسيزي بين الحاضر والماضي القريب 
والبعيد، ليكشف لنا أبعاد تطور شخصية شيران وعالقاته بمن حوله.

واستغرق صنع الفيلم نحو 15 عاما، إذ كان دينيرو أول من تحمس للقصة، 
بعد أن قرأ نسخة من رواية برانت قبل أن يعرضها على سكورسيزي، الذي 

أراد أن يخرج فيلما مقتبسا عنها. وبدأ سكورسيزي التحضير إلخراج الفيلم في 
2007 قبل أن تتسبب مشاكل تتعلق بكتابة السيناريو في توقف مسيرة الفيلم. 
وانشغل سكورسيزي بعدها في إخراج ثالثة أفالم على مدى العقد الحالي، قبل 

أن يعود إلى العمل على هذا الفيلم في 2017.
ويمثل هذا أول تعاون بين سكورسيزي وباتشينو والتاسع بين سكورسيزي 

ودي نيرو، كما يمثل الظهور الثالث لكل من دي نيرو وباتشينو في فيلم واحد بعد 
فيلمي »هيت« والجزء الثاني من ثالثية »األب الروحي«.

تواصـل 02

الدنيــــا طويلـــه ساهلـه برمـتها
اتزعــل اترضـي كل يـوم ابحـال

والـنفس العزيـزه صاعــبه كسرتها
والزيــــن ينـطرا للناس باالفـعال

#كلنا_جوهر_علي

»واتساب« يطلق تحديثا جديدا

لمستخدميها حول  »تويتر«  الخميس، سمحت  ابتداء من 
أو  مسيئة  اعتبارها  يمكن  تغريدات  »بإخفاء«  العالم 
الرامية  الجهود  من  كجزء  الخطوة  هذه  وتأتي  مضايقة، 
إلى مساعدة المستخدمين على »الشعور باألمان والراحة 
المنتجات  إدارة  رئيسة  قالت  كما  تويتر«،  استخدام  أثناء 
الخاصية  هذه  عن  فيه  أعلنت  بيان  في  تشيه،  سوزان 

الجديدة.
والتفاعل  المخفية  الردود  رؤية  باإلمكان  زال  وما 
معها، من خالل النقر على رمز رمادي، إال أنها لن تكون 
التغريدة،  يرافق  الذي  الرئيسي  التبادل  من  نشطا  جزءا 
بشكل  التحكم  يمكن  الطريقة،  »بهذه  تشيه:  وأوضحت 
األشخاص  بإمكان  يزال  ال  لكن  المحادثات،  في  أكبر 

مشاهدة المحادثة بكاملها«.
السماح  سبتمبر  في  منفصل  بشكل  »تويتر«  وبدأت 
المرغوب  غير  المباشرة  الرسائل  بإخفاء  للمستخدمين 
فيها. ويمكن لمستخدمي »تويتر« الذين يتلقون رسائل 
تلقائيا  توجيهها  يتابعونهم،  ال  أشخاص  من  مباشرة 
التطبيق  هذا  أتاح   2016 العام  وفي  ثانوي،  ملف  إلى 
للمستخدمين إزالة التنبيهات أو كتمها استنادا إلى كلمات 
في  برؤيتها،  يهتمون  ال  محادثات  أو  عبارات  أو  رئيسية 

الجهود المبذولة لحظر التعليقات المسيئة.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 210 غرة ربيع اآلخر 1441 هــ
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الهواتف وسيط رئيسي لألميركيني للتعرف إلى األخبار

عراقيات ضحايا ابتزاز جنسي رقمي

كلمة1000

● فتيات بالزي الليبي خالل مهرجان »ليبيا السالم« بمدينة بنغازي.

األربــعــاء،  نتائجه  نشرت  لــلــرأي،  استطالع  أظهر 
الذكية،  هواتفهم  على  يعتمدون  األميركيين  أن 
للحصول على األخبار عبر اإلنترنت، أكثر مما يعولون 
البالغين  من   57% ويتحصل  الكمبيوتر،  أجهزة  على 
أو  الذكية  هواتفهم  من  األخبار  على  األميركيين 
أجهزة  إلى  يلجؤون  بـ30%  اللوحية، مقارنة  األجهزة 

الكمبيوتر التقليدية، وفق مركز »بيو« لألبحاث.
غالبا  ــذيــن  ال األميركيين  نسبة  وتضاعفت 
األجهزة  مستخدمين  األخــبــار  على  يحصلون  ما 
»بيو«  استطلع  حين   2013 العام  منذ  المحمولة، 
اآلراء حول هذه المسألة للمرة األولى، وبقيت نسبة 
األخبار مستخدمين  على  الذين يحصلون  األشخاص 
مستقرة  المحمولة  أو  المكتبية  الكمبيوتر  أجهزة 

نسبيا، خالل الفترة نفسها.
الذكية  الهواتف  فيستخدمون  سنا  األصغر  أما 
في   72% غيرهم،  من  أكثر  األخبار  على  للحصول 
 38% بنسبة  مقارنة  عاما  و29   18 العمرية  الفئة 
للبالغين أكثر من 65 عاما، حيث بين االستطالع أن 
الشخصي  الكمبيوتر  يستخدمون  السن  في  الكبار 
سنا  األصغر  يفعله  مما  أكثر  األخبار،  على  للحصول 

بهامش يتراوح بين 34 و23%.
تعمل  الــذي  الوقت  في  االستطالع  هذا  ويأتي 
و»فيسبوك«  »غوغل«  مثل  العمالقة  الشركات  فيه 
األخبار  إليصال  جديدة  طرق  ابتكار  على  و»آبــل« 
على  الخاطئة  المعلومات  انــتــشــار  مــن  والــحــد 

منصاتها.

قالت وزارة الداخلية العراقية إنها كشفت في الشهر 
الماضي وحده ثالث حاالت من االبتزاز الجنسي عبر 
اإلنترنت، لكن الشرطة المجتمعية تحاول مقاربة هذه 
المسألة من زاوية مختلفة، فأقسامها تضم عديدا من 
الشرطيات لتشجيع النساء على تقديم الشكاوى، كما 
تلقت وحداتها تدريبا في التعامل مع العنف الجندري.

ويقول قائد الشرطة المجتمعية، غالب عطية، إن 
بالنسبة  أولوية  هذه  والثقة،  السرية  »توفر  وحداته 
الذي  الشخص  يريده  ما  نطبق  أن  نحاول  إلينا. 
الموضوع من خالل  تعرض لالبتزاز، إن كان بإنهاء 
إلقاء القبض على المبتز أو دون اللجوء إلى المحكمة، 
تمكنت  الموصل،  مدينة  وفي  المحكمة«،  خارج  أو 
الفصل  من  واحد،  أسبوع  خالل  المجتمعية  الشرطة 
في ثالث قضايا ابتزاز جنسي عبر اإلنترنت بالتراضي.

لكن عطية يحذر من أن هذه الممارسات تشهد 
النساء  أن  إلى  مشيرا  وخطيرا«،  واسعا  »انتشارا 
لالبتزاز  يتعرضون  ممن  و70%   60 بين  ما  يشكلن 
الرقمي، وغالبيتهن في بغداد والمحافظات الجنوبية، 
ويشدد على الحاجة إلى سن قانون، وعندها »إذا صدر 

سيخفف هذا األمر«.
وتشهد تلك الممارسات تزايدا في العراق في اآلونة 
األخيرة، في ظل عدم وجود أي رادع في مواجهتها، 
مع  تعاملت  التي  عبدالرضا،  مروة  المحامية  حسب 
عشرات من هذه الحاالت خالل األعوام الثالثة الماضية.
تعد من  للشرطة  مقر  زيارة  إن  عبدالرضا  وقالت 
المحرمات بالنسبة إلى العراقيات اللواتي يخشين أيضا 

أن يكون مبتزهن محميا من قبل نافذين أو عشائر، 
مشددة على أن »غالبية الضحايا ال يردن أن يتقدمن 
بعبع  عن  عبارة  هي  »المحكمة  وتضيف:  بشكوى«، 
عند الناس«، وإذا كان للضحايا ما يكفي من الجرأة 
أنفسهن  يجدن  ما  غالبا  قانوني،  في مسار  للمضي 
في مواجهة سلطة غير مطلعة على قضايا اإلنترنت 

أو طبيعة الجرائم التي قد يتم ارتكابها باستخدامها.
الغي  مثال:  يقول  »القاضي  أن  عبدالرضا  وتوضح 
أن  إلى  مشيرة  أصــال؟«،  الفيسبوك  ما  الفيسبوك، 
المسار في المحكمة يخضع لتقويم القضاة، فبعضهم 
قد يضعها في إطار إرهاب المرأة وتاليا فرض عقوبة 
تتراوح بين السجن ستة أشهر أو اإلعدام، لكن »يمكن 
لقاض آخر أن يراها جريمة سب وقذف تبقى أبسط 

أن  ترى  عبدالرضا  لكن  الغرامة«،  لها  عقوبة 
تغيير  إلى  حاجة  ثمة  بل  يكفي،  لن  ذلك 

اإلعالم  وسائل  تغطية  يشمل  جــذري 
منظمات  وتدريب  المسائل،  هذه 

المجتمع المدني للشابات بشأن 
األمن الرقمي، وحمايتهن في 

حال تقدمن بالشكوى.
الشابة  وتلقت 

ــة  ــ ــال ــ هـــــال رس
تطبيق  ــر  ــب ع
م«  ا نستغر »إ
مجهول  من 
يدعي حيازته 

صورا وتسجيالت خاصة بها، ويهددها بإرسالها إلى 
العراق،  في  تزايدا  يشهد  جنسي  ابتزاز  في  والدها، 
ويضع نساءه تحت رحمة المبتز ومجتمعهن المحافظ، 
كما تلقت رسائل مماثلة عبر مواقع التواصل المختلفة 
مثل »فيسبوك« و»سنابشات« و»إنستغرام«، بعدما 
صورا  وسرقوا  صفحتها  باختراق  مجهولون  قــام 
حميمة لها. وتوضح الشابة أن »بعضهم كان يريد 
أمواال وبعضهم يريد عالقة جنسية حتى لو عبر الهاتف 
في  نساء  وتشكو  االبتزاز«،  لمجرد  والبعض  فقط، 
ابتزاز جنسي  وقوعهن ضحايا ممارسات  العراق من 
أو أشخاص  اإلنترنت من قبل قراصنة رقميين،  عبر 
ربطتهن بهم سابقا عالقات شخصية، تخللها قيامهن 

بإرسال صورهن الحميمة إليهم.
وناشطون  ومحامون  الضحايا  ويعزو 
تلك الممارسات إلى عوامل عدة: مجتمع 
كبير،  حد  إلى  محافظ 

وتحول مواقع التواصل إلى منصة افتراضية للمواعدة، 
وقوانين ال تحمي، وإجراءات أمن رقمي متواضعة تتيح 

النفاذ إلى الحسابات الشخصية.
وتضع تلك التهديدات الضحايا في مواجهة تبعات 
بين  تــراوح  قد  محافظ،  عراقي  مجتمع  في  مدمرة 
وصمهن بالعار، وصوال إلى جرائم الشرف، وفي العام 
والنجمة  األزياء  فارس، عارضة  تاره  الماضي، قضت 
في  عليها  النار  بإطالق  »إنستغرام«،  عبر  المعروفة 
بغداد، في جريمة يرجح أن الدافع خلفها كان أسلوب 
حياة فارس وتحررها، وأتت تلك الجريمة حينها ضمن 
موجة استهداف شابات شهيرات، بينهن مديرتا أبرز 

مركزي تجميل في بغداد.
ويبقى مصيرهن ماثال في ذهن هال، لكن األخيرة 
إلى  اضطرت  لالبتزاز،  الرضوخ  عدم  على  المصممة 
مغادرة البالد في وقت سابق هذا العام، ورغم ذلك: 

»حتى اآلن تصلني تهديدات، الناس ال ينسون«.
وحسب الباحثة في قضايا العنف 
كامل،  رســل  بالجنس  المرتبط 
دفعت الظروف االجتماعية والقيود 
على االختالط بين الجنسين بالعديد 
من اإلناث للجوء إلى مواقع التواصل 
وفي  الشبان،  إلى  والتعرف  للمواعدة 
الشابات  تلجأ  الجنسية،  التربية  غياب 
في بالد الرافدين إلى منتديات افتراضية 
خاصة بهن، للبحث في مسائل مرتبطة 
بالجسد أو البحث عن نصائح من قريناتهن.

سكورسيزي يعود بـ »األيرلندي« 
حظيت أغنية »حرب الكراسي« للفنانة الليبية أسماء سليم إلى نمط أفالم الجريمة

بمتابعة كبيرة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.
سالم  الكبير  الغنائي  الشاعر  كلمات  من  األغنية 
وتوزيع  سليم،  أســمــاء  الفنانة  وألــحــان  التاوسكي، 

الموسيقار محمد القريتلي، وإنتاج شبكة سالم.
تتحدث كلمات األغنية عن الصراع الدائر على السلطة 
العنف  نبذ  إلــى  الجميع  وتدعو  الليبية،  ــراف  األط بين 

والكراهية والتمسك بالسالم.

أغنية »حرب الكراسي« ألسماء سليم تحظى بمتابعة كبيرة

»تويتر« تتيح خاصية اإلخفاء

#هشـتاغ
حذفت »فيسبوك« 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل 
وسبتمبر من هذا العام إلى جانب ماليين المنشورات 

التي تتناول إساءة معاملة األطفال واالنتحار، وفقا آلخر 
تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة، األربعاء، 

يزيد هذا العدد على مثلي عدد الحسابات المزيفة التي 
حذفتها الشركة خالل الفترة نفسها من العام الماضي، 

عندما حذفت 1.55 مليار حساب.
وكشفت أكبر شبكة للتواصل االجتماعي في العالم 

ألول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق 
مشاركة الصور الشهير »إنستغرام«، الذي حدده باحثون 

في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد 
بشأن األخبار المزيفة. وقالت الشركة في تقريرها الرابع 
عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف 

كان أقل في جميع الفئات على »إنستغرام« منه على 
تطبيق »فيسبوك«، الذي استخدمت فيه الشركة في 

البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها.
وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور 

عري األطفال واستغاللهم جنسيا على »فيسبوك« 
و754 ألف منشور على »إنستغرام« خالل الربع الثالث، 
كما أضافت بيانات عن اإلجراءات التي اتخذتها بشأن 

المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات ألول مرة في التقرير، 
وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث 

تصور أو تشجع على االنتحار أو إيذاء النفس، وقالت 
الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضا نحو 4.4 

مليون منشور عن مبيعات المخدرات.

»فيسبوك« تحذف 3.2 
مليار حساب مزيف

أطلق عدد من المدونين ونشطاء المجتمع المدني هاشتاغ »#كلنا_جوهر_
علي« للتضامن مع المدون الليبي جوهر علي الجازوي، الذي جرى اعتقاله 

وضربه وإهانته وحرق هاتفه النقال من قبل مجموعة مسلحة في مصراتة.
ليبيا« نشر فيديو  الجازوي عضو منصة »هنا  المدون جوهر علي  وكان 
عقب القصف الذي تعرضت له مدينة مصراتة، مما أثار غضب المجموعات 

المسلحة بالمدينة.
صورا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الليبية  الصفحات  رواد  ونشر 
للمدون جوهر علي وهو مطروح أرضا، بينما يدوس أحد عناصر المجموعات 

المسلحة بقدمه على صدر جوهر.

انتظره  لطالما  الدردشة  لتطبيق  أنيقا  تحديثا  »واتساب«  إدارة  أصــدرت 
»إكسبريس«  جريدة  وبحسب  العالم،  حــول  مستخدميه  من  الماليين 
تطبيق  على  أجرته  الذي  لـ»واتساب«  الدقيق  التحديث  فإن  البريطانية، 
السرعة  تلك  تختلف  وال  واالستقبال،  اإلرســال  سرعة  من  يرفع  الدردشة، 
من نظام تشغيل آلخر، سواء كان »iOS« لهواتف آيفون، أو نظام تشغيل 

آندرويد.
حتى  صغير،  ألبوم  في  تلقائيا  المرسلة  الصور  يجمع  الجديد  والتحديث 
أضاف  حيث  الدردشة،  يعيق  الذي  األمر  بالصور،  الشات  شاشة  تمتلئ  ال 
»واتساب« هذه الميزة منذ سنوات، لكن المستخدمون كانوا ال يزالوا يعانون 
صعوبة التحدث عبر الصور التي يتم إرسالها وتمتلئ بها صفحة الدردشة. 

لكن األمر انتهى بالتحديث الجديد.
 »stickers« وباإلضافة إلى الصور، يقوم »واتساب« أيضا بجمع الملصقات
ألبومات صغير عندما يتم إرسال أكثر من »ستيكر« تتابعا،  مثل الصور في 
حيث  منفصلة،  نافذة  تحميل  إلى  الصور  مجموعات  فوق  النقر  وسيؤدي 
يمكنك مشاهدة الصور التي تم تجميعها معا بواسطة التطبيق، وإذا كنت 
 ،»gallery« تريد حذف مجموعة صور، يمكنك حذف هذا األلبوم أو المعرض

.»Android«و »iPhone« واألمر سيان ألجهزة
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طبخة جديدة لألزمة الليبية على النيران األميركية
كرة  إلى  الروس«  »المرتزقة  عن  الحديث  تحول  مع 
منذ  المشتعل  الليبي  المشهد  في  تتدحرج  ثلج 
اندالع حرب العاصمة في الرابع من أبريل الماضي، 
أن  نوفمبر   24 في  األميركية  الخارجية  إعالن  جاء 
الوفد األميركي الذي التقى حفتر سعى إلى »تحديد 
الخطوات الواجب اتخاذها توصاًل إلى وقفٍ لألعمال 
البيان  وقال  للنزاع«،  سياسية  تسوية  وإلى  القتالية 
لمواجهة  ملموسة  جهودا  »يشمل  الدعم  هذا  إن 
الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما 

يعود بالفائدة على كل الليبيين«.
األميركي  البيان  مضامين  إن  محللون  ويقول 
توجه  لطبيعة  أقالم  ورؤوس  واضحة  إشارات  أعطت 
العاصمة  حرب  وقف  على  يقوم  الــذي  ــدور،  ال هذا 
والنظر  السياسي،  الحل  إلى  والعودة  طرابلس، 
التي  الرئيسة  واألسباب  )الميليشيات(  موضوع  في 
الخطاب  لهجة  ووصفوا  الحرب«،  هذه  في  تسببت 
السياسي األميركي بأنها تحمل حال وسطا قد يرضي 
طرفي الحرب، وتوفر لهما الخروج منها بوجه أبيض، 
حيث يعتقد كل طرف أنه حقق أهدافه، فالمدافعون 
عن طرابلس سيرون أنهم منتصرون لعدم تمكينهم 
سيرى  واألخير  العاصمة،  دخول  من  حفتر  المشير 
التي بدأها لما طرح موضوعي  الحرب  أنه لوال هذه 
الطاولة  على  الــمــوارد«  و»توزيع  »الميليشيات« 

الدولية، وهذا السيناريو األقرب إلى الحل الواقعي.
ضمن  مراقبين-  -وفق  اللقاء  هذا  وضع  ويمكن 
حكومة  وفد  بمحادثات  التذكير  تعيد  أوسع  مقاربة 
الجاري،  الشهر  األميركية خالل  العاصمة  الوفاق في 

وضم الوفد وزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية 
أميركيين  مسؤولين  مع  ناقشا  حيث  باشاغا،  فتحي 
مكافحة  في  المشترك  التنسيق  منها  مواضيع،  عدة 
وتعود  بل  االقتصاد.  عجلة  دفع  وأيضا  اإلرهــاب، 
بالوراء إلى 15 أغسطس الماضي، حين تعهّد السفير 
بدايات  -في  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي 
توليه مهامه- بـ»العمل من أجل إنهاء فوري للصراع 
في ليبيا«، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام 

منصبه.
كما ينظر المحللون باهتمام بالغ إلى تشكيل هذا 
الوفد من مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، 
إذ ضم نائب مستشار األمن القومي لشؤون الشرق 
والنائب  كوتس،  فيكتوريا  أفريقيا  وشمال  األوسط 
األول لمساعد وزير الطاقة األميركي للشؤون الدولية 
والمشاركة  االستراتيجية  مدير  ونائب  زايس،  ماثيو 
ديميليانو،  ستيفن  العميد  »أفريكوم«  في  والبرامج 
والسفير األميركي في ليبيا ريتشارد نورالند، وهو ما 
يعطي إشارات دالة على أن جميع القضايا ذات الصلة 
باألزمة قد جرى طرحها على طاولة البحث مع حفتر، 

للتوصل لمقاربة »ال غالب وال مغلوب«.
في هذه األثناء، ورغم وصف الكرملين -على لسان 
ناطقه الرسمي- اتهامات الخارجية األميركية لروسيا 
شركات  نشر  خالل  من  ليبيا  في  االستقرار  بزعزعة 
أساس  ال  زائفة  أخبار  بأنها  هناك،  خاصة  عسكرية 
رأوا  الليبي  الشأن  المتابعين  إال أن  لها من الصحة، 
أن العامل الروسي وما قيل عن قلق أميركي بشأنه، 
خرج من دائرة التحليالت الورقية )استنتاجا أو تكهنا( 
بل صار بندا يحتل الصدارة على طاولة االجتماعات 
رفيعة المستوى والمخصصة لبحث الوضع في ليبيا، 
هذا  على  التحرك  إلى  األميركيين  دفع  ما  هو  ولعله 

المستوى، خصوصا أن اللقاء األخير جاء عقب لقاء آخر 
ووزير  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  بين 
خارجية اإلمارات العربية عبداهلل بن زايد وجرى خالله 

بحث الوجود الروسي في ليبيا.
مطلع  ذكرت  تايمز«  »نيويورك  جريدة  وكانت 
من  ــي  روس مقاتل  مئتي  نحو  أن  الــجــاري  الشهر 
مجموعة واغنر، بينهم قناصة، وصلوا إلى ليبيا أخيرا. 
ويعتقد أن المجموعة تابعة ليفغيني بريغوزين حليف 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين. لكن موسكو نفت 
هذه المعلومات »بشكل قاطع« على حد تعبير نائب 
أكد  الذي  ريابكوف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير 
السالم  عملية  مصالح  يخدم  بما  »تعمل  روسيا  أن 
في ليبيا«. كما وصف رئيس لجنة االتصال الروسية 
في طرابلس، ليف دينغوف، التقرير بأنه »غير صحيح 
أن صوت  مراقبون  يلحظ  األثناء،  هذه  في  مطلقا«. 
خفوتا  سجل  قد  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 

إذ لم يسجل  التحركات األميركية،  بالتزامن مع بدء 
مواقف جديدة منذ إحاطته أمام مجلس األمن الدولي 
»إشــراك  إلى  فيها  أشــار  التي  الجاري،  نوفمبر   18
في  خاصة  عسكرية  شركات  من  ومقاتلين  مرتزقة 
خطوط المواجهة في جنوب طرابلس«، مضيفا أنه 
»من الطبيعي أن يؤدي إقحام هؤالء المقاتلين من 
ذوي الخبرة إلى اشتداد حدة العنف«، منبها إلى أن 
»المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل األجنبي تتضح 

بشكل جلي ومتزايد«.
تراجع  فقد  األميركي،  الــدور  عن  ببعيد  وليس 
المقرر  برلين  مؤتمر  ترتيبات  عن  العلني  الحديث 
نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، واقتصر على 
تصريحات غير شارحة صدرت عن األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس في برلين الثالثاء، إذ قال 
إن »المؤتمر سيجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق 
والتمهيد  النار  إطالق  وقف  بهدف  ليبيا  في  بالنزاع 
لعملية سياسية قادرة على إحالل السالم في ليبيا«. 
قد  األخير  األميركي  التحرك  أن  رأوا  متابعين  لكن 
بل  برلين،  لواشنطن في مؤتمر  قويا  يحمل حضور 
قد تشكل الرؤية األميركية المالمح الرئيسة لجدول 

أعمال هذا االجتماع.
على الصعيد العسكري، يتواصل مسلسل تساقط 
أعلنت  إذ  الليبية،  األجــواء  في  العسكرية  الطائرات 
القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( أن 
تابعة  بُعد«،  فيها عن  طائرة غير مسلحة »متحكم 
الخميس  طرابلس  فوق  فقدت  األميركية،  للقيادة 
أعلنت  ليبيا،  السفارة اإليطالية في  الماضي، وكانت 
في 20 نوفمبر، عن تحطم طائرة بريديتور، »متحكم 
ما  قبل  من  الليبية،  األراضــي  على  بُعد«،  عن  بها 
أن  السفارة  وأوضحت  الــجــوي«.  »السالح  سمته 
 Mare Sicuro الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية
)البحر اآلمن(. وسط هذه التطورات المتالحقة، تبقى 
التساؤالت قائمة حول مدى نجاح المقاربة األميركية 
األطراف  جميع  على  حاسم  حل  فرض  في  الجديدة 
المحلية واإلقليمية، ليضع تعهدات السفير األميركي 
في منتصف أغسطس الماضي موضع التنفيذ، أم أن 
األقدار تحمل لليبيين سؤاال صعبا جديدا قد يعطل أي 

حلول تطرح على الفرقاء.

  برلني واشنطن طرابلس وبالعكس

سجل الحضور األميركي في ملف 
األزمة الليبية تطورًا، بعد لقاء وفد 

أميركي )أمني سياسي وعسكري( 
رفيع المستوى يوم األحد الماضي القائد 

العام للجيش، المشير خليفة حفتر، إذ رأى 
محللون أن حصيلة هذا اللقاء الذي عقد في 

العاصمة األردنية عمان، يعكس اهتمام 
واشنطن بالحالة الليبية بعد تقارير تحدثت 

عن وجود عسكري روسي في ليبيا على 
خلفية المعلومات التي تحدثت عن نشاط 
لمجموعة واغنر المعروفة في البالد، ولم 

يكن هذا الحراك واضحًا منذ مكالمة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مع حفتر في 15 

أبريل الماضي، بل وبلور هذا اللقاء صورة 
شبه مكتملة لمالمح التحرك األميركي سواء 

في المرحلة الحالية أو مستقباًل، بعد أن أعقبه 
بيوم واحد لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج مع السفير األميركي ريتشارد نورالند.

< غسان سالمة < ترامب

وسط ترقب فرنسي

»فاغنر« تشعل حربا كالمية بني موسكو وواشنطن

السالم  بتهديد  لروسيا  واشنطن  اتهامات  فجرت 
الجانبين  بين  كالمية  حربا  ليبيا  في  واالستقرار 
واهتماما فرنسيا، بعدما تحدثت أوساط روسية عن 
خلفيات القلق األميركي من نفوذ موسكو في الجهة 
الجنوبية لحلف »ناتو«، بينما دافعت إدارة ترامب عن 

سبب وجود طائراتها دون طيار في األجواء الليبية.
وشككت وكالة »سبوتنيك« الروسية في نسختها 
حقيقة  في  األربــعــاء،  اإلنجليزية،  باللغة  الناطقة 
المفترض  الروسي  الوجود  على  واشنطن  اعتراض 
»الخوف  سببه  أن  أكدت  لكن  إنسانية،  أسس  على 
من قيام روسيا بتأسيس قاعدة على الجهة الجنوبية 
لحلف )ناتو(، أو تنظيف الفوضى التي تصنعها أميركا 

بطريقة أو بأخرى«.
تغيير  رعاية  تناست  المتحدة  الواليات  إن  وقالت 
من  حالة  في  لتتركها   2011 العام  ليبيا  في  النظام 
الوجود  على  اآلن  لتحتج  األهلية،  والحرب  الفوضى 
بزعزعة  وتتهمها  هناك  روسية  لقوات  المزعوم 

استقرارها.
لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  تصريح  ووصفت 
ديفيد  األميركية  الخارجية  وزارة  في  األدنى  الشرق 
وجود  إن  للصحفيين  قال  حيث  بـ»الباطل«،  شينكر 
قوات روسية »يثير شبح وقوع إصابات واسعة النطاق 

بين السكان المدنيين«.
وعلقت »سبوتنيك« -المملوكة للدولة الروسية- 
أن اهتمام شينكر بأرواح المدنيين الليبيين ورفاههم 
الواليات  أن  إلى  بالنظر  خــاص،  بشكل  مؤثر  أمر 
وراء  وقفت  التي  القوى  من  واحدة  كانت  المتحدة 

عملية تغيير النظام الليبي في العام 2011.
وذكرت بما أوردته شبكة »سي إن إن« اإلخبارية 
يدعمون  الذين  الــروس  »المرتزقة  أن  األميركية 
دون  أميركية  طائرة  أسقطوا  ربما  الوطني  الجيش 
بمصادر  مستشهدين  الماضي،  األســبــوع  طيار 
مجهولة من )بنتاغون(«، معقبة: »لم تتراجع الشبكة 
حتى بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي مسؤوليته 

بنفسه يوم اإلثنين عن إسقاطها«، وفق تعبيرها.
الروسية،  الرئاسة  باسم  الناطق  أن  إلى  يشار 
دميتري بيسكوف، قال إنه ال يحق لعديد من الدول 
الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا، بعد أن 

دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي.
مساعد  قاله  ما  األربعاء،  إن«،  إن  »سي  ونقلت 
وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بوزارة الخارجية 
بأعداد  »فاغنر«  قوات  تنشر  روسيا  بأن  للصحفيين 

كبيرة لدعم المشير خليفة حفتر.
وفد  اجتماع  من  أيــام  بعد  تصريحاته  ــاءت  وج
أميركي رفيع المستوى مع حفتر يوم األحد »لمناقشة 
الخطوات الكفيلة بوقف األعمال القتالية وحل سياسي 
للصراع الليبي«، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية 

صدر اإلثنين.
بالبيت  القومي  نائب مستشار األمن  الوفد  وضم 

األبيض فيكتوريا كوتس، باإلضافة إلى ممثلين كبار 
من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والجيش األميركي.

الواليات  دعم  المسؤولون  »أكد  البيان:  وأضاف 
الترابية،  وسالمتها  ليبيا  سيادة  الكامل  المتحدة 
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغالل روسيا الصراع 

على حساب الشعب الليبي«.
وقال شينكر: »نحن منخرطون في محاولة إليجاد 
مع  سياسية  مشاورات  ونجري  دبلوماسي...  حل 
األميركية  الحكومة  »مسؤولي  أن  مضيفا  الجميع«، 

تحدثوا لفترة طويلة مع حفتر«.
وحسب »سي إن إن« يعتقد الجيش األميركي أن 
إسقاط  عن  مسؤولين  كانوا  ربما  الروس  المرتزقة 
طائرة عسكرية أميركية دون طيار، أثناء تحليقها فوق 
من  اثنان  قاله  ما  وفق  الماضي،  األسبوع  طرابلس 

مسؤولي الدفاع األميركيين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان المرتزقة الروس 
هم المسؤولون قال المتحدث باسم القيادة األفريقية 
»نحن  األميركية:  للشبكة  هيرينج،  نيت  »أفريكوم« 
غير قادرين على تقديم مزيد من التعليقات، ألن هذا 

الحادث قيد التحقيق«.
كانت القيادة األفريقية قد ذكرت سابقا أن عمليات 
»مواجهة  إلى  تهدف  هناك  طيار  دون  الطائرات 
بشكل  تنسيقها  ويتم  ليبيا،  في  اإلرهابي  النشاط 
المناسبين«.  الحكوميين  المسؤولين  مع  كامل 
مقاتلي  السابق  في  »أفريكوم«  قوات  واستهدفت 
»داعش« و»القاعدة« في غارات بطائرات دون طيار 

في ليبيا.
وقال رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
غسان سالمة، لمجلس األمن الدولي في وقت سابق 
الطائرات دون  أن عمليات  الشهر: »نعتقد  من هذا 

طيار تسيرها أطراف خارجية في النزاع«.
في المقابل انتقلت ردود الفعل إلى باريس، حيث 
االجتماع  إلى  األربعاء،  الدولية،  فرنسا  إذاعة  أشارت 
الذي قالت إنه األول من نوعه بين حفتر ومسؤولين 
على  السيطرة  حرب  بداية  منذ  األميركية  باإلدارة 

طرابلس في أبريل الماضي.
لكن  االجــتــمــاع،  مكان  عــن  الكشف  يتم  ولــم 
تظهر  محايدة  غرفة  في  التقطت  التي  الصورة 
الوفد األميركي بما في ذلك فيكتوريا كوتس، نائب 
مقابل  األبيض،  البيت  في  القومي  األمن  مستشار 

صورة حفتر وفق اإلذاعة الفرنسية.
وكانت المحادثات جرت حول وسائل تحقيق وقف 
األعمال العدائية من أجل »تسوية نهائية للنزاع في 
الميليشيات  من  للتخلص  الملموسة  والجهود  ليبيا 
والعناصر المتطرفة، وأيضا توزيع الموارد بين جميع 
الليبيين، وهما نقطتان تم فرضهما كشرط من قبل 

حفتر قبل حرب طرابلس«، حسب المصدر ذاته.
اعتبر  ليبي  لبرلماني  تصريحا  اإلذاعــة  ونقلت 
روسيا  بشأن  القلق  في  مخطئة  المتحدة  »الواليات 
في  يساعدنا  من  كل  مع  نعمل  نحن  ليبيا...  في 

التخلص من اإلرهاب«.

< اجتماع سابق لدول االحتاد اإلفريقى

ماذا وراء إخفاق األفارقة في تعيني بديل لسالمة؟
»خليفة  تعيين  في  األفارقة  إخفاق  قضية  الحت 
واشنطن  ووقوف  أسرارها  ببعض  سالمة«  لغسان 
انتقدت  وقت  في  المقترح  إجهاض  وراء  وباريس 
التعاون  عدم  ليبيا  حول  المستوى  رفيعة  اللجنة 
بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة »رغم الوعود 
وممثله  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  المتكررة« 
الخاص في ليبيا، حيث تسعى لعقد اجتماع مشترك 

لتهيئة ظروف وقف االقتتال بطرابلس.
ديبي،  إدريس  تشاد،  رئيس  تصريحات  وتبرز 
عرقلة قوى دولية كبرى لم يسمها، مسعى االتحاد 
األفريقي لتعيين الرئيس الموريتاني السابق محمد 
المسار  أن  ليبيا  إلى  خاصا  مبعوثا  عبدالعزيز  ولد 
عائقا  وقف  للجدل  المثير  األخير  لهذا  التاريخي 
االتحاد  اتصل  حيث  األممي،  المنصب  تقلده  أمام 
ولد  محمد  بالرئیس  المتحدة  واألمم  األفریقي 
عبدالعزیز كمبعوث وحيد ومشترك في ليبيا لكن 
تم إسقاط المقترح دون توضیحات رسمیة حسب 

مصادر دبلوماسية.
فرنسا  ــوف  وق المراقبون  من  عــدد  ويوضح 
عبدالعزيز  ولد  رفضهما  وراء  المتحدة  والــوالیات 
أغسطس   2 في  الرئاسية  ــه  والیت انتهت  الــذي 
اإلدارة  في  البلدان  ھذه  دور  بسبب  الماضي؛ 
الساحل.  منطقة  في  األمنية  لألزمة  الجيوسياسية 
األفريقي  االتحاد  طلب  إلى  غربية«  »قوى  وتنظر 
كونه  االستفهام  بعين  مشترك  مبعوث  بتعيين 
ومنذ بداية النزاع في ليبيا ظل غائبا وغير موجود، 
وصرح  فقط.  المجاورة  تونس  في  ممثلية  ولديه 
مسؤول موریتاني سابق في األمم المتحدة، أحمدو 
ماضي  بأن  محلية  إعــالم  لوسائل  عبداهلل،  ولد 
ليس   2008 العام  في  السلطة  تولى  الذي  الرجل 
في صالحه؛ ألن الهيئة ال تستطیع تحمل تعیین 
رئیسین  بإسقاط  تفاخر  الذي  عبدالعزیز  ولد 

منتخبین دیمقراطیا.
اتهمت  السنوسي  العنود  فإن  وفضال عن ذلك 
تعهداتها  بكل  أخلت  بأنها  الموريتانية  الحكومة 
المخابرات  رئيس  والدها  يخص  ما  في  السابقة 
الليبية السابق عبداهلل السنوسي. وقالت في العام 
ضمن  الموريتاني  المالية  وزير  تواجد  إن   2017
الفريق الذي قام بتسليم والدها للسلطة الجديدة 
صفقة  وجــود  على  واضحا  دليال  يُعد  ليبيا،  في 
تسليم  لقاء  أمواال  الموريتانية  الحكومة  وتسلم 
في  توقيفه  تم  السنوسي  بأن  علما  السنوسي، 

موريتانيا في مارس 2012.
تسليمه  قبل  يردد  عبدالعزيز  ولد  محمد  وظل 
اتخاذ  قبل  موريتانيا«  في  محاكمته  »ينبغي  بأنه 
قرار حول إمكانية ترحيله.وقال إن »السنوسي لديه 
مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته 
لدخوله البالد بهوية مزورة«. وأضاف »جواز السفر 
الذي دخل به السنوسي إلى موريتانيا ليس مزورا 
لكنه يذكر أنه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك 

ينبغي أن يحاكمه القضاء الموريتاني«.
مسؤول  بتصريحات  الحقا  العام  الرأي  ليتفاجأ 

فعال  »غــادر  السنوسي  أن  فيها  يؤكد  موريتاني 
موريتانيا«، وذلك بعد إعالن التلفزيون الحكومي أن 

نواكشوط قامت بتسليمه إلى ليبيا.

أفريقيا لن تعرف السالم
مقنعة  تكن  لم  األفريقي  االتحاد  إبعاد  مبررات 
جان  الكونغولي،  الخارجية  الشؤون  لوزير  بالنسبة 
رفيعة  اللجنة  بالده  ترأس  الذي  جاكوسو،  كلود 
المستوى حول ليبيا، إذ أعرب عن أسفه إلهدار وقت 
طويل في عدم التعاون بين االتحاد األفريقي واألمم 
المتحدة »رغم الوعود المتكررة لألمين العام لألمم 
»هذا  قائال:  ليبيا«.  في  الخاص  وممثله  المتحدة 
ومكانة  دور  مسألة  متكرر  بشكل  يطرح  الموقف 

االتحاد األفريقي في تسوية األزمة الليبية«.
ودعا رئيس الدبلوماسية الكونغولية في اجتماع 
بمنتدى داكار للسالم واألمن بالسنغال »إلى العمل 
حيال  المبادرات  لمختلف  أفضل  تنسيق  أجل  من 
هذه  في  تهميشها  يمكن  ال  أفريقيا  ألن  ليبيا، 

القضية التي تهمها أواًل«.
أفريقيا  في  واألمن  السالم  قضية  بتعقد  وذّكر 
تسوية  تتم  لم  دام  »ما  موضحا:  األزمــة،  بسبب 

الوضع في ليبيا، فإن أفريقيا لن تعرف السالم«.
وأشار جان كلود جاكوسو إلى أن اللجنة الرفيعة 
المستوى تخطط لعقد اجتماع بين األمم المتحدة 
أجل  وقت ممكن من  أقرب  في  األفريقي  واالتحاد 

تهيئة الظروف لوقف األعمال القتالية في ليبيا.
إقامة  أيضا  الملح  الكونغولي »من  الوزير  وقال 
جسور حقيقية للتعاون بين األمم المتحدة واالتحاد 
يسمح  أن  يجب  النهج  هذا  أن  مضيفا  األفريقي«، 
عقد  إلى  الحاجة  تأكيد  بـ»إعادة  القارية  للمنظمة 
كشرط  األطــراف  بين  الشامل  المصالحة  مؤتمر 

أساسي قبل تنظيم االنتخابات«.

بسبب  الــوضــع  تعقيدات  مــن  الــرغــم  وعلى 
كلود  جان  شدد  األطــراف،  جميع  من  التدخالت 
األطراف  إلقناع  العمل  في  االستمرار  أهمية  على 
في  واالنخراط  الفور  على  القتال  بوقف  المتحاربة 

طريق الحوار.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعلن عن اجتماع عاجل في 
العاصمة اإلثيوبية بين األطراف الرئيسية في األزمة 

الليبية دون أن يحدد تاريخا دقيقا له.
الكونغولية:  الدبلوماسية  رئيس  واستطرد 
داخل  والتضامن  الوحدة  إظهار  إلى  أيضا  »نحتاج 
االتحاد األفريقي، وداخل اللجنة الرفيعة المستوى، 
يتوقف  ولم  نتخذها«.  التي  المبادرات  تنجح  حتى 
الوزير عن ذكر الجهود التي بذلت منذ إنشاء اللجنة 
الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي والمعنية 
للحوار  شامل  منتدى  لتنظيم  الليبية،  باألزمة 

والمصالحة، قبل إجراء انتخابات.
ولفت إلى عقد سبع جلسات للجنة في برازافيل 
المؤتمرات  في  المشاركة  وكــذا  أبابا؛  ــس  وأدي
لم  المبادرات  هذه  كل  لكن  ليبيا،  حول  الدولية 

تستطع إحالل السالم حتى اليوم.

احتجاج تونسي وانتقاد جزائري
وانتقل االحتقان من إقصاء دول الجوار الليبي في 
مجلس  رئيس  إلى  األزمة  لحل  الدولية  المبادرة 

ظهور  أول  في  الغنوشي،  راشد  التونسي  الشعب 
له منذ تعيينه لينقل حرص تونس على المشاركة 
المرتقب عقده خالل  ليبيا  برلين حول  في مؤتمر 
الشهر المقبل. وخالل اجتماع رئيس مجلس النواب 
أكد  فنارا،  لورنزو  تونس،  لدى  إيطاليا  سفير  مع 
الغنوشي أن »استقرار ليبيا وسالمة شعبها الشقيق 

يعد في صدارة اهتمام تونس«.
نفس  على  تقف  تونس  أن  الغنوشي  وأضــاف 
المسافة من طرفي الخالف في ليبيا، مبينا أن الحل 
وتغليب  الحوار  على  يقوم  سلميا  يكون  أن  يجب 

العقل على الحلول العسكرية.
السفير  عن  التونسي  البرلمان  بيان  ونقل 
في  تونس  دور  »أهمية  على  تأكيده  اإليطالي 
الحكومة  أن  إلى  مشيرا  ليبيا«،  في  الخالف  حل 
حل  في  رئيسيا  طرفا  تونس  »تعتبر  اإليطالية 
المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي مشاركتها في 

مؤتمر برلين«.
انتخابية  حملة  تجرى  التي  الجزائر  في  بينما 
ديسمبر   12 ــوم  ي الرئاسي  للموعد  ممهدة 
الحر  المرشح  اعتبر  المقبل بين خمسة مرشحين، 
الجزائر  دعوة  عدم  تبون  عبدالمجيد  لالنتخابات 
يشكل  أنه  ليبيا  حول  لألمن  ميونخ  مؤتمر  إلى 

دليال على تراجع دور الدبلوماسية في بالده.
أن  فليس،  بن  علي  المرشح  أشــار  حين  في 
إحداث  حول  مقترحا  يتضمن  الرئاسي،  برنامجه 
مجلس أمن قومي، معني بالملفات الكبرى بدول 
الجوار، مضيفا في حديثه إن دول الجوار مثل ليبيا 

التي تعيش أوضاعا غير مستقرة محتاجة للحوار.
في  الرئاسية  لالنتخابات  المرشح  ــح  وأوض
ستعتمد  للجزائر  الخارجية  السياسات  أن  الجزائر 
وستدعم  الغير،  شــؤون  في  التدخل  عدم  على 

سيادة الدول وشؤونها الداخلية.

مراقبون: الوالیات المتحدة وفرنسا وراء 
رفض الرئيس الموریتاني السابق ولد 

عبدالعزیز

الوسط - عبدالرحمن أميني

الجزائر–الوسط

القاهرة– الوسط
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بالتزامن مع إعالن القدرات االستيعابية للجامعات في »الفرصة الثانية«

خطة النشاط املدرسي على مائدة »تعليم الوفاق«
العصر  في  المدرسي  النشاط  أهمية  مؤكًدا 
المفوض  التعليم  وزير  استعرض  الحالي، 
الثالثاء،  عماري،  محمد  الوفاق،  حكومة  في 
الدراسي  للعام  المدرسي  النشاط  خطة 
»2019-2020«، والهيكل التنظيمي الداخلي 
النشاط  ومكاتب  المدرسي،  النشاط  إلدارة 
منسقي  دور  وتفعيل  التعليم،  بمراقبات 

النشاط بالمؤسسات التعليمية.
لمديري  األول  االجتماع  في  عماري  وقال 
مكاتب النشاط المدرسي في البلديات خالل 
العام الدراسي الجديد، إن النشاط المدرسي 
أصبح جزًءا مكماًل للعملية التعليمية، وتزداد 
أهميته في ظل الظروف التي تعيشها البالد. 
ونوه الوزير بأن العام الدراسي 2020-2019 
والتفتيش  المدرسي  النشاط  عام  سيكون 
التربوي، معقًبا: »سنبذل كل الجهود وتقديم 
إدارة  في  االجتماع  ُعقد  إلنجاحه«.  الدعم 
بحضور  الوزارة،  بديوان  المدرسي  النشاط 
ورئيس  جمعة،  عادل  التعليم  وزارة  وكيل 
من  وعدد  القبالوي،  محمد  الطلبة  اتحاد 
قيادات التعليم، حسب بيان »تعليم الوفاق«، 
على صفحتها في موقع التواصل »فيسبوك«.

جاء ذلك بالتزامن مع إعالن وزارة التعليم 
االستيعابية  القدرات  الوفاق  حكومة  في 
الناجحين  للطلبة  ستعرض  التي  بالجامعات، 
يتم  لم  الذين  الماضي،  الدراسي  العام  في 
إلطالق  استعدادا  وذلك  بعد،  تنسيبهم 
للكليات  التنسيب  من  الثانية  الفرصة 
التابعة  العليا  والمعاهد  والكليات  الجامعية 

للتعليم التقني.
مساء  التسجيل  باب  الوزارة  وفتحت 
من  السادسة  في  يقفل  أن  على  الثالثاء، 
وذلك  المقبل،  ديسمبر   5 الموافق  الخميس 
موقع  على  عبر صفحتها  نشرته  بيان  حسب 

»فيسبوك«.
ويحق للطالب »الناجحين في الدور الثاني، 
والناجحين في الدور األول الذين لم يشتركوا 
يتحصلوا  ولم  اشتركوا  أو  التنسيب،  في 
القدرة  إلى  نظرا  رغباتهم  وفق  مكان  على 
الثانية،  الفرصة  في  التسجيل  االستيعابية« 

جرى  أنه  إلى  الوزارة  ولفتت  البيان.  حسب 
سيتم  سري  رقم  على  تعتمد  آلية  استحداث 
لضمان  شفرته،  عبر  طالب  كل  إلى  إرساله 
إال من  المنظومة  إلى  الدخول  إمكانية  عدم 

قبل الطالب نفسه.
تنسيبه  تم  الذي  بالطالب  يتعلق  ما  وفي 
بها،  الدراسة  في  يرغب  وال  الكليات  بإحدى 
أوضح البيان، أنه سيتم تعميم نموذج خاص 
ويوقع  يمأل  أن  على  التنسيب،  عن  بالتنازل 
حضرات  قبل  من  ويعتمد  الطالب،  قبل  من 
والمعاهد  بالجامعات  العامين  المسجلين 
الفايبر  غرفة  طريق  عن  ويرسل  العليا، 
مشيرا  بالتنسيب،  الخاص  الطلبة(  )تنسيب 
نفس  استخدام  باإلمكان  »كذلك  أنه  إلى 
في  بتظلم  طالب  تقدم  حالة  في  النموذج 

نتيجة التنسيب في الفرصة األولى«.

كان وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد 
جدول  تعديل  الجمعة،  أعلن،  قد  عماري 
سنوات  لطلبة  واالمتحانات  الدراسة  مواعيد 
التعليم  بمرحلتي  العامة  والشهادات  النقل 
الجاري،  الدراسي  للعام  والثانوي  األساسي 
الجديد  الدراسي  العام  بدء  موعد  محددا 
2021/2020 لجميع مراحل التعليم األساسي 

والثانوي، ليكون في 6 سبتمبر المقبل.
أكتوبر   13 يكون  أن  على  القرار  ونص 
مراحل  لجميع  الدراسي  العام  بداية  موعد 
التعليم األساسي والثانوي في المراقبات التي 
المقرر،  موعدها  في  الدراسة  فيها  انتظمت 
وعلى أن يكون 17 نوفمبر هو موعد بداية 
فيها  تنتظم  لم  التي  المراقبات  في  الدراسة 

الدراسة في الموعد المقرر.
ووفق القرار، تجرى امتحانات نهاية الفصل 

 2 من  النقل  سنوات  لجميع  األول  الدراسي 
عطلة  تبدأ  أن  على   ،2020 فبراير   13 إلى 
نصف السنة الدراسية من 16 إلى 27 فبراير 
المقبل، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع 
وينتهي   ،2020 مارس   1 في  النقل  سنوات 

في 4 يونيو.
الثاني  الدراسي  الفصل  امتحانات  وتجرى 
تجرى  أن  على  يونيو،   18 إلى   7 من  للنقل 
امتحانات الدور الثاني في الفترة من 19 إلى 

29 يونيو 2020، حسب القرار.
لشؤون  الوزارة  وكيل  أوضح  ومن جهته، 
الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، أن وضع 
على  واالمتحانات  الدراسية  المواعيد  جدول 
مراقبي  مع  مشاورات  بعد  جرى  النحو،  هذا 
التعليم بالبلديات، وبناء على توصيات اللجنة 
المشكلة من مركز المناهج التعليمية والبحوث 

التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي 
والمركز الوطني لالمتحانات وإدارتي التعليم 

األساسي والثانوي.
التعليم  مراقبة  عقدت  قريب،  سياق  في 
في بلدية بني وليد، الثالثاء، اجتماعا موسعا 
خصص لمناقشة آلية حصر المالك الوظيفي 
التعليمية  بالمؤسسات  العام  واالحتياطي 
والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية 

في البلدية.
وضم االجتماع مراقب التعليم ببني وليد، 
خالد سالم أبوحمرة، ومدير مكتب التخطيط، 
ومدير مكتب شؤون رياض األطفال، ومدير 
ومدير  األساسي،  التعليم  شؤون  مكتب 
ورئيس  الثانوي،  التعليم  شؤون  مكتب 
قسم  ورئيس  األداء،  وتقييم  المتابعة  قسم 

االحتياط العام بالمراقبة.

واإلعالم  التواصل  مكتب  مدير  وأوضح 
صالح  عمر  وليد،  ببني  التعليم  بمراقبة 
ناقشوا  المجتمعين  أن  لـ»الوسط« 
المكاتب  عمل  تواجه  التي  الصعاب  أبرز 
بالمدينة  التعليمية  والمؤسسات  واألقسام 
والمشاكل  الدراسة  سير  حول  ومالحظاتهم 
في  سيما  ال  حلحلتها،  وسبل  تعترضها  التي 
التعليمية  والمستلزمات  بالوسائل  يتعلق  ما 
واالكتظاظ الطالبي بالمدارس والعجز القائم 
ببعض التخصصات، إضافة إلى متابعة عمل 

المالك الوظيفي.
أيضا  ناقش  االجتماع  أن  صالح  وأضاف 
الوظيفية  المالكات  وتطليق  حصر  آلية 
مراقبة  بأن  منوها  التعليمية،  بالمؤسسات 
لجنة  أهمها  لجان  عدة  ستشكل  التعليم 

التسليم والتسلم والمراجعة والتدقيق.

مببادرة شبابية

حملة ملساعدة النازحني 
في »سوق الجمعة«

الجمعة،  سوق  منطقة  في  الشباب  من  عدد  أطلق  كبير،  إقبال  وسط 
الثالثاء، حملة لمساعدة العائالت النازحة، التي تقطن في عمارات طريق 

السكة، حيث تفتقر إلى كثير من المستلزمات األساسية.
ودعا القائمون على تلك الحملة األهالي إلى التبرع بما يمكنهم، حتى 
»األبواب والنوافذ«، التي ستستخدم في تجهيز مساكن النازحين، حسب 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  الجمعة،  سوق  بلدية  صفحة  على  بيان 

»فيسبوك«.
نقل  »سيارة  توفير  في  أيضا  بالمساعدة  األهالي  البيان  وطالب 
كبيرة وأخرى متوسطة، ومواد تنظيف، وأخشاب وصبات لغلق النوافذ، 
ومسامير صلب ومعدات تستخدم في أعمال النجارة وتركيب األخشاب، 
إضافة إلى أفرشة وبطاطين«، منوها بـ»عدم استقبال مبالغ كتبرعات، 
المستلزمات  لشراء  الحملة  على  القائمين  مع  التواصل  سيتم  ولكن 

السابقة«.
لدى  المتحدة  األمم  مبعوث  كشف  الماضي،  الشهر  إحاطته  وخالل 
 128 أكثر من  فرار  عنها  نتج  العاصمة«  أن »حرب  ليبيا غسان سالمة، 
135 ألف مدني ما زالوا عالقين  ألفا من ديارهم، مشيرا إلى أن هناك 
في المناطق التي تشكل الخطوط األمامية للقتال، إضافة إلى 270 ألفا 

آخرين يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب.
ورغم إعالن هيئات محلية ودولية تقديم مساعدات للنازحين الذين 
انتقلوا من مواقع االشتباكات إلى مناطق داخل العاصمة ومدن أخرى، 
أمر  والملبس  والشراب  والطعام  للسكن،  مكان  على  حصولهم  فإن 
عسير؛ فالذين لم يتمكنوا من الحصول على مساعدات األصدقاء واألهل 

اضطروا إلى اإلقامة في مواقع ليست مؤهلة لإليواء.

< اجتماع مسؤولي مراقبة التعليم في بني وليد< لقاء وزير »تعليم الوفاق« محمد عماري مع عدد من قيادات الوزارة

دعوات شعبية في أجدابيا لرفض االستثناءات في إزالة العشوائيات

من  عدد  عبر  القانون،  فرض  تأييدهم  معلنين 
رفضهم  عن  الثالثاء،  أجدابيا،  في  المواطنين 
التي  اإلزالة  حملة  خالل  »استثناءات«  تطبيق 
ينفذها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة 
بـ»عدم  مطالبين  أيام،  منذ  األمنية  واألجهزة 
إزالة  حملة  من  جهة  أو  شخص  أي  استثناء 

العشوائيات« المخالفة للقانون في المدينة.
إنه  لـ»الوسط«  علي  عبداهلل  المواطن  وقال 
يؤيد دولة القانون، لكنه شدد على ضرورة »أن 
يطبق على الجميع وال يستثنى منه أحد، خصوصا 
مشيرا  العشوائية«،  للمواقع  اإلزالة  عمليات  من 

إلى »مواقع في وسط المدينة معتدى عليها«.
السلبية  الظواهر  مكافحة  جهاز  علي  وطالب 
والهدامة واألجهزة األمنية بضرورة االنتقال إلى 
التجارية  بالمحال  أسوة  وإزالتها،  المواقع  تلك 
المخالفة للقانون األخرى، التي أزالوها في األيام 

الماضية.
إزالة  حملة  خليفة  محمد  المواطن  ووصف 
وكانوا  »ممتازة  بأنها  بالمدينة  العشوائيات 
ينتظرونها من الجهات العسكرية واألمنية، لكن 

ذلك لم يحدث«، آمال بأن تقوم تلك الجهات مع 
والهدامة  السلبية  الظواهر  مكافحة  جهاز  قدوم 
»بواجبهم حيال المخالفين للقوانين دون تمييز 

في عمليات إزالة المباني العشوائية«.
إلى  »الوسط«  إلى  حديثه  في  خليفة  ولفت 
ومقاهي  وعمارات  مناسبات  قاعات  »هناك  أن 

ولم  قانوني  غير  بشكل  الدولة  أراضي  تستغل 
يتم إزالتها، كما أزيلت المحال التجارية الصغيرة 
أجدابيا،  والتراخيص  المرور  لقسم  المجاورة 

وأخرى في شارع التخفيضات«.
وطالب عدد آخر من المواطنين عبر »الوسط« 
رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، إمبارك 
المواقع  بأسماء  كامل  ملف  بتقديم  المنفي، 
على  أصحابها  اعتدى  التي  للقانون،  المخالفة 
إلى جهاز مكافحة  الدولة دون وجه حق  أراضي 
بالتعامل  يقوم  حتى  والهدامة  السلبية  الظواهر 

معها وإزالتها.
السلبية  الظواهر  مكافحة  جهاز  وأطلق 
والهدامة حملة أمنية موسعة إلزالة العشوائيات 
أغلقت  التي  أجدابيا،  مدينة  وأزقة  شوارع  داخل 
للشارع  مضايقة  في  أصحابها  وتسبب  شوارعها 

العام بالمدينة.
ودعا جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة 
العون  يد  تقديم  إلى  بالمدينة  المواطنين 
الجهاز، وتمكينه من تأدية أعماله  والتعاون مع 
للقانون  المخالفة  العشوائية  المواقع  إزالة  في 
حملة  أن  مؤكدا  الدولة،  إلى  ملكيتها  وإعادة 
ممتلكات  على  اعتدى  أحدا  تستثني  »لن  اإلزالة 

الدولة في أجدابيا«.

أجدابيا - صالح ناصف

<  إزالة أحد المبانى العشوائية فى أجدابيا

الظهرة  حقل  في  العاملون  يأمل  وقت  في 
النفطي، الذي يقع جنوب غرب سرت، بإعادة 
موظفي  كبار  من  واحدا  فإن  فيه،  العمل 
واألمانة  بالشجاعة  لهم  المشهود  الحقل 
تجربته  إلى  مستندا  لهم،  مشجعا  يقف 
التي  الشديدة  االضطرابات  خالل  الملهمة 

شهدتها البالد في العام 2011.
إلى  ينتمي  الذي  الكاسح،  علي  الموظف 
منطقة زلة التي تتبع بلدية الجفرة، استطاع 
البقاء في حقل الظهرة وتأمينه بالكامل منذ 
حيث  ذاته،  العام  نهاية  إلى   2011 فبراير 
تمكنت شركة الواحة من إعادة اإلنتاج، بعد 
الجديدة وقتها مهامها،  تسلم لجنة اإلدارة 
موقع  على  الشركة،  حساب  ذكر  ما  حسب 

»فيسبوك«، الثالثاء.
من   2011 فبراير  منذ  الكاسح  وتمكن 
تأمين الحقل والمحافظة على أصول االمتياز 
المرافق  جميع  وتأمين  محطاته،  بكامل 
والورش والمخزن، »الذي لم ينقص منه أي 
وذلك  الثمن،  باهظة  ثابتة  أصول  أو  مواد 
بدعم من إدارة شركة الواحة ولجنة الطوارئ 
ومراقبي الحقل وعدد من أبناء منطقة زلة«. 
وقالت الشركة إن الكاسح »تمكن من إرسال 

150 سيارة وجميع اآلالت الثقيلة وما يمكن 
حفظ الحقل وتأمينه وقام بعمليات لوجستية 
زلة  شباب  من  جبار  تطوعي  بعمل  ضخمة 

وبإشرافه المباشر«.
في  العمل  إلى  الموظفين  عودة  وبعد 
الحقل في نهاية العام 2011، وجدوا غرفهم 
ومقتنياتهم كما تركوها لمدة تسعة أشهر، 
األحداث  من  الرغم  على  تام،  أمان  في 
في  الفترة  تلك  في  وقعت  التي  الصعبة 
عطل  حدوث  فيها  بما  البالد،  أنحاء  جميع 
الكهرباء  وانقطاع  الغازية  بالتوربينات  فني 
واألمن في كامل المنطقة، فضال عن الفراغ 
وقطاع  المخربين  وانتشار  الكبير  األمني 
أن  وبعد  »اليوم،  الشركة:  وتابعت  الطرق. 
يتمنى  والدمار  والعبث  الخراب  أيادي  طالته 
القدامى، وأن  لزمالئه  التوفيق  الكاسح  علي 
ظل  في  الحقل  تشغيل  إعادة  من  يتمكنوا 
القاهرة  والظروف  الضخمة  التحديات  هذه 
العام  وخالل  والموارد«.  األمن  في  من شح 
الحقل لهجمات من مسلحي  2015، تعرض 
تنظيم »داعش«، ومجموعات مسلحة أخرى، 
وسرقة  الحقل  على  للسيطرة  محاولة  في 

اإلنتاج.

توزيع اإلنسولني في سبها

»الوطني ملكافحة األمراض«: أطباء 
لعالج مرضى اللشمانيا في تاورغاء

بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، أعلن المركز 
جلدية  أطباء  توافر  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
لعالج مرضى اللشمانيا، بالمقر الموقت لمستشفى 
تاورغاء العام. وحسب بيان نشره المركز، اإلثنين، 
يومي  بالمستشفى  يوجدون  الجلدية  أطباء  فإن 
الفترة من  أسبوع، في  والخميس من كل  الثالثاء 
الثالثاء،  أيام  مساًء  الرابعة  وحتى  ظهًرا  الواحدة 
أيام  ظهًرا  الثانية  وحتى  صباًحا  العاشرة  ومن 

الخميس.
عيادة  افتتاح  مصراتة  فرع  المركز  أعلن  كما 
بمحيط  اللشمانيا  مرضى  لعالج  مقره  في  خاصة 
المدينة. ومن الصعب تحديد مؤشر معين إلحصاء 
التقديرات  حسب  ولكن  بـ»اللشمانيا«،  المصابين 
في  المرضى  عدد  يبلغ  المتوافرة  واإلحصاءات 
من  إصابة،  ألف   100 نحو  األخيرة  الثالثة  العقود 
بينها نحو عشرة آالف حالة سجلت السنة الماضية. 

حسب مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض.
المستشفى  مدير  أرسل  أسبوعين،  وقبل 
المدن  مختلف  من  األطباء  كل  إلى  استغاثة  نداء 
عالج  في  ومشاركتهم  العون  يد  لمد  والمناطق، 
المرض، الذي انتشر في المدينة من جديد، الفًتا 

منظمة  من  معهم  المتعاونين  األطباء  أن  إلى 
»أطباء بال حدود« ال يتعاملون مع مرضى اللشمانيا 

ويعالجون الحاالت المرضية األخرى.
األطباء  نقص  من  المستشفى  مدير  وشكا 
واألدوية والمستلزمات الطبية، الفتا إلى أن حاالت 
اإلصابة بالمرض بلغت 800 حالة منذ شهر أبريل 
الماضي وحتى مطلع أكتوبر، كان من بينهم رئيس 

المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.
في السياق نفسه، أعلنت إدارة الخدمات الصحية 
بمرضى  الخاص  اإلنسولين  عالج  توزيع  سبها، 

السكر على المراكز الصحية التابعة لها.
جميع  خضري،  عبدالجليل  اإلدارة،  مدير  ودعا 
بهم  الخاصة  البطاقات  اصطحاب  إلى  المرضى 
لتلك المراكز، حتى يتسلموا العالج حسب الجرعات 
الذي  اإلنسولين  فنوع  لهم،  المخصصة  والكمية 
سيوزع عليهم »70/30«، حسب بيان على صفحة 

البلدية في موقع التواصل »فيسبوك«، اإلثنين.
أدوية  توزيع  المقبلة ستشهد  األيام  بأن  ونوه 
مكتب  قبل  من  حصرها  بعد  طبية،  ومستلزمات 
الصحية  المراكز  على  توزيعها  ثم  الصيدلة، 

ووحدات الرعاية الصحية في البلدية.

»شرطي« في قبضة 
»الشرطة« بتهمة تلقي رشوة

في واقعة نادرة، أعلنت مديرية أمن زوارة ضبط شرطي في بوابة قرية 
أبوكماش، التابعة لبلدية زوارة، أثناء تلقيه رشوة من مسافر تونسي.

وتمكنت دورية ليلية من ضبط المتهم، خالل احتجازه المسافر، حيث 
أخذ منه جواز سفره، وساومه على مبلغ مالي مقابل تركه، حسب بيان 
المديرية على صفحتها في موقع التواصل »فيسبوك«، اإلثنين. واعترف 
الشرطي بأنه أخذ مبالغ مالية من أشخاص يحملون الجنسية التونسية 
خالل دوامه، وقد ُنقل إلى مقر المديرية الستكمال التحقيقات معه، بينما 

سلمت الدورية التونسي جواز سفره ليعود إلى مدينته.
في السياق نفسه، ألقت فرقة التحري التابعة لمديرية أمن زوارة القبض 

على بائع مخدرات من جنسية أفريقية، متلبسا بترويج المواد المخدرة.
أربعة  مع  وجدته  حيث  المتهم،  سكن  موقع  أمنية  قوة  وداهمت 
أشخاص آخرين من جنسيات أفريقية، وكمية من مخدر الحشيش، عالوة 
على مبلغ مالي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل 
»فيسبوك«، الثالثاء. واعترف المتهمون بما نسب إليهم خالل التحقيقات 
جهات  إلى  وإحالتهم  القانونية،  اإلجراءات  باقي  استكمال  وجار  معهم، 

االختصاص.
تعاني مشكلة  التي  الليبية  المدن  قائمة  في  زوارة وحدها  تكن  ولم 
الوفاق«،  بـ»حكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت  إذ  المخدرة،  المواد  ترويج 
األحد، ضبط كميات من المخدرات في طرابلس تنوعت بين »الحشيس 
مكافحة  فرع  أن  بيان  في  الوزارة  وأوضحت  واألقراص«.  والكوكايين 
والمؤثرات  المخدرات  لمكافحة  العامة  التابع لإلدارة  المخدرات طرابلس 
200 غرام  قرابة  المخدرات وبحوزتهم  العقلية ضبط عددا من مروجي 
من »الحشيش«، و76 قرص »أرتان«، ونحو 11 غراما من »الكوكايين«، 
»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع  على صفحتها  نشرت  ما  حسب 
إذ  الموقوفين،  بحق  القانونية  اإلجراءات  المخدرات  مكافحة  فرع  واتخذ 
أحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث االختصاص، حسب 
تاجر  ضبط  الماضي،  يوليو  شهر  في  الوزارة،  وأعلنت  الداخلية.  وزارة 
مخدرات في طرابلس بحوزته 11 ألف قرص ترامادول و260 قطعة من 

مخدر الحشيش.

< مصابون باللشمانيا يتلقون العالج في مستشفى تاورغاء العام

حماه من السرقة والتخريب

بطولة موظف من حقل الظهرة

< علي الكاسح موظف حقل الظهرة
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»التبو« قدموا ورقة بيضاء من أجل المصالحة والتعايش السلمي

عودة تدريجية للحياة في مرزق وتطلعات ملصير أهلها النازحني

خالل  مرزق  مدينة  عاشتها  دامية  أحداث  بعد 
عائالتها  من  كبير  عدد  ونزوح  الماضية،  الفترة 
إلى مناطق متفرقة، بدأت صور الحياة الطبيعية 
آمر  وكان  المنكوبة.  المدينة  في  تدريجيًا  تدب 
بلقاسم  اللواء  الجنوبية  العسكرية  المنطقة 
القيادة  جانب  من  مكلفًا  مؤخرًا،  زارها  األبعج 

الليبي. للجيش  العامة 
وأمنية  اجتماعية  شخصيات  التقت  »الوسط« 
من  عدد  في  جولة  بعد  بالمدينة،  وخدمية 
حيث  عافيتها،  تستعيد  بدأت  التي  شوارعها 

فيها شبه طبيعية. الحركة  بدت 
االعتيادي،  نشاطها  الستئناف  محاولة  وفي 
وكذلك  أبوابها،  التجارية  المحالت  فتحت بعض 
الصيدليات  وبعض  العام،  مرزق  مستشفى 
الخضار، في حين  إلى سوق  بالمدينة، باإلضافة 
أمنية  دوريات  من  وحدات  بالمدينة  تتمركز 
بعناصر  مدعومة  مرزق،  أمن  لمديرية  تابعة 
األيام  تمحُ  ولم  للجيش.  العامة  للقيادة  تابعة 
آثار ما شهدته المدينة من اشتباكات عنيفة، إذ 

للعيان. ماثلة  التخريب  بدت مشاهد 
إبراهيم  مرزق،  لبلدية  البلدي  المجلس  عضو 
تدب  بدأت  »الحياة  لـ»الوسط«:  قال  عمر صالح، 
بها  مرت  صعبة  معاناة  بعد  مرزق  في  تدريجيًا 

»اإلدارة المحلية« تبحث ميزانيات البلديات

توحيد جدول املرتبات موضوع 
نقاش بني مجلس الدولة و»املالية«

ناقش  الميزانية،  من  األول  الباب  في  اإلنفاق  تقليص  إلى  الوصول  أمل  على 
بحكومة  المالية  وزير  مع  الثالثاء،  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
مرتبات  جدول  وضع  وآلية  المقبل،  للعام  العامة  الميزانية  بومطاري  فرج  الوفاق 

الدولة كافة. موحد لموظفي 
طرابلس،  العاصمة  في  المجلس  بمقر  لقاء  خالل  وبومطاري،  المشري  وبحث 
التشوهات  معالجة  بشأن  المتخذة  واإلجراءات  االقتصادية  اإلصالحات  »سير 
األعلى  للمجلس  اإلعالمي  المكتب  وفق  بالسلعي«،  النقدي  الدعم  واستبدال 

للدولة.
توحيد  إجراءات  استكمال  الرئاسي  المجلس  قرر  الحالي،  نوفمبر   12 وفي 
جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه 
تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين 

لها. التابعة  الجهات  مع  بالتنسيق  التشريعية،  السلطة  صادرة عن 
ووجه رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب 
العامة  بالميزانية  المرتبات  بند  في  التضخم  معالجة  سبل  حول  للدولة  واألعلى 
لتوحيد جدول  اتخاذ خطوات عملية  الوفاق شرعت في  أن حكومة  للدولة، مؤكدًا 
 19 الماضي  نوفمبر  حتى  المرتبات  قيمة  وبلغت  الدولة.  في  العاملين  مرتبات 

مليارًا و694 مليون دينار، وفق تقديرات المصرف المركزي.
طرابلس  في  المحلية  لإلدارة  األعلى  المجلس  استضاف  قريب،  سياق  وفي 

فيها. المحلية  والجباية  البلديات  ميزانيات  مسألة  لمناقشة  اجتماعًا خصص 
وجاء االجتماع بالتزامن مع مساعي نقل اختصاصات ذات طابع محلي من عدة 
اإلدارة  إلى  لالنتقال  محاولة  في  بالبلديات،  المحلية  اإلدارة  وحدات  إلى  وزارات 
»فيسبوك«،  التواصل  موقع  في  صفحته  على  المجلس  بيان  حسب  الالمركزية، 

الثالثاء.
والعضوان  شلوف،  أنور  المجلس  ألمانة  المساعد  العام  األمين  االجتماع  حضر 
باإلضافة  شرميط،  منير  األمانة  ومستشار  خالد،  وخطاب  المجذوب  مصطفى 
وشهدت  الباروني.  مصطفى  الزنتان  وبلدية  أعبان،  فرج  جنزور  بلدية  لعميدي 
في  المحلي  والحكم  والتعليم  الصحة  لوزارات  اجتماعات  عقد  الماضية  الفترة 
الخطوة  وهي  البلديات،  مجالس  إلى  اختصاصاتها  نقل  أجل  من  الوفاق،  حكومة 
التي تلقى دعمًا كبيرًا من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل االتحاد األوروبي.

بيئية  كارثة  من  تحذيرات  وسط 
المركز  طرابلس  بلدية  أعلنت  محتملة، 
والنهائية  المرحلية  القمامة  مكبات  إغالق 
اإلغالق  أن  إلى  وأشارت  أيام.  عدة  منذ 
شوارع  في  القمامة  تكدس  في  تسبب 
في  صفحتها  على  بيان  حسب  العاصمة، 

موقع التواصل »فيسبوك«، الثالثاء.
وحذرت البلدية من كارثة بيئية ستسفر 
عنها تلك األزمة، »في ظل غياب التنسيق 
تتحمل  التي  المسؤولة،  الجهات  بين 

نتيجتها وعواقب تفاقمها«.
وسبق أن قدم المركز الوطني لمكافحة 
الرئاسي  المجلس  إلى  توصيات  األمراض 
التعامل  كيفية  حول  الوفاق،  بحكومة 
العاصمة  في  القمامة  تكدس  ملف  مع 
في  اإلسراع  بضرورة  وجه  إذ  طرابلس، 
عاجلة  إجراءات  وتنفيذ  استراتيجيات  وضع 
صحة  على  للحفاظ  القمامة  من  للتخلص 

وسالمة المواطنين.
التخلص  إلى  األهالي  بعض  ويلجأ 
بلدية  دفع  مما  بحرقها،  القمامة  من 

إلى  الماضي  أكتوبر  مطلع  في  طرابلس 
عمليات  برصد  األمنية  األجهزة  مطالبة 
لمنع  والتدخل  الشوارع،  في  القمامة  حرق 

تكرارها، مشددة على أنها »غير مقبولة«.
جاءت  الخطيرة  البيئية  التطورات  تلك 
بعد أسابيع قليلة من إعالن البلدية توزيع 
البالستيكية  المخلفات  لجمع  صناديق 
اإلدارية  الحدود  داخل  متفرقة  أماكن  في 

للبلدية.
إلى  المواطنين  دعت  البلدية  وكانت 
تلك  في  منه  والتخلص  البالستيك،  فرز 
من  االستفادة  تتم  حتى  الصناديق؛ 
الكميات الهائلة من المخلفات البالستيكية 
إلعادة تدويرها، منوهة بأن فرز المخلفات 
البالستيكية يقلل من ناتج القمامة بنسبة 
في  صفحتها  على  لها  بيان  حسب   ،25%
»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  موقع 
وأشار البيان الصادر في األسبوع األول من 
نوفمبر الجاري إلى أن النفايات البالستيكية 
تتضمن »قنينات الماء بأحجامها المختلفة 
المختلفة  التنظيف  ومواد  الشامبو  وقوارير 

أحجامها  بمختلف  النايلون  وأكياس 
والكراسي  لألغذية  البالستيكية  واألغلفة 
والطاوالت أو أي مخلفات أثاث تتكون من 

المواد البالستيكية«.
»زاوية  مناطق  على  الصناديق  وتوزعت 
وشارع  الوقود،  محطة  قرب  الدهماني 
الثانوية  معيتيقة  مدرسة  قرب  النصر 
سور  أسفل  الظل  شارع  ونهاية  للبنات، 
الجرابة قرب  الدين، وشارع  مدرسة صالح 
القمامة  تجميع  ومركز  العامة،  الحديقة 
تجميع  ومركز  المسيحية،  المقبرة  مقابل 
السيارات،  موقف  في  الظهرة  القمامة 
في  أيضًا  وزعت  كما  نوفمبر«.   21 وشارع 
»مركز تجميع القمامة جزيرة الجرات مقابل 
مقبرة منيدر بالقرب من المدرسة، ومركز 
تجميع القمامة شارع اإللكترونات الظهرة، 
بلدية طرابلس  البلدية خلف مبنى  وشارع 
عمر  تقاطع  جمال  شارع  ونهاية  المركز، 
في  وصندوقين  السيارات،  بموقف  المختار 
تقاطع اإلشارة الضوئية أبو مشماشة تجاه 

مسجد القدس«.

المدينة، ولكن اآلن عجلة الحياة تحركت، وهناك 
ونأمل  المدرسة،  إلى  يتوجهون  التالميذ  بعض 
عادت  وكذلك  العمل،  إلى  المصارف  تعود  بأن 
الحركة التجارية، ونستطيع القول إن الوضع جيد«.
خالل  المتضررة  المنازل  »عدد  صالح:  وأضاف 
بيت  و300   250 بين  يتراوح  الماضية  األحداث 
من األهالي والتبو وليس من طرف واحد«، مشيرًا 
من  نزحت  التي  األسر  من  قليل  عدد  عودة  إلى 
المدينة، قائاًل إن بعض المناطق مثل حج حجيل 

وغيرها تتسوق من سوق خضار مرزق.
النقيب  قال  بالمدينة،  األمني  الوضع  وحول 
مرزق:  أمن  مديرية  من  علي  طاهر  سيدا 
وهناك  جيدًا،  يعتبر  بالمدينة  األمني  »الوضع 
تحت  المدينة  تأمين  تتولى  أمنية  أجهزة  عدة 
درع  كتائب  وهي  مرزق،  تأمين  غرفة  مسمى 
الغرفة  جانب  إلى  الوليد،  ابن  وخالد  الصحراء 
مديرية  من  وأعضاء  بمرزق  المشتركة  األمنية 
المركزي  الدعم  فرع  من  وأعضاء  مرزق،  أمن 
وتأمين  حماية  جميعها  تتولى  حيث  أوباري، 
جانب  إلى  والمخارج،  المداخل  من  مرزق  مدينة 

المدينة«. داخل  استيقافات  تنفيذ 
كل  »نطمئن  لـ»الوسط«:  طاهر  وأضاف 
تقوم  األمنية  والجهات  آمنة،  مرزق  أن  الليبيين 
وأرواح  والعامة  الخاصة  الممتلكات  بحماية 
إن  تقول  التي  اإلشاعات  كل  أفند  وأنا  الناس، 
يوجد  المدينة  أن  تردد  التي  محتلة،  المدينة 

بها تنظيم داعش أو إرهابيون«.
مؤسسات  من  محمد  جميلة  قالت  بدورها، 
السالم،  إلى  بحاجة  »مرزق  المدني:  المجتمع 
كبيرة  كلمة  والسالم  للسالم،  ممدودة  وأيادينا 
رجال  من  المجتمع  شرائح  جميع  دعم  إلى  تحتاج 
السالم  أساس  دائمًا  والمرأة  والشباب،  ونساء 
نفوس  في  تغرسه  التي  ألنها  عنه،  ومسؤولة 

أطفالها منذ الصغر، وتربيهم على قيم السالم«.
آمنة  مرزق  إن  »أقول  لـ»الوسط«:  وأضافت 
في  لنعيش  إليها  العودة  الجميع  وعلى  اليوم، 

سالم«.
من جانبه، قال محمد الهوش، رئيس مجلس 
بمدينة  التبو  قبيلة  التقى  إنه  ليبيا،  شيوخ 
التعايش  أجل  من  تنازالت  قدموا  الذين  مرزق، 
بيضاء  ورقة  خالل  من  والمصالحة  السلمي 
عودتهم  أجل  من  مرزق  أهالي  إلى  موقعة 

محكمة. اجتماعية  بضمانات 
األسبوع  مطلع  استقبلت،  المدينة  وكانت 
مدينة  من  انطلقت  التي  السالم،  قافلة  الجاري، 
ورقة  التبو  قبائل  أعيان  خاللها  وقدم  سبها، 

والتصالح. التسامح  أجل  بيضاء من 
الوئام  قواعد  إرساء  إلى  القافلة  وتهدف 
ابتداًء  الليبي  الجنوب  في  االجتماعي  والسلم 
من مدينة مرزق، وصواًل إلى المصالحة الوطنية 
شيوخ  مجلس  رئيس  تصريح  حسب  الحقيقية، 

الهوش. محمد  ليبيا 

الثقافة  مكتب  مدير  القافلة  في  وشارك 
لملوم،  حميدة  سبها  في  المدني  والمجتمع 
المجتمع  مؤسسات  ونشطاء  أعيان  من  وعدد 
بالمدينة. األحمر  الهالل  المدني سبها، وشباب 

السلم  حول  ندوة  »ُأقيمت  الهوش:  وقال 
التبو،  أعيان  مع  ممتازًا  لقاًء  وعقدنا  االجتماعي، 
التسامح  أجل  من  بيضاء  ورقة  قدموا  الذين 
بيوتهم  إلى  النازحين  وعودة  والتصالح، 
التعايش  سبيل  في  محكمة  اجتماعية  بضمانات 

الطيب بين مكونات مرزق«. السلمي 
مرزق  إلى  السالم  قافة  مقترح  أن  إلى  يشار 
ُأقيم  الذي  الكبرى  الصحراء  مهرجان  من  انبثق 
»الصحراء  منظمة  ونظمته  أخيرًا  سبها  في 

الكبرى«.
مناطق  في  مرزق،  من  النازحون  ويعاني 
وقال  الصعوبة.  بالغة  معيشية  أوضاعًا  متفرقة، 
ببلدية  االجتماعية  الشؤون  وزارة  فرع  رئيس 
تصريحات  في  الهادي،  عبد  إدريس  الجفرة، 
إلى  مرزق  من  النازحة  األسر  إن  »ليبيا«  لقناة 
مدينتهم  شهدتها  التي  األحداث  نتيجة  الجفرة 
»هذه  وأضاف:  صعبة.  معيشية  أوضاعًا  تعاني 
ونقص  السكن،  إيجار  ارتفاع  تعاني  األسر 

التعليمية«. المستلزمات  وانعدام  التطعيمات، 
الشكر  الهادي  عبد  وجه  نفسه،  السياق  وفي 
التي  واألجهزة  وللمؤسسات  الجفرة،  ألهالي 

قدمت الدعم للتخفيف من معاناة هذه األسر.

مرزق – رمضان كرنفودة

 »توقف اضطراري« إلنتاج النفط بحقل الفيل بسبب األعمال العسكرية
يضم احتياطي يتخطى 1.2 مليار برميل

العسكرية  األعمال  استمرار  وطأة  تحت 
جنوب غرب البالد، أعلنت المؤسسة الوطنية 
النفطي،  الفيل  بحقل  اإلنتاج  وقف  للنفط 
األربعاء، منوهة بأن هذا اإلجراء سيستمر إلى 
حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل 

المسلحين من المنطقة.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
صنع  مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية 
إلى  النفطي  الفيل  حقل  تعرض  »لقد  اهلل: 
الحقل،  بوابات  استهدفت  جوية  غارات 
الحقل  داخل  سكني  مجمع  إلى  باإلضافة 
صنع  وأكد  المؤسسة«.  لموظفي  مخصص 

المؤسسة  مستخدمي  جميع  »نقل  اهلل 
الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل 
حمايتهم«، مشيرًا إلى »أنهم ال يستطيعون 
صنع  وتابع  العادية«.  نشاطاتهم  استئناف 
اهلل أن »اإلنتاج سيبقى متوقفًا إلى حين وقف 
األفراد  كل  وانسحاب  العسكرية  العمليات 
المؤسسة  عمليات  منطقة  من  العسكريين 

الوطنية للنفط«.
المؤسسة طالبت في وقت سابق  وكانت 
العمليات  بوقف  اإلنتاج،  وقف  قرار  من 

العسكرية بالقرب من حقل الفيل النفطي.
وأكدت المؤسسة في بيان سابق، »وجود 

الفيل  حقل  منطقة  في  عسكري  نشاط 
النفطي«، منوهة بـ»عدم وقوع أضرار مادية 
صفحتها  على  نشرته  ما  حسب  بشرية«،  أو 
»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع 
أكثر حول هذا  إلى تفاصيل  البيان  ولم يشر 

النشاط، أو الجهة التي وراءه.
المؤسسة،  إدارة  مجلس  رئيس  ودعا 
األطراف  كل  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
الحقل«،  محيط  في  العمليات  »وقف  إلى 
أولويتنا  عاملينا  سالمة  »ضمان  أن  مؤكدًا 
القصوى«؛ وحذر من أن »أي تصعيد ألعمال 
ووقف  الحقل  إخالء  عليه  سيترتب  العنف 

اإلنتاج«.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
»الوقف  إلى  الجاري  نوفمبر   19 في  دعت 
مرافقها  عن  واالبتعاد  لالشتباكات،  الفوري 
مدينة  جنوب  االشتباكات  تجدد  بعد  فورًا«، 
 »14.5 »عيار  مقذوف  وسقوط  طرابلس، 
بطريق  البريقة  شركة  مستودع  بساحة 
مترًا   50 تتعدى  ال  بعد مسافة  على  المطار، 

عن دوارة تعبئة الغاز.
جنوب  المناطق  في  االشتباكات  وتجددت 
الماضي،  نوفمبر   18 منذ  طرابلس  مدينة 
للبسكويت  مصنعًا  جوية  غارة  أصابت  حيث 

أسفر عن مقتل سبعة  الربيع، مما  وادي  في 
حسب  آخرين،   30 إلى  إضافة  عماله،  من 

وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.
حوض  منطقة  في  الفيل  حقل  ويقع 
طرابلس(،  غرب  جنوب  كلم   750( مرزق 
ويضم احتياطي يتخطى 1,2 مليار برميل، 
وتدير  للنفط.  الوطنية  المؤسسة  بحسب 
الحقل الذي يتخطى إنتاجه 70 ألف برميل 
يوميا بالشراكة مع مؤسسة النفط شركة 
إلى  الخام  الحقل  ويضخ  اإليطالية.  إيني 

مرفأ مليتة غرب ليبيا.

مقر بديل 
ملعهد القضاء

تدرس وزارة العدل بحكومة 
مقر  لتوفير  مقترحًا  الوفاق 

للقضاء  العالي  للمعهد  بديل 
للطالب؛  يتوافر فيه سكن 
وذلك كبديل موقت حتى 

استقرار األوضاع، إذ أن 
يقع في منطقة  المعهد 

اشتباكات، وقد تعرض إلى 
أضرار. جاء ذلك خالل لقاء 

الوزير محمد لملوم عددًا من 
بالمعهد،  الملتحقين  الطالب 

المخاطر  الذين تحدثوا عن 
التي تحول دون بدء الدراسة، 

حسب بيان الوزارة على 
التواصل  صفحتها في موقع 

وأكد  الثالثاء.  »فيسبوك«، 
الوزير، في هذا السياق، 

الوزارة وجهودها  مساعي 
من أجل تمكين الطالب 
من الدراسة، وحل كافة 

بما يوفر لهم  الصعوبات؛ 
للدراسة. آمنة  بيئة 

الوزارة وجهت بعمل  وكانت 
وتوفير  المعهد،  لمقر  صيانة 

الطالب،  احتياجات  كافة 
إضافة إلى إعداد برامج تدريب 
مناهج  بمتطلبات  تفي  مكثفة 

المتقدمة. القضاء 
المقبولين  الطلبة  أن  يذكر 
مختلف  من  بالمعهد  لاللتحاق 

اجتازوا  الليبية،  المحاكم 
المقررة  القبول  امتحانات 

 ،2015 بنجاح منذ العام 
االنتظار بسبب  وظلوا قيد 
وجود عراقيل سابقة حالت 

دون بدئهم الدراسة.
أيضًا  المعهد  ويعني 

الهيئات  أعضاء  برفع كفاءة 
القضاء،  وأعوان  القضائية 
القانونية  الدورات  وإعطاء 

في  والمستشارين  للباحثين 
الدولة. قطاعات  مختلف 

بعد غلق المكبات

أزمة قمامة في طرابلس ومخاوف من كارثة بيئية

< حركة طبيعة في أسواق مرزق  < حركة طبيعة في أسواق مرزق  < انتظام الدراسة في إحدى المدارس 

<   إحدى وحدات حقل الفيل النفطي 

<   رئيس مجلس الدولة خالل لقائه وزير المالية

<    تكدس القمامة في أحد شوارع طرابلس

16 مليون دينار لمطار غدامس

مساع حكومية الفتتاح مطار 
معيتيقة »في أقرب وقت ممكن«

وجه وزير المواصالت في حكومة الوفاق، المهندس 
صيانة  مشروع  في  العمل  بتسهيل  معتوق،  ميالد 
التي  العوائق  على  والتغلب  الدولي،  معيتيقة  مطار 
أقرب  في  المطار  يفتتح  حتى  المشروع،  لها  يتعرض 
صالة  في  الصيانة  أعمال  معتوق  وتفقد  ممكن.  وقت 
مع  اجتماعًا  عقد  ثم  والمغادرة«،  »االستقبال  الركاب 
مدير أمن المطار ورئيس مصلحة المطارات ومسؤولين 
بالوزارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل 

»فيسبوك«، الثالثاء.

توقف الرحالت
باستئناف  الماضي  أكتوبر  في  صرح  معتوق،  وكان 
أسابيع.  خالل  تدريجيًا  بالمطار  الرحالت  حركة 
سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  كشف  وبالتزامن، 
تدشين محطة وصول خاصة باألمم المتحدة في مطار 
الطابع  إلى  البعثة »سيضيف  إن وجود  قائاًل  معيتيقة، 
باستعمال  حجة  أية  على  ويقضي  للمطار،  المدني 

المطار ألي أهداف عسكرية«.
ولفت سالمة إلى أن غلق مطار معيتيقة تسبب في 
ضرر كبير لنحو 2.6 مليون ليبي، خصوصًا أن طرابلس 
اضطر  مما  المطار،  هذا  سوى  يخدمها  ال  وضواحيها 
هؤالء إلى اللجوء للسفر عن طريق البر بما يشمله من 
يمثل  بما  أخرى،  مطارات  إلى  الذهاب  أو  كبيرة  مشقة 

ذلك من مشقة على كبار السن والمرضى.
سبتمبر  مطلع  منذ  معيتيقة  مطار  إغالق  وتقرر 

مدرج  على  صاروخي  قصف  إلى  تعرضه  بعد  الماضي 
المطار، الذي كان يستعد الستقبال دفعة من الحجاج، 
مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثالثة حجاج 
أخرى  حالة   30 وتعرض  آخر،  ومواطن  ورجالن(  )امرأة 
نتيجة  والسكري  الضغط  معدالت  في  وارتفاع  إلغماء 
الماضي،  يوليو  منذ  الثامن  القصف  هذا  وكان  للهلع. 
والثاني والعشرين منذ اندالع حرب العاصمة طرابلس 
أعلنت مصلحة  الماضي.  في سياق مماثل،  أبريل  في 
التابعة  والمواصالت،  للنقل  العامة  بالهيئة  المطارات 
للحكومة الموقتة، الثالثاء، تخصيص 16 مليون دينار 
ألعمال الصيانة في مطار غدامس غرب البالد، في إطار 

النهوض بالمطارات التابعة للمصلحة.
العامة  بالهيئة  المطارات  مصلحة  وأوضحت 
صفحتها  عبر  الموقتة  بالحكومة  والنقل  للمواصالت 
لصيانة  دينار  »مليوني  رصدت  أنها  »فيسبوك«  على 
إلى  مشيرة  غدامس«،  بمطار  الرئيسية  الركاب  صالة 
أن »إجراءات التعاقد تحت الدراسة«. وأضافت المصلحة 
لصيانة  دينار  ماليين  »أربعة  أيضاص  رصدت  أنها 
جاٍر  »العمل  بأن  منوهة  الطائرات«،  وقوف  ساحة 

بالمشروع وبنسبة إنجاز تجاوزت 65 %«.
المهبط  صيانة  »على  تعاقدت  أنها  أكدت  كما 
بمبلغ ثمانية ماليين دينار«، لكنها ألغت هذا التعاقد 
»نتيجة لوجود مالحظات من ديوان المحاسبة« وتدرس 
استيفاء  بعد  المشروع  على  أخرى  مرة  التعاقد  »اآلن 

المالحظات الواردة من ديوان المحاسبة«.
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● متظاهرون قطعوا طريقًا رئيسيًا مؤديًا إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان

شرارة العنف تنذر مبزيد التعقيد

أشد أزمة في تاريخها

بيعت ألحد متطرفي التنظيم قبل إطالق سراحها

أزمة لبنان تتصاعد مع عزوف »الحريري« عن تشكيل الحكومة
فيما ترواح األزمة السياسية اللبنانية مكانها على 
االحتجاجات  دخلت  ومالي،  اقتصادي  انهيار  وقع 
وسط  األربعين،  يومها  اإلثنين،  المسبوقة،  غير 
دعوات من المجتمع الدولي باإلسراع في تشكيل 

حكومة تحظى بثقة اللبنانيين. 
إلى  له،  بيان  الدولي، في  األمن  ودعا مجلس 
بعد  لالحتجاجات«  السلمي  »الطابع  على  الحفاظ 
الشيعية،  أمل  وحركة  اهلل  حزب  ألنصار  هجمات 

على المتظاهرين.
لكن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، 
أعلن، الثالثاء، أنه ال يرغب بتولي رئاسة الحكومة 

المقبلة.
ووقعت أعمال شغب، ليل الثالثاء، غداة ليلتين 
مناصرين  مهاجمة  عن  نتجت  توترات  شهدتا 
لـ»حزب اهلل« وحليفته حركة »أمل« التي يتزعمها 
نبيه بري، متظاهرين في وسط  البرلمان  رئيس 
بيروت وفي مدينة صور جنوبًا، وكذلك في بعلبك 

شرقًا. وتدخل الجيش لحماية المتظاهرين.
شخصًا   16 األربعاء  اللبناني  الجيش  وأوقف 
على خلفية أعمال شغب شهدتها مناطق عدة في 

البالد ليل الثالثاء.
اللبناني  الجيش  فتح  برس«،  »فرانس  ووفق 
المتظاهرون،  أغلقها  طرقًا  بالقوة  األمن  وقوى 
الشبان من  اعتداءات نفذها مئات  االثنين، غداة 
أنصار حزب اهلل على تجمعات من المحتجين في 
بيروت، استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات 

تخريب طالت ممتلكات وسيارات.
خالل  هاجموا  أن  اهلل  حزب  ألنصار  وسبق 
وسط  في  المتظاهرين  الماضية  األسابيع 
فيها  تحصل  التي  األولى  المرة  لكنها  العاصمة، 
الحوادث  أن  واضحًا  وبدا  الحجم.  بهذا  مواجهة 
الليلية تركت أثرها على حركة التظاهر التي بدت 
خجولة، االثنين، رغم الدعوة إلضراب عام، وعلى 
رد فعل األجهزة األمنية التي بدت مصممة على 
تجاوب  عدم  المتظاهرون  وينتقد  الطرق.  فتح 
مستقلة  حكومة  تشكيل  طلبهم  مع  المسؤولين 
وإيجاد  والفساد  الهدر  لوقف  اختصاصيين  من 
حلول لألزمات المعيشية. وكان داني عياش )21 

جسر  قطعوا  الذين  المتظاهرين  عداد  في  عاما( 
الرينغ المؤدي إلى وسط بيروت لياًل لدى تعرض 
مناصرين  من  لهجوم  المكان  في  المتظاهرين 
لحزب اهلل وحركة أمل. وعاد صباح االثنين ليقطع 
مع عشرات الشبان المدخل الرئيسي المؤدي إلى 
الشبان  وافترش  بيروت.  الحمرا في غرب  منطقة 
األمن وتسحبهم  تفرقهم قوات  أن  األرض، قبل 

عن الطريق.
كان  األحد  ليل  هجوم  هدف  إن  داني  وقال 
»إخافتنا كأشخاص لمنعنا من المضي قدمًا والبقاء 
في منازلنا«، مشيرا الى أن »هذا ما حصل. إذ ثمة 

منتصف  قبل  ووصل  منازلهم«.  الزموا  أشخاص 
الرينغ  جسر  إلى  الشبان  عشرات  االثنين،  ليل 
حيث كان متظاهرون يقطعون الطريق، وأطلقوا 
هتافات مؤيدة لألمين العام للحزب حسن نصراهلل 
نبيه  البرلمان  ورئيس  أمل  حركة  رئيس  وحليفه 
بري. فرد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة »ثورة 
التوتر  لكن  الوطني.  النشيد  وأنشدوا  سلمية«، 
الشتائم  يطلقون  القادمون  بدأ  عندما  تصاعد 
محطات  كاميرات  أمام  المتظاهرين  ويهددون 
تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى 
أكثر من ثالث ساعات. وعلى األثر، عملت وحدات 

من الجيش وقوى األمن على تشكيل درع بشري 
من  االستفزازات  لكن  الطرفين،  بين  للفصل 
الحجارة  المهاجمون  وألقى  تصاعدت.  الجانبين 
في  واإلعالميين  والمتظاهرين  العسكريين  على 
عشرة  نقل  عن  المدني  الدفاع  وأفاد  المكان. 

جرحى إلى مستشفيات المنطقة.
والنصف  الثالثة  في  األمنية  القوى  وتمكنت 
بعد  المتجمعين  تفريق  من  االثنين،  صباح  من 
صور  وأظهرت  للدموع.  المسيل  الغاز  إطالق 
التقطتها وسائل إعالم، المكان وكأنه ساحة حرب 
أظهرت  كما  مكان.  كل  في  متناثرة  حجارة  مع 

تقارير إعالمية عشرات السيارات والمحال التجارية 
أن  الى  والتخريب، مشيرة  للتكسير  التي تعرضت 

المهاجمين حطموها.

»ضبط العنف«
وقال داني إن ما جرى »يمنحنا جميعًا، على األقل 
على  بالتصميم«  شعورًا  هنا،  الموجودين  نحن 
اإلثنين طرقا  متظاهرون  وقطع  تحركنا.  مواصلة 
وفي  )شرق(  البقاع  منطقتي  في  خصوصًا  عدة 
ومناطق  بيروت  وفي  شماالً،  وعكار  طرابلس 

شرقها، قبل أن يعيد الجيش فتح عدد منها.

وأعلن الجيش في بيان توقيف تسعة أشخاص 
على  »أقدموا  بيروت  شرق  الديب  جل  في  فجرًا 
قطع الطرق بواسطة كميات من الزجاج المكسور 

والزيت المحروق والمازوت«. 
بأعمال  لقيامهم  آخرين  أربعة  أوقف  كما 
يتم  أن  قبل  القريبة،  الذوق  منطقة  في  شغب 
متظاهرون  وانتقد  منهم.  ثالثة  سبيل  إخالء 
حاسم  بشكل  والجيش  األمن  قوات  تدخل  عدم 
اهلل  حزب  لمناصري  االستفزازية  المظاهر  لوقف 
وحركة أمل، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن 

الحزبين بعد.
وقال سليم مراد )31 سنة(، وهو مخرج أفالم 
مستفز  أمر  إنه  العنف..  ضبط  »يجب  ومدرس: 
ومزعج ونحتج على ذلك بطريقة سلمية«، متسائال 
عن سبب عدم توقيف المشاغبين. ويشهد لبنان 
مسبوقة  غير  تظاهرات  الماضي،  أكتوبر   17 منذ 

بدأت على خلفية مطالب معيشية.
الطبقة  رحيل  بمطلب  المحتجون  ويتمسك 
ونهب  بالفساد  التهامها  استثناء،  بال  السياسية 
سلمي  حراكهم  بأن  ويفخرون  العامة،  األموال 
وعابر للطوائف والمناطق. وتحت ضغط الشارع، 
استقالته  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  قدم 
الرئيس  يحدد  لم  لكن  الماضي،  أكتوبر   29 في 
موعدًا  التاريخ،  ذلك  منذ  عون،  ميشال  اللبناني 
حكومة  رئيس  لتسمية  النيابية  لالستشارات 

جديد.

»حاجة ملحة«
الذين  المتظاهرين  غضب  التأخير  هذا  وأثار 
يحملون على القوى السياسية محاولتها االلتفاف 
انهيار  ظل  في  الوقت  وإضاعة  مطالبهم  على 
الدوالر  صرف  سعر  معه  وصل  ومالي،  اقتصادي 
كان  بعدما  الصيرفة  محال  لدى  ليرة  ألفي  إلى 
وتفرض  ليرات.   1507 على  عقود  منذ  مثبتًا 
خصوصًا  األموال  سحب  على  قيودًا  المصارف 
بالدوالر، بينما تعجز مؤسسات وشركات عن دفع 

مستحقاتها ورواتب موظفيها.
الدولي  المجتمع  مخاوف  التأخير  يثير  كما 
والجهات المانحة التي كررت في األسابيع األخيرة 
حكومة  تشكيل  إلى  السياسيين  القادة  دعوة 

سريعًا تحظى بثقة الشارع.

فيما وصف بأنه »أشد أزمة مالية« في تاريخها، أعلن القائم 
الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  المفوض  بأعمال 
أن  االثنين،  ساوندرز،  كريستيان  )األونروا(  الفلسطينيين 

الوكالة تواجه عجًزا في ميزانيتها بلغ 332 مليون دوالر.
إفتتاح  على هامش  مؤتمر صحفي  في  وقال ساوندرز 
اعماله في  بدأت  الذي  لالونروا  االستشارية  اللجنة  أعمال 
منطقة البحر الميت )50 كلم غرب عمان( إن »التحقيق الذي 
برس«.  »فرانس  وفق  تقريبا«،  انتهى  الصيف  خالل  بدأ 
وأضاف: »نتيجة التحقيق هي أن األونروا تواجه أشد أزمة 
مالية منذ نشأتها )...( والعجز في الميزانية في الوقت الحالي 

هو 332 مليون دوالر«.
التمويل  عمليات  باستئناف  المانحين  »نطالب  وتابع 
واإللتزام بتعهداتها لتمكيننا من مواصلة تقديم الخدمات 
اآلن  هي  األونروا  إلى  »الحاجة  أن  إلى  مشيرا  الهامة«، 
بنفس األهمية التي كانت عليها قبل سبعين عاًما«. وأوضح 
ساوندرز أن »ما نحتاج إليه كي نستمر بعملنا حتى نهاية 
العام الحالي والذي يتضمن دفع رواتب موظفينا والفواتير 
األساسية التي التتوقف هو 167 مليون دوالر )..( هذا ما 
نحتاجه اآلن من أجل البقاء وفي بداية العام المقبل سنحتاج 
إلى الحصول على المزيد من المال«، مشيرا إلى أنه واثق 

من أن »المانحين سيمولوننا بحلول ذلك الوقت«.
وبحسب ساوندرز فإن »الحد األدنى الذي تحتاجه الوكالة 

للبقاء على أساس شهري هو 80 مليون دوالر«.

وأعلنت األمم المتحدة في السابع من الشهر الحالي أّن 
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
بأثر  »استقالته  قّدم  كرانبول  بيار  السويسري  )أونروا( 
فوري«، على خلفية تحقيق داخلي حول استغالل السلطة 
بأعمال  قائما  ساوندرز  كريستيان  وعينت  اإلدارة  وسوء 
المفوض العام لفترة مؤقتة. وأشار تقرير صدر سابقا عن 
لجنة األخالقيات في أونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت 
على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت 
من أزمة مالية بعد وقف التمويل األميركي في عام 2018.

بإطالة  األونروا  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  وتتهم 
ذلك  الوكالة  وتنفي  ال‘سرائيلي.  الفلسطيني  النزاع  أمد 
قائلة إن خدماتها أساسية للفلسطينيين. وعلقت سويسرا 
وهولندا مساهماتهما في أونروا بانتظار توضيحات حول 
االتهامات الموّجهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي 
ولبنان  األردن  في  فلسطيني  الجئ  ماليين   5,4 تساعد 
وسوريا واألراضي الفلسطينية. وأعلنت األمم المتحدة في 
إلغاثة  وكالة  إدارة  تغيير ضمن  عن  الماضي،  أغسطس 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.
تأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 
ألف فلسطيني أو نزحوا من أراضيهم خالل حرب 1948 

التي تالها قيام دولة إسرائيل.
الطبية  والخدمات  التعليم  خدمات  الوكالة  وتوفر 
وسوريا  ولبنان  األردن  في  الفقراء  الالجئين  لماليين 
ألف   30 نحو  وتوظف  الفلسطينية.  األراضي  في  وكذلك 
شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر أن تتم 

مناقشة صالحياتها في وقت الحق من العام الجاري.

عجز في ميزانية وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينني

قصة ناجية إيزيدية من »داعش« تسعى إلنقاذ أخريات

● أطفال فلسطينيون يتظاهرون في غزة لدعم وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(

اختبرت إيمان عباس في أعوامها الـ18 أكثر 
عليها:  تمليه  أن  بالحياة  يفترض  كان  مما 
الشابة اإليزيدية كانت »سبية« لدى تنظيم 
بـ»داعش«  المعروف  اإلسالمية«،  »الدولة 
حقوق  عن  للدفاع  وتنتقل  تنجو  أن  قبل 

الناجين من المعاناة في شمال العراق.
منزل  في  الخافت  بصوتها  عباس،  تقول 
للنازحين  شاريا  مخيم  في  المتواضع  ذويها 
في دهوك بإقليم كردستان »نظرا لما مررت 
تقرير  وفق  مراهقة«،  نفسي  أعتبر  ال  به، 

لـ»فرانس برس«
الشعر  ذات  القامة  الطويلة  الفتاة  عادت 
مدينة  من  العراق  إلى  مؤخرا  اللون  الداكن 
األم  جائزة  تسلمت  حيث  الهندية  مومباي 
اإلنقاذ  مكتب  عن  نيابة  المرموقة  تيريزا 
المكتب  ووفر  معه.  تعمل  الذي  اإليزيدي 
آالف  خمسة  نحو  دمج  إلعادة  المساعدة 
شابة اتخذهن التنظيم سبايا إثر هجومه في 
عام 2014، والذي سيطر خالله على مناطق 
حيث  العراق  غرب  شمال  في  منها  واسعة 

موطن األقلية اإليزيدية.
اإليزيدي  الزي  ارتدت  التي  عباس  وتقول 
قصتي  رويت  »عندما  األبيض:  التقليدي 
وقصص ناجيات إيزيديات أخريات، بدأ بعض 

الحاضرين بالبكاء«.
وتتابع »ساهم االحتفال في بلسمة بعض 
مسؤوليتي  من  زاد  لكنه  وآالمي،  جروحي 
في  كانت  األخريات«.  الناجيات  لمساعدة 
اجتاح  عندما  فقط  العمر  من  عشرة  الثالثة 
سنجار،  قضاء  قرى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الرجال وخطف فتية مرغما إياهم  وقتل آالف 
على االنخراط في القتال في صفوفه، واتخذ 

آالف النساء والفتيات سبايا.
عن  سريعا  عباس  فصلت  الخطف،  بعد 
مع  بـ»بيعها«  الجهاديون  وقام  عائلتها، 
مخصصة  »أسواق«  في  أخريات  إيزيديات 
التنظيم  مقاتلو  خاللها  قام  الغرض،  لهذا 
منازلهم.  إلى  ونقلهن  النساء  بـ»شراء« 
وتنقلت »ملكية« عباس ثالث مرات، لتنتهي 
العمر  من  األربعين  في  سابق  طبيب  برفقة 
بأن  وتعهد  المتطرف،  التنظيم  إلى  ينتمي 
حفظ  من  تمكنت  حال  في  سراحها  يطلق 

101 صفحة من القرآن الكريم.

»قصص مؤلمة«
أكثر من ستة  اإليزيدية قبل  العقيدة  نشأت 
ومغلقا،  تبشيري  غير  دينا  وتعتبر  عام،  آالف 

يعتنقها.  أن  خارجها  من  ألحد  يمكن  ال  إذ 
واإليزيديون أقلية ليست مسلمة وال عربية، 
ويتركز  مليون شخص،  نصف  من  أكثر  تعد 
السورية  الحدود  قرب  خصوصا  وجودها 
الدولة  تنظيم  وناصب  العراق.  شمال  في 
اإلسالمية هذه األقلية العداء، واعتبر أفرادها 
التي  عباس  على  سهال  يكن  ولم  »كفارا«. 
العربية  باللغة  القرآن  حفظ  الخوف  يتملكها 
وإتقان تالوته، وإن كان ذلك مفتاحا لحرية 
موعودة. وتقول الشابة اإليزيدية »كل يوم، 
وأتلو  قبالته  أجلس  أن  مني  يطلب  كان 
101 صفحة خالل  القرآن. تمكنت من حفظ 

شهر وأربعة أيام«.
إلى  »الجهادي«  نقلها  ذلك،  إثر  على 

»عاصمة  بمثابة  كانت  التي  الموصل  مدينة 
الخالفة« التي أعلنها الزعيم الراحل للتنظيم 
إحدى  وثيقة من  البغدادي، إلصدار  بكر  أبو 
مسلمة  »فتاة  عباس  أن  تثبت  »محاكمه« 
حرة«. انتقلت بعدها عباس إلى مدينة تلعفر 
في شمال العراق حيث كانت عائلتها مرغمة 
على العمل في رعاية الخراف لصالح التنظيم.
اإلنقاذ  مكتب  تمكن   ،2015 العام  في 
ونقلها  مصيرها،  من  العائلة  تخليص  من 
ألف   17 حاليا  يضم  الذي  شاريا  مخيم  إلى 
عباس  وتمضي  اإليزيديين.  النازحين  من 
مع  والعمل  المدرسة  بين  حاليا  أيامها 
العديد  عن  البحث  في  والمساعدة  المكتب، 
مصيرهن  يعرف  لم  اللواتي  اإليزيديات  من 

بعد، رغم مرور نحو عامين على إعالن العراق 
»النصر« على التنظيم.

استعادة  الى  أفضت  التي  المعارك  وخالل 
أواخر  العراق  في  التنظيم  سيطرة  مناطق 
تمكن  سوريا،  في  بأشهر  وبعدها   ،2017
خاطفيهم.  من  الفرار  من  اإليزيديين  مئات 
في  فقدوا  الذين  من  اآلالف  مصير  لكن 
وفق  مجهوال،  يزال  ال  بعده،  وما   2014
مكتب اإلنقاذ. وبحسب مسؤولين إيزيديين، 
يعتقد أن العديد من هؤالء اعتنقوا اإلسالم 
مسلمة،  عائالت  مع  حاليا  يقيمون  وباتوا 
لسببين:  مناطقهم  إلى  العودة  ويخشون 
حيال  به  يشعرون  الذي  »العار«  أحدهما 
دماغ«  وثانيهما »غسل  اآلخرين،  اإليزيدين 
جزءا  أن  عباس  وتؤكد  جذورهم.  أنساهم 
من مسؤوليتها في مكتب اإلنقاذ يقوم على 
إقناع الفتيات والنساء بالعودة إلى عائالتهن. 
والتقت عددا من اللواتي تم إنقاذهن لتوثيق 
مهمة  وهي  المكتب،  أرشيف  في  قصصهن 
في  والحزن  »بالسعادة  تشعرها  إنها  تقول 
كل هذه  »علي سماع  وتقول  عينه«.  الوقت 
عن  مختلفة  منها  وكل  المروعة،  القصص 
األخرى. كلها مؤلمة جدا، وبعضها أكثر إيالما 
من قصتي«. رغم ذلك، تفخر بدورها »وأن 

أكون جزءا من عملية إنقاذ نساء ناجيات«.

مجرد بداية
لنفسها  عباس  تخطه  الذي  المسار  ويشابه 
حاليا ما قامت به الناجية من التنظيم نادية 
مراد التي حملت قضية اإليزيديات الى العالم، 
ونالت في العام الماضي جائزة نوبل للسالم. 
معروفا  وجها  عباس  باتت  شاريا،  مخيم  في 
ويتلقى  مومباي.  في  الجائزة  تسلمها  منذ 
ذووها اتصاال هاتفيا تلو اآلخر للتهنئة على ما 
تقوم به. ويقول والدها عبداهلل »في البداية، 
خطفت  التي  الفترة  عن  تحدثت  كلما  كانت 
فيها، أدير ظهري لها ألن سماع ذلك وجها 
لوجه كان مؤلما جدا«. لكن الوالد يريد اآلن 
لكل ناجية إيزيدية أن تروي قصتها، إليمانه 
أنفسهن، وأيضا  الفتيات  بأن ذلك سيساعد 

كامل األقلية التي اختبرت عذابا أليما.
أكثر  أصبحت  إيمان  أن  »الحظت  ويوضح 
علنا«.  قصتها  تروي  بدأت  مذ  وقوة  سعادة 
اللغة  في  دروس  أخذ  الشابة  بدأت  حاليا، 
أحالم  درب  على  أولى  كخطوة  اإلنجليزية، 
أن  أريد  المستقبل،  »في  وتقول  طموحة. 
القانونين  في  خبرة  ألنال  محامية  أصبح 
عن  الدفاع  من  ألتمكن  والدولي  العراقي 
الضحايا  وأيضا  الناجيات،  اإليزيديات  حقوق 

اآلخرين لتنظيم الدولة اإلسالمية«.

● األيزيدية إيمان عباس في مخيم شاريا في شمال العراق

●  عنصر من القوات الموالية للحكومة اليمنية في الحديدة

قتلى في صفوف الحوثيني واشتباكات عنيفة في اليمن

في غارات شّنتها طائرات تابعة للتحالف العسكري 
للحوثيين شمال  السعودية ضد مواقع  بقيادة 
ثمانية  قتل  اليمن،  غرب  في  الحديدة  مدينة 
من المتمردين الحوثيين، االثنين، حسبما أفاد 

مسؤوالن محّليان.
اشتباكات  اندلعت  برس،  فرانس  وبحسب 
المتمردين والقوات الحكومية عند  عنيفة بين 
الحديدة،  لمدينة  والجنوبية  الشرقية  األطراف 
بعد ساعات قليلة من الغارات التي وقعت بعيد 
منتصف الليل. وتلك االشتباكات تعد األولى منذ 
إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.
الهدنة  بانهيار  هذه  العنف  أعمال  وتهّدد 
األحمر،  البحر  على  المطّلة  المدينة  الهشة في 

المنبثقة عن اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر 
الماضي لتحييد الحديدة التي تعتبر شريان الحياة 
المسؤوالن  وقال  السكان.  لماليين  الرئيسي 
التي  التحالف  طائرات  غارات  إن  المحليان 
استهدفت المواقع العسكرية كانت »مفاجئة«، 
في  الحديدة  ميناء  قرب  مواقع  أيضا  وشملت 
جزيرة كمران القريبة. وأّدت إلى جرح عدد من 
المتمردين إلى جانب مقتل ثمانية منهم، وفقا 
عن  الكشف  عدم  فّضال  اللذين  للمسؤولين 

هويتيهما.
اشتباكات عنيفة عند  االثنين، دارت  وصباح 
األطراف الجنوبية والشرقية للمدينة الساحلية، 
استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، 
وقال أحد سكان المنطقة الجنوبية في المدينة: 
الصباح  ساعات  منذ  المدافع  أصوات  »نسمع 
من  اشتباكات  أول  »هذه  مضيفا:  األولى«، 

آخرين،  سكان  وبحسب  أسابيع«.  منذ  نوعها 
تحّلق  السعودية  بقيادة  التحالف  طائرات  فإّن 
بشكل مستمر في سماء المدينة. وتدور الحرب 
في اليمن بين المتمّردين الحوثيين المدعومين 
الرئيس  لحكومة  الموالية  والقوات  إيران،  من 
المعترف به عبد ربه منصور هادي، منذ 2014. 
وتصاعدت حّدتها في مارس 2015 مع تدّخل 
دعمًا  العسكري  التحالف  رأس  على  السعودية 

للقوات الحكومية.
عليها  سيطر  التي  الحديدة  ميناء  عبر  وتمر 
المتمردون الحوثيون في 2014، غالبية المواد 
في  للسكان  الموجهة  والمساعدات  التجارية 

مناطق سيطرة المتمردين.
توّصلت  عام،  من  أقل  قبل  السويد  وفي 
الحكومة والمتمردون إلى اتفاق لتحييد المدينة 
عن الصراع، فانسحب المتمردون من الميناء في 

مايو الماضي، قبل أن تعلن االمم المتحدة في 
23 أكتوبر الماضي عن إقامة أربع نقاط مشتركة 
تضم ممثلين عن األطراف المتحاربة في المدينة، 
لمراقبة الهدنة. والمواجهات العنيفة، التي وقعت 
يوم االثنين من األسبوع الجاري، هي األولى منذ 
إقامة هذه النقاط األمنية. وقبل إقامة النقاط، 
الطرفان اشتباكات على فترات متقّطعة  خاض 

وتبادال االتهامات بخرق الهدنة.
أعمال  في  تراجع  بعد  األحداث  هذه  وتأتي 
توقف  مع  اليمن،  في  عام  بشكل  العنف 
بالصواريخ  السعودية  قصف  عن  المتمردين 
منذ سبتمبر الماضي، وإعالن المملكة عن قناة 
مفتوحة معهم للوصول إلى حل سلمي للحرب. 
وأوقعت الحرب حوالى 10 آالف قتيل وأكثر من 
56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف بحسب 

منظمة الصحة العالمية.

كردستان العراق–وكاالت

البحر الميت العراق–وكاالت

بيروت–وكاالت

اليمن–وكاالت
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بسبب »ضابط ارتكب جتاوزات«

بدعم فرنسي

ترامب في مرمى هجوم وزير البحرية املقال

حشود عسكرية الستهداف »الجهاديني« في دول الساحل

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء تشمل تشديد القوانني

األميركي  الرئيس  إقالة  فجرتها  جديدة  أزمة 
األميركية  البحرية  وزير  ترامب،  دونالد 
الذي  القرار  األخير  انتقد  إذ  ريتشارد سبنسر، 
الرئيس  تدخل  بشأن  خالف  إطار  في  جاء 
األميركي لوقف قرار بخفض رتبة ضابط من 

قوات النخبة ارتكب تجاوزات.
المدني  المنصب  من  سبنسر  إقالة  وتّمت 
كوزير للبحرية بعدما أشارت معلومات إلى أن 
تدخل ترامب في قضايا تأديبية أثارت غضب 
القيادة العسكرية األميركية. وقال سبنسر في 
رسالة نشرتها وسائل إعالم أميركية »لم أعد 
الذي  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  أشارك 
عينني المفاهيم نفسها في ما يتعّلق بالمبادئ 
وأضاف  واالنضباط«.  العام  للنظام  األساسية 
البحرية  كوزير  مهامي  انتهاء  هنا  من  »أعلن 

األميركية«.
ويرتبط الخالف بمصير إدوارد غاالغر الذي 
اّتهم بارتكاب جرائم حرب في قضية حساسة، 
 15 وفي  خطورة.  أقل  بجريمة  أدين  لكنه 
للقوات  األعلى  ترامب–القائد  أوقف  نوفمبر، 
خفض  المتحدة–قرار  الواليات  في  المسلحة 

رتبة غاالغر الذي جاء بعد إدانته.
البحرية  إن  األحد  تغريدة  ترامب في  وقال 
غاالغر.  مع  للغاية«  سيء  »بشكل  تعاملت 
وأشار إلى أنه طلب من سبنسر االستقالة على 
خلفية القضية وبسبب ما اعتبره الرئيس فشله 
في التعامل مع مسألة ضبط تجاوز الميزانية.

وقال الرئيس إن غاالغر سيبقى في القوات 
البحرية »نيفي سيلز«، مؤكدا  الخاصة لسالح 
أن »إيدي )غاالغر( سيتقاعد بسالم مع جميع 
من  عليها«.  حصل  التي  الشرف  مرتبات 
جهته، طلب وزير الدفاع األميركي مارك إسبر 
بعد  سبنسر  ريتشارد  البحرية  وزير  »استقالة 
بشأن  الصدق  إلى  الفتقاره  به  الثقة  فقدان 
بالتعامل  تتعلق  االبيض  البيت  مع  محادثات 

قواتها  الساحل  دول  تحشد  فرنسي،  بدعم 
الذين  »الجهاديين«  الستهداف  العسكرية، 
يتمركزون في منطقة غابة توفا غاال في شمال 
المنطقة  وفي  مالي.  من  بالقرب  فاسو  بوركينا 
ينسى  يراه  النيلوفر ومن  ورود  تغطيه  مستنقع 
بإفريقيا،  الساحل  منطقة  في  القطاع  هذا  أن 

يشهد معارك طاحنة، بحسب »فرانس برس«.
وتتقدم القوات الفرنسية من جانب واحد من 
المستنقع، فيما تتقدم قوات بوركينا فاسو من 
جانب أخر. وهدفهم يتلخص في فرض السيطرة 
على منطقة لم تدخلها قوات عسكرية منذ أكثر 
من عام. وأطلقت فرنسا عمليات عسكرية تعرف 
باسم »بورغو 4« تنفذها قوة برخان إلى جانب 
قوات محلية من قوة دول الساحل الخمس في 
منطقة التالقي بين حدود مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو.
وفي تدريب في وقت مبكر من الشهر الجاري، 
تم نشر 1400 جندي، بينهم 600 فرنسي، في 
الفرنسي  الكولونيل  وقال  المضطربة.  المنطقة 
إّنه بالنسبة للجهاديين »فالمنطقة  تيبو لومرل 

مثالية لالختباء وإدارة األمور اللوجستية«.
وقتل آالف المدنيين وعناصر األمن في النزاع 
الذي تفجر بسيطرة جماعات جهادية على شمال 
مالي في العام 2012. وتوسعت أعمال العنف إلى 
والنيجر  بوركينا فاسو  إلى  البالد وبعدها  وسط 

المجاورتين لتغذي التوتر اإلثني في المنطقة.
تصاعد  إثر  منازلهم  من  السكان  آالف  ونزح 
المنتمون  الجهاديون  يشّنه  الذي  القتال 
لجماعات مختلفة من تنظيم القاعدة إلى أنصار 
اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  إلى  وصوال  اإلسالم 
المنطقة،  في  جندي   4500 نحو  فرنسا  وتنشر 
فيما لدى قوة دول الساحل الخمس نحو 5000 
التمويل  مشاكل  يواجه  هدف  وهو  جندي، 
والتدريب ونقص المعدات. وتلعب هذه القوات 
»لعبة القط والفأر« في هذه المنطقة الشاسعة 
في  االختفاء  على  وقادر  الحركة  سريع  عدو  مع 

الصحراء.

»حرب مستحيلة«
وقال ضابط صف وهو يمسك ببندقيته »نعرف 
العثور  يمكننا  وال  عنهم  نبحث   )...( هنا  إنهم 
تسير  وأحيانا  مستحيلة«.  حرب  هذه  عليهم 
وعثرت  شيئا.  تجد  أن  دون  لساعات  القوات 
بأنهما  يشتبه  بخاريتين  دراجتين  على  خيرا 
باسم  نفسه  عّرف  ضابط  وقال  لجهاديين. 
إبرة في كومة  البحث عن  جوليان »األمر يشبه 
رحلوا  يكونون  قد  كما  هنا  يكونون  قد  قش. 
للتو«. ووسط ستة أكواخ متناثرة وشمس حارقة 

ايدي  الخاصة  القوات  في  الضابط  قضية  مع 
غاالغر«، بحسب بيان للوزارة.

حيال  عميق  »بقلق  يشعر  إنه  إسبر  وقال 
وكانت  سبنسر.  إلى  إشارة  في  سلوكه«، 
تأديبًيا  إجراء  أطلقت  قد  األميركية،  البحرية 
أعضاء  وثالثة  غاالغر  تجريد  شأنه  من  كان 
»ترايدنت«  شارات  من  وحدته  من  آخرين 
التي  التدريبات  استكملوا  للذين  تمنح  التي 
سيلز«  »نيفي  قوات  إلى  لالنضمام  تؤهلهم 
أن  بدا  لكن  منها.  طردهم  يعني  ما  وهو 

تدخالت ترامب منعت هذه العملية.
إدانة  كذلك  الجاري  الشهر  الرئيس  وألغى 
اللفتنانت  بحق  الثانية  الدرجة  من  بالقتل 
 19 بالسجن  الذي حكم عليه  كلينت لورانس 
عاًما بعدما أمر جنودًا في 2012 بإطالق النار 

فتشت  وأطفال حول شجرة صمغ.  نساء  تجلس 
القوات الفرنسية األكواخ في صمت. جندي قطع 
الفراش فيما آخر يهّز الحصير. وقال قائد حملة 
مكونات  أو  اتصال  وسائل  عن  »نبحث  البحث 
وعثرت  الصنع«.  محلية  القنابل  لصنع  تستخدم 
حملة  وأوقفت  محمولة  هواتف  على  القوات 
البحث التي استمرت ساعتين للعودة إلى آلياتها 

العسكرية.
مهمات  وراء  الفكرة  فرنسي  ضابط  وشرح 
لنفوذ  الخاضعة  المناطق  في  إنه  قائال  البحث، 
الجهاديين »فكل شخص يمكن أن يكون عدوا 
بين  المحاصرون  المدنيون  ويدفع  محتمال«. 
الدامي. وتواجه  النزاع  المطرقة والسندان ثمن 
بارتكاب  اتهامات  فاسو  وبوركينا  مالي  قوات 
للقوات  أوامر  وصدرت  حقوقية.  انتهاكات 

الفرنسية بتبني قواعد صارمة لالشتباك.
ويقول الجيش الفرنسي إن هناك آليات قائمة 
لكن  الحوادث.  لمنع  المشتركة  العمليات  أثناء 
قال  اسمه،  عن  الكشف  رفض  فرنسيا،  مسؤوال 
القواعد دائما.  إن الشركاء األفارقة ال يحترمون 
الساحل  دول  جيوش  بين  كبير  فرق  وهناك 

الخمس والجيش الفرنسي من حيث المعدات.
قال ضابط فرنسي إن قوات بالده تسير ببطء 

على ثالثة أفغان عّزل كانوا على متن دراجة 
عن  عفوا  أصدر  كما  منهم.  اثنان  قتل  نارية 
القوة  في  السابق  العضو  غولستين  مات 
المتهم  الخضر«،  »القبعات  األميركية  الخاصة 
أنه  اشتبه   2010 في  لشخص  عمدًا  بالقتل 
يصنع قنابل لحركة طالبان. أما غاالغر فاتُّهم 
بطعن سجين من تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق حتى الموت عام 2017، والشروع بقتل 

مدنيين وعرقلة عمل القضاء.
هذه  من  يوليو  في  تبرئته  تمت  وبينما 
جماعية  صورة  بالتقاط  أدين  أنه  إال  التهم 
أفراد  من  آخرين  جانب  إلى  المقاتل  جثة  مع 
»نيفي سيلز«. ونتيجة ذلك، تم خفض رتبته 
درجة من ضابط صف رئيسي إلى ضابط صف 
لشبكة  تصريحات  وفي  األولى.  الدرجة  من 

تتنقل  الساحل  قوات  لكن  المدرعة  العربات  في 
وقال  نارية.  دراجات  بواسطة  أسرع  شكل  في 
ضابط من بوركينا إّن التدابير األمنية الفرنسية 
والقوافل الصاخبة تتيح للجهاديين وقتا للهرب. 
وقال »من الطبيعي أال يجد الفرنسيون أي شيء 
النارية  الدراجات  أن  وتابع  يصلون«،  عندما 
تجعلهم »أكثر قدرة على الحركة«. لكن القوات 
ُقتل  فقط،  أيام  فقبل  للخطر.  عرضة  اإلفريقية 
جنديان من بوركينا فاسو كانا على دراجة نارية 

بانفجار قنبلة على جانب الطريق.
قوة  من  جنديا   170 حوالي  ُقتل  وإجماال، 
هجمات  في  سبتمبر  منذ  الخمس  الساحل  دول 
جهادية، بما في ذلك حوالي 40 جنديا ماليا لقوا 
حتفهم في كمين في نوفمبر. في مقابل جندي 
فرنسي واحد، على سبيل المقارنة. ورغم سنوات 
فإن  الفرنسية،  القوات  أيدي  على  التدريب  من 
من  تعاني  الخمس  الساحل  دول  قوة  جيوش 

العديد من المشكالت.
وقال قائد وحدة بوركينا فاسو وينديمانغدي 
كابوري إن تأمين الغذاء والماء لقواته أمر صعب 
للغاية. لكن مهمات البحث الشاقة تحقق بعض 
النجاحات أحيانا. فبعد أن اعترضت االستخبارات 
أنصار  جماعة  قادة  أحد  من  رسالة  الفرنسية 

البحرية  غاالغر  اتهم  األحد،  نيوز«  »فوكس 
بالتحّرك من باب االنتقام بعدما قّدم شكوى. 
وقال »كان بإمكانهم أخذ شارة ترايدنت مني 
أخذها  اآلن  يحاولون  لكنهم  وقت.  أي  في 

بعدما أعادني الرئيس إلى رتبتي«.
وقاعدة  نيوز«  »فوكس  شبكة  ودافعت 
لكنها  غاالغر.  عن  بشدة  المحافظة  ترامب 
الرئيس  أن  مفادها  بانتقادات  كذلك  قوبلت 
وفي  العسكرية.  القضائية  العملية  يقّوض 
رسالته لترامب األحد، قال سبنسر إن »ضميري 
يشّكل  أنه  أعتقد  ألمر  لالمتثال  يطاوعني  ال 
 )...( أديته  الذي  المقدس  للقسم  انتهاًكا 
الحفاظ  أن  وأضاف  الدستور«.  عن  بالدفاع 
صفوف  في  واالنضباط  العام  النظام  على 

»نيفي سيلز» يعد »شأًنا جدًيا للغاية«.

مواقع  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  اإلسالم 
للقبض  جنديا   80 الجيش  أرسل  بورغو،  عملية 
عليه بدعم من طائرات مسّيرة وطائرة من طراز 
ميراج 2000. وقرب انتهاء اليوم نفسه، أوقفت 
القوات أيضا مخبرين محليين أبلغوا الجهاديين 

عن تحركات القوات.
وحين وصلت القافلة المدرعة في سحابة من 
الغبار إلى القرية هرب ثالثة رجال بعد أن خبئوا 
القوات واحد منهم  واعتقلت  األرض.  أشياء في 
الضابط جوليان »تلقينا  بعد عدة دقائق. وقال 
اتصاال. هرب عندما وصلنا لكن السكان ظلوا في 
ليس  »لكن  وتابع  مشبوه«.  أمر  وهو  مكانهم 
بالرحيل«.  له  سنسمح  لذا  ضده،  شيء  لدينا 
مدار  على  هاتف  مئة  حوالي  القوات  وصادرت 
أسبوعين من عمليات »بورغو 4« لتنسحب من 
المنطقة في 17 نوفمبر. وأعلن الجيش الفرنسي 
أّن 24 شخصا قتلوا أو أوقفوا فيما تم االستيالء 
على حوالي 60 دراجة نارية. ورغم أن الحصيلة 
تبدو هزيلة، إال أن قادة الجيش الفرنسي قالوا 
إنهم مرتاحون للنتائج مشيرين إلى أن العملية 
كثيرين.  فرار  في  وتسببت  الجهاديين  عطلت 
ونغير  سويا  »نعمل  برنار  رافائيل  العقيد  وقال 

األمور ونقاتل«.

االثنين،  السويد،  في  العامة  النيابة  كشفت 
الحكومة  في  وزير  ارتكاب  في  تحقق  أنها 
العراقية »جرائم ضد اإلنسانية«، فيما أشارت 
بمقتل  يتعلق  التحقيق  أن  اإلعالم  تقارير 

مئات المتظاهرين.
وذكرت وسائل إعالم أن المعني هو وزير 
بيان  أن  إال  الشمري،  نجاح  العراقي  الدفاع 

النيابة العامة لم يذكره باالسم.
تلقت  العامة  النيابة  أن  البيان  وأفاد 
في  يشتبه  عراقي  »وزير  بشأن  شكاوى 
اإلنسانية«. وأضافت أن  ارتكابه جرائم ضد 
التحقيق ما يزال »في مرحلة مبكرة للغاية«. 
البالد  الرئيسية في  اليومية  وذكرت الصحف 
أنه  رغم  سويدي،  مواطن  الشمري  أن 
يحمل اسمًا مختلفًا في السويد. وقال محام 
سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة 
»سفينسكا داغبالديت« إنه أبلغ عن الشمري 
إطالق  أكتوبر بسبب دوره في  للشرطة في 
أسابيع من  المحتجين خالل  مئات  على  النار 

االضطرابات. ومنذ األول من أكتوبر، شهدت 
العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة 
احتجاجًا على الفساد ونقص الوظائف وضعف 

الخدمات.
دعوات  إلى  المظاهرات  تلك  وتصاعدت 
إلصالح شامل للنخبة الحاكمة. وقتل حوالي 
350 متظاهرًا وجرح اآلالف في اشتباكات مع 
وكالة  أعدتها  حصيلة  بحسب  األمن،  قوات 
العراقية  السلطات  وتوقفت  برس.  فرانس 
التحقيق  يجري  كما  أرقامها.  تحديث  عن 
لحصوله  االحتيال  بتهمة  الدفاع  وزير  مع 
من  واألطفال  السكن  استحقاقات  على 
وفقًا  العراق،  في  يعيش  أنه  رغم  السويد 
وصحيفة  اإلخباري  اداغ«  »نايهتر  لموقع 

»اكسبريسن« السويدية.
االجتماعية  التأمينات  وكالة  وصرحت 
إذا  عما  الكشف  تستطيع  ال  أنها  السويدية 
القضايا  جميع  الشمري ألن  مع  تحقق  كانت 
سرية. وكان الشمري وصل إلى السويد في 
العام 2009 وحصل على اإلقامة الدائمة في 
في  الجنسية  على  قبل حصوله   2011 العام 

العام 2015، وفقا لصحيفة »اكسبريسن«.

واشنطن–وكاالت

باريس–وكاالت

إجراءات  مجموعة  عن  االثنين  فرنسا  كشفت 
قبل  من  المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  جديدة 
إلى  تهدف  السابقين،  أو  الحاليين  شركائهن 
تشديد القوانين مع تصاعد المخاوف بسبب عدد 

النساء اللواتي يتم قتلهن في البالد.
فيليب  ادوار  الفرنسي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
على  للقضاء  العالمي  اليوم  في  اإلجراءات  هذه 
المتحدة،  األمم  تدعمه  الذي  المرأة  ضد  العنف 
بعد يومين من خروج عشرات االالف إلى الشوارع 
في أنحاء فرنسا تضامنا مع النساء، بحسب تقرير 

لـ»فرانس برس«.
الحكومات  فشل  ازاء  المتزايد  الغضب  وأدى 
إلنهاء  تقدم  تحقيق  في  والعالم  أوروبا  في 
األعداد السنوية الهائلة للنساء اللواتي يتعرضن 
للعنف، إلى ممارسة ضغوط على تلك الحكومات 
للبدء في التحرك رغم تحذيرات بعض النشطاء 

من ضرورة القيام بمزيد من الجهود.
الخطة  تحدث  أن  في  امله  عن  فيليب  وعبر 
»صدمة كهربائية« وقال إن اإلجراءات ستسعى 

كيف  ذلك  في  بما  العنف  تعريف  توسيع  إلى 
االنتحار. ومنذ  إلى  المضايقات  يمكن أن تؤدي 
بداية 2019 قتلت 117 امرأة على األقل بأيدي 

فرنسا،  في  السابقين  أو  الحاليين  شركائهن 
بحسب دراسة أجرتها وكالة فرانس برس تستند 
إلى تقارير االعالم. ويظهر ذلك الرقم استمرارا 

في التوجه، حيث قتلت 121 امرأة العام الماضي 
في جرائم فقط ألنهن نساء. كما أظهرت أحدث 
في  أخرى  امرأة  ألف   213 أن  الرسمية  األرقام 
الجنسي  أو  الجسدي  العنف  ضحايا  هن  فرنسا 
أو  الحاليين  شركائهن  بحقهن  مارسه  الذي 
ما  إنهاء  على  فيليب  إعالن  وركز  السابقين. 
في  العملية«  وغير  »الغريبة  بالجوانب  وصفه 

القانون بحيث يضمن حماية أفضل للنساء.
فكرة  إن  باريس  في  للصحفيين  وقال 
القانون  في  اآلن  سُتدرج  النفسي  »االنحباس« 
ألن هذا يمكن أن يؤدي أيًضا إلى العنف. وقال 
تغيير  فسيتم  واسعة،  لدعوات  تلبية  إنه  فيليب 
القواعد التي تغطي السرية الطبية لتسهيل قيام 
الشخص  يكون  عندما  السلطات  بإبالغ  األطباء 
إدراج  سيتم  أنه  وأوضح  العنف.  لخطر  معرضًا 
سيقدم  قانون  مشروع  في  الجديدة  اإلجراءات 
الخطط  وأن  يناير،  في  الفرنسي  البرلمان  إلى 
مليون   400( يورو  مليون   360 من  ستستفيد 
عشرات  وشارك  السنوي.  التمويل  من  دوالر( 
في  السبت  فرنسا  في  األشخاص  من  اآلالف 
للمطالبة  نسوية  مجموعة  نظمتها  تظاهرة 

بوضع حد للعنف ضد المرأة.

تحقيق سويدي في ارتكاب وزير 
الدفاع العراقي »جرائم ضد اإلنسانية«

● ترامب

● منطقة تالقي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

● مشاركون في تظاهرة للتنديد بالعنف األسري في باريس

● ريتشارد

● نقطة عبور على الحدود بين أوغندا والكونغو الديموقراطية 

ستوكهولم–وكاالت

المتظاهرين  عشرات  اجتياح  أعقاب  في 
وحرقهم جزءا من معسكر لألمم المتحدة في 
مدينة بيني شرق البالد، احتجاجا على المجازر 
المجموعة  إلى  وتنسب  لها  يتعرضون  التي 
المسلحة »القوات الديموقراطية المتحالفة«، 
أعلنت رئاسة الكونغو الديمقراطية، االثنين، 
األمم  وبعثة  للجيش  مشتركة  عمليات  عن 

المتحدة في المدينة.
عاجل  اجتماع  إثر  الرئاسة  وقالت 
رئيس  برئاسة  بكينشاسا  األمن«  لـ»مجلس 
رئيسة  وحضور  تشيسكيدي  فيليكس  البالد 
هدف  إن  زروقي  ليلى  المتحدة  االمم  بعثة 
لألهالي  واألمن  السلم  »ضمان  العمليات 

المدنيين«، وفق »فرانس برس«.
»إقامة  بيان  في  الرئاسة  أعلنت  كما 
في  المسلحة  للقوات  متقدمة  عامة  قيادة 
لبدء  محدد  موعد  عن  يعلن  ولم  بيني«. 
هذه العمليات المشتركة المعلنة بعد مجزرة 
بيني،  ثمانية مدنيين في  فيها  قتل  جديدة 

ليل األحد.
المتحدة  األمم  بعثة  أعلنت  جانبها  من 
»ستعزز  أنها  الرئاسي  اإلعالن  إثر  بيان  في 
التعاون مع شركائها وتعمل بشكل وثيق مع 
السلطات للتوصل معا لحلول لمصلحة سكان 
متظاهرون  اجتاح  االثنين،  وصباح  بيني«. 
قاعدة مدنية لألمم المتحدة وقاموا بإحراقها 
بعثات  وأكثر  أقدم  برحيل  مطالبين  جزئيا، 

حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة كلفة.
»منازل  أن  البعثة  باسم  ناطقة  وذكرت 
وتم  هوجمت  المتحدة  األمم  بعثة  طواقم 
حطت  صحفية،  تقارير  ووفق  تخريبها«. 
القاعدة  داخل  قصيرة  لفترة  مروحيتان 
مجددا،  أقلعتا  ثم  بوكيني  حي  في  الواقعة 

قبل أن يقتحم المتظاهرون المكان.
الرصاص،  الكونغولية  القوات  وأطلقت 
المتظاهرين  تفريق  »لمحاولة  اإلثنين، 

بالقرب من المعسكر ومن معسكر آخر«.
العدل  وزيرة  تساءلت  جهتها،  من 
الكونغولية جانين مابوندا التي تزور باريس 
أن  معتبرة  المتحدة،  األمم  بعثة  دور  عن 
هذه البعثة التي تبلغ كلفتها نحو مليار دوالر 
في  نهاية«  بال  تبقى  أن  يمكن  »ال  سنويا: 
إلى  مشيرة  استياء«،  »هناك  وقالت  البالد. 
مونوسكو  وكلفة  »وجود  بين  التكافؤ  عدم 
في الكونغو الديموقراطية والنتائج التي يتم 
الحصول عليها«. وتابعت أنه »أمر شرعي أن 
يتساءل السكان عن استمرار بقاء هذه القوة 

في الكونغو الديموقراطية«.
باسم  ناطق  أعلن  الحادثة،  هذه  وقبيل 
ثمانية  مقتل  الديموقراطية  الكونغو  جيش 

بشرق  بيني  في  األحد–اإلثنين  ليل  مدنيين 
البالد في مجزرة جديدة نسبت إلى مسلحي 
واحتج  المتحالفة«  الديموقراطية  »القوات 
بلدية  مبنى  من  جزء  بإحراق  السكان  عليها 

هذه المدينة الكبيرة.
الجيش  امتناع  أيام  منذ  السكان  ويدين 
الكونغولي وقوات األمم المتحدة الموجودة 
في إقليم شمال كيفو حيث تقع المدينة، عن 
ترتكبها  التي  المجازر  مواجهة  في  التحرك 
»القوات الديموقراطية المتحالفة«. وتمكنت 
من  حقيقيا  رصاصا  أطلقت  التي  الشرطة 
البلدية.  مبنى  حول  المتظاهرين  تفريق 
لألمم  التابعة  »أوكابي«  إذاعة  وذكرت 
السبت،  قتلت متظاهرا  الشرطة  أن  المتحدة 
ايضا  موضحة أن متظاهرين غاضبين قتلوا 
إلى  التوجه  السكان  وقرر  اثنين.  شرطيين 
الكونغو  في  المتحدة  األمم  بعثة  معسكر 
في  المدينة  مدخل  عند  الواقع  )مونوسكو( 
المتكررة  المجازر  استهدفته  الذي  الحي 
وقال  المتحالفة«.  الديموقراطية  لـ»القوات 
الميجور  الكونغولي  الجيش  باسم  الناطق 
إن  األخيرة  المجزرة  بشأن  ازوكاي  ماك 
»العدو توغل في حي بويكيني وقتل ثمانية 

مدنيين«.
وتضّم »القوات الديموقراطية المتحالفة« 
معادين  مسلمين  أوغنديين  متمردين 
موسيفيني  يويري  األوغندي  للرئيس 
الديموقراطية  الكونغو  شرق  إلى  وانكفأت 
في 1995. وقد قتلت نحو سبعين مدنيا في 
قواعدها  على  للجيش  هجوم  على  ردا  بيني 
الجيش  وأطلق  أكتوبر.   30 في  عنه  أعلن 
هذه  على  العسكرية  عملياته  الكونغولي 
المجموعة بمفرده بدون أن يطلب مساندة 

القوات التابعة لبعثة األمم المتحدة.
وقال مساعد الممثل الخاص لألمين العام 
الديموقراطية  الكونغو  في  المتحدة  لألمم 
فرنسوا غرينيون األحد »ال يمكننا أن نشارك 
في عمليات الجيش الكونغولي إذا لم يطلب 
منا القيام بذلك«. وأضاف إلذاعة »أوكابي« 
أكتوبر   30 في  أطلقت  التي  »العمليات  أن 
دعم  بدون  وطنية  تكون  أن  الجيش  أراد 
األمم  قوة  مع  مشترك«  وتنفيذ  وتخطيط 
منظمات  في  المتطوعون  ودعي  المتحدة. 
اإلثنين  البقاء في منازلهم  الى  غير حكومية 
لإلصابة  تجنبا  واألبواب  النوافذ  عن  »بعيدا 
السلطات  تشعر  جهتها،  من  بالرصاص«. 
األمن  غياب  نتائج  من  بالقلق  الصحية 
والتوتر في بيني في مكافحة إيبوال المنتشر 
مكافحة  عمليات  منسق  وقال  المنطقة.  في 
الوباء الطبيب جان جاك مويمبي إن »الوضع 
ونشاطات  العمل  من  فرقنا  يمنع  بيني  في 
ال  الناس  ألن  تنتظر  زالت  ما  الوباء  مكافحة 

يستطيعون مغادرة منازلهم«.

اقتحام معسكر لألمم املتحدة 
شرق الكونغو الديمقراطية

بعد مجزرة أوقعت مدنيني

كينشاسا–وكاالت

● وزير الدفاع العراقى نجاح الشمري مع نظيره األميركي مارك اسبر



توقعاتها  دولية  ومالية  اقتصادية  مؤسسات  خفضت 
 ،2020 المقبل  العام  في  العالمي  االقتصاد  لنمو 
بين  الدائرة  التجارية  المعركة  مخاطر  استمرار  نتيجة 
المبادالت  على  سلبا  تنعكس  التي  وبكين  واشنطن 

واالستثمار.
التنمية  منظمة  تترقب  الحالي،  العام  في  وكما 
لآلفاق  األخيرة  توقعاتها  في  االقتصادي  والتعاون 
 %3 عتبة  دون  العالمي  النمو  يبقى  أن  االقتصادية 
توقعاتها  عن  نقطة   0.1 بتراجع  أي   ،2020 في 
طفيفا  ارتفاعا  يسجل  أن  قبل  سبتمبر،  في  األخيرة 

إلى 3% في 2021.
هي  هذه  النمو  »نسب  أن  إلى  المنظمة  ولفتت 
االقتصاد  أن  موضحة  المالية«،  األزمة  منذ  األدنى 
الكبير  »الــغــمــوض  تأثير  تحت  سيبقى  العالمي 
»االستثمارات  إلــى  إضافة  السياسي«،  األفــق  في 
بعمل  المنظمة  ــادت  وأش الضعيفة«.  والمبادالت 
حذرت  لكنها  لالقتصاد،  دعما  المركزية  المصارف 
النقدية  السياسات  بين  ــوازن«  ــت ال »اخــتــالل  مــن 
اعتماد  إلــى  الــدول  من  المزيد  داعية  والمالية، 
على  االستثمار  إلنعاش  »تحفيزية«  مالية  سياسات 

البعيد. المدى 
حذرت  االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة  لكن 
يعكس  المستقبلية«  اآلفاق  »تدهور  استمرار  أن  من 
قبل  من  الحسبان  في  تؤخذ  لم  بنيوية  »تغييرات 

الدول أكثر مما يعكس صدمة عالمية محتملة«.
والتغير  الرقمي  االنتقال  الصدد  بهذا  ــرت  وذك
عالمي  وتجاري  جيوسياسي  نظام  وقيام  المناخي 
»قلقها  مبدية  التسعينات،  نهاية  منذ  جــديــد 
»اعتبار  أن  على  شددت  حيث  ذلك،  حيال  الشديد« 
من  معالجتها  يمكن  موقتة  عوامل  التغييرات  هذه 
خطأ  سيشكل  الضريبية  أو  النقدية  السياسة  خالل 

بنيوية«. إنها  سياسيا: 
الواليات  في  التباطؤ  اشــتــداد  التقرير  ويتوقع 
السنة  هذه   %2.3 بنسبة  نمو  تسجيل  مع  المتحدة 

بنسبة  ثم  سبتمبر  توقعات  عن  نقطة   0.1 بتراجع 
المتوقع  فمن  الصين،  وأما  و2021.   2020 في   %2
من  بقليل  أفضل  السنة  هــذه  ــا  إداؤهـ يكون  أن 
 %6.2 إلى  اقتصادها  نمو  ليصل  األساسية،  التوقعات 
ما  إلى  يتراجع  أن  على  نقطة«،   +0.1« السنة  هذه 

دون 6% العام المقبل 5.7% وفي 2021 %5.5.
نمو  يتسارع  أن  المتوقع  من  أيضا،  آسيا  وفي 
توقعات  عن   -0.1« المقبل  العام   %6.2 إلى  الهند 
ال  ــا  أوروب وفي   ،2021 العام   %6.4 ثم  سبتمبر«، 
 %1.2 تزال فرنسا تقاوم األزمة مع توقع نمو بنسبة 
التوقعات  عن  تغيير  )دون   2020 العام  القتصادها 
هذه   %1.3 تسجيل  بعد   ،2021 والعام  السابقة( 

في  اقتصادية  قوة  أكبر  ألمانيا  أداء  وأمــا  السنة. 
السابقة  التوقعات  من  بقليل  أفضل  فسيكون  أوروبا 
توقعات  عــن  نقطة   +0.1«  %0.6 ــى  إل ليصل 

 2020 العام   %0.4 إلى  يتباطأ  أن  قبل  سبتمبر«، 
في   %0.9 بنسبة  انتعاشا  يسجل  ثم  نقطة(،   -0.2(

.2021
الوضع  يكون  أن  يتوقع  الناشئة،  ــدول  ال وبين 
بنسبة  انكماش  تسجيل  مع  األرجنتين  في  أصعب 
عن  نقطة   -0.3« الداخلي  ناتجها  إجمالي  في   %3
طفيف  بشكل  يتحسن  أن  قبل  األخيرة«،  التوقعات 
 +0.1«  %1.7 عن  التراجع  ليقتصر   2020 العام 

.%0.7 2021 مع انكماش بنسبة  نقطة«، ثم العام 
البنك  لرئيس  األول  النائب  ــاد  أع جهته،  مــن 
رأي  على  التأكيد  الدين،  محيي  محمود  الــدولــي، 
روبرت  نوبل،  جائزة  الحائز  األميركي  االقتصادي 
وقت  »مــســألــة  العالمي  ــود  ــرك ال أن  مــن  شيلر، 

وسيحصل«.
إن  قوله  الدين  محيي  عن  العربية  قناة  ونقلت 
السنوات  خــالل  العالمية  النمو  مــعــدالت  »تــراجــع 
اإلنفاق  معدالت  ــادة  زي ــدول  ال على  يحتم  األخيرة 
الداخلي،  الطلب  لزيادة  التحتية  البنى  في  واالستثمار 
من  القادم  الخارجي  الطلب  على  االعتماد  ولتقليل 

والتصدير«. السياحة 
النمو  توقعات  الدولي،  البنك  خفض  إلى  وأشــار 
خفض  بجانب  و2020،   2019 لعامي  العالمي 
 %1 من  أقل  إلى  العربية  للمنطقة  النمو  توقعات 
تتطلب  النمو  انخفاض  توقعات  إن  وقال   .2019 في 
الطلب  ترفع  مشروعات  في  باالستثمار  الدول  قيام 
تراجع معدالت  أن  الوقت ذاته  أكد في  لكنه  المحلي، 
يعني  ال  األخيرة  السنوات  المباشر  األجنبي  االستثمار 

التشاؤم.
قادرة  المتنوع  االقتصاد  ذات  الــدول  أن  واعتبر 
مؤكدا  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  جذب  على 
لجذب  كبيرة  فــرص  لديها  الخليجية  الـــدول  أن 
أزمة  أن  وأوضــح  المباشرة.  األجنبية  االستثمارات 
دول  تجعل  العالمي،  التجاري  المستوى  على  الثقة 
الطلب  تحفيز  على  باالعتماد  مطالبة  العربية  المنطقة 
على  كثيرا  االعتماد  وعــدم  االقتصاد  في  المحلي 

الخارجي. الطلب 

اقتصاد

كالم في األرقام

جمعتها الصين حصيلة تجربة بيع 
سندات سيادية دولية.

قالوا

08

المرتبات  بتسليم  المختلفة  إداراتها  الوفاق«  بـ»حكومة  المالية  وزارة  ألزمت 
للموظفين بالقطاع العام، بموعد أقصاه العشرين من كل شهر، وذلك بعدما أكدت 

أنها الحظت »تراخيا وإهماال« واضحين في التقيد بهذا البند من اإلنفاق الحكومي.
لترشيد  الدائمة  للجنة  الشهر  من  عشر  الثالث  أقصاه  موعدا  الــوزارة  وحددت 
المرتبات؛ إلعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوف والخالصات إلى إدارة الميزانية، 
على أن تعد األخيرة التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من 
تاريخ تسلم الكشوفات، فيما تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك 
بحد أقصى أربعة أيام من تسلم التفويضات المالية، بحسب ما نشرته على صفحتها 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
والتدقيق خالل يوم  المراجعة  بإتمام  الداخلية  المراجعة  الوزارة مكتب  وألزمت 
بموافاتها  المتابعة  إدارة  مدير  وطالبت  الصرف،  أذونــات  تسلم  تاريخ  من  واحد 

بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام اإلدارات المذكورة بقراراتها.
رسمية،  عطلة  كانت  وإن  عمل،  أيام  إليها  المشار  المواعيد  تكون  أن  وقررت 

مشددة على توقيع جزاءات رادعة في حالة ثبوت عدم االلتزام بقراراتها.

»مالية الوفاق« تحدد موعدا نهائيا لتسليم املرتبات

»نأمل أن ننتهي من 
المرحلة األولى من اتفاق مع 
الصين بنهاية العام الحالي«

روبرت أوبراين
مستشار األمن 
القومي األميركي

٦

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

السنة الرابعة
العدد 210 غرة ربيع اآلخر 1441 هــ
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بالتطور  تتصف  التي  االجتماعية  العلوم  من  االقتصاد  علم 
 ، واالجتماعية  االقتصادية  والمستجدات  المتغيرات  ومواكبة 
فهو ليس قوالب جامدة كما يعتقد البعض ، ويمكن ان يلعب 
هذا التخصص دورا مهما في ايجاد التفسير والحلول لمختلف 

الظواهر االقتصادية واالجتماعية.
وينبغي على الذين يمتهنون هذا التخصص االنفتاح على 
االقتصادية  والوقائع  االقتصادي  الفكر  يشهده  الذي  التطور 
هذا  في  الجديدة  واالتجاهات  العشرين  القرن  منتصف  منذ 
االقتصادية  والقرارات  للمواقف  السلوكي  التفسير  مثل  العلم 
التي يتخذها األفراد أو ما يعرف باالقتصاد السلوكي، والبحث 
الوصفات  اعترت بعض  التي  لإلخفاقات  تعليل  أو  تفسير  عن 
لمعالجة بعض  االقتصاديين  اليها جهود بعض  افضت  التي 
التي  االقتصادية  واألزمات   ، المعاصرة  االقتصادية  المشاكل 
عرفتها اقتصادات مختلف الدول ، واوجه القصور التي اعترت 

نظام السوق وإخفاقاته.
فقد ظهرت في اآلونة األخيرة مبادرة جديدة أو اتجاه جديد 

االقتصادي  والتفكير  االقتصادية  السياسات  رسم  عند 
عرفت باسم االقتصاد من اجل الرخاء الشامل. وتزعم 
هذه المبادرة التي تزعمها اساتذة اقتصاد من جامعة 
برنستون، على رأسهم اتيف ماين، و من خالل تحليل 
العقود  خالل  واالجتماعية  االقتصادية  الوقائع  وتقييم 
الجميع  االقتصاد ال يعمل لصالح  ان   ، الماضية  الستة 
، حيت لوحظ زيادة حدة االستقطاب السياسي وزيادة 
المجتمع.  فئات  بين  المساواة  وعدم  الفقر  معدالت 
وزيادة الهوة بين الحد األدنى والحد االقصى لألجور، 
التحركات  تعيق  التي  القيود  من  المزيد  هناك  وان 
االجتماعية والكثير من اآلثار السلبية الخارجية المصاحبة 
 ، الخاصة  االستثمارية  والمبادرات  العامة  للمشروعات 

وعدم العدالة في توزيع الثروات .
وفقا  العمل  فى  دائما  يصدق  ال  السوق  ان  أى 
للنظرية التي تؤسس فقط على تطبيقات مبادئ نظام 

السوق، وصوال الفضل األوضاع وأكثرها عدالة . وذلك خالفا 
لالنطباع السائد الى حد ما لدى بعض السياسيين والعامة ، 
الذى تم إلصاقه بتخصص االقتصاد، وهو ان االقتصاد دايما 
 ، يقول بان السوق دايما يعمل بشكل صحيح وفقا للنظرية 
القيود دائما سيئة وان األموال يجب ان تنفق من قبل  وأن 
وأنه  خاص  بشكل  األفراد 
أموال  لتخصيص  حاجة  ال 
عامة على البنية التحتية أو 
التعليم وللخدمات العامة ، 
وان ذلك هو كل ما يدور 
حوله ويدعو اليه تخصص 

االقتصاد.
يعتبر  الحقيقة  فى  لكن 
صحيح  غير  االنطباع  هذا 
يعنيه  ما  كل  هــذا  ان  أو 
ــم به  ــهــت االقــتــصــاد وي
ويقتصر عليه . فقد لوحظ ان االقتصاد كتخصص ، خالل العقود 
الثالتة األخيرة ، قد عمل على اكتشاف و تفسير وفهم الكتير 
من التشوهات والمختنقات الحقيقية والوقوف على الكتير من 
الحقائق المصاحبة للمعامالت االقتصادية ، من ان هناك آثارا 
القرارات االستثمارية  االعتبار في بعض  خارجية ال تؤخذ في 
التي تؤدي الى بناء بعض المشروعات مثل مشروعات البنية 
التحتية ، و انه ال تتوفر معلومات كافية لدى المتعاملين وان 
هناك تكاليف للصفقات التي يبرمها األفراد فيما بينهم وان 
تتوفر  ال  االستثمار  وفرص  واإلنتاج  اإلشعار  حول  المعلومات 

للجميع وعلى نحو مستمر .
في  البحث  ــرة  دائ لتوسيع  الحاجة  الــى  يدعو  ذلــك  كل 
المشاكل االقتصادية وإشراك أطراف أخرى يمكنها ان تتخذ 
المتعاملة  التقليدية  األطــراف  غير  جماعي  بشكل  إجــراءات 
المشكالت  مختلف  مع  التعامل  يمكنها  بحيث   ، السوق  فى 
والمختنقات ، وتعتبر الحكومة احد هذه األطراف المهمة ، وهنا 
من المهم فهم قواعد التعامل بين الحكومة واألفراد وتحديد 
 ، واضح  بشكل  واختصاصاتها  عملها  ونطاق  الحكومة  دور 
المؤسسات  الحكومة وهيكلها والعالقة بين  وكيفية تصميم 
العالقة بين  ، وبهذا يمكن فهم كيف تنشأ  المجتمع  وأفراد 
االقتصاد والمجتمع مما يساعد في تدليل الكتير من المشاكل 
االقتصادية واالجتماعية. ولكي تتحقق هذه الغاية من المهم 
ذات  المعنية  التخصصات  مختلف  من  أفراد  يلتقي  ان  أيضا 
كل  يحملها  التي  والقناعات  النظر  وجهات  لتبادل  العالقة 
اختلفت  ،مهما  القضايا  لمختلف  لفهم مشترك  منهم وصوال 
االقتصاد  بتحقيق هدف  الكفيل  االقتصادي  النموذج  لوضع   ،
من اجل الرخاء الشامل . ويرى رواد مبادرة االقتصاد من اجل 
الرخاء الشامل ، انه يجدر البحث عن نموذج اقتصادي احتوائي 
أو  المجتمع  فئات  كل  يشمل  الذي  االقتصادي  النمو  يحقق 
تطال نتايجه كافة أفراد المجتمع ويحقق الرخاء للجميع ، دون 
اإلخالل بمبادئ الديمقراطية الليبرالية . نموذج ينقل المجتمع 
من الواقع الذي تشوبه الكثير من العيوب والمشاكل الى واقع 

أفضل ال تشوبه نفس المشاكل التي نعانى منها اليوم.
إن وظيفة االقتصاد قادرة على المساهمة في ايجاد إطار 
تحليل  خالل  من  اليوم  المالحظة  الظواهر  يفسر  شامل  عام 
من  تمكن  سياسات  واقتراح  المرصودة  االمبريقية  النتائج 
االنتقال الى واقع بديل أفضل ، من خالل اشراك اخرون من 
التمويل  و  الكلي  االقتصاد  تخصصات  مع  أخرى  تخصصات 
العامة واقتصاديات العمل وعلم االجتماع، والتفكير  والمالية 
بحيث   ، االقتصادية  السياسات  فى صياغة  جماعى  نحو  على 
تؤخذ في االعتبار األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
نتايج  في  النظر  ثم  ومن  االقتصادية  للسياسة  والبيئية 
السياسات االقتصادية المقترحة وإعادة مناقشتها مع مختلف 
فعلية  ببيانات  ومقارنتها  نتايجها  وتقويم  المعنية  األطراف 

للتحقق من مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
القطاعين  دور  تكامل  الى ضرورة  الدعوة  تأتي  هنا  ومن 
من  واضح  بشكل  منهما  كل  دور  وتحديد  والخاص،  العام 
اجل ان يكون االقتصاد لتحقيق الرخاء للجميع ، دون اإلخالل 

بمعايير الكفاءة .

* خبير اقتصادي ليبي

يجدر البحث عن نموذج 
اقتصادي احتوائي يحقق 

النمو االقتصادي الذي 
يشمل كل فئات المجتمع

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4081دوالر أميركي
1.5502يورو

1.8087الجنية االسترليني
0.3755الريال السعودي
0.3834درهم إماراتي
0.2003االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 27 نوفمبر 2019

مليارات دوالر

اتجاهات جديدة 
في التفكير االقتصادي

د. محمد ابوسنينة**

نسب نمو االقتصاد العالمي 
هي األدنى منذ األزمة المالية 

كيف كانت الرشاوى »صك« االستثمار األجنبي قبل 17 فبراير؟

توقعات متشائمة لـ »النمو العاملي« وسط مخاوف من »الركود«

أطــوار  خــالل  شهادته  قــدم  خبير  كشف 
المقاوالت  بشركة  مسؤولين  محاكمة 
الفالين«  إن سي  »إس  العمالقة  الكندية 
أن  ليبيا  في  فساد  قضايا  في  لضلوعها 
الكبرى  الدولية  الشركات  من  العديد 
قررت االنسحاب من السوق الليبية عندما 
الشركة  باستثناء  رشـــاوى  منها  طلب 

الكندية وعدد آخر قليل.
تتواصل جلسات االستماع إلى الشهود 
الشركة  رشــوة  قضية  في  والمتهمين 
وأبرزهم  ليبيين،  لمسؤولين  الكندية 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بباوي  سامي 
باالحتيال  والمتهم  عاما(   73( السابق 
وحيازة  أجنبي  عمومي  موظف  ورشــوة 
عن  عليها  الحصول  تم  التي  الممتلكات 
طريق الجريمة. كما حقق معه في مزاعم 
نظير  دوالر  مليون   26 على  حصوله 
إلى  الليبية  الحكومة  دفــع  في  جهوده 

سداد فواتيرها المتأخرة.
كلية  في  األعمال  إدارة  أستاذ  وأعــد 
فانديوال،  ديرك  األميركية،  »دارتموث« 
الليبية  ــشــؤون  ال فــي  متخصص  ــو  وه
النيابة  ــالء  وك طلب  على  بناء  تقريرا 
العامة لشرح »الطريقة التي تم بها إدارة 
 2000- الفترة  خالل  ليبيا  في  األعمال 

.»2011

انتشار الفساد
وأوضح أن شركة »إس إن سي الفالين« 
الشركات  مــن  واحـــدة  كانت  الكندية 
وافقت  التي  القليلة  الجنسيات  متعددة 
ليبيا  في  التجارية  األعمال  ممارسة  على 
ما  وفق  الفساد  انتشار  من  الرغم  على 

نقلت وسائل إعالم كندية.
شهادته  ــوال  ــدي ــان ف ــرك  ديـ ــدم  وقـ
الرئيس  محاكمة  لدى  مونتريال  لمحكمة 
سي  إن  »إس  لشركة  السابق  التنفيذي 
المتهم  بباوي،  سامي  الكندية،  الفالين« 
مقابل  القذافي،  للساعدي  رشاوى  بدفع 

عقود مع الشركة الكندية.
عددا  فإن  فانديوال،  للبروفيسور  وفقا 
قليال جدا من الشركات الدولية كان على 
في  التجارية  األعمال  لممارسة  استعداد 
بادر  عندما   ،2000 العام  أوائل  في  ليبيا 
أمام  البالد  أبــواب  بفتح  القذافي  نظام 
النفط  قطاع  باستثناء  األجنبي.  االستثمار 
للغاية  مختلفة  االستجابة  كانت  حيث 

دون  شيء  فعل  يمكن  »ال  قوله  وحسب 
دفع رشاوى« في ليبيا.

الكبرى الشركات  انسحاب 
من  العديد  قرر  الجامعي  لألستاذ  وفقا 
من  االنسحاب  الكبرى  الدولية  الشركات 
رشاوى  منها  طلب  عندما  الليبية  السوق 
العشرين.  القرن  من  األول  العقد  في 
مثاال  أعطى  للمحكمة،  قدم  تقرير  وفي 
ليبيا  من  انسحب  الهوية  مجهول  لبنك 
دفع  عليه  سيتعين  بأنه  إخــبــاره  بعد 

الرخصة. رشاوى للحصول على تجديد 
شركة  حالة  إلــى  المصدر  أشــار  كما 
دخــول  عــن  تخلت  الــتــي  كــوال«  »كــوكــا 
موضوع  كانت  بعدما  الليبية  الــســوق 
ــي الــلــذيــن  ــذاف ــق ــي ال ــن ــزاع بــيــن اب ــ ن
مقابل  مدفوعات  على  للحصول  تنافسا 
عن  أيضا  وتحدث  بالبالد.  استثمارها 
مليون   412 غرمت  أميركية،  مالية  شركة 

دوالر في الواليات المتحدة لرشوة ليبيا.

القذافي اتخذ كل القرارات
السابق  الليبي  النظام  فانديوال  ووصف 
حيث  شمولية  عسكرية  »دكتاتورية  بأنه 
األفراد  من  حفنة  قبل  يقرر كل شيء من 
يكن  لم  إذ  القذافي.  عائلة  من  المقربين 
للخبير.  وفقا  حقيقية«،  مضادة  قوة  هناك 
القذافي هو  معمر  أن  »الحقيقة هي  وقال 

الذي اتخذ كل القرارات«.

شركة  لدى  السابق  المالي  المدير  كان 
ــي،  الرام جيل  الفــالــيــن«،  ســي  إن  »إس 
أنه  إدالئه بشهادته  أثناء  الخميس،  كشف 
أن  بعد  يحدث  كان  بما  علم  على  أصبح 
-المؤسسة  كندا  أوف  بنك  رويال  أن  علم 
سي  إن  »إس  شركة  كانت  التي  المالية 
الفالين« تستخدم في ذلك الوقت- رفض 
الدينار  لشراء  الهندسية  الشركة  طلب 
التعامل  في  يرغب  لم  البنك  ألن  الليبي 

تحويل  من  اآلخر  الطرف  على  شخص  مع 
هو  من  يعرف  ال  إنه  الرامي  قال  العملة. 
صحيفة  أوردته  لما  وفقا  المعني  الشخص 

مونتريال جازيت الكندية.
شراؤه  تم  الدينار  أن  الرامــي  وأضــاف 
 2001 عامي  بين  السوداء  السوق  من 
المالي  الــمــديــر  كـــان  بينما  و2005 
بذلك  علم  على  يكن  لم  لكنه  للشركة، 
ذلك  وفي  الشراء.  عمليات  إجراء  بعد  إال 

منظمة  مع  الشركة عمل  لدى  كان  الوقت 
مصمم  مشروع  في  الدولة  تديرها  ليبية 
في  الساحلية  المدن  إلى  المياه  لجلب 
حقق  و2011   2002 عامي  بين  ليبيا. 
بلغت  عائدات  الليبي  النظام  مع  العمل 
وأرباحا  دوالر  مليار   1.7 من  أكثر  قيمتها 
لليبيا  يزال  وال  دوالر.  مليون   229 بلغت 
بأكثر  تقدر  الشركة  لدى  مستحقة  ديون 

من 100 مليون دوالر.

محاكمة »إس إن سي الفالين« تكشف:

مؤسسات دولية تطلق جرس اإلنذار

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

بنك مجهول الهوية انسحب من ليبيا بعد إخباره بأنه سيتعني عليه دفع رشاوى لتجديد الرخصة

• معمر القذافي• الرئيس التنفيذي السابق لـ »إس إن سي الفالين« الكندية

• أحد المواني الصينية

• مقر شركة »إس إن سي الفالين«

كوكا كوال« تخلت عن دخول 
السوق الليبية بعدما كانت 

موضوع نزاع بين نجلي القذاف

شركات دولية قليلة 
جدا كانت على استعداد 

لممارسة األعمال التجارية 
في ليبيا في مطلع 2000



كسر  لعبة  أوروبــا  إلى  الليبي  الغاز  ــدادات  إم دخلت 
الوضع  مع  آخرين  منافسين  ودخول  األسعار  روسيا 
األمني المتردي، مما يقلل من القدرة التنافسية للغاز، 
الذي يصدر عبر أنابيب، في معادلة صعبة تضع خطة 
السلطات الليبية المتضمنة زيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 
على   2024 بحلول  يوميا  قياسية  مكعبة  قدم  مليار 

المحك.
بلوغ  عــن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكشفت 
نحو   2019 أكتوبر  شهر  خالل  والغاز  النفط  إيرادات 
 381 قــدره  بارتفاع  أي  أميركي،  دوالر  مليار   2.2
مليون دوالر أميركي، أي 21% مقارنة بإيرادات شهر 

سبتمبر 2019.
مع  التحسن ظرفي،  أن هذا  اعتبروا  محللين  أن  إال 
مداخيل  على  أساسي  نحو  على  ليبيا  اعتماد  استمرار 
النفط، بينما تجني نحو 130 مليون دوالر شهريا من 
بواقع  األنابيب،  عبر  ينقل  الذي  الغاز  تصدير  عملية 

ملياري دوالر سنويا، حسب أرقام رسمية.
زيادة  تتضمن  إستراتيجية  النفط  مؤسسة  وأعلنت 
يوميا  برميل  مليون   2.1 إلى  النفط  خام  إنتاج  في 
3.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا  إلى  الغاز  وإنتاج 
تكون  الخطة  لتجسيد  تكلفة  متحملة   ،2024 بحلول 
في حدود 60 مليار دوالر تشمل 15 مليار دوالر من 

الميزانية الحكومية والباقي من طرف المستثمرين.
الجديدة  الليبية  اإلستراتيجية  هذه  أن  خبراء  ويرى 
يقابله  الذي  الرخيص،  الروسي  الغاز  دخول  حتمها 
السوق  وغمر  الشتاء  دفء  بسبب  الطلب  في  تباطؤ 
المتحدة وأستراليا  الواليات  بالصادرات من  األوروبية 
أفريقية  دول  أربــع  بدخول  توقعات  وســط  وقطر، 
قائمة المصدرين مستقبال، وهي موريتانيا وموزمبيق 

والسنغال وتنزانيا.
ويحذر مراقبون من إشكالية ارتفاع الطلب الداخلي 
ينعكس  مما  اإلنتاج،  استقرار  مع  الليبي  الغاز  على 
سلبا على تعهداتها الخارجية، رغم أنها تحوز طاقات 
الصخري  والغاز  الشمسية  الطاقة  غرار  على  متجددة 

غير المستغلين.
العقود  توقيع  فإن  الدولية  المنافسة  احتدام  ومع 
متاعب  من  ويضاعف  عهده،  انتهى  األمــد  طويلة 
احتياطات  في  عالميا  الـ21  المرتبة  تحتل  التي  ليبيا 
الغاز. وسبق أن أقر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
االستثمارات  توفير  بإمكانية  اهلل،  صنع  مصطفى 
المطلوبة، إذا ما سمح الوضع األمني بذلك، وبزيادة 
إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50% من قرابة 

3000 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.
إلى  للغاز  التقليديين  المنتجين  معظم  ويتعرض 
شركة  أعلنت  حيث  الدولية،  السوق  في  تحديات 
بـ%25  تراجع  عن  الحكومية  الجزائرية  »سوناطراك« 
في صادرات الغاز خالل تسعة أشهر من العام الجاري، 
بينما أكدت »غازبروم«، الشركة المملوكة للدولة، أن 
صادراتها من الغاز إلى خارج دول االتحاد السوفياتي 

مكعب  متر  مليار   102.8 إلى   %5.6 تراجعت  السابق 
خالل ستة أشهر.

الغاز  تصدير  انخفض  بروم«  »غاز  بيانات  وحسب 
الروسي إلى البلقان وتركيا في األشهر التسعة األولى 
من هذا العام بمقدار سبعة مليارات متر مكعب. وجاء 
هذا  أوروبــا،  إلى  الروسي  الغاز  صادرات  في  التراجع 
رومانيا  إلى كل من  الغاز  تراجعت صادرات  إذ  العام، 

وبلغاريا واليونان.
المتوسط،  البحر  بشرق  الغاز  على  الصراع  ويحتدم 
ألفه  كتاب  إصــدار  عقب  مجددا،  ليبيا  فيه  وتقحم 
القوات  ــان  أرك رئيس  يايشي،  جيهات  ــرال  األدمــي
اتفاقا  بــالده  توقيع  أهمية  أكــد  التركية،  البحرية 

للحدود البحرية مع ليبيا.
من  تركيا  جــارة  »ليبيا  بعنوان  كتاب  في  ــال  وق
البحر« إن توقيع تركيا اتفاقا مع ليبيا لتحديد مناطق 
إلى  بالنسبة  سيناريو  أخطر  سيكون  البحرية  النفوذ 
اتفاق  بتوقيع  التعجيل  »نبغي  وأضـــاف:  اليونان، 
وليبيا  تركيا  بين  الخالصة  االقتصادية  المناطق 
توقيع  إن  إذ  متقابلة؛  بحرية  شواطئ  لديهما  اللتين 
حقا  يعتبر  الدولي  القانون  مع  متوافق  كهذا  اتفاق 

مشروعا بالنسبة إلى تركيا وليبيا، كما أنه يصب في 
مصلحتهما«.

وكشف يايجي أن »القيمة اإلجمالية الحتياطي الغاز 
تريليونات  ثالثة  تبلغ  المتوسط  شرق  في  الطبيعي 
كافية  الكمية  هذه  أن  إلى  الفتا  أميركي«،  دوالر 
لتغطية احتياجات بالده من الغاز الطبيعي 572 عاما، 

واحتياجات أوروبا 30 عاما.
الشأن سيكون  ليبيا في هذا  االتفاق مع  أن  واعتبر 
مشيرا  اليونانية،  وقبرص  اليونان  ضد  درع  بمثابة 
التي سيتم  البحري  النفوذ  بمنطقة  ما سماها  أن  إلى 
توقيع  دون  ستحول  وليبيا  ــالده  ب بين  تحديدها 
قبرص  مع  خالصة  اقتصادية  منطقة  اتفاق  اليونان 
عن  يتوان  لم  يايشي  أن  االنتباه  يثير  وما  اليونانية. 
أنسب  تشكل  ليبيا  في  الحالية  الظروف  إن  القول 
البحري  النفوذ  مناطق  تحديد  اتفاق  لتوقيع  أرضية 

المتبادل بين تركيا وليبيا.
وجود  عدم  إن  الدولي  القانون  في  خبراء  ويقول 
أي  توقيع  يمنع  وتركيا  ليبيا  بين  مشتركة  سواحل 
لــوزان  معاهدة  على  تأسيسا  ــل،  األص في  اتفاقية 

الموقعة العام 1923.

اقتصاد 09

بدوام  العاملين  موظفيها  من   400 تسريح  التونسية  الجوية  الخطوط  شركة  تعتزم 
الطيران  شركة  عن  المالية  الصعوبات  لتخفيف  خطط  إطــار  في   2020 في  كامل 
 400 تسريح  »سيتم  للشركة  العام  المدير  المنكبي  إلياس  وقال  للدولة.  المملوكة 
موظف في 2020 ضمن برنامج اإلصالح الهيكلي لتخفيف المصاعب المالية للشركة«. 

وأضاف أن الخطة نالت موافقة الحكومة.
تأخر رحالت وتراجع مستوى  إلى  الوطنية أفضى  للناقلة  الصعب  المالي  الوضع  كان 

الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار.
حجمها  متضخمة  عمل  وقوة  طائرة   27 من  أسطول  التونسية  الخطوط  وتمتلك 

ثمانية آالف موظف فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات.
لكنها تتكبد الشركة خسائر منذ الثورة التونسية في 2011 وتواجه منافسة محتدمة 
االتحاد  مع  مفتوحة  سماوات  اتفاق  إلى  للتوصل  الدولة  تجريها  مفاوضات  ظل  في 
المملوكة  الشركات  خسائر  الحتواء  تونس  تسعى  أعم،  إصالحات  إطار  وفي  األوروبي. 

للدولة، والتي وصلت إلى حوالي ملياري دوالر العام الماضي.

ديوان  لدعوة  استغرابه  أحمد،  محمد  الدكتور  النفطي  الخبير  أبدى 
إلى  للتوجه  واإلشـــراف،  الرقابة  على  دوره  انحصار  رغم  المحاسبه 
الطاقة المتجددة كسبيل للخروج من أزمة الكهرباء في ليبيا، وتساءل 
عن »الرسالة التي يود الديوان إيصالها إلي الجمهور أو للجهات التي 

يتعامل معها، وهل هي رسالة بريئة«.
وكان ديوان المحاسبة الليبي، قد نشر على حسابه بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، في 17 نوفمبر الماضي، مقطع فيديو توعوي عن 

إمكانية استخدام الطاقة المتجددة لحل أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا.
ألزمة  عمليا  حال  ليست  المتجددة  الطاقة  أن  النفطي  الخبير  وأكد 
الكهرباء، معتبرا طرح مثل هذه الموضوعات بمثابة »مزايدة سياسية 
بحلول خيالية«، بحسب ما نشر على حسابه بموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
»الزالت  المتجددة  المصادر  من  الكهرباء  توليد  تكلفة  أن  وأوضح 
مصادر  باستثناء  منها«،  الكثير  في  اقتصادية  وغير  للجدل  عرضة 
السقوط المائي و طاقة الرياح، الفتا إلى أن المضي في هذا االتجاه »لن 
يقود إال إلى خسارة مالية جديدة؛ بسبب احتياجها للدعم الذي سيضاف 

إلي الدعم الحكومي الحالي«.
ونفى أحمد، صحة القول بأن تكلفة التوليد عالية من مصادر الوقود 
األحفوري سواء النفط أو الغاز، الفتا إلى أن االفتراض عالميا قائم على 
المنتجة يجب أن يستند على  الدول  بينما في  للنفط،  العالمي  السعر 
تكلفة اإلنتاج فحسب، مؤكدا أنه حال اعتماد مفهوم تكلفة »الفرصة 

البديلة« فيجب أيضا اعتمادها لمصدر الطاقة المتجددة.
وأكد الخبير النفطي أن كل ما سبق »ال يعني عدم توجهنا إلى الطاقة 
المتجددة، بل يجب أن نكون عمليين وواضحين في هذا التوجه على 
التي  المبطنة  بالرسائل  وليس  سليمة،  واقتصادية  تخطيطية  أسس 

تحمل توجهات سياسية«.

الخطوط التونسية تلغي 400 وظيفة

خبير ليبي: التوجه للطاقة املتجددة 
ليس حال عمليا ألزمة الكهرباء

وكالة الطاقة العالمية تطالب بقرار مناسب لالقتصاد العالمي

»أوبك« تختصر اإلطار الزمني ملحادثات فيينا
سلسلة  لعقد  وحلفاؤها  »أوبك«  منظمة  تتجه 
سياستهم  بشأن  قرار  التخاذ  االجتماعات  من 
إلنتاج النفط، في فيينا خالل الفترة من الرابع 
جدول  وهــو  ديسمبر،  من  الــســادس  وحتى 
زمني أكثر اختصارًا مقارنة مع ما كان مخططًا 

له في السابق.
للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  وتخفض 
يعرف  ما  إطار  روسيا، في  )أوبك( وحلفاء مثل 
 1.2 بواقع  النفط  إنتاج  ــك+«،  »أوبـ باسم 
لدعم   2020 مارس  حتى  يوميًا  برميل  مليون 
في  االتفاق  يمددوا  أن  المتوقع  ومن  السوق. 

اجتماع ديسمبر.
إن  »رويترز«  لوكالة  »أوبك«  في  وقال مصدر 
اسم  عليها  يطلق  مسؤولين  تضم  مجموعة 
الرابع  في  ستجتمع  المشتركة«  الفنية  »اللجنة 
من ديسمبر، بتأخير لمدة يوم عما كان مقررًا 

في البداية.
لجنة  ستجتمع  ذلك،  بعد  أنه  المصدر  وأضاف 
تضم وزراء من »أوبك« والمنتجين المستقلين 
الوزارية  المراقبة  »لجنة  اسم  عليها  يطلق 
أيضًا  ديسمبر،  من  الخامس  في  المشتركة» 

بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.
الــوزاريــة  المراقبة  لجنة  اجتماع  وسيعقب 
بشأن  توصية  تقدم  ما  عادة  التي  المشتركة، 
الخامس  في  بالكامل،  »أوبــك+«  إلى  اإلنتاج 
حيث  الكامل،  »أوبــك«  مؤتمر  ديسمبر،  من 

ستقرر المنظمة سياستها لإلنتاج.
ديسمبر،  من  السادس  وفي  بيوم  ذلك  وبعد 
وخــارجــهــا  »أوبــــك«  ــن  م ــوزراء  ــ الـ سيعقد 
سياسة  بــشــأن  قـــرار  ــاذ  ــخ الت اجــتــمــاعــهــم 

»أوبك+«.
دول  الدولية  الطاقة  وكالة  مدير  وطالب 
لالقتصاد  المناسب  القرار  باتخاذ  »أوبــك«، 

العالمي الذي ما زال »هشًا للغاية«.
هامش  على  مقابلة  خالل  بيرول،  فاتح  وقال 
بأيدي دول  »القرار  أوسلو،  في  للطاقة  مؤتمر 
أوبك  الضغط على  أراه هو أن  أوبك، لكن ما 
زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول 

والبرازيل  المتحدة  الواليات  المنظمة..  خارج 
والنرويج وجيانا وغيرهم«.

النفط  من  الكثير  هناك  »سيكون  ــاف:  وأض
القرار  يتخذوا  أن  في  أمل  لدي  السوق.  في 
المناسب ألنفسهم ولالقتصاد العالمي الذي ما 

زال هشًا للغاية«.
إمدادات  تكون  أن  بيرول  توقع  عام،  وبشكل 
بسبب  الطلب  لتباطؤ  نتيجة  وفيرة  النفط 

ضعف النمو االقتصادي، خاصة في الصين.

إنه  بيرول  قال  المتحدة،  الواليات  إلى  وتحوالً 
النفط  اإلنتاج في قطاع  يتباطأ نمو  أن  يتوقع 
السابقة  »المدوية«  مستوياته  عن  الصخري 
منتجيه  بعض  لــدى  مالية  صعوبات  بسبب 
نضوب  بسبب  وليس  المتحدة  الواليات  في 
العام،  هذا  ذلك  »سيحدث  وأضــاف:  منابعه. 
في العام المقبل... سيتباطأ... ال أتوقع تراجعًا 
تباطؤ  هناك  سيكون  أنه  أتوقع  لكني  كليًا... 
الزيادة  أغلب  فإن  ذلك،  مع  لكن  النمو«.  في 
الواليات  من  ستأتي  النفط  إنتاج  نمو  في 

المتحدة في السنوات المقبلة.
إنتاج  في  المدوي  النمو  نشهد  »لن  ــال:  وق
نتوقع  نزال  ال  لكننا  األميركي  الصخري  النفط 
فقط  ليس  المتحدة،  الواليات  قادمًا من  نموًا 
المكسيك  خليج  من  بل  الصخري،  النفط  من 
دولــة  المتحدة  الــواليــات  ستكون  ــضــًا(.  )أي
في  النمو  يأتي  أين  بمن  يتعلق  فيما  مهيمنة 

إنتاج النفط خالل السنوات الخمس المقبلة«.

ناقش رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري، الثالثاء، 
الميزانية  بومطاري  فرج  الوفاق  بحكومة  المالية  وزير  مع 
األول  الباب  في  اإلنفاق  تقليص  القادم، وسبل  للعام  العامة 
لموظفي  موحد  مرتبات  جدول  وضع  وآلية  الميزانية،  من 

الدولة كافة.
في  المجلس  بمقر  لقاء  خالل  وبومطاري،  المشري  وبحث 
واإلجراءات  االقتصادية  اإلصالحات  العاصمة طرابلس، »سير 
السلعي  الدعم  واستبدال  التشوهات  معالجة  بشأن  المتخذة 

بالنقدي«، وفق المكتب اإلعالمي للمجلس األعلى للدولة.
استكمال  الرئاسي  المجلس  قرر  الحالي،  نوفمبر   12 وفي 
القطاع  مرتبات  شرائح  جميع  تنظم  جداول  توحيد  إجراءات 

جداول  تخفيض  اتجاه  في  خطوات  اتخاذ  أقر  كما  العام. 
بموجب  لها  المالية  المعاملة  حددت  التي  الجهات  مرتبات 
قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، بالتنسيق مع الجهات 

التابعة لها.
إلى  رسالة  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وجه  و 
سبل  حول  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  رئيسي 
للدولة،  العامة  بالميزانية  المرتبات  بند  في  التضخم  معالجة 
العملية  اتخاذ خطوات  في  الوفاق شرعت  أن حكومة  مؤكدا 

لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.
مليارا   19 الماضي  نوفمبر  حتى  المرتبات  قيمة  وبلغت 

و694 مليون دينار، وفق تقديرات المصرف المركزي.

مجلس الدولة يناقش مع »املالية« جدول مرتبات موحد للموظفني
السعر بالدوالرنوع الخام

63.49برنت

58.58غرب تكساس

61.93دبي

64.21سلة أوبك

58.40أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 27 نوفمبر 2019

من  الجزائر  صادرات  تراجع  جمارك  بيانات  أظهرت 
األولى  التسعة  الشهور  خالل   %12.5 والغاز  النفط 
من العام الحالي لتصل إلى 25.28 مليار دوالر مقابل 
28.89 مليار دوالر في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 
95 بالمئة من إيراداتها من العملة األجنبية لكنها تجد 
لتقليص  جهودها  وأججت  إنتاجها.  زيادة  في  صعوبة 
حركة  الدخل  انخفاض  تعويض  بهدف  العام  اإلنفاق 

احتجاجات حاشدة في البالد، حسب وكالة »رويترز«.
وأقر المجلس الشعبي الوطني )مجلس النواب( قانونا 
للمستثمرين  جذبا  أكثر  القطاع  لجعل  يهدف  جديدا 
األجانب الذين قد يساهمون في تعزيز اإلنتاج، لكن ال 
يزال الحظر ساريا على تملك األجانب لحصة أغلبية في 

مشروعات النفط والغاز.
الدين  كمال  شيخي  الشهر  هذا  الجزائر  عينت  كما 
رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، وهو 

عاشر رئيس للشركة على مدى 19 عاما.
وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري 
بسبب  الحساسية  تلك  وزادت  السياسية،  بالحساسية 
االحتجاجات الحاشدة على مدى تسعة أشهر ضد النخبة 

الحاكمة وقرب إجراء انتخابات رئاسية.

بروكسل - علي أوحيدة
قال الرئيس التنفيذي لشركة »إيني« اإليطالية العمالقة 
للطاقة، كالوديو ديسكالزي، اليوم الثالثاء، إن الموقف 
في ليبيا »غير جيد« ويمكن وصفه بأنه »مرض مزمن«.

وشدد ديسكالزي خالل كلمته بمنتدى نظمته وكالة 
األنباء اإليطالية الرسمية )أنسا( على أنه »من الضروري 
إيجاد حل لألزمة القائمة في ليبيا، ألنه إذا عانت ليبيا 
المتوسط  األبيض  البحر  جنوب  منطقة  مجمل  فإن 
التنفيذي  للمدير  وفقا  أوروبا«.  وبالتأكيد  ستعاني، 
لـ»إيني« فإنه »يجب إيجاد حل من خارج ليبيا والتركيز 
على الناس، ويجب على المرء الجلوس للحديث وعدم 

النظر قصيرا ولكن على المدى الطويل«.
إدارة  مجلس  رئيس  أعلن  حين  في  ذلك  يأتي 
لرفع مستويات  الطموح  للنفط عن  الوطنية  المؤسسة 

اإلنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024.
وقال مصطفى صنع اهلل، في بيان، إن عام 2019 كان 
ناجحا جدا بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط. حيث أنه، 
واجهتها،  التي  األمنية  التحديات  الرغم من كل  وعلى 
فإن المؤسسة في طريقها إلى تحقيق إيرادات تفوق 20 
مليار دوالر. وتنتج ليبيا 1.25 مليون برميل يوميا من 
النفط، فيما تسعى المؤسسة إلى زيادة متوسط اإلنتاج 
المقبلين،  العامين  في  برميل  مليون   1.6 إلى  اليومي 

وهي الكمية التي كانت تنتج قبل العام 2011.

انكمشت أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة 
لها في ثمانية أشهر في أكتوبر تشرين األول، لتقتفي أثر 
انخفاضات مستمرة في أسعار المنتجين والصادرات، مما 

يبرز تباطؤ قوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الوطنية  اإلحصاءات  بيانات أصدرها مكتب  وأظهرت 
األربعاء - ونشرتها وكالة »رويترز« - أن األرباح الصناعية 
انخفضت 9.9 % في أكتوبر تشرين األول على أساس 
دوالر(،  مليار   60.74( يوان  مليار   427.56 إلى  سنوي 
مما يمثل أكبر انخفاض منذ الفترة بين يناير وفبراير 

ومقارنة بانخفاض نسبته 5.3 % في سبتمبر.
في  لضغوط  الصين  في  الصناعي  القطاع  وتعرض 
األشهر القليلة الماضية حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي 
وتداعيات النزاع التجاري مع الواليات المتحدة إلى تراجع 
هواباو  لدى  االقتصادي  الخبير  وين  ني  وقال  األرباح. 
ترست في شنغهاي »االنخفاض الكبير في أرباح أكتوبر 
)تشرين األول( يشير إلى أن االقتصاد الحقيقي ال يزال 
الشركات  أن  مضيفا  الصعوبات«،  من  الكثير  يواجه 
الصناعية في البالد تواجه اآلن أزمة مزدوجة متمثلة في 

انخفاض األسعار وارتفاع تكاليف التمويل.
في  التحويلية  الصناعات  قطاع  أرباح  انخفاض  وزاد 
أكتوبر، حيث انكمشت الهوامش 4.9 % في الفترة من 
يناير إلى أكتوبر، مقارنة مع انخفاض بنسبة 3.9 % في 
األشهر التسعة األولى من العام. وفي الوقت سجل نمو 

أرباح قطاع التعدين نموا متواضعا.
أرباح  انخفضت  أكتوبر،  إلى  يناير  من  الفترة  وفي 
الشركات الصناعية 2.9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة 
مقارنة  يوان  تريليون   5.02 إلى  السابق  العام  من 

بانخفاض 2.1 % في التسعة أشهر األولى من العام.

تراجع صادرات الطاقة 
في الجزائر 12.5 %

الرئيس التنفيذي لـ »إيني«: 
ليبيا تعاني مرضا مزمنا

أكبر تراجع لألرباح الصناعية 
في الصني خالل 8 أشهر

مراقبون حذروا من إشكالية 
ارتفاع الطلب الداخلي على الغاز 

الليبي مع استقرار اإلنتاج

»غاز بروم«: انخفاض تصدير 
الغاز الروسي إلى البلقان وتركيا 

7 مليارات متر مكعب

 بيرول يتوقع إمدادات 
نفط وفيرة بسبب ضعف 

النمو االقتصادي

الغاز الليبي في مرمى وفرة املعروض الروسي واألميركي
مؤسسة النفط أطلقت إستراتيجية جديدة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الجزائر - الوسط: عبدالرحمن أميني

• حقل الوفاء الليبي

فيينا - رويترز



حين يعلو الغبار ال تتضح الرؤية تماما أمام األعين، فيما تظل األقدام تائهة وغافلة عن الفخاخ. ويتعاظم 
في الموسم الحديث بجدوى أو من دونها عن )الملف الليبي(، مصطلح صار ممجوجا وثقيال يذكرك بالملفات 
القضائية أو األمنية أو المشبوهة في األصل. صارت ليبيا ملفا مثل ملفات الطلبات والرخص التجارية والحالة 
الجنائية. أحيانا يحتاجون إلى هذا الملف.. يقلبون أوراقه. يمسحون عنه الغبار. يضيفون إليه أوراقا أخرى. 
الغبار  وسط  ثم  يحمله..  الذي  الموضوع  أهمية  رغم  إهماله  ويتم  األدراج  إلى  يعاد  الورم.  مثل  يتضخم 

يخرجونه مرة ثانية.. وهكذا. الملف الليبي بال جدوى وسيظل كذلك.
ومع أن ليبيا صاحبة الملف ليست )مسألة محلية بسيطة( وإنما هي )مسألة دولية خطيرة( كانت محل 
تنازع على الدوام بين الشرق والغرب ومحل أطماع دون توقف إال أن )طاحونة الشي المعتاد( تظل كما هي 

عليه.
لقد انتبه العالم بكل أطرافه ثم ممثال في هيئة األمم المتحدة إلى هذا الكيان الليبي الواقع بأقاليمه 
الثالثة بين البحر والصحراء فعمل رغم األطماع والمطامح والعيون الممتدة إلى أقصي مدى.. نحو الثروات 
والمياه والمعادن والموقع والشمس والتراب.. وكل شيء. عمل وتوافق على مساعدة الليبيين في الخروج 
الحادي  289 في  الحق وأصدر قراره رقم  العالم بهذا  اعترف  ليبيا دولة.  الرماد والضياع. صارت  من دائرة 

والعشرين من نوفمبر 1949.
يدركون  وال  يتجاهلونه  األخيرة  األعوام  في  الليبيون  وظل  للغاية.  مهما  اليوم  وهذا  التاريخ  هذا  كان 
أهميته. بل وينسبون كل ما حدث إلى األمم المتحدة. وذلك سليم مائة بالمائة لكنهم ينسون أن هذا القرار 
لم يكن بمفرده. لم تتخذه األمم المتحدة مجاملة أو مسايرة. أدركت أن الليبيين وراءهم تاريخ طويل من 
النضال والمعاناة تجاه حقب ظالمة وتوافقوا رغم االختالفات في وجهات النظر واآلراء أمام تلك الهيئة في 
انتزاع هذا القرار. عندما تحترم نفسك وشخصيتك يحترمك العالم وهذا ما حدث بالضبط. صدر القرار عندما 
ليبيا  وإرتيريا وظفرت  الحبشة والصومال  السابقة في  اإليطالية  المستعمرات  المتحدة وضع  ناقشت األمم 

بالقرار التاريخي على أن يسري مفعوله في مدة ال تتجاوز األول من يناير 1952.
وفي تلك القاعة المهيبة في ليكسس واجه الليبيون عن طريق رجالهم الذين وضعوا فيهم الثقة والذين 
أدوا المهمة على أكمل وجه بدعم مادي شعبي تلك األيام تكفل بالصرف واإلنفاق بكل وطنية. وهنا يبرز 
الحاج يوسف لنقي وشقيقه عوض ورجل األعمال شفيق خزام مثاال على ذلك ودائما )الوطنية الحقه تعمل 

وال تعلن عن نفسها(.
لألجيال  الحلم  وتأخير  والتعطيل  واالحتواء  والتقسيم  والوصاية  التمييع  محاوالت  الرجال  أولئك  واجه   ..
النظير  منقطع  وحراكا  دؤوبا  نضاال  تشهد  المجاورة  القاعات  كانت  القادمة. 
)الحلفاء(  اإلنجليز  أالعيب  واجه  وحدها.  المتحدة  لألمم  فيه  الفضل  يكن  لم 
واألمريكان والروس. تضامنت معه أغلب الوفود العربية واإلسالمية وأمريكا 
أوال. ومع ذلك كله  الحدود  الالتينية. وخنس بعض األشقاء وطالبوا بتسوية 
نجح الليبيون بتوافقهم في ضرب هذه المشاريع وإفشال المحاوالت الخبيثة. 
أي  يخترقه  لم  واحدا  كان صوتهم  والمستندات.  األدلة  التوافق  بهذا  قدموا 
بلت  أدريان  اسمه  هولندا  من  رائعا  رجال  المتحدة  األمم  عينت  نشاز.  صوت 
الطويل.  الطريق  عبر  العالمات  استشاريا نجح في وضع  وشكلت معه مجلسا 
ولم يكن بلت وحده أيضا بل كان معه رجال الوطن الذين توافقوا وتعاهدوا 
على أال يقر بجوف ليبيا ظالم أو مستعمر. خطوات تمت في ظروف استثنائية. 
لجنة الواحد والعشرين التي كانت حجر األساس لبداية التطور الدستوري في 
ليبيا. كان الليبيون عندهم السالح متوافرا ولم يستعملوه. رجحت كفة الرزانة 
والوطنية.. وصوت العقل. وكانت األمم المتحدة. كانت ليبيا. كان العالم. كان 

الرجال هنا وهناك.
عديدة.  بأمور  انشغالهم  زحام  في  الليبيون  ينساه  آخر  تاريخي  قرار  وثمة 
قرار عزز بقوة القرار األول وأكد عليه صدر من األمم المتحدة في السابع عشر 
من نوفمبر 1950 وأوصى بـ)أن تجتمع جمعية وطنية ليبية تمثل سكان ليبيا 
يناير  تتجاوز  أقرب وقت ممكن وعلى كل حال في مدة ال  تمثيال صحيحا في 
1951. وأن تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة في أقرب وقت 
ممكن علي أن تضع نصب أعينها أول أبريل 1951 هدفا لذلك. وأن تنقل الدولتان القائمتان بأعمال اإلدارة 
في ليبيا -بريطانيا وفرنسا- السلطات تدريجيا إلى الحكومة الليبية المؤقتة بطريقة تضمن إنجاز نقل جميع 

السلطات من أيدي اإلدارتين إلى حكومة ليبية مشكلة تشكيال صحيحا قبل يناير 1952(.
الحناجر  وارتفاع  والسكاكين  والعصي  السالح  عن  ابتعدوا  الذين  الليبيين  وبتوافق  أسبوع  خالل  وفي 
والعشرين  الخامس  اليوم  في  بطرابلس  اجتماعاتها  أول  في  والتقت  )الستين(  الوطنية  الجمعية  انطلقت 

.1950
وعرف الشعب طريقه. سار بخطواته الرزينة وبصوت العقل حقق الكثير مع األمم المتحدة التي لم تكن 

وحدها صانعة االستقالل. تشكلت الحكومة المؤقتة. أعلن الدستور. ثم االستقالل.
فمن لليبيين اآلن بتلك األمم المتحدة.. وأولئك الرجال؟

تعقر  الرؤية.  ويحجب  الغبار  يعلو  صوت.  للعقل  يعد  لم  المظلم.  الموحش  الطريق  في  وحدهم  إنهم 
المصائد والفخاخ األقدم التائهة.

الليبيون ال يريدون العودة إلى صوت الضمير الوطني.. وصوت العقل. لم تعد ليبيا طرقاتها مستقيمة 
وصار الليبيون عوجا.

ليس لدى ليبيا نخب بمعنى الكلمة يرتكن إليها أو قوى وطنية مخلصة وجادة تنتمي للوطن وال تنتمي 
للجنون.. وللمصلحة الشخصية واألنانية.

الجغرافيا الليبية قاربت على الضياع واالقتطاع بعد أن قارب ضياع التاريخ الليبي أيضا.
المصالح الدولية متشابكة ومتقاطعة وليست مؤثرة في الواقع الليبي لكنها في كل األحوال متفقة على 

استمرار النزاع في ليبيا.
األمم المتحدة حتى تاريخه ال تستطيع فعل أي شيء. فعام 2019 ليس العام 1949.

هناك  االنتخابات  وقرب  ترامب  وعزل  البعيدة  المنطقة  مشاكل  اهتمامها.  وارد  في  ليس  نحن  أمريكا 
وغيرها أولى من ليبيا ومشاكلها.

الليبيون بيدهم الحل ال غيرهم .. لكنهم ال يريدون رغم وقوع الفأس في الرأس.
أدريان بلت ليس غسان سالمة الذي أشعر بأنه سيغادر مهمته المستحيلة قريبا.

أجل. قريبا.

رأي www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التوافق البعيد جدا..!!

خديجة العمامي

سالم الكبتي

عبد السالم الزغيبي

اكسارخيا معقل الفوضويني الالسلطويني

رجال  أطلق   ،2008 العام  من  ديسمبر 
العمر  من  يبلغ  صبي  على  النار  الشرطة 
ألحداث  العنان  أطلقوا  ومعه  عامًا   15
كــامــيــرات  التقطتها  وتــخــريــب  عــنــف 
العالم  أنحاء  جميع  في  وبثت  التلفزيون 

الجميع. ليراها 
ومكانًا  قبلة  الــحــي  محيط  ويعتبر 
ــمــهــاجــرون والــطــالب  يــتــواجــد فــيــه ال
ــون مــن مــخــتــلــف الــطــبــقــات  ــي ــان ــون وي
ــوجــد فــيــه ثــالث من  االقــتــصــاديــة، وت
وهي  اليونانية،  الجامعة  كليات  أهــم 
وجماعات  واالقتصاد،  والحقوق  الهندسة 
ومدمنو  »األنــارخــيــيــن«  الفوضويين 
ومـــروجـــو الــمــخــدرات والــمــهــمــشــون 
العمل،  عن  والعاطلون  والبوهيميون 
والمتشردون،  المهربة  السجائر  وباعة 
البشر،  أنـــواع  ــل  وك الضالة  ــكــالب  وال
ما  وهــو  اليونانية،  الشرطة  باستثناء 
على  المتمرد  الصغير  الشباب  يغري 
الشرطة  أما  الحي.  في  بحرية  التجول 
إال  الحي  ساحة  ــول  دخ على  تجرؤ  فــال 
تعرضها  خشية  كبيرة،  مجموعات  في 
الالسلطوي.  الشباب  قبل  من  للهجوم 
بشكل  تتواجد  الحي  أطــراف  عند  ولكن 
مكافحة  شرطة  حافالت  ومكثف  ــم  دائ
مرة  للهجمات  تتعرض  ذلك  ومع  الشغب، 

األقل. االسبوع على  في 
لــلــعــديــد من  ــرًا  ــق ــي م ــح ال ويــعــتــبــر 

بــمــيــدان  مسكني  ــن  م قـــادم  وأنـــا 
أستخدم  للعمل..  طريقي  في  كولياتسو 
 ،»8 »الفا  رقم  العامة  المواصالت  حافلة 
البوليتكنيك  كلية  محطة  فــي  وأنـــزل 
الجامعية،  الكلية  وهــي  »بوليتخنيو« 
النضالي  التاريخ  في  الكثير  تعني  التي 
حيث  المعاصر،  اليوناني  والسياسي 
ــرارة االنــتــفــاضــة  ــ ــالق ش ــط شــهــدت ان
الديكتاتوري  الــنــظــام  ضــد  الطالبية 
يوم  في  السلطات  قبل  من  واقتحامها 

.1973 العام  17 نوفمبر من 
نطاق  ضمن  الجامعية  الكلية  هذه  تقع 
العاصمة  قلب  في  الشهير  أكسارخيا  حي 
أومونيا،  ميدان  »قرب  أثينا،  اليونانية، 
وباتيسيون«.  بانابيستميو،  وشارعي 
ــشــرات  ــصــدر ن ــت ــذي ي ــ ــي ال ــح وهـــو ال
بسبب  وخارجها،  اليونان  في  األخــبــار 
بين  المتبادل  والعنف  الشغب  حــوادث 
التي  المتطرفة  اليسارية  المجموعات 
هجماتها  في  منه  تنطلق  مركزًا  اتخذته 
بالعبوات  الشرطة  حافالت  على  المتكررة 
المسيلة  بالقنابل  عليها  فترد  الحارقة، 
أزقة  في  مالحقتها  في  وتبدأ  للجموع 

الحي.
القليلون  كان  الدولي  المستوى  على 
الصاخب  الحي  هذا  عن  سمعوا  قد  فقط 
األيام  من  يوم  في  كان  الــذي  بالحياة، 
شهر  في  اليساريين.  للمثقفين  ملتقى 

والجمعيات  اإلنــســان  حقوق  منظمات 
في  تنشط  التي  التطوعية  والــمــراكــز 
والمهاجرين،وتشكل  الالجئين  مساعدة 
وال  السبل  بهم  انقطعت  لمن  مـــالذًا 

أو سكن. يجدون مأوى 
المطابع  ــن  م الــعــديــد  ــحــي  ال وفـــي 
نسبة  تنشر  التي  النشر  ودور  والمكاتب 
اليونان،  في  الصادرة  الكتب  من  كبيرة 
والشعراء  الكتاب  من  العديد  يسكنه  كما 

واألدباء.
تالحقك  الــحــي  فــي  تــجــوالــك  ــاء  ــن وأث
تدعو  ــتــي  ال ــات  ــش ــي واألف الــمــلــصــقــات 
موسيقية،  وحفالت  ونــدوات  لمناقشات 
لن  فن  وهو  الغرافيتي  رسومات  وكذلك 
في  آخر  مكان  أي  في  الزخم  بهذا  تجده 
للنضال  تدعو  رسومات  وهي  المدينة، 
والحي  الساحة  تحولت  ولهذا  والتحدي، 
والرافضين. والمعارضين  للثورة  رمز  إلى 

سيرًا  التجول  يمكنك  شىء،  كل  ورغم 
هذه  داخــل  وأمــان  بحرية  ــدام  األق على 
بشرب  والتمتع  والــجــلــوس  المنطقة، 
ما  ــراء  ش أو  الــطــعــام،  تــنــاول  أو  قهوة 
عليك  لكن  وغيرها..  كتب  من  تحتاج 
في  دائمًا  يعيش  الحي  أن  تنسى  ال  أن 
في  خاصة  العاصفة،  يسبق  هدوء  حالة 
الطالبية  االنتفاضة  ذكرى  مثل  مناسبات 
كل  من  نوفمبر   17 في  تصادف  التي 

عام.

»يعتبر الحي 
مقرا للعديد 

من منظمات 
حقوق االنسان 

والجمعيات 
واملراكز 

التطوعية التي 
تساعد الالجئني 

واملهاجرين«

المواجهة  متناثرة، فهو عصي على  أشالء  إلى  األجسام  يحوِّل  ولكن  العيون،  الخفي التراه  القاتل 
ولكن يباغتك بغدره.

حينما  الفجيعة  من  يزيد  بل  وصغير،  كبير  بين  يفرق  ال  الذي  األعمى  القاتل  ذلك  األلغام،  إنه 
يقطف أحالم األطفال ويرمي بها إلى الماضي السحيق.

في  وهي  الحياة  زهور  يغتال  الذي  والخسة  الغدر  ذلك  مسلسل  من  حلقة  هي  اليوم  قصتنا 
المدينة،  مناطق  كل  االنتصار  فرح  وعم  اإلرهابية  الجماعات  من  بنغازي  تحررت  أن  فبعد  ريعانها، 
قرروا  الحياة  أعداء  أن  إال  انتهى،  قد  النزوح  عذاب  بأن  معتقدين  بيوتهم،  عن  النازحين  خصوصًا 
مشروعًا  هدفًا  اآلمنين  بيوت  فكانت  الجيش،  قوات  أمام  الهزيمة  من  متأكدين  كونهم  االنتقام 

لهم فزرعوا فيها األلغام تعبيرًا عن حقدهم الذي أعمى بصيرتهم.
قصتنا اليوم تترابط خيوطها كاآلتي...

الثالث أبـــطـــالـــهـــا هـــم:  الصف  في  ومهند  االبتدائي  الخامس  الصف  في  عبدالقادر طالب 
االبتدائي ومعتز أصغرهم.

المكان: عائلة البيجو بمنطقة القوارشة.
الذي  بيتهم  إلى  بالعودة  فرحوا  أنهم  الوحيد  ذنبهم  الجريمة: 

ُأجبروا على تركه.
أما قصتهم فهي، كما حدثتني أمهم- كما يلي:

إلى  يحتاج  كان  الذي  البيت،  إلى  والدهم  عاد  المنطقة  تحرير  »بعد 
األطفال  المرة أصر  الحرب عدة مرات، ولكن هذه  الصيانة جراء  بعض 
على الذهاب معه وكانوا يستعجلون العودة لبيتهم ومنطقتهم، فاألب 
والدهم  انشغل  للمنزل  وصولهم  وبعد  معه  وحملهم  أطفاله  طلب 
عمهم  بيت  إلى  عمهم  أبناء  مع  الثالثة  األطفال  وخرج  تجهيزه  في 
االنفجار  دوي  سُمع  حتى  لحظات  إال  هي  وما  بيتهم.  من  جدًا  القريب 
أبناء  أحد  وُأصيب  الثالثة  األطفال  ذلك  أثر  على  وسقط  المنطقة  في 

عمهم«.
أيامها  ويحول  أنفاسها  ويكبل  أعماقها  في  الوجع  يصرخ  التي  األم 
إلى فزع ال نهاية له تنساب من حروفها عبارات القهر فتقول: »إن ابنى 
راد لها،  إرادة اهلل،التي ال  عبدالقادر كان يتمنى أن يكون طبيبًا ولكن 

كانت أقوى من تحقيق أمنيته«.
منقذ  تبحث عن  نظراته  وأصبحت  تحجرت دموعة  الذي  والدهم  أما 

ــزع الــخــوف  ــن فيقول: عــلــه ي المفاجئ  الموت  سياط  من  المنهك  قلبه  زوايا  في  المترسب 
»بعد خروج أطفالي من بيتنا إلى بيت عمهم مع أبناء عمهم، فقد كانوا ستة أطفال مع بعضهم، 
قتلى  الثالثة  أطفالي  فوجدت  االنفجار  موقع  إلى  أسرعت  البصر،  لمح  من  أقل  في  االنفجار  حدث 

ملقين على األرض«.
وقطتهم  نومهم،  غرفة  الموجع،  غيابهم  ويبكي  يفتقدهم  شيء  »كل  المكلوم:  األب  ويضيف 
يعتليها  من  انتظار  في  الرياح  تداعبها  التي  وأرجوحتهم  البيت،  زوايا  كل  في  عنهم  تبحث  التي 

منهم. رحلوا وتركوا القهر يجلد قلب أمهم المكسور والحسرة في قلب كل من عرف قصتهم«.
ولن تندمل جراح األهالي كون حرب األلغام هي األطول عبر تاريخ البشرية وستظل أوجاع من 

فقدوا أحبتهم وشمًا ال تمحوه السنون.
رحم اهلل أطفال البيجو

»بعد خروج 
أطفالي من بيتنا 

إلى بيت عمهم 
حدث االنفجار 

في أقل من ملح 
البصر... ألجد 

أطفالي الثالثة 
قتلى ملقني على 

األرض«

روسيا ومرتزقة ليبيا

 Executive التنفيذية  النتائج  كـ  مقاوالت: 
الدفاعية  للخدمات  وإيجيس  الين  ساند  و 

وبالك ووتر.
يعودون  المبغوضين  المرتزقة  ولكن 
مجددًا  الظل  منطقة  من  القديم  باسمهم 
الدولية.  السياسة  في  مقلقًا  وضعًا  ليحوزوا 
تعد  ال  االتفاقية  في  المصاغة  فالتعريفات 
الذي يحظر  الدولي  مشكلة أساسية والقانون 
قدرتهم  على  يتغلب  أن  يمكن  ال  المرتزقة 
تجنّدهم.  التي  بلدانهم  أو  هم  تجاوزه  على 
المرتزقة  من  مجموعات  روسيا  بعثت  فقد 
شرق  “تحرير”  بـ  سمته  لـما  “ميرس”  تدعى 
متواصلة.  ذيوله  زالت  ما  صراع  في  أوكرانيا 
التي  “ميرس”  شركة  أن  تقارير  أفــادت  كما 
محترفون  مقاتلون  مسؤوليتها  تحت  ينضوي 
والتجاوز  العراق.  أجزاء متفرّقة من  منبثة في 
من  تستفيد  التي  البلدان  به  تقوم  نفسه 
العربية  ــارات  اإلمـ وظفت  فقد  خدماتهم. 
الالتينيين  األمريكيين  مــئــات  المتحدة 
من  المدعومين  الحوثيين  لمحاربة  المرتزقة 
إيران في اليمن. وبعد سنوات من القتال ضد 
لمحاربة  مرتزقة  نيجيريا  وظفت  حرام،  بوكو 

التنظيم وإنجاز سطوة الدولة.
فشلت،  أنها  يبدو  وفيما  روسيا  حاولت 
إبرام عقودها على الطريقة األمريكية ،إلدارة 
النزاعات  في  وتدخاّلتها  لحروبها  جديدة 
هو  التعاقد  من  النمط  هذا  كون  خارجها، 
ترغب  محورية  كدولة  لها  المالئمة  الطريقة 
الجديدة،  اإلمبريالية  تطلعاتها  تعزيز  في 
بينما  الخارج.  في  لمشروعها  قوة  وإكساب 
تسكن  مازالت  الذين  ــروس  ال المواطنون 
في  السوفياتي  االتــحــاد  هزيمة  الوعيهم 
 .20 الـ  القرن  ثمانينات  منتصف  أفغانستان 
مشروع  مقابل  دمائهم  بذل  في  اليرغبون 
آخر  ــالم،  اإلع في  وظيفتي  بحكم  دولتهم. 
عام  كانت  المرتزقة  لموضوع  لي  متابعة 
بوب  الفرنسي  المرتزق  لمغامرات   1989
األمم  اتفاقية  صدور  ورغم  األفريقية.  دينار 
تجنيد  تحظر  التي  آنفًا  المذكورة  المتحدة 
في  قام  الفرنسي  المغامر  أن  إال  المرتزقة، 
سبتمبر 1995 بعملية عسكرية أخيرة أطاحت 
دينار  تذكار  جذب  الذي  القمري.  بالرئيس 

المتحدة  ــات  ــوالي ال بين  العالقة  شهدت 
الفتًا  تــطــوّرًا  الوفاق  وحكومة  األمريكية، 
الخارجية  وزيرا  مثله  وفدًا  واشنطن  بدعوة 
المؤتمر  أعمال  في  للمشاركة  والداخلية 
الدولي  التحالف  في  األعضاء  للدول  الــوزاري 
مناسبة  وأانتهزت  »داعـــش«.  تنظيم  ضد 
مباحثاتها  وصفت  لــقــاءات  لعقد  ــارة  ــزي ال
الوفاق،  حكومة  وفــد  بين  األمني  بالحوار 
كـ  وزارات  مثلته  الــذي  األمريكي  والجانب 
المباحثات  تناولت  حيث  األميركية،  الخزانة 
غسل  مكافحة  مجال  في  التعاون  تعزيز  معها 
ــاب،  اإلره تمويل  منابع  وتجفيف  األمـــوال، 
الجرائم  بمكافحة  المتعلقة  والــتــدابــيــر 
االقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على 
مرتكبيها. أما اللقاءات مع الوكاالت الحكومية 
الخارجية  وزارة  نطاق  في  تعمل  التي  األخرى، 
بيانٍ  عن  مباحثاتها  أسفرت  فقد  األمريكية، 
إلى  الليبي  الوطني  الجيش  مسمى  يدعو 
يسهل  حتى  طرابلس،  على  هجومه  إنهاء 
التدخل  لمنع  الوفاق  حكومة  مع  التعاون 
ليبيا  سيادة  ــم  ودع المبرّر،  غير  األجنبي 
وسالمة أراضيها في مواجهة محاوالت روسيا 
الشعب  إرادة  ضد  ـ  للمرتزقة  تلميح  في  ـ 
أمريكا  تسعى  الذي  للصراع  استغالال  الليبي 
الكامنة وراءه وتعزيز سلطة  القضايا  لمعالجة 

الدولة الشرعية.
توظيف  إزاء  الباردة،  الحرب  نهايات  في 
أسند  للمرتزقة،  المكشوف  الرأسمالي  الغرب 
الوكالة   1990 عام  حتى  السوفياتي  االتحاد 
األفريقية  األنظمة  دعــم  مهمات  لتنفيذ 
13 فبراير  الكوبي. وفي  الجيش  إلى  الموالية 
اتفاقيتي  المتحدة  األمم  أصدرت   1988 عام 
المرتزقة  تجنيد  لحظر  والرابعة  الثالثة  جنيف 
وقد  وتدريبهم.  وتمويلهم  واستخدامهم 
الدولي  المجتمع  إدانة  عن  األصدار  هذا  عبرّ 
مع  متعارضة  معتبرها  المرتزقة  ألنشطة 
 : كـ  الــدولــي  للقانون  األساسية  المبادئ 
وخرق  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
مبدأ استقاللها واإلضرار بسالمتها اإلقليمية، 
وبعد  للمجتمعات.  المصير  تقرير  حق  وعرقلة 
شهد  الباردة،  الحرب  حقبة  نهاية  من  فترة 
العالم انبعاث قوات عسكرية خاصة في شكل 

الذي  الفرنسية  الدولة  تواطؤ  هو  ذهني  إلى 
الصفراء  المرور  بإضاءة  دينار  المرتزق  شبهه 
توطئة  وبالمال  السفر  بــجــوازات  فــزودتــه 
بحكومات  اإلطاحة  وأخطرها  مهامه  لتنفيذ 
بتوّرط  األممية  الوثيقة  وصفته  ما  أفريقية. 
العمل  أو  بالحكومات  اإلطاحة  في  المرتزقة 
بصورة أخرى على تقويض النظام الدستوري 
تفعله  فيما  الدولة  تواطؤ  نفس  هو  للدول. 
روسيا تقريبا في ليبيا، ليس فقط عبر عملية 
مرتزقة فاغنر التي كشف عنها تقرير بلومبرغ 
يفغيني  برئاسة  مرتزق   300 تقريبا  بوصول 
الروسي،  الرئيس  من  المقرّب  بريجوزين، 
قائد  لدعم  ليبيا  فــي  أمامية  قــاعــدة  ــى  إل
والذي  حربه  وإدارة  الليبي،  الجيش  مُسمى 
تعثرت قواته في ضواحي العاصمة منذ أبريل 
فيما  التوّرط  مظاهر  تفاقمت  بل   .2019
البريطانية  تليغراف«  »ذي  صحيفة  ذكرته 
والقذائف  بالذخائر  المهاجمة  القوّات  بتزويد 
واألخطر  المسيرة.  والطائرات  والدبابات 
العسكرية  بالمخابرات  مرتبطة  عناصر  بث 
قاعدة  من  الهجوم  بــإدارة  للعمل  الروسية 

الرجمة في شرق ليبيا .
األمريكي  الطرف  أن  البيان  في  الالفت 
حكومة  أن  ويــبــدو  روســيــا.  بــوضــوح  سمى 
المرتزقة  أمــر  على  تكتمت  التي  الــوفــاق 
وأن  موسكو،  مع  معاوية«  »شعرة  قطعت 
أن  على  البيّنة  الدالئل  قدّم  الليبي  الوفد 
بالفتة  تعّلل  مهما  طرابلس  على  الهجوم 
الميليشات  على  القضاء  أو  اإلرهاب،  محاربة 
اليعدو  العاصمة،  حكومة  على  تهيمن  التي 
المكونة  الكرامة  قوات  من  مغامرة  يكون  أن 
السلفية  منها  ميليشيات  من  ــرى  األخ هي 
استمدت  التي  الــوفــاق  بحكومة  لإلطاحة 
الدولي  المجتمع  من  بها  االعتراف  مشروعية 
الذي تم  اتفاق الصخيرات  بما فيه روسيا من 
تحت رعاية األمم المتحدة، وساهمت فيه كل 
الذي  النواب  مجلس  ومنها  الليبية،  األطراف 
رئيس  ــذي  وال الجيش،  مسمى  قائد  عيّن 
فيه،  عضؤ  الوفاق  حكومة  رئاسة  مجلس 
في  لها  ممثاًل  سمت  الجيش  قيادة  إن  بل 
استهدف  التي  للحكومة  الرئاسي  المجلس 

هجوم 4 أبريل 2019 إسقاطها.

»املرتزقة 
املبغوضني 

يعودون باسمهم 
القديم من منطقة 

الظل مجددًا 
ليحوزوا وضعًا 

مقلقًا في السياسة 
الدولية«

نورالدين خليفة النمر

وجع الحرب )3(

هنا يبرز الحاج 
يوسف لنقي 

وشقيقه عوض 
ورجل األعمال 

شفيق خزام مثاال 
على ذلك ودائما 
)الوطنية الحقه 

تعمل وال تعلن عن 
نفسها(
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صراخ الطابق السفلي في زمن السفلة

ومضات متقاطعة: 
10- و كانت بنغازي بيتا واحد ا

من  وجميع  مستوياته  بجميع  واالستبداد  القمع  حول 
يمثلون حلقاته؟ أم هي عن التهميش والفقر حين يلقي 
بأرق كينونة إنسانية )األنثى( صيدا بين مخالب السلطة، 
تتعلق  مسألة شاقة  في  الرواية  غاصت  آخر؛ هل  بمعنى 
هندسته  تتم  حين  بالسلطة  اإلنساني  الجسد  بعالقة 
في  تهتف  مطيعة  كينونة  ليتحول  وأيديولوجيا  سياسيا 
الميادين ضد مستقبلها أو تستسلم في سرير النفوذ ضد 
كل قناعاتها؟ أم هي رواية عن الهوية؟ هوية أمة أو هوية 
الشعارات  تجتاحها  التي  أجــداده  رائحة  عن  يبحث  فرد 
موضوعا  نفسها  تجد  حين  األنوثة  وهوية  الصادحة، 
ظاهرة؟.  حروب  دون  الممنهج  السبي  من  لنوع  مربكا 
وكان علي أن أراجع بعض ما تفكرت فيه يوما ونشر في 
والحداثة«.  والسلطة  الجسد  في  تأمالت  »النفق:  كتاب 
روائية  أقنعة  ترتدي  وهي  األفكار  تلك  أرى  أن  محاوال 

وتتحرك داخل شوارع السرد وأزقته.
من جانب آخر، كان تلمس خيوط السيرة التي تنتشر 
داخل النسيج الروائي واردا: أين تتوقف الوقائع الحقيقية؟ 
وأين يبدأ خيال الرواية التي كان من الواضح أنها تكابد 
مفارقة كون خيال الواقع أكثر شطحا من مخيلة الروائية، 
رسالة  توجه  )سعاد(  الرواية  شخصيات  إحدى  يجعل  ما 
)سعاد(  »أنا  فيها:  تقول  الناشر  إلى  الكتاب  مقدمة  في 
أن  أردت  أرحل  أن  قبل  الرواية  هذه  أصوات  من  صوت 
أسطر شهادتي على ما عايشته وأزيح الستار عن أسرار لم 
تكشف ألحد من قبل. أسرار تعود إلى فترة مجهولة من 
أكشف  الوجود.  من  خفي  ركن  في  المتواري  ليبيا  تاريخ 
المجاهد  ووالــدي  وحازم  وآدم  وعائشة  طاهر  غيري  مع 
وكريستسنا وغيرهم خفايا أحداث تحسبها أسطورية وهي 
ولعلها  أحداثا،  األصوات  هذه  تقدم  واقعية.  أغلبها  في 
تكون في أغلبها العلة األولى لما يحدث اآلن وما يدور في 

مقهاه الكائن في مدخل شارعنا.
توزيع  ذلك  في  بما  كافة،  اإلجــراءات  منصور  سي  تولى  لقد 
»الخبزة البيضاء« المغمورة بزيت الزيتون، التي توزع على األطفال 
الجثمان نحو مثواه األخير! كانت تلك، في ذلك  من بعد خروج 
الوقت، هي صدقة الميت! أخذنا نصيبنا وانطلقتُ، أنا والمصدي، 
نحو أمي التي وضعت فوق الزيت المسكوب في منتصف الرغيف 

ملعقة من السكر، فتناولناها بنهم ومتعة حقيقية!
األمر  تكرر  حتى  الحادثة،  تلك  على  طويل  وقت  يمر  لم 
نائم  وهو  الروح  أسلم  قد  والده  المصدي  وجد  فلقد  نفسه، 
هاتان  النهضة.  لسينما  الخلفي  الباب  بجوار  )الكروسة(  فوق 
تغيرا  لم  ولكنهما  أصدقائي،  ألول  مبكرا  حدثتا  فاجعتان 
واستمرت  وإنسانية،  مروءة  ازداد  بل  السمحة،  نفسيته  من 

ابتسامته التي لم تفارقه، حتى في أحلك الظروف.
بلغ  وعندما  معهم،  وعاش  بيته،  إلى  منصور  سي  أخذه 
ومحجوب  فتحي  من  كل  والدة  غزالة  )خالتي(  أخذته  الحلم 
أنا  صرت  الصغير.  أخاهم  كان  لو  كما  معهما  وعاش  بوكر، 
وهو هالليين متعصبين بسبب سي فتحي وسي محجوب، أحد 
ذلك  تذوق طرب  في  مختلفان  ولكننا  الهالل،  نادي  مؤسسي 
الزمن. كنا صبية ترعرعنا معا، وال أذكر أبدا أن تشاجرنا بأي 

شكل من األشكال.
ال أستطيع على وجهة الدقة، أن أحدد الوقت الذي أصبحت 
فيه أقضي وقتا في قهوة سي عقيلة أكثر مما أقضيه في شارع 

محمد موسى، ومع ذلك كنا كثيرا ما نلتقي.
من شارع محمد موسى كان لنا رفاق، لعل فتحي بسيكري 
الفيتوري، وخليفة الفالح، وحسن بوخيط، وفتحي صنع  وعلى 
اهلل  وفضل  وعبداهلل  عباس  وبوبكر،  بوجازيه،  وأحمد  اهلل، 
واليوناني  المير  وسليمان  قرقوم  ورمضان  ومصطفى  العبار، 
أبعدتهم  أن  بعد  من  بنغازي  مغادرة  رفض  الذي  )لفتيري( 
من  الكثير  هناك  كان  فيها.  ودفن  وتوفي  سبتمبر،  ثورة 

على  أتلصص  أن  القراءة  أثناء  أحاول  رواية  أطالع  حين 
الثيمة التي تدور حولها، وألن الرواية مرتبطة بالمعرفة 
يمثله  ما  عبر  فيها  والغوص  إنسانية  ثيمات  وباكتشاف 
الثيمات،  هذه  أسئلة  فيها  تنعكس  أرواح  من  شخوصها 
أو ما يسمى التأمل الروائي، وتلك المقاطع النثرية التي 

تتخلل السرد وتجعل الرواية تفكر.
الغائمة  األجــواء  هذه  في  الحب  عن  أبحث  أكن  »لم 
به  التقيت  حتى  علنا  تقام  التي  المشانق  مسارب  داخل 
بردا.  الحب  من  بغتة  علي  وضع  ترتيب.  وال  موعد  بال 
سبى فؤادي وأحسست أنني مرتبطة به منذ األزل. كنت 
أي مكان من  أحالمي في  بفارس  ألتقي  أن  أتخيل  دائما 
هذه الدنى: في حديقة مثال أو على الشاطئ أو في أحد 
الشوارع المزدحمة في سوق المدينة أو في منزل قريب 
أو صديقة ، أما أن ألتقي به في هذا المكان المرعب فلم 
يدر في خيالي أبدا. كيف ينمو الحب داخل أروقة الجحيم؟ 
األشباح،  وعويل  المشانق  حبال  تحت  هذا  يحدث  وكيف 
متمردا  العشق  هذا  يأتي  كيف  الدماء؟  مصاصي  وجوقة 
على كل األعراف الوجدانية والكونية ليصبح قصة العشق 
وردية  زهرة  ينمو  وكيف  مرفأ؟  عن  يبحث  الذي  الحارق 
الرمال  وعواصف  الديار  قفر  وسط  المشنقة  حبل  تحت 
الساخطة التي تلعن المباني والحكام والبشر في مدينة 
وأغلقت  الكبرى  الصحراء  وأفاعي  لثعابين  اآللهة  منحتها 

األبواب دونها مدينة تسمى طرابلس«
»صــراخ  الحاجي  فاطمة  ــة  رواي عوالم  ولجت  هكذا 
الطابق السفلي« مستنفرا حواسي في تلمس هذا الجسد 
لجنة  في  ومحكمة  أدبية  ناقدة  تخلقه  الــذي  السردي 
جائزة البوكر العربية، ما يحملها مسؤوليات إضافية تجاه 
كان  قراءتها  من  فرغت  وحين  الروائي،  للعمل  تصديها 
السؤال الذي يدور في ذهني: هل ثيمة الرواية سياسية 

عدد  يسكنها  التي  البيوت  تلك  من  المقيرحي(  )حوش  كان 
بيتنا  أن  الواقع،  في  بل،  لبيتنا،  مُالصقا  وكان  العائالت،  من 
كان جزءا منه، وعرفت أن جدي ) محمد دقيق( اشتراه منه أيام 
الحرب، وظل المقيرحي إلى أن رحل عنا يمقت جدي وجدتي، 
ولكن لم يتعدَّ هذا المقت حدود المشاعر. صديقي )المصدي( 

كان يسكن مع والديه في غرفة من غرف ذلك البيت.
ذات صباح، طرق )المصدي( بابنا، فتحتُ له. ذهب منزعجا، 
تستجب.  لم  ولكنها  أمه  إيقاظ  حاول  أنه  أخبرها  أمي؛  نحو 
)مصقعه  كانت  الغطاء  تحت  بها  التصقت  »عندما  قــال: 
شاهي  له  سكبت  يحدثها  كان  وفيما  تتحرك..«  ولم  بكل(.. 
بجردها  التفت  مسرعة.  ونهضت  خبز«  »كسرة  له  واقتطعت 
نحو  مسرعة  خرجت  ومنه  المقيرحي  »حوش«  نحو  وانطلقت 
مع  تحدثت  ورائها.  من  ونحن  منصورالفيتوري  سي  منزل 
يكن  فلم  وفيصل،  وسليمان  مصطفى  جدة  حليمة  الحاجة 
بعد.  ولدوا  اهلل،  عبد  وال  منصور  وال  العابدين(  عبدو)زين 
نهضت الحاجة حليمة نحو سي منصور. خرج مسرعا، وال أدري 
بمن اتصل، فلقد باشرنا لعب يومنا، ولم يهتم بنا أحد سوى 
الوقت.  طوال  ترعانا  كانت  التي  الودودة،  المتبسمة  )هنية( 
الكبار.  أبداه  الذي  لالهتمام  وال  حدث  ما  مغبة  تماما  نِع  لم 
يعود  و  بقاؤه  يطول  وال  بيتهم  نحو  ينطلق  المصدي  ظل 
نساء  مجيء  استمر  ولذلك  توفيت،  قد  والدته  كانت  إلينا. 
أحضروا  أن  بعد  من  الفيتوري  منصور  سي  منزل  إلى  الشارع 
المرحومة إليه. وال أدري كيف جاء والد المصدي بعربته، التي 
كنا نسميها )كروسة( ويجرها حمار، وهي تختلف عن )الكارو( 
بأربعة.  والكارو  بعجلتين؛  والكروسة  حصان،  يجره  الذي 
عبد  سيدي  منزل  بين  ما  تقع  كانت  مساحة  في  الحمار  ربط 
والد  جلس  بوكر.  ومحجوب  فتحي  ومنزل  اهلل،  صنع  الواحد 
تصافحهما،  والناس  الفيتوري،  منصور  سي  بجانب  المصدي 
ثم يجلسون على الكراسي، التي أحضرها سي عبد الواحد من 

بالدي من صدام تراجيدي.«.
من هنا نفهم أن الرواية تؤرخ لما ال يهتم به التاريخ 
فترة مجهولة  والزمن  ليبيا  المكان  إلى  الرسمي مشيرة 
نعود  أكثر  الصورة  نقرب  ، ولكي  المتناسى  تاريخها  من 
حسب  والزمن  المكان  بؤرة  يحدد  الذي  استهاللها  إلى 
قلب  في  يولد  الذي  الحب  من  متخذة  للوقائع  تفسيرنا 
ترويض  حولها  وما  الوقائع  مع  للتعاطي  مدخال  القسوة 
الواقع  تتخلل  التي  الحب  شجن  من  لمقاطع  قسوتها 
حصريا  المكان  أن  لندرك  الرواية  تبدأ  هكذا  المرعب. 
طرابلس )معقل السلطة( وأن الزمن هو زمن الشنق في 
الجامعات الذي حدث في عقدي السبعينيات والثمانينيات.

بضمير  وتتحدث  تبوح  الرواية  في  الشخصيات  كل 
كل  تقليدا  نسمي  السرد.  طزاجة  على  لتحافظ  المتكلم 
صاحب  كان  كقاريء  بطلي  لكن  الرواية،  أبطال  هؤالء 
تلكما الساقين اللتين ارتجفتا في المشنقة المنصوبة في 
الحرم الجامعي. كنت أتقدم في الرواية راغبا في أن أعرف 
تحجم  الرواية  لكن  الساقين،  هاتين  صاحب  عن  شيئا 
المنسي  الكائن  التطهري  ، فيغدو في طقسها  عن ذلك 
أو نبي الرواية الذي ال يجب أن تظهر مالمحه في السرد، 
أو هو النسيان الذي غمر ضحايا االستبداد تتماهى معه 
استفهامتها،  كأحد  النسيان  سؤال  تبعث  كي  الرواية 
مرسالت  من  جزءا  التقني  حضوره  في  النسيان  ويغدو 
الرواية التي كان همها أن تتبع مصائر تلك الشخصيات، 
كل  األلم،  جرعات  يتقاسمون  وهم  والضحايا،  الجالدين 
بطريقته يسبح في بحيرة من الدماء: دم المقتولين دون 
المخطوفين  ودم  آرائهم،  عن  عبروا  كونهم  سوى  ذنب 
المسفوح  البكارات  ودم  لها وال هدف،  غاية  إلى حرب ال 
تتشكل  المرعب  الفضاء  هذا  وداخل  السلطة،  أقبية  في 

عالقات الحب المرتبكة:
قصة  عدا  مأساة  أو  بحزن  تنتهي  الحب  قصص  كل 
المفترض  التي منطقيا كان من  ــ  حب حازم وكريستينا 
أن تكون مستحيلة ــ لكن النزوح بها إلى المنفى ينقذها 
اإلنسانية  العالقات  هــواء  عن  بعيدا  تتنفس  ويجعلها 
الملوث، وبعيدا عن حبال المشانق التي ظلت تتدلى فوق 

نظرات الشغف الخائفة.
رواية شهادة عن مرحلة قاسية مر بها مجتمعنا كانت 
أساليب  تتشكل  حيث  الصامتات  ضحاياها  أكبر  الفتيات 
قطاع  إدراج  عبر  معهودة،  غير  واالغتصاب  للسبي  أخرى 
للسلطة  توفر  التي  الفقر  خانة  في  المجتمع  من  واسع 
محاصرة  عبر  أو  اجتماعيا،  المقهورة  األجساد  ضعف 
الضحية بالتهم السياسية التي ال تستطيع المروق منها 

إال عبر طريق واحد يمر بغرف أصحاب النفوذ.
الذي  المرعب  الزمن  بذاك  األحــداث  هذه  وتذكرني 
كان فيه اآلباء يمنعون دخول بناتهم إلى الجامعة خوفا 
السفلي  الطابق  بصراخ  وتذكرني  السلطة،  كمائن  من 
في مقر الحاكم المؤله الذي تحدثت عنها فرائسه بعد أن 

أتاح موته فضاء للبوح.
تبدأ الرواية بمشهد مقرب لساقين ترتجفان في حبل 
بعد  التكريم  نحو  واحدة تسير  وتنتهي بساق  المشنقة، 
وبمشهد  الصحراء،  حروب  في  األخرى  الساق  بترت  أن 
على  يسير  وهو  الجندي  فيه  يلتقي  شاحب  تراجيدي 
التكريم  الغابرة سعاد وهي على منصة  عكاكيز بحبيبته 
تسلمه نياشين هزيمته مع نظرات شفقة على حلم ولد 
فوقها  يرسم  منصة  على  ومــات  المشانق  أعــواد  تحت 

الضحية والجالد لوحة سريالية لالحتفال بهزيمة الحب.
ترتجف  وحيدة  وساق  المشنقة  في  ترتجفان  ساقان 
أمام طقوس االحتفال بالهزيمة، وما بينهما تشكل عالم 
من الرعب الذي تحيط به الهتافات واألناشيد والزغاريد 
موكب  به  يمر  شــارع  كل  في  الزينة  ــواء  وأض الجارحة 

السفاح .

)ليو  منهم  أذكر  الشارع  يقطنون  والمالطيين  اليونانيين 
كيريداكس( الذي لم تغب تعليقاته على )الفيسبوك( حتى أن 
األخوين  أيضا  رأسه،  بمسقط  مرتبطا  مازال  أنه  يحس  المرء 
المصورة  شقيق  القوارب،  صانع  أبناء  ومايكيلي(  )فاسيلي 

ليفادراس(. )انجلينا 
حتى  تواصلت،  )المصدي(  بصديقي  عالقتي  أن  األكيد 
في  عــدادات  قارئ  مساعد  األشغال  نظارة  في  عملت  بعدما 
تصدير  بعد  الستينيات،  مطلع  ففي  العامة،  المنافع  مصلحة 
وأصبح  المرتبات،  الليبية  الحكومة  ضاعفت  نفط،  شحنة  أول 
المصلحة،  رفاق  نحن  واتفقنا  ليبيا،  جنيها  عشر  ستة  مرتبي 
أخي وصديقي الروحي إبراهيم الربع، وعمر عبداهلل بن حميد 
أن نُفصل ِبدال عند التارزي )الزواوي( في سوق الظالم، فلقد 
أول  ارتديت  ولما  المريح،  بالتقسيط  العمل  بهذا  يقوم  كان 
ما  لنا،  تلتقط صورة  أن  المصدي على  أصر  بدلة في حياتي، 
لقاءاتنا.  وتباعدت  الحياة  مناحي  أخذتنا  بها.  محتفظا  زلت 
الذي  الفيتوري،  امحمد  مصطفى  رفيقنا  مأتم  في  والتقيته 
أبّل  أخوه، ورأيت كم كان متأثرا، ولما  انه  لو  عاش معه كما 

من حزنة، عرفت أنه أب فاضل ألبناء خيرين.
الستينيات،  منتصف  في  موسى  محمد  شارع  من  انتقلنا 
 36 المرتب  وأصبح  الثانية  المرتب  مضاعة  تحققت  فلقد 
األولى  الطفرة  رئيسيا في  التي كانت سببا  ليبيا، وهي  جنيها 
التي مر بها مجتمعنا، وخلقت هزة خطيرة، فالطفرات في عمر 
الكثيرة، لقد كانت لها  الشعوب لها مزايا، ولكن لها عيوبها 
تداعيات غيرت من بساطة مجتمع طفولتنا، بل وغيرت الكثير 
الطفرة،  لوال هذه  ما كنا نصلها  أبوابا  القناعات، وفتحت  من 
وهذا هو ما سنتناوله، ونلقي ضوءا حقيقيا على مجتمعنا بعد 
طفرته األولى، وهي التي وصلت خاللها إلى خزينة ليبيا، أول 
عوائد النفط. سنتناول في الحلقة التالية، بعض من الحكايات 

ونتأملها معا، ونرى ماذا حدث بعد طفرة ليبيا األولى؟

كان السؤال 
الذي يدور في 

ذهني: هل ثيمة 
الرواية سياسية 

حول القمع 
واالستبداد؟ 

أم هي عن 
التهميش والفقر؟

»نحن اآلن نعيش 
في »مجال 

رقمي«، تترك 
فيه كل رسالة 

بريد إلكترونية، 
ومكاملة هاتفية 

وسطر من 
الشفرة املكتوبة 
ونقرة فأرة، إشارة 

رقمية«.

كابوس انتهاك الخصوصية

تزداد القدرة على اختراق خصوصية األفراد، عبر وسائط 
أخذ  بحيث  تقريبا،  يوميا  الحديثة،  والتواصل  االتصال 
هامش الخصوصية المتاح للواحد منا يضيق شيئا فشيئا 
وقد يأتي وقت تمحي فيه هذه الخصوصية نهائيا إذا ما 
بعد  عن  ومشاعره  المرء  أفكار  قراءة  تكنولوجيا  تطورت 

)وعلى أية حال ثمة تجارب في هذا المجال*(.
التعبير،  جاز  إذا  رقمي«،  »مجال  في  نعيش  اآلن  فنحن 
فورية،  ورسالة  إلكترونية،  بريد  رسالة  كل  فيه  تترك 
ومكالمة هاتفية وسطر من الشفرة المكتوبة ونقرة فأرة 

إشارة رقمية**.
عبر هذا المسار تطورت القدرة على مراقبة الموظفين 
كانت  كما  المراقبة،  هذه  تعد  فلم  العمل.  أماكن  في 
وقدرته  المسؤول  بصر  خالل  من  تجري  السابق،  في 
األجهزة  خالل  من  تنفذ  صارت  وإنما  المالحظة.  على 
اإللكترونية التي تقوم بوظيفة جمع البيانات الرقمية عن 
أداء الموظف في الوقت الفعلي ومعالجتها بشكل مستمر، 

حتى خارج مكان العمل، وقد ال يكون له علم بذلك.
على  حكرا  أمرها  يعد  لم  هذه  المراقبة  وإمكانيات 
صارت  إذ  خاصة،  أو  عامة  العمل،  وجهات  الدولة  أجهزة 
االجتماعي.  التواصل  وبرامج  البحث  متناول محركات  في 
في  الخاصية  هذه  أصبحت  بحيث  ذلك  األمر  تعدى  بل 
ذاتها  إلكترونية« ال تشكل مؤسسة بحد  مكنة »جيوش 
وإنما تعمل لصالح جهات غير معلنة قد تكون منظمات 
إرهابية  أو  مشروعة  غير  طبيعة  من  أهداف  ذات  سرية 
أو  الفكرية  أو  اآليديولوجية  الخلفية  عن  النظر  )بغض 

الدينية التي تستند إليها وتنطلق منها هذه المنظمات(.
حساباتنا  مختلف  أن  خطورة،  وأكثر  ذلك  من  األمــر 
القرصنة  لهواة  سهال  هدفا  صارت  وهواتفنا  النت  على 
القريبون  ذلك  في  بمن  العاديين،  األفراد  من  واالختراق 
اهتماما  أكثر  وآنسات،  سيدات  النساء،  أن  ويبدو  منا. 
ما،  مقربة  صديقة  فتقوم  الرجال.  من  قدرة  وأكثر  بهذا 
أو عشيقة، أو خطيبة، أو زوجة باختراق حسابات وهواتف 
الشخص الهدف بحيث تصبح اتصاالته ورسائله، الصادرة 
أمني.  جهاز  بكفاءة  الدائم،  االنكشاف  تحت  ــواردة،  وال
ليس  الخطيبة  أو  العشيقة  أو  الصديقة  أمر  كان  وإذا 
بتلك المكانة من الخطورة، فإنه في حالة الزوجة يصبح 

كابوسا مرعبا يقتضي التخلص منه.

* ينظر سالفوي جيجيك: عندما تصير أدمغتنا متصلة. 
الدوحة. ع 145 نوفمبر 2019

ع  الدوحة.  الموظف.  رقمنة  مانوكا:  إيفان  ينظر   **
141 يوليو 2019.

ال أظن أن في التاريخ، قوى عظمى كالواليات المتحدة، تظهر كقوى ضعيفة المعلومات، غير ملمة 
الحرب  العالم، منذ نهاية  المهيمنة على  القوى  والتعثر، وهي  بالوهن  عالميا، فمصابة  بما يحدث 
الكبرى الثانية، ومستقبلها غزو الكون. فالواليات المتحدة هذه، عاجزة في مواجهتها، مع جزيرة هي 
جزء من والية فلوريدا جغرافيا، حتى أنها كانت ملهى ليليا للرجال األعمال اليانكي!، جزيرة )كوبا( 
إليه )تشي جيفارا(، أيقونة  الفيل، ما أشار  ظهرت في جسد الواليات المتحدة، كالدبوس في جسد 

النضال ضد اإلمبريالية األميركية،رفيق زعيم كوبا )كاسترو(.
أما عن ليبيا فحدث وال حرج، فأميركا، يصدع نشيد قواتها البحرية باسم طرابلس، مذكرا بالحرب 
1830م، بينها وبين باشا طرابلس )يوسف القرهمانلي(، باعتبارها أول حرب تخوضها أمريكا خارج 
شواطئها، وتاليا في الحرب الكبرى الثانية، أميركا هذه ساهمت بجيوشها، في تحرير طرابلس من 
جيوش المحور، خاصة من المحتل الفاشي اإليطالي، وعلى إثرها أقامت قاعدة )هويلس(، ما هي من 
أكبر القواعد األميركية في الخارج، وبقيت كذلك حتى جالء القوات األميركية يونيو 1970م، ثم زاد 
وجودها على أثر ثورة فبراير 2011م، وبفضل قرار مجلس األمن 1973، حتى أبريل 2019 عندما 
خرجت قوات )المارينز( من طرابلس، ما تناقلته األنباء المصورة، أما الطائرات بطيار أو بدون طيار، 

فلم تغادر سماء ليبيا، ما أخرها قيل أنها أسقطت، خالل األسبوع األخير من شهر نوفمبر 2019م.
هذا التواجد العسكري، ترادف بوجود للشركات األميركية، خاصة مع عملية االستكشاف الكبرى 
للنفط، وعقب ذلك باتت تلك الشركات المهيمنة، وأمسى االقتصاد الليبي رهينة في يدها بشكل 
أو بآخر. لذلك تحدث كثيرون، عن دورها في إلغاء نظام الحكم الفيدرالي، ثم في االنقالب العسكري 
في ليبيا، سبتمبر 1969م. مما جعل ليبيا مسألة أميركية، وقد قام كونونيل ليبيا )معمر القذافي(، 
بدور أخطر رجل في العالم، في الفلم األمريكي، ما يختص بالمسألة الليبية. وعند انتخابات الرئاسة 
اغتيال  فمسألة  )بنغازي(،  مدينة  كانت  كلينتون،  ومنافسته  ترامب  بين  التنافس  وعند  األميركية، 

السفير األمريكي بها، مسألة داخلية أميركية، وحتى قبل ذلك.
رغم هذا فأميركا، ليست على دراية بالمسألة الليبية!، وليست مهتمة!، ليبيا ليست في حسابات 
اإلدارة األميركية، في كل األحوال!، وهذا الحال حال مربوط بالشأن األميركي، في كل شئون العالم، 
رئيسها  ترامب  كما  بلهاء،  عظمي  كقوى  إلينا  وتقدم  تجهل،  ما  وتفعل  تفعل،  ما  تجهل  فأميركا 

الحالي!.

• سيناريو الفلم األميركي
التدخل،  ذا  اكتشاف  تم  وبغتة  ليبيا،  في  الروسي  بالتدخل  اهتمت  فجأة  األمريكية،  التصريحات 
وكأنما روسيا تسللت في ليل، ليل الربيع العربي في موجته الثانية، ما يجتاح الشرق األوسط، حتى 
الدولة اليهودية العاجزة عن تكوين حكومة. وفي هذا الخضم، )الدب الروسي( سقط من السماء، 
على الصحراء الليبية!، والبهلوان األميركي، من يلعب بعقولنا، منذ جعل هوليود قبلتنا، يصرخ في 

وجوهنا: كش قيصر روسيا، لقد اكتشفناك.
ومن  واشنطن،  على  الليبية  الحرب  زعماء  تقاطر  لهذا  جذابة،  هذه،  األميركية  الروليت  لعبة 
هناك زعيم أمن طرابلس، ردد التصريحات األميركية، ناسيا أو متناسيا، الباخرة الروسية العسكرية 
الضخمة، ما حطت منذ سنوات قبيل ميناء طبرق، موكدا ووزير خارجيته: أن الواليات المتحدة بدأت 
تعي، أين تقع ليبيا، وما هي وكيف حالها، بعد الشروح المسهبة التي قدماها، فوعت القوى العظمى 
للجاهل  وتبين  تشرح  واشنطن،  قبل  نزلت  أخرى،  أطراف  وكانت  الروسي(!،  )الدب  خطر  البلهاء، 

األميركي، األوضاع في ليبيا.
السيناريو األميركي، بطبيعته، كمؤلف ومخرج في الواقع، يهتم بكل التفاصيل، ولكن ال تهمه، 
الجارية في الشرق األوسط، ما تبدو أنها موجة  التحوالت  الليبية المحلية، إال في سياق  التفاصيل 
نارا على علم، في حين في  األميركي كان  التواجد  األولي،  العربي، ما في موجته  الربيع  ثانية من 

الموجة الحالية، األمور تزداد تعقيدا، خاص بعد إنهاء دور )البغدادي(.
نفسها  فأميركا  مستقبل،  له  يعد  لم  الوحيد،  والمتفرج  المتفرج،  بدور  األميركي  اإليهام  إن 
فاضح  االفتراضي،  فالعالم  السياسية،  فاالجتماعية  والتقنية،  العلمية  الكبرى  التحوالت  من  تعاني 
كذلك  الطاولة.  على  أصبح  الطاولة  تحت  ما  وكل  القديمة،  واألساليب  التقليدية  السياسات  لكل 
فإن )رامبوا( لم يعد بطال، وال الفلم فلما أميركيا ليس إال، )لعبة األمم( غدت هزلية، مهزلة مكانها 

المتاحف ومكتبات الكتب القديمة.
وعليه، فالتدخل األميركي يزداد في المنطقة، كالعب مع كل طرف، بحساب قديم، أنه الرخ الذي 
العالم،  البيت  أن هذا  يعني  األمريكي، كان  البيت  كثيرا عن  فترامب من تحدث  الرقعة،  يجول في 

وحتى العالم االفتراضي، ترامب يرتب مثال، جولته االنتخابية القادمة، في أوكرانيا، أليس كذلك؟...

• املسألة الليبية كفلم أميركي!

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري
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الخميس،  غدامس،  الثقافة  مكتب  نظم 
الثامن،  الثقافي  صالونه  ضمن  محاضرة 
كل  ألقاها  الصحراء«،  درة  »غدامس  بعنوان 
من عبداهلل بن سويد ومحمد التركي، بقاعة 

محمد موري بالمركز الثقافي غدامس.
غدامس  مدينة  تاريخ  المحاضرة  تناولت 
وأهمية  والتراثية،  التاريخية  معالمها  وأبرز 
لطريق  ا  ممرًّ باعتبارها  االقتصادية  المدينة 
وما  العصور،  أقدم  منذ  التجارية  القوافل 
وتاريخي،  حضاري  إرث  من  المدينة  تحتويه 
وفًقا  المدينة،  تاريخ  عن  فيديو  عرض  وتم 
للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب 

بحكومة الوفاق الوطني.
ومن بين الحضور، وفد من جمعية أصدقاء 
كرة  وقدامى  محبي  جمعية  وأعضاء  السكر، 
السلة بالمدينة القديمة طرابلس، ومجموعة 
والمهتمين  واألكاديميين  المثقفين  من 

بالثقافة.
في  وافقت  العالمي  التراث  لجنة  وكانت 
يوليو الماضي على إعادة موقع مدينة غدامس 
القديمة إلى قائمة التراث العالمي واستثنائها 
من قائمة الخطر، التي ُأدرجت بها في يوليو 
ليبية  أثرية  مواقع  أربعة  جانب  إلى   2016
أخرى هي مدينة شحات ومدينة لبدة الكبرى 
ومدينة صبراتة وجبال أكاكوس الصخريّة، إذ 
الـ43  اجتماعها  انعقاد  خالل  اللجنة  قرار  جاء 
استجابة  باكو،  األذربيجانية  العاصمة  في 
المُشارك  الليبي  الوفد  قدّمه  الذي  للمُقترح 

باالجتماع بالتعاون مع ممثل تونس.
وتنشط الفعاليات والندوات التي تستهدف 
وإرثها  التاريخية  غدامس  بأهمية  التوعية 
الثقافة  مكتب  نظم  أكتوبر  ففي  الحضاري، 
»الحماية  بعنوان  علمية  ندوة  غدامس 
السلم  زمن  في  الثقافي  للموروث  القانونية 
وأثناء النزاعات المسلحة«، في المعهد العالي 

للمهن التقنية.

التي  األنشطة  ضمن  الندوة  هذه  وكانت 
القانون  التدريس قسم  أعضاء هيئة  ينظمها 
طرابلس،  بجامعة  القانون  بكلية  الجنائي 
لغدامس، حيث  األخيرة  زيارتهم  على هامش 
القانونية  الحماية  أهمية  الندوة  تناولت 
القانون  وأحكام  الليبي،  الثقافي  للموروث 
الثقافي  الموروث  حماية  كفلت  التي  الدولي 
السلم  زمن  في  وسرقته  عليه  االعتداء  من 
تواجه  التى  واألخطار  المسلحة،  والنزاعات 

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

والمحافظة عليها.

بصفتها  التاريخية،  والمباني  اآلثار  وتعد 
جميع  بموجب  محمية  مدنية،  ممتلكات 
القوانين والمواثيق المحلية والدولية، ويحظر 
السلم  زمن  في  عليها  والتعدي  مهاجمتها 
مدير  الندوة  حضر  المسلحة.  النزاعات  وأثناء 
مكتب الثقافة غدامس، أحمد مالك، وعدد من 

المثقفين وأساتذة الجامعات والمهتمين.
أعضاء  زار  الصحراء«  »لؤلؤة  رحلة  وخالل 
غدامس،  معالم  من  العديد  التدريس  هيئة 
من  تحتويه  وما  القديمة  المدينة  وأبرزها 
لهذا  اإلنساني  التراث  تمثل  مهمة  معالم 
لتوثيق  تيلوان  مركز  بينها  من  المكان، 
الثرات )مدرسة غدامس( الذي يعتبر أحد أهم 
المعالم األثرية في ليبيا، وهو ما تلمسه من 
العملة  ورقة  المبنى على  خالل طباعة صورة 
الليبية فئة عشرين دينارا، حسب صفحة قسم 

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

عمر المدينة القديمة.
أقدم  يعتبر  بدوره  العتيق  والمسجد 
المساجد في المدينة، حيث كان في الماضي 
فيه  تدرس  وكانت  التدريس  بحلقات  يعج 
بطراز  وبني  الشرعية.  العلوم  أنواع  شتى 
خاص، إذ يعتبر إضافة ومساحة جديدة إذا ما 
فالمنبر  المدينة،  المعمار في  قورن بهندسة 

المساحة  استغالل  فكرة  على  بني  الذي 
القائمين  جعل  اإلمكان  قدر  منها  لاستفادة 
على بناء المسجد يفكرون في جر المنبر على 
لحجم  يسع  تجويف  وإقامة  خشب  من  سكة 
خطبة  من  الفراغ  وقت  فيه  إلدخاله  المنبر 

الجمعة.
عبدالسالم  منصور  كان  الرحلة  هذه  وفي 
منصور الدليل السياحي، إذ رافق أعضاء هيئة 
القديمة،  بالمدينة  جولتهم  خالل  التدريس 
بغدامس،  اآلثار  بمصلحة  موظفا  يعمل  وهو 
السياحي  اإلرشاد  في  تدريبية  دورة  تلقى 
باللغة اإلنجليزية العام 1996، ويستعين في 
وظيفته بعديد من الوثائق التاريخية والصور 
والخرائط التي توثق تاريخ المدينة القديمة، 
الزائر والسائح  وتسهل عرض المعلومة على 

األجنبي.

غدامس.. درة الصحراء وممر القوافل التجارية منذ أقدم العصور
ندوات ومحاضرات للتوعية بتاريخ المدينة وأهميتها

بنغازي - مريم العجيلي

سبها - رمضان كرنفودة

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رحلة نوح األخيرة
روايات  الهنداوي  لسالم  األخيرة«  نوح  »رحلة  كتاب 

قصيرة عن الحرب والفناء.
عن  حديثًا  الصادرة  األخيرة«  نوح  »رحلة  روايته  في 
م  يقدِّ بيروت،  في  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة 
اإلنسان  والعدم في رحلة  الفناء  الهنداوي فصول  سالم 

إلى المجهول.
كان الروائي الليبي كتب رواية »خرائط الفحم« إحدى 
روايات »نوح« في منتصف ثمانينات القرن الماضي، في 
نهاية الحرب الباردة، لكن العالم المتخيّل في الرواية، 
اإلنسان  ثمنها موت  ثالثة كان  اشتعل في حرب كونية 
إلى  وإنسانها  فحم،  إلى  تحوّلت  التي  المدن  واحتراق 

مسوخ بشر.
في مشهدياته السوريالية، 
العالم  في  الكاتب  يضعنا 
في  »نوح«  مع  وينقلنا  الموحش، 

الرحلة األخيرة إلى المجهول.
الهنداوي في هذه  وأراد سالم 
الرواية الشيّقة التجريب من أجل 
لغة  مستخدمًا  المتخيّل،  عالمه 
حيال  واأللم  بالشاعرية  مفعمة 
الذي  المفجوع  اإلنسان  مصير 
يسقط في الحرب، وحيال مُدن 

الذاكرة التي تسقط في الهشيم.
الكاتب  لغة  تصنع  القصيرة  »نوح«  روايات  وفي 
المجهول  المستقبل  يستدعي  زمن  في  الكتابة  مغامرة 
في الحرب، وكأنه ينذرنا بالزوال إذا ما نظرنا إلى ويالت 
غرائبية  أجواء  وفي  وهناك..  هنا  تنشب  التي  الحروب 
متّشحة بجمال اللغة، يضعنا الهنداوي في صميم زمانٍ 

نعيشه ومكانٍ نراه بعيون قلقة.
العربية  الرواية  تصنع  األخيرة«  نوح  »رحلة  وفي 
تماهيها  في  تجاوزت  سرد  جمالية  في  العالمي  الحدث 
ولعلها  اللغات،  بكل  أرحب  فضاء  إلى  المكان  حدود 
التجربة السردية الالفتة في الرواية العربية التي تحكي 
إلى  اإلنسان  رحلة  في  العدم  وتصف  الحرب،  نهايات 

المجهول.

في مشهدياته السوريالية يضعنا 
الكاتب في العالم الموحش، 

وينقلنا مع »نوح« في الرحلة 
األخيرة إلى المجهول

القاهرة ـ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»قضية ثمار املانغا املفخخة«.. رواية تنتقد السلطة
محمد  السابق  والعسكري  والكاتب  الصحفي  يصدر 
هي  ساخرة  رواية  باكستان،  بالده  لغة  باألردو  حنيف 
السلطات  انتهاكات  فيها  ويروي  أعماله  بين  األشهر 

الباكستانية بجرأة قل نظيرها في هذا البلد.
مانغوز«  إكسبلودينغ  أوف  كايس  »إيه  قصة  وتدور 
باإلنجليزية  الصادرة  المفخخة«  المانغا  ثمار  »قضية  أو 
أدار  الذي  الحق  حول األيام األخيرة للجنرال محمد ضياء 
اغتياله  وحتى   1977 بين  حديد  من  بقبضة  باكستان 
أيضًا  أودت  حادثة  في   1988 العام  طائرته  بإسقاط 
أرفع  آباد وبعض من  األميركي في إسالم  السفير  بحياة 

العسكريين الباكستانيين.
رجل  أنه  على  القصة  هذه  في  الديكتاتور  ويوصف 
ويعتمد  منه.  الحكم  لسرقة  محيطه  عليه  يتآمر  فاسد 
الكاتب نبرة خفيفة رغم توجيهه نقدا الذعا إلى الجيش 
يقرب من نصف  لما  البالد  أدار  الذي  النافذ  الباكستاني 

تاريخه.
يعاَقبون  المنشقون  كان  الحق،  ضياء  حكم  وخالل 
تامة،  كانت  اإلعالم  على وسائل  الرقابة  أن  كما  بالجلد، 
ولدى صدور الكتاب في ربيع 2008، كان جنرال آخر هو 
برويز مشرف ينهي حكمًا طوياًل استمر تسع سنوات على 

رأس باكستان.
عهد  في  أعلى  كان  التعبير  حرية  هامش  أن  ورغم 
مشرف، »كان بعض أصدقائي الصحفيين يخافون عليّ« 
عمله  توصيف  على  يوافق  ال  الذي  حنيف  محمد  بحسب 
بالشجاع، ويقول خالل مقابلة »كنت محظوًظا ألن العام 
مجازر  إذ شهدت  باكستان،  في  للغاية  سيئا  كان   2008
مما شكل  طالبان،  لحركة  هجمات  عبر  كثيرة، خصوصًا 

مصدر إلهاء للقائمين على الرقابة«.
هذا الكاتب البالغ حاليا 53 عامًا كان قد أمضى اثني 
بي  »بي  هيئة  في  يعمل  كان  لندن حيث  في  عاما  عشر 

سي«، وكان في ما مضى مراساًل في كراتشي بعدما خدم 
في الجيش الباكستاني لسبع سنوات بفعل تدريبه كطيار 

حربي.
مانغوز«  إكسبلودينغ  أوف  كايس  »إيه  كتاب  وفاز 
االنتظار  وتعين   ،2009 العام  الكومنولث  كتاب  بجائزة 
األردو  بلغة  الرواية  2019 لكي تصدر هذه  أكتوبر  حتى 
لغة  باإلنجليزية،  باكستان  في  متوافرة  كانت  بعدما 
النخبة التي تجيدها أقلية من مجموع السكان البالغ 207 

ماليين نسمة.
طرح  عن  امتنعت  للنشر  دارا  أن  حنيف  محمد  يوضح 
الكتاب لخمس أو ست سنوات رغم جهوزيته بسبب التردد 
الباكستانية  الناشرة  أن  غير  بالمجازفة،  الرغبة  وعدم 
حوري نوراني واجهت التحدي، وتقول »هذا الكتاب تُرجم 
إلى اللغات الرئيسية في العالم، وحتى لو أنه كتاب ساخر 
يصف  لكنه  تخريبيًا،  طابعًا  تحمل  أن  الفكاهة  ويمكن 

جزًءا من تاريخنا«.
وهو  الرواية،  من  النسخ  آالف  بيع  في  نوراني  وتأمل 
رقم كبير »في بلد فقير يسجل نسبة كبيرة من األمّية 
ويتعين على البعض من سكانه االختيار بين شراء كتاب 
أو ابتياع الطعام« وفق الناشرة، ونشر محمد حنيف بعدها 
روايتين تطرق فيهما بالنبرة عينها إلى إشكاليات ثقيلة.

ويصف حنيف نفسه بأنه »ملتزم«، ويكتب مقاالت رأي 
للصحافة العالمية كما في مقاله الذي نشرته »نيويورك 
تايمز« في يوليو والذي انتقد فيه حكومة رئيس الوزراء 
عمران خان والجيش الباكستاني، وتندد وسائل إعالمية 
السياسية  والمعارضة  المدني  المجتمع  من  وهيئات 
وصول  منذ  باكستان  في  التعبير  لحرية  الكبير  بالتقييد 
سلطة  وتعزيز   2018 صيف  في  الحكم  إلى  خان  عمران 
الجيش، ويقر محمد حنيف بأنه يمارس رقابة ذاتية ألن 

»لديه أطفاال«.

لعوينات  منطقة  في  أقيمت  يومين  مدار  على 
األولى  الدورة  فعاليات  ليبيا(  غرب  )جنوبي 
السياحي،  الثقافي  التراثي  تادرارت  لمهرجان 
ماخي  إبراهيم  شمل  وشعبي،  رسمي  بحضور 
رئيس المجلس التسييري غات وعددا من أعيان 

المنطقة.
المهرجان  لجنة  رئيس  السنوسي  بشير  وقال 
المهرجان هو  »الهدف من  إن  لـ»الوسط«  العليا 
ورسالة  الصحراوية  السياحة  على  الضوء  تسليط 
آمنة،  أكاكوس  منطقة  بأن  والعالم  الليبيين  إلى 
والخارجية،  الداخلية  السياحية  تنشيط  جانب  إلى 
هي  مناشط  من  يتبعها  وما  السياحة  أن  وكذلك 
بديل للنفط وتمثل قاعدة اقتصادية يعتمد عليها«.
استمر  الذي  المهرجان  أن  السنوسي  وأضاف 
الثقافي  للموروث  عروضا  تضمن  يومين،  لمدة 
الليبي القديم للطوارق، من خالل عروض المهاري 
المهاري  المقتنيات وعروض  إلى جانب  واألكالت، 
المحاضرات  األصيلة، فضال عن  التارقية  واألغاني 
والندوات. يشار إلى أن منطقة لعوينات تبعد عن 
أكاكوس،  بوابة  وتعتبر  كيلومترا،   35 أكاكوس 
وكذلك كانت منطقة تزود للسائحين قبل 2011، 
السائحين  إيواء  مخيمات  من  عدد  بها  ويوجد 
والمرشدين، إلى جانب أنها كانت إحدى المناطق 
التي أقام فيها العالم اإليطالي موري، صاحب كتاب 

»تادرارت أكاكوس«.
الحضاري  والتراث  الليبية  المواقع  ذكر  وعلى 
اإلنساني، سبق وأن قررت منظمة التربية والعلوم 
»يونسكو«،  المتحدة  لألمم  التابعة  والثقافية 
المواقع  من  خمسة  وضع   ،2016 يوليو  في 
األثرية والثقافية الليبية على قائمة مواقع التراث 
العالمي المهدد، واعتبرت المنظمة في قرارها أن 
»الميليشيات« المسلحة تشكل »خطرًا جسيمًا« 

على الكنوز األثرية الليبية.وتشمل المواقع المصنفة 
الصخرية  المواقع  القائمة  هذه  »في  إن  ليبيا  في 
الفنية في جبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر 
الكهوف  داخل  ومحافظتها  باحتوائها  تتميز  التي 
تاريخها  يعود  لوحات  من  العديد  على  والمغارات 
إلى ما بين 12 ألف عام قبل الميالد إلى 100 بعد 

الميالد«.
مجموعة  أكاكوس  في  يوجد  عام،  وبشكل 
مختلفة من المناظر الطبيعية، من الرياح الرملية 
الضخمة  الصخرية واألحجار  األقواس  إلى  الملونة 
إلى الوديان. من أهم المواقع في المنطقة قوس 
المنطقة من  أن  ورغم  أفازاجار وقوس تن خلجة، 
أنه  إال  الكبرى  الصحراء  القاحلة في  المناطق  أشد 
يوجد بها بعض النباتات مثل نبات الكالوتروبيس. 
وتشتهر المنطقة بكهوفها القديمة، كما أنها غنية 
على  المرسومة  واللوحات  المنحوتات  بمجموعة 
للتراث  كموقع  اليونسكو  قبل  من  أعلنت  الصخر 
العالمي في العام 1985 بسبب أهمية هذه اللوحات 
والمنحوتات والتي يعود تاريخ بعضها إلى 21,000 
في  التغيرات  وطبيعة  ثقافة  تعكس  والتي  عام. 
المنطقة. اللوحات والمنحوتات هي لحيوانات مثل 
وأيضا مجموعة  والجمال  والنعام  والفيلة  الزرافات 
مواضح  تصور  رجال  صور  واألحصنة،  الناس  من 
الحياة المختلفة لإلنسان القديم مثال في حالة عزف 

الموسيقى والرقص.
وتنبع أهمية مثل هذه الفعاليات ليس فقط في 
مظاهرها االحتفالية، غذ تنطوي على جانب توعوي 

النقوش  الماضية تعرضت  السنوات  مهم، فخالل 
الصخرية التي تعود إلى 21 ألف عام قبل الميالد في 
جبل أكاكوس جنوب غرب ليبيا، إلى الخطر بسبب 
إقدام البعض على تشويهها برسوم غرافيتي في 
السنوات األخيرة، ورش السياح المياه عليها لتكون 

أكثر وضوحًا في الصور.
وبحسب موقع منظمة »اليونيسكو«، فإن آالف 
المرتفعات  هذه  كهوف  في  تنتشر  التي  الرسوم 
الصخرية يعود أقدمها إلى 21 ألف عام قبل الميالد، 
الميالدي.  األول  القرن  إلى  أحدثها  يرقى  بينما 
الحيوانات  تصور  التي  الرسوم  هذه  وتعكس 
خصوصًا التغيرات التي طرأت على الثروة الحيوانية 
والنباتية، وكذلك أنماط الحياة المتنوعة للشعوب 
التي تتالت على هذا الجزء من الصحراء الكبرى في 
السياح  أكاكوس  جبال  استقطبت  ولطالما  ليبيا. 
قبل  ما  فترة  في  الرسوم  على  باالطالع  الراغبين 
التاريخ، إال أن الفوضى األمنية في البالد واإلهمال 
والجهل أحيانًا بأهمية هذه الرسوم فتحت الباب 

أمام تخريب بعضها.
وفي تحقيق مصور أجرته قبل أعوام وكالة األأنباء 
الفرنسية، قال أستاذ التاريخ شوقي مومر للوكالة 
وهو يتحدث أمام أحد هذه الرسوم: »اللوحات هذه 
تعتبر من أهم اللوحات في عصور ما قبل التاريخ«. 
األلفية،  وبداية  التسعينات  نهاية  »في  ويضيف: 
في العامين 2002 و2003 تعرضت هذه المناطق 
السياحية  المجموعات  قبل  من  تخريب  ألعمال 
واألدلة السياحيين الذين كانوا يرشون المياه )...( 
على هذه الرسومات لتكون أكثر وضوحًا في الصور 

التذكارية«، بحسب وكالة األنباء الفرنسية.
تشوينات  واديي  في  المنتشرة  الكهوف  وفي 
وعويس خصوصًا، تبدو آثار التخريب واضحة على 
العشوائية  الغرافيتي  أعمال  تنتشر  الرسوم، حيث 
أتوا  زوار  ورش  أحيانًا.  وفوقها  الرسوم  قرب هذه 
إلى هذه المنطقة بعض الرسوم باللون األسود، أو 
كتبوا أسماء وعبارات على جدران الكهوف التاريخية.

التاريخية  والمعالم  باآلثار  مهتمون  نشرها  صور  أثارت 
مدينة  سور  من  جزء  لهدم  االجتماعي،  التواصل  بموقع 
بنغازي التاريخي الذي أقيم خالل فترة االحتالل اإليطالي 

استياء الكثير من رواد الصفحات الليبية.
مستشفى  مبنى  هدم  »بعد  العنيزي،  محمد  وكتب 
الجمهورية والذي كان معروفا لدى الناس باسم )السبيتار 

الكبير( ظهر للعيان ما تبقى من سور مدينة بنغازي«.
وأضاف: »كان هذا الجزء من السور القديم يقع داخل 
خلف سور  مختفيا  األنظار  عن  محجوبا  المستشفى  مبنى 
بنغازي  مدينة  معالم  إهمال  عن  ناهيك  المستشفى، 
ظل  لذلك  منها،  تبقى  ما  وهدم  السابق  النظام  أثناء 
تاريخه مجهوال بالنسبة لألجيال الحاضرة التي لم تشهد 
حقبة االحتالل اإليطالي ولم تسمع عنه من اآلباء الذين 

عاصروه«.
بنغازي  »سور  أن  الفيتوري  غالب  كتب  المقابل  في 
التاريخي معلم أثري تجاوز 100 عام، حيث بني هذا السور 
بالحجارة، وقد بلغ ارتفاعه أربعة أمتاٍر وامتد طوله لمسافة 
)3600 متر( وكثافة حوائطه )80 سنتيمترًا(، وكان يتخلله 
مزودتان  صغيرتان  وقلعتان  صغيرًا  دفاعيًا  مركزًا   13
في  والثانية  جليانة  منطقة  في  واحدة  رشاشة،  بمدافع 
منطقة الصابري، وبالسور خمس بوابات حديدية كبيرة 

للدخول والخروج من المدينة«.
القديم  المبنى  إزالة  أن  الشيباني  سالمة  واعتبرت 
حيث  ممنهجة،  ذاكرة  محو  »عملية  هي  للمستشفى 
جرى مسح مستشفى الجمهورية وتسويته باألرض، وفي 

النهاية تتحول بنغازي مدينة بال ماض مصبوبات خرسانية 
غبية، كالسيرتية وبوهديمة والمساكن، وسيكون تاريخها 

من 1969«.
كانت  الصابري  »بوابة  أن  أوضح  للعنزي  وبالعودة 
مرور  حركة  في  البوابات  أكثر  السور(  بـ)فم  تعرف 
مناطق  تقع  البوابة  هذه  خارج  والخارجين،  الداخلين 
وبجانبها  واللثامة  والزريريعية  ودكاكين حميد  الصابري 
متجهة  الجنائز  تمر  حيث  بالموتى  الخاص  المصلى  يقع 
عليه  تقام  الميت  دفن  وقبل  عبيد  سيدي  مقبرة  إلى 
إحدى  في  ذكره  الوارد  المصلى  ذلك  في  الجنازة  صالة 
بالسالمة(  عدي  )ودعناك  المشهورة  الشعبية  األغاني 
التي غناها الفنان المرحوم فتحي السور وتقول كلماتها: 
»ودعته وعدى / في فم السور قدام المصلى / والسواق 
عطه ما يسله / دعوة خير ما فيها ندامة / ودعناك عدي 

بالسالمة«
ولفت إلى أنه »لم يتبق من هذا السور إال الجزء الذي 
سابقا،  الجمهورية  مستشفى  هدم  بعد  للعيان  اتضح 
)الفندق  الخضار  إلى جزء آخر صغير خلف سوق  باإلضافة 
البلدي( قرب موقع مصنع شفيق لألردية، وكل من يتأمل 
الوطنية(  الكتب  لدار  )المقابلة  للسوق  الخلفية  الواجهة 

سيرى هذا الجزء من السور واضحا بتفاصيله«.
وتساءل العنيزي »هل ستحافظ بلدية بنغازي ومصلحة 
اآلثارعلى هذا المعلم الذي بلغ عمره الزمني 107 أعوام، 
وكان شاهدا على حقبة استعمارية من تاريخ البالد؟ وهل 
سيتم  وهل  وترميم؟  صيانة  أعمال  السور  هذا  سيشهد 
المرمر عليها  المقابلة له وعمل لوحة من  رصف الساحة 
نبذة تاريخية عن السور وتاريخ بنائه واعتباره أثرا تاريخيا 

سياحيا أسوة بالشعوب والدول التي تهتم بتاريخها؟«.

بعد هدم جزء منه

سور بنغازي التاريخي يثير الجدل 
واألسئلة في الفضاء األزرق

لتسليط الضوء على الجوانب الثقافية والسياحية

مهرجان تادرارت التراثي.. رسالة سالم من أكاكوس للعالم

القاهرة تستقبل أحدث أعمال 
الكاتب الليبي محمد المغبوب تحت 

عنوان »لعبة المكعبات«.
صدرت في القاهرة، الثالثاء، 

األضمومة القصصية »لعبة 
المكعبات« لمحمد المغبوب، التي 
تضم عددا من القصص القصيرة.
والمغبوب أديب ليبي ولد في 

طرابلس سوق الجمعة، العام 
3/11/1954، درس العلوم السياسية، 

ثم حصل على دبلوم في اإلدارة 
العامة.  للمغبوب أكثر من ثالثين 

إصدارا أدبيا شعرا ونثرا عن عدد 
من دور النشر الليبية والعربية، 

ومن أهم أعماله »بين قوسين« 
)رواية(، و»طرابلس فيض من عسل 

الوطن« )ديوان شعر(، و»حافة الليل« 
)مجموعة قصصية(، و»طرابلس 

غيمة الروح الممطرة« )ديوان شعر(، 
و»المتاهة« )مجموعة قصصية(، 

و»بقايا« )مجموعة قصصية(، و»كالم 
الصمت« )مجموعة قصصية(، 

و»زاوية حرجة للحقيقة« )مجموعة 
قصصية(، و»هل تقبلين دعوتي إلى 
العشاء« )ديوان شعر(، و»رجل عارك 
ظله« )رواية(، و»غواية« وهي رواية 
ضمن ثالثية »الفينكس«، وديوان 

»أنبأني الهدهد«.

استقبل علي بادي مدير مكتب 
دعم الشباب ورعاية المواهب بالهيئة 

العامة للثقافة، اإلثنين، في مكتبه 
بديوان الهيئة السيد إسالم مخزوم 

رئيس مجلس إدارة شركة تآرز لحلول 
األعمال والعالقات العامة، والمخرج 

مهند األمين، حسب موقع الهيئة 
على اإلنترنت. واستعرض اللقاء 

الخطوط العريضة لشراكة مستقبلية 
 »40Under40« في التنسيق للحدث
مع الهيئة العامة للثقافة، وفتح آفاق 
للتعاون المشترك ما بين الجانبين، 

لتكون الشريك األول في الرؤية 
واألهداف التي ترقى بمجتمعنا وتصنع 

أثرًا مستدامًا إلعداد األجيال القادمة 
بمستقبل أفضل واالحتفاء بالشباب 

المؤثر في المجتمع، وتشجيع نجاحهم 
وتميزهم، وفق الهيئة.

 صدور »لعبة املكعبات« 
ملحمد املغبوب

 مشروع لدعم الشباب 
املواهب برعاية الهيئة 

العامة للثقافة

< لجنة التراث العالمي وافقت في يوليو الماضي على إعادة موقع مدينة غدامس القديمة إلى قائمة التراث العالمي

< إحدي خيام المهرجان< خالل افتتاح المهرجان< جانب من السور الذي أقيم خالل فترة االحتالل اإليطالي



أعربت الفنانة المصرية منة شلبي عن سعادتها بتكريمها من مهرجان »القاهرة 
السينمائي الدولي« وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز، مؤكدة أنه شرف كبير 
لها. ووجهت منة في حوارها مع »الوسط« الشكر إلى إدارة مهرجان »القاهرة« على 

اختيارها لتكريمها في المهرجان ومنحها تلك الجائزة.
وأشارت إلى أن حصولها على هذه الجائزة يحملها مسؤولية في اختيار أدوارها، 
مؤكدة أنها ستعمل على اختيار أدوارها بطريقتها نفسها ولكن مع تركيز أكبر قليال، 
الفتة إلى أن اختيارها أدوارها يأتي بعد قراءتها السيناريو بعناية ومعرفة الدور بشكل 
الشخصية  تولد  والمؤلف  المخرج  والتحدث بعدها مع  القراءة  تلك  جيد، ومن خالل 

تقديمه  تريد  بما  إحساسها  من  تولد  الشخصية  أن  مؤكدة  مالمحها،  وترسم 
للجمهور، وأن كل مخرج عملت معه هو صاحب شخصية ومدرسة مختلفة.

وأضافت أنها محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يسري نصر اهلل، 
ومحمد خان، ويوسف شاهين، وأن كل من عملت معهم لهم فضل عليها 
في ما وصلت إليه اآلن، مؤكدة أن للمخرج دورا كبيرا في تجسيد الممثل 
الشخصية من خالل توجيهه ونصائحه له، وهو ما ساعدها في الوصول 
إلى ما وصلت إليه، موضحة أنها تحرص على عالقتها بكل فريق العمل 
اإلضاءة  عن  ومسؤولين  وفنيين  التصوير  موقع  في  عاملين  من  معها 

وكل العاملين بالموقع.
فحينما  اللعب،  يشبه  المخرجين  وبين  بينها  التعامل  إن  منة  وقالت 

فعندما  المتعة،  من  نوع  هو  للدور  فالتحضير  تلعب،  فهي  معهم  تتحدث 
معي«،  العب  هيا  فيك،  أثق  ألنني  اخترتك  »أنا  لك  يقولك  فهو  المخرج  يختارك 
يفكر  وكيف  الشخصية  ستخرج  كيف  عن  المخرج  وبين  بينك  مناقشات  وتدور 

فيها الناس، وما رؤيتك ورؤية المخرج لألمر، موضحة أنها تحب العمل مع 
قيادة  تحت  واحد،  كفريق  العمل  في  وزمالئها  والمؤلفين  المخرجين 

المخرج الذي يقود الجميع، فهو المسؤول عن تحويل السيناريو إلى 
واقع.

وأشارت منة إلى أنه ليس كل األدوار تكون جيدة بالضرورة، 
»أنسى  قالت:  حيث  الجيدة،  األدوار  اختيار  على  تركز  ولكنها 
وأهتم  الشخصية،  في  سوى  أفكر  وال  عني،  شيء  وكل  نفسي 
عليها  أسيطر  وكيف  بها،  الخاصة  التفاصيل  من  بالعديد 
العمل«،  سيشاهد  الذي  للجمهور  جيد  بشكل  وأخرجها 
»السايكو  أدوار  مثل  المختلفة  األدوار  تحب  أنها  موضحة 
دراما« والغوص داخل تفاصيل الشخصية، وال تحب األدوار 

العادية السطحية وال تحب تجسيدها.
هناك  أن  أكدت  تقدمها  التي  األدوار  اختيارها  وعن 
مختلفا  120 سؤاال  بطرحها  الشخصية  مع  تلعبها  لعبة 

عن الشخصية حتى تتعرف إليها جيدا وكيف ستقدمها، 
وعيوبها،  وشعورها،  مشيها،  وكيفية  اسمها،  مثل 

وعدد كبير من األسئلة األخرى، التي تعجز في أحيان عن إجابة البعض منها، مشددة 
لو تم حذف  السينما ولكنها تسأل نفسها هل  الدور بالحجم في  أنها ال تختار  على 
الفيلم ستتأثر أحداثه أم ال، فإذا كانت اإلجابة نعم فهي تقدم  تلك الشخصية من 
الشخصية ألهميتها في أحداث العمل حتى لو كانت مشهدا واحدا، ولكن في الدراما 

باإلضافة إلى ما سبق تهتم بحجم الدور.
ينتمي  قبل  من  تقدمه  لم  جديد  دور  على  حاليا  بالعمل  تقوم  إنها  منه  وقالت 
الفنان آسر  السايكو دراما، وهو مسلسل »كل أسبوع يوم جمعة« مع  أدوار  لنوعية 
ياسين، وهو عن رواية لألديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج محمد شاكر 

خضير، الفتة إلى أنه مسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال »الثريلر«.
لها  سببت  قدمتها  التي  الشخصيات  من  كثيرا  أن  إلى  وأشارت 
اكتئابا وكانت تذهب إلى دكتور نفسي للتخلص من آثار تلك 
كبير  سيناريو  بقراءة  تقوم  عندما  فهي  لذلك  الشخصية، 
في فترة من الفترات تحرص على أن تفصل نفسها في 
األفالم  بعض  وتشاهد  مزيكا  وتسمع  الوقت  منتصف 

في التلفزيون.
السيدات،  مع  العمل  تحب  أنها  منة  وأوضحت 
مثال  ضاربة  أكثر،  ببعض  بعضهن  يشعر  ألنهن 
وغيرهما،  ذكري  أبو  وكاملة  خليل  هالة  مع  بالعمل 
مؤكدة أن األعمال تخرج بشكل مختلف مثل »نوارة« 
وتخرج  تكتب  عندما  أنه  مؤكدة  األوقات«،  و»أحلى 
المرأة العمل فهذا يعطيه نكهة خاصة، والمرأة تتفاهم 
األعمال  أن  مؤكدة  غيرها،  من  أكبر  بشكل  المرأة  مع 
التي قدمتها تحت إشراف مخرجة أو مؤلفة هي من األعمال 
المحببة في مشوارها الفني، مشددة على أن غالبية أعمالها مع 
مخرجين وتعتز بكل تجربة فيها، خصوصا أنها عملت مع أسماء 
الكاشف  ورضوان  اهلل  نصر  ويسري  شاهين  يوسف  مثل  جدا  كبيرة 

وغيرهم.
وأضافت أن السينما هي مرآتها وعينها، وعندما تعمل وتقدم أعماال 
مختلفة فإن أبرز ما تفكر فيه هو العمل مع أشخاص يثقون بها، فاألمر 

الذي يجعلها تخاف هو العمل مع أشخاص ال يؤمنون بها.
والسينما،  التلفزيون  في  العمل  بين  الفرق  عن  منة  وتحدثت 
وقالت إن األمر متشابه ولكن هناك اختالفات بسيطة، وبالنسبة 
متعب  أمر  وهو  متتالية  تعمل شهورا  المسلسالت فهي  إلى 
جدا بسبب طول الوقت، ولكن المميز فيه هو الشعور بأن 
الشخصية تتدفق بداخلها بشكل يومي، حتى لو حصلت 
على راحة لمدة يومين فإنها تظل متأثرة بالشخصية، 
إجازات  الممكن أن تكون هناك  الفيلم من  ولكن في 
كثيرة وفترات انقطاع عن التصوير طويلة، وقالت إنها 
في  صعب  العمل  أن  على  فقط  الضوء  تسليط  تريد 

الجانبين.

فن 13

 »فروزن2« يتصدر شباك 
التذاكر

تصدّر الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة »Frozen« بعنوان 
»فروزن2«، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا األسبوع.

وحقق الفيلم رقما قياسيا جديدا يُضاف إلى ما حققه الجزء األول من 
األميركية  السينما  إيرادات  لينعش  دوالر  مليون   130 جمع  إذ  الفيلم، 
األفالم  من  عدد  حققها  ضعيفة  إيرادات  من  أسابيع  بعد  والعالمية، 
مات  بطولة  فيراري«،  ضد  »فورد  فيلم  وأبرزها  مؤخرًا،  المعروضة 
ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس 
مانجولد، والذى حقق 16 مليون دوالر هذا األسبوع، ليتراجع إلى المركز 
محققا  الشمالية،  أمريكا  في  إيرادات  األعلى  األفالم  قائمة  في  الثانى 

إجمالى إيرادات 58 مليون دوالر خالل أسبوعى عرض.
فيلم »فروزن2« الذي يعرض في الدول العربية باسم »ملكة الثلج« 
بطولة كل من كريستين بيل وإندينا مينزيل وجوش جاد، للمخرجين 
كريس باك وجينيفر لى، والفيلم يكشف سر تمتُّع »إلزا« بقدرات سحرية 
منذ والدتها، ويأمل أن تكون قدراتها على تحويل ما حولها إلى ثلج إلى 
إجابة تناديها إلنقاذ مملكتها.. وحقق الجزء األول من الفيلم مليار دوالر 

عند عرضه قبل 5 سنوات، كما حصد جائزة األوسكار.
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وصل الفنان أسامة بركة إلى مصر الستكمال العالج 
وإجراء بعض الفحوصات، حيث سبق وأن أجرى عملية 

جراحية على رجله بمستشفى الجالء بمدينة بنغازي.
وقال الفنان أسامة بركة لـ»الوسط«، »جئت لمصر 
جراحية  عملية  لي  أجريت  أن  بعد  العالج  الستكمال 
في شهر سبتمبر الماضي ببنغازي وذلك لخروج عظم 

الساق من مكانه بعد سقوطي من سطح منزلي«.
يقوم  كان  للسقوط  تعرضه  قبل  بركة  أن  يذكر 
علي  المخرج  مع  »السرج«  مسلسل  في  دوره  بتصوير 
القديري، وفيلم »وادي الرجال« من إخراج وائل الرومي.

عملية  البيجو  حسن  الفنان  أجرى  آخر،  سياق  وفي 
منذ  تونس،  بجمهورية  المستشفيات  بأحد  جراحية 

يومين، وهو في حالة صحية جيدة.
القليلة  األيام  »تعرضت  لـ»الوسط«:  البيجو  وقال 
إلى  أثرها  على  سافرت  صحية  وعكة  إلى  الماضية 

تونس لتلقي العالج«.
يذكر أن البيجو قدم في الفترة األخيرة العديد من 
األغاني الليبية لكبار الفنانين بتوزيع جديد مثل »ريح 

و»طيرين  الشعالية،  علي  للفنان  و»نورعيون«  بومدين،  سيد  للفنان  العون« 
في عش الوفا« للفنان محمد صدقي، و»مع ريح الهوى والشوق« للفنان خليفة 

الزليتني، و»دمعك غير زايد« للفنان عبدالجليل عبدالقادر.

آالم في كواليس الفن الليبي

جراحة للبيجو وبركة في مصر للعالج
بنغازي - مريم العجيلي
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عمالق  كتاب  ودمار،  وموت  رصاص  الحرب 
يعيش  فيها  كل طرف  بين سطوره،  الدم  يجري 
تتلطخ  قاتال  يكون  أن  موجعين:  احتمالين  بين 
يداه بدم ضحيته لألبد أو مقتوال ال يكف دمه عن 

النزف حتى بعد أن يواري الترابُ جسدَه.
من  مقتبس  رومانسي  درامي  فيلم  »تكفير« 
االسم،  نفس  تحمل  ماكيوان«  »إيان  لـ  رواية 
الثانية  العالمية  الحرب  فترَة  أحداُثه  صَوّرت 
الفيلم  »دونكيرك«،  بانسحاب  عرف  ما  وتحديدا 
نايتلي«  »كيرا  البريطانية  النجمة  بطولة  من 
أنتج  مكافوي«،  »جيمس  االسكتلندي  والنجم 
أفضل موسيقى  أوسكار  2007 وحصل على  عام 
فيلم  ألفضل  غلوب  غولدن  وجائزة  تصويرية 
الترشيحات  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة  دراما 

لجوائز عالمية أخرى.
الذين  الحرب  ضحايا  عن  بعيدا  الفيلم  أخذنا 
نعرفهم ونرى معاناتهم بعيوننا، القتلى واألسرى 
كل  أجسادهم  من  أجزاء  فقدوا  ومن  والجرحى 
مخالبها  مدت  لعينة  حرب  ضحايا  وقعوا  هؤالء 
ثمة  لكن  الدم،  في  فتغرق  أجسادهم  لتنهش 
ضحايا ال أثر للدم على مالبسهم وال على جثثهم 
التي تستمر في التنفس، »وال نقطة« ألن الحرب 
وقلوبهم  أرواحهم  في  عميقا  مخالبها  غرست 

والقوانين  الدساتير  تنتبه  أن  دون  فسحقتها 
ومعاهدات السالم ووثائق حقوق اإلنسان.

أرض  في  وتكدسهم  الضحايا  كثرة  رغم 
صاحب  قبله  ومن  الفيلم  مخرج  أن  إال  المعركة 
أن  دون  ماتا  لضحيتين  ننتبه  جعالنا  الرواية 
أو  ينزفا  أن  دون  ماتا  جسدي،  أذى  ألي  يتعرضا 
يرحل جسداهما عن العالم ومثلهما الماليين في 

كل بالد دُّقت على أرضها طبول الحرب.
امرأة  الراوية  كانت  »تايتانيك«  فيلم  مثل 
على  وقع  الذي  الموت  فعل  لنا  نقلت  عجوز 
وعلى  »سيسيليا«  على  المرة،  هذه  الحبيبين 
»روبي« وليس على »جاك« وحده كما في مأساة 
لتكون  »روز«،  الضحية  لنا  نقلتها  التي  تايتانيك 
قتلت  التي  المجرمة  هي  »تكفير«  في  الراوية 
شقيقتها والشاب الذي أحبته األخيرة في جريمة 

امتد وجعها عقودا طويلة.
ورقة جعلت  على  متأججة  لمشاعر  قاصر  فهم 
فتاة مضطربة المشاعر والهرمونات تثبت جريمة 
االغتصاب على بريء، لتبعده عن حبيبته وتجعله 
السجن  في  يقبع  أن  ملغومين:  طريقين  أمام 
وتدفع  للحرب،  األحمر  الكرنفال  في  ينخرط  أو 
الشقيقة الثمن باهظا أيضا فتخسر حبيبها لألبد 

وتخسر عائلتها التي نبذتها ألنها آمنت ببراءته.

ارتكبت  التي  الصغرى  الشقيقة  هي  الراوية 
صنعتها  حزينة  نهاية  غيرت  التي  وهي  الجريمة 
بشهادتها على أرض الواقع فصنعت على الورق 
الفادح  خطأها  أدركت  أن  بعد  تمنتها  سعادة 
اقترفته  التكفير عن ذنب  ببضع كلمات  وحاولت 
وطنه  إلى  سالما  روبي  أعادت  طفلة،  بحماقة 
التي  الحياة  فعاشا  انتظاره  في  سيسيليا  لتكون 
القليلة وفي  لقاءاتهما  رسما خطوطها بدقة في 

خيالهما الجامح وقتها.
االلتصاق  حدّ  الدور  نايتلي«  »كيرا  أتقنت 
التي عوّدتنا على انصهارها في  بسيسيليا وهي 
تقديمها  في  برعت  التي  التاريخية  الشخصيات 
»إليزابيث  وبين  بينها  نربط  نكاد  ال  أننا  حتى 

سوان« في السلسلة الشهيرة قراصنة الكاريبي.
ملجأ  هز  ضخم  انفجار  في  »سيسيليا«  ماتت 
المقررة  عودته  قبل  »روبي«  ومات  األرض  تحت 
يحظيا  أن  دون  الحرب  انتهاء  عقب  الديار  إلى 
النهاية  يتقاسمان ساعاته، هذه هي  بيوم واحد 
التي  بجرائمها  الحرب  وهذه هي  لهما  الحقيقية 
التي  تلك  من  بكثير  وأعمق  أكبر  إنها  نراها،  ال 
وفي  أرواح  في  الغائرة  والجروح  الدم،  يعمدها 
وااللتئام  الشفاء  الضحايا تظل عصية عن  قلوب 

مهما طالت أعمارهم.

 جريمة حرب.. »من غير دم« 
أحالم املهدي: 

بعد عرضه أكثر من 150 فيلما مختلفا

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« يختتم فعالياته الجمعة
»القاهرة  مهرجان  من  الـ41  الدورة  تختتم 
السينمائي الدولي« مساء الجمعة، بعد 9 أيام من 
فيلما،   150 من  أكثر  وعرض  والندوات  الفعاليات 

منها ما عرض عالميا ودوليا للمرة األولى.
مشروعات  المهرجان  هامش  على  أعلن  كما 
من  السادسة  النسخة  بجوائز  الفائزة  األفالم 
قيمتها  وتصل  السينمائي«،  القاهرة  »ملتقى 
انطالق  منذ  األضخم  لتكون  دوالر  ألف   200 إلى 
فعاليات  أحد  يعد  الذي  الملتقى، 
السينما«،  لصناعة  القاهرة  »أيام 
السينما  مركز  مع  بشراكة  ويقام 
القاهرة  »ملتقى  وأضاف  العربية. 
قائمة  إلى  جائزتين  السينمائي« 
وهما  العام،  هذا  الرسمية  الجوائز 
التحكيم  لجنة  من  خاص  تنويه 
تتمثل  التي  سرد«،  »ورشة  وجائزة 
لتطوير  استشارية  خدمات  في 
السيناريست  تقدمها  السيناريو 

مريم نعوم.
بيكتشرز«  »أرابيا  جائزة  وذهبت 
وقيمتها 10 آالف دوالر إلى مشروع 
مرحلة  في  اللبناني  الروائي  الفيلم 
والمنتج  ثابت  نديم  للمخرج  »ورشة«  التطوير 
وقيمتها  العراقية«  »السينما  وجائزة  شقير،  جورج 
الروائي  الفيلم  مشروع  إلى  ذهبت  دوالر  آالف   5
للمغتربات«  »سكن  التطوير  مرحلة  في  المصري 

للمخرج والمنتج ناجي إسماعيل.
آالف   7 وقيمتها  فيلمز«  »إنسان  جائزة  أما 
دوالر فذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي المصري 
للمخرجة  المعلقة«  »األرض  التطوير  مرحلة  في 
حين  في  لطفي،  هالة  والمنتجة  صليب  نادين 
 15 وقيمتها  هيلز«  بالم  »باديا  جائزة  ذهبت 
 - اليمني  الروائي  الفيلم  مشروع  إلى  دوالر  ألف 
للمخرجة  »المحطة«  التطوير  مرحلة  في  األردني 

سارة إسحاق والمنتجة ناديا عليوات.
العرب«  وتلفزيون  راديو  »شبكة  وجائزة 
10 آالف دوالر ذهبت إلى مشروع الفيلم  وقيمتها 
وأنا«  »ليلى  التطوير  مرحلة  في  المصري  الروائي 
حبشي،  شادي  والمنتج  مرجان  ماجي  للمخرجة 
 10 وقيمتها  »روتانا«  جائزة  ذهبت  حين  في 
المصري  الروائي  الفيلم  مشروع  إلى  دوالر  آالف 
إسالم  للمخرج  »عنها«  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في 
خوري،  ورينا  فاروق  دينا  والمنتجتين  العزازي 
استشارية  خدمات  سرد«  »ورشة  تقدم  أن  على 
مريم  السيناريست  تقدمها  السيناريو  لتطوير 
نعوم لمشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة 
مرجان  ماجي  للمخرجة  وأنا«  »ليلى  التطوير 

والمنتج شادي حبشي.
المزج  في  العينية  لإلنتاج«  »ليث  جائزة 
ومصمم  الشريك  غربي،  سامي  من  الصوتي 
15 يوما،  الصوت في Auditorium 7.1، ومدتها 
مشروع  إلى  ذهبت  وقد  دوالر،  ألف   12 يعادل  ما 
مرحلة  في  السويدي  المصري  الوثائقي  الفيلم 
للمخرجين  الشريف«  عمر  وحياة  »أيام  التطوير 
والمنتجين سيجريد  لطفي  ومارك  بيترسن  أكسل 

تيمور. هيليداي ومحمد 
هي  التي  العربية«  السينما  »مركز  وجائزة 
الروائي  الفيلم  مشروع  منتج  دعوة  عن  عبارة 
للمخرج  »شميم«  التطوير  مرحلة  في  اللبناني 
فيلم  »روتردام  في  للمشاركة  رحباني،  كريم 
السينمائي  األحمر  »البحر  مهرجان   .»2020 الب 
الدولي« وجه دعوة للمشاركة في النسخة األولى 
الروائي  الفيلم  لمشروع  األحمر  البحر  سوق  من 
للمخرج  »ورشة«  التطوير  مرحلة  في  اللبناني 

نديم ثابت والمنتج جورج شقير.
 10 وقيمتها  »نيوسنشري«  جائزة  وذهبت 
المصري  الروائي  الفيلم  مشروع  إلى  دوالر  آالف 
إسالم  للمخرج  »عنها«  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في 
خوري.  ورينا  فاروق  دينا  والمنتجتين  العزازي 
الفيلم  توزيع   Ergoو  MAD Solutionsوجائزة
ألف   30 أدنى  حدا  يضمن  بما  العربي  العالم  في 

المصري  الوثائقي  الفيلم  مشروع  لصناع  دوالر، 
عمر  وحياة  »أيام  التطوير  مرحلة  في  السويدي   -
الشريف« للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفي 
والمنتجين سيجريد هيليداي ومحمد تيمور. ونال 
 50 بقيمة  ترخيص  عقد   »OSN »شبكة  جائزة 
في  العراقي  الروائي  الفيلم  مشروع  دوالر،  ألف 
والمنتج  للمخرج  »أوروبا«  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة 
حيدر رشيد. أما جائزة The Cell وقيمتها 3 آالف 
إلى  فذهبت   DCP عرض  نسخة  وتوفير  دوالر 
الفرنسي في   - التونسي  الوثائقي  الفيلم  مشروع 
للمخرج  »المدسطنسي«  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة 
وأخيرا  السحيري،  أريج  والمنتجة  عوني  حمزة 
الفيلم  لمشروع  التحكيم  لجنة  من  خاص  تنويه 
التطوير  مرحلة  في  الفرنسي   - اللبناني  الوثائقي 
للمخرجة  األرز«  ظالل  في  جميلة  خطى  »على 

فاطمة رشا شحادة والمنتج فرانك ميريندا.
العروض  من  عددا  العام  هذا  المهرجان  وحاز 
منها  األفالم،  لبعض  األولى  والدولية  العالمية 
ما  »قبل  والتونسي  الغاز«،  »رجل  األلماني  الفيلم 
يفوت الفوت«، والكولومبي »الحدود«، والجزائري 

»باركور«، والمصري »إحكيلي«.
من  كبيرا  عددا  نالت  أفالم  أيضا  وعرضت 
»عن  ومنها  القاهرة،  إلى  قدومها  قبل  الجوائز 
األبدية« الفائز بجائزة أحسن مخرج من مهرجان 
األرجنتيني   - الكولومبي  والفيلم  »البندقية«، 
الحائز  وهو  الندز،  أليخاندرو  للمخرج  »مونوز« 
»صندانس«،  مهرجانات  من  فيلم  أحسن  جائزة 
و»ترانسلفانيا«. و»لندن«، و»سان سيباستيان«، 

السينمائيين  من  عدد  تكريم  بخالف  وذلك 
عرفة،  شريف  المخرج  مثل  والعالم  مصر  من 
تيري  األميركي  والمخرج  شلبي،  منة  والفنانة 
جورج،  وليام  األميركي  والمخرج  والممثل  غيليام، 
شخصية  بتقديم  واشتهر  زين«  بـ»بيلي  الشهير 
الشرير »هوكلي« في فيلم »تايتانيك«. كما شهد 
النقاش  وحلقات  الندوات  من  عددا  المهرجان 
الورش  وكذلك  السينما،  صناعة  حول  والبحث 

التي استفاد منها صناع السينما الشباب.

القاهرة ـ الوسط

حوار: محمد علوش

أشارت إلى أنها تستعد لتقديم شخصية »سايكودراما«

اختيار أدواري يأتي بعد قراءتي السيناريو بشكل جيد

منة شلبي: أذهب إلى طبيب نفسي بعد تقديمي معظم أدواري

أكره صناعة أفالم »السوبر هيرو«
وال أخرج سوى األفالم التي أؤمن بها

المخرج األميركي تيري 

غيليام في »القاهرة«:

عرف المخرج األميركي الكبير تيري غيليام 
شاشة  عن  عبارة  أنها  إليه  بالنسبة  السينما 
حيث  أمامها  يحضر  عريض  وجمهور  كبيرة 
بسيط  عنصر  الجمهور  ونحن  القصة،  تقص 
للغاية مقابل القصة الكبيرة، متابعا: »السينما 
الهاتف،  عبر  تشاهده  أن  يمكن  شيء  اآلن 
والقصة أصبحت صغيرة مقابل الجمهور، وهو 
شيء يثير اشمئزازي، فلن يكون هناك شخص 

ال يشاهد فيلمي«.
هامش  على  تكريمه  ندوة  خالل  وأضاف 
»القاهرة  لمهرجان  الـ41  الدورة  فعاليات 
السينمائي الدولي« أن البعض يتحدث عنه بأن 
لديه بداية رائعة من خالل عناصره الواضحة 
أحد  هو  التي  الكارتون  أفالم  أن  إال  لحلمه، 
أنها  على  إليها  وينظر  العالم  تغير  صانعيها 
العالم، ولكن بالفعل هو يرى أن الواقع هو هذه 

األفالم.
الالزم  التمويل  على  الحصول  معاناة  وعن 
من  تمكنت  بالفعل  »أنا  تيري:  قال  ألفالمه، 
أن أخدع عددا كبيرا من الناس أن يؤمنوا بما 
األفالم،  صناعة  أجيد  أنني  وأعتقد  به،  أؤمن 
وحين تبدأ بفكرة رائعة ورائقة قد يتغير األمر، 

وتخرج في النهاية بالفيلم الذي تريده.
تدخل  ظل  في  الفنية  رؤيته  حماية  وعن 

إلى  غيليام  أشار  اإلنتاج،  استوديوهات  بعض 
البداية  من  جيدين  ممثلين  على  يحصل  أنه 
نهاية  حتى  الرؤية  في  معه  متفقين  يكونون 
الفيلم، واالستوديوهات كانت تسبب له بعض 
المشاكل بالفعل، ولكنه تعلم من خالل خبرته 
التدخالت،  هذه  عن  الحديث  يكف  أن  وسنه 
خالل  من  رؤيته  يحمي  أن  المخرج  على  ألن 
الممثلين الجيدين الذين يحصل عليهم لدعم 

مشروعه الفني.
فيلما  صنع  أنه  األميركي  المخرج  وكشف 
قصيرا مدته 15 دقيقة منذ عدة أعوام وحصل 
في  قصير  فيلم  أفضل  جائزة  على  خالله  من 
مهرجان »برلين«، مشيرا إلى أن معظم الناس 
يبدؤون مسارهم باألفالم القصيرة ثم الطويلة 
معه  حدث  ولكن  هوليوود  إلى  يصلوا  حتى 
بالفيلم  وانتهى  بدأ بهوليوود  العكس، حيث 

القصير.
وعن نسبة التزامه بالخطة الموضوعة قبل 
بدء الفيلم، أشار إلى أنه يصعب تحديد نسبة 
مئوية، فعندما ينتهي من الفيلم يعتقد أن كل 
ما أعده قام به، ثم يشعر أنه تائه في الغابات، 
فالفيلم يتغير تغيرا دائما، إال أن جوهر الفيلم 
ال يتغير، مؤكدا: »أنا ملتزم بالرسالة التي أود 
النظر عما يحدث  الفيلم بغض  توصيلها من 

من تغيير«. وتابع: »يمكن أن تسير في مسار 
إلى  إذا وصلت  األساسية،  الفكرة  عن  مختلف 
الوراء لفيلم صنعته من 20 عاما، هل تظن أنه 
كان يجب أن تقوم به.. أنا أبطأ مما تظن أنني 
عليه، قد نبدأ بنص وننتهي بنص آخر، وتحدث 
وينتهي  أخرى،  أمورا  تناسب  بحيث  تغييرات 
األمر بأفكار سارت بي على نحو أفضل، األمر ال 
يعني الفيلم بل المسؤولية، ألن األفالم تؤثر 
ولذلك  اإليجاب،  أو  بالسلب  الناس  حياة  في 
فإن الشخصيات التي تعرض على الشاشة قد 
أدر  تجاريا  مخرجا  أكون  أن  األمر  بي  ينتهي 

األرباح«.
مساره  قمة  تحديد  غيليام  تيري  ورفض 
توجد  ال  ألنه  واحدا،  فيلما  يختار  وأن  الفني، 
لحظة واحدة لذروة اإلبداع، فأحيانا تشعر أنك 
أحد  إن  تقول  أخرى  وأحيانا  حسنا  بالء  أبليت 

الممثلين أدوا أداء مميزا.
»السوبر  أفالم  صنع  يكره  أنه  تيري  وأكد 
هيرو«، حيث إنها تسود كل األعمال وتمتص 
كل التمويل المتاح لألفالم، مضيفا: »من الناحة 
الخارق  البطل  حول  تدور  التي  األفالم  الفنية 
رائعة ولكنها مجرد ترفيه للترفيه، وأعتقد أن 
أخرى  مستويات  إلى  تندرج  أن  عليها  األفالم 
كثيرة لتثير تفكيرك وتنقلك إلى مراحل أخرى«.

< البيجو

< بركة
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غياب رؤية واضحة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الرياضية  المؤسسات  عديد  زالت  ال 
فيها  تحدد  لرؤية واضحة  تفتقر  الليبية 
المستقبلية  ونظرتها  عملها  معالم 
وفق  يعمل  بعضها  إن  حيث  وخططها، 
وال  الفعل،  ورد  والفعل  اليومي،  العمل 
يوجد غالبًا برنامج زمني محدد بتواريخ، 
وال يوجد عمل مؤسساتي متكامل وقرار 
الرئيس  بعقلية  تدار  وأغلبها  جماعي، 
والبقية يرتضي أن يكون بالصف الثاني 
القرار  فعقيلة  بالقرار،  شريكًا  وليس 
قاعدة  المستقبلية  والرؤية  الجماعي 
عامة يجب أن تترسخ بشكل أكبر وعلى 

كل المستويات.
جمعيتها  اجتماعات  تعقد  ال  أندية 
العمومية بشكل دوري وتطلع منتسبيها 
على وضعها المالي واإلداري، واتحادات 
واضحة  عمل  خطة  يضع  ال  بعضها 
عليها  ليطلع  عام  كل  بتاريخ  ومبرمجة 
من  سنة  بعد  خيرًا  واستبشرنا  الجميع، 
الهيئة  رئاسة  القنطري  بشير  تولي 
باعتباره  والرياضة  للشباب  العامة 
خبرة،  وصاحب  وأكاديميًا  متخصصًا 
في  خاصة  الجيدة  جهوده  ورغم 
إعادة  على  وعمله  التحتية  البنية  مجال 
إال  الرياضية،  القطاعات  بعض  تنظيم 
أو  حقيقية  رؤية  يقدما  لم  والهيئة  أنه 
بالرياضة  للنهوض  حقيقيًا  مشروعًا 
العالقة  أن  كما  الخلل،  مكان  ومعرفة 
مع اإلعالم في الغالب تكون إيجابية في 
النشاط  وإبراز  النقد  وجود  عدم  حالة 
فقط، لتتحول العالقة إلى سلبية بمجرد 
التساؤالت  وطرح  بالتطوير  المطالبة 

واالنتقادات.
من  الرياضة  يعترض  ما  ورغم 
للبالد  العام  الوضع  بسبب  مشاكل 
لعدم  مبررًا  ليست  الغالب  في  أنها  إال 
وجود رؤية مستقبلية، وإذا تطلب طرح 
لشهرين  لإلعالم  مؤسسة  أي  برنامج 
أنه  رغم  برامج،  تجد  ال  مقبلة  ثالثة  أو 
المستقبلية  البرامج  كانت  السابق  في 
تدار  أن  يجب  فالرياضة  موجودة، 
الرياضية  والشراكة  المشاركة  بمفهوم 
وتقبل األفكار بعيدًا عن الشخصنة التي 
يرسخها البعض بمجرد طرح التساؤالت 

الرياضية المشروعة.
في  وأساسيات  بديهيات  هذه 
تطبيقها،  عدم  ونستغرب  الرياضة، 
ولكن  جيدًا  يعرفها  البعض  أن  خاصة 
العامة  الظروف  بحجة  تطبيقها  يريد  ال 

للبلد من جهة، وعنادًا من جهة أخرى.

المنتخب الوطني يدخل راحة طويلة قبل العودة بمواجهة غينيا االستوائية في أغسطس 

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام تنزانيا فى تصفيات أفريقيا

كشفت قناة »الرياضية السعودية« تنظيم 
نادي »الهالل« السعودي مهرجان اعتزال 

الالعب الدولي الليبي طارق التائب 
بمواجهة »األهلي« المصري وبرعاية 
خاصة من رئيس هيئة الترفيه السعودية 

تركي آل الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الناديين 
وعدد من نجوم الكرة العربية، بعد أن برز التائب بين 

العبي المنتخب الوطني الليبي و»األهلي طرابلس«، 
حيث سبق له أن لعب واحترف في عديد األندية 

ومن بينها »الصفاقسي« و»النجم« الساحلي 
و»األفريقي« التونسية، باإلضافة إلى تجارب في 

تركيا، لكن تظل أبرز محطاته مع فريق »الهالل« 
السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة وأصبح 
له عشاق من الجمهور الهاللي السعودي، حيث 

أطلق عليه لقب »باص عيون« في ليبيا وفي 
الفرق التي لعب واحتراف فيها، كما يتمتع 

بشعبية كبيرة في ليبيا وتونس والسعودية 
والوطن العربي جميعًا، ويرى التائب أن النادي 

»األهلي المصري يعتبر ضمن أفضل ثالثة 
أندية عربية هي »األهلي« و»الهالل« السعودي 
و»الترجي« التونسي، حيث قال لقناة »الرياضية 

السعودية«: »ثالثة أندية في الوطن العربي 
هي الترجي التونسي والهالل السعودي واألهلي 
المصري يمكن اعتبارها مؤسسات رياضية بفضل 

النظام داخل النادي، الهالل يعيش استقرارًا إداريًا 
وفنيًا، فأنا أرى أشخاصًا يعملون في النادي منذ 

2006، ومنذ دخولي للنادي وأنا أعامل كإنسان 
قبل العب كرة«.

الشلماني يترقب مصيره بعد اجتماع 
أندية »الغربية والوسطى« المطالب 

باستمرار إيقاف الدوري الممتاز

الالفي: ثالث نقاط ثمينة ونعاهد 
الجماهير ببذل الجهد لنكون في 

»كان الكاميرون 2021«

3

عقد البنزرتي وتصحيح األخطاء يشغالن »الفرسان« في البيات الشتوي

المجموعة  تصفيات  من  الثانية  الجولة  بانتهاء 
األفريقية  األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  العاشرة 
تدخل   ،»2021 »كان  بالكاميرون  المقبلة 
التصفيات القارية مرحلة البيات الشتوي، بعد أن 
تتوقف لفترة ليست بالقصيرة، حيث نجح منتخب 
ليبيا في اقتناص ثالث نقاط مهمة وضعته في 
دائرة المنافسة، بعد خسارة مريرة بأربعة أهداف 
تونس،  الجار  أمام  االفتتاح  في  هدف  مقابل 
متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه 
ليقبع  بهدف،  االستوائية  غينيا  على  الثاني 
دون  المجموعة  ذيل  في  األخير  المنتخب 
نقاط، بينما يتساوى منتخبا ليبيا وتنزانيا 

في الرصيد بثالث نقاط. 
يتبقى أربع مباريات لمنتخب ليبيا، تبدأ 
بالجولة الثالثة في 31 أغسطس 2020، 
خارج  ومثلهما  ليبيا  أرض  على  اثنتان 
المتوسط«  »فرسان  ويلتقي  الديار، 
بمنتخب  المقبل  أغسطس   31 في 
ليبيا،  أرض  في  االستوائية  غينيا 
وبعدها يلتقي مع نفس المنتخب 
سبتمبر  شهر  من  الثامن  في 
أما  جمهوره،  ووسط  أرضه  على 
ليبيا  منتخب  فيواجهها  تونس 
أرض  على  الخامسة  الجولة  في 
شهر  من  األول  النصف  خالل  ليبيا، 
أكتوبر، وتحديدًا من 5 إلى13 أكتوبر، 
بينما آخر مباريات المنتخب الوطني ستكون 
أمام تنزانيا، أحد أيام شهر نوفمبر، من 9 إلى 
17 نوفمبر 2020، وسط تصدر منتخب تونس 
ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، ثم 
تنزانيا ثانياً بـ3 نقاط، ثم ليبيا ثالثاً بـ3 نقاط 
دون  االستوائية  غينيا  وأخيرًا  األهداف،  بفارق 
الظفر  في  المتوسط«  »فرسان  نجح  نقاط. 
بهدفين  تنزانيا  على  بالفوز  الثالث،  بالنقاط 
مقابل هدف واحد، خالل اللقاء الذي جمعهما 
على ملعب مصطفى جنات بمدينة المنستير 
التونسية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات، 
نجاح  رغم  فنية،  أخطاء  هناك  تظل  لكن 
العائد  الفني  المدير  البنزرتي،  التونسي فوزي 
لتدريب منتخب ليبيا، في تصحيح البعض منها 
خالل خمسة أيام فقط، فصلت بين مواجهتي 
تونس وتنزانيا، ويظل »الفرسان« محاصرين 
في  حل، خصوصاً  عن  تبحث  عدة  أزمات  في 
شديدًا، فضاًل  ارتباكاً  عاني  الذي  الدفاع  خط 
الوسط  العبي  بين  االنسجام  غياب  عن 
والهجوم، واألهم تراجع معدل اللياقة البدنية 

بشكل كبير وملحوظ.
اللياقة  ضعف  وراء  المباشر  السبب  ويرجع 
البدنية إلى غياب مسابقة الدوري العام الليبي 
عامين،  من  يقرب  لما  القدم  لكرة  الممتاز 
وسط مطالب وشد وجذب بين أطراف عدة، ما 

بين مؤيد ومعارض بشأن إعادة المسابقة الكبرى 
المتوقفة على خلفية األحداث السياسية القائمة، 
البعض  لينادي  العاصمة طرابلس،  وتحديدًا في 
إلنقاذ  المباريات،  بنغازي الستقبال  بفتح مالعب 
الوطنية.  المنتخبات  ثم  ومن  والالعبين  األندية 
أخرى  أزمة  األفق  في  تلوح  نفسه،  الوقت  في 
فوزي  التونسي  عقد  مدة  في  تتلخص  إدارية، 
البنزرتي الذي وقع، حسب إعالن اتحاد كرة القدم 
الليبي، على عقد لمدة ستة أشهر، وسط أنباء عن 
لكنه  الفترة،  تلك  ألف دوالر خالل   180 تقاضيه 

سيظل بال عمل، بعد أن انتهت الجولة الثانية من 
التصفيات األفريقية، لتبدأ الجولة الثالثة يوم 31 
أغسطس المقبل، بمواجهة غينيا االستوائية، أي 
المواجهات  تلك  قبل  البنزرتي سينتهي  عقد  أن 

التي ستبدأ بعد أكثر من تسعة أشهر من اآلن.
لم يكن اتحاد الكرة الليبي تحت قيادة عبدالحكيم 
اآلخر  هو  يترقب  حيث  حاالً،  أفضل  الشلماني 
مصيره، بعد أن عقدت أندية المنطقتين الغربية 
المطالبة  بهدف  أخيرًا،  مهماً  اجتماعاً  والوسطى 
باستمرار إيقاف مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة 
القدم، مع تجميد النشاط العام على خلفية األحداث 
السياسية التي تشهدها البالد، وتحديدًا العاصمة 
و»األهلي  »االتحاد«  هي:  واألندية  طرابلس، 
و»السويحلي«  المصراتي«  و»االتحاد  طرابلس« 
و»الشط«  و»أبوسليم«  و»المحلة«  و»المدينة« 
و»الخمس« و»الوحدة«، وبخالف المطالبة بتجميد 
النشاط قررت أندية المنطقتين الغربية والوسطى 
فيما بينها إعالن تجميد النشاط الرياضي بالكامل 
مع  الحرب،  انتهاء  حتى  الخارجية  والمشاركات 
الدعوة إلى عقد جمعية عمومية التحاد الكرة الليبي 
بمقر االتحاد بالعاصمة طرابلس، لعرض مناقشة 
وآخر  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رسالة 

المستجدات الرياضية.
جريدة »الوسط« رصدت ردود الفعل بعد الفوز 
المهاجم  قال  حيث  تنزانيا،  على  بصعوبة  األخير 
الثاني أنيس سلتو، لوسائل  الفوز  صاحب هدف 
اإلعالم عقب المباراة، »الحمد هلل على هذا الفوز 

ونهديه لليبيا والجمهور الليبي الذي تحمل مشاق 
السفر والتعب وكذلك اإلعالم الرياضي الذي كان 
لنا خير سند«، أما زميله المهاجم الدولي الشاب 
مؤيد الالفي، فقال: »ثالث نقاط كانت ثمينة لنا 
في مشوارنا األفريقي، ونعاهد الجماهير الرياضية 
في  نكون  حتى  الجهد  من  الكثير  سنبذل  بأننا 
كان- الكاميرون 2021«، بينما قال الالعب سند 
الورفلي: »نهدي هذا الفوز لليبيا والقادم سيكون 
أفضل، ونشكر الجماهير واإلعالم الرياضي وكل 

من ساند المنتخب في هذه الظروف«.
قال: »بعد هذه  الحكيم سويد،  اإلعالمي عبد 
النتيجة وتحقيق الفوز حان اآلن فتح باب النقاش 
واالنتقاد ومعالجة األخطاء«، بينما طالب اإلعالمي 
»في  قائالً:  المنتخب  مع  بالوقوف  بليحة  فاتح 
الهدام  النقد  عن  االبتعاد  من  البد  الفترة  هذه 
من اإلعالم وتصحيح سياسة البحث عن فضيحة، 
الماضية،  المباراة  في  أخطاء  له  كانت  البنزرتي 
اإلعالمي  أما  الفوز«،  يخطف  كيف  عرف  واليوم 
أنيس قواس، فقال: »المباراة لم تكن صعبة ولكننا 
صعبنا األمور على أنفسنا وكنا نستطيع أن نخرج 
بعدد وافر من األهداف ولكن نتيجة التسرع كدنا 
نفقد هذه المباراة، لدينا الوقت لتصحيح األخطاء 
نائب  قال  وأخيرًا   ،»2021 الكان  في  نكون  حتى 
لليبيا  »الفوز  الدويبي،  علي  الشط،  نادي  رئيس 
مهم جدًا في هذا التوقيت، ويجب علينا الوقوف 
مع المنتخب، عشنا دقائق المباراة على أعصابنا، 
ونشكر بهذه المناسبة كل من وقف مع المنتخب«.

الوسط - الصديق قواس

● التائب

● البنزرتي

في
املرمى

◆

ُاختتم، بمدينة زنجبار التنزانية، االجتماع السنوي 
لألمناء العامين باللجان األولمبية األفريقية، وفى 
تصريح خاص ألمين عام األولمبية الليبية خالد 
الزنكولي إلى جريدة »الوسط«، قال: »االجتماع 
ضرورة  على  وتركز  بلدًا   54 مشاركة  شهد 
االستعداد لدورة األلعاب األولمبية بطوكيو، على 
أن تستضيف دولة النيجر االجتماع المقبل لألمناء 

العامين باللجان األولمبية األفريقية 2020«.
 250 طوكيو  دورة  عن  »يفصلنا  وأضاف: 
يوماً فقط، لذا حثت الدول التي لديها رياضيون 
التضامن  لجنة  مع  والتنسيق  لالتصال  متأهلون 
لتجهيز  مشترك  برنامج  عمل  بشأن  األولمبي 
المعسكرات  خالل  من  المتأهلين  الرياضيين 
التدريبية«، وأشار الزنكولي إلى أنه تم التنسيق 

مع التضامن األولمبي بشأن البرنامج االستعدادي 
لبطل التجديف الليبي حسين قنبور، المتأهل إلى 

بطولة األولمبياد المقبلة.
التجديف  رياضة  في  الليبي  البطل  ويعد 
الرياضة  عليهم  تراهن  من  أبرز  قنبور  حسين 
رياضي  أول  كونه  طوكيو،  دورة  في  الليبية 
الوطنية  االتحادات  بين  اسمه من  ليبي يسجل 
العالم، بعد  ويتأهل إلى أكبر حدث رياضي في 
خوضه التصفيات األفريقية التي ُأقيمت بالبحيرة 
التونسية، حيث عمل مجلس إدارة االتحاد الليبي 
على تأهيل الرياضي من خالل برنامج التضامن 
واللجنة  الدولي  االتحاد  مع  بالتنسيق  األولمبي، 
المالية  الموارد  نقص  رغم  الليبية،  األولمبية 

بسبب األزمات التي تعيشها ليبيا.

أكد رئيس اللجنة التسييرية لالتحاد الليبي للفروسية، إبراهيم المزوغي، 
في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن االتحاد الدولي للفروسية 
جدد الثقة في ترشيح الحكم الدولي الليبي حسام زميت عضوًا بلجنة 
التسميات المعروفة بالترشيحات ألربع سنوات مقبلة بداية من 2019 

وحتى 2023، ومن بين مهام اللجنة فرز ومراجعة البيانات للسادة 
المرشحين لرئاسة وعضوية االتحاد الدولي للفروسية واللجان 

التابعة له.

في إطار دعم اللجنة األولمبية الليبية تأهيل الكوادر الرياضية وفق أسس ◆
ومعايير تنتهج األسلوب العلمي في التدريب واإلعداد والتخطيط، ستقام 
خالل الفترة من 14 وحتى 26 من شهر ديسمبر المقبل بمقر األكاديمية 

بطرابلس، الدورة الثانية إلعداد المعد البدني العام لتحديد المستوى 
الثاني، وستكون الدورة بإشراف وتنظيم مباشر من األكاديمية األولمبية 

الليبية وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، 
وسط مشاركة 16 مدربًا.

الزنكولي يكشف االستعداد ألوملبياد طوكيو 2020

● قنبور يحتفل بالتأهل ألولمبياد طوكيو

● زميت

طالب مدير الشؤون اإلدارية والمالية بهيئة الشباب والرياضة، 
صالح حرب زائد، في رسالة وجهها إلى اللجنة األولمبية واللجنة 
واللجنة  الكشافة  وحركة  الرياضية  واالتحادات  البارالمبية 
الوطنية للعمل التطوعي وجمعية بيوت الشباب بضرورة سرعة 

موافاة هيئة الرياضة بتسوية مبالغ الدعم المالي المستلمة.
وحدد الخطاب المرسل الفترة الزمنية خالل الربع األول والثاني 
بالقانون  المعتمدة  الصرف  ألوجه  للعام 2019 ووفقاً  والثالث 
المالي للدولة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم األحد، الثامن 
من ديسمبر المقبل، حيث سبق وصدر عن رئيس هيئة الشباب 
والرياضة الدكتور بشير القنطري القرار 170 للعام 2019 بشأن 
دعم االتحادات الرياضية العامة وعددها 34 اتحادًا بمبلغ أربعة 
ماليين ومئة وخمسة وتسعين ألف دينار، عن الربعين األول 

والثاني للعام 2019، وشمل الدعم على الترتيب:
دعمت  والسلة  واليد  والطائرة  القوى  ألعاب  اتحادات   -1

بمبلغ 200 ألف دينار لكل منها.

مع اقتراب وصول الدعم السنوي من االتحاد الدولي 
قيمته  البالغة  الليبي،  نظيره  إلى  »فيفا«  القدم  لكرة 
الليبي  الكرة  اتحاد  ويحتاج  دوالر،  مليون   1.25
للدعم المالي، خصوصًا بعد خسائر الموسم الماضي 
القدم، على  لكرة  الممتاز  الدوري  إلغاء مسابقة  جراء 
خلفية األحداث السياسية الجارية في البالد، وتحديدًا 
العاصمة طرابلس، مما شكل تكلفة اقتصادية عالية 
أقل تكلفة عن  العالم، وإن كان  شأنه شأن دوريات 

عشرات  دائرة  يدخل  أصبح  الليبي  فالدوري  أغلبها، 
لعشرات  لوظيفة  اللعبة  وتحولت  سنويًا،  الماليين 
لشركات  دخل  ومصدر  الالعبين  ومئات  المدربين 
أرقامًا  الالعبين  عقود  وعرفت  والفنادق،  المالبس 
دينار  والمليوني  المليون  لرقم  وصلت  حيث  كبيرة، 

ليبي لبعض الالعبين.
وحركة  اقتصادية  دورة  يشكل  الدوري  أصبح 
حيث  الليبية،  الرياضة  مستوى  على  مهمة  تجارية 

قدر خبراء في االقتصاد تكلفة الدوري الممتاز سنويًا 
وهذا  ليبي،  دينار  مليون  الخمسين  على  يزيد  بما 
ليبي  دينار  مليون  الستين  لقرابة  يصل  الموسم 
والتنافس  الالعبين  عقود  قيمة  ارتفاع  بعد  تقريبًا، 
بين األندية في التعاقد مع أبرز الالعبين المحليين، 
تحول  األجانب، ومع  الالعبين  وكذلك عقود عشرات 
أكثر  منذ  تترسخ  ثقافة  بدأت  التي  لوظيفة،  اللعبة 

من عشرة أعوام تحديدًا.

والتايكوندو  والدراجات  والكاراتيه  األثقال  اتحادات   -2
والجودو دعم كل منها بمبلغ 150 ألف دينار.

3- اتحادا الرماية والمبارزة تلقى كل منهما دعماً بمبلغ 120 
ألف دينار.

والفروسية  والمضرب  والسباحة  الجولف  اتحادات   -4
والقوس  والسهم  الجوية  والرياضات  والووشو  والطاولة 
البدنية  والقوة  والمالكمة  والتجديف  األجسام  وبناء  والشراع 

تلقى كل منها دعماً بمبلغ 100 ألف دينار.
5- اتحاد الهوكي دعم بمبلغ 75 ألف دينار.

6- اتحادات الجمباز والكرة الحديدية والبوكسينغ والدراجات 
النارية والمصارعة والشطرنج دعم كل منها بمبلغ 80 ألف دينار
7- اتحادا الثالثي الحديدي واالتحاد النسائي دعم كل منها 

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

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

والتشريعات النافذة.

هيئة الشباب والرياضة تطلب تسوية الدعم املالي

.. وترقب لوصول 1.25 مليون دوالر من الـ »فيفا«
● القنطري

أكد أمين عام االتحاد الليبي لبناء األجسام، عضو اللجنة العليا 
إلى  العربي، أحمد سعيد، في تصريح خاص  المغرب  لبطولة 
جريدة »الوسط« أن ليبيا أكدت مشاركتها في بطولة أجسام 
 20 من  الفترة  في  تونس  في  ستقام  التي  العربي  المغرب 
مشترك  بتنظيم  البطولة  وتقام  المقبل،  ديسمبر   27 وحتى 
بين االتحادين الليبي والتونسي لبناء األجسام، وضمت قائمة 

منتخب ليبيا 23 العبًا في األجسام والكالسيك والفيزيك.
في بناء األجسام يشارك الرياضيون عبدالحميد أبوسعيدة 
وعمر  المبروك  وخالد  خليفة  سعد  ومحمد  العمامي  وحسن 
وإبراهيم  عبداهلل  بن  وحسين  مصطفى  وعامر  الميلودي 
مهني  ورجب  نوبة  بن  والفيتوري  سيكا  ومحمد  السنوسي 

ورشاد أبوقرين.
ومحمد  أبوراس  أبوعجيلة  الرياضيون  »الكالسيك«  وفي 
»الفيزيك«  وفي  الدرسي،  وزياد  الدالي  وسراج  الطبال 
يشارك الرياضيون عبدالمالك أبو بريك وسند الحداد ومراد 
بعرة  وأسامة  حمودة  وفراس  أبوبكر  وأشرف  البوسيفي 

ومختار حنيش.
القريو،  لعادل  األول  النائب  عضوية  على  ليبيا  وحصلت 
تم  البالد  لظروف  لكن  ليبيا،  في  البطولة  إقامة  مقررًا  وكان 
العام  األمين  وكان  تونس،  جمهورية  إلى  االستضافة  نقل 
آخر  على  للوقوف  تونس  إلى  سافر  سعيد  أحمد  لالتحاد 
االستعدادات إلنجاح البطولة، ومن المتوقع أن يشارك أبطال 
من ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، كونها بطولة معتمدة من 
االتحادات الدولي والعربي واألفريقي، لذا ستتم دعم البطولة 
فنيًا من خالل تواجد رئيس لجنة الحكام باالتحاد الدولي باولو، 
للمشاركة  أرمادوا ونيتال  إسبانيا، هما  وحكمين دوليين من 
كما  احتراف،  كروت  ثالثة  البطولة  منح  بجانب  البطولة،  في 
وجهت الدعوة لرئيس االتحاد األفريقي ونائب رئيس االتحاد 

الدولي عادل فهيم لحضور الفعاليات.

23 في قائمة منتخب األجسام

● أبو قرين

الوسط - محمد ترفاس



أكد المدير الفني لفريق كرة القدم األول بنادي 
»النصر«، محمد الككلي، جاهزية فريقه لمواجهته 
المالي  »دجولبيا«  فريق  أمام  األولى  االفتتاحية 
المجموعات  بدور  الثانية  المجموعة  لحساب 
لبطولة »الكونفدرالية األفريقية«، بعد أن واصل 
الالعبون ومن ورائهم الجهاز الفني التحضيرات 
وخوض الجوالت التدريبية بانتظام شديدة طوال 
من  عدد  إلى خوض  باإلضافة  الماضية،  الفترة 
المباريات الودية المهمة التي ساهمت في وقوف 
في  الثغرات، خصوصاً  بعض  على  الفني  الجهاز 
منطقة الدفاع بهدف معالجتها قبل بدء منافسات 
المجموعات بـ»الكونفدرالية«، فضالً عن تحسين 
األداء الهجومي لما تطلبه المنافسات في المرحلة 
باللعب  سواء  هجومي  دور  تقديم  من  المقبلة 
خارج أول داخل الديار لجمع أكبر عدد من نقاط 

المجموعة الثانية.
وأضاف الككلي عبر تصريحاته الصحفية الخاصة 
بجريدة »الوسط« قائالً: »فترة الراحة التي تحصلنا 

عليها منذ ترشحنا من ملعب كمباال على حساب 
فريق برولين األوغندي مطلع شهر نوفمبر منحتنا 
فرصة كبيرة اللتقاط األنفاس ومراجعة الحسابات 
وتعافي الالعبين المصابين وتأهيلهم وتجهيزهم 
لدور المجموعات، خاصة أن المباريات المتالحقة 
التي خضناها في فترة زمنية قصيرة خالل المرحلة 
وملحق  أفريقيا  أبطال  دوري  بين  ما  الماضية 
الكونفدرالية قد أنهكتنا وأرهقت الالعبين، حتى 
أننا خضنا بعض المباريات بنقص عددي واضح 
واإلرهاق«.  اإلصابات  نتيجة  البشري  الزاد  في 
إلى  الخاصة  تصريحاته  الككلي  محمد  واختتم 

األفريقية  البداية  ضربة  قبل  »الوسط«  جريدة 
أن  »أعتقد  قائالً  »الكونفدرالية«  مجموعات  في 
الظروف األن أفضل من أي وقت مضى، ونحن 
خاللها  نتطلع  التي  دجولبيا  لموقعة  جاهزون 
في  والقوية  المثالية  وانطالقتنا  بدايتنا  لتكون 
في  القريب  المستقبل  ثم  االفتتاح، ومن  جولة 
المنافسات بعد حصد أول ثالث نقاط، خاصة أننا 
سنتحول في جولة الذهاب الثانية إلى كوناكري 
لمواجهة فريق حوريا الغيني في مواجهة ثأرية 
في  للتركيز  التفرغ  مرحلة  دخلنا  لذا  قوية، 
مباراة دجولبيا وتابعنا شرائط لمباريات الفريق 
المالي األخيرة في الكونفدرالية لقراءة الفريق 
المنافس ودراسته جيدًا، والتعرف على نقاط 
اللمسات  لوضع  استعدادًا  والضعف  القوة 
المناسبة  والتشكيلة  للخطة  األخيرة  الفنية 
لهذه المباراة المهمة التي تعتبر عنق زجاجة 
وتحديد مصير لشكل المنافسات فيما بعد، 
متتابعة  ستكون  المباريات  أن  خصوصاً 
الوقت  تعطي  ولن  ديسمبر،  شهر  خالل 
السير  الضروري  ومن  األنفاس،  اللتقاط 

بشكل سليم من البداية«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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انقاذ املوسم بنفس 
أسباب ايقافه

الحدث

هنا  تعقد  ولقاءات  وجهود  محاوالت 
وهناك، واختالف في وجهات النظر من 
والكساد  الركود  لحالة  حدٍّ  وضع  أجل 
الكروي التي تسود المشهد الكروي منذ 
ثم  توقفت  حين  الماضي،  أبريل  شهر 

ُألغيت مسابقة الموسم الماضي.
الموسم  إنقاذ  ومساعي  محاوالت 
إلى  أدت  التي  األسباب  بنفس  وإحيائه 
تتسم  قائمة،  زالت  ال  والتي  إيقافه 
بالعديد من الصعوبات التي يحول معها 
في  الكروي  الموسم  وعودة  انطالق 
واقتصاره  ومالعبها،  البالد  ربوع  كامل 
على رقعة ومساحة مجموعة فرق أندية 
استمرار  ظل  في  الشرقية  المنطقة 

الحرب المشتعلة غرب البالد.
هذا ما يجعل من إقامة مسابقة تجمع 
إلى  مؤجلة  الممتاز  الدوري  فرق  كل 
حين توقف الظروف وزوال األسباب التي 
أدت إلى إيقاف وإلغاء الموسم الكروي.. 
بانطالق  المساعي والجهود  فهل تنجح 
شكل  بأي  التنشيطي  الكروي  الموسم 
أجل  من  كان  عدد  وبأي  األشكال  من 
ستصطدم  أم  الراكدة؟  المياه  تحريك 
العودة المقترحة بالظروف وعزوف أغلب 
الفرق الممتازة عن التفاعل مع البطولة 
مختلفة  ألسباب  التنشيطية  المحلية 
وفترة  الكروي  النشاط  توقف  ليستمر 

الفراغ السلبية إلى حين إشعار آخر.
التوقف  حالة  ستتواصل  وقتها 
االضطرارية رغم كل المحاوالت الرامية 
ولو  المحلية  للمسابقة  جزئية  لعودة 
البعض  حال  ولسان  بطيئة،  بوتيرة 
يقول أن تعود عجلة الكرة إلى الدوران 
ولو ببطء خير من أن تتوقف وتتعطل 

تمامًا.

الككلي لـ »الوسط«: راجعنا الحسابات والتقطنا 
األنفاس ونسعى النطالقة مثالية أمام »دجولبيا«

ممثل الكرة الليبية الوحيد في تحٍد كبير بالبطولة األفريقية.. وبطل مالي سبق له االنتصار على »األهلي بنغازي« في دوري األبطال 2010  

نجم السنغال المين نداي استثناء أجنبي مع »حوريا كوناكري« خلفاً للمدرسة الفرنسية

يستهل فريق »النصر« ممثل كرة القدم الليبية 
كأس  ببطولة  المجموعات  دور  في  الوحيد 
الجديد  مشواره  األفريقية  »الكونفدرالية« 
بمواجهة  الليبية  الكرة  حظوظ  عن  للدفاع 
األحد  يوم  المالي  »دجولبيا«  فريق  ضيفه 
يجمع  رسمي  حوار  أول  في  بالقاهرة،  المقبل 

المالية. للكرة  »النصر« بممثل 
استعدادًا  تحضيراته  »النصر«  فريق  واختتم 
أخر  بخوضه  األفريقي  الكروي  الحوار  لهذا 
األحد  يوم  »الهالل«  جاره  مع  ودية  تجربة 
أمام  ببنغازي  بنينا«  »شهداء  بملعب  الماضي 

جماهيره.
الكرة  لممثل  األخيرة  التدريبات  وشهدت 
الككلي  محمد  الشاب  المدرب  بقيادة  الليبية 
الهرام، فيما  القديم أحمد  الجديد  عودة نجمه 
محلي  بمدافع  صفوفه  الفريق  يعزز  أن  ينتظر 
الفريق  ودخل  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل 
مغلق  تدريبي  معسكر  في  اإلثنين  يوم  منذ 
حتى  سيتواصل  القاهرة،  المصرية،  بالعاصمة 

موعد قمة األحد األفريقية بالقاهرة أيضًا.
بعد  والمرحلة  الدور  هذا  بلغ  »النصر« 
بدوري  بدأها  مهمة  محطات  بثالث  مروره 
األبطال األفريقي وتخطيه عقبة فريق »عاصفة 
خسارته  عقب  الوسطى  أفريقيا  بطل  موكاف« 
إيابًا  وفوزه  لصفر،  بهدف  ملعبه  خارج  ذهابًا 
أمام  تعثره  ثم  لهدف  أهداف  بثالثة  بالقاهرة 
خسارته  بعد  المغربي  البيضاوي«  »الرجاء 
وتعادله  لهدف  أهداف  بثالثة  بالقاهرة  ذهابًا 
ملحق  إلى  مساره  ليتحول  لهدف  بهدف  إيابًا 
نادي  البطولة  في  ليخلف  الكونفدرالية 
»االتحاد« الذي كان يدافع عن الكرة الليبية في 
البداية، لكنه واجه حظًا عثرًا  البطولة من  تلك 
عنه الوافد من دوري  وودع مبكرًا ليدخل بدالً 

األبطال فريق »النصر«.
نجح المدرب الشاب محمد الككلي في رسم 
أهداف وطموحات جديدة لالعبيه بعد االنتقال 
فريق  خاللها  وأقصى  »الكونفدرالية«  إلى 
»برولين« األوغندي بعد تعادله ذهابًا بهدفين 
دون  بهدفين  بكمباال  إيابًا  وفوزه  لهدفين 
الليبية  القدم  كرة  ممثل  بذلك  ليقطع  مقابل 
الموسم  لهذا  األفريقية  المنافسات  في  الوحيد 
على صعيد األندية شوطًا مهمًا انتهى بدخول 
التي  بالكونفدرالية،  المجموعات  منافسات 

وخارج  داخل  المنافسات  نظام  على  تعتمد 
إدارة  أجبر  الذي  األمر  النقاط،  جمع  عبر  الديار 
المباريات  إلقامة  مصر  اختيار  على  »النصر« 
لعقوبة  تطبيقًا  جماهيرها  ووسط  أرضها  على 
بعدم  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

اللعب داخل ليبيا بسبب األوضاع السياسية في 
البالد.

»دجولبيا«  فريق  المالية،  الكرة  ممثل  أما 
فريق  باقصائه  مشواره  فاستهل  المالي، 
ملعبه  خارج  ذهابًا  فوزه  بعد  توغو  »ماراتانا« 
بهدف  بماكو  إيابًا  وتعادله  لهدف  بهدفين 
تخطي  في  الثاني  الدور  في  نجح  ثم  لهدف 
بعد فوزه ذهابًا  التشادي  »إليكت«  فريق  عقبة 
بملعبه  فوزه  وجدد  لصفر  بهدف  أنجامينا  في 

برباعية دون مقابل.
خطوة  لتجاوز  الليبية  الكرة  ممثل  ويطمح 
يستقبل  أنه  خاصة  بنجاح،  األولى  البداية 
أجل  من  بالقاهرة  أرضه  على  المالي  الفريق 
ولتكون  الثقة  األولى ونيل  نقاط  الثالث  حصد 
معنوية  دفعة  الفريق  تمنح  مثالية  البداية 

يواجه  وهو  الصعب  المشوار  باقي  في  تعينه 
»دجولبيا«  والعتيد  العريق  المالي  الفريق 
بـ»الكونفدرالية«  المجموعات  دور  بلغ  الذي 
تشاد  وبطل  توغو  بطل  من  كاًل  تخطيه  عقب 
طعم  خاللها  يتذوق  لم  مواجهات  أربع  بعد 

الخسارة.
خارج  من  قويًا  حوارًا  ستشهد  المباراة 
الشباب  وطموح  حيوية  بين  الملعب  خطوط 
الذي  الشاب  »النصر«  فريق  مدرب  في  ممثلة 
يخوض المغامرة األفريقية األولى، وهو يواجه 
صاحب  »دجولبيا«  لفريق  األيفواري  المدرب 
المالعب األفريقية.. فكيف  الخبرة والتجربة في 
الكرة  لممثل  األولى  البداية  ضربة  ستكون 

الليبية في ظهوره األول بدور المجموعات؟
رسمية جمعت  كروية  مواجهة  آخر  أن  يذكر 

القدم  لكرة  بممثل  المالي  »دجولبيا«  فريق 
بفريق  التقى  حين   2010 العام  كانت  الليبية 
»األهلي بنغازي« في دوري أبطال أفريقيا، حيث 
أسفر لقاء الذهاب األول بباماكو عن فوز الفريق 
اإلياب  لقاء  انتهى  بينما  لصفر،  بهدف  المالي 
أهداف  دون  سلبيًا  الفريقين  بتعادل  ببنغازي 
وسط  الثاني،  الدور  إلى  »دجولبيا«  ليتأهل 
الليبية أمام فريق »دجولبيا«  المواجهات  تجدد 
مثل  معاناته  رغم  المرة  هذه  النصر  بوجود 
المسابقات  غياب  من  الليبية  األندية  باقي 
العام  الدوري  الداخلية وتوقف مسابقة  المحلية 
على  الدولية  للمحافل  المؤهلة  الليبي  الممتاز 
األندية والمنتخبات في تحٍد كبير ينتظر  صعيد 
فريق »النصر« في الوصول إلى أبعد نقطة في 

»الكونفدرالية«. منافسات 

● تدريبات فريق النصر في معسكره بالقاهرة

● النصر في لقاء بطل أوغندا

● صولة

مدافع محلي في طريق
تعزيز صفوف الفريق قبل 

المعترك القاري 

»بيدفيست« الجنوب أفريقي يستعين 
بمدربه المحلي هنت و»دجولبيا« المالي 

يراهن على خبرة اإليفواري جورج 

»النصر« يقص شريط مجموعات »الكونفدرالية« في القاهرة.. األحد

الثانية لدور المجموعات  تشهد منافسات المجموعة 
في بطولة »الكونفدرالية« األفريقية التي تضم ممثل 
الكرة الليبية الوحيد فريق »النصر« إلى جانب منافسيه 
أفريقيا  جنوب  بطل  و»بيدفست«  المالي  »دجولبيا« 
و»حوريا كوناكري« الغيني حوارًا وصراعاً ساخناً ومثيرًا 
الفرق  تقود  مختلفة  أفريقية  تدريبية  مدارس  بين 
على  يغلب  المجموعات، كما  األربعة في مرحلة دور 
طابع تلك المدارس أنها مدارس وطنية في المقام 
إلى  أفريقيا  وأندية  منتخبات  اتجهت  أن  بعد  األول 
مدرسة المدرب الوطني وتفضيله على أصحاب البشرة 
البيضاء متمثالً في المدرب األجنبي وتحديدًا األوروبي 
الذي شغل سنوات عمل داخل القارة السمراء لتجني 
مطلع  مع  العبيها  احتراف  حصيلة  األفريقية  الدول 
الثمانينات، حيث يتجه هذا الجيل بعد اعتزاله واحترافه 
اللعب في أوروبا إلى العمل بالتدريب ما بين األندية 
والمنتخبات، األمر الذي عكس ظاهرة انتشار المدرب 

الوطني داخل القارة السمراء.

الككلي 
فريق »النصر« ممثل كرة القدم الليبية الوحيد في 
أفريقيا هذا الموسم يقوده المدرب الوطني األحدث 
واألصغر على صعيد المنافسات، وهو المدرب الوطني 
محمد الككلي، ابن الخامسة والثالثين ربيعًا والذى 
تاريخه،  في  مرة  ألول  األفريقية  المغامرة  يخوض 
وبلوغ  بنجاح  األولى  المرحلة  اجتياز  في  نجح  حيث 
األولى  المراحل  غمار  خوض  بعد  المجموعات  دور 
من منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ودعها مبكرًا 
لينقل نفسه إلى منافسات »الكونفدرالية«، كما أن 
الككلي هو المدرب الذي دخل عالم التدريب حديثًا 
إعالن  من  فقط  واحدة  سنة  بعد   2014 العام  في 
اعتزاله بعد آخر ظهور أفريقي له كالعب مع فريق 
»النصر« العام 2013 ببطولة »الكونفدرالية« أيضًا.

جورج
لفريق  األول  المنافس  المالي،  »دجولبيا«  فريق  أما 
»النصر« فسيقوده المدرب اإليفواري كواديو جورج، 
وهو العب دولي سابق بالمنتخب اإليفواري ومدرب 
صاحب خبرة وتجربة تصل إلى ثمانية عشر عاماً في 
عالم التدريب، كما سبق له أن عمل مدرباً مساعدًا 
لمنتخب ساحل العاج العام 2008 مع المدرب البوسني 
وحيد خليلوفيتش، وتولى تدريب المنتخب اإليفواري 
أهم  إحدى  العاجي،  »أفريكاسبور«  وفريق  المحلى 

العالمات البارزة في تاريخ األندية اإليفوارية.

جون هنت
جنوب  بطل  ويتس«  »بيدفيست  فريق  يقود  فيما 
األسبق  والمدافع  أفريقي  الجنوب  المدرب  أفريقيا 
مدافع دولي سابق  غافن جون هنت، وهو  الدولي 
بمنتخب جنوب أفريقيا ومدرب محترف منذ منتصف 
التسعينات، حيث قاد فريق »سوبر سبورت« للتتويج 
جانب  إلى  متتالية،  مواسم  ثالثة  الدوري  ببطولة 
المحلية  واألندية  الفرق  من  عدد  قيادة  توليه 
تطوير  في  السبب  يرجع  وإليه  ببالده  الشهيرة 
الفترة  في  أفريقي  الجنوب  الوطني  المدرب  عمل 
قدم  أن  بعد  والمنتخبات  األندية  بين  ما  األخيرة 

التي أشرف  الفرق  أداًء يعتمد عليه في شكل وأداء 
منذ  وتحديدًا  األخيرة  السنوات  في  تدريبها  وتولى 
1996 الذي بدأ فيه جنوب أفريقيا في االنفتاح على 
كرة القدم داخل القارة عندما نظمت بطولة األمم 

األفريقية على أرضها ألول مرة.

نداي 
بينما تعاقد فريق »حوريا كوناكري« الغيني مع نجم 
يمتد  بعقد  نداي  ألمين  الشهير  السنغالية  الكرة 
لثالث سنوات مقبلة خلفًا للمدرب الفرنسي األسبق 
نداي  السنغالي  والمدرب  جوميز،  ديدية  للفريق 
عمل  حيث  القارة،  مالعب  في  كبيرة  خبرة  صاحب 
مع  وتحديدًا  والسودان  والكاميرون  بفرنسا  مدربًا 
السنغال،  بالده،  منتخب  وقاد  السوداني،  »الهالل« 
في نهائيات بطولة األمم األفريقية العام 2008، أما 
قيادته فريق  أثناء  أفضل سنواته ومواسمه فكانت 
العالم  كأس  بطولة  في  الكونغولي  »مازيمبي« 
المدرسة  مع  البقاء  الغيني  الفريق  ليفضل  لألندية 
السابق،  السنغال  نجم  على  باالعتماد  األفريقية 
لما  الفرنسية  المدرسة  عن  االستغناء  بعد  نداي، 

تضمه من أفكار قريبة الشبه بأوروبا.

حصلنا على فترة راحة جيدة شهدت 
عالج المصابين وتصحيح األخطاء 

الفنية عبر الحصص التدريبية والوديات

صولة واملصراتي في الطريق 
إلي الدوري الجزائري

صراع قوي بني املدارس التدريبية في املجموعة الثانية 

الليبي  ساهم ظهور المحترفين في قائمة المنتخب 
وتنزانيا،  تونس  مباراتي  خالل  القدم  لكرة  األول 
نحو  المؤهلة  العاشرة  المجموعة  منافسات  ضمن 
»كان  بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة 
أنظار  ولفت  المحترفين،  رقعة  زيادة  في   ،»2021
العديد من األندية، وتحديدًا الجزائرية، حيث أصبح 
»الرفاع«  بصفوف  المحترف  صولة  محمد  الجناح 
الجزائري،  الدوري  في  لالحتراف  مطلوبًا  البحريني 
مسؤولي  مع  جادة  مفاوضات  في  دخل  أن  بعد 
الليبيين،  الالعبين  ثاني  ليكون  القبائل«،  »شبيبة 
الطبال،  محمد  »االتحاد«  مهاجم  مع  التعاقد  بعد 
أيضًا دخل مهاجم »الهالل« الليبي، أنس المصراتي، 
»اتحاد  من  اتصاالت  تلقى  أن  بعد  مفاوضات  في 
االنضمام  بشأن  نبضه  لجس  الجزائري،  العاصمة« 
إلى الفريق الذي يضم زميله المهاجم الدولي الشاب 

مؤيد الالفي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
استعان منتخب ليبيا في مواجهتي تونس وتنزانيا 
»الرجاء  الورفلي  سند  وهم:  المحترفين،  من  بعدد 
البيضاوي« المغربي، مؤيد الالفي »اتحاد العاصمة« 
الجزائري، أحمد شلبي »االتحاد السكندري« المصري، 
ضانة  هيثم  المصري،  »سموحة«  الترهوني  محمد 
»الملعب«  معتوق  علي  التونسي،  الشابة«  »هالل 
»غميارش«  المصراتي  المعتصم  التونسي، 
التونسي،  »الترجي«  الهوني  حمدو  البرتغالي، 
الساحلي«  »النجم  سلتو  وأنيس  إيتو  عيسى  مهند 
زكريا  السعودي،  »الباطن«  حسن  بدر  التونسي، 
المغربي،  طنجة«  »اتحاد  الطاهر  وصالح  الهريش 
األميركي،  سيتي«  »نيويورك  التاجوري  إسماعيل 
صولة  محمد  المصري،  »المصري«  طقطق  مفتاح 
بصفوف  المحترف  غاب  بينما  البحريني،  »الرفاع« 
بسبب  علي،  بن  أحمد  اإليطالي  »كروتوني«  فريق 

اإلصابة.
في الوقت نفسه، فشل مع بداية الموسم الجاري 
العب »األهلي طرابلس«، محمد الغنودي، في تجربة 
االحتراف الخارجي مع فريق »القوة الجوية« العراقي، 
عدم  نتيجة  اآلسيوي  الفريق  خارج حسابات  وأصبح 
قناعة الجهاز الفني والتدريبي لفريق »القوة الجوية« 
»القوة  بفريق  التحق  الغنودي  وكان  بمستواه، 
بلبنان  للفريق  العراقي في معسكر خارجي  الجوية« 

بهدف اختباره فينًا وبدنيًا، 
ظهر  الالعب  أن  إال 
دفع  متواضع  بمستوى 
العراقي  الفني  الجهاز 
له،  الشكر  لتقديم 
فشل  الغنودي  وسبق 
ليبيين  العبين  ثالثة 
في االحتراف بالمالعب 
مع  وتحديدًا  المصرية 
الحدود«  »حرس  نادي 

المدرب  يقوده  الذي 
العشري  طارق  المصري 

السابق  الفني  المدير 
لـ»ألهلي بنغازي« و»األهلي 
طرابلس«، حيث فسخ أحمد 
مع  عقده  الكوري  الهرام 
كثالث  الحدود«  »حرس 
بعد  الفريق  يغادر  العب 
إدارة  معهم  تعاقدت  أن 
االنتقاالت  في  »الحرس« 

وهم  الموسم،  هذا  الصيفية 
وأحمد  التربي  وأحمد  المسالتي  سالم 
حسب  االستغناء  أسباب  وتبقى  الهرام، 
بشروط  أخلت  النادي  إدارة  أن  الالعبين 

أربعة  إخفاق  عن  وبعيدًا  التعاقد. 
يوميًا  تتزايد  االحتراف،  في  العبين 
الخارج،  في  الليبيين  المحترفين  رقعة 
تزايد  مع  الجوار،  بدول  وتحديدًا 

الخاصة  المحلية  المسابقة  غموض 
الموسم  إلغاء  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري 
الماضي، وإعالن بداية الموسم الجديد في سبتمبر 
ليمر دون جديد، إال أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة 
إتمام ذلك في ظل حالة االرتباك التي تسيطر على 

أجواء اتحاد الكرة الموقت بقيادة عبدالحكيم 
بعض  خلفية  على  جاء  الذي  الشلماني 
السابق  الرئيس  برحيل  انتهت  العراقيل 
ترقب  وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد 
به  المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس 

تنظيم المسابقات.

● الهرام

الوسط - زين العابدين بركان 

زين العابدين بركان

»النصر«  بنادي  األول  الكرة  فريق  مباراة  شهدت 
الودية، األحد الماضي أمام جاره »الهالل«، تفوقًا 
ملحوظاً، بعد أن حسمها »النصر« لصالحه بهدف 
دون رد، كما شهد اللقاء أول ظهور لنجم فريق 
بعد  الهرام،  أحمد  القديم  الجديد  »الفحامة« 
فترة غياب طويلة خاض خاللها تجربة احتراف 
الحدود«  »حرس  فريق  مع  بالنجاح  تكلل  لم 
االستمرارية،  لها  يكتب  لم  حيث  المصري، 
»الهالل«  لقاء  في  بديالً  الهرام  ليحل 
بالبطاقة  وغادر  معدودة،  لدقائق  الودي 
قصير.  بوقت  الملعب  نزوله  فور  الحمراء 
ضمن  و»الهالل«  »النصر«  مباراة  تأتي 
لمواجهة  »الفحامة«  فريق  تحضيرات 
األحد  المالي،  »دجولبيا«  فريق  ضيفه 
مباريات  افتتاح  مستهل  في  المقبل، 
فرق المجموعة الثانية لدور المجموعات 
األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  ببطولة 
بينما يستعد »الهالل« للدوري المحلي، 
حيث توجهت بعثة فريق »النصر« إلى 
من  أخرى  مرحلة  في  للدخول  مصر 
الجولة  في  المرتقبة  للمباراة  التأهيل 

ضمن  األولى 

أمام  األفريقية  بالكونفدرالية  المجموعات  دوري 
دجولبيا المالي، في األول من شهر ديسمبر المقبل. 
الكوري عقده  الهرام  أحمد  وفي وقت سابق، فسخ 
ثالث  ليكون  المصري،  الحدود«  »حرس  فريق  مع 
معهم  تعاقدت  أن  بعد  الفريق،  يغادر  ليبي  العب 
هذا  الصيفية  االنتقاالت  في  الحدود«  »حرس  إدارة 
التربي،  وأحمد  المسالتي  سالم  بجانب  الموسم، 
وتبقى أسباب االستغاء حسب الالعبين أن إدارة نادي 

»حرس الحدود« أخلت بشروط التعاقد.
»حرس  فريق  مدرب  تصريح  بعكس  هذا  يأتي 
بنغازي«  و»األهلي  طرابلس«  و»األهلي  الحدود« 
السابق طارق العشري، حيث قال »الالعبون كانوا في 
االلتزام واالنضباط خالل فترة تواجدهم معنا  غاية 
له  بحاجة  كنا  روما  التدريبات، بخصوص سالم  في 
وكانت لدي رغبة بأن يواصل معنا، ولكن هو فضل 
الرجوع لالتحاد في ليبيا، ال أعلم سبب عودته بشكل 
واضح لكن وصلني أنه تلقى عرضاً أفضل في ليبيا«.

في  كانا  الكوري  وأحمد  التربي  »أحمد  وأضاف: 
غاية االجتهاد بالتدريبات، لكن وصلني قرار أن العبًا 
واحدًا فقط من شمال أفريقيا سيتم احتسابه كالعب 
أن يكون  لذلك فضلنا  المصري،  الدوري  محلي في 

مهاجماً ألن لدينا نقصاً في المهاجمين«.

الهرام جاهز للقيادة األفريقية بعد 
وداع »حرس الحدود« املصرى
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ماذا يعني بالنسبة إلى حالة األزمة الليبية؟

من سيدفع ثمن هذا الخالف؟

متى بدأ، ومتى ينتهي؟

أين مؤتمر برلين المرتقب منه؟

لماذا تفجر وقت التحضيرات لمؤتمر برلين؟

كيف يمكن تداركه، والحيلولة دون تأثيره 
        في برلين؟

 كل شيء  

الخالف األميركي الروسي بشأن ليبيا

»برلني« بني مطرقة 
واشنطن وسندان موسكو

بشير زعبية
الذي صدر عقب اجتماع وفد  الخارجية  ربما يعتبر بيان وزارة 
العاصمة  في  عقد  المستوى،  رفيع  سياسي  أمني  أميركي 
األميركية  التصريحات  سياق  في  األهم  هو  عمان،  األردنية 
شبه  صورة  يرسم  يكاد  كونه  الليبي،  بالشأن  العالقة  ذات 

فهو: األخير،  األميركي  التحرك  لمرتكزات  مكتملة 
أوال: أكد ظهور مالمح دور أميركي، يعكس اهتمام اإلدارة 
سابق،  وقت  في  واضحا  يكن  لم  الليبية،  بالحالة  األميركية 
بل ساده الغموض منذ األيام األولى لحرب العاصمة، بسبب 
المعلومات التي نشرت حول اتصال هاتفي جرى بين الرئيس 
قبل  التي فهمت من  خليفة حفتر،  والمشير  ترامب  األميركي 
سبق  أن  بعد  لألخير،  ضمنيا  تأييدا  تحمل  بأنها  الكثيرين 
الخارجية  وزير  من  مغاير  تصريح  قصير  بوقت  االتصال  ذلك 
األميركي بومبيو، يطلب من المشير حفتر وقف الهجوم على 
في  لغطا  أحدث  مما  أتت،  حيث  من  قواته  وعودة  العاصمة 

األميركي. الموقف  محاولة فهم 
الذي  الدور،  هذا  توجه  لطبيعة  أقالم  رؤوس  أعطى  ثانيا: 
والنظر  السياسي،  الحل  إلى  والعودة  الحرب،  يقوم على وقف 
تسببت  التي  الرئيسية  واألسباب  »الميليشيات«  موضوع  في 
في هذه الحرب، وهي رؤية متوازنة، قد ترضي طرفي الحرب، 
وتوفر لهما الخروج منها بوجه أبيض، حيث يعتقد كل طرف 
أنهم  سيرون  طرابلس  عن  فالمدافعون  أهدافه،  حقق  أنه 
منتصرون لعدم تمكينهم المشير حفتر من دخول العاصمة، 
طرح  لما  بدأها  التي  الحرب  هذه  لوال  أنه  سيرى  واألخير 
الطاولة  على  الموارد«  و»توزيع  »الميليشيات«  موضوعي 

الواقعي. إلى الحل  الدولية، وهذا السيناريو األقرب 
قلق  عن  قيل  وما  ليبيا،  في  الروسي  العامل  أن  بين  ثالثا: 
إلى  والتكهن،  االستنتاج  دائــرة  من  خرج  بشأنه،  أميركي 
على  تحليل  موضوع  يعد  ولم  والعملي،  الواقعي  التعاطي 
االجتماعات  طاولة  على  الصدارة  يحتل  بندا  صار  بل  الورق، 
ولعل  ليبيا،  في  الوضع  لبحث  والمخصصة  المستوى  رفيعة 

هذا هو ما دفع األميركيين إلى التحرك على هذا المستوى.
األميركي  الحضور  بأن  استنتاجا  البيان  يعطينا  قد  رابعا: 
الرؤية  وقد تشكل  قويا،  المرتقب سيكون  برلين  اجتماع  في 
لكن  االجتماع.  هذا  لمحتوى  الرئيسية  المالمح  األميركية 
األميركي  التالسن  وأيلولة  لمسار  مواكبا  يبقى  التخوف 
األميركية  الخارجية  فوزارة  الليبية،  الحالة  بسبب  الروسي 
عبر  ليبيا  في  االستقرار  زعزعة  على  بالعمل  موسكو  تتهم 
رد  بينما  مصالحها،  أجل  من  البالد  في  العسكري  تدخلها 
الكرملين على ذلك، في تصريح للناطق باسمه، نافيا االتهام 
األميركي، واصفا إياه بأنه »زائف، وال أساس له من الصحة«، 
مؤكدا »أن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصال في 
الدولة  ليبيا، بعد أن دمروا هذه  الحديث عن زعزعة استقرار 
الدولي«، في إشارة  للقانون  المخالفة  عمليا عبر ممارساتهم 
.2011 إلى تدخل الغرب وعلى رأسه »الناتو« في ليبيا العام 

األميركي  التالسن  تأثير  بمدى  أساسا  يتعلق  التخوف  هذا 
برلين،  اجتماع  لعقد  الجارية  التحضيرات  على  الروسي 
أن  سيما  ال  الليبية،  األزمــة  لحل  مخرجاته  على  المراهن 
الشرط األساسي الذي وضعته الدولة المضيفة ألمانيا، وفق 
تصريحات كبار مسؤوليها هو التوصل إلى توافق دولي حول 
يكون  ال  وحتى  لنجاحه،  ضمانا  االجتماع  انعقاد  قبل  ليبيا 
حول  السابقين  وبرلين  باريس  اجتماعي  من  مكررة  نسخة 
الكبرى  الــدول  هي  بالتوافق  المعنيين  أن  شك  وال  ليبيا، 
التالسن  تطورات  انتظار  ويبقى  الليبي،  الوضع  في  المؤثرة 
»برلين«،  تحضيرات  على  تأثيراته  ورصد  الروسي،  األميركي 

التي تقف اآلن بين مطرقة واشنطن وسندان موسكو.

توافق اليوم ذكرى رحيل محمد بن مسعود فشيكة، الذي التحق بدار 
العلوم العليا بمصر، وتخرج فيها سنة 1935 بتفوق أشادت به جريدة 

»البالغ« الوفدية، وجريدة »األهرام« في عددها يوم 19 أكتوبر 1935، 
ونشرت صورته باعتباره أول ليبي يحرز هذه الشهادة. وفي سنة 1936 
عاد إلى ليبيا، فعين أستاًذا في المدرسة اإلسالمية العليا. ثم عين سنة 

1944 مديرًا لمدارس مصراتة )زمن اإلدارة البريطانية(. سنة 1946 
عين مديرًا لمدرسة طرابلس وقائمًا بأعمالها ومدرسًا فيها، وهي أول 
مدرسة افتتحت بعد الحرب العالمية الثانية. فأسهم مع زمالئه األساتذة 
الليبيين، مثل مظفر حسني وفوزي األمير وعمر الباروني وفؤاد مصطفى 

الكعبازي ومحمود فرحات والشيخ الهادي عرفة وغيرهم، في تأسيس 
التعليم وتخريج األجيال التي كان لها دور في بناء دولة ليبيا الحديثة.

محمد بن مسعود فشيكة

إنقاذ  وضعت مهاجرة غير شرعية مولودها، السبت، خالل رحلة 
في البحر نفذها حرس السواحل الليبي، على متن الزورق »فزان«، 

حيث ساعد أحد أفراد الطاقم في عملية والدة »طفلة بحالة صحية 
الخمس. الخاصة بمدينة  المصحات  إلى إحدى  ممتازة«، وجرى نقلها 

التابع للتشكيل األول لحرس السواحل  الزورق »فزان«،  أبحر 
طرابلس بناًء على بالغ وارد من غرفة العمليات، حول وجود نداء 
99 مهاجرا  استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، الفتا إلى إنقاد 
غير شرعي شمال غرب الخمس خالل عمليات اإلبحار، فيما ساعد 

أحد أفراد الطاقم للزورق »فزان«، في توليد امرأة، التي أنجبت 
طفلة بحالة صحية ممتازة، ووصل بها إلى نقطة حرس السواحل، 
الخمس، بمساعدة  الخاصة في مدينة  المصحات  إلى إحدى  ونقلها 

اإلنزال. نقاط  العاملة في  الدولية  المنظمات 
50 مهاجرا غير شرعي من  وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ 

جنسيات مختلفة شمال شرق الخمس من خالل الزورق »فزان«، بعد 
تسلم إشارة استغاثة من أحد قوارب الهجرة غير الشرعية، وتمت 

بتاجوراء. الحميدية  بمرفأ  المهاجرين  وإنزال  اإلنقاذ  عملية 

»مهاجرة« تلد طفلة
في رحلة إنقاذ

+H5

أقوالهم

»الموقف في ليبيا غير جيد، ويمكن 
وصفه بأنه مرض مزمن«.

الرئيس التنفيذي لشركة »إيني«
كالوديو ديسكالزي

»ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل 
األطراف الفاعلة في األزمة الليبية«.

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

»زيارة رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، إلى 
المملكة ال تضم جدول أعمال ألي 

مواضيع سياسية«.

وزير خارجية البحرين
خالد بن أحمد

»مؤتمر برلين يهدف إلى وقف إطالق 
النار، والتمهيد لعملية سياسية قادرة 

على إحالل السالم في ليبيا«.

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

الفاكهة تكافح 
النوبات القلبية

توصلت دراسات عدة إلى الفاكهة 
التي تعتبر أكثر فاعلية لوقاية اإلنسان 

من اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية.. وهي التوت البري األسود.
ويعد التوت البري األسود مفيدا 

لجسم اإلنسان وقادرا على تخفيض 
خطر اإلصابة بالنوبة القلبية وغيرها 
من أمراض القلب واألوعية الدموية، 

ومن أجل تحقيق الوقاية الفعالة، يكفي 
أن يتناول اإلنسان كل يوم ملعقة 

صغيرة واحدة من التوت البري. وثمار 
التوت البري األسود غنية بالبوليفينولز 

واألنثوسيانين اللذين أكدا أكثر من 
مرة قدرتهما على التخفيض من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
وتعتبر ثمار التوت البري األسود مادة 

مفيدة مضادة لألكسدة قادرة على 
امتصاص الجلوكوز ومعالجته. وإضافة 

إلى ذلك فإن التوت البري الطازج يحول 
دون تكوين جلطات البوليسترول، كما 

يقوم بإسكات عمليات االلتهاب في جسم 
اإلنسان ويساعد في التخفيض من خطر 

التهاب عضلة القلب.

كلبة تتبنى 5 هررة
مهجورة  هررة  صغار  خمسة  احتمت 

وتلقى  البرد  من  لالتقاء  بكلبة، 
بها  يعتني  بات  الذي  الكدني  المركز 

لتبينها. الطلبات  عشرات 
المارة  بعض  عثر  مثلجة  ليلة  وفي 
سامها  كما  »سيرينتي«  الكلبة  على 
جانب  على  حفرة  في  اإلغاثة،  عمال 

)شرق(  أنتاريو  في  شاتهام  في  طريق 
الماضي. األسبوع 

المكسوة  الشاردة  الكلبة  وكانت 
تحت  درجات  ثالث  الحرارة  فيما  بالثلج 

خمسة  جسمها  بحرارة  تحمي  الصفر 
قربها«  »احتشدت  سوداء  هررة  صغار 
فرانس  لوكالة  قالت  ما  على  للتدفئة 

الناطقة  أرمسترونغ  ميريام  برس 
الحيوانات. إليواء  مركز  باسم 

الهررة  كانت  »ما  وأوضحت 
الصقيع  وجه  في  لتصمد  الصغيرة 

مساعدة  لوال  الكندي  الشتوي 
المركز  إلى  الجميع  ونقل  الكلبة«. 

والطعام. التدفئة  على  حصلت  حيث 

وفاة غامضة لنجمة 
»كاي-بوب« أخرى

»كاي- نجمة  جثة  على  العثور  األحد،  الجنوبية،  الكورية  الشرطة  أعلنت 
في  »كارا«  فرقة  في  سابق  عضو  وهي  غو  وُاكتشفت  منزلها.  في  بوب« 
الشرطة.  قالت  ما  على  المحلي  بالتوقيت  األحد،  عصر  سول  في  منزلها 
ولم يعرف السبب المحدد للوفاة، فيما ُفتح تحقيق على ما أضاف المصدر 
االنتحار  نسب  أعلى  من  واحد  الجنوبية  كوريا  في  ويسجل  نفسه، حسب.. 
في العالم. وتفيد األرقام الحكومية بأن االنتحار هو من األسباب الرئيسة 

للوفيات لمَن هم دون 40 عامًا.
انتحار  بعد  عامًا(   28( غو  وفاة  وأتت 
وهي  سولي  »كــاي-بــوب«  نجمة 
بعد  غــو،  من  مقربة  صديقة 
طويل  لتنمر  مواجهتها 
بثت  اإلنترنت.  عبر  األمد 
مؤثرة  رسالة  المغنية 
عبر »إنستغرام« بعيد 

وفاة سولي.
ــل  ــائ ــي رس ــ وف
ــت عـــبـــر  ــ ــ ــث ــ ــ بُ
التواصل  وســائــل 
عبر  االجــتــمــاعــي، 
مــعــجــبــون عــن 
حــزنــهــم لــوفــاة 
ــب  ــت ــو. وك ــ غـ
ــم:  ــ ــدهـ ــ أحـ
»نامي قريرة 
في  الــعــيــن 

الجنة«.
بــعــدمــا 
في  شــاركــت 
ــارا«  ــ ــة »ك ــرق ف
ــن الــعــامــيــن  ــي ب
2008 و2015 ركزت 
الفردية  مسيرتها  على 
وكانت  الفرقة،  تفكك  بعد 
أنجزت للتو جولة في اليابان.

ليبيا األمس

هذا التخوف 
يتعلق أساسا 

بمدى تأثير 
التالسن 

األميركي 
الروسي على 
التحضيرات 

الجارية لعقد 
اجتماع برلني، 
املراهن على 

مخرجاته لحل 
األزمة الليبية


