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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

بقصر الزهور..
مكتبة وطنية

ص16

عجز

فضاء

تنبأت »أوبك«، األربعاء، بعجز بسيط في 
سوق النفط العام المقبل؛ بسبب خفض 

اإلنتاج من جانب السعودية، حتى قبل 
دخول أحدث اتفاق مع المنتجين اآلخرين 
حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحًا 

مما كان متوقعًا في السابق.
وقالت »أوبك«، في تقرير شهري، إن 

متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 
مليون برميل يوميًا العام المقبل. ويشير 

ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميًا 
إذا واصلت »أوبك« الضخ بمعدل نوفمبر. 

مليار 420
دوالر

قيمة مبيعات أكبر مائة شركة لتصنيع 
األسلحة في العالم )معهد ستوكهولم 

الدولي ألبحاث السالم(.

نفط

كل شيء

»طيبة 2«

قريبا في ليبيا
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لجنة الخبراء بمجلس األمن: »الوفاق« و»القيادة العامة«  استعانتا بمعدات عسكرية ومسلحني من الخارج

املالمح االجتماعية والسياسية في رحلة األديب الليبي يوسف الشريف 

الساحرة

بعد أسبوعين من التوقيع على مذكرتي التفاهم بين »الوفاق« وتركيا

من أن الجيش الوطني »لن يقف مكتوف األيدي«.
البحرية  القوات  أركــان  رئيس  أعلن  ــدوره،  وب
الليبية التابعة للجيش الليبي اللواء فرج المهدوي، 
تركية  سفينة  أي  بإغراق  تقضي  أوامــر  تلقى  أنه 
تقترب من السواحل الليبية، حسبما أفادت جريدة 
البحرية  قائد  وكشف  اليونانية.  ريبورتر«  »جريك 
الليبية التابعة لقوات القيادة العامة في مقابلة مع 
قناة تلفزيون »ألفا« اليونانية أنه تلقى أوامر بإغراق 
منتقدًا في  المنطقة،  تقترب من  تركية  أي سفينة 
وحكومة  أنقرة  بين  البحري  االتفاق  ذاته  الوقت 

الوفاق.
أي  تقترب  حالما  أمر...  »لديّ  المهدوي:  وقال 
سُأغرقهم  حل.  لدي  سيكون  تركية،  بحث  سفينة 
بنفسي. تلقيت هذا األمر من )قائد الجيش الليبي 

المشير خليفة( حفتر«.
درس  الذي  المهدوي،  كتب  سابق،  وقت  وفي 
باألكاديمية البحرية باليونان في السبعينات، على 
»سنحرر  اليونانية:  باللغة  »فيسبوك«  عبر  حسابه 

العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي«.
واليونان  وقبرص  مصر  إعــان  وبعد  ودوليًا، 
الليبي  السفير  أثينا  ــردت  ط االتــفــاق،  معارضة 
مرغوب  »غير  إنه  وقالت  الماضي،  الجمعة  لديها، 
وأجرى  البحري.  االتفاق  ذلك  خلفية  على  فيه«، 
مشاورات  اإلثنين،  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزراء 
النمساوي  الخارجية  وزير  وقال  الرد.  كيفية  حول 
ألكساندر شالينبرغ »إنه ألمر مثير للدهشة، فكيف 
قسموا البحر المتوسط فيما بينهم. يجب أن نرى 
كيف يمكننا التعامل مع ذلك«. وقال وزير الخارجية 
تكون  ما  دائمًا  »هولندا  بلوك:  ستيف  الهولندي 
نقف  ونحن  الدولي..  القانون  لحكم  قويًا  مؤيدًا 

بجانب اليونان.. يجب دعم القانون الدولي«.
بل  الليبي،  السفير  بطرد  اليونان  تكتفِ  ولم 
واصلت التصعيد بإرسال رسالتين إلى رئيس مجلس 
األمن الدولي، واألمين العام لألمم المتحدة، أعلنت 
فيهما رفض االتفاق البحري. وطالبت أثينا مجلس 
األمن بـ»دعوة تركيا وليبيا إلى االمتناع عن أي عمل 

لليونان  السيادية«  الحقوق  ينتهك  أن  شأنه  من 
بروكوبيس  اليوناني  الرئيس  ــال  وق وقــبــرص. 
بافلوبولوس، الثاثاء، إن االتفاق األخير بين تركيا 
البحرية  الحدود  حول  الليبية  »الوفاق«  وحكومة 
بـ»مشكلة في مسألة  ما وصفه  باطًا بسبب  يعد 
عقب  بافلوبولوس،  وقال  األخيرة«.  لدى  الشرعية 
ألكسندر فوتشيتش  الصربي  الرئيس  اجتماعه مع 
الناحية  من  باطًا  »يعد  االتفاق  هذا  إن  أثينا،  في 

القانونية والدستورية«.
المنتظر  ووفق وكالة األنباء األلمانية، فإنه من 
الختامي  بيانه  في  ــي،  األوروب االتحاد  يرفض  أن 
المنتظر صدوره عن القمة األوروبية المقررة اليوم 
)الخميس( في بروكسل، االتفاق المبرم بين حكومة 

الوفاق وتركيا بشأن مناطق النفوذ في البحر.
أبدى  لاتفاقية،  الرافض  القاهرة  موقف  ورغم 
تفاؤاًل  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
»في  الليبية  لألزمة  حل  إلى  الوصول  بإمكانية 
الليبية  األزمة  إن  السيسي  وقال  أشهر«.  غضون 
سلمي  »حل  إلى  مشيرًا  االنفراج،  إلى  طريقها  في 
السيسي،  وأضاف  أشهر«.  خال  للقضية  وشامل 
والتنمية  للسام  أسوان  »منتدى  في  كلمة  خال 
المستدامة«، األربعاء إن »سرعة إنهاء األزمة الليبية 
يسهم في استقرار المنطقة«، منوهًا بأن »تحقيق 
السام واستمراره لن يتحقق إال بتعزيز قدرة الدول 

على بسط سيادتها على كامل ترابها«.
وفي مواجهة الرفض اإلقليمي والدولي الواسع، 
التركية،  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزارة  أعلنت 
النفط  وإنتاج  استكشاف  أعمال  في  »ستشرع  أنها 
والغاز شرق المتوسط«. ومع تجاهل أنقرة احتجاج 
وأعلنت  موقفها،  من  نيقوسيا  صعدت  قبرص، 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في الهاي؛ طلبًا 
لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية 

الممكنة.
الوطني  الوفاق  بحكومة  الخارجية  وزير  وكان 
أن  الماضي،  األسبوع  ذكر،  سيالة  الطاهر  محمد 
مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا »تصب 
حقوق  على  وتحافظ  الوطنية  المصلحة  إطار  في 
الدولة الليبية في االستثمار في المياه االقتصادية 
تمس  وال  األشقاء  الــدول  تخدم  وأنها  الخالصة 
حكومة  »استعداد  عن  معربًا  دولة«،  أي  بسيادة 
الدول ولانفتاح عليها في  للتعاون مع كل  الوفاق 
خال  سيالة  تصريحات  وجاءت  المجاالت«.  كافة 
رئيس  طرابلس،  بالعاصمة  الــوزارة  بمقر  لقائه، 

البعثة األممية غسان سامة.

< إردوغان والسراج خالل اجتماعهما في اسطنبول لتوقيع مذكرتي التفاهم األمنية والبحرية                  )أ.ف.ب(

< حقل الواحة النفطي

االتحاد األوروبي: ندرس 
التحركات  المناسب على  الرد 

التركية

املهدوي: لدي أوامر بإغراق 
أي سفينة تركية تقترب من 

السواحل الليبية

ليبيا تشارك في »توتال« تستحوذ على حصة »ماراثون« في امتيازات »الواحة«
املؤتمر االنتخابي 

اإلقليمي باألردن
»ماراثون  حصة  على  الفرنسية  »توتال«  شركة  استحوذت 
امتيازات  من   %  16.33 تمثل  التي  المحدودة،  ليبيا«  أويل 
حقل »الواحة«، بعد موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، التي 
أعلنت أن الشركة الفرنسية قررت استثمار مبلغ إجمالي قدره 
650 مليون دوالر في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة 
ووافقت مؤسسة  يوميا.  برميل  ألف   180 بنحو  اإلنتاج  حجم 
في  »مــاراثــون«  حصة  »توتال«  شــراء  عملية  على  النفط 
امتيازات »الواحة« بقيمة 450 مليون دوالر، بعد أن انتهت 
من دراسة الصفقة ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب 
رئيس  حسب  واالستثمارية،  والمالية  والتعاقدية  القانونية 

مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع اهلل.
ناجحة  بعد مفاوضات  الصفقة تمت  أن  وأوضح صنع اهلل 
تستهدف إنجاز أعمال تطوير من خال مشروعين رئيسيين، 
الذي  األمــر   ،»98 »م.ن  والقطعة  جالو،  شمال  حقل  هما 
سيسهم في زيادة القدرة اإلنتاجية.  ووافقت »توتال« على 
تخصيص مبلغ قدره 150 مليون دوالر لدعم برامج ومشاريع 
ستشرف  المستدامة،  والتنمية  االجتماعية  المسؤولية 
تنفيذها.  على  مباشر  بشكل  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
المسؤولية  ومشاريع  لبرامج  المخصصة  المبالغ  دفع  وسيتم 
االجتماعية والتنمية المستدامة من قبل »توتال« كمصاريف 

غير مستردة، على مراحل مرتبطة بتطوير االمتيازات.

القاهرة–الوسط

العليا  الليبية  المفوضية  شاركت 
االنتخابي  المؤتمر  في  لالنتخابات 

المملكة  في  المنعقد  األول،  اإلقليمي 
حاليًا. األردنية 

الساعة  مواضيع  الملتقى  وتناول 
االنتخابية  بالعملية  المتعلقة 

وما  العربية،  الدول  في  وتطوراتها 
العربية من  الساحة  على  حاليًا  يجري 

والتشريعات  القوانين  بإصالح  مطالبات 
للسلطة  السلمي  للتداول  المنظمة 

مجلس  رئيس  وألقى  واالنتخابات. 
في  كلمة  السايح،  عماد  المفوضية، 

احتواء  فيها سبل  تناول  المؤتمر 
تحظى  انتخابات  إلجراء  األمنية  األزمة 

والمصداقية. بالنزاهة 
المؤتمر مشاركة عدد من  وشهد 

تونس ومصر  العربية من  الوفود 
والسعودية  وقطر  والكويت  والسودان 

وجزر  وموريتانيا  والصومال  واليمن 
القمر.

في بلد تستحوذ فيه السيدات على 
الحكومة، اختيرت سانا مارين، البالغة 

من العمر 34 عاما، لشغل منصب رئيس 
الوزراء في فنلندا، لتصبح أصغر 

رئيسة حكومة في العالم. مارين 
التي لقبها البعض بالساحرة، 

شغلت منصب وزير النقل 
قبل أن يتم اختيارها رئيسة 

للوزراء، وهي التي ولدت في 
هلسنكي، ونالت درجة 

الماجستير في العلوم 
اإلدارية في العام 

.2017
تدرجت في مناصب 

عدة، منها عضوية 
مجلس مدينة تامبيري، 
كما انتخبت نائبة ثانية 

لرئيس الحزب االشتراكي 
الديمقراطي. لها طفل 

وحيد من شريكها 
لفترة طويلة ماركوس 

رايكونن. وستقود ائتالف 
يسار الوسط المكون 

من خمسة أحزاب ترأسها 
نساء. وسيترقب العالم بشغف 

سياسات هذه الشقراء الشابة، 
وما ستقدمه للبلدها األوروبي 

المتقدم.

الجمهور العربي على 
موعد مع 11 فيلما جديد ا 

في موسم نصف العام
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إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا أكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء 
المصرية، الدكتور محمد القوصي، 

أن لدى مصر برنامجًا طموحًا للغاية، 
في مجال مراقبة األرض واالستشعار 
عن بعد. البرنامج المصري يتضمن 

عدة أقمار مخطط إطالقها خالل الـ10 
سنوات المقبلة، إلى جانب البدء في 

تصميم القمر الصناعي المصري الجديد 
الذي من   ،»1 ليحل محل »طيبة 

عامًا،   15 افتراضي  عمر  له  المخطط 
فيحل  فضائي،  لحطام  يتحول  بعدها 

خدمات  ليكمل   »2 »طيبة  محله 
واإلنترنت. االتصاالت 

»طقطق« في التشكيلة 
األفريقية املثالية 

بالكونفيدرالية

شرطة بنغازي تنقذ »الفراعنة« من عصابات تهريب اآلثار
في سبيل البحث عن المال من خال تهريب اآلثار وغيرها، عبر الحدود التي 
باتت في مرمى استهداف اللصوص وعصابات الليل، حاول شخصان تهريب ثاث 
قطع أثرية فرعونية في مركز قاريونس غرب بنغازي، قبل أن تتمكن الشرطة من 

القبض عليهم.
وُألقي القبض على المتهمين اإلثنين في مدينة طبرق، قبل إتمامهما صفقة 
لبيع هذه اآلثار في مدينة بنغازي مقابل 4.5 مليون دينار، حسب بيان مديرية أمن 

بنغازي على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثاثاء.
الجريمة  بتلك  الخاصة  التفاصيل  ستكشف  أنها  بنغازي  أمن  مديرية  وأكدت 

الحقًا.
وفي مطلع الشهر الماضي، ضبطت قوة أمنية في العاصمة طرابلس قطعتين 
نوفمبر   22 وفي  العاصمة.  خارج  تهريبها  قبيل  تاريخية  ومخطوطة  أثريتين 
الماضي، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، ضبط عصابة تمتهن 
تجارة القطع األثرية في مدينة بنغازي متلبسين، بعد إعداد كمين لهم، وتمت 

مصادرة القطع األثرية، ثم تسليمها إلى األجهزة المعنية في الحكومة الموقتة.
وشهدت ليبيا عمليات تهريب واسعة لآلثار، منذ إسقاط نظام الرئيس السابق 
معمر القذافي، قبل ثمانية أعوام. ووفقًا لمختصين، فإن عمليات تهريب اآلثار في 
القانون، خصوصًا  والخارجين عن  العصابات  لتربح بعض  الباد أصبحت مصدرًا 

»إذا ما تمكنوا من تهريبها خارج ليبيا«.
وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ضبط 1870 سلحفاة جرى تجميعها 
في مزرعة بمنطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي لغرض تهريبها إلى خارج الباد، 

في أبريل العام 2017.

الوطني  الوفاق  حكومة  توقيع  من  أسبوعين  بعد 
والحكومة التركية مذكرتي تفاهم؛ أوالهما تتعلق 
عنوان  تحمل  والثانية  البحرية«،  بـ»الصاحيات 
فصًا  الليبية  األزمــة  دخلت  األمني«،  »التعاون 
التأزم، عبر تداخل إقليمي ودولي على  جديدًا من 
خط التوتر المتفاقم جراء حرب العاصمة طرابلس. 
البحري«  الفعل حول »االتفاق  ردود  ولم يكد غبار 
إردوغان  رجب  التركي  الرئيس  صب  حتى  يهدأ، 
»إرسال  باده  استعداد  بإعان  النار،  على  الزيت 
ذلك«،  الوفاق  حكومة  طلبت  إذا  ليبيا  إلى  جنود 
وهو ما فاقم الوضع من جديد، ليسود التوتر موقف 
األطراف كافة، مما أثار تساؤالت شتى حول مصير 
يستهدف  الذي  برلين«  »مؤتمر  تنظيم  محاوالت 
الباد  البنادق« والبحث عن سبل إلخراج  »إسكات 

من دوامة االقتتال األهلي.
لاتفاق  »وفقًا  إنه  الثاثاء،  إردوغـــان،  وقــال 
الوفاق  وحكومة  حكومته  بين  الموقع  األمني« 
قوات  »إرسال  السراج يمكن  فائز  برئاسة  الوطني 
تركية إلى ليبيا«. ووفق وكالة »األناضول« التركية، 
في  مشاركته  له خال  كلمة  في  إردوغــان،  أضاف 
برنامج »كل إنسان عالم بحد ذاته«، الذي نظمته 
جامعة »بيلكنت« في العاصمة التركية أنقرة: »إن 
الطلب«.  ليبيا منا جنودًا، فإننا سنلبي هذا  طلبت 
وأوضح: »إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا 
إرسال قوات بالمقدار الكافي، وال يوجد أي مانع في 

مثل هذا الموضوع«.
الرئيس  تصريحات  على  ساعات  تمِض  ولم 
الخارجية  الشؤون  لجنة  أصــدرت  حتى  التركي، 
استنكرت  بيانًا  األربعاء،  الليبي،  النواب  بمجلس 
إردوغان، داعية مجلس األمن والجامعة  فيه كام 
تدخل  ال  حتى  حاسم،  موقف  »اتخاذ  إلى  العربية 
مظلم«.  نفق  في  المتوسط  بحر  جنوب  منطقة 
دستورية،  »غير  المذكرة  تلك  اللجنة  واعتبرت 
وتهدف إلى االستحواذ على ثروات ليبيا«، واصفة 
المتحدة،  األمم  لميثاق  الصارخ  بـ»االنتهاك  إياها 
مستقلة«.  ــة  دول ــؤون  ش في  السافر  والتدخل 
وضع  إلى  تركيا  في  الحرة  »القوى  اللجنة  وحثت 
على  بالسلب  التي ستعود  التركية،  للتدخات  حد 
في  التركية  والمصالح  الشعبين،  بين  العاقة 
توقيع  دان  الليبي،  النواب  مجلس  وكان  ليبيا«. 
االتفاق مع تركيا، واعتبره »خيانة عظمى«، محذرًا 

طرابلس،اسطنبول، عواصم - الوسط



قال الممثل األميركي المخضرم روبرت ريدفورد إنه على مدى مسيرة مهنية امتدت ألكثر 
من 50 عاما، وشملت التمثيل واإلخراج واإلنتاج، لم يكن مهموما بشيء قدر السعي 

وراء الحقيقة، وخالل محاورة معه أجراها الناقد األدبي الفرنسي، فرانسوا بونيل، على 
هامش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، قال ريدفورد )83 عاما( إن محاولة اإلمساك 

بالحقيقة هي مسعى مشترك بين السينما والصحافة.
وقال: »في رأيي الهدف من الفن مثلما هو الهدف من الصحافة، هو محاولة كشف 
الحقيقة. وفي الفن مثل الصحافة، أحيانا يكون هذا المسعى شاقا، ألن هناك أشخاصا 

يحاولون احتكار الحقيقة«. واعتبر ريدفورد، الذي كرمه المهرجان، الجمعة، بجائزة 
النجمة الذهبية عن مجمل أعماله، إن مسيرته الفنية ربما بدأت منذ الطفولة.

وقال: »كنت أعيش في بلدة صغيرة وكانت هناك دار عرض ال تفتح سوى في 
عطلة األسبوع. كنت أنتظر هذا الوقت بلهفة ألذهب إلى السينما وأشاهد أفالم والت 

ديزني«. ويعلق على وجود خدمات البث الرقمي مثل نتفليكس وأمازون، قائال: خدمات 
البث الرقمي جعلت تجربة مشاهدة العمل الفني أكثر آنية، لكنني أفتقد الوقت الذي 

كنا نذهب فيه إلى دار العرض ونجلس في الظالم معا لنشاهد فيلما.
بدأ ريدفورد مسيرته المهنية بدور صغير في فيلم »قصة طويلة« وانطلق منه 

إلى أدوار سينمائية ومسرحية أكبر. لكن نجمه لمع عندما لعب دور البطولة أمام بول 
نيومان في الفيلم الشهير »بوتش كاسيدي وفتى صندانس«، الذي حقق نجاحا هائال 

وترشح لسبع جوائز أوسكار فاز منها بأربع.
وعن انتقاله من التمثيل إلى اإلخراج يقول ريدفورد إن األمر بالنسبة إليه كان 

يتعلق بالسيطرة قبل أي شيء.
وأضاف: »أردت أن يكون لي رأي في طريقة صناعة العمل الفني. منذ شبابي، 

كان لي رؤية بشأن ما يحدث حولي. كنت فنانا تشكيليا وكنت أجلس في المقاهي 
في باريس أرسم الناس على جانب من الورق وعلى الجانب اآلخر أكتب حوارا أتخيل فيه 
ما يقولونه. كان هذا مدخلي لإلخراج«. وحقق ريدفورد نجاحا كبيرا من خالل عمله في 

اإلخراج. ونالت بعض األفالم التي أخرجها مثل »نهر يجري عبره« و»برنامج المسابقات« 
جوائز مثل البافتا واألوسكار والغولدن غلوب.

وعن األحداث الراهنة، يقر ريدفورد أن العالم يعيش حقبة مظلمة، وأي شخص يطالع 
الصحف اآلن يدرك أن العالم يعيش حقبة مظلمة. يبدو األمر كأن رياحا سوداء تعصف 

بالدول. العالم يحكمه أصحاب الذوات المتضخمة الذين ال يتمتعون بالخبرة وغير معنيين 
بالعدالة االجتماعية، وهذا أمر مؤسف.

تواصـل 02

الصاحب اللي مايـبان ساعة الشـده *** الغايه ينتسا من البــال.
والمــركب انفات اعداد بحارتهـا*** يغــرق ايرسي في غريق الحــال.
واللـي سلكها اطاول اتريح ابرتهـا***والحــاجب عليه العين ما تنــشال.

#متريح_في _املربوعة

»فيسبوك« تصلح عطال 
ضرب تطبيقاتها

ذكرت تقارير تقنية أن شركة »أبل« تتجه إلى طرح أربعة هواتف 
وحسب  المقبل،  العام  12«، خالل  »آيفون  إصدار  من  جديدة 
موقع »CNET« المتخصص باألخبار التقنية، فإن هاتف آيفون 
الجديد سيكون معززا بتقنية التعرف من خالل خاصية اللمس، 
وذلك باالعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا في 

الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة »كوالكوم«.
وقال الخبير والمحلل في مصرف »جي بي مورغان« المختص 
»أبل«  شركة  إن  شيتريجي،  ساميك  المالية،  الخدمات  في 

ستطلق أربعة إصدارات من »آيفون 12«، في خريف 2020.
ستضم  الجديدة  الهواتف  تشكيلة  فإن  شيتريجي  وحسب 
5.4 إنش مع كاميرتين خلفيتين، فضال  هاتفا بشاشة قياس 
أما  الخلف،  في  وكاميرتين  إنش   6.1 قياس  عن هاتف شاشة 
»الموديالن« المتقدمان فسيدمجان شاشة 6.1 بوصة وثالث 
بوصة   6.7 بشاشة  األخير  سيكون  حين  في  خلفية،  كاميرات 

وثالث كاميرات في الخلف.
وفي ما يتعلق بالكاميرا الخاصة باإلصدار 12 لـ»آيفون«، فلن 
تشهد تغييرا جذريا، حسب الشائعات التي لم تؤكدها »أبل«، 
إذ من المرتقب أن يحافظ الجهاز على الكاميرا ذاتها الموجودة 
في »آيفون 11«، ومن المنتظر أن يجري طرح هواتف »آيفون« 
بتصميمات جديدة، فضال عن دعم الجيل الخامس من شبكات 
االتصال، لكن هذا قد يكون حكرا على هاتفين اثنين فقط، أي 

»آيفون 12 برو« و»آيفون 12 برو ماكس«.
فإن   ،»SE« آيفون  هاتف  بطرح  »أبل«  قامت  حال  وفي 
أسعار  لكن   ،2020 خالل  خمسة،  إلى  سيرتفع  األجهزة  عدد 
تجاه  االنتقادات  تتواصل  بينما  بعد،  تتبين  لم  الهواتف  هذه 
الشركة األميركية بسبب ما يراه المستخدمون غالء مبالغا فيه 

للمنتجات التي تطرحها.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»إنستغرام« تمنع األطفال األقل من 13 عاما من االنضمام إليه

أطباء يحذرون من الهواتف الذكية

كلمة1000

أطفال يشاركون بحملة تشجير شوارع بنغازي

أنها  لـ»فيسبوك«  التابعة  »إنستغرام«  أعلنت 
أنهم  تأكيد  الجدد  المستخدمين  من  ستطلب 
يبلغون من العمر أقله 13 عاما عندما ينضمون 
مساعدة  إلى  الخطوة  هذه  وتهدف  إليها، 
الواليات  لقانون  االمتثال  على  »إنستغرام« 
المتحدة وسياساته الخاصة، التي تتطلب من أي 
مستخدم أي وسيلة تواصل على اإلنترنت أال يقل 
عمره عن 13 عاما، وفقا لوكالة »فرانس برس«. 
طلب  »إن  »إنستغرام«:  مدونات  إحدى  في  وجاء 
هذه المعلومات سيساعد في منع األشخاص دون 
إنستغرام،  إلى  االنضمام  من  القانونية  السن 
وقالت  أمانا«،  أكثر  الشباب  إبقاء  على  ويساعدنا 
الشركة إن المعلومات المتعلقة بالعمر لن تكون 
مرئية لآلخرين لكنها ستساعد في إنشاء »تجارب 

أكثر أمانا ومناسبة لسن مستخدمي هذه الشبكة 
االجتماعية التي تضم أكثر من مليار مستخدم«.

إزاء  الشبكة  ستتصرف  كيف  بعد  يتضح  ولم 
المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدمون، 
التواصل  لوسائل  مستمرة  مشكلة  تعتبر  والتي 
»إنستغرام«  أن  المقال  وأوضح  االجتماعي، 
و»فيسبوك« تعمالن على إغالق حسابات أشخاص 

يشتبه في أنهم يبلغون أقل من 13 عاما.
على  مقال  من  يوم  بعد  اإلعالن  هذا  وجاء 
»تك كرانش« الذي أشار إلى أن »إنستغرام« لم 
تحذ حذو معظم وسائل التواصل االجتماعي في 
يضع  قد  مما  المستخدمين،  أعمار  من  التحقق 
الشبكة في مواجهة تهمة انتهاك قانون حماية 

خصوصية الطفل عبر اإلنترنت.

الناس،  تواصل  في  كبرى  نقلة  والذكية  المحمولة  الهواتف  أحدثت 
يصاب  إذ  السلبية،  اآلثار  من  تخل  لم  اإليجابية  الطفرة  هذه  لكن 
جسمهم  من  أخرى  ومناطق  الرأس  في  بجروح  الناس  من  الكثير 

بسبب هذه األجهزة، وفق ما كشفت دراسة حديثة.
في  المختصة   »JAMA« جريدة  في  المنشورة  الدراسة  وحسب 
 ،2007 بعد  مقلق  ارتفع بشكل  المصابين  عدد  فإن  الطب،  شؤون 
المحمولة.  الهواتف  عالم  في  ثورة  شهدت  التي  السنة  عقب  أي 
وأوضح المصدر أن بعض األشخاص صاروا منهمكين في هواتفهم، 
للسقوط  يجعلهم عرضة  األمر  وهذا  الشارع،  في  المشي  أثناء  حتى 
ضحايا  إلى  يتحولون  وربما  باألعمدة،  االصطدام  أو  األرض  على 

لحوادث سير قاتلة أحيانا.
»روتجرز«  الطب  كلية  في  والعنق  الــرأس  جراحة  خبير  وأجــرى 
اإلصابات  حول  لبيانات  فحصا  باسخوفر،  بوريس  نيوجرسي،  في 
واعتمد  و2017،   1998 سنتي  بين  المحمول  بالهاتف  المرتبطة 
لدى  اإلصابة  طبيعة  يحدد  الذي  المستشفيات  سجل  على  الباحث 
أكثر  البيانات  وشملت  الطوارئ،  قسم  إلى  جاؤوا  الذين  األشخاص 

من مؤسسة صحية في الواليات المتحدة.
المرتبطة  الجروح  حــاالت  من   2501 وجــود  البيانات  وكشفت 
ألف إصابة على   76 المحمولة، وذلك من أصل  الهواتف  باستخدام 
الذين  األشخاص  من   40% أن  الباحث  وأورد  األميركي،  الصعيد 
أصيبوا من جراء الهواتف المحمولة، ينتمون إلى شريحة عمرية ما 
بين 13 و29، أي من المراهقين والشباب، أما اإلصابة األكثر شيوعا 

بينهم فهي الجروح العميقة.
إصابات  وأولهما  نوعين؛  إلى  المحمول  الهاتف  إصابات  وتنقسم 
أقاربه  ما ضرب  أن شخصا  أو  الوجه،  على  الهاتف  وقوع  ناجمة عن 
في  االنهماك  عن  فينجم  اإلصابة  من  الثاني  النوع  أما  بالجهاز، 

الجهاز وعدم انتباه المستخدم إلى ما يوجد حوله.
ألن  بكثير،  أعلى  الهاتف  مصابي  عدد  يكون  أن  الدراسة  وترجح 
بعض األشخاص يأتون إلى المستشفى ألجل العالج ويتحدثون عن 
سقوطهم في الشارع، دون أن يحددوا ما إذا كان سقوطهم قد وقع 

ألنهم كانوا منشغلين باألجهزة.

أكثر  أن  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو  موقع  إدارة  أعلنت 
ستة فيديوهات موسيقية استماعا على الموقع في جميع 
وعلى  اإلسبانية،  باللغة  كانت   2019 خالل  العالم  أنحاء 
رأسها »Con Calma« للمغني البويرتوريكي دادي يانكي.

على  رفعه  تم  الــذي   »Con Calma« فيديو  وحقق 
مشاهدة،  مليار   1.603 الماضي  يناير   23 في  الشبكة 
وحظي بإعجاب 7.8 مليون مشاهد وبنحو 300 ألف تعليق.

واحتلت المرتبة الثانية أغنية »Con Altura« للمغنيين 
تم  والتي  بالفين،  جي  والكولومبي  روساليا،  اإلسبانية 
رفعها بعد شهرين من »Con Calma«، وحققت 1.140 
مليار مشاهدة وحصلت على إعجاب 5.1 مليون و182 ألف 

تعليق.
الثالثة »Secreto« ألنويل إيه إيه  وجاءت في المرتبة 
وكارول جي، ثم رابعا حلت أغنية »China« ألنويل إيه إيه 

ودادي يانكي وكارول جي وأوزونا وجي بالفين.
 No Me Conoce« أغنية  الخامسة  المرتبة  واحتلت 
Remix« لجاي كورتيز وجي بالفين وباد باني، تليها في 
مينديس  لشون   »Senorita« أغنية  السادسة  المرتبة 

وكاميال كابيو.
وكانت الموسيقى الالتينية والناطقة باإلسبانية احتلت 
الخاصة  العشرة  من  مراكز  ثمانية  أول  الماضي  العام 

باألغنيات األكثر استماعا على »يوتيوب«.

األغاني اإلسبانية األكثر مشاهدة في 2019

شركة »أبل« تستعد لطرح 4 
إصدارات من »آيفون 12«

#هشـتاغ

أعلنت شركة »واتساب« أن تطبيقها للتواصل الفوري 
سيودع ماليين الهواتف الذكية خالل األيام القليلة 
المقبلة، وقالت الشركة إن التطبيق الشهير، الذي 

يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم، 
سيتوقف عن العمل في هواتف »ويندوز«، وهواتف أخرى 

تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك 
ابتداء من 31 ديسمبر. 

وذكرت »واتساب« في بيان: »لن 
يكون بإمكانك استخدام التطبيق على 

الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل 
-ويندوز فون- بعد 31 ديسمبر«، لكن 

هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز 
فقط، حيث إنه سيستهدف كذلك 

العديد من هواتف آيفون وأندرويد، 
وابتداء من 1 فبراير 2020، لن يصبح بإمكان 

األشخاص الذين يستخدمون نظام »أندرويد 2.3.7« أو ما 
قبله إنشاء حسابات جديدة على »واتساب«.

أطلقت شركة تيراماستر »TerraMaster« وحدة التخزين 
بحد أقصى لسعة تبلغ 112 تيرابايت بسعر يبلغ 1600 

دوالر أميركي، وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة التخزين 
تأتي بأبعاد 6ر26×4ر18×5ر31 سم، وتشتمل على 8 

فتحات ألقراص بحجم 5ر3 أو 5ر2 بوصة، علما بأن الحد 
األقصى لسعة التخزين يبلغ 112 تيرابايت عند استخدام 

أقراص سعة 14 تيرابايت، ويتم توصيل وحدة التخزين 
بجهاز كمبيوتر واحد عبر منفذ »Thunderbolt 3«، وقد 

حددت تيراماستر أقصى معدل بيانات بسرعة قراءة 1600 
ميجابايت ثانية وبسرعة كتابة 1380 ميجابايت- ثانية.

أشارت شركة »مايكروسوفت« إلى أن هناك أكثر من 
44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظرا 

الستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين، 
وقالت وكالة األنباء األلمانية، إن »مايكروسوفت« 

اكتشفت ذلك من خالل مقارنة أكثر من ثالثة مليار من 
بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات األخرى، التي 

جرى نشرها على اإلنترنت من خالل هجمات القرصنة 
اإللكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت الشركة األميركية أن عملية الفحص اقتصرت 
على كلمات المرور، التي تم استعمالها عدة مرات في 

الفترة من يناير حتى مارس 2019، وقامت الشركة 
بمقارنة كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل 
الدخول التي تم تسريبها على اإلنترنت، ونشرت هذه 

النتائج في تقرير األمان الخاص بها.
وأضافت »مايكروسوفت« أنها أجبرت المستخدمين 

على تغيير كلمات المرور، من خالل إظهار مربع حوار 
يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة 

تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة 
األلعاب إكس بوك والبرامج المكتبية أوفيس والبريد 

اإللكتروني »أوتلوك«.
وأوضح اختبار »مايكروسوفت« سبب تحذير خبراء 

تكنولوجيا المعلومات من استعمال كلمة المرور نفسها 
في عدة خدمات أو حسابات على الويب، حيث يتعين على 

المستخدم استعمال كلمة مرور فردية لكل خدمة وحساب 
على اإلنترنت.

»مايكروسوفت« تكشف: ماليني 
كلمات املرور غير آمنة

»واتساب« لن يعمل على هذه الهواتف

تيراماستر تطلق ذاكرة 
تخزين بسعة 112 تيرابايت

هشتاغ  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشباب  من  عدد  أطلق 
عن  العازفين  للشباب  الدعم  لتقديم  محاولة  في  _المربوعة«،  »#متريح_في 

الزواج.
وتفاعل مع هشتاغ »#متريح_في _المربوعة« عدد كبير من رواد الصفحات 
العائالت  الليبي في بعض  الشاب  الهشتاغ بأن  البعض كلمات  الليبية، وفسر 
تخصص له دار الضيوف »المربوعة« كغرفة خاصة له ينام فيها ويتسمر أمام 

شاشة التلفاز وهو يستمتع بمباريات كرة القدم واألفالم.
ورأى بعض المتفاعلين مع الهشتاغ أن عزوف بعض الشباب عن الزواج في 

ليبيا مرده إلى الظروف المادية في أغلبه، وهناك من لديهم أسباب اجتماعية.

لها،  التابعة  و»واتساب«  و»إنستغرام«  »فيسبوك« »مسنجر«  تطبيقات  عادت 
الشبكة  أقرت  بينما  الخميس،  ساعات،  استمر  تعطل  بعد  مجددا  العمل  إلى 

بحصول »مشكلة في أحد أنظمة البرمجة الرئيسية« في الشبكة.
للجميع،  بالكامل  طبيعيا  الوضع  عاد  »لقد  »فيسبوك«:  باسم  ناطق  وقال 
بأسلوب  كثر،  مستخدمون  وتحدث  العطل«،  هذا  عن  الناجم  لإلزعاج  ونأسف 
تغريدات  العطل من خالل  أحيان كثيرة، عن مشكالتهم جراء هذا  طريف في 
على »تويتر« مع استخدام وسوم خاصة، بينها »فيسبوك داون« و»إنستغرام 
إلى  إشارة  في  العيد؟«،  كعك  صور  سننشر  »أين  مستخدمة:  وكتبت  داون«. 
احتفاالت عيد الشكر التي أحياها األميركيون الخميس. وطال هذا العطل مناطق 
عدة في العالم بصورة عشوائية. ولدى »فيسبوك« 2.45 مليار مستخدم نشط 

في العالم على مختلف منصاتها.

نجم هوليوود املخضرم يراهن 
على السينما والصحافة
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صراع الزعامة يعود بني إيطاليا وأملانيا وفرنسا وروسيا
في  مجددا  الليبي  الملف  بإدارة  اإليطالي  االهتمام 
لبناء  المتحدة  األمم  فيه  تسعى  الذي  الوقت  هذا 
إيجاد  على  وتعمل  ألمانية  بمساعدة  دولي  تفاهم 
حد  ووضــع  الوسيط  دور  ولعب  مشتركة  أرضية 
للخالفات الدولية التي تؤثر بشكل بارز على استقرار 

ليبيا.
دولي  باجماع  تحظ  لم  برلين  تفاهمات  أن  بيد 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزيــر  كــون  وإقليمي 
نظيره  مع  صحافي  مؤتمر  خالل  انتقد،  الفــروف 
لطرف  موجهة  إنها  وقال  برلين،  ندوة  اإليطالي، 

ضد آخر، كما انتقد استثناء األطراف الليبية منها.
الخارجية  للشؤون  الــدولــة  كاتب  واستحضر 
الوزاري  االجتماع  باشطبجي خالل  التونسية صبري 
مشيرا  ليبيا  في  الخارجي  التدخل  خلفيات  بروما 
اقتصادية  وثــروات  مــوارد  على  البالد  احتواء  الى 
على  تنصب  األجنبية  التدخالت  األسف  "ومع  هامة 
ترك  ضرورة  على  مشددا  قوله  وفق  الموارد"  هذه 
الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بين 

أنفسهم.
صبري  الجزائري  الخارجية  الشؤون  وزير  وأكد 
البلدان  إشـــراك  بــضــرورة  تمسكهم  ــادوم  ــوق ب
الليبية و  المجاورة لليبيا في البحث عن حل لألزمة 

تطبيقه.
المشاركين  الى  صوته  الجزائري  الوزير  وضم 
للملف  الشاملة  السياسية  بالتسوية  تمسكهم  في 
شأنه  من  الــذي  األنجع  الخيار  يعد  الــذي  الليبي 

تحقيق تطلعات الشعب الليبي .
الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  المنتدب  الوزير  أما 
بالخارج  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
دعمه  في  الدولي،  المجتمع  دعا  الجزولي،  محسن 
لليبيا، أن يبدي زخما تضامنيا أكثر قوة، وأن يتحدث 
حرب  اندالع  تجنب  أجل  من  وقوي  موحد  بصوت 

أهلية والتوصل بذلك لمخرج سياسي في ليبيا.

المغرب  إلى جانب  الذي شاركت فيه  اللقاء  وفي 
والسودان  والجزائر  ومصر  ليبيا  من  كل  وإيطاليا 
المغرب  أن  الجزولي  اعتبر  وتونس  وتشاد  والنيجر 
"الذي يتابع بقلق كبير الوضع في ليبيا، والتداعيات 
أو  البشرية  الخسائر  حيث  من  سواء  عنه  الناجمة 
تأثيره على استقرار البالد والمنطقة برمتها، لطالما 
المصلحة  تغليب  إلى  الليبية  األطراف  جميع  ناشد 

العليا واالنضمام بجدية للمسلسل السياسي".
االزمة  خلق  في  الفرنسي  الدور  إلى  إشارة  وفي 
"عندما  انه  ديبي  ادريس  تشاد  رئيس  اكد  الليبية 
يتم اتخاذ المبادرات ، هنا وهناك ، من قبل مختلف 
مرافقتها  دون  الساحل،  منطقة  في  الشركاء 
الحال  هو  كما  الفوضى،  إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن 
في  اإلرهاب  ضد  "المعركة  أن  وواصل  ليبيا".  في 
الساحل هي حتما من خالل تسوية األزمة الليبية"، 
، كانت  ليبيا  تثبيتها في  التي تم  "الفوضى  معتبرا 
في  االستقرار  لزعزعة  الرئيسي  المصدر  تزال  وال 

منطقة الساحل بأكملها".
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  عبر  مصر،  وفي 
السيسي، خالل منتدى أسوان للسالم والتنمية، عن 

قلق بالده من استمرار االنقسام الليبي.
إلى حل  التوصل  بـ»قرب  قناعة  السيسي  وأبدى 
داعيا  شهور«،  خالل  الليبية  للقضية  شامل  سلمي 
إلى اإلسراع في البحث عن وقف الصراع الدائر في 
األوضاع  على  سلبية  انعكاسات  من  له  لما  ليبيا، 

األمنية في دول الجوار الليبي، ومنها مصر.

غضب من فرنسا
ليبيا  في  الفرنسي  للتورط  التشادي  والتلميح 
االجتماع  من  الساحل  دول  في  الغضب  مع  يتزامن 
المفاجئ الذي دعا اليه الرئيس الفرنسى ايمانويل 
ماكرون يوم 16 ديسمبر الجاري دون تشاور مسبق 
بنقطة  أعمال  جــدول  في  لالجتماع  ترتيبات  أو 
وحيدة " االستماع لرأي القادة الخمسة في الدعوات 

المطالبة لسحب القوات الفرنسية من المنطقة".
بما   ، الساحل  في  أجنبية  قوات  وجود  ويواجه 

لمحاربة   ، "برخان"  الفرنسية  القوات  ذلك  في 
النيجر  سكان  بين  متزايدًا  رفضًا  المسلحين 

وبوركينا فاسو ومالي.
السياسة  أن  البلدان  هــذه  مسؤولو  ويعتقد 
دول  أزمة  من  فاقمت  ليبيا  في  الفاشلة  الفرنسية 
الساحل، وأن تأجيج الفرنسيين ودول أخرى للصراع 
القائم بين الليبيين عوامل ساهمت في نشر العنف 
بالمنطقة، ومنح الجماعات المسلحة فرصة للتحرك 

بكل حرية، وانتعاش تجارة السالح.

ويقول القائد البوركيني لمنظمة طوارئ الوحدة 
تصريحات  في  ــارا  وات هيرفي  الشاملة  األفريقية 
جزئيًا  مسؤولة  فرنسا  ان  محلية  اعــالم  لوسائل 
عن الوضع الحالي ، ألن كل شيء بدأ بقصف ليبيا 
الخمسة  الــدول  لرؤساء  الوقت  حان  "لقد  مضيفا 
إلعادة تأكيد استقاللهم باإلضافة إلى ذلك ، لدينا 

انطباع بأن الجيش الفرنسي يسرق موادنا الخام".
شخصيات  بــوقــوف  فرنسية  أوســـاط  وتتهم 
سياسية أو عامة بارزة في نشر خطاب المؤامرة ضد 

في  الدفاع  وزير  الماضي، صرح  يونيو  ففي  باريس 
فشل  من  »مندهش  بأنه  بوركينافاسو شريف سي 
فرنسا في القضاء على هذه الفرقة من اإلرهابيين" 

وتساءل عما إذا كانت لديها أولويات أخرى«.
موسى  النائب  ألقى  الماضي،  نوفمبر   21 وفي 
الفرنسيين  دور  ضد  الذعا  خطابا  مالي  في  ديارا 

بالمنطقة.
الى هدف  لتأكيد تحول فرنسا  ويذهب مراقبون 
الروسي  التنافس  فيه  يدار  متفاقم  وطني  لخطاب 

بالجنود  الترحيب  فبعد  التركي،  وحتى  والصيني 
 2013 سرفال  عملية  ضمن  مالي  في  الفرنسيين 

غزاة. بمثابة  اليوم  يعتبرون  أصبحوا 
إيمانويل  تصريحات  استقبلت  النيجر  وفــي 
تحقير  بأنها  ووصفوها  شديد  بغضب  ماكرون 
موسى  مواطنة  جمعية  رئيس  وقــال  لدولتهم 
انتزاع  على  يعمل  الفرنسي  الرئيس  ان  تشانجاري 
سيتخذون  بأنهم  ــدول  ال ــاء  رؤس من  ضمانات 
القوات  ــود  وج ضــد  االنــتــقــادات  لمنع  خــطــوات 
وخطوة  تحد  فهو  لذلك  الفرنسية.  العسكرية 

الوراء". إلى  ديمقراطية 
ال  أنه  األطلسي  حلف  قمة  خالل  ماكرون  وأكد 
األرض  على  الفرنسيون  الجنود  يستمر  أن  يمكن 
الغموضُ  يشوبه  وقتٍ  في  الساحل  منطقة  في 
التعليقات  وبعض  لفرنسا  المعادية  الحركات  حول 

من وقت آلخر من جانب السياسيين.
الساحل  دول  زعماء  دعا  أنه  ماكرون  وأوضح 
تشاد،  فاسو،  بوركينا  النيجر،  »مالي،  الخمسة 
16 ديسمبر  وموريتانيا« للقدوم لغرب فرنسا يوم 

القضية. هذه  لمناقشة  الجاري 
فيما  مطالبهم  يوضحوا  أن  عليهم  ــال  وق
إذا  ما  بشأن  الدولي  والمجتمع  بفرنسا  يتعلق 
من  إليه  يحتاجون  وهل  وجودهم  يريدون  كانوا 
هذه  على  واضحة  إجابات  "أريد  مضيفًا  عدمه، 

األسئلة".
فرنسي  جندي   4500 وجود  من  الرغم  وعلى 
إعــادة  على  ببطء  روســيــا  تعمل  الساحل  فــي 
 ، مالي  مع  األمد  طويلة  عالقتها  في  االستثمار 
حيث  اإلقليمي  األمن  تدهور  قلب  في  تقع  التي 
عن  االسبوع  هذا  الدولية  فرنسا  اذاعة  كشفت 
باماكو  في  الروسيون  فاغنر  مستشاري  مشاهدة 

اإلرهاب. المعركة ضد  باسم 
وذلك بعد اتفاق مشترك في أول قمة روسية–
ان  مع  الماضي  أكتوبر  في  سوتشي  في  أفريقية 
موسكو تنكر اي صلة لها بفاغنر سواء في ليبيا او 

والسودان. ومدغشقر  الموزمبيق  شمال 

تصاعد قلق »الجوار الليبي« تجاه األجندة األوروبية الغامضة

عكس احتضان روما اجتماعا وزاريا لدول 
الجوار الليبي عودة صراع الزعامة بين إيطاليا 

وألمانيا وفرنسا، بعدما حمل االجتماع في 
طياته انتقادا مبطنا مزدوجا إلقصائهم من مؤتمر 

برلين و لدور باريس في إشعال شرارة األزمة الليبية 
ألزمات الساحل األفريقي هذا األخير الذي يعيش حالة 
غليان سياسي وشعبي عنوانه »طرد القوات الفرنسية 

من المنطقة« وترحيبهم بعسكريين روس. وحضر 
سيناريو »سقوط طرابلس« ووصول لهيب الفوضى 
إلى مصر والسودان وتشاد والجزائر، في حالة إخالل 

األطراف الدولية التي ستوقع على »اتفاق برلين« 
بتعهداتها حال عقد المؤتمر بصلب المخاوف المعبر 
عنها باجتماع وزاري لدول الجوار احتضنته روما حيث 

بررته الدبلوماسية االيطالية بأنه »وسيلة لنقل صوت 
شركائنا األكثر تضررًا من األزمة ، وإن كان بشكل غير 
مباشر، إلى طاولة المؤتمر الدولي المقرر في برلين« 

علما بأن الحكومة األلمانية لم توجه الدعوة لكل دول 
الجوار الليبي للمشاركة في المؤتمر.

الوسط - عبد الرحمن أميني

»إنترنت« 	 	 	 	 	 	 	 	 <	منتدى	أسوان	للتنمية		في	أفريقيا	

»أرشيفية« 	 	 	 	 	 	 	 	 <		ماكرون	وإردوغان	وميركل	وبوتين	خالل	اجتماع	سابق	في	إسطنبول	

ركز على خطورة خاليا »داعش« الكامنة وتهريب الوقود عبر الحدود

التقرير السنوي للجنة الخبراء بمجلس األمن رصد تلقي طرفي النزاع األسلحة واملقاتلني من الخارج
اتهم مجلس األمن كال من قوات القيادة العامة، 
تشاد  من  بمسلحين  باالستعانة  الوفاق  وحكومة 
النزاع  طرفي  من  كال  أن  إلى  مشيرا  والسودان، 
تقنيا  ودعما  عسكرية  ومعدات  أسلحة  »تلقى 

ومقاتلين غير ليبيين«.
وأوضح التقرير السنوي الذي أعده فريق الخبراء 
المجلس  بليبيا في  المعنية  الجزاءات  للجنة  التابع 
الدولي أن كال من األردن واإلمارات وتركيا قدمت 
األسلحة بـ»صورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة 

الوضوح« لطرفي النزاع في ليبيا.
الفترة  خالل  األوضاع  تطورات  التقرير  وغطى 
من 5 سبتمبر 2018 إلى 20 أكتوبر 2019، منبها 
بـ»وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية تدعم 
والجيش  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات 

الوطني الليبي على حد سواء«.
وأشار التقرير إلى أن جبهة القتال في طرابلس 
ضيقة  حدود  ضمن  مقيدة  لكنها  مستقرة  »غير 
من  أي  لدى  وليس   ،2019 أبريل  من  الرابع  من 
النتيجة  حسم  على  العسكرية  القدرة  الجانبين 

لمصلحته على نحو فعال«.
تزال  ال  المدنيين  تهدد  أخطارا  النزاع  ويشكل 
المهاجرين  أن  إلى  مشيرا  التقرير،  حسب  قائمة، 
وطالبو اللجوء عرضة ليس فقط آلثار النزاع ولكن 
المسلح  النزاع  أن  وأضاف  المعاملة.  لسوء  أيضا 
في  وزيــادة  السياسية  العملية  انهيار  مع  يترافق 
الليبية.  المؤسسات  وحدة  تطال  التي  الهجمات 
بها  »قامت  محاوالت  أربع  األممي  الفريق  وحدد 
لتصدير  الشرق  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

النفط الخام بصورة غير مشروعة«.
خاليا »داعش« لم تمت

تنظيم  عناصر  أن  الدولي  التقرير  أظهر  كما 
»داعش« ال تزال خاملة ضمن خاليا في طرابلس 
ومصراتة، وفي شكل جماعات مستقلة في سبها، 
ومرزق والقطرون، ومنطقة جبل الهروج المحيطة 

بها.
بني  في  تتركز  تزال  ال  »داعش«  تنظيم  قيادة 
زعماء  ألحد  فيديو  إلى  التقرير  أشار  حيث  وليد،، 
البرعصي،  مسعود  محمود  ليبيا،  في  التنظيم 
عن  فيه  يتحدث  الليبي«  مصعب  بـ»أبو  المعروف 
أن »ليبيا أصبحت اآلن محورا من المحاور الرئيسية 

إلى  تهدف  التي  المقبلة،  التنظيم  لعمليات 
التعويض عن خسارة األرض والنفوذ في سورية«.

البغدادي  أبوبكر  تظهر  فيديو  إلى صور  ولفت 
يشيد  وهو  الماضي،  أبريل  أواخر  التنظيم  زعيم 
بالهجمات في بلدة الفقهاء، ويدعو مقاتليه إلى شن 
حرب استنزاف في ليبيا، مضيفا أن »داعش« يمول 
واالختطاف  السرقة  »أعمال  طريق  عن  أنشطته 
طلبا للفدية، وابتزاز المواطنين الليبيين، وتهريب 
التحف والسلع األساسية األخرى عبر الحدود«، وأن 
فرض الضرائب على شبكات االتجار بالبشر ال يزال 
يشكل مصدر تمويل للتنظيم. غير أن تقرير فريق 
لحكومة  التابعة  القوات  من  كال  أن  أكد  الخبراء 
عن  فضال  العامة  للقيادة  التابعة  والقوات  الوفاق 

التنظيمية  الهياكل  عطل  قد  »أفريكوم«  عمليات 
موقتة  بصورة  وحد  القاعدة،  وتنظيم  لـ»داعش« 
فريق  وقدم  ليبيا.  في  العملياتية  قدراتهما  من 
توريد  حظر  بشأن  التوصيات  من  عددا  الخبراء 
لعمليات  فعال  نظام  وضع  إلى  دعا  إذ  األسلحة، 
األسلحة  نقل  عمليات  اعتراض  أجل  من  التفتيش 

عبر البحر وضمن الموانئ الليبية.
كما أوصى بأن يمدد مجلس األمن نطاق القرار 
1970 لسنة 2011 بصيغته المعدلة؛ للشروع في 
وضع نظام فعال لعمليات التفتيش العتراض نقل 
التفتيش  طريق  عن  ردعها  أو  الجو،  عبر  األسلحة 

المستقل للطائرات القادمة إلى المطارات الليبية.
وحول محاوالت تصدير النفط الخام والمنتجات 

الفريق  أوصــى  مشروعة،  غير  بصورة  النفطية 
الواردة  التدابير  نطاق  يوسع  بأن  األمن  مجلس 
للدول  ــإذن  ل  2014 للعام   2146 الــقــرار  في 
األعضاء بأن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل 
أو  ليبيا  إلى  المتجهة  السفن  بتفتيش  الليبية 
معقولة  أسباب  لديها  تكون  التي  منها،  القادمة 
المنتجات  أو  الخام  النفط  تصدر  بأنها  لالعتقاد 
التقرير  وبين  مشروعة.  غير  بصورة  النفطية 
تزاالن  ال  وأبوكماش  زوارة  من  كال  أن  كذلك 
النفطية  المنتجات  لتهريب  رئيسيتين  نقطتين 
عبر  البحري،  الغاز  زيــت  سيما  وال  المكررة، 
لتحويل  صغيرة  عمليات  هناك  بأن  ونبه  البحر. 
صغير  ميناء  وهو  الديلة،  مرسى  من  الوجهة 

استخدام  إلى  مشيرا  الزاوية،  غرب  مكتمل  غير 
في  الهيكل  أحادية  الصغيرة  المنتجات  ناقالت 
عمليات التهريب، التي يتم تحميلها قبالة ساحل 
مساعدة  سفن  طريق  عن  أبوكماش،  أو  زوارة 
بخزانات  مزود  بعضها  صيد،  قــوارب  أو  أصغر 
عمل  استمر  التقرير،  إعداد  فترة  وخالل  معدلة. 
أبوكماش  مصنع  في  الواقعة  الضخ  محطة 
التهريب  شبكات  تزال  وال  الكيميائية.  للمواد 
رعاة  من  بدعم  مستمرة  وأبوكماش  زوارة  من 
سيطرة  إلى  مشيرة  الخبراء،  لجنة  وفق  محليين، 
زكريا  برئاسة  زوارة،  عمليات  غرفة  تسمى  ما 
كوشمان وويار شالكي وأسامة قتارة على مصنع 
من  لكثير  التغطية  بتوفير  وقيامها  أبوكماش، 

العمليات. هذه 
من  عدد  هوية  على  الدولي  الفريق  وتعرف 
الذي  العطوشي،  دانيال  ومنهم  المهربين، 
وهو   ،2019 العام  خالل  أنشطهم  بين  من  يعد 
مواطن ليبي مدرج اسمه بالفعل في قائمة أوامر 
في  العام  النائب  مكتب  عن  الصادرة  القبض، 
أصدر   ،2018 سبتمبر   17 2017.وفــي  ديسمبر 
الفريق تقريرا كشف خالله استخدام منطقة زوارة 
لتهريب  الرئيسية  االنطالق  كقاعدة  وأبوكماش 
زيت  أن  التقرير  ــح  وأوض النفطية.  المنتجات 
مواٍز  مسار  على  الزاوية  مصفاة  من  يأتي  الغاز 
للطريق الساحلية، ويتم تسليم الوقود عادة إلى 
يوجد  التي  القانونية  غير  الوقود  مستودعات 
ثم  مستودعا،   ٤٠ حوالي  المنطقة  في  منها 
أصغر  صهريجية  شاحنات  متن  على  ينقل 
تحميله  يجري  حيث  زوارة،  ميناء  إلى  حجما 
في  أو  الحجم  صغيرة  صهريجية  سفن  في 
تقوم  ثم  معدلة.  بخزانات  مزودة  صيد  قوارب 
أكبر  سفن  بــإمــداد  بــدورهــا  النقاالت  هــذه 
ويتم  ليبيا.  من  النفط  بتهريب  تقوم  حجما 
ناقالت  إما  تكون  زورقــًا،   ٧٠ حوالي  تسخير 
النشاط.  لهذا  خصيصًا  صيد،  سفن  أو  صغيرة 
سيما  ال  النفط،  منتجات  تهريب  نشاط  ويولد 
في  األفــراد  من  لكثير  مستقرا  ربحا  البنزين 
عالية  معدالت  فيها  تسود  التي  المناطق 
أنشطة  أيــة  فيها  تتوافر  وال  البطالة،  من 
الخبراء،  لجنة  بحسب  تقريبا،  أخرى  اقتصادية 
يسود  الرسمي  غير  االقتصاد  أن  إلى  مشيرة 
الموازية  السوق  وأن  المناطق،  عديد  في 
ونقله  الوقود  شراء  في  الراغبين  أمام  مفتوحة 
مناطق  في  لبيعه  الخاصة  مسؤولياتهم  على 

ليبيا. خارج  ذلك  في  بما  أخرى، 
معظم  أن  إلــى  التقرير  أشــار  الجنوب،  وفــي 
محطات الوقود ال تزال مغلقة، أو هي تبيع الوقود 
التابعة  القوات  غير رسمية، منوهًا بسعي  بأسعار 
للقيادة العامة إلى وضع حد لهذه األنشطة، إال أن 
تأثير ذلك »كان طفيفا«، على حد وصف التقرير، 
الفتا إلى تأثير إعادة فتح بعض المحطات لعموم 
إذ  الجاري،  العام  من  وفبراير  يناير  في  الناس 
سعر  من  موقت  بشكل  الوقود  أسعار  انخفضت 
إلى  الواحد  للتر  ودينارين  دينار   1.5 بين  يتراوح 

0.5 دينار و0.36 دينار للتر الواحد.

االتجار بالبشر وابتزاز املواطنني مصدر تمويل التنظيمات اإلرهابية واملجموعات املسلحة

الوسط–محمود السويفي
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رايس تكشف كواليس ما قبل التدخل العسكري في ليبيا

ملاذا تخلى أوباما عن القذافي؟

أعمال  جــدول  في  ساخنا  موضوعا  كانت  ليبيا 
عن  نجمت  أخــرى  مسائل  مــع  األمــن  مجلس 
بـ»الربيع  المعروفة  اإلقليمية  االنتفاضة 

العربي«...
نفسها  المعضالت  العربي  الربيع  أحضر 
من  جرى  ما  تجاه  السياسات  بصنع  المتعلقة 
حالة  كل  في  سورية.  إلى  اليمن  إلى  البحرين 
الظروف  على  اعتمادا  اإلدارة  مقاربة  اختلفت 
العرب  من  التقليديون  أميركا  شركاء  الخاصة. 
أن  غاضبين  كانوا  السعودية  تقودهم  السنة 
شريكا  خانت  قد  نظرهم(  وجهة  )من  أميركا 
كمبارك. كانوا مشوشين بسبب االضطراب الذي 
شركاءنا  أن  من  الرغم  وعلى  المنطقة.  اكتسح 
فإنهم  مغادرة شريك كمبارك،  على  ناحوا  العرب 
إزاحة األسد في سورية وأن  كانوا متلهفين على 

ينتهي القذافي في ليبيا.
أقل من أسبوع بعد استقالة مبارك في  فبعد 
الليبي  الديكتاتور  واجه   2011 فبراير  منتصف 
القذافي  الخاصة.  انتفاضته  فجأة  القذافي  معمر 
لمدة  الواحد  الرجل  حكم  بوحشية  فرض  الذي 
الليبيون،  طالب  البلد،  أنحاء  عبر  عاما.  أربعين 
رحيل  بنغازي،  في  المعارضة  عناصر  تقودهم 
رد  مظاهراتهم  اشــتــدت  وعندما  الــقــذافــي، 
لقواته  العنان  مطلقا  العنف،  بتصعيد  القذافي 
أطلق  السواء.  على  والمتمردين  المدنيين  ضد 
متظاهرين  على  مباشرة  النار  الليبي  الجيش 

مسلحين. غير 

ضحايا فبراير
فبراير  شهر  في  سبعمئة  إلى  خمسمئة  من  قتل 
المدعي  تقديرات  على  واعتمادا  وحده.   2011
النظام  قام  الدولية،  الجنايات  لمحكمة  العام 
الخصوم  من  كبيرة  ــداد  أع باعتقال  اعتباطيا 
االختفاءات،  وفرض  واالغتصاب  التعذيب  واقترف 
المناطق  تمييز  دون  قصف  التمرد  اشتد  وعندما 
المأهولة بالسكان. بالنظر إلى تاريخ القذافي في 
قتل اآلالف من شعبه، اعتقدنا أن ال شيء سيوقفه 

عن سحق معارضته.
ــون األمــيــركــيــون  ــؤول ــس ــم لــيــس فــقــط ال
الخطورة  ــوا  أدركـ مــن  والــعــرب  واألوروبـــيـــون 
في  نفسه  القذافي  دبلوماسيو  للحالة،  المحتملة 
نيويورك أدركوا خطورة ما سيحدث، وأن النهاية 

قد أزفت.
لنظام  المخلصة  الخدمة  من  سنوات  بعد 
إلى  وانضموا  القذافي  عــن  انشقوا  منبوذ، 
عبدالرحمن  السفير  إلى  تعرفت  لقد  المعارضة. 
السابق،  الخارجية  ووزير  الدائم  المندوب  شلقم، 
قد  كانت  ليبيا  ألن  الدباشي،  إبراهيم  ومساعده 
السنة  المجلس خالل  شغلت عضوا غير دائم في 

األولى لي في نيويورك.
ولكن  صارمين  كانا  الخاصة،  الجلسات  في 
وعيا  أظهرا  األزمــة  أيــام  طــوال  وهما  لطيفان، 
إنهما  حتى  ذلك،  قبل  بإظهاره  سمحا  مما  أكثر 
بشجاعة حشدا الدعم لمجلس األمن ليتخذ عمال 

فعاال ضد حكومتهما.

حظر أسلحة وتجميد أصول
األمن  مجلس  تحرك  الدولي،  الغضب  بتصاعد 
حظر  تشمل  الليبي  النظام  على  عقوبات  لفرض 
أحال  نــادر  تحرك  وفي  أصــول،  وتجميد  أسلحة 
المجلس القذافي وأتباعه المتنفذين إلى محكمة 

الجنايات الدولية لمحاكمتهم عن جرائم حرب.
مليار   30 من  أكثر  المتحدة  الواليات  جمدت 
دوالر على هيئة أصول حكومية. وأقفلت سفارتنا 
اإليــذاء،  عن  دبلوماسيونا  وأبعد  طرابلس  في 
إلى  البحر األحمر  الحربية من  السفن  كما حركت 
وزيادة  القوة  إلظهار  المتوسط  األبيض  البحر 
فاعلية خياراتنا. مع هذا ورغم هذه األعمال، كثف 

القذافي من القتل.

حيرة أميركية
والبريطانيون  الفرنسيون  بدأ  مارس  في  مبكرا 
حظر  منطقة  لفرض  الدولي  التأييد  حشد  في 
قوات  من  المدنيين  لحماية  ليبيا  على  الطيران 
يكون  كيف  نتعذب  كنا  واشنطن،  في  القذافي. 
ردنا.كان هناك رفض لدخول حرب ثالثة في بلد 
ال  أن  فكرة  وأفغانستان.  العراق  بعد  ثالث  مسلم 
نفعل شيئا نفذت إلى وعي كثير منا. منطقة حظر 
الطيران بدأت كأنها نصف رد، ما يشبه أن تكون 
ولن  المشكلة  نملك  سوف  عندها  قليال.  حامال 

تكون لنا الوسائل إلنهائها.
الطيران  من  الليبية  الطائرات  منع  مجرد 
من  والدبابات  البرية  القوات  يوقف  لن  والقصف 
من  الطريق  على  المتتالية  المدن  على  االستيالء 
طرابلس إلى بنغازي. أكثر من ذلك كان يتملكنا 
االستمرار  على  وفرنسا  بريطانيا  قدرة  في  الشك 
تبجحهما  رغــم  فعالة  حظر  منطقة  فــرض  في 
دعم  دون  بها  تبدآ  لن  أنهما  ونعرف  الكبير، 

مجلس األمن الذي يتطلب موافقتنا.

قرار عربي
عندما  واشنطن  حسابات  تغيرت  مارس   12 في 
فيه  دعــت  بيانا  العربية  ــدول  ال جامعة  تبنت 
إلى فرض منطقة  المتحدة  باألمم  األمن  مجلس 
الذي  الوقت  في  المدنيين،  وحماية  جوي  حظر 
باعتبارها  الليبية  المعارضة  بقوات  فيه  اعترفت 

الشرعية. الحكومة 
باعتبارها  الحظر  منطقة  رفضت  واشنطن 

أسوأ من ال شيء. جادلت عن هذا الرأي بقوة في 
الرسمية لمجلس  واللقاءات غير  المغلق  االجتماع 
الحظر  منطقة  رفضت  بشدة  وألنني  ــن،  األم
أن  استنتجا  وبريطانيا  فرنسا  سفيري  فإن  الجوي 

واشنطن ال تريد أن تفعل شيئا.

لقاء بقيادة أوباما
مبكرا في مساء الثالثاء، خرجت من نقاش مجلس 
شارع  عبر  راجعة  الحاسم  وغير  الملتهب  األمن 
بعثة  في  مكتبنا  إلى  )نيويورك(  أفنيو  فرست 
المناسب لالنضمام  الوقت  المتحدة في  الواليات 
في  والمسؤولين  أوباما  الرئيس  مع  اجتماع  إلى 
مرئي  جماعي  اتصال  عبر  القومي،  األمن  مجلس 
آمن، وانضمت إلينا هيالري باتصال عن بعد من 

فرنسا.
ليبيا  بخصوص  نعمل  ــاذا  م مــوضــوع  كــان 
)األمن  المجلس  في  نناقشه  كنا  الذي  ذاته  هو 
بانتظام  تتحرك  كانت  القذافي  قوات  الدولي(. 
المدن  على  تستولي  الساحل  طول  على  شرقا 
واحدة تلو األخرى من المتمردين، وتطبق الخناق 
أكبر  ثاني  بنغازي،  في  القوي  التمرد  مركز  على 
سكانها،  قتل  توعد  القذافي  ليبيا.  في  مدينة 
الليلة، سنصل  أنفسكم من هذه  محذرا: »جهزوا 

إليكم في خزانة مالبسكم«.

ليست معركتنا
لدينا  ليس  كليا  أنه  على  شددوا  زمالئي  بعض 
ينبغي  فال  ليبيا،  في  قاهرة  وطنية  أمنية  مصالح 
آخر،  أوسطي  شرق  صراع  في  أنفسنا  نورط  أن 
واقع  في  وأنه  معركتنا،  ليست  ليبيا  أن  وأكــدوا 
بنغازي  بأخذ  للقذافي  السماح  تكاليف  فإن  األمر، 
بالمقارنة  الحديدية تعتبر مقبولة  وإعادة قبضته 

مع أخذ زمام المجازفة.
تقع  لم  الجماعية  اإلبادة  أن  من  الرغم  وعلى 
كانت  الواسعة  الوحشية  فــإن  بعد،  ليبيا  في 
والدافع  بالوسائل  القذافي  لوح  حيث  مؤكدة، 
للرئيس  وأكــدت  وشيك.  نحو  على  اآلالف  لقتل 
أوباما أن ال ينبغي أن يسمح بحدوث ما يمكن أن 
فيها  ينظر  لحظة  إنها  رواندا.  من  نسخته  يكون 
ونحن  للقيادة  المتحدة طلبا  الواليات  إلى  العالم 

نغض الطرف.
للواليات  نسبيا  محدودا  عسكريا  التزاما  إن 
نحن  معنى.  ذا  فرقا  يحدث  أن  يمكن  المتحدة 
حظر  منطقة  على  ببساطة  نوافق  أن  ينبغي  ال 
األمم  من  نحتاج  فنحن  جادين،  كنا  لو  الطيران، 
لحماية  اتساعا  أكثر  تفويض  إلــى  المتحدة 
أن  معقولة  فرصة  هناك  أن  وأعتقد  المدنيين، 

نتحصل عليه من مجلس األمن.
وبلهجة  االجتماع،  وأرجأ  غاضبا،  كان  أوباما 
آمرة قال: »سنرجع هنا بعد ساعتين، وحينها أريد 

خيارات حقيقية على الطاولة«.
في هذه األثناء، انتهى في مقر األمم المتحدة 

االجتماع غير الرسمي حول ليبيا دون حسم.

خيارات واقعية
لالجتماع،  القومي  األمــن  مجلس  عــاد  عندما 
ذلك  في  بما  محددة،  واقعية  خيارات  ناقشوا 
الجوي  الدفاع  أنظمة  قصف  أوال  تستلزم  مقاربة 
األجواء،  على  الحصرية  السيطرة  لكسب  الليبي 
الثقيلة:  القذافي  أسلحة  استهداف  بعدها  ويتم 
قوات  وأي  والطائرات،  والمدفعية،  الدبابات، 

ليبية ضخمة تهدد المواقع المدنية.
المختلفة،  النظر  وجهات  استوعب  أن  بعد 
عسكريا  عمال  سيفضل  إنه  قال  أوباما،  تكلم 
بإمكاني   -)1( الشروط:  بعض  تحت  أميركيا 
الحصول على تخويل من مجلس األمن بتفويض 
هيالري  تقنع  أن   -)2( المدنيين.  لحماية  قوي 
المشاركة.  على  للموافقة  العربية  الجامعة  دول 
محدودا.  المتحدة  الواليات  دور  يكون  أن   -)3(
القذافي  دفاعات  سنقتلع  الهجمات،  نبدأ  سوف 
تفوقا جويا، ولكن بعد ذلك على  الجوية وننشئ 
والفرنسيين،  البريطانيين  خصوصا  األوروبيين، 

أن يحملوا الجزء األكبر من الثقل.
في الصباح التالي جئت إلى مقر األمم المتحدة 
النشاط، وبتفويض شديد وكاسح  وأنا في كامل 

على هيئة مسودة قرار جاهزة لالستخدام، حالما 
الكلمة وبكامل  بدأ اجتماع مجلس األمن. طلبت 
الحالة  فداحة  من  يناسبها  وما  العواطف  قوة 

عرضت موقف الواليات المتحدة.

خطبة رايس
في  الماضية  الليلة  أغلب  قضيت  »لقد  وقلت: 
لألمن  وفريقه  رئيسي  مع  اللقاءات  من  سلسلة 
القومي. أنا اآلن جاهزة ألشارككم موقف الواليات 
المتحدة. تصورنا أن الحالة الليبية فظيعة ولدينا 
وقت قليل إلنقاذ حياة الناس. وبعد نقاش كبير، 

قوي  قرار  لدعم  جاهزة  المتحدة  الواليات  فإن 
نظام  ضد  العقوبات  وتغليظ  المدنيين  لحماية 
طيران  حظر  منطقة  ندعم  لن  نحن  القذافي. 
القوات  إليقاف  شيئا  تفعل  لن  التي  ساذجة، 
المحتشدة على األرض، المنطلقة صوب بنغازي.

سوف  ننشده  الـــذي  المتين  بالتفويض 
وأسلحتهم  الليبية  الجوية  الدفاعات  نستأصل 
والطائرات  والمدفعية  الدبابات  مثل  الثقيلة 
هذا  المتقدمة،  الجنود  ــال  أرت نوقف  ــوف  وس
يحتاج إلى أن يكون التفويض تفويضا غير مقيد 

المدنيين. لحماية 

به.  القيام  ننوي  ما  حيال  غموض  أي  أريد  وال 
بريئة.  أرواح  لحماية  جوية  حربا  ستكون  هذه 
لالنضمام  عسكريا  جاهزة  المتحدة  الواليات 
ينقذ  حل  لفرض  الرأي  تشاطرها  التي  الدول  مع 
معنا  التصويت  يمكنكم  لكم.  والخيار  المدنيين، 
آخر  تاريخي  فشل  عن  المسؤولية  تقبلوا  أن  أو 
لهذا المجلس في أن يتصرف لمنع إبادة جماعية 
لفعل  متاحة  الوسائل  تكون  عندما  محتملة، 
ذلك. حكوماتكم يجب أن تقرر على أي جانب من 
التاريخ ستقفون، أما حكومتنا فستكون في جانب 
فعل ذي معنى إلنقاذ المدنيين وسكان بنغازي«.

للخلف  وأنحني  األخيرة  كلمتي  أكمل  أن  وقبل 
الغرفة  حول  بسرعة  فريقي  تحرك  مقعدي،  في 
يوزعون مسودتنا للقرار الذي سوف ينفذ ما قمت 

بوضع خطوطه العريضة.

لبنان أول المؤيدين
بعد  ثوان  لعدة  المجلس صمت مميت  خيم على 
إما  شخص  كل  كان  حيث  الكلمة،  من  انتهائي 
مندهشا وإما مصدوما. كسر لبنان الصمت وأشار 
إلى أنه يتفق مع الخطاب األميركي القوي وحذت 

حذوه بريطانيا.
أرود،  جيراد  نظيري  منذهلة.  كانت  فرنسا 
بالكامل  وليست  معقدة  عالقة  به  ربطتني  الذي 
ودودة بعد، قام معترضا وتساءل: لماذا ترفعون 
تبقون مع منطقة حظر طيران؟  ال  لماذا  السقف؟ 

كان يعتقد أننا كنا نخادع.
وعرضت  فرصة،  أنها  فاستشعرت  روسيا  أما 
تدعو  ببساطة  التي  البديلة،  الخاصة  مسودتها 
كانت  فرض.  آليات  دون  النار  إطالق  وقف  إلى 
وثيقتنا  نص  ــة  إلزاح األخيرة  الدقيقة  مناورة 
انتباه  على  حصلت  الروسية  المسودة  األقــوى. 
أسقطها  معهود  غير  نحو  وعلى  معدوم  أو  قليل 
من  كثير  دون  ــا(  روســي ــدوب  )مــن تشوركين 

المقاومة.
النص  تدعم  أنها  إلى  فرنسا  أشارت  أن  بعد 
األميركي، أيقنت أن األمر انتهى، بمعنى أن القرار 
إضافية،  تغييرات  ثمة  وال  اإلنجاز  إلى  في طريقه 
24 ساعة. وبنهاية  التصويت عليه خالل  ويمكن 
المجلس  أعضاء  آراء  فريقي  عرف  عندما  اليوم 
أصوات  تأمين  من  الهدف  مرمى  على  كأننا  بدا 
األغلب  وفي  دائما  كانتا  والصين  روسيا  كافية. 
من  به  المفوض  اإلنساني  للتدخل  كراهية  على 

األمم المتحدة، اآلن هما في محل شك.

رفض أفريقي
خاص  انجذاب  لديهما  ليس  والصين  روسيا 
أميركا  تكون  أن  في  ترغبان  ال  ولكن  للقذافي، 
القوة.  باستخدام  يتعلق  ما  في  السراح  مطلوقة 
نيجيريا  األعــضــاء:  الثالث  األفريقية  والـــدول 
مضمونة،  غير  كانت  أفريقيا  وجنوب  والغابون 
من  طويال  استنفع  األفريقي  االتحاد  أن  باعتبار 
عسكريا  تدخال  يروا  أن  وكرهوا  القذافي،  عطايا 
عن  عوضا  عربية،  قوات  مع  أفريقيا  في  أميركيا 
دعم جهود عسكرية ودبلوماسية تقودها أفريقيا.

أنهما  واضحتين  كانتا  والــبــرازيــل  ألمانيا 
إلى  األقل  على  احتجنا  التصويت.  عن  ستمتنعان 
للتصويت  األعضاء  من  عشر  خمسة  من  تسعة 
حق  حملة  األعضاء  من  اعتراض  وال  بـ»نعم«، 

النقض.
فرنسا(  )مندوب  جيرارد  عقد  الليلة،  تلك  وفي 
الخمس  العضوية  دائمة  الدول  لسفراء  اجتماعا 
توقيت  لمناقشة  الفرنسية،  البعثة  مقر  في 
مندوب  سحبني  المقبلة.  والخطوات  التصويت 

وأنا  انفراد،  على  لنقاش  جانبا  روسيا، تشوركين، 
تؤشر  ال  وبالمطلق  األغلب  في  موسكو  أن  أعلم 
النصوص  على  تصويتها  سيكون  كيف  مقدما 

الخالفية.
أن  المفرطة  لغرابته  كذلك  أدهشني  مــا 
الروس تحت قيادة الرئيس ميدفيديف يسمحون 
الذي  بالمرور،  كهذا  قوي  قرار  لمثل  بسهولة 
ولفرض  القوة  الستعمال  مطلقا  تفويضا  يمنحنا 
توريدات  على  استثنائي  بشكل  صارمة  عقوبات 

الليبية. األسلحة 
أننا  على  يــراهــنــون  ــروس  الـ أن  وتكهنت 
أننا  سنغوص في مأزق ليبيا. خمنت أنهم تخيلوا 
نرتكب خطأ هائال وهم قرروا إعطاءنا حبال يكفي 
بوتين  فالديمير  أن  أو  أنفسنا،  لنشنق  بالضبط 
رئيسه  أعطى  قد  روسيا-  وزراء  رئيس  -وكــان 
مكانه  يأخذ  سوف  الــذي  ميدفيديف،  ديمتري 

السنة المقبلة، حبال كافيا لشنق نفسه.
الممانعين فيما  أرسلت تقريري لواشنطن بأن 
تصويتهم  إلى  نحتاج  الذين  األفارقة،  هم  يبدو 
األصوات  عتبة  اجتياز  يمكننا  حتى  القرار  لصالح 
نجحنا  إذا  مشكلة  تكن  لم  الغابون  التسعة.  
وببعض  ربما  نيجيريا  أن  وإحساسي  نيجيريا  مع 
الجهد ستكون في متناول اليد. نجح مساعد وزير 
كارسون،  جوني  األفريقية،  للشؤون  الخارجية 
جلب  في  كلينتون  عهد  في  السابق  ومساعدي 

دعم نيجيريا.
بالنظر  مشكلة  كانت  أفريقيا  جنوب  أن  غير 
الثوري  النفور  وكذلك  المعهود،  انفعالها  إلى 
في  الغربي  التدخل  من  الحاكم  الوطني  للمؤتمر 
يكون  أن  تقرر  قد  التصويت  وألن  القارة.  شؤون 
مارس،   17 الخميس  ليوم  المتأخر  المساء  في 
أفريقيا  جنوب  برئيس  أوباما  الرئيس  اتصل  فقد 
جاكوب زوما، يلح عليه ويضغط في طلب دعمه.

 طاقم مجلس األمن القومي أخبروا فريقي أن 
ولكن  إيجابي،  رد  على  حصل  بأنه  أحس  أوباما 

زوما لم يكن واضحا.

فرحة بنغازي بالتصويت
عشرة  فإن  التصويت  إلى  الدعوة  بدأت  عندما 
القرار  دعموا  األفارقة  جميع  فيهم  بمن  أعضاء 
والبرازيل  والهند  والصين  )روســيــا  وخمسة 

امتنعوا. وألمانيا( 
صنعت،  فقد  بـ»نعم«،  للتصويت  يدي  رافعة 
ليبيا. كان  أخذت شهرتها في  دون قصد، صورة 
الوقت ليال في ليبيا في ختام جلسة مجلس األمن، 
التصويت  بعد  بانفعال  الليبي  السفير  تعقبني 
مباشرة  صورة  شارك  ثم  ويشكرني،  ليحتضنني 
يهتفون  بنغازي  في  ضخم  لحشد  هاتفه  على 
سترتي  فــي  صــورتــي  بالتصويت.  ويحتفلون 
أتفحص  بـ»نعم«  للتصويت  يدي  رافعة  الخضراء 
أننا  للتحقق  الضخمة  الدائرية  المجلس  طاولة 
حصلنا على األصوات المطلوبة تم عرضها مرات 
الرئيسية  الساحة  في  كبيرة  شاشة  على  ومرات 

في بنغازي.
المتحدة وعملت  األمم  على تصويت  تحصلت 
األبيض  البيت  طلبها  التي  الصحفية  الترتيبات 
في  كلينتون  الخارجية  وزيرة  نجحت  أعقابه.  في 
واإلمارات.  قطر  خصوصا  يشاركون  العرب  جعل 
نيكوال  الفرنسي  الرئيس  إلــى  تحدث  أوباما 
ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون 
العسكري  الثقل  بتحمل  التزامهما  على  وتحصل 
القذافي  حذر  أوباما  تحققت.  الشروط  األكبر. 
لكن  بنغازي  إلى  تقدمه  يوقف  بأن  المأل  على 

استمر. القذافي 

جمدت الواليات المتحدة أكثر من 30 مليار دوالر على هيئة 
أصول حكومية

 البيت األبيض كان يفضل في البداية أن يفرض القذافي قبضته 
الحديدية على بنغازي على أن يتخذ قرارا قد يعتبر »مجازفة«

أوباما اتصل برئيس جنوب أفريقيا يلح عليه لتوافق بالده على 
قرار مجلس األمن

االتحاد اإلفريقي دافع عن القذافي بسبب »العطايا« وروسيا 
والصين لم يرغبا في انفراد أميركا باستخدام القوة

عشرة أعضاء من بين 15 عضوا في مجلس األمن دعموا 
القرار بمن فيهم األفارقة 

في مذكرات سوزان رايس:

القاهرة - الوسط

العسكري  التدخل  بخصوص  األمن  مجلس  قرار  يكن  لم 
 ،2011 17 مارس  في ليبيا، الذي جرى التصويت عليه في 
سهال على اإلطالق وإنما صعب، إلى الحد الذي دفع سفيرة 
إلى  رايس،  سوزان  سابقا،  المتحدة  األمم  لدى  واشنطن 
صداعا  القرار  إصدار  كواليس  وشكلت  بـ»العذاب«.  وصفه 
في رأس إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، التي لم تتبن موقفا 
البيت  في  الموظفين  كبار  اختلف  إذ  الفترة،  هذه  في  ليبيا  إزاء  واضحا 
من  بعضهم  حذر  حين  ففي  تبنيه؛  يمكن  الذي  الموقف  حول  األبيض 
خطورة التدخل في بلد مسلم ثالث، بعد العراق وأفغانستان، شدد آخرون 
على ضرورة التدخل لكي تجد واشنطن لنفسها موقعا في الشرق األوسط 
لنفسها على  ولترسم صورة  العربي«،  »الربيع  بانتفاضة  المتأثر  الجديد، 
أنها »منقذ سكان مدينة بنغازي المهددين تحت وطأة القذافي«. لصعوبة 
التصويت على القرار، الذي حمل رقم 1973، وسمح بفرض عقوبات على 

ليبيا ونظام العقيد معمر القذافي، فإن أوباما سعى شخصيا لزيادة عدد 
وهاتف  العقوبات،  وتغليظ  ليبيا  في  بالتدخل  األميركي  المقترح  مؤيدي 
عليه  وألح  زوما،  جاكوب  أفريقيا  جنوب  رئيس  بنفسه  األميركي  الرئيس 
رفض  مع  األمن؛  مجلس  داخل  عليه  التصويت  أثناء  القرار  بالده  لتدعم 
وجنوب  ونيجيريا  الغابون  من  كل  قبل  من  ال سيما  البداية،  في  أفريقي 

أفريقيا التخلي عن القذافي.
وبالفعل، انتهى التصويت كما رسمت له الواليات المتحدة، عشر دول 
من بين خمس عشرة وافقت على المقترح األميركي؛ بينما امتنعت خمس 
دول عن التصويت. كواليس التصويت كشفته سفيرة واشنطن لدى األمم 
المتحدة، سوزان رايس، التي شغلت الحقا منصب مستشار األمن القومي 
بعنوان  فصل  فيها  ورد  التي  المذكرات  وهي  أوباما،  الرئيس  إدارة  في 
والباحث  الكاتب  الفصل،  نيويورك«، وترجم هذا  إلى  العربي جاء  »الربيع 

الليبي علي جماعة، وتعرضه »الوسط« بإيجاز.... وإلى المذكرات:

• سوزان رايس مع مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة عقب التصويت على القرار

• أوباما يصافح القذافي 

»أرشيفية« • مجلس األمن في جلسة سابقة تناقش الوضع في ليبيا                       
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مواطنون قالوا إنها تعود إلى مهاجرين غير شرعيني

دعوات لرفض املساس بأمن الزاويةعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي صبري جبران الكرغلي لـ»الوسط«:

الجثث املجهولة في أودية بني وليد مشكلة تتفاقم.. ومطالب شعبية بالحل

تداول مصطلحات مثل »مدرب دولي« و»أكاديمية« 
دون حق من أعمال الغش والتدليس

مشكالت البلديات على مائدة 
وزير الحكم املحلي

ـ»مخالفتها القواعد« إغالق 3 مخابز في طبرق ل

من بين تالل المشكالت التي تحاصر الليبيين 
من كل ناحية، تبرز في بني وليد مشكلة باتت 
الجثث  انتشار  وهي  أال  مؤرقة،  ظاهرة  تمثل 
بشكل  المدينة  أودية  في  الهوية  مجهولة 
أزعج األهالي، الذين يعانون قائمة طويلة من 
واقتصاديا  أمنيا  كافة؛  الصعد  على  األزمات 

واجتماعيا.
العاملين  وبعض  المواطنين  حديث  وفق 
المعنيين  من  األهلي  العمل  مجال  في 
األمر  أن  لـ»الوسط«  أوضحوا  بالمشكلة، 
مرشح للتفاقم، في ظل غياب أي دور ألي جهة 
أن  إلى  مشيرين  الملف،  إزاء  قانونية  رسمية 
جهاز الهجرة غير الشرعية وغيره من األجهزة 

عضو  بالتدخل.  مطالبون  المدينة  في  األمنية 
وليد،  بني  مدينة  في  لإلغاثة  السالم  جمعية 
هيثم بن المة، يقول إن إحصائية عدد الجثث 
 2019 يناير  شهر  بداية  منذ  عليها  عثر  التي 
جثة   86 بلغت  نوفمبر  شهر  نهاية  ولغاية 
هي  »الجمعية  المة:  بن  ويضيف  مجهولة. 
الملف  هذا  وتتابع  تهتم  التي  الوحيدة  الجهة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  إحدى  باعتبارها 
والتطوعية،  األمنية  الجهات  كل  غياب  في 
بني  فرع  الليبي  األحمر  الهالل  رأسها  وعلى 
وليد، الذي لم يقدم أي شيء في ملف الهجرة 
غير الشرعية«. وأوضح: »جمعية السالم تعمل 
بظروف وإمكانات بسيطة جدا دون أي دعم ال 
من الجهات المحلية وال الدولية«، مطالبا كل 
حلول  وضع  أجل  من  معهم  الوقوف  الجهات 

لهذه المشكلة الكبيرة.

هي  المشكلة  »هذه  المة:  بن  وواصل 
إلى  التعرف  الصعب  من  أنه  خصوصا  األكبر 
إلى  باإلضافة  عليها،  العثور  يتم  التي  الجثث 
الدفن،  يتم  لكي  الجثة  ديانة  معرفة  صعوبة 
بواسطة  عليها  العثور  جرى  الجثث  ومعظم 
أحد  في  ملقاة  يجدونها  الذين  المواطنين 
مكب  مع  يتواصلون  حيث  بالمدينة،  األودية 
ونحن  لإلبالغ،  بالجمعية  الجثث  انتشال 
وليد  ببني  األمن  مديرية  مع  نتواصل  بدورنا 
ونيابة بني وليد ومستشفى بني وليد إلتمام 

اإلجراءات القانونية«.
الجثث  »غالبية  السالم:  جمعية  عضو  وقال 
التي يتم العثور عليها في بني وليد تكون في 
أطراف وضواحي المدينة واألودية مثل وادي 
الشركة  من  بالقرب  ميمون،  ووادي  فدراج، 
الصينية شرق بني وليد، والمرجح أنها تسقط 

من سيارات تجار الهجرة غير الشرعية«.
اإلعالمي  المكتب  مدير  يقول  جانبه،  من 
التويجر:  حاتم  العام،  وليد  بني  بمستشفى 
نتيجة  الجثث  هوية  إلى  التعرف  يمكن  »ال 
الجثة  من  عينة  أخذ  يتم  لكن  أحيانا،  تحللها 
النووي  الحمض  فحص  إلجراء  الشعر  من 
للتواصل  وأرشفتها  الجثة  تصوير  إلى  إضافة 
»يوجد  التويجر:  أكد  كما  أحيانا«.  أهلها  مع 
في دار الموتى بمستشفى بني وليد نحو ست 
جثث مجهولة تنتظر عملية الدفن في المقبرة 
التي  الهوية  المجهولة  بالجثث  الخاصة 
وبنسبة  لإلغاثة،  السالم  جمعية  خصصتها 
البشرة  ذوي  من  أفريقية  الجثث  تكون   90%

السمراء«.
األطباء  أحد  قال  نفسه،  السياق  في 
بالمدينة، الدكتور أيمن أبو لبيدة، إنه يخشى 

من انتشار بعض األمراض التي قد تتناقل عن 
انتشالها  التي لم يتم  المتحللة،  الجثث  طريق 

بعد فترة من الزمن.
وطالب أبو لبيدة الجهات الرسمية واألمنية 
األمنية  والبوابات  األمن  تفعيل  بالمدينة 
وليد،  بني  أودية  في  تتجول  دوريات  وإقامة 
خصوصا طريق النهر التي يسلكها تجار البشر 
عن  تساءل  كما  الليبي.  الجنوب  إلى  للذهاب 
عبر  والمشايخ  والوعاظ  األوقاف  مكتب  غياب 
إطالق  األوقاف  مكتب  مطالبا  الدينية،  المنابر 
هذه  تتناول  جمعة  خطبة  وتوحيد  حملة 
الظاهرة وعقوبة تجار البشر الذين ال يراعون 

ذمة وال ضميرا.
وأعيان  حكماء  إن  قائال  لبيدة  أبو  وواصل 
اإلعالم  غياب  إلى  باإلضافة  غائبون،  المدينة 
في  التحدث  وليد عن  بني  المحلي في مدينة 

هذه الظاهرة التي تشكل حمال وثقال كبيرين 
على أهالي المدينة، حسب قوله.

أحد  حسام،  محمد  طالب  جانبه،  ومن 
المحليين  المسؤولين  وليد،  بني  مثقفي 
القوانين  فعليا  تطبق  أن  الدولية  والمنظمات 
عدة  في  ينشطون  الذين  البشر  مهربي  على 
ال  لـ»الوسط«:  وأضاف  ليبية.  ومناطق  مدن 
جثة  بوجود  ونسمع  إال  يوم  علينا  يمر  يكاد 
ملقاة في أحد األودية المنتشرة في بني وليد.

من  تتساقط  الجثث  هذه  حسام:  وتابع 
ممتلئة  تكون  التي  البشر  مهربي  سيارات 
وأحيانا  قانوني،  غير  بشكل  بالمهاجرين 
وجود  أماكن  بعض  من  الجثث  هذه  تكون 
في  يرمى  المهاجر  وفاة  فبعد  المهاجرين، 
فيه  تنشط  ال  طريق  أقرب  أو  واد  أقرب 

السير. حركة 

والتي  الشائعة  المصطلحات  بعض  هناك 
يخص  فيما  فمثاًل  للعامة  توضيح  إلى  تحتاج 
الكلمة  فأصل  أكاديمي،  كلمة  أو  مصطلح 
قاموس  في  اإلنجليزية  اللغة  في  موجود 
ُيعّرف  والذي  اإلنجليزية  للغة  كامبريدج 
منظمة  بأنها   )Academy( األكاديمي  كلمة 
والفن  العلم،  وتطوير  حماية  ألجل  صممت 
آخر  بمعنى  الكلمة  استخدمت  أيضا  واللغات. 
لها  وهذه   ،)School( المدرسة  على  للداللة 
مفهومان: المدرسة بمعنى المبنى أو الكيان 
بمراحلهم  والطالب  التالميذ  يحتضن  الذي 
الفكري  الطرح  وهو  اآلخر  والمعنى  المختلفة، 
التخصصي في مجال معين. كما تم استخدام 
كلمة أكاديمي للداللة على الشخص المنتمي 
الكلمة شائعة  العالي، فأصبحت هذه  للتعليم 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن  العلمي  الوسط  في 
المؤسسات  انتشار  زيادة  مع  مضى خصوصاً 
المؤهالت  على  الحصول  وسهولة  التعليمية، 
والدكتوراه،  الماجستير  درجة  مثل  العلمية 
التعليمي  للمجال  العامة  من  العديد  وانتماء 
وهم في الواقع أبعد ما يكون عن هذا المجال.

كما أن هناك استخداما آخر لكلمة أكاديمي، 
التخصصي  المادي  الكيان  أو  المؤسسة  وهي 
والمؤسسات  اإلصالحية،  المؤسسات  مثل 
وأكاديمية  الفندقة  وأكاديمية  الحكومية، 

الطيران واألكاديمية العسكرية وهكذا.
وفي ذات السياق، نالحظ أعدادا غير قليلة 
حساب  على  الموفدين  الليبيين  الطالب  من 
في  درسوا  الموفدين  وغير  الليبية  الدولة 
ذات  ليبيا  خارج  ومعاهد  وكليات  جامعات 
تراتيب متدينة في التقييم العالمي للجامعات 
إلى  تأتي  عليا  علمية  شهادات  العالم.  في 
فتتفاجأ  للمعادلة شهرياً  الجودة  مركز ضمان 
المؤسسات  تلك  من  قليلة  غير  أعدادا  بأن 
جامعة  مستوى  من  حتى  أقل  هي  التعليمية 
بنغازي والجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، 
بطريقة تطرح تساؤال مستحقا عن مدى جدوى 

الدراسة في مثل تلك المؤسسات التعليمية.
ربحية  معاييرها  تجارية  تعليمية  مؤسسات 

ظاهرة جديدة تشهدها ليبيا مؤخًرا، 
مسرحها الفتات دعائية، ومنشورات متداولة 

على عديد الصفحات على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك. تتمثل تلك الظاهرة في 

ما يسمى باألكاديميات، من دون استيفاء 
شروطها، وإطالق صفة »مدرب دولي«، على 

أشخاص بعينهم، دون معايير واضحة.
وفي محاولة لفهم معاني بعض المصطلحات 

التي تتردد في إطار تلك الظاهرة، كان 
لـ»الوسط« الحوار التالي مع عضو هيئة 
التدريس بجامعة بنغازي الدكتور صبري 

جبران الكرغلي.
بداية حدثنا عن فوضى المصطلحات وسوء 

االستخدام للمصطلحات التعليمية.

التي  للمشكالت  حلول  وضع  أمل  على 
المحلي  الحكم  وزير  ناقش  تواجهها، 
ميالد  الدكتور  الوفاق  بحكومة  المفوض 
الديوان  لشؤون  الوزارة  ووكيل  الطاهر، 
مع  األحد،  صالح،  صكلول  صالح  المهندس 
ومسالتة  وزليتن  مصراتة  بلديات  عمداء 

والزاوية سير عمل البلديات.
من  لشرح  االجتماع  خالل  الوزير  واستمع 
عمداء البلديات حول »المشكالت التي تواجه 
العمل البلدي والبلدية بشكل عام في مختلف 
بيان منشور على صفحة  القطاعات«، حسب 

وزارة الحكم المحلي على موقع »فيسبوك«.
الماضي،  في سبتمبر  بحث  الطاهر،  وكان 
مع نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم 
لدى  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المتحدة 
إدارة  البلديات في  الحلو، دور  ليبيا، يعقوب 
باقي  مع  ليبيا،  لها  تتعرض  التي  األزمات 
التخفيف  لمحاولة  الفاعلة؛  المحلية  الجهات 
من آثار هذه األزمات، خاصة على المواطنين 

النازحين من الحرب على حدود طرابلس.
وأعيان  عمداء  أكد  قريب،  سياق  في 
»رفضهم  الغربية  المنطقة  بلديات  وحكماء 
بأمن  مساس  ألنه  الزاوية؛  بأمن  المساس 
أهمية  من  لها  لما  كاملة؛  الغربية  المنطقة 
مدن  مع  االجتماعية  وللروابط  اقتصادية، 
الساحل والجبل وليبيا عامة«. جاء ذلك خالل 
اجتماع في بلدية الزاوية بدعوة من عميدها 
جمال عبدالناصر، الذي حضره أيضًا ممثلون 
عن المجالس العسكرية في مناطق الساحل 
صفحتها  على  البلدية  بيان  حسب  والجبل، 

»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 
األحد. وقال عبدالناصر: »إن االختراقات التي 
تتعرض لها الزاوية ال يراد بها المدينة فقط، 
وإنما هي محاولة مبدئية للدخول إلى باقي 
المدن« في المنطقة الغربية. وأعلنت القوات 
الماضي،  السبت  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
كانت   »23 ميغ  نوع  حربية  »طائرة  إسقاط 
قائدها،  وأسر  الزاوية،  سماء  في  تحلق 
االتصال  فقدان  العامة  القيادة  أكدت  ثم 
الطيار عامر  اللواء  بالطائرة، واحتجاز قائدها 

العرفي في المدينة.

توصيات االجتماع
الحاضرون  أكد  االجتماع،  نهاية  وفي 
جغرافيًا  مرتبط  الغربية  المنطقة  »أمن  أن 
»احترام  إلى  داعين  ومصلحيًا«،  واجتماعيًا 
بين  ُأبرمت  التي  والمواثيق  العهود  كافة 
في  وشددوا،  الغربية«.  المنطقة  بلديات 
عنصر  ألي  يسمحوا  »لن  أنهم  على  بيان، 
بالمساس بأمن المنطقة، وبث الفرقة وشق 
»صد  بأهمية  منوهين  االجتماعي«،  النسيج 
الهجوم على العاصمة، وتجريم كل من قاد 
ذلك  في  بما  )فيه(  وساعد  ونفذ  وخطط 
»صمت  البيان  واستنكر  الخارجية«.  الدول 
أمام  المتحدة  األمم  وبعثة  الدولي  المجتمع 
على  االعتداء  جراء  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
طرابلس والمدن األخرى«، مطالبين »النائب 
العام والمدعي العام العسكري، بفتح قضايا 
ويسهم  البالد،  بأمن  عبث  من  ضد  جنائية 

في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة الغربية«.

لبلدية طبرق  التسييري  المجلس  رئيس  أمر 
فرج بوالخطابية، األربعاء، بإغالق ثالثة مخابز 
في البلدية لمخالفتها وعدم اتباعها القوانين 
واللوائح المعمول بها من قبل جهاز الحرس 

البلدي ومراقبة االقتصاد في البلدية.
إلى  تصريح  في  بوالخطابية  وقال 
»الوسط« إنه أثناء مروره صباح األربعاء عند 
مفاجئة  تفتيش  بحملة  قام  للعمل  توجهه 
على عدة مخابز بأحياء باب درنة واألندلس 
مخابز  ثالثة  هناك  أن  و»تبين  والمصطبة، 

غير مرخصة ومخالفة«.
العمالة  »بعض  أن  بوالخطابية  وأوضح 
صحية  شهادات  تملك  ال  المخابز  هذه  في 

أو رخصا لمزاولة النشاط، أو أن المخبز غير 
الحرس  لجهاز  أوامرنا  أعطينا  لهذا  نظيف، 

البلدي بقفلها«.
التصدي  على  بالعمل  بوالخطابية  وتعهد 
المخابز  كل  وإغالق  والخروقات  للمخالفات 
العامة  النظافة  من  »بدًءا  المخالفة 
والشهادات الصحية والرخص، وانتهاء بوزن 

وسعر رغيف الخبز«.
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وحمل 
الحرس  لجهاز  الكاملة  المسؤولية  طبرق 
عمل  متابعة  بضرورة  طالبه  الذي  البلدي، 
المخابز داخل بلدية طبرق بشكل أكبر، التي 

يزيد عددها على 100 مخبز.

أكثر منها علمية، وقد انتقلت العدوى لألسف 
للجامعات  المفزع  االنتشار  مع  الليبي  للداخل 
الدولة  مستوى  على  والمعاهد  والكليات 
والتقييم  المتابعة  آليات  غياب  مع  الليبية، 

والتقويم من قبل الجهات المعنية.
اعتراف  لديها  ليس  تعليمية  مؤسسات 
محلي رسمي إذ ليس لديها إذن مزاولة من 
الجهات المختصة، ولم تتحصل على االعتماد 
ضمان  مركز  من  البرامجي  وال  المؤسسي 
التعليم،  نشاط  بممارسة  وتقوم  الجودة، 
شهادات  وتمنحهم  طالب  بتخريج  وتقوم 

وألقاب تم إفراغها من محتواها.
● وماهي شروط استخدام اسم األكاديمية؟

األكاديمية  فإن  العلمي  للتعريف  وفقًا 
التدريب  أو  التعليم  نشاط  تمارس  مؤسسة 
أو كليهما، وحين يتم إنشاؤها البد أن يكون 
االختصاص  جهة  من  رسمي  ترخيص  لها 
وتخضع  ورسالة،  ورؤية،  أهداف  وضع  مع 
مثل  محددة  جهة  من  والتقويم  للتقييم 
أو  الخاص،  التعليم  إدارة  أو  التعليم،  وزارة 
مركز ضمان الجودة أو وزارة العمل أو وزارة 
أي  أو  الطبية  التخصصات  مجلس  أو  الصحة 
عالقة  ذات  خارجية  أو  داخلية  أخرى  جهة 

والتقييم. بالمنح 
● من يقوم بتقييم المؤسسات األكاديمية؟

الوحيدة  الجهة  هو  الجودة  ضمان  مركز 
المؤسسات  وتقويم  بتقييم  المخولة 
التعليمية  المؤسسة  حصول  فبعد  التعليمية، 
الخاص  التعليم  إدارة  من  المزاولة  إذن  على 

التقدم  ضرورة  مع  نشاطها  مزاولة  في  تبدأ 
سنة  خالل  المبدئي  المؤسسي  لالعتماد 
تتقدم  ثم  المزاولة،  إذن  على  حصولها  من 
لالعتماد البرامجي المبدئي خالل سنتين على 
المؤسسي  االعتماد  على  من حصولها  األكثر 

المبدئي.
تم  2013م  عام  في  أنه  إلى  اإلشارة  وأود 
تكليف لجنة من مركز ضمان الجودة طرابلس 
العامة  للجامعات  المؤسسي  التقييم  إلجراء 
في ليبيا وتبين حينها أنها جميعًا تعاني من 

مشاكل كثيرة في البنية المؤسسية.
● هل من الضروري أن يكون هناك توافق 

بين االسم والمحتوى؟
طبيعي جدًا أن يكون االسم له دالالته ففي 
والعالمة  االسم  في  يشترط  التسويق  علم 
توضح  التي  دالالتها  لها  تكون  أن  التجارية 
المنطق  وبنفس  الخدمة.  أو  السلعة  معالم 
فعندما نتحدث عن مؤسسة أكاديمية معينة 
يتوافق  اسم وشعار  لها  يكون  أن  فالبد من 
مع نوع وشكل طبيعة الخدمات التي تقدمها. 
يعني  فهذا  األمريكية  الجامعة  نقول  فعندما 
أنها جامعة أمريكية الجنسية ببرامج تعليمية 
يقوم  ومن  األمريكي،  التعليمي  النظام  تتبع 
من  هم  ربما  التعليمية  البرامج  هذه  بتنفيذ 
وعندما  وهكذا...  األمريكية  الجنسية  حملة 
يشير  فهذا  الليبية  األمريكية  الجامعة  نقول 
تعليميا  نظاما  تتبنى  الجامعة  هذه  أن  إلى 
اللغة  واعتماد  التوأمة  أنظمة  وفق  مشتركا 
أطقم من  وجود  مع  للدراسة  لغًة  اإلنجليزية 

أعضاء هيئة التدريس المحلي واألجنبي تعمل 
سويًا لتقديم خدمات التعليم أو ما شابه ذلك 

من أنشطة تعاون مشترك.
الموافقة  تكون  أن  المفترض  أليس من   ●

على االسم من مركز ضمان الجودة؟
من  تكون  أنها  يفترض  وهذه  نعم 
إال  الجودة  ضمان  مركز  اختصاصات  ضمن 
المؤسسات  من  العديد  وجود  يالحظ  أنه 
التعليمية والتدريبية التي أطلقت على نفسها 
أسماء وألفاظ وشعارات ال تتوافق مع طبيعة 
لم  أنه  كما  بتقديمها،  تقوم  التي  الخدمات 
لضبط  بالخصوص  رسمية  جهة  أي  تتحرك 
لتصنف  ترتقي  التي  الممارسات  هذه  مثل 

ضمن أعمال التدليس والغش.
لألسماء  معينة  دالالت  يشترط  هل   ●

والشعارات؟
عن  نتحدث  فحين  ذلك،  من  البد  قطعًا، 
المستوى  عن  يختلف  فهو  الدولي  المستوى 
فهذه  والمحلي،  واإلقليمي،  العالمي، 
مدلوالتها  لها  والمسميات  المستويات 
قبل إطالق تسميات  يتم مراعاتها  أن  ويجب 
المؤسسات  أسماء  على  ورنانة  فضفاضة 

التعليمية والتدريبية.
لقب  بنغازي  مدينة  في  مؤخرًا  انتشر   ●
يغادر  لم  منهم  كثير  بينما  دولي«  »مدرب 
ليبيا أساسًا، وال يتحدث أي لغة أجنبية خالف 

اللغة العربية. فما تعليقك على هذا القول؟
التدريب أساسًا  كما هو معلوم فإن غايات 
مراكز  وهناك  البشرية،  المهارات  بناء  هي 
أيضًا  البشري.  والتطوير  للتدريب  متخصصة 
يجب مالحظة أن المدرب هو شخص يختلف 

عن األستاذ األكاديمي.
مهارات  األكاديمي  يجمع  أن  يحصل  وقد 
ليس  ولكن  التعليم  مهارات  مع  التدريب 
على  لألكاديمي حصوله  يشترط  إذ  العكس، 
ما  أو  دكتوراه  أو  )ماجستير  العلمي  التأهيل 

يعادلهما(، وال يشترط ذلك في المدرب.
 International( دولي  مدرب  نقول  فعندما 
خضع  المدرب  هذا  أن  يعني  فهذا   )Trainer
لبرنامج تدريبي معين، وتحصل على شهادة 
معتمدة  تدريبية  مؤسسة  من   )Certificate(
التدريب  نشاط  بممارسة  لها  ومرخص 
أو  األمريكي  التدريب  قانون  تحت  الدولي 
األوروبي مثاًل، ومن ثم فهو مخول بممارسة 
نشاط التدريب الدولي في تخصص معين ال 
يتعداه، فال تكون الشهادة عامة تستخدم في 

كل المجاالت التدريبية.
● ماهو دور مركز ضمان الجودة فيما يتعلق 

بشق التدريب؟
مركز  فإن  إنشائه،  لقرار  ووفقًا  رسميًا 
المعنية  القانونية  الجهة  هو  الجودة  ضمان 
واالعتماد  والتقويم  التقييم  بعملية 
للمؤسسات التعليمية والتدريبية معًا، إال أنه 
العتبارات كثيرة يطول شرحها لم يتم الولوج 
التدريب،  األساسي ومجال  التعليم  في مجال 
التعليم  مؤسسات  على  فقط  التركيز  وتم 
التي  بالتحديات  ملىء  المجال  وهذا  العالي، 
الكثير  وهناك  إنشائه.  منذ  المركز  يواجهها 
مجال  في  والمصطلحات  المفاهيم  من 
إيضاحها  من  البد  والتي  والتدريب  التعليم 
جيد  بشكل  حولهم  مايدور  لفهم  للعامة 
خصوصًا مع ترهل حال مؤسسات الدولة منذ 

ما يقرب من عقٍد من الزمن.

بني وليد - الصغير الحداد:

● خالل دفن إحدى الجثث● سيارة تحمل جثة أحد المجهولين

● عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي صبري جبران الكرغلي

حوار وتصوير - ابتسام اغفير:

● اجتماع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميالد الطاهر مع عدد من عمداء البلديات
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● رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوتسي ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر أثناء تالوة مواد االتهام في الكونغرس  ● الرئيس األميركي دونالد ترامب

ترامب وصفها بأنها مثيرة للسخرية

في محاولة إلنهاء حرب عمرها 5 سنوات

الرئيس األميركي في مواجهة اتهامات بإساءة استخدام السلطة
دونالد  األميركي  الرئيس  عزل  معركة  دخلت 
كشف  إذ  الثالثاء،  جديدة،  مرحلة  ترامب، 
الديمقراطيون الئحتي اتهام ضده تقومان على 
إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، 
وفي حال تبنيهما عبر التصويت في جلسة عامة 
المقبل،  النواب يرجح أن تعقد األسبوع  لمجلس 
سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ األميركي 

يوجه إليه الكونغرس تهمة.
ومن غير المتوقع أن يقود ذلك نحو عزله، إذ 
الذي  الشيوخ  مجلس  على  الجمهوريون  يهيمن 

سيكون مكلفا محاكمته، حسب »فرانس برس«
القضائية  اللجنة  رئيس  نادلر،  جيري  وقال 
بمجلس النواب حيث الغالبية للديمقراطيين، إن 
يخون  عندما  لكن  العامة.  بثقة  يحظى  »رئيسنا 
بذلك  فإنه  البالد،  فوق  نفسه  ويضع  الثقة  تلك 
ديمقراطيتنا  ويعرض  للخطر،  الدستور  يعرض 

للخطر ويشكل تهديدا ألمننا القومي«.
لجنة  رئيس  شيف،  آدم  قال  جهته،  من 
طوال  التحقيقات  على  أشرفت  التي  االستخبارات 
المستمر  ترامب  استخدام  »سوء  إن  شهرين، 
للسلطة« لم يترك للديمقراطيين أي خيار. وعلق 
وندد  للسخرية«،  »مثيرة  االتهامات  أن  ترامب 

مجددا بما يعتبره »مطاردة« ضده.
البيت  باسم  المتحدثة  قالت  جانبها،  ومن 
»ينتظر  الرئيس  إن  غريشام،  ستيفاني  األبيض 
سوء«.  أي  يرتكب  لم  ألنه  تام  بشكل  يبرأ  أن 
ويشدد دونالد ترامب على أنه لم يقم بأي عمل 
سيئ، ويندد بـ»مهزلة« يقودها الديمقراطيون، 
الهزيمة  إلحاق  عن  عاجزون  له-  -وفقا  ألنهم 

أن  غريشام  وأضافت  االقتراع.  صناديق  في  به 
هذا اإلجراء »محاولة بائسة إلطاحة إدارة ترامب 
كان  فوزا  أعطت  التي   »2016 انتخابات  ونتائج 

مفاجئا للرئيس األميركي الحالي.
وكان الديمقراطيون أطلقوا في نهاية سبتمبر 
بعدما  األميركي،  الرئيس  ضد  العزل  إجراءات 

أخذوا علما بأنه طلب من أوكرانيا التحقيق بشأن 
تخوله  التي  الجيدة،  الحظوظ  بايدن صاحب  جو 
في  ترامب  ومواجهة  الديمقراطي  الحزب  تمثيل 

االنتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية 2020.
استخدام  أساء  بأنه  ترامب  المعارضة  وتتهم 
تجميد  عبر  خصوصا  غاياته،  لتحقيق  السلطة 

نزاعا  تواجه  التي  ألوكرانيا،  عسكرية  مساعدة 
انفصاليين مقربين من روسيا. وأكد  مسلحا مع 
وضغط  أوكرانيا  من  طلب  »الرئيس  أن  نادلر 
الرئاسية  انتخاباتنا  في  التدخل  أجل  من  عليها 
القومي،  األمن  انتهك  بذلك  وهو   ،2020 في 
للشعب  قسمه  وخرق  االنتخابات،  نزاهة  وقوض 

من  عددا  أمر  األبيض  البيت  وكان  األميركي«. 
لطلبات  االستجابة  بعدم  الرئيس  مستشاري 
مجلس  أمام  مستندات  عرض  وعدم  المثول 
دستوري«.  »غير  التحقيق  أن  اعتبر  كما  النواب، 
ما  أن  لترامب،  قديم  خصم  وهو  نادلر،  ورأى 
يجري »تصرف مألوف« لترامب الذي »يعتقد أنه 

»علينا  وقال:  ألحد«.  حسابات  بتقديم  ملزم  غير 
أن نكون واضحين، ال أحد بما في ذلك الرئيس 

يعد فوق القانون«.
القرار  نادلر،  جيري  نشر  الحق،  وقت  وفي 
الرسمي لالتهام، وهو من تسع صفحات. ويقول 
سيمثل  أنه  أثبت  الرئيس  »سلوك  إن  النص 
بالبقاء  له  السماح  حال  في  للدستور  تهديدا 
داخل  القوى  موازين  إلى  ونظرا  السلطة«.  في 
أن  متأكد  شبه  ترامب  فإن  النواب،  مجلس 
قبل  إليه  االتهام  توجيه  على  المجلس سيصوت 

عيد الميالد.
على  يتعين  المجلس،  في  التصويت  وقبل 
الديمقراطية  الغالبية  ذات  القضائية  اللجنة 
قبل  مرتقب  داخلي  تصويت  في  القرار  اعتماد 

نهاية األسبوع.
الرئيسين  فإن  المتحدة،  الواليات  تاريخ  وفي 
وجهت  فقط  كلينتون  وبيل  جونسون  أندرو 
في  العزل  إجراءات  سياق  في  اتهامات  إليهما 
ريتشارد  الجمهوري  أما  و1998.   1868 عامي 
وتمت  التصويت.  قبل  استقال  فقد  نيكسون 
تبرئة جونسون وكلينتون في ما بعد في مجلس 
الرؤساء،  محاكمة  دستوريا  المخول  الشيوخ 

الثلثين. بغالبية 
ومن المتوقع أن ينجو ترامب من العزل على 
للجمهوريين  إذ  المذكورين،  الرئيسين  غرار 
الصعب  من  ويبدو  الشيوخ،  مجلس  في  غالبية 
إلى  بينهم  من  عشرون  ينضم  أن  جدا 
الديمقراطيين ويصوتوا ضد الرئيس. ولكن من 
محاكمة  كانت  إذا  اإلطار  هذا  في  المعروف  غير 
يناير، ستنتهي سريعا، كما  المتوقعة في  ترامب 
ترامب  كان  إذا  أم  منه،  المقربين  بعض  يرغب 

نفسه سيحولها إلى منبر سياسي لصالحه.

اتفاق على خفض التصعيد في »األزمة األوكرانية« برعاية باريس
وسط إشادة فرنسية ألمانية، التقى الرئيس 
األوكراني  نظيره  بوتين،  فالديمير  الروسي 
فولوديمير زيلينسكي، للمرة األولى، اإلثنين، 
انتهت  أوكرانيا  حول  باريس  في  قمة  خالل 
لخفض  التدابير  بعض  حول  التوافق  إلى 
إحداث  األوكرانية، دون  األزمة  في  التصعيد 
خرق كبير إلنهاء الحرب المستمرة منذ خمس 

سنوات في شرق أوكرانيا.
وأشاد المضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مع المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 
بالتقدم الذي تم إحرازه بعد محادثات استمرت 
ثماني ساعات في قصر االليزيه، إلنهاء النزاع 
بين االنفصاليين الموالين لموسكو والجيش 
أول  الرباعية  المحادثات  وتبعت  األوكراني. 
لقاء ثنائي يعقد بين بوتين الذي يحكم روسيا 
العام  فاز هذا  الذي  منذ عقدين وزيلينسكي 

بالرئاسة في بالده.
ماكرون  عن  صادر  مشترك  بيان  وقال 
وميركل وبوتين وزيلينسكي إنه تم التوافق 
على وقف إلطالق النار والمضي نحو انسحاب 
جديد للقوات من مناطق النزاع. وأشاد بوتين 
بالقمة في باريس باعتبارها »خطوة مهمة« 
نحو خفض التصعيد في أزمة شرق أوكرانيا. 
لكن زيلينسكي أعرب عن أسفه لتحقيق نتائج 
قليلة جدا، على حد وصفه خالل قمة باريس، 
وقال: »تمت معالجة تساؤالت عدة، ونظرائي 
أول.  لقاء  بعد  جدا  جيدة  نتيجة  إنها  قالوا 
فقد  جدا،  قليل  إنه  صريحا،  سأكون  لكنني 

أردت حل عدد أكبر من المشاكل«.

قمة جديدة
منذ  شخص  مليون  ونزح  اآلالف  وقتل 
شرق  في  لروسيا  مؤيدون  مسلحون  بدأ 
العام  في  االنفصالي  مسعاهم  أوكرانيا 
عزلة  من  عمق  نزاع  إلى  تطور  مما   ،2014
منطقتي  على  االنفصاليون  وسيطر  روسيا. 
من  قصير  وقت  بعد  ولوغانسك  دونيتسك 
األوكرانية.  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضم 
وأكد دبلوماسيون أن قضية القرم، المسألة 
لكنها  داخليا  بوتين  شعبية  من  عززت  التي 
روسيا،  على  دولية  عقوبات  فرض  إلى  أدت 

غير مطروحة على الطاولة في القمة.
بوقف  األطراف  »تلتزم  القمة:  بيان  وقال 
بتنفيذ  وتعزيزه  النار  إلطالق  وشامل  كامل 
النار  لوقف  الضرورية  الدعم  إجراءات  جميع 
قبل انتهاء العام 2019«. وأضاف البيان أنه 
يجب االتفاق بشأن ثالث مناطق إضافية في 
القوات  ارتباط  فك  »بهدف  أوكرانيا  شرق 

والمعدات بحلول نهاية مارس 2020«.
صحفي  مؤتمر  في  زيلينسكي  وقال 
إن  وميركل  وماكرون  بوتين  مع  مشترك 

المتبادل قبل  األطراف »ستعمل على اإلفراج 
31 ديسمبر عن السجناء وفقا لمبدأ )الجميع 
إشارة  وفي  ماكرون  لكن  الجميع(«.  مقابل 
إلى الحاجة إلى مزيد من المباحثات أعلن أن 
وأوكرانيا  وألمانيا  بالده  تجمع  جديدة  قمة 

وروسيا ستنعقد في غضون أربعة أشهر.
الصحفي  المؤتمر  في  ماكرون  وقال 
من  »طلبنا  القمة:  أعقب  الذي  المشترك 
المقبلة  األربعة  األشهر  خالل  العمل  وزرائنا 
وبهدف  محلية  انتخابات  تنظيم  بغية   )...(

عقد قمة جديدة في غضون أربعة أشهر«.
وقال بوتين إن »العملية تسير في االتجاه 

الصحيح«، مضيفا أن »روسيا ستبذل كل ما 
في وسعها حتى ينتهي هذا النزاع«. وصدرت 
من الكرملين مؤشرات إلى استعداده للعمل 
»شخصا  بوتين  اعتبره  الذي  زيلينسكي  مع 
لطيفا وصادقا«. لكن لم تكن هناك إشارات 
تدل على الدفء بين الرجلين خالل المؤتمر 
جلس  حيث  الليل،  منتصف  عند  الصحفي 
البعض وماكرون  االثنان بمواجهة بعضهما 

وميركل يفصالن بينهما.

جرح متقيح
وقبيل االجتماع، أكد وزير الخارجية األوكراني 

فاديم بريستيكو مطالب بالده الرئيسية التي 
النار  إلطالق  وشامال  دائما  »وقفا  تشمل 
وسيطرتنا على حدود دولة موحدة ال يمكن 
المجموعات  وتفكيك  أسلحة  ونزع  تقسيمها 
انتخابات  وإجراء  القانونية  غير  المسلحة 

محلية تتوافق مع قانوننا«.
وأبلغ وزير الخارجية األلماني هايكو ماس 
نبذل  أن  »علينا  القمة:  قبل  فونكي  صحيفة 
عملية  في  تقدم  إلحراز  وسعنا...  في  ما  كل 
السالم األوكرانية«، واصفا النزاع بأنه »جرح 

متقيح في )جسد( أوروبا«.
»زخما  لجلبه  بزيلينسكي  ماس  وأشاد 
»إلحراز  أنه  مضيفا  المباحثات،  إلى  جديدا« 
على  المقبلة،  الصعبة  الخطوات  في  تقدم 

روسيا أن تتخذ خطوة أيضا«.
هذا  على  األولى  هي  اإلثنين  وقمة 
المستوى منذ ثالث سنوات وتسعى لتطبيق 
 ،2015 العام  في  المبرمة  مينسك  اتفاقات 
وتنص على سحب األسلحة الثقيلة واستعادة 
ذاتي  وحكم  الحدود  على  سيطرتها  كييف 
إلى  وبالنسبة  محلية.  انتخابات  وإجراء  أكبر 
ماكرون، فالقمة محور سياسة خارجية جريئة 
في شكل متزايد يقودها الرئيس الشاب رغم 
الصعوبات في الداخل، حيث دخل عمال النقل 
في إضرابات منذ أيام في نزاع متعلق بإصالح 
الذي  ماكرون،  وأعرب  التقاعدية.  المعاشات 
صدم حلفاء بالده في حلف األطلسي بإعالنه 
دماغيا«  »الميت  بحكم  بات  التحالف  أن 
شراكة  إلى  تحتاج  أوروبا  بأن  اعتقاده  عن 

إستراتيجية مع روسيا.

● الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل والرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس

●  رئيسة وزراء فنلندا اجلديدة سانا مارين

● بوتين● زيلينسكي

»واشنطن بوست«: الشعب األميركي تعرض »للكذب باستمرار« في الحرب على أفغانستان
رغم وضوح األدلة التي تشير إلى سوء األوضاع، 
أصر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى على 
أفادت  ما  حسب  أفغانستان،  في  تقدم  تحقيق 
بعدما  اإلثنين،  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
األميركية  الحكومية  الوثائق  آالف  على  حصلت 

في هذا الصدد.
ووفق »فرانس برس«، ذكرت الصحيفة أنها 
مالحظات  تضم  صفحة  ألفي  من  أكثر  جمعت 
العسكريين  المسؤولين  كبار  مع  مقابالت  من 
اإلغاثة  وعمال  والدبلوماسيين  األميركيين 
والمسؤولين األفغان وغيرهم، ممن لعبوا دورا 

بارزا خالل الحرب التي استمرت لعقدين.
»تناقض  الوثائق  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
رؤساء  عن  صدرت  كثيرة  علنية  بيانات 
أميركيين وقادة عسكريين ودبلوماسيين أكدوا 
لألميركيين عاما بعد عام أنهم يحققون تقدما 

في أفغانستان وأن خوض الحرب فيها مجٍد«.
وقالت »واشنطن بوست«: »توضح المقاالت 
كانوا  وردية  بيانات  أصدروا  المسؤولين  أن 
يعلمون أنها كاذبة وأخفوا أدلة ال تحتمل الشك 
وأطلقت  فيها«.  االنتصار  يمكن  ال  الحرب  بأن 

للحكومة  مستمرا  تهديدا  »طالبان«  تشكل 
في  الجنرال  لوت،  دوغالس  وقال  األفغانية. 
الجيش الذي كان مستشار البيت األبيض بشأن 

الصحيفة على الوثائق »وثائق أفغانستان«، في 
إشارة إلى وثائق البنتاغون التي فصلت التاريخ 
السري لالنخراط العسكري األميركي في فيتنام 

وساعدت على قلب الرأي العام ضد الحرب.
وأفادت الصحيفة أن الوثائق جزء من مشروع 
»العبر المستفادة« الذي يديره »مكتب المدقق 
أو  أفغانستان«  إعمار  بإعادة  الخاص  العام 
باختصار »سيغار«. وتم الحصول عليها بموجب 

قانون حرية المعلومات.
المقابالت،  أجرت  التي  الهيئة  رئيس  وأقر 
أنه  تظهر  الوثائق  أن  للصحيفة  سوبكو،  جون 
األميركي«.  الشعب  على  باستمرار  الكذب  »تم 
على  الصحيفة  حصلت  الوثائق،  إلى  وإضافة 
عشرات المذكرات التي كتبها دونالد رامسفيلد، 
وزير الدفاع في عهد الرئيس األميركي السابق 

جورج بوش االبن.
في  أفغانستان  المتحدة  الواليات  اجتاحت 
على  للقضاء   2001 سبتمبر   11 هجمات  أعقاب 
واإلطاحة  القاعدة  تنظيم  شكله  الذي  الخطر 
بنظام طالبان. وال يزال 13 ألف جندي أميركي 
في أفغانستان بعد نحو 20 عاما على ذلك بينما 

الحرب األفغانية في عهد الرئيسين بوش االبن 
وباراك أوباما، في مقابلة سنة 2015: »لم يكن 
لدينا أي فهم أساسي ألفغانستان، لم نكن نعلم 

الذي كنا نحاول  الذي نفعله«. وتساءل: »ما  ما 
كنا  عما  فكرة  أدنى  لدينا  تكن  لم  به؟  القيام 

مقبلين عليه«.
أما جيفري إيغرز، العنصر المتقاعد في القوات 
»نايفي سيلز« وموظف  البحرية  لسالح  الخاصة 
فتطرق  وأوباما،  بوش  عهد  في  األبيض  البيت 
في  األميركي  العسكري  االنخراط  كلفة  إلى 
أفغانستان. وقال: »ما الذي حصلنا عليه مقابل 
هل  دوالر؟  تريليون  كلفت  التي  الجهود  هذه 
وأضاف:  دوالر؟«.  تريليون  يستحق  األمر  كان 
على  إنه  قلت  الدن،  بن  أسامة  مقتل  »بعد 
يفكر بكم  بالبحر وهو  قبره  األرجح يضحك في 

أنفقنا على أفغانستان«.
المقابالت  شملتهم  الذين  األشخاص  وبين 
الذي  فلين،  مايكل  الجيش  في  السابق  الجنرال 
الرئيس  مستشار  منصب  وجيزة  لفترة  شغل 
وقال  القومي.  لألمن  ترامب  دونالد  األميركي 
فلين في مقابلة سنة 2015: »من السفراء حتى 
إننا  جميعهم(  )يقول  رتبة،  األقل  )المسؤولين( 
نقوم بعمل رائع. حقا؟ إذا كنا نقوم بعمل رائع 
كبار  وأشار  نخسر؟«.  كأننا  يبدو  فلماذا  فعال، 

مقابلتهم  تمت  الذين  األميركيين  المسؤولين 
واضحين  هدف  أو  إستراتيجية  وجود  عدم  إلى 
في أفغانستان بعد اجتثاث »القاعدة« واإلطاحة 
بنظام »طالبان«. واعتبر ريتشارد باوتشر الذي 
المعني  الخارجية  وزارة  دبلوماسيي  كبير  كان 
أن   2015 آسيا في مقابلة سنة  بشؤون جنوب 
على  مثال  أفضل  تعد  أفغانستان  في  الحرب 

عملية »خرجت عن نطاقها األصلي«.
وقال باوتشر إنه بعد 15 عاما في أفغانستان 
تحقيقه  يمكن  ال  ما  تحقيق  نحاول  نزال  »ال 
وشكك  تحقيقه«.  يمكن  ما  تحقيق  من  بدال 
عمل  هويته  تكشف  لم  آخر،  أميركي  مسؤول 
في  األطلسي،  شمال  حلف  مع  التنسيق  على 

اإلستراتيجية األميركية في أفغانستان.
البلد؟  وقال: »ما الذي كنا نقوم به في هذا 
المرأة؟  حقوق  دولة؟  بناء  أهدافنا؟  كانت  ماذا 
)...( لم تتضح األهداف واإلطار الزمني يوما في 
المقابالت  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  أذهاننا«. 
الحكومة  بأن  االعترافات  من  »العديد  تضمنت 
بأنها  علم  على  المسؤولون  كان  ألرقام  روجت 

محرفة وزائفة أو كاذبة تماما«.

كردستان العراق–وكاالت

واشنطن- وكاالت:

االشتراكي  الحزب  من  مارين  سانا  الفنلندية  تولت 
أصغر  لتصبح  الثالثاء،  رسميا،  منصبها  الديمقراطي 

رئيسة وزراء في العالم بعمر ال يتجاوز 34 عاما.
بعد الحصول على ثقة البرلمان المكون من مجلس واحد 
وحكومتها  مارين  التقت  صوتا،   70 مقابل   99 بغالبية 
التي تمثل يسار الوسط، الرئيس ساولي نينستو. وتخلف 
مطلع  استقال  الذي  رين،  أنتي  السابق،  النقل  وزير 
في  الشريك  الوسط  حزب  ثقة  فقد  أن  بعد  ديسمبر، 

االئتالف الحاكم، بسبب إدارته إضراب عمال البريد. لكن 
ليس من المتوقع أن يؤدي تعيين مارين إلى تغيير الخط 

السياسي للحزب.
رئيسة  تعهدت  الثالثاء،  البرلمان،  في  التصويت  بعد 
»لقد  وقالت:  بحزبها.  الثقة  استعادة  الجديدة  الوزراء 
وعدنا شعب فنلندا بإحداث تغيير، واآلن علينا أن نحافظ 
على هذا الوعد، وفي يونيو اتفقنا على برنامج حكومي. 

وأعتقد أنه من خالل العمل سنستعيد ثقة السكان«.

الثالثاء،  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة  طالبت 
أنقرة بـ»اإلفراج الفوري« عن رجل األعمال عثمان كافاال، 
المسجون منذ عامين، الذي أصبح رمزا لحملة السلطات 

األمنية ضد المجتمع المدني في تركيا.
إنها  بيان  في  المحكمة  قالت  برس«،  »فرانس  ووفق 
»تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية 
يلزم  بما  والقيام  )اإلفراج(  ملتمس  العتقال  حد  لوضع 
لإلفراج الفوري عنه«. وأكدت المحكمة »ثبت ومن دون 
أي شك أن التدابير« المتخذة ضده تهدف إلى »إسكات 

كافاال ومعه كل المدافعين عن حقوق اإلنسان«.
انتهاكات  سلسلة  إلى  المحكمة  تشير  قرارها،  في 
في  »الحق  مثل  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  لالتفاقية 
بشأن  سريع  قرار  اتخاذ  »في  الحق  أو  واألمان«  الحرية 
قانونية اعتقاله«. وذكرت المحكمة بأن عثمان كافاال هو 
»رجل أعمال أسهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية 

تعمل على تعزيز أو حماية حقوق اإلنسان«.
وأشارت أيضا إلى أن كافاال »وضع في الحبس االحتياطي، 
مخالفتين:  ارتكب  بأنه  قوية  شكوكا  هناك  أن  بحجة 

بالقوة  الدستوري  والنظام  بالحكومة  اإلطاحة  محاولة 
»ليست  التركية  السلطات  أن  اعتبرت  لكنها  والعنف«. 
قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية 
موضوعي  تقييم  على  مبنية  منطقية  بشبهات  مبرر 

لألفعال المتهم بها«.
ويشير القضاة األوروبيون إلى »غياب الوقائع والمعلومات 

واألدلة التي تثبت أنه شارك في أنشطة إجرامية«.
عثمان  التركي  القضاء  أبقى  أكتوبر،  من  الثامن  في 
 24 إلى  محاكمته  وأرجأ  االحتياطي  الحبس  في  كافاال 
)حديقة(  عن  »ندافع  الدعم  مجموعة  حسب  ديسمبر، 
الثقافية  األوساط  في  معروفة  شخصية  وكافاال  غيزي«. 
بـ»محاولة  آخر  شخصا   15 مع  متهم  وهو  أوروبا.  في 
مناهضا  احتجاجيا  حراكا  لدعمهم  الحكومة«  إطاحة 
للحكومة العام 2013، عرف باسم »حراك غيزي«. ويواجه 
المؤبد  بالسجن  عليهم  الحكم  احتمال  الـ16  المتهمون 
تمويل  بتهمة  كافاال  ويالحق  القضية.  هذه  إطار  في 
تظاهرات كبرى العام 2013 ضد الرئيس التركي الحالي 

رجب طيب إردوغان، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء.

أصغر رئيسة وزراء في العالم 
تتولى منصبها في فنلندا

محكمة أوروبية تطالب أنقرة 
باإلفراج عن رجل أعمال تركي

● جنود أميركيون لدى إشرافهم على تدريبات للجيش األفغاني في هلمند                                                    »أرشيفية«



عربى و دولى 07www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الرابعةاخلميس
العدد 212 15 ربيع اآلخر 1441 هــ

12 ديسمبر 2019

لبنان ينتظر رئيسًا لحكومته.. و»توافق سني« على »الحريري«

تظاهرة لرفض االنتخابات الجزائرية قبل 24 ساعة من إجرائها

● مشاركون في تظاهرة ضد الحكومة في بيروت

● قوات الشرطة تحاصر متظاهرا يحمل العلم الجزائري بوسط الجزائر العاصمة

● وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان

لبنان،  شوارع  في  االحتجاجات  تواصل  مع 
األربعاء،  باريس،  الفرنسية  العاصمة  شهدت 
األزمة  معالجة  على  لبنان  لـ»مساعدة  اجتماعاً 
مسؤوليه  حث  عبر  وذلك  البالد،  تهز  التي 
الشارع«.  السياسيين على اإلنصات الحتجاجات 
خارجية  وزير  قال  برس«،  »فرانس  وبحسب 
قبيل  بوريل،  جوزيب  الجديد  األوروبي  االتحاد 
التي  للبنان  الدولي  الدعم  مجموعة  اجتماع 
ترأسها فرنسا بالتشارك مع األمم المتحدة، إن 
على  اللبنانية  السلطات  حث  االجتماع  »هدف 

إدراك خطورة الموقف ودعوة الشارع«.
احتجاج  حركة  أكتوبر   17 منذ  لبنان  ويشهد 
مجمل  برحيل  تطالب  مسبوقة،  غير  شعبية 
بأنها  توصف  التي  التقليدية  السياسية  الطبقة 
فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة. 
وأدت حركة االحتجاج في 29 اكتوبر إلى استقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات 
استياء  وسط  تطول  جديدة  حكومة  لتشكيل 

المتظاهرين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
مستمرة  احتجاج  حركة  »إنها  لودريان  إيف 
قويًا«.  نداًء  سنصوغ  إليها.  اإلنصات  وينبغي 

24 ساعة على موعد االنتخابات  قبل أقل من 
األربعاء،  اآلالف  تظاهر  الجزائر،  في  الرئاسية 
تطوق  التي  الشرطة  وحاولت  إجرائها،  ضد 
وسط المدينة إبعاد المتظاهرين المتجمعين 
الضرب  عبر  أحيانًا  المركزي  البريد  قرب 

بالهراوات.
تجمع  مركز  المركزي  البريد  متحف  ويعد 
غير  الشعبي  للحراك  العاصمة  في  تقليديًا 
المسبوق الذي تشهده البالد منذ 22 فبراير، 
من  الشرطة  وطلبت  برس«.  »فرانس  وفق 
لكن  العشرات،  وأوقفت  التفرق  المتظاهرين 

الشارع. مغادرة  رفضوا  المتظاهرين 
لدعوة  تلبية  المتظاهرين  من  جزء  وتجمع 
ساحة  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
»11 ديسمبر 1960« في حي بلوزداد )بلكور 
ذكرى  مع  تزامنًا  وذلك  العاصمة،  في  سابقًا( 
ديسمبر  في  الحاشدة  التظاهرات  انطالقة 
الفرنسية،  االستعمارية  السلطة  ضد   1960
وانتشرت  نفسه  الحي  هذا  من  انطلقت  التي 

خالل أسبوع في كافة أنحاء الجزائر.
البريد  مبنى  نحو  ذلك  بعد  وتوجهوا 
من  كيلومترات   4 بعد  على  الواقع  المركزي 

ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف 
الطوائف في الحكم. وبعد لقائه المفتي الشيخ 
عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي 
كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة وأعلن 

انه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.
ال  أنه  نوفمبر  نهاية  أعلن  الحريري  وكان 
ويتولى  المقبلة.  الحكومة  ترؤس  في  يرغب 
الخطيب إدارة احدى كبريات الشركات الهندسية 
الحكم رغم  أوساط  لبنان، وهو قريب من  في 

عدم خبرته السياسية.
بحكومة  االحتجاجي  الحراك  ويطالب 
الطبقة  من  بعيدًا  مستقلين  اختصاصيين 
السياسية الحالية، في حين اتجهت االمور أخيرًا 
يمثلون  سياسيين  تضم  حكومة  تشكيل  إلى 
اختصاصيين.  إلى  اضافة  الرئيسية  االحزاب 
حكومة  تشكيل  بشدة  اهلل  حزب  ويرفض 

تكنوقراط.
ومساء األحد، تجمع عشرات المتظاهرين في 
وسط بيروت، وتحديدًا عند مدخل شارع يؤدي 
األمن.  قوات  واغلقته  النواب  مجلس  مقر  إلى 
واالقتصادي  المالي  الوضع  تدهور  ويستمر 
ثلث  نحو  بأن  علماً  لبنان،  في  واالجتماعي 
اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك 
الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي 

بلغت أكثر من ثالثين في المئة لدى الشباب.

الشارع  ضغط  تحت  أبريل  في  استقال  الذي 
المتظاهرون  وهتف  الحكم.  من  عقدين  بعد 

»الجزائر حرة وديمقراطية«. أيضًا 
بوتفليقة  استقالة  منذ  الحراك  ويطالب 
منذ  القائم  بأكمله  السياسي  »النظام«  بحل 
االنتخابات  ويرفض   ،1962 عام  االستقالل 
ليحافظ  النظام  من  مناورة  أنها  يرى  التي 
على استمراريته. وحاولت الشرطة التي تغلق 
المركزي  البريد  متحف  إلى  الوصول  طريق 
صرخ  فيما  التقدم،  من  المتظاهرين  منع 

الليلة في الشارع«. هؤالء »اليوم، سنقضي 
عام  منذ  الجزائر  في  ممنوع  والتظاهر 
فبراير  منذ  تسمح  ال  الشرطة  أن  كما   ،2001
يوم  كل  للحراك  األسبوعية  بالتظاهرات  إال 
جمعة، والتظاهرات الطالبية كل ثالثاء. وردد 
إلى  السلطة  الوراء،  إلى  عودة  »ال  المحتجون 
أركان  برئيس  خصوصًا  منددين  الحجز«، 
الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل 
إدارة  عمليًا  تتولى  التي  العسكرية  القيادة 

بوتفليقة. تنحي  منذ  البالد 
وتجري تظاهرات للمطالبة بإلغاء االنتخابات 
الرئاسية كذلك في قسنطينة ثاني أكبر مدن 
الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل )على بعد 
نحو 100 كلم شرق العاصمة(، بحسب ما ورد 

على مواقع التواصل.

وتضم مجموعة الدعم باألخص األمم المتحدة 
الدولي،  األمن  مجلس  في  الدائمين  واألعضاء 
باإلضافة إلى االتحاد األوروبي والجامعة العربية.

التي  المتحدة  الواليات  تشدد  جانبها،  من 
مثلها في االجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون 
»الحاجة  على  شينكر،  ديفيد  األوسط  الشرق 
السياسيين  المسؤولين  إلى  بالنسبة  الملحة 
اللبنانيين لتسهيل تشكيل حكومة قادرة على 
لفساد  حد  ووضع  اقتصادية  إصالحات  تنفيذ 

مستشري«، وفق وزارة الخارجية األميركية.
المساعدة  لمنح  الدولي  المجتمع  ويشترط 
وقت  في  اإلصالحات،  تنفيذ  للبنان  المالية 
تتعمق األزمة االقتصادية. وقالت وزارة الخارجية 
الالزمة  الشروط  »تحديد  الهدف  إن  الفرنسية 
من  المتوقعة  عنها  غنى  ال  التي  واإلصالحات 
جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع 

المتظاهرين  عديد  إلى  منضمين  الساحة، 
شرطة  حواجز  بتجاوز  نجحوا  الذين  اآلخرين 

الشغب. مكافحة 
»ما  عبارة  خصوصًا  المتظاهرون  وردد 

رئاسة  وكانت  لبنان«.  مرافقة  من  الدولي 
تأجيل  األحد  أعلنت  اللبنانية،  الجمهورية 
رئيس  الختيار  الملزمة  النيابية  االستشارات 
على  السنية  الطائفة  »توافق«  بعد  للحكومة 
إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب. وأفاد 
بيان رسمي أنه »في ضوء التطورات المستجدة 
وطلب  رغبة  على  وبناًء  الحكومي  الشأن  في 
معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام 
المزيد من المشاورات واالتصاالت، قرر الرئيس 
ميشال عون تأجيل االستشارات النيابية الملزمة 

إلى اإلثنين 16 ديسمبر الجاري«.
تم  الذي  الخطيب  األعمال سمير  وكان رجل 
تداول اسمه في اآلونة األخيرة كمرشح محتمل 
لدى  »توافقًا«  هناك  إن  قال  الحكومة  لرئاسة 
الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء 
المستقيل الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية 
سماحته  من  »علمت  الخطيب:  وقال  األحد. 
واالتصاالت  والمشاورات  اللقاءات  نتيجة  إنه 
على  التوافق  تم  االسالمية  الطائفة  أبناء  مع 
تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة 
المقبلة«. ويشغل سني منصب رئاسة الوزراء في 
لبنان الذي يشهد منذ السابع عشر من أكتوبر 
الطبقة  غير مسبوق ضد كامل  احتجاجياً  حراكاً 

السياسية المتهمة بالفساد.
السنية  للطائفة  األبرز  الممثل  والحريري هو 

رافعين  انتخابات(،  )ال  انتخابات«  كاش 
تعبيرًا  »ال«  حرف  حملت  حمراء  بطاقات 
المقرر  التصويت  هذا  انعقاد  رفضهم  عن 
بوتفليقة  العزيز  لعبد  خلف  الختيار  الخميس 

الطائفة السنية تتوافق
على إعادة تسمية سعد الحريري 

لرئاسة الوزراء

مساٍع دولية للبحث عن مخرج لألزمة

سقط  دامية  احتجاجات  تواصل  وسط 
فيها مئات القتلى، اغتيل ناشط بارز في 
الثالثة  هي  واقعة  في  األربعاء،  العراق، 
خالل عشرة أيام، حيث تعرض عدد كبير 
من النشطاء لعمليات خطف وجهت بعثة 
إلى  فيها  االتهام  اصبع  المتحدة  األمم 

»كيانات مسلحة«.
وفيما يزداد نفوذ الفصائل المسلحة 
في  دمجها  تم  والتي  إليران  الموالية 
حملة  تتصاعد  العراقية،  األمن  قوات 
بحسب  والنشطاء،  المتظاهرين  ترهيب 

»فرانس برس«.
التي  السلطات  تؤكد  جانبها،  من 
بإسقاط  تطالب  شعبية  حركة  تواجه 
خاللها  ُقتل  السياسيين  وجميع  النظام 
450 شخصًا وأصيب نحو 25 ألفًا بجروح، 
أنها عاجزة عن تحديد هوية المسؤولين 
عن عشرات حاالت الخطف وعن مذبحة 
شهدتها بغداد مؤخرا وكذلك اعتقالهم.

المدني  الناشط  أقارب  عثر  واألربعاء 
جثة  عليه  عاما(   49( الالمي  علي  البارز 
الرأس  في  رصاصات  بثالث  مصابة 
توجهه  أثناء  الخلف  من  عليه  أطلقت 
إن  الشرطة  وقالت  شقيقته.  منزل  إلى 
أصيب  أوالد،  لخمسة  أب  وهو  الرجل، 
»برصاص ثالثة رجال استخدموا كواتم 
تيسير  المقرب  صديقه  وقال  للصوت«. 
الحكومة  ميليشيات  قتلته  »لقد  العتابي 

الفاسدة«.
وكان الالمي قد غادر قبل أيام مدينة 
الكوت الجنوبية حيث يقيم للتظاهر مع 
أوالده في بغداد، وكان قد دعا مرارا عبر 
المحتجين  االجتماعي  التواصل  وسائل 

إلى التظاهر السلمي.

غضب وخوف
وعثر األسبوع الماضي على جثة الناشطة 
ُقتلت  التي  عامًا   19 البالغة  علي  زهراء 
وألقيت  خطفها،  بعد  بشعة  بطريقة 
واإلثنين،  عائلتها.  منزل  أمام  جثتها 
فاهم  البارز  المدني  الناشط  اغتيل 
مجهولين  برصاص  عامًا(   53( الطائي 
في مدينة كربالء المقّدسة لدى الشيعة، 
إلى منزله  العودة  بينما كان في طريق 
للحكومة،  المناهضة  التظاهرات  من 
النار ناشط كان  وقد أصيب في إطالق 

برفقته.
المستشفى  إلى  ثالث  متظاهر  وُنقل 
بعدما اندلعت النيران في سيارته. وقال 
يبدو،  ما  على  نجم،  الحريق  إن  أقاربه 
بسيارته.  ألصقت  ناسفة  شحنة  عن 
نشطاء  على  ُعثر  أكتوبر  مطلع  ومنذ 
العراقية،  المدن  من  عدد  في  جثثا 
المتظاهرين  عشرات  احُتجز  كذلك 

أيدي  على  متفاوتة  لفترات  والنشطاء 
مسّلحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي 
تتمكن  لم  السلطات  أن  إال  العسكري 
تقرير  ودعا  هوياتهم.  تحديد  من 
بعثة  عن  صادر  بالتظاهرات  خاص 
األمم المتحدة في العراق السلطات الى 
ومالحقة  المتظاهرين  استهداف  وقف 

المتورطين بذلك.
التقرير  في  البعثة  حّملت  وقد 
منه  نسخة  برس  فرانس  تلقت  الذي 
ثالثة«،  مجهولة  و»جهة  »ميليشيات« 
عن  و»خارجين  مسلحة«،  و»كيانات 
القانون« و»مفسدين« مسؤولية »القتل 

المتعمد والخطف واالحتجاز التعسفي«.
هذه  أن  األممي  التقرير  وحّذر 
من  جو  اشاعة  في  تساهم  »األعمال 
الغضب والخوف، وعلى الحكومة تحديد 
 ، الجماعات المسؤولة بدون تأخير  تلك 
ومحاسبة مرتكبيها«، في إشارة إلى تلك 

الجرائم.

تعديل قانون االنتخاب
الجمعة  مساء  وقع  الذي  الهجوم  منذ 
التركيز  ينصب  التحرير،  ساحة  قرب 
ُشّكلت  التي  الشعبي  الحشد  قوات  على 
الشيعية  المرجعية  من  فتوى  بموجب 
الدولة  تنظيم  لمحاربة   2014 عام 
اإلسالمية )داعش( وتتألف خصوصا من 

فصائل شيعية موالية إليران.
يسيطر  مرأب  تعرض  الجمعة  ومساء 
جسر  عند  أسابيع  منذ  محتجون  عليها 
التحرير،  ساحة  من  القريب  السنك 
عشرين  مقتل  عن  أسفر  مسلح  لهجوم 
عناصر  من  وأربعة  األقل  على  متظاهرًا 

الشرطة، وفق مصادر أمنية وطبية.
الحشد  قوات  قائد  أمر  الهجوم  وبعد 
من  االقتراب  بعدم  مقاتليه  الشعبي 
المحتجون  اعتبر  وقد  المتظاهرين. 
وفي  بالذنب.  إقرار  بمثابة  القرار  هذا 
مؤشر إلى مدى حساسية هذه المسألة، 
غربية  دول  أربع  بغداد سفراء  استدعت 

كانت قد دعت إلى االلتزام بهذا األمر.
العنف  أعمال  من  الرغم  وعلى 
األربعاء  تواصلت  والتهديدات 
للمطالبة  بغداد  في  االحتجاجات 
طبقة  وبمجيء  النظام«  بـ»سقوط 
في  الناصرية  ومن  جديدة.  سياسية 
الصيدلة  طالب  أكد  العراق،  جنوب 
حسين حسيناوي أنه سيواصل المشاركة 
عمليات  من  الرغم  على  التظاهرات  في 
»القتل الوحشي«، مشددا على مواصلة 

التحركات »حتى النصر«.
إلى  برلمانية  لجنة  تسعى  سياسيا، 
تعديل  على  األخيرة  اللمسات  وضع 
في  تباين  وسط  االنتخاب،  قانون 
تعديالت  إلقرار  ودعوات  النظر  وجهات 

أكثر جذرية لتهدئة الشارع.

● أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودى امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رغم غياب أمير قطر

تفاؤل حذر بانفراج »األزمة الخليجية« بعد قمة الرياض
في  انفراج  حدوث  باحتمال  مؤشرات  وسط 
الثالثاء  الخليج  دول  أكدت  الخليجية،  األزمة 
استضافتها  قمة  في  وتماسكها  وحدتها 
تميم  الشيخ  قطر  أمير  عنها  وتغيب  الرياض 

بن حمد آل ثاني.
خطاب  يتطرق  لم  برس«،  »فرانس  ووفق 
بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  ألقاه 
األربعين  للقمة  الختامي  والبيان  العزيز  عبد 
قطر  مع  األزمة  إلى  التعاون،  لمجلس 
تجاه  تصالحية  كانت  اللهجة  لكن  مباشرة، 
من  ونصف  عامين  نحو  بعد  الصغيرة  الدولة 
ومصر  واإلمارات  والبحرين  السعودية  قطع 

معها. العالقات 
يونيو  في  قطعت  األربع  الدول  وكانت 
بالئحة  وتقدمت  الدوحة  مع  عالقاتها   2017
من 13 مطلبا كشرط إلعادتها بعدما اتهمت 
قطر  ورفضت  متطرفة.  تنظيمات  بدعم  قطر 
االتهامات، كما أكدت انها لن تنصاع لشروط 
اإلقليمي  االنشقاق  وأدى  األربع.  الدول 
تكلفة  وارتفاع  األسر  من  العديد  لتشتت 
السعودية  فرضت  بعدما  التجارية  األعمال 
على  اقتصادية  مقاطعة  لها  الحليفة  والدول 
قطر ومنعت طائراتها من عبور أجوائها. لكن 

بوادر انفراج ظهرت في األسابيع األخيرة.
في  المملكة  إلى  األخيرة  لزيارته  وخالفا 
قمم  أعمال  في  شارك  حين  الماضي،  مايو 
رئيس  حظي  وخليجية،  واسالمية  عربية 
بن  ناصر  بن  عبداهلل  الشيخ  القطري  الوزراء 
خليفة آل ثاني باستقبال حار لدى وصوله إلى 

الملك  واستقبله  لترؤس وفد بالده.  الرياض 
واالبتسامات،  األحاديث  معه  وتبادل  سلمان 
بحسب ما ظهر في تسجيل مباشر لالستقبال 
الحكومي،  السعودي  التلفزيون  على  نقل 
بأهل  وسهال  »أهال  يقول  معلق  كان  بينما 

الثاني«. قطر في بلدكم 

الدرعية  قصر  في  االفتتاحية  الجلسة  وفي 
بالرياض، تحدث الملك السعودي عن الحاجة 
وبينها  »التحديات«  مواجهة  في  الوحدة  إلى 
األزمة  ذكر  دون  من  إنما  إيران،  مع  التوتر 

مع قطر.
بظروف  تمر  اليوم  »منطقتنا  وقال 

وتحديات تستدعي تكاثف الجهود لمواجهتها 
حيث ال يزال النظام االيراني يمارس األعمال 
الذي  األمر  اإلرهاب  ويدعم   )...( العدائية 
دولنا  مكتسبات  على  المحافظة  منا  يتطلب 

شعوبنا«. ومصالح 
المملكة  موقف  على  التأكيد  الملك  وجدد 

عاصمتها  فلسطينية  دولة  لقيام  الداعي 
القدس الشرقية، وعلى الحل السياسي للنزاع 
اجتماع  إلى  الجلسة  تتحول  أن  قبل  اليمني، 
مغلق. واستمرت الجلسة ألقل من ساعة، قبل 
أن يخرج المجتمعون ببيان ختامي أكدوا فيه 
مجلس  وتماسك  ومناعة  »قوة  على  الحفاظ 
التعاون ووحدة الصف فيه«، وعلى أن »يظل 
هذا المجلس المبارك كيانا متكامال متماسكا 
ومترابطا وقادرا على مواجهة كافة التحديات 

والمخاطر«.

األمير يتغيب
الخارجية  وزير  قال  صحفي،  مؤتمر  وفي 
السعودي األمير فيصل بن فرحان بن عبداهلل 
آل سعود إن بالده تدعم جهود إنهاء األزمة 
وكانت  االعالم«.  عن  »بعيدا  لكن  قطر،  مع 
قطر  أمير  حضور  على  معلقة  اآلمال  أكبر 
للقمة في أعقاب مؤشرات إلى احتمال حدوث 
إن  قالت  القطرية  األنباء  وكالة  لكن  انفراج. 

الشيخ تميم كلف رئيس الوزراء.
مشاركة  مؤخرا،  االنفراج  بوادر  ومن 
كأس  في  والبحرين  واإلمارات  السعودية 
قبل  الشهر،  القدم في قطر هذا  لكرة  الخليج 
أن يعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
»بعض  إحراز  عن  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن 

السعودية. التقدم« خالل مباحثات مع 
صباح  الشيخ  الكويت  أمير  قال  جهته،  من 
القمة  خالل  كلمة  في  الصباح  الجابر  األحمد 
»باألمس  الكويتية  األنباء  وكالة  نشرتها 
لهم  وفر  رياضي  مهرجان  في  شبابنا  التقى 
النجاح  أسباب  كل  قطر  دولة  في  األشقاء 
التالحم«.  صور  الشباب  هؤالء  ليسطر 

تواصال  اليوم  المبارك  لقاؤنا  »يأتي  وتابع 
على  جميعا  حرصنا  لنعكس  الصور  لتلك 
قادت  الذي  األمير  وذكر  الموقف«.  وحدة 
»إننا  المتنازعة  الدول  بين  وساطة  بالده 
والبناءة  اإليجابية  للخطوات  بارتياح  نشعر 
صفحة  لطي  جهودنا  إطار  في  تحققت  التي 

للمستقبل. بتفاؤل«  ونتطلع  الماضي 
وفد  ترأس  القطري  الوزراء  رئيس  وكان 
في  مكة  في  اجتماعات  سلسلة  في  بالده 
الخليج،  دول  بين  التوتر  لبحث  الماضي  مايو 
بين  المستوى  رفيع  قطري  تمثيل  أول  في 
الرياض  قادتها  التي  المقاطعة  منذ  البلدين 

الدوحة. ضد 
حينها  يحظ  لم  القطري  المسؤول  لكن 
وقد  الرياض.  في  جرى  كما  ذاته  باالستقبال 
االفتتاحية  الجلسة  القطري  الوفد  آنذاك  غادر 
بينما  االسالمي  التعاون  منظمة  دول  لقمة 
كانت تنقل مباشرة على الهواء، ما أثار ردود 
التواصل  وسائل  على  بالخطوة  منددة  فعل 
جامعة  في  الباحث  وبحسب  االجتماعي. 
أوكسفورد سامويل رماني، فإن التقارب بين 
»دون  يأتي  أنه  يبدو  األخرى  والدول  قطر 
دفعتها  بعدما  الدوحة«  من  كبرى  تنازالت 
اتهامها  خلفية  على  لها  جاراتها  مقاطعة 
بدعم جماعات متشددة، إلى تعزيز اعتمادها 

نفسها. على 
بالدول  أضرت  األزمة  أن  محللون  ويرى 
بالدوحة.  أضرت  مما  أكثر  لقطر  المقاطعة 
مقاربة  باعتماد  بدأت  السعودية  أن  ويبدو 
لنزع فتيل التصعيد بعد تبنيها ما يقول خبراء 
متشددة«  »سياسات  الخارجية  السياسة  في 

األجانب. المستثمرين  أخافت 

الرياض- وكاالت:

بيروت- باريس- وكاالت:

الجزائر- وكاالت:

األمم املتحدة تتهم »كيانات مسلحة« 
باغتيال نشطاء مدنيني بالعراق

● عراقيون يتجّمعون قرب »نصب شهداء ثورة التحرير« في بغداد

العراق- وكاالت:

مع استمرار املظاهرات الداعية إلسقاط النظام



ليبيا  فــي  الــتــجــاريــة  الــمــصــارف  ــاح  أربـ تــراجــعــت 
دينار  مليون   618.5 إلــى  لتصل   25.2% بنسبة 
عما  مقارنة  الجاري،  العام  من  الثالث  الربع  خالل 
والبالغة   2018 في  الثالث  الربع  خالل  عليه  كانت 
خصم  قبل  وذلـــك  ــار،  ــن دي مليون   827.2 نحو 

والضرائب. المخصصات 
مصرف  عــن  صـــادرة  حديثة  بيانات  وأظــهــرت 
لدى  الــعــمــالء  ــع  ودائـ انــخــفــاض  الــمــركــزي  ليبيا 
دينار  مليار   106.4 مــن  الــتــجــاريــة  الــمــصــارف 
مليار   91.4 إلــى   2018 الثالث  الربع  نهاية  في 
بمعدل  أي   ،2019 الثالث  الربع  نهاية  في  دينار 
تحت  ــع  ــودائ ال شكلت  ــد  وق  ،%14.1 انخفاض 
في  الودائع،  إجمالي  من   %87 نسبته  ما  الطلب 
ونسبة   ،  %12.5 ألجل  الودائع  نسبة  بلغت  حين 

0.5% فقط من اإلجمالي. ودائع االدخار 
حسب  الــودائــع  إجمالي  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
الخاص  الــقــطــاع  ــع  ودائـ بلغت  فقد  الــقــطــاعــات 
 50.2 قيمته  2019مـــا  الثالث  الربع  نهاية  في 
إجمالي  مــن   %55 نسبته  ومــا  ــار،  ــن دي مليار 
القطاعين  ــع  ودائـ رصــيــد  شكل  فيما  ــع،  ــودائ ال
 %45 وقدرها  الباقية  النسبة  والحكومي  العام 
إجمالي  مــن  ــار  ديــن مليار   41.2 قيمته  مــا  أي 
لشركات  ودائــع  دينار  مليار   30.4 منها  الودائع، 
دينار  مليار   10.8 ونحو  العام  القطاع  ومؤسسات 

حكومية. ودائع 
)تحت  التجارية  المصارف  ــع  ودائ إجمالي  أمــا 
المركزي  المصرف  لدى  اإليداع(  وشهادات  الطلب 
من  هبطت  فقد  اإللــزامــي،  االحتياطي  فيها  بما 
 2018 الثالث  الربع  نهاية  في  دينار  مليار   90 نحو 
الثالث  الربع  نهاية  في  دينار  مليار   72.2 نحو  إلى 

.%19.7 2019، أي بتراجع نسبته 

االئتمان
التجارية،  المصارف  من  الممنوح  لالئتمان  وبالنسبة 
نهاية  في  دينار  مليار   16.5 من  اإلجمالي  زاد  فقد 
دينار  مليار   16.7 إلى  الماضي  العام  من  الثالث  الربع 

في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الخاص  للقطاع  الممنوحة  القروض  رصيد  ووصل 
وما  ديــنــار،  مليار   2019 الثالث  الــربــع  نهاية  فــي 
والتسهيالت  القروض  إجمالي  من   %65.3 نسبته 
الممنوحة  القروض  رصيد  شكل  فيما  االئتمانية، 
بلغت  التي   %34.7 الباقية  النسبة  العام  للقطاع 

قيمتها 5.8 مليار دينار.

المشكوك  الديون  مخصص  تغطية  نسبة  وبلغت 
في   %20.7 نسبة  الممنوح  االئتمان  إلجمالي  فيها 
في   %18.9 نسبة  مقابل   2019 الثالث  الربع  نهاية 

نهاية الربع الثالث 2018، حسب التقرير االقتصادي

األصول
)باستثناء  التجارية  المصارف  أصول  إجمالي  انخفض 
في  دينار  مليار   127.5 من  النظامية(  الحسابات 
مليار   117.6 نحو  إلــى   2018 الثالث  الربع  نهاية 
بمعدل  أي   ،2019 الثالث  الربع  نهاية  في  دينار 
السائلة  األصــول  شكلت  وقد   ،  %7.8 نسبته  تراجع 
األصول  إجمالي  من  دينار  مليار   83.2 نحو  البالغة 
ما  عن   %75 نسبته  بما  مقارنة   ،%70.7 نسبته  ما 

كانت عليه في الربع الثالث 2018.
ليبيا  في  العاملة  التجارية  المصارف  عدد  أن  يذكر 
الليبي  الدينار  وحــدة  ذلــك  في  بما  مصرفا   18 بلغ 
الربع  نهاية  حتى  الخارجي  الليبي  للمصرف  التابعة 
من  نشاطها  المصارف  هذه  ــزاول  وت  ،2019 الثالث 

خالل 529 فرعا ووكالة مصرفية.

المصرفي التركز 
من  قليال  ــددا  ع أن  المصرفي  التركز  ــة  درج وتعني 
النشاط  من  األكبر  بالنسبة  يستأثر  التجارية  المصارف 
أو  ــع  ــودائ ال أو  ــول  األصـ حيث  مــن  ســـواء  المصرفي 

االئتمان أو من حيث حجم حقوق المساهمين.
للمصارف  السوقية  الحصة  يخص  مــا  فــإن  وعليه 
المصارف  أصـــول  شكلت  فقد  ليبيا،  فــي  التجارية 
الوحدة  الوطني،  التجاري  )الجمهورية،  الكبرى  األربعة 
من   %78.2 نسبته  ما  مصرفا   18 أصل  من  والصحارى( 
الثالث  الربع  نهاية  في  المصرفي  القطاع  أصول  إجمالي 
نسبته  ما  ــده  وح الجمهورية  مصرف  وشكل   ،2019

32.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي ككل.
الكبرى  األربعة  المصارف  وقــروض  ودائــع  وشكلت 
من  التوالي  على   % و88.7   %  78.3 نسبته  مــا 
الربع  نهاية  المصرفي  القطاع  قروض  ودائع  إجمالي 

الثالث 2019.

اقتصاد

كالم في األرقام
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مجلس  اجتماع  نتيجة  مستثمرين  ترقب  مع  األربعاء،  أمس  األميركي،  الدوالر  سعر  ارتفع 
من  الخضراء  العملة  استفادت  كما  األميركي(،  المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي 

األنباء عن تأجيل الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على سلع صينية.
السويدية،  الكرونة  العملة  أسواق  في  تحركات  سجلت  التي  العمالت  أبرز  من  وكان 
فقد  الــذي  اإلسترليني  والجنيه  التوقعات،  من  أعلى  تضخم  بيانات  بعد  ارتفعت  التي 
قبل  ومنافسيه  المحافظين  حزب  بين  الفارق  تقلص  استطالع  أظهر  أن  بعد   ،%0.3
إلى  اليورو  مقابل  و%0.1  العمالت  من  سلة  مقابل   %0.2 الــدوالر  وصعد  االنتخابات. 
من  مسؤولين  أن  أفــاد  ستريت«  »وول  صحيفة  نشرته  تقرير  بفضل  دوالر،   1.1080

الواليات المتحدة والصين قالوا إنه يجري اإلعداد لتأجيل الموعد المحدد لفرض رسوم.
 %0.2 فقد  بينما  دوالر،   1.3120 إلى   %0.3 اإلسترليني  نزل  تعامالت  أحدث  وفي 
إلى  السويدية  الكرونة  مقابل   %0.6 اليورو  وهبط  بنس.   84.485 إلى  اليورو  مقابل 
السويدية،  للعملة  الشهر  ونصف  أشهر  سبعة  في  مستوى  أعلى  وهو  كرونة،   10.479
عند  اليابانية  العملة  مقابل  ــدوالر  ال سعر  على  تغير  يطرأ  لم  بينما  »رويــتــرز«؛  حسب 

108.75 ين.

ارتفاع سعر الدوالر وانخفاض اإلسترليني عامليا

15% فقط من الليبيني يتسوقون عبر اإلنترنت
للتجارة  المتحدة  األمــم  لمنظمة  دراســة  أظهرت 
والتنمية »أونكتاد« أن %15 من الليبيين يتسوقون 
في   109 المرتبة  ليبيا  احتلت  حيث  اإلنترنت،  عبر 
إلى  الشركات  من  اإللكترونية  التجارة  »مؤشر 
المستهلكين 2019«، وهو ما يعد تراجعا بدرجتين 

عن المركز الذي احتلته في العام الماضي )107(.
في  تأخرها  إلى  التراجع  هذا  »أونكتاد«  وأرجعت 
عبر  للمستهلك  الموجهة  التجارية  األعمال  »تفعيل 
المستهلكين عن طريق  مع  مباشرة  الشركات  ربط 
األمر  للغرض«،  خصيصا  مصممة  معلوماتية  برامج 
طريق  في  تحديات  عــدة  ــود  وج إلــى  يشير  ــذي  ال
انتعاش التجارة والبيع اإللكتروني الذي كان متنفسا 

لشريحة من الليبيين بسبب أزمة السيولة النقدية.

حلول غير كافية
التجارية في  وخالل األعوام األخيرة باشرت المصارف 
السيولة  بشح  مدفوعة  إلكترونية  حلول  إطالق  ليبيا 
لوجود  متواضعة  تظل  لكنها  القطاع،  ضربت  التي 
رغم  والرسوم،  والضوابط  المعايير  حول  عراقيل 
بطاقات  استخدام  على  والتجار  المستهلكين  إقبال 
العملة  تداول  فإن  ذلك  عن  وزيــادة  اآللي،  الصراف 
22 مليار  بشكل مواز في السوق السوداء التي تناهز 
تطوير  دون  تحول  المركزي،  المصرف  حسب  دوالر، 

التجارة اإللكترونية.
 15% نحو  فإن  اإلنترنت  عبر  التسوق  وبخصوص 
فوق  )ما  ليبيا  في  السكاني  التعداد  إجمالي  من 
من  فقط   23% حين  في  إليها،  يلجؤون  سنة(   15
سوقوا  أو  اشتروا  العنكبوتية  الشبكة  مستخدمي 

لسلع عبر التجارة اإللكترونية.
مؤشر  أظهر  اإلنترنت،  استخدام  معيار  وحسب 
و66%   ،22% نسبة  على  ليبيا حصلت  أن  »أونكتاد« 
مؤسسة  لدى  حساب  لديهم  الذين  األفــراد  حصة 
لألموال،  المتنقل  الدفع  بخدمة  مزودين  أو  مالية 

ثم %62 بالنسبة لمستوى أمان خوادم اإلنترنت.

التصنيف عوامل 
بلدا   152 اســتــعــداد  درجــة  »أونــكــتــاد«  ويصنف 
كل  وإمكانات  اإلنترنت،  عبر  التجارة  في  لالنخراط 
وموثوقية  اآلمنة،  اإلنترنت  خوادم  إلى  للوصول  بلد 
سكانها  ونسبة  التحتية،  وبنيته  البريدية  الخدمات 
الذين  األفراد  ونسبة  اإلنترنت،  يستخدمون  الذين 
مزودين  أو  مالية  مؤسسة  لــدى  حساب  لديهم 

بخدمة الدفع المتنقل لألموال عبر الهاتف النقال.
التجارة  قيمة  فإن  رسمية،  إحصائية  آخر  ووفق 
تريليون   3.9 نحو  إلى  تصل  العالمية  اإللكترونية 

العام  على   22% نسبتها  بزيادة   2017 في  دوالر 
ربع  أو  شخص،  مليار   1.3 نحو  واتجه  السابق. 
15 عاما فما فوق  العالم ممن تبلغ أعمارهم  سكان 

للتسوق عبر اإلنترنت، بزيادة %12 على 2016.
التوالي، تتصدر هولندا مؤشر  الثاني على  وللعام 
التجارة اإللكترونية، تليها سويسرا ثانيا، ثم فنلندا، 
ثم  وأيرلندا،  والنرويج،  فالدنمارك،  بريطانيا،  بعدها 
من  الوحيدان  والبلدان  التاسع.  المركز  في  ألمانيا 
خارج القارة القديمة اللذان وجدا في المراتب العشر 

األولى هي سنغافورة )ثالثة( وأستراليا )العاشرة(.
يقومون  الذين  اإلنترنت  مستخدمي  وحصة 
التي  البالد  في  بكثير  أقل  اإلنترنت  عبر  بالتسوق 
أن  إلى  يشير  مما  الدخل،  مستويات  فيها  تنخفض 
فقط  يرتبط  ال  اإللكترونية  للتجارة  الدولة  استعداد 

عوامل  أيضا  هناك  ولكن  اإلنترنت،  بشبكة  بالربط 
أخرى مؤثرة.

انتشار واسع للتجارة اإللكترونية
والنرويج  وبريطانيا  والسويد  والدنمارك  ألمانيا  وفي 
وهولندا يقوم أكثر من %80 من مستخدمي اإلنترنت 
النقيض من ذلك،  بعمليات شراء عبر اإلنترنت. على 
تقل النسبة إلى %10 في نحو عشرين بلدا من البالد 

ذات الدخل المتوسط المنخفض واألدنى.
نسبة  ــة  دول  18 فيه  حققت  ــذي  ال الوقت  وفــي 
اإلنترنت،  يستخدمون  سكانها  من   90% تجاوزت 
في  و5%  ــدي،  ــورون ب في   3% إلــى  النسبة  تهبط 
ليبيريا  من  كل  في  و8%  تشاد،  في  و7%  النيجر، 
والكونغو  الكونغو  من  كل  في  و9%  القمر،  وجــزر 
الدول  واحتلت جميع هذه  الديمقراطية وسيراليون. 

أسفل تصنيف التجارة اإللكترونية.
وحققت سبع دول نسبة تقع بين %99.5 و100% 
لدى  حساب  لديهم  الــذيــن  السكان  ــدد  ع بين 
المتنقل  الدفع  بخدمة  مزودين  أو  مالية  مؤسسة 
سكان  جميع  أن  أي  النقال،  الهاتف  عبر  لألموال، 
بواسطة  الدفع  بقابلية  يتمتعون  تقريبا  البالد  هذه 
فنلندا،  هولندا،  الــدول:  هــذه  وتشتمل  الهاتف، 
قائمة  ضمن  -جميعها  أستراليا  النرويج،  الدنمارك، 

العشر األول-، السويد )احتلت المرتبة الـ18(.

»نريد أن نسدد ديوننا 
لصندوق النقد، لكننا ال نملك 
الوسائل للقيام بذلك«.

الرئيس األرجنتيني 

ألبرتو فرنانديز
1.92

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بالتراجع  الخاص  األول  السياق  عن  األول  الجزء  عن  تحدثنا 
الثاني  السياق  استعرض  فيما  عالميا،  المياه  بعرض  الحاد 
أي  الدولية  المائية  األحـــواض  في  الــدولــي  التشارك  نمط 
تتشارك  التي  الجوفية  المياه  ومستجمعات  األنهاروالبحيرات 

فيها عدة دول.
الهياكل  تطور  بضعف  الثالث  السياق  يتعلق  حين  في 
المتصلة  والمنازعات  للعالقات  المنظمة  والمؤسسية  القانونية 

باألحواض المائية الدولية.
هلسنكي  مبادئ  في  القانوني  الهيكل  معالم  أهم  تتمثل 
وأحكام  الدولي،  للقانون  الدولية  الرابطة  أقرتها  التي   1966
الهاي التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 1974، واتفاقية 
المائية  المجاري  استخدام  بشأن   1977 العام  المتحدة  األمم 
مهمة:  مبادئ  عدة  القانوني  الهيكل  هذا  ويقر  المشتركة. 
إلحاق  وعــدم  المائي،  بالحوض  والمتناسب  العادل  االنتفاع 

بالمشاريع  المسبق  واإلخطار  الحوض،  بشركاء  الضرر 
أن  إال  حولها.  التفاوض  وضرورة  الحوض،  لمسار  المغيرة 
من  فهو  ضخمة،  مشاكل  يواجه  القانوني  الهيكل  هذا 
جهة أولى ضعيف التطور قياسا على فروع القانون الدولي 
 14 سوى   1977 اتفاقية  على  يوقع  لم  اآلن  حتى  األخرى. 
الدولي،  القضاء  أحكام  من  فقهي  بدعم  يحظ  ولم  دولة، 
فعلى مدى 55 عاما لم تنظر محكمة العدل الدولية سوى 
ثانية  جهة  من  وهو  الدولية.  األنهار  حول  واحدة  قضية 
الحوض  دول  تعتمدهما  عرفيتين  قاعدتين  مع  يتناقض 
المائي في إدارة منازعاتها: السيادة الوطنية المطلقة على 
التملك  وحق  الدولة،  حدود  في  الجارية  المائية  الموارد 
المسبق، ويعني أن الدولة التي اعتادت تاريخيا على تلقي 
دون  تتلقاها  أن  حقها  المجرى من  مياه  من  معينة  حصة 

نقص في المستقبل باعتبارها حقا تاريخيا أو عرفيا.
ما المسارات المستقبلية المتوقعة لمنازعات المياه الدولية؟

أجرتها  لبناء توقعات في دراسة  سنعثر على مؤشرات صلبة 
المعروفة  المياه  منازعات  حول  األميركية  »أوريجون«  جامعة 
على مدى نصف القرن األخير. شهدت الفترة 1288 حدثا تعاونيا 
 200 عقد  على  انطوت  الواحد،  المائي  الحوض  شركاء  بين 
التعاون  لتنظيم  معاهدة 
المشتركة.  ــواض  األح في 
من   %39.57 واتجهت 
لتنظيم  المعاهدات  هــذه 
االنـــتـــفـــاع مـــن الــطــاقــة 
المولدة، و%37.53 لتنظيم 
الــمــيــاه، و%9  اســتــخــدام 
و  الفيضانات،  في  للتحكم 
الصناعي.  للتخصيص   %6
وفي المقابل كان هناك 507 أحداث خالفية. وانحصر ثلثا هذا 
مستوى  إلى  تصل  لم  و  حادة،  غير  لفظية  منازعات  في  العدد 
فيما  األوســط  الشرق  في  جميعها  حالة،   37 في  سوى  العنف 

عدا سبع منها.
يمنحنا  أن  المعاصرة  التاريخية  خبراتنا  استقراء  شأن  ومن 
التعاوني  المسار  نفس  دفع  من  تمكننا  مهمة،  نتائج  عدة 

خطوات جذرية إلى األمام.
تخبرنا النتيجة األولى أن فكرة السيادة الوطنية في صيغتها 
نزاعات  لمعالجة  ليس فقط  تعد صالحة،  لم  المطلقة  القديمة 
المياه، بل أيضا للتعامل مع عديد المشاكل الخطرة في عالمنا 
اإليكولوجي  والتدهور  المناخ  مشاكل  رأسها  وعلى  المعاصر، 
والهجرات الجماعية اإلكراهية، األمر الذي يعني أننا أصبحنا في 
حاجة لتقنين مفهوم جديد للسيادة، ال ينسخ القديم بل يعيد 

رسم حدوده في مواجهة سياقات محددة ومتفق عليها.
وتخبرنا النتيجة الثانية أن فكرة الحق التاريخي العرفي لدول 
المصب أو العبور في موارد األحواض الدولية، كحق مقيد لحق 
على  قادرة  بدورها  تعد  لم  المنبع،  دول  في  الوطنية  السيادة 
من  وأصبح  المنبع،  دول  في  مصيرية  مصالح  وجه  في  الوقوف 
في  إنتاجها  أساليب  بتكييف  الــدول  تلك  تشرع  أن  الضروري 
أن  الثالثة  النتيجة  وتخبرنا  الجديد.  المائي  الوضع  مواجهة 
هو  المياه  منازعات  لمواجهة  وديمومة  جذرية  األكثر  اإلطــار 
يقوم  هيكلي  تنظيم  المائي.  الحوض  إلدارة  الجماعي  التنظيم 
في  وتنوع  والقاعدية،  المركزية  المؤسسات  من  مزيج  على 
تداولها،  وحرية  للمعلومات  النفاذ  على  وقــدرة  التخصصات، 
عضوي  ونفاذ  األعضاء،  سلطة  مؤسسات  على  هيكلية  ورقابة 
التكيف  سياسات  إكسابها  على  وقــدرة  المحلية  للمؤسسات 
طرح  مجرد  الثالثة  النتيجة  وليست  دائمة.  بيئية  تحوالت  مع 
تشكيل  في  نجدها  أوروبية  خبرات  حصيلة  جوهريا  بل  نظري، 
اللجنة الدولية لحماية نهر »الراين« بهياكلها، واللجنة الدولية 

لحماية نهر »الدانوب« بهياكلها.
شدتها  في  المياه  نزاعات  أن  الرابعة  النتيجة  وتخبرنا 
بل  موضوعية،  عوامل  حصيلة  مجرد  ليست  للحل  وقابليتها 
أنها  يعني  الذي  األمر  حلها،  على  القيادات  لقدرة  أيضا حصيلة 
اللحظة  حس  وتمتلك  وبراغماتية  رفيعة  قيادات  إلى  حاجة  في 
واألهم  سياسي،  وخيال  مستقبلية  نظرة  ولديها  والتوقيت، 
وصراعاتها  أزماتها  عن  النزاع  إدارة  سياسات  عزل  على  قادرة 

الداخلية.
وتخبرنا النتيجة الخامسة واألخيرة أن مواجهة النزاعات، يجب 
المناخ  أزمة  أي  األعم،  بسياقها  عضويا  ربطها  عبر  تنطلق  أن 
يعني  ما  وهو  اإليكولوجية.  النظم  في  المتصاعد  والتدهور 
تتخلى  وإيكولوجية جديدة،  إنتاجية  بناء سياسات  وعي ضرورة 
االنخفاض  بحقيقة  وتعترف  المياه  وفرة  أزمنة  ممارسات  عن 
الدائم في المتاح منها. سياسات تسعى لتبني الزراعة العضوية 
النباتي  الغطاء  الزراعية، وحماية  المسطحات  وتنويع  والحراجية 
والتربة واستعادتهما، وإدارة حديثة لنظام الري تقلل من حجم 
الفاقد وترفع مستوى المياه العائدة وتطور مستجمعات المياه. 
المعرفة  وتطوير  األهلية،  اإلدارة  هياكل  عبر  ذلك  كل  وتؤطر 

العامة، وتأسيس بنى تحتية مستدامة.
* كاتب مصري، نقال عن جريدة عمان

على مدى 55 عاما لم تنظر 
محكمة العدل الدولية 

سوى قضية واحدة حول 
األنهار الدولية

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4021دوالر أميركي
1.5548يورو

1.842الجنية االسترليني
0.3739الريال السعودي
0.3817درهم إماراتي

0.1992االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 11 ديسمبر 2019

مليار دينار

الصراع على املياه:
مسارات إيجابية وأخرى خطرة )2 ـ 2(

د.صالح أبونار**

ودائع العمالء لدى المصارف 
التجارية تنخفض من 106.4 

مليار دينار إلى 91.4 مليار دينار

المصارف التجارية أطلقت حلوال 
إلكترونية مدفوعة بشح السيولة 

لكنها تظل متواضعة لوجود عراقيل

القاهرة - الوسط

الوسط: عبدالرحمن أميني

أرباح املصارف الليبية تهبط 25% إلى 618.5 مليون دينار

وكاالت - الوسط
لمواجهة  المهيأ  غير  االقتصادي  النمو  تعثر   2019 العام  خالل  العالم  شهد 
تهدد  ظاهرة  وهي  المناخي،  والتغير  الرقمي  القطاع  وتنامي  التجاري  التوتر 
الحركات  بتأجيج  ينذر  ما  االقتصاد،  خبراء  بحسب   2020 العام  بالتواصل 

االحتجاجية والمطلبية.
خالل  العالمي  النمو  يتخطى  أال  االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة  وتتوقع 
منذ  يسجله  مستوى  أدنى  وهو   ،2019 العام  في  كما   ،2.9% المقبلة  السنة 

األزمة المالية العام 2009.
مرحلة  في  »إننا  بون،  لورانس  المنظمة،  في  االقتصاد  قسم  رئيسة  وقالت 
تقريره  في  توقع  إذ  تفاؤال،  أكثر  فكان  الدولي،  النقد  صندوق  أما  مقلقة«. 
مسؤولة  أن  ولو   ،2020 في   3.4% بنسبة  نموا  العالمي«  االقتصاد  »آفاق  األخير 
االنتعاش  هذا  بأن  حــذرت  غوبينات،  غيتا  المالية،  المؤسسة  في  االقتصاد 

»يبقى هشا«.
نهاية  في  هو  بل  فحسب،  دوره  نهاية  إلــى  يصل  لم  المعولم  االقتصاد 
فاإلجماع  الناشئة؛  للدول  الصناعي  والصعود  التجاري  التبادل  ــار  ازده عصر 
دونالد  األميركي  الرئيس  وصــول  مع  سقط  الحر  التبادل  على  الدبلوماسي 
مع  تكنولوجية  وكذلك  تجارية  مواجهة  في  دخل  إذ  األبيض،  البيت  إلى  ترامب 

الصين، تنعكس سلبا على النمو العالمي.
للنهج  إضافيا  اختبارا  مرتقب،  هو  كما  تم  حال  في  »بريكست«  وسيكون 
بعد  المركزية  المصارف  اعتمدتها  التي  السخية  السياسات  وقادت  التعددي. 
ما  ــدول،  ال بعض  في  »السلبية«  الفائدة  معدالت  ظاهرة  تعميم  إلى  األزمــة 
المالي  الخبير  أن  غير  الخاص.  الدين  حجم  وزاد  المصارف  مردودية  من  حدا 
أزمــة  هناك  تكون  »لــن  أنــه  أكــد  إذ  قاطعا،  كــان  آيــزمــان  ستيف  األميركي 

معممة«.
قبل  األميركي  المالي  النظام  بانهيار  لتنبئه  اشتهر  الذي  المستثمر  ويرى 
»انكماش  في  يدخل  أو  بطيء  نمو  تسجيل  في  يستمر  قد  االقتصاد  أن  عقد، 
وسيكون  مالية.  مبالغ  ــراد  األف من  عدد  وخسارة  اقتصادي  تباطؤ  مع  نمطي 

هذا القدر أليما بما يكفي«.
لودوفيك  للتأمين،  العمالقة  »أليانز«  شركة  في  االقتصاديين  كبير  وتوقع 
بل  المالي،  القطاع  في  تحصل  لن  المقبلة  المعممة  »الصدمة  أن  سوبران، 
حول  تنظيمات  فــرض  عن  ناجمة  كبرى  صدمة  مثل  خــارجــه،  من  ستكون 
مع  »الصدمة«  هذه  تأتي  وقد  بالمناخ«.  ارتباط  على  أو  الشخصية  البيانات 
الثروات  مع  تشددا  أكثر  ضريبية  سياسة  يطبق  ديمقراطي  رئيس  انتخاب 
ويشدد  الكبرى،  اإلنترنت  شركات  حجم  ضخامة  مباشر  بشكل  ويهاجم  الكبرى 

التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ.
ستهيمن  تحديات  ثالثة  والمناخ  والرقمنة  المداخيل  تقاسم  ويشكل 
اإلنترنت  شركات  فصعود   ،2020 العام  بعد  ما  إلى  العالمي  االقتصاد  على 
العمل  توزيع  مراجعة  إلى  يقود  البيانات  من  هائال  كما  تجمع  التي  العمالقة 
تصحيح  إلى  والمستثمرون  الصناعيون  يعمد  المناخي،  التغير  وإزاء  والثروات. 
العمالقة  السعودية  الوطنية  النفط  مجموعة  واضطرت  استراتيجياتهم. 
في  ألسهمها  الضخمة  ــي  األول الطرح  عملية  حجم  تقليص  إلــى  »أرامــكــو« 

البورصة.
إنغو  السيارات  لتجهيز  األلمانية  »مالي«  شركة  لدى  الموظفين  ممثل  وقال 
علينا  يتحتم  ما  نعرف  دورية،  أزمة  تخطي  كيفية  بشأن  خائفين  »لسنا  كوبلر: 
تراجع  بسبب  سيما  وال  وظائف،  بإلغاء  الشركة  تقوم  وقت  في  بــه«،  القيام 

استهالك الديزل.

2019 عام تعثر النمو االقتصادي في العالم



على  الفرنسية  »توتال«  شركة  استحوذت 
التي  المحدودة،  ليبيا«  أويل  »ماراثون  حصة 
الواحة،  حقل  امتيازات  من   16.33% تمثل 
التي  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  بعد موافقة 
استثمار  قررت  الفرنسية  الشركة  أن  أعلنت 
في  دوالر  مليون   650 قــدره  إجمالي  مبلغ 
ــادة  وزي الــواحــة،  امتيازات  تطوير  مشاريع 

حجم اإلنتاج بنحو 180 ألف برميل يوميا.
على  الموافقة  عن  المؤسسة  وامتنعت 
في  »ماراثون«  حصة  »توتال«  شراء  عملية 
االستحواذ  خــال  من  ــواحــة«  »ال امتيازات 
مليون   450 بقيمة  )ماراثون(،  الشركة  على 
دراسة  من  المؤسسة  »انتهاء  بعد  إال  دوالر 
مختلف  من  وتقييمها  ومراجعتها  الصفقة 
والمالية  والتعاقدية  القانونية  الجوانب 
إمكانية  ــى  إل بــاإلضــافــة  واالســتــثــمــاريــة، 
ليبية  جهات  أو  المؤسسة  استحواذ  وجدوى 
يمكن  فيما  والنظر  الحصة،  تلك  على  أخرى 
لامتيازات،  فنيا  توتال  شركة  تضيفه  أن 
لها،  المجاورة  للمناطق  واجتماعيا  وتنمويا 
الازمة  الحكومية  الموافقات  على  والحصول 
رئيس  تصريحات  بحسب  الصفقة«،  إلتمام 
مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى 

صنع اهلل.

مفاوضات ناجحة
وأرجع صنع اهلل في بيان صادر عن المؤسسة، 
المؤسسة  موافقة  »الوسط«  عليه  حصلت 
مع  ناجحة  مفاوضات  إجراء  إلى  الصفقة  على 
 650 باستثمار  األخيرة  التزام  بعد  »توتال« 
امتيازات  تطوير  مشاريع  في  دوالر  مليون 
خال  من  اإلنتاج  حجم  وزيــادة  »الــواحــة«، 
جالو  شمال  حقل  هما  رئيسيين  مشروعين 
في  سيسهم  الذي  األمر   ،98 م.ن  والقطعة 
زيادة القدرة اإلنتاجية بنحو 180 ألف برميل 

يوميا.
الفرنسية(  الشركة  )أي  أنها  »كما  وأضاف: 
للتمكن  الازمة  والخبرات  التقنيات  ستوفر 
من تحقيق هذه المستهدفات، ولهذا السبب 
)توتال(  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تعتبر 
للحصول  غيرها  من  أكثر  يؤهلها  موقع  في 
الواحة؛  امتيازات  من  ماراثون  حصة  على 
 59.18% تملك  تزال  ال  المؤسسة  بأن  علما 

من امتيازات الواحة«.
كشفت  الدراسات  فإن  اهلل،  صنع  وحسب 
حصة  على  الليبية  الدولة  استحواذ  خيار  أن 

من  ظاهريا  سيزيد  كــان  وإن  ــون«  ــاراث »م
في  أنــه،  إال  الليبي،  الجانب  عوائد  إجمالي 
جراء  الليبي  الجانب  على  ستترتب  المقابل، 
للتشغيل  كبيرة  مالية  التزامات  الخيار  ذلك 
مع  اإلنتاج،  ــادة  وزي التطوير  خطط  وتنفيذ 
المحدد  الوقت  في  بالدفع  االلتزام  حتمية 

وانعكاس جميع ذلك على صافي الربح وفترة 
األولويات  االعتبار  األخذ بعين  االسترداد، مع 
والفرص  اإلنــفــاق  فــي  األخـــرى  الحكومية 

االستثمارية األخرى المتاحة للمؤسسة.
محلي  شريك  أي  هناك  يكن  »لم  وأضاف: 
له اإلمكانات المالية والتقنية الازمة لتطوير 

األمر  أن  خصوصا  اإلنتاج،  وزيادة  االمتيازات 
بل  الحصة،  شراء  قيمة  في  فقط  ينحصر  ال 
التشغيلية  االستثمارات  توفير  في  وأيضا 
الحصة  مشتري  على  المترتبة  والتطويرية 

لتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الجانب«.
برامج اجتماعية بـ150 مليون دوالر

توقيع الصفقة تم أيضا بعد االتفاق على 
قدره  مبلغا  الفرنسية  الشركة  تخصيص 
برامج  لدعم  تخصص  دوالر  مليون   150

والتنمية  االجتماعية  المسؤولية  ومشاريع 
الوطنية  المؤسسة  ستشرف  المستدامة، 
بما  تنفيذها،  على  مباشر  بشكل  للنفط 
تتبناها  التي  والقيم  المعايير  مع  يتماشى 
لعملياتها،  المجاورة  المناطق  دعمها  في 
العمل  في  مباشرة  البدء  سيتم  أنه  مؤكدا 
البرامج  لهذه  المؤسسة  خطط  تطوير  على 

والمشاريع.
ــح أنـــه ســيــتــم دفـــع الــمــبــالــغ  ــ وأوضـ
المسؤولية  ومشاريع  لبرامج  المخصصة 
قبل  من  المستدامة  والتنمية  االجتماعية 
على  مستردة  غير  كمصاريف  »تــوتــال« 
حيث  االمتيازات،  بتطوير  مرتبطة  مراحل 
بدء سريان  70 مليون دوالر مع  سيتم دفع 
يوما   21 بعد  دوالر  مليون  و30  االتفاقية، 
جالو  شمال  بحقل  المتواصل  اإلنتاج  من 
 21 بعد  دوالر  مليون  و30  ي(،   6 )منطقة 
م.ن  بالقطعة  المتواصل  اإلنتاج  من  يوما 
مليون   20 يقارب  ما  إلــى  باإلضافة   ،98
األربع  السنوات  خال  دفعها  سيتم  دوالر 
من  المزيد  إعــان  يتم  أن  على  المقبلة، 
خال  مفصل  اتفاق  توقيع  بعد  المعلومات 

األشهر الثاثة المقبلة.

سجل قطاع النفط زيادة في إنتاجه إلى 404.3 
 83.5 بزيادة  الماضي،  العام  في  برميل  مليون 
عما سجله خال   %26 وبنسبة  برميل،  مليون 
بلغ  يوميا  النفط  إنتاج  متوسط   .2017 العام 
برميل  ألف   200 بزيادة  برميل،  مليون   1.1
يوميا خال الفترة نفسها، حسب بيانات حديثة 
صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط وأوردتها 

النشرة االقتصادية للمصرف المركزي.
 367.5 إلى  النفط  صــادرات  إجمالي  ووصل 
مليون برميل خال العام 2018، بزيادة سنوية 
برميل،  مليون   79.8 وبواقع   %27.7 نسبتها 
بلغت  التي   2017 العام  بــصــادرات  مقارنة 
أن  النشرة  وأوضحت  برميل.  مليون   287.7
وصل  يوميا  النفط  من  ليبيا  صادرات  متوسط 
 800 متوسط  من  مرتفعا  برميل،  مليون  إلى 

ألف برميل يوميا خال الفترة نفسها.

متوسط بيع خامات النفط
خامات  بيع  أســعــار  متوسط  صعيد  وعــلــى 
النفط  وزارة  بيانات  أوضحت  الليبية،  النفط 
كثافة  السدرة  خام  أن  النفط  ومؤسسة  والغاز، 
 69.39 بمتوسط  منه  البرميل  بيع   )API37(
دوالر   55.13 مقابل  الماضي  العام  في  دوالر 
بيع  سعر  كان  فيما   .2017 العام  في  للبرميل 
 68.2 بمتوسط   )API38.5( كثافة  السرير  خام 
العام 2018، ولم تسجل أسعار للعام  دوالر في 
السابق، إال أنه في العام 2016 بيع البرميل من 

خام السرير بمتوسط 44.97 دوالر.
بيع  فقد   )API40( كثافة  البريقة  خام  أما 
متوسط  مقابل  دوالر،   69.93 بسعر  البرميل 
خام  بيع  كما   .2017 العام  في  دوالر   53.67
)API41( بمتوسط  )SIRTICA( كثافة  سيرتكا 

68.48 دوالر، مقابل 58.82 دوالر.
الليبية  الخامات  إليه  أعلى سعر وصلت  وكان 
أبوالطفل  خام  نصيب  من   ،2018 العام  في 
كثافة  الزويتينة  وخـــام   ،)API40( كثافة 
)API40.5(، إذ بيع األول بمتوسط 71.1 دوالر، 
مقابل 56.9 دوالر، والثاني 71.79 دوالر مقابل 

53.24 دوالر، خال الفترة نفسها.

إنتاج الشركات
الليبية،  النفط  شركات  إنتاج  يخص  وفيما 

تصدرت شركة »الواحة« من حيث كمية اإلنتاج 
إنتاجها  إجمالي  بلغ  إذ   ،2018 العام  خــال 
بمتوسط  برميل،  مليون   97.8 نحو  السنوي 
عن  تصديرها  يجري  يوميا  برميل  آالف   310

طريق ميناء السدرة النفطي.

قفزة  حققت  قــد  الشركة  تــكــون  وبــذلــك 
مليون   45 وبــواقــع   %88 نسبتها  إنتاجية 
برميل، مقارنة بنحو 52 مليون برميل سجلتها 

في العام 2017.
جالو  »حقل  هي  للشركة  التابعة  والحقول 

وحقل  السماح،  وحقل  واحـــة،  وحقل   ،)59(
الشركة  إنتاج  ملكية  في  وتتشارك  الظهرة، 
مع   %59.2 بنسبة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
األميركيتين  ومونوكوفيليبس  هيس  شركتي 

وتوتال الفرنسية«.

في  )ريبسبول(  أكــاكــوس  شركة  وجـــاءت 
النفط، إذ وصل  إنتاج  الثانية من حيث  المرتبة 
العام  خــال  برميل  مليون   97 إلــى  إنتاجها 
 .2017 العام  في  مليون   75.2 مقابل  الماضي، 
وبواقع   ،%29 تقارب  نسبتها  سنوية  وبزيادة 
مساهمة  أن  إلى  يشار  برميل،  مليون   21.8
تصل  الشركة  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

إلى نسبة %88.
والغاز  للنفط  العربي  الخليج  شركة  ثــم 
)أجوكو( التي هبط إنتاجها إلى المرتبة الثالثة، 
بعد أن كانت تتصدر جميع الشركات منذ العام 
2015. فقد تراجع إنتاج »أجوكو« بنسبة %3.3 
إلى 89 مليون برميل في العام الماضي، مقابل 

92.1 مليون برميل سجلها في العام 2017.
تصل  التي  )إيني(  للنفط  مليتة  تلتها شركة 
إلى  فيها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مساهمة 
الرابعة،  المرتبة  الشركة  احتلت  فقد   ،%85.5
 11.7 وبقيمة   %26 بنسبة  إنتاجها  زاد  إذ 
برميل  مليون   56.2 إلى  ليصل  برميل  مليون 
برميل  مليون   44.5 مقابل  الماضي،  العام  في 
إنتاج  أعلى   2012 العام  وشهد   .2017 العام 
الثماني  السنوات  خال  مليتة  شركة  تحققه 
72.7 مليون برميل. ثم  الماضية، حين سجلت 
التي  والغاز،  النفط  شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
جاءت  فقد  بالكامل،  النفط  مؤسسة  تملكها 
في المركز الخامس، بإنتاج 20.7 مليون برميل 

مقابل 17.7 مليون برميل خال الفترة نفسها.
ــي شركة  ــأت ت ــادس  الـــسـ ــز  ــرك ــم ال ــي  وفـ
مؤسسة  مساهمة  تصل  التي  »فنترسهال« 
النفط فيها إلى 51%، بإنتاج نحو 16.3 مليون 
تبعتها  برميل.  مليون   11.6 مقابل  برميل 
السابع،  المركز  في  )توتال(  المبروك  شركة 
وقد   ،50% النفط  مؤسسة  مساهمة  ونسبة 
برميل  مليون   10.9 إلى  الشركة  إنتاج  انخفض 
برميل  مليون   11.1 مقابل  الماضي،  العام  في 
)فيبا(  الهروج  شركة  وتليها   .2017 العام  في 
التي بلغ   ،88% المؤسسة بها  ونسبة مساهمة 
إنتاجها 10.5 مليون برميل مقابل 12.2 مليون 
تساهم  التي  الزويتينة  شركة  وأخيرا  برميل، 
زاد  فقد   ،%88 بنسبة  النفط  مؤسسة  فيها 
 4.4 مقابل  برميل،  مليون   5.9 إلى  إنتاجها 

مليون برميل، خال الفترة نفسها.

اقتصاد 09

منطقة  فــي  االستكشافي  نشاطها  الــروســيــة  نفت«  ــات  »ت شركة  استأنفت 
بإجراء  الجيوفيزيائي  االستكشاف  لخدمات  العربية  الشركة  وكلفت  الحمادة، 
استكمال  أجل  من  غدامس،  حوض  في  الواقعة   82/4 للقطعة  سيزمية  مسوحات 
التنفيذ  عن  توقف  الذي  مربع،  كيلومتر   200 لمساحة  السيزمي  المسح  برنامج 

.2014 العام 
مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ورحــب 
حوض  في  نشاطها  لمزاولة  نفت«  »تات  شركة  وعودة  الخطوة  بهذه  اهلل،  صنع 
والغاز  النفط  بقطاع  الثقة  يعزز  الذي  األمر  وهو  الماضي،  الجمعة  منذ  غدامس 

الليبي. االقتصاد  ويصب في مصلحة 
مليتة  شركة  شحنات  على  القاهرة«  »القوة  أعلنت  النفط  مؤسسة  وكانت 
 73 طاقته  تبلغ  الذي  وهو  الماضي،  األسبوع  الفيل  حقل  إغاق  بعد  النفطية، 
لتركيب  البعض  بها  قام  قانونية  غير  أعمال  بعد  اإلغاق  وجاء  يوميا.  برميل  ألف 

إلى محطة مليتة للتصدير. الواصل  صمام على خط األنابيب 

»تات نفت« الروسية تستأنف العمل في منطقة الحمادة

األربعاء  أمس  السعودية،  أرامكو  شركة  أسهم  تــداول  بدأ 
االكتتاب  عملية  استكمال  بعد  السعودية،  السوق  في 

للشركة األكثر تحقيقا لألرباح في العالم.
سوق  في  السهم  سعر  السعودية  النفط  عماقة  وحددت 
وجمعت  دوالر(   8.53( سعوديا  رياال  بـ32  المحلية  »تداول« 
المتوقع  من  لكن  األسهم،  بيع  عملية  من  دوالر  مليار   25.6

ارتفاع قيمة السهم خال اليوم التاريخي األول من التداول.
 450 خصصت  إنها  »أرامكو«  قالت  األسهم،  بدء  وقبيل 
العام  االكتتاب  قيمة  لترتفع  للبيع،  إضافي  سهم  مليون 
المباعة  األسهم  نسبة  أن  يعني  ما  دوالر،  مليار   29.44 إلى 
%1.5 سابقا. ونقلت وكالة »رويترز«  %1.75 من  ارتفعت إلى 
إلى  أشارت  االفتتاح«  قبل  ما  »أوامر  أن  »العربية«،  قناة  عن 

ارتفاع سهم أرامكو 10% عند انطاق ليبلغ 35.2 رياال.
عند  أرامكو  أسهم  لطرح  االفتتاح  مزاد  جلسة  وانطلقت 
واستمرت  غ(،  ت   06.30( المحلي  بالتوقيت   09.30 الساعة 
لجزء  العام  واالكتتاب  الفعلي،  التداول  يبدأ  أن  قبل  ساعة، 
اإلصــاح  برنامج  في  الــزاويــة  حجر  هو  أرامكو  أسهم  من 
المسمى  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد  لولي  االقتصادي 

»رؤية 2030«.
مليارات  عــشــرات  استقطاب  إلــى  المسؤولون  ويسعى 
البرنامج  هــذا  ضمن  ضخمة  مشاريع  لتمويل  الـــدوالرات 
دوالر  مليار   25 مبلغ  أرامكو  العام  االكتتاب  وتجاوز  الطموح. 
الذي كانت سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى 

دخولها إلى بورصة وول ستريت، بحسب وكالة »رويترز«.

سهم »أرامكو« يرتفع 10% في أولى تعامالته بالسوق السعودية
السعر بالدوالرنوع الخام

63.88برنت

58.88غرب تكساس

62.41دبي

65.57سلة أوبك

60.15أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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التجارية  الــحــرب  ثمن  تدفع  الصينية  ــادرات  ــص ال تــزال  ال 
الرابع  للشهر  تراجعا  مسجلة  المتحدة،  الواليات  مع  المستمرة 

على التوالي، فيما ال يبدو أن هناك حال في األفق.
في  المتحدة  الــواليــات  مقابل  الصيني  الفائض  وسجل 
 26.42 فانتقل خالل شهر من   )-6.9%( تراجعا ملحوظا  نوفمبر 
الجمارك  نشرتها  ــام  أرق بحسب   ،24.61 إلى  دوالر  مليارات 

الصينية األحد، وفق »فرانس برس«.
الرئيس  صالح  فــي  المعلومات  هــذه  تصب  أن  ويتوقع 
الحرب   2018 العام  أطلق  ــذي  ال ترامب  دونــالــد  األميركي 
التوازن  إعادة  بهدف  خصوصا  الجمركية  الرسوم  عبر  التجارية 

التجاري الثنائي.
الشهر   1.1% بنسبة  الخارج  إلى  الصين  مبيعات  وانخفضت 
%0.9 في  بنسبة  تراجعا  بعد تسجيلها  الماضي على مدى عام، 
مفاجأة،  األمر  وشكل  العالمي.  الطلب  تراجع  إطار  في  أكتوبر، 
آراءهــم  »بلومبرغ«  وكالة  استطلعت  الذين  الخبراء  إن  إذ 

توقعوا ارتفاع نسبة الصادرات )0.8%+(.
ستة  بعد   )+0.3%( ارتفاعا  الصينية  الـــواردات  وسجلت 
عبر  العكس  حصول  توقعوا  محللون  وكان  التراجع.  من  أشهر 

انخفاض بنسبة 1.4%.
مصرف  فــي  االقــتــصــادي  الخبير  عــن  بلومبرغ  ونقلت 
األرقام  هذه  »إن  قوله:  هاو،  تجو  سنغافورة،  في  »كومرزبنك« 
يسجل  أن  يمكن  »الوضع  ــاف:  وأض الشيء«.  بعض  مفاجئة 
بسبب  ديسمبر،  في  ــواردات  الـ مستوى  على  التحسن  مزيد 
بشكل  لكن  الماضي،  بالعام  مقارنة  مواتية  مقارنة  قاعدة 

عام، ليس هناك تحسن كبير في األفق«.
قوتين  أول  تـــزال  ال  ــت  وق فــي  ــاءات  ــص اإلح ــذه  ه نشرت 
إلى  للتوصل  محاولة  في  تتفاوضان  العالم  في  اقتصاديتين 
الحرب  هــذه  وتتجسد  التجارية.  الحرب  إلنهاء  ــي  أول اتفاق 
مئات  بقيمة  بضائع  تشمل  جمركية  رســوم  فرض  تبادل  في 
االقتصاد  على  بقوة  آثارها  وتظهر  سنويا،  ــدوالرات  ال مليارات 

العالمي وثقة المستثمرين.
وشينغ  كونغ  هونغ  بشأن  أخيرا  الدبلوماسية  التوترات  ورغم 
بأن  فينغ،  غاو  الصينية،  التجارة  وزارة  باسم  الناطق  صرح  يانغ، 

»فريقي المفاوضات ال يزاالن على تواصل وثيق«.
وشيكا«؛  يــزال  »ال  بكين  مع  تجاريا  اتفاقا  أن  كادلو  الري 
ديسمبر   15 في  تفرض  بأن  تهدد  زالت  ما  ترامب  إدارة  لكن 
رسوما جمركية إضافية بنسبة %15 على منتجات صينية كانت 
الــواردات  من  دوالر  مليار   160 نحو  وتمثل  محيدة  اآلن  حتى 
المحمولة  الهواتف  المستهدفة  البضائع  بين  ومن  السنوية. 

والمالبس الرياضية.

اإلجــراءات  كافة  اتخاذها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أكدت 
وذلك  الخارج،  في  وأصولها  أموالها  لحماية  الالزمة؛  القانونية 
فرنسا  في  أصولها  بعض  على  الحجز  من  تضررها  ضوء  في 

لصالح مجموعة الخرافي الكويتية.
الحكم  بشأن  »الوسط«  إلى  توضيح  في  المؤسسة  وقالت 
للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  بمركز  التحكيم  هيئة  عن  الصادر 
استغلته  والذي  »الخرافي«،  مجموعة  لصالح  الدولي،  التجاري 
الحجز على أصول تابعة للمؤسسة في  الكويتية في  المجموعة 
عقد  من   29 البند  إلى  حكمها  في  استندت  الهيئة  إن  فرنسا، 

اإليجار بين المجموعة الكويتية والحكومة الليبية.
وينص البند 29 على أنه »في حالة نشوء نزاع بين الطرفين 
أثناء سريانه يتم  أو تنفيذه  العقد  يتعلق بتفسير نصـوص هذا 
وفقا  التحكيم،  إلى  النزاع  يحال  ذلك  تعذر  وإذا  وديا،  تسويته 
العربية  األمــوال  رؤوس  الستثمار  الموحدة  االتفاقية  ألحكام 

في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980«.
حكمت  المذكور  البند  إطــار  في  أنه  إلى  المؤسسة  ولفتت 
الخرافي  مجموعة  لصالح   2013 مارس   22 في  التحكيم  هيئة 
االقتصاد،  وزارة  الليبية،  الدولة  وهــم:  عليهم  المدعي  ضد 
الخصخصة،  وشــؤون  االستثمار  تشجيع  وهيئة  المالية،  وزارة 
تعويض  بدفع  عليهم  المدعي  ألزمت  الهيئة  أن  موضحة 
دوالر  ألف  و940  مليونا   936 بنحو  يقدر  الكويتية  للمجموعة 
 4% بـ  تقدر  فائدة  مع  بالمجموعة،  لحقت  الـتي  الخسائر  عن 
صدور  تاريخ  من  بها  المحكوم  التعويضات  مبالغ  إجمالي  من 
إعطاء  الهيئة  قــررت  كما  لها،  التام  السداد  وحتى  الحكم، 

الحكم صفة »المعجل النافذ على أصله.
الدعوى  في  كطرف  إدخالها  عــدم  برغم  أنــه  إلــى  ــارت  وأش
المدعي  أن  إال  مواجهتها،  في  الحكم  صدور  وعدم  التحكيمية، 
دولة  في  لها  مملوكة  أصــول  عـلى  الحجوزات  بعض  أوقــع   «

فرنسا، ومن ضمنها أموال لدى بعض المؤسسات المصرفية«.
لرفع  المختصة  المحكمة  إلى  بطلب  المؤسسة  وتقدمت 
لتحكم  أموالها،  على  »الخرافي«  أوقعتها  التي  الحجوزات 
الطلب،  إلى  النظر  وبعد   ،2018 يوليو   10 في  بـاريس  محكمة 
الخرافي(،  )مجموعة  المدعي  من  المقدمة  الحجـج  برفض 
المؤسسة لدى بنكي  أموال  أوقعها على  الـتي  الحجوزات  وبرفع 

»سوسيتيه جـنرال« و»BIA« باريس.
يرتض  لم  )الخرافي(  المدعي  أن  إال  القضائي،  الحكم  وبرغم 
استئناف  محكمة  أمــام   ،2019 سبتمبر   5 في  واستأنفه  به، 
و»إيقاع  المستأنف،  الحكم  برفض  قضت  والـتي  بــاريــس، 
المذكورة  المصارف  لدى  المؤسسة  أمــوال  عـلى  الـحجوزات 
لهذا  ونتيجة  أنــه  إلــى  لفتت  التي  المؤسسة،  وفــق  أعــاله«، 
دوالر  مليون   265 قدرها  البالغ  »األصول  تتعرض  فقد  الـحكم 

لخطر حقيقي ينتج عنه خسارتها«.

صادرات الصني تواصل التراجع 
بفعل الحرب التجارية مع واشنطن

املؤسسة الليبية لالستثمار: إجراءات 
قانونية لحماية أصولنا في الخارج

صنع الله: مؤسسة النفط 
تملك 59.18% من 

امتيازات »الواحة« واستحواذ 
الدولة الليبية على حصة 

»ماراثون« ليس خيارا جيدا

»توتال« تستحوذ على حصة »ماراثون« في امتيازات »الواحة « 

ليبيا تنتج 404.3 مليون برميل نفط وتصدر 367.5 مليون خالل 2018

تستثمر 650 مليون دوالر

النشرة االقتصادية للمصرف المركزي

القاهرة - الوسط

بيانات النشرة االقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي كشفت أيضا 
النفطية زاد بنسبة 16.7% وبقيمة 788 ألف طن  إنتاج المشتقات  أن 
 ،2018 العام  في  متري  طن  ألف  و482.1  مايين   5 إلى  ليصل  متري 

مقابل 4 مايين و694 ألف طن متري سجلتها في العام 2017.
على   2018 العام  في  زاد  النفطية  المشتقات  من  المحلي  اإلنتاج 
2017 ترجع إلى زيادة إنتاج وقود الطائرات والكيروسين ونافتا )الخام(، 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  انخفض  فيما  الثقيل،  الوقود  وزيت  الديزل،  ووقود 

)أسطوانات(، والبنزين.
 2017 العام  في  متري  طن  ألف   469.7 من  البنزين  إنتاج  وانخفض 
الغاز  إنتاج  انخفض  كذلك   ،2018 العام  في  متري  طن   390.8 إلى 

طن  ألف   35.1 إلى  متري،  طن  ألف   43.2 من  )أسطوانات(،  الطبيعي 
نقا  المركزي  المصرف  بيانات  حسب  ذاتها،  المقارنة  فترة  في  متري 
إنتاج  ارتفاع  كذلك  البيانات  وأظهرت  للنفط.  الوطنية  المؤسسة  عن 
 2017 العام  في  متري  ألف طن   477 من  والكيروسين  الطائرات  وقود 
)الخام( من  نافتا  إنتاج  زاد  فيما   ،2018 في  متري  ألف طن   660.3 إلى 

666.7 ألف طن متري إلى 948.4 ألف طن متري.
متري  طن  ألف  و331.9  مليون  من  الديزل  وقود  إنتاج  أيضا  وارتفع 
كما   ،2018 في  متري  طن  ألف  و562.8  مليون  إلى   2017 العام  في 
مليون  إلى  ألف طن متري  مليون و705.5  الثقيل من  الوقود  إنتاج  زاد 

و884.7 ألف طن متري.

... وإنتاج املشتقات النفطية يرتفع إلى 5 ماليني و482 ألف طن متري

• صنع اهلل أثناء توقيع العقد مع مسؤولي شركة »توتال«

• عمال ليبيون يقومون بأعمال الصيانة  في حقل الشرارة

• حقل الواحة النفطي



الناس من أعمالهم  الذروة، حيث موعد خروج  إنها ساعة  الثالثة والنصف،  الساعة تقترب من 
أثينا  إلى حي كيبسيلي، وسط  الذي يقودنا   4 للبيوت، نحن اآلن في ترولي رقم  في طريقهة 

القديمة.
أمامنا  مسيرة  هناك  مقفل،  البلد  وسط  شديد،  ببطء  ويسير  للغاية  مزدحم  باص  الترولي 
ومسيرة وراءنا، وهذا شيء تعودنا عليه هنا في شوارع أثينا، ال يمر يوم دون مسيرة، احتجاجات 

ومطالب مختلفة.
يخرجون  هم  احتجاجهم،  عن  للتعبير  تمامًا  المناسب  غير  التوقيت  هذا  اختاروا  المحتجون 
يوم  عمل  من  المتعبة  والناس  بيوتهم،  إلى  ويرجعون  اختاروها  التي  الحكومة  يشتمون 
على  يحتجون  عمال  ينظمها  عادة،  االحتجاج  مسيرات  تعاني،  كامل 
يعتبرونها مجحفة في حقهم، وخسارة  التي  الجديدة  العمل  قوانين 
الحكومة  بها  طالبت  التي  التقشف  ــراءات  إج بفعل  مكتسباتهم 
اليونان من شفا  التي ستنقذ  القروض  باإلفراج عن  الدائنين  إلقناع 
العالي،  التعليم  نظام  في  تعديالت  على  يحتجون  طالب  اإلفالس. 
كطلبة.  مسجلين  الحياة  مدى  بالبقاء  لهم  يسمح  ال  الذي  الجامعي 
بالتجديد  ويطالبون  عقودهم،  انتهت  الذين  النظافة  في  العاملون 

رغم أنهم يعرفون مسبقًا أنها عقود موقتة محددة بزمن.
وتحسين  بزيادات  يطالبون  العامة،  المواصالت  في  السائقون 
تعاني،  الشركة  أن  رغم  جديدة،  أتوبيسات  وشــراء  العمل  ظروف 
تمنع من  وسائل  هناك  وليست  الركوب،  تذكرة  ثمن  يدفع  أحد  وال 

التهرب من استخدام المواصالت العامة مجانًا.
محلية  قضايا  مع  للتضامن  للخروج  الناس  تدعو  أخرى  أسباب 
ودولية، تبدأ بمسيرات سلمية، سرعان ما تتحول بفعل الفوضويين 
أعمال عنف، واستخدام  تتخللها  الشرطة، عادة ما  إلى اشتباكات مع 
الغاز  باستخدام  والرد  األول  الطرف  من  الحجارة  ورمي  المولوتوف 

المسيل للدموع وقنابل الصوت من الطرف الثاني.
هي  الديمقراطية  المجتمعات  في  والتظاهرات  المسيرات 
خروج  توقيت  لكن  المختلفة،  التوجهات  عن  للتعبير  صحية  ظاهرة 
الذين  لهؤالء  خاصة  الحياة،  وتشل  المواطنين  أغلبية  مصالح  تعرقل  التي  المسيرات  هذه 
يستخدمون المواصالت العامة للذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم، وعدم تنظيمها بحيث 
تسير المسيرة في جانب معين من الطريق بداًل عن إغالقه بشكل كلي، جعل من حياة الناس 
االثنين من حيث  بين  كبيرًا  الفارق  كان  وإن  المسيرات ذكرتني،  يومية. هذه  ومعاناة  جحيمًا 
أيام حكم  ليبيا  التي كانت تخرج في شوارع  المتواصلة والدائمة  التوجه، بالمسيرات الشعبية 
هذه  أجل  من  بالقوة  أعمالهم  من  إخراجهم  يتم  وطالب  وموظفين  عمال  بقيادة  القذافي، 
الدوائر  والموظفين في  العاملين  إخراج  ليبيا ينص على  الغاية؛ ألن هناك منشورًا رسميًا في 

والمؤسسات والشركات واإلدارات الحكومية في المسيرات والتظاهرات التي تنظمها السلطة.
أغلب المسيرات التي كانت تخرج بإشراف من السلطة الحاكمة كانت من أجل إجالء القواعد 
من  ومرة  تونس،  مع  الوحدة  أجل  من  ومرة  الطليان،  المستوطنين  طرد  أجل  ومن  األجنبية، 
أجل الوحدة مع مصر والسودان، ومرة من أجل الوحدة مع سورية، ومرة من أجل االحتجاج على 
العدوان األميركي، ومرات أخرى من أجل تحرير فلسطين والجوالن، أو من أجل ليبيا »أرض كل 

العرب« تارة، و»أرض كل األفارقة« تارة أخرى.
لمسيرة  ويوم  المفكر،  الملهم  القائد  لألخ  يوم خطاب  ونحن،  كثيرة،  مرت سنوات  وهكذا، 
يومين  إلى  ليبيا مقسمة  الحياة في  بأن  يتندرون  الناس  الجبارة، حتى أصبح  مؤيدة لخطواته 

»يوم خطاب ويوم مسيرة«.
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في أثينا.. يوم خطاب
 ويوم مسيرة

عبدالقادر البرعصي

عبد السالم الزغيبي

سالم الكبتي

من يوليو إلى نهاية املوسم
الحرارة والشمس واأليام الطويلة

األمير  حمى  إلــى  التوجه  ســوى  سبيل  من 
متهمون  إننا  »حقيقة  له:  قالوا  السنوسي، 
كنا  ولو  عنا  البحث  في  جــادة  الحكومة  وإن 
تأخذ  مصر  في  العدالة  أن  إلــى  مطمئنين 
غير  الحاكمة  السلطة  أهــواء  وأن  مجراها 
السفر  هــذا  كل  تحملنا  لما  فيها  متحكمة 
األمان  نطلب  إليكم  جئنا  لقد  الشاق،  الطويل 
في وقت عز فيه على الفرد أن يجد الطمأنينة 
على حياته ونفسه إال في كنف سموكم واألمر 

لكم، وإننا رهن إشارتكم وطوع نصحكم..«.
معرفة  على  يكونوا  لم  الثالثة  الشباب 
األقدار  رمتهم  به،  بأحد  أو  بالبلد  أو  باألمير، 
في ليل يوليو وكان شهر رمضان يتسق معه 
دون  اللجوء  على  األمير  وافق  وحــرًا،  صيامًا 
النظر إلى أية أسباب أخرى، حزبية أو سياسية، 
اإلنسانية  الناحية  إلى  اهتمامه  وجه  فقط 
األمن  لمدير  سفره  قبل  أكد  به،  واالستجارة 
الصديق  أقاربه،  من  وكان  بنغازي  في  العام 
ْأن  من  خوفًا  حمايتهم  على  السنوسي  عابد 
يده،  بخط  كتب  كما  »هتيكة«  فيهم  تحصل 
بعض  مصر  احتجزت  سياسية،  أزمة  اشتعلت 
الليبيين، بشير لنقي وعبدربه الغناي، كانا في 

القاهرة ألعمال تتصل بالتجارة.
الموضوع  البرقاوي  الوطني  المؤتمر  ناقش 
إلى  مشيرًا  المصري،  للسلوك  رفضه  وأبدى 
ولم  العربية،  الشيم  من  االستجارة  قبول  أن 
المصريون  ظل  موقفه،  عن  األمير  يتراجع 
حركة   ،1952 يوليو  إلى  بنغازي  في  الثالثة 

الجيش في مصر، عادوا وزالت عنهم التهمة.
منه  الثامن  الصور،  تتداعى  يوليو،  وفي 
عمر  لجمعية  عنيفة  مظاهرة   ،1951 العام 
بعض  اعتقال  في  تتسبب  بنغازي  في  المختار 
نشاطها،  ومنع  الجمعية  حل  يتم  قادتها، 
رياض  ُاغتيل  المنطقة،  في  الحرارة  وتشتد 
الملك  بأيام  وبعده  لبنان  وزراء  رئيس  الصلح 
عبداهلل في المسجد األقصى، وجراء ذلك تنال 
عبدالرحيم  هو  القاهرة  في  طالبًا  الحماسة 
أصدقائه  أحد  إلى  رسالة  في  ويعلق  النعاس 
مع  تم  ما  يحدث  أن  يتمنى  بأنه  ليبيا  في 
يلقى  بنغازي،  في  لألمير  اهلل  وعبد  الصلح 
الصيفية  العطلة  خالل  ويبعد  القبض  عليه 
إلى الكفرة، يصحبه الشاويش يونس بلقاسم، 
عنه  يعفى  ثم  ــام  األي من  فترة  هناك  يظل 
يكون  أن  الصدف  وتشاء  دراسته،  لمواصلة 
القادمين من الكفرة مع الموكب الذى  ضمن 
األمير،  والد  السنوسي  المهدي  رفاة  يحمل 
البدء  إلى نقطة  الركب  العجاج ويعود  وبعدها 
النعاس  ويمضى  قمينس  فــي  توقف  بعد 
يحدث،  لم  شيئًا  أن  لو  كما  دراسته  لتكملة 

يوليو  عام،  كل  من  الثاني  المنتصف  يبدأ  ثم 
بال  أيامه  تفعم  التي  واألحــداث  العام  ذلك 
البشر  وحركة  واألخــبــار  والليالي  انقطاع، 
مثل  عام،  مثل كل  العام  ذلك  يوليو  والتاريخ، 
المواسم التي سبقت، مثل كل يوليو، مثل كل 
خيوطها  لكن  التفاصيل  اختلفت  وإن  صيف، 
تظل تتداعى في فصول وأيام الزمن والتاريخ، 
وقد،  قد  تغيب،  قد  تبهت،  قد  تختفي،  قد 
صورة،  في  بأخرى،  أو  بطريقة  تتجدد  غيرأنها 
مناسبة،  في  مشهد،  في  حرب،  في  حدث،  في 

في فرح ال يدوم، في حزن الينقطع.
الهبة  تمر،  يماثلها  ما  أو   )2019( سبعون 
الصفحات  تطوي  وراكــدة،  ومتحركة  وساكنة 
وتظل تلوح كالوشم في ظاهر اليد، كما أشار 
في  أكد  الذي  القصير  العمر  شاعر  العبد،  ابن 
ما  لك  ستبدي  األيــام  أن  القصائد  من  كثير 
والمشاهد  والخيوط  والتفاصيل  تجهله،  كنت 
والشعر  الفلسفة  وتتحرك،  تتالحق  أمامنا 
والحكمة والرياضيات والمعادالت تتابع الزمن 
الطريق  قطع  أو  اجتيازه  تستطيع  ال  لكنها 

أمامه.
فى منتصف الليل منذ سبعين عامًا والمزيد 
 ،1949 يوليو  من  الثامن  والليالي،  األيام  من 
اليوم  صباح  في  يستعد  إدريــس  األمير  كان 
باب  طرق  لندن،  إلى  بنغازي  لمغادرة  التالي 
من  فروا  المصريين  الشبان  من  ثالثة  قصره 
القاهرة ووصلوا إلى بنغازي، عزالدين إبراهيم 
طلبوا  سعده،  ــالل  وج الشربيني  ومحمود 
أميرها،  كان  التى  برقة  في  السياسي  اللجوء 
المسلمين  ــوان  اإلخ لجماعة  ينتمون  كانوا 
أسلحة  وتخزين  )جمع  األوكار  بقضية  وُاتهموا 
لهم  تكن  لم  القاهرة(،  أحياء  أحد  في  وذخائر 
محمود  بمقتل  بعيد  أو  قريب  مــن  عالقة 
سبب  في  دائمًا  يتردد  كما  باشا  النقراشي 
األمير  وافق  الفور  وعلى  بنغازي،  إلى  فرارهم 
قرأ  أن  بعد  وأجارهم  حماهم  طلبهم،  على 
قام  جميل  بخط  المكتوب  الرقيق  االلتماس 
شباب  من  ثالثة  »نحن  إبراهيم:  عزالدين  به 
الشقيقة  بمصر  المسلمين  ــوان  اإلخ هيئة 
كل  أصاب  ما  والعسف  االضطهاد  من  أصابنا 
لم  التي  الجماعة  هذه  إلى  بصلة  يمت  من 
على  الدولة  إقامة  إال  مقصد  من  لها  يكن 
اإلسالمية  الشريعة  بتطبيق  الدين  قواعد 
السمو،  صاحب  يا  أمامنا  يكن  فلم  الغراء، 
وإن  والتنكيل-  الظلم  حركة  بنا  اشتدت  وقد 
بلد  إلى  نهاجر  أن  إال   - الحطمة  الرعاء  شر 

نستطيع العيش فيه أمنين مطمئنين..«.
في  المصري  السياسي  البوليس  يفلح  لم 
لهم  يكن  ولم  الفرار،  قبل  عليهم  القبض 

مجرد حماس في يوليو، في الصيف القائظ!.
بأنهم  القوميون  يتهم  االغتياالت  عبر هذه 
فلسطين،  ضياع  الرئيسي  والسبب  ذلك  وراء 
تتردد  تبقى  التي  المكسورة  األســطــوانــة 
الخطاب  ويــزداد  بعد،  فيما  حــدث  كل  وراء 
الجيش،  حركة   ،1952 يوليو  بعد  القومي 
أخى،  يا  رأسك  وارفع  والعمل،  والنظام  االتحاد 
وتلتهب المنطقة في الصيف والشتاء، والربيع 
والخريف، النار تبدأ دائمًا من يوليو تلك األيام 

ومابعدها، ثم تفوح روائح الشياط!
 ،1958 يــولــيــو  ــن  م عــشــر  الـــرابـــع  ــى  ف
النظام  يسقط  العراق،  في  يحدث  تغييرعنيف 
الملكى، مذابح وضحايا ثم ثورة تأكل بعضها 
مثل  بعنف  تسيل  الدماء  من  أنهار  توقف،  بال 

دجلة في القريب والبعيد.
للوزراء،  رئيسًا  السعيد  نوري  كان  ذلك  قبل 
ذات  المنطقة،  في  السياسيين  الدهاة  من 
العراقي  البرلمان  يوم بعيد في إحدى جلسات 
يناقشه  النواب  أحد  ظل  االستراحة  وخــالل 

كثيرًا عن المناضلين والوطنيين.
الكفاح  ــى  إل يــدعــون  ممن  أغلبهم  كــان 
ذلك  يعرف  السعيد  كان  هوادة،  بال  والنضال 
الباشا  على  اإللحاح  النائب  واصل  فيما  جيدًا 
المجال  لهم  ويتيح  الفرصة  يعطيهم  أن 
الصمم  بعض  ورغــم  السياسى،  العمل  في 
أجابه  ثم  جيدًا،  إليه  استمع  يعتريه  كان  الذى 
هؤالء  تعرف  ما  أنت  »عيني  هدوء:  في  الباشا 
من  كثير  على  مسكرين  عينى  يا  أحنا  زين، 
الرائحة  تصير  عيني  نفتحها  لو  البالوعات 
إحنا  بابا،  متحملين  إحنا  ماتتحملوها،  كريهة، 
ما  طلعت  لو  كثيرة  أوســاخ  عليكم  مسكرين 

يسير خير!«.
الدماء  الثورة، قبل أن تسيل  كان ذلك قبل 
ويسحل السعيد وهو متخفٍ في عباءة نسائية، 
المنطقة،  في  الروائح  مزيد  يفوح  أن  وقبل 
من  أكثر  البالوعات  رائحة  يعرفون  الدهاة 

غيرهم.
حكايات وقصص تختفي وتلوح على الدوام، 
للزمن  المتواصلة  والتقلبات  الثورات  وراء 
اللجوء  وقضايا  أبعاد  وخلف  والبعيد،  القريب 
تعصبات  تغطيه  الــذي  المختلفة  اإلنساني 
وانتماءات تكرر صوت غيرها ممن ال يقف على 
أصحاب  عن  األدوار  وينكر  جيدًا  التاريخ  حركة 
ومعقدة،  الحقيقيين في ظروف صعبة  الفضل 
األيديولوجيا المعاصرة والمتعصبة،، والحاقدة 
بال  عديدة  أوقات  في  األمانة  تعوزها  مبرر  بال 

مبرر.
الزمن  مدى  على  يوليو  وغير  يوليو..  وفي 

حدث ويحدث الكثير!

سبعون )2019( 
أو ما يماثلها تمر، 

الهبة وساكنة 
ومتحركة 

وراكدة، تطوي 
الصفحات وتظل 
تلوح كالوشم في 

ظاهر اليد

بدأ غسان سالمة مهمته كمبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في يونيو 2017 
على أمل حلحلة أزمتها التي طال أمدها بسبب الحماقة التي أعيت من يداويها كما 
برقم  يعرف  ما  وهو   )666( سنين  ستة  خالل  ستة  سادس  سالمة  كان  الشاعر!  قال 
أذهان  الغربية ومرتبطا في  المجتمعات  النصارى خاصة في  إخوانه من  الوحش عند 
وزوجته  ريجان  رونالد  األمريكي  الرئيس  أن  والعجيب  والتشاؤم!  بالتطير  الكثير 
إلى   666 من  انجليس  لوس  في  لهما  بيت  عنوان  بتغيير   1989 سنة  قاما  نانسي 
668. ال أعتقد أن أحدا في الغرب أو الشرق تنبه للمصادفة بل على العكس من ذلك 

فلربما تفاءل البعض باسمه لعله يأتي بالسالمة.
الخلفيات.  وتباين  المؤهالت  رغم  المرجوة  النتائج  تحقيق  في  قبله  جاء  من  فشل 
 ،)2011 2011–سبتمبر  )مــارس  الخطيب  عبداإلله  األردنــي  القائمة  ضمت  فقد 
 ،)2012 2011–أغسطس  )سبتمبر  مارتن  ايــان  اإلنجليزي 
 ،)2014 2012–أغسطس  )أغسطس  متري  طارق  اللبناني 
 ،)2015 2014–نوفمبر  )أغسطس  برنالدينو  ليون  اإلسباني 
رغم   .)2017 2015–يونيو  )نوفمبر  كوبلر  مارتن  واأللماني 
البداية  في  الرنانة  وتصريحاته  وسفراته  سالمة  تحركات 
طحين.  ذرة  نرى  أن  قبل  األخيرة  اآلونة  في  الجعجعة  خفت 
األزمة  تزد  لم  المناورات  من  ونصف  عامين  من  أكثر  فبعد 
الليبية إال تعقيدا. بات سالمة يتململ ويشير بإصبع االتهام 
عن  يبدو  ما  على  وباحثا  بالفشل  ضمنيا  ومعترفا  وهناك  هنا 

مخرج يحفظ له ماء الوجه بعد أن تعالت األصوات إلسقاطه.
استاء  األفريقي  االتحاد  أن  الوسط  جريدة  في  مؤخرا  قرأنا 
األمين  ومن  منه  المتكررة  الوعود  إخالف  ومن  أدائــه  من 
استبداله  محاولة  إلى  األمــر  تطور  المتحدة.  لألمم  العام 
ولكن  عبدالعزيز،  ولد  محمد  السابق  الموريتاني  بالرئيس 
المبادرة أجهضت من قبل واشنطن وباريس! ومع ذلك كانت 
مجددا  للظهور  سالمة  لدفع  كافية  نكزة  بمثابة  المحاولة 
الممكن  من  ليس  إنه  ليقول  المرة  هذه  متشائما  بدا  لكنه 
قريب  وقت  أي  خالل  ليبيا  في  ديمقراطية  دولة  عن  الحديث 

حاليا  يسعى  عقد وأنه  ألن  المدن،  من  عدد  في  بلدية  انتخابات  إلجراء  فقط 
انتخابات رئاسية وبرلمانية ليس متاحا اآلن في األراضي الليبية!

األخيرة  أن  إال  وانتخابات!!  انتخابات  إجــراء  إمكانية  بين  الفرق  ما  شعري  ليت 
الليبية!  األزمة  حل  مناط  حولها  يدور  التي  وهي  األهم  هي  والبرلمانية-  -الرئاسية 
الهراء  هذا  مسمى!  غير  أجل  إلى  والتمديد  المماطلة  من  المزيد  شديد،  وباختصار 
في  ماذا  نواياه،  حسن  فرض  على  ولكن  ودوافعه!  الرجل  نوايا  في  أشك  يجعلني 

جعبته أصال مما قد يؤهله لحل أزمة شائكة كالحالة الليبية؟
السعودية  العربية  المبادرة  تبنت  التي  بيروت  في  العربية  القمة  بتنظيم  كّلف 

للسالم. فشلت المبادرة ولم يعد يذكرها أحد.
كان ضمن وفد األمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد االحتالل األمريكي. فشل 

والدليل حال العراق اليوم!
عمل مستشارًا لألخضر اإلبراهيمي خالل مهمته للعراق وسورية وما أدراك ما حل 

بسورية والعراق!
ترشيح  عدم  بسبب  وانسحب  لليونسكو  العامة  األمانة  لمنصب  الترشح  في  فشل 

بلده لبنان له!
ومعقدة  شائكة  المهمات  هذه  كل  فإن  الرجل  حق  في  مجحفا  أكون  ال  ولكي 
هو  الصعبة  المهمات  في  النجاح  ولكن  األمور.  إليه  آلت  عما  المسؤولية  أحمله  وال 
النجاح وما عداه ليس بشيء! فهل نتوقع أن ينجح بعد ذلك في مهمة شائكة عصية 

وترويض األطراف الليبية المعاندة التي تصر على أن الغربان ماعز ولو طارت؟

بات سالمة 
يتململ ويشير 

بإصبع االتهام 
هنا وهناك 

ومعترفا ضمنيا 
بالفشل وباحثا 

على ما يبدو 
عن مخرج 

يحفظ له ماء 
الوجه بعد أن 

تعالت األصوات 
إلسقاطه.

القبائلية ترافق التوحيدية

محمد  وابنه  مصطفى،  والمصراتي  الطيلمون(. 
التاجوري  القزيري  وعلي  شحات(،  )زاوية  الدردفي 
أبوالقاسم  محمد  والزنتانيان  المقرحي  وأحمد 
العيساوي  أبوالقاسم  أحمد  فالعالمة  العيساوي، 
بن  اهلل  وجاد  األزهــري  ومحمد  بنغازي(.  )زاويــة 
العرقوب(، أحمد  )زاوية  الجبالي المجرساني  جامع 
مسوس(  ــة  )زاوي الــمــزداوي  سيف  أبــو  علي  بن 
ــة  )زاوي الغرياني  الكميشي  عــبــداهلل  وحسين 
أمّنوا  الذين  الفقهي  النعاس  ومحمد  دفنه(، 
التأثير  لها  كان  كما  برقة.  في  الديني  نفوذها 
في  المحصورة  الهوّية  تمديد  فــي  الحاسم 
الحدود  عابرة  وجهادية  دعوية  هوية  إلى  القبيلة 

في السودان الغربي.
الدعوية  المهمات  المشايخ  هؤالء  تجاوز  وقد 
شكلها  التي  الجهادية  األدوار  إلى  والتعليمية 
تولى  حيث  السنوسي،  الشريف  أحمد  السيّد 
بمعونة  الطرابلسي  الــغــرب  وفقهاء  علماء 
لقبائل  القتالية(  )السرايا  أدوار  رئاسة  مشايخها 
زاوية  رئيس  المحجوب،  علي  محمد  كـ:  برقة 
أبوسيف  وعبداهلل  العواقير،  مطاوع  مع  الطيلمون 
العبيدات،  قبيلة  رؤســاء  مع  مــارة  زاويــة  رئيس 
رؤساء  مع  الحنية  زاوية  رئيس  العيساوي  ومحمد 
زاوية  رئيس  الجبالي  اهلل  وجاد  الدرسة،  قبيلة 
والدرسة،  البراعصة  قبيلة  رؤســاء  مع  العرقوب 
مع  الجرفات  أم  ــة  زاوي رئيس  الشارف  ومحمد 
رئيس  الغرياني  ومرتضى  حبون،  قبائل  رؤساء 

زاوية جنزور مع رؤساء قبائل العبيدات والمنفة.
الستقالل  السنوسي  إدريــس  السيّد  مهّد 
البريطانية  السياسية  الوصاية  تحت  برقة 
أميرها  فصار  السنوسية  إمارته  في  فذوّبها 
المختار  عمر  جمعية  حتى  أحد  ينازعه  ال  الذي 
بنغازي  ــة  ــراب غ حــضــور  مــن  تــأســســت  الــتــي 
طرابلس.  مع  التوّحد  لنوازع  استجابة  ودرنة 
الوصائي  سفورزا  بيفن  مشروع  فشل  وعندما 
السنوسي  األمير  من  الفيدرالي  المطلب  صار 
ينازعه  أن  مــن  مخاوفه  عــن  معبرًا  إدريــس 
فقط  ليس  ملكيته  الطرابلسيون  الساسة 
اعترفوا  الذين  حتى  بل  إمارته  رفضوا  الذين 
الموّحدة  الدولة  ليبيا  تاريخ  تجاوزنا  ولو  بها. 
 2014 عــام  مــنــذ  المتشظية  ــة  ــدول ال إلــى 
يُسمى  فما  عينها.  المشكلة  ــرى  ن تقريبا 
بها  تستبد  التي  الفدرالية  بالكتلة  اعتباطًا 
لها  يعد  لــم  المتجددة  القديمة  المخاوف 
ذوّبها  فقد  وجــود،  طبرق  فــي  ولبرلمانها 
قبيلة  من  وهو  الليبي  الجيش  مُسمّى  قائد 

ـ   1949 الليبية  االستقاللية  الحركة  تاريخ  يحتاج 
يكتبها  لم  التي  للسردية  قراءة  إعادة  إلى   1951
زيادة،  ونقوال  بيلت،  أدريــان  وكتبها  الليبيون 
الحدث  أن  كما  خــذوري.  ومجيد  شكري،  وفــؤاد 
الحديثة  ليبيا  دولة  بنشأة  تمثل  الذي  الخاتم 
عليها  الــدول  انــتــدابــات  وإنــهــاء  واستقاللها، 
الليبيين،  الباحثين  من  القراءة  إعــادة  يتطلب 
الدول  في  الموجودة  البحث  مراكز  مع  والتواصل 
في  بالبت  المتعّلقة  الدولية  القرارات  في  النافذة 
إعادة  دون  و  االستعمار.  بعد  ما  بلدان  مشاكل 
الليبيون  الباحثون  يقدّمها  التي  هذه  القراءة 
في  معهم  التداول  يمكن  ال  الغربيين،  للبحاث 
صناعة  في  يساهم  بعضهم  كون  الليبي  الشأن 
نأخذ  الشأن  هذا  وفي  إزاءه.  بلدانهم  سياسة 
فقد  للدراسات  أميركا  مشروع  ذلك  على  مثاًل 
ليبيا  حــول  أبحاثه  مديرة  إستيل،  إميلي  رأت 
إلى  ليبيا  في  الدولة  توزيع  إعادة  أن  وأفريقيا: 
دوري  بشكل  تُطرح  أقاليم،  أو  مناطق،  ثالث 
بين  واشنطن  دوائر  في  وتسمع  تقسيم  كفكرة 
التصور  هذا  تبني  يبعد  ما  ربما  واآلخــر.  الحين 
كسياسة لدى دوائر القرار األمريكي حسب رأيها، 
تقارير  في  سطحية  معطيات  من  لهم  يصل  ما 
الذي  الليبي  الجنوب  عن  وإعالمية  استخباراتية 
حتى  ويفتقر  تاريخيًا،  إهماله  تم  أنه  يُتوهم 
من  النوع  لهذا  الالزمة  المؤسسات  إلى  اليوم 

االنفصال.
استند  التي  فزان(  طرابلس،  )برقة،  األقاليمية 
األمم  بقرار  استقاللها  ليبيا  المانحون  إليها 
إطار  مجرد   ،1949 نوفمبر   21 في  المتحدة 
حدٍّ  إلــى  تحدّد  التي  صورته  لكن  للمُشكل. 
ليس  للفدرالية  اللجوء  أن  تبيّن  مضمونه  ما 
يُطلق  ما  سُكان  مخاوف  عن  معبر  مطلب  مجرّد 
استقالليتهم  يفقدوا  أن  برقة  إقليم  جُزافًا  عليه 
مجتمعية  حقيقة  فبرقة  طرابلس،  إزاء  الموهومة 
وفككت  السنوسية  فيها  تغلغلت  قبائلية 
الدعوي  مشروعها  في  ووّظفتها  القبلية  تركيبتها 
المنبثة  وزوايــاهــا  فكرها  خــالل  من  اإلصالحي 
والكفرة  الجغبوب  إلــى  البيضاء  من  برقة  في 
حٌفاظ  وبجهود  الليبية،  سيوة  واحة  وأيضًا  بل 
الليبي  الغرب  مناطق  من  الدين  وفقهاء  القرآن 
السنوسية  الزوايا  رئاسة  المشايخ  بعض  تولى 
والزليطنية  الطرابلسي  اهلل  ــرج  ف بــن  أحمد 
وعمر  البيضاء(  )زاوية  الفيتوري  بركة  بن  عمران 
ومصطفى  منصور  والمحاجيب  األشهب،  محمد 
)زاويــة  محمد  أحمد  فالسيد  علي،  العالمة  ثم 

رعاة  كونهم  أصولهم  تعود  التي  الفرجان 
الليبي.  الغرب  في  البربرية  ترهونة  لقبائل 
ليس  الشرق  في  توّطن  الذي  الصغير  فالفرع 
في  لبرقة  اإلدمــاج  أســاس  صار  لكنه  برقاويًا 
العسكرة  ــادة  إع أو  العسكرية  الدكتاتورية 
المختلفة  األطـــراف  من  المتداول  بالتعبير 
التي  الشرعية  غير  البيضاء  وحكومة  معه، 
والتوزيعية  الخدمية  برقة  أهل  شؤون  تدير 
لعسكري  إمرته  تحت  أمرها  أوكــل  الريعية 
أن  األمس  مفارقة  غدامس.  من  بربري  أصله 
ألقاليمية  المتفهم  األقاليمي  إدريــس  األمير 
الشرق  فــي  الــمــتــركــزة  السنوسية  ــوة  ــدع ال
المستقلة  الليبية  الدولة  عليه  ُفرضت  فقط 
الفيدرالي.  بالشكل  الثالثة  لألقاليم  الموّحدة 
في  قاعدته  بــأن  دائما  يشعر  كــان  فإدريس 
فكان  أثقلته،  أعباًء  زاده  واالستقالل  برقة، 
الديني  بالنفوذ  بازدواجية:  يتعامل  أن  عليه 
السنوسية،  بــرقــة  ــي  ف القبلي  الــســنــوســي 
التي  الليبية  الدولة  في  الدستوري  والقانوني 
والغرب  طرابلس  التاريخية  العاصمة  مجالها 
قائد  أن  اليوم  مفارقة  بينما  الليبيين  والجنوب 
يريد  توحيدي  هو  الوطني  الجيش  مُسمى 
المعادية  وعسكرتيريته  العسكرية  بنزعته 
إعــادة  السياسية  والتعددية  للديمقراطية 
باب  مُعسكر  في  المركزية  العسكرية  الدولة 
عاصمة  بمثابة  هي  التي  الثكنة  العزيزية 
عام  انهارت  التي  ليبيا.  عاصمة  طرابلس  في 
الجيش  مسمى  فقائد  الشعبية.  بالثورة   2011
المختصين  البحاثة  أحــد  رأى  كما  الوطني 
 1951 الحديثة  الليبية  الــدولــة  تأسس  في 
انتمائه  بحكم  القبلية  القوة  يفتقد   1969 ـ 
على  تقع  الغرب  من  أصولها  ضعيفة  لقبيلة 
في  المكانة  ذات  العتيقة  التركيبة  هامش 
الدينية  المكانة  ويفتقد  الشرقي،  اإلقليم 
القبائل،  تلك  بين  السنوسيون  بها  تمتع  التي 
في  أطماعهم  بينهما  المتبادل  واالستخدام 
وطموحاته  النفط  وريــع  مــوارد  من  المتبقي 
رفاق  مجرد  وإياهم  فهو  ليبيا،  عموم  حكم  في 
يمكن  ال  فهو  عابرة،  مصالح  لتحقيق  طريق 
يُعتقد  وال  السنوسية  للزعامة  بديال  يكون  أن 
وال  البعيد،  المدى  على  هناك  مستقبال  له  بأن 
مخططاته  له  وربما  جيدا  ذلك  يعرف  أنه  شك 
قبول  له  دام  ما  المستقبلية  وبرامجه  وبدائله 
التي  اإلقليمية  وتابعتها  الدولية  األطراف  من 

وراءه. تقف 

مّهد السّيد 
إدريس السنوسي 

الستقالل برقة تحت 
الوصاية السياسية 
البريطانية فذّوبها 

في إمارته السنوسية 
فصار أميرها الذي 
ال ينازعه أحد حتى 

جمعية عمر املختار 
التي تأسست من 

حضور غرابة بنغازي 
ودرنة استجابة 

لنوازع التّوحد مع 
طرابلس.

نورالدين خليفة النمر

سالمة.. ليبيا!

السائقون في 
املواصالت العامة، 

يطالبون بزيادات 
وتحسني ظروف 

العمل وشراء 
أتوبيسات جديدة، 

رغم أن الشركة 
تعاني، وال أحد 

يدفع ثمن تذكرة 
الركوب
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اليانصيب الليبي

نبضات متقاطعة
12- ونسينا الفرحة بـ »العوايات«

أو ترويض مفردة منفرة بمفردة  اللغة،  ألعاب  إليه من 
ذات جاذبية، كي يصبح السياق مستساغا دون أن يتغير 
مثل:  أمثلة  وضربت  المذموم(،  أو  )الشرير  المضمون 
النظيفة،  الحرب  الذكية،  القنبلة  الصديقة،  النيران 
الرحمة،  رصاصة  العادل،  الديكتاتور  الناعم،  العنف 
فتيل  نزع  محاوالت  من  وغيرها  الخالقة..  الفوضى 

المفردات القابلة للتفجر أو الخادشة لألذن.
في  اليانصيب  حكاية  إلى  المقالة  تطرق  صدد  في 
المقامرة  بالوجود االستعماري، حيث  ارتبط  الذي  ليبيا، 
التي  المكاسب  أن  غير  السائدة،  العقيدة  وفق  مؤثمة 
يسيل لها اللعاب تجعل البعض يغض ضميره عن هذا 
اإلثم، مثل الذي يضطر إلى أكل اآللهة المصنوعة من 
للوصول  قديس  ضريح  ينتهك  أو  يجوع،  حين  التمر 
الليبية  الذاكرة  في  اليانصيب  عن  داخله.  العسل  إلى 
ضمن  من  كــان  اليانصيب  أن  ــر  »أذك جمعة:  يقول 
منذ  طرابلس،  مدينة  في  قانونا،  المجازة  المناشط 
المسكرات،  بيع  محالت  مع  اإليطالي،  االستعمار  فترة 
ليبيا  حظيت  وحين  الليلية.  والمالهي  القمار،  ونوادي 
كان  ما  بإلغاء  الجديدة  الدولة  تقم  لم  باستقاللها، 
سائدا من تلك المناشط، على أرض الواقع، بل تركتها 
ملكيتها  حصر  في  يتمثل  طفيف  تغيير  مع  حالها،  على 
اإلسالمية.  الديانة  أتباع  غير  من  أفراد  على  وإدارتها 
اإليطاليين،  المستوطنين  على  حكرا  ظلت  وبالتالي، 
تبيع  المحالت  تلك  معظم  وكانت  اليهودية.  والجالية 
تقام  خميس،  يوم  كل  مساء  وفي  اليانصيب.  تذاكر 
ويوضع  بطرابلس،  الجزائر،  بميدان  خشبية  منصة 
به  توضع  تدويره  يسهل  كبير  خشبي  برميل  فوقها 
الفنون  مدرسة  صبيان  من  بصبي  ويؤتى  األرقـــام. 

تلك  يسار  وعلى  اإلسالمية،  الدعوة  مبنى  ينتصب  المدرسة 
مبنى  هناك  كان  يمينها،  على  أما  الكشافة.  مبنى  المساحة 
كانت  بحيرة  حافة  على  يقع  ألنه  بحري،  مطار  األساس  في  هو 
بوهدمة  محمود  الشيخ  افتتحه  الذي  وهو  بالميناء،  مرتبطة 

الهالل. نادي   1962 سنة 
لرجال  مساكن  باألصل  كان  الذي  الراقي«،  »الحي  هو  هذا 
إعالن  قبيل  البالد  إدارة  تولوا  الذين  البريطاني  الجيش 
كانت  وإن  رجالها،  الدولة  نقلت  الشارع  هذا  وإلى  االستقالل، 
بسيطة  لعائالت  خصصت،  الراقي  الحي  هذا  مساكن  بعض 
خدمة  في  بإخالص  عمل  الــذي  وهو  مبكرًا،  عائلها  فقدت 
الئق؛  بسكن  فأكرمتهم  أطفااًل،  وراءه  وخلف  الوليدة،  الدولة 
المهدي  المرحوم علي  البكوش، وعائلة  أذكر منهم عائلة علي 
وأمهن،  فتيات  خمس  مخلفًا  مبكرًا  رحل  الــذي  الجيالني، 
ومجاهد  شيخ  لمنزل  مالصقًا  منزاًل  لهن  الدولة  فخصصت 
من  عــددًا  تولى  المملكة،  دولــة  صناع  أحد  ويعد  حقيقي، 
الشيوخ،  لمجلس  ورئيس  لبرقة،  واٍل  منها  القيادية  المناصب 
وهو الشيخ محمود بوهدمة. والعجيب أن سكن الدولة هذا لم 
لعائلة  وال  برقة  لوالي  ال  الملكي،  العهد  في  أبدًا  لهما  يملك 
علي الجيالني، غير أن منزل عائلة الجيالني مُلك لهم في عهد 
بوهدمة  محمود  الشيخ  منزل  أن  وأعرف  قبله،  وليس  القذافي، 
وأنا  القذافي.  عهد  في  وال  الملكي،  العهد  في  ال  له،  يملك  لم 
والدة  هى  الجيالني  علي  المرحوم  بنات  إحدى  ألن  ذلك  أقول 
بالدكتور  تربطني  وثيقة  عالقة  زالت  وما  أطفالي!.  من  ثمانية 
لهم  يملك  لم  منزلهم  أن  عرفت  ومنه  بوهدمة،  العزيز  عبد 
ليبيا  في  أحد  وال  الملكية،  من سقوط  منه  أخرجوهم  بل  أبدًا، 
الدولة  قيام  في  ودوره  بوهدمة،  الشيخ محمود  تاريخ  يعرف  ال 

وعفته. ونزاهته 
كان  وإن  الدولة،  رجال  لمعظم  »السكابلي«  حي  وخصص 
عديد  توليهم  من  الرغم  على  مساكنهم  يغادروا  لم  بعضهم 
إذ  بدايتها،  من  المملكة  دولة  رجل  منهم  القيادية؛  المناصب 

وأستمتع  بوكليب،  جمعة  الكاتب  مقاالت  قراءة  أحب 
القالئل  الليبيين  الكتاب  من  وهو  معرفة،  وأزداد  بها 
وسالمة  الصياغة  ودقة  الفكرة  وضوح  على  الحريصين 
اللغة، ولديهم المقدرة على اإلحاطة بالفكرة من جميع 
الحرص على  جوانبها في أقل مساحة، وأدرك مثل هذا 
مالحظات  أو  أسئلة  داخلي  تتولد  حين  االلتباس  دفع 
حين  احترازاتها  أو  إجاباتها  أجد  ثم  القراءة،  بداية  في 
أنتهي من قراءة المقالة، وهي قدرة متأتية من حرفية 
بدقة  منحوتته  تشكيل  على  الفنان  قدرة  تشبه  عالية 
وعناية، تجعل من كل لمسة )جملة( خطوة نحو تجسيد 
أليفة  الفكرة  كانت  ومهما  محتواه.  عن  المعبر  الشكل 
تحت  أو  األسئلة  من  شبكة  داخــل  وضعها  أن  إال  لنا 
بالمرسالت  وثرية  جديدة  يجعلها  مركزة  ضوء  بقعة 
المنشورة  األخيرة  مقالته  في  كما  واالستفهامات. 
التي  نصيب(  )يا  الوسط  جريدة  من  السالف  بالعدد 
اللهجة  في  دارج  تعبير  إلى  العنوان  من  بداية  تحيلنا 
)نصيب(  المنادى  عن  النداء  )يا(  تفصل  حين  الليبية 
مهمة،  في  الشروع  قبل  واالستئناس  الرجاء  من  كنوع 
ولكن بمجرد أن تضاف أل التعريف لياء المنادى تتحول 
إلى مفهوم آخر عالمي، يتعلق باليانصيب كـ»واحد من 
القوانين  له  وانحنت  األديان  أثمته  الذي  القمار«  وجوه 
حين عجزت عن مكافحته؛ مثله مثل نوادي القمار التي 

أصبحت تشكل جزءا من اقتصادات بعض الدول.
ابتدعوا  »الذين  مقالته:  مستهل  في  جمعة  يقول 
اليانصيب حرصوا على إضافة وصف الخيري له، إلضفاء 
الناس،  لدى  مقبوال  يجعالنه  واجتماعي  أخالقي  منحى 
لعب  رذيلة  ممارسة  مختلفا عن  بكونه  منهم،  ومرغوبا 
تطرقت  أن  سبق  بما  االستهالل  هذا  وذكرني  القمار«. 

رئيس  ثاني  يعني  برقة؛  لوالية  التنفيذي  المجلس  رئيس 
ونيس  العصامي،  الشريف  النزيه  الرجل  برقة؛ وهو  في  حكومة 
غزالة«  »الحاجة  أخته  مع  يسكن  كان  أنه  أعرف  الذي  القذافي، 
محمد  شارع  صبية  رفاق  أحد  الفالح،  عبداهلل  خليفة  والــدة 
عن  بوجازيه،  الحاج  بيت  سوى  منزله  يفصل  ال  وكان  موسى، 

عائالت. لعدة  بيته  غرف  يؤجر  الذي  المقيرحي،  حوش 
والد،  ثم  والــدة،  عزاء  حضروا  ممن  ونيس«  »سي  وكان 
الدولة  نقلته  حتى  الوقت  يطل  ولم  »المصدي«.  صديقنا 
الذي  بلت«  »أدريان  شارع  إلى  وظيفته  طبيعة  بسبب  الوليدة 

راقيًا. حيًا  الوقت،  يعد، في ذلك 
مقر  األيمن  جانبه  على  كان  بسيط،  بلت«  »أدريان  شارع 
العمارة  مكان  يقع  وكان  للجوازات،  مقرًا  أصبح  ثم  الحكومة، 
الدمار  قبل  المصالح،  من  عددًا  تحوي  التي  الضخمة  الحكومية 
»جراند  ثم  فبراير2011.  ثورة  بعد  من  بنغازي  أصاب  الذي 
اإلطالق،  على  كبيرًا  يكن  لم  الذي  الكبير،  الفندق  أو  هوتيل« 
مساحة  على  واحــد  طابق  من  ومبنى  صغيرة،  »فيالت«  ثم 
هي  صغيرة  فيالت  بعده  ومن  الهواتف،  مقسم  كان  كبيرة، 
طوابق  من  مبانٍ  ثم  بنغازي.  إذاعة  من  جزءًا  أصبحت  التي 
إدريس  الملك  أخوات جاللة  إحداها سكنت  في  مختلفة،  بشقق 

بانتظام. يزورهن  وكان 
ومن جهة اليسار، امتداد لمساحة الميدان القائم اآلن أمام 
عتيق  مبنى  وهو  النواب،  مجلس  مبنى  ثم  الشعبي،  المسرح 
الليبية. محل  للجامعة  العامة  اإلدارة  آخرها  شغلته عدة مصالح 
مدرسة  في  معنا  تلميذًا  فرج  ابنه  كان  الذي  الصغير«  »سي 
وبعدها  الـ»فيات«،  لسيارات  مستودع  لمبنى  مالصق  األمير، 
يفصل  كميدان  مساحة،  وخلفها  طابقين  من  فيالت  مجموعة 
من  للبنات  أصبحت  ثم  الثانوية،  بنغازي  ومدرسة  الفيالت  بين 
البنين إلى المدرسة التي تسمت فيما بعد بـ»شهداء  بعد نقل 
الفقيرة،  الليبية  الدولة  تشيدها  لم  بالمناسبة  وهي  يناير«، 
تلك  أطــالل  فوق  واآلن،  اليونيسكو.  هيئة  شيدتها  وإنما 

العثماني  العهد  منذ  المخصصة  اإلسالمية،  والصنائع 
وتعليمهم  والفقراء  اليتامى  األطفال  إليــواء  الثاني، 
من  الرابحة  األرقــام  بسحب  ليقوم  مهنيا،  وتأهيلهم 
ولدى  المنصة.  حول  المتجمعين  الناس  أمام  البرميل، 
إلى  بتسليمها  يقوم  رقما  تحمل  لورقة  الصبي  سحب 
للجمهور،  الرقم  وإعالن  بفتحها،  يقوم  إيطالي،  شخص 
بإلغائها  قوانين  أصدر  القذافي،  نظام  أن  إال  وهكذا. 

جميعا«.
التي  القصيرة  اليانصيب  لفترة  السرد  هذا  ويغريني 
فيما  لالستطراد  العسكري  االنقالب  حدوث  مع  توقفت 
السياسات  في  تفشت  التي  المقامرة  ثقافة  يخص 
هذا  منع  هو  االنقالب  بعد  حدث  فما  بعد.  فيما  العامة 
عقيدتنا  في  المرتبط  اليانصيب  من  المقنن  النوع 
والمقامرة،  القمار  من  طويلة  مرحلة  وبداية  بالقمار، 
استبدلت بالبرميل الخشبي على المنصة برميل النفط، 
وإن كان  البلد  أنحاء  ينتشر في جميع  القمار  الذي جعل 
يرطن  متنقلة  منصات  بالمنصة  واستبدلت  مرئي،  غير 
الدولة  خسرتنا  التي  الفكرية  بمقامراته  الزعيم  فوقها 
والمستقبل، والفارق أنه لم نقرأ في الصحف، كما يصف 
وقد صاروا  فقراء،  أناس  »أخبارا عن  الفترة:  تلك  جمعة 
الذي  األمر  الماليين.  أصحاب  من  وضحاها  عشية  بين 
وانتشارها«.  الغيرة،  أمام  مصراعيه  على  الباب  فتح 
ذوي  من  العتمة  في  يولدون  الماليين  أصحاب  وكان 
تعرف  لم  التي  الفقيرة  األغلبية  بينما  والقرابة،  الوالء 
اليانصيب كانت تصحو مبكرا لتقف في طوابير  طوابير 
)يا نصيب(، لتقبض بضعة دنانير  المصرف وهي تدعو 
على األحمر من المرتب الذي كان يتأخر شهورا طويلة، 
إلى  والحسد  حسد  إلــى  الغيرة  تحولت  الوقت  ومــع 
إلى  وصلت  أن  إلى  وشايات،  إلى  والكراهية  كراهية 
اليانصيب  هذا  في  السائب  المال  على  دموية  نزاعات 
الوطني، الذي يدار ويدور في براميل النفط على منصة 

بمساحة الوطن.
بحياته  )مقامرة(  انقالبه  اعتبر  طالما  الذي  القذافي 
التي مهدت له كي يستولي على دولة  رغم كل السبل 
قطرة  تسال  أن  دون  واحدة  ليلة  في  األطراف  مترامية 
اليانصيب  منصات  وفتح  المقامرة  عن  يتوقف  لم  دم، 
المرة  هذه  به  يقامر  كان  وما  العالم،  من  جزء  كل  في 
وأميركا  أيرلندا  في  ومقدراته:  وحياته  شعب  مصير 
مكان  كل  وفــي  أفريقيا،  ودول  والفلبين  الالتينية 
بنزين  برميل  إلى  تحتاج  نار  شــرارة  فيه  العالم  من 
ضد  حروبا  خاض  عليها.  يسكب  الليبي  النفط  من 
تشاد  صحراء  وفي  المصرية  الحدود  على  الطواحين 
وفي غابات أوغندا، قاذفا بالشباب الليبي وحتى تالميذ 
كان  ودائما  الموت،  ومستنقعات  رمال  في  المدارس 
مساحة  على  فرَدَها  التي  القمار  طاولة  من  الرابح  هو 
التحرر  حركات  ــم  وداع األممي  القائد  فهو  العالم، 
يانصيبه  فاز  أن  إلى  البشرية...  ومخلص  العالم  في 
الملوك  أولئك  أفريقيا، متوجا على  بمنصب ملك ملوك 
يسكنون  الذين  المنسية،  القبائل  شيوخ  الفقراء؛ 
المغارات، وتحولوا في ليلة وضحاها إلى مليونيرات في 
زبانيته  سوى  بها  يفوز  ال  التي  الليبي  اليانصيب  لعبة 

في الداخل وأمراء الحرب والمتمردين في الخارج.
رمى  ــراع  ــت االق صــنــدوق  عالم  ليبيا  دخلت  حين 
أوراق  يشبه  بما  الصناديق  داخل  أوراقهم  الناخبون 
ماليين  أصحاب  الصناديق  هذه  وأفــرزت  اليانصيب، 
نــزوح  بينما  قصير،  ــت  وق ــي  وف تعب  دون  آخــريــن 
الماليين من الليبيين صوب خط الفقر ما زال مستمرا.

يسكن  كان  الذي  مازق،  حسين  السيد  وهو  برقه،  والي  كان 
الملكي،  الحكم  سقوط  بعد  إال  يغادره  ولم  حمد  قصر  شارع 

فيه ظلمًا. أودع  الذي  السجن،  وخروجه من 
متميزة  طبقات  بنغازي،  في  تكن  لم  أنه  والواقع  الخالصة، 
استحياء  على  بدأت  ولكن  بسلوكها  وال  وشوارعها،  بأحيائها 
من  طبقة  بدأت  لقد  وتصديره.  البترول  اكتشاف  بعد  من 
ومع  األولى،  الطفرة  بسبب  تتبرعم،  المحدثين  واألثرياء  التجار 
حديثة،  منازل  وإنما  محدد،  حي  لهم  يكون  أن  دون  من  ذلك 
الطفرة  تكن هذه  لم  الحال،  كان  وكيفما  وهناك؛  هنا  انتصبت 
مررت  ما  وهما  الحقًا،  سنتناولهما  اللتين  الطبقتين  بمستوى 
وتأثيره  المادي  التباين  حجم  وسنرى  حياتي،  مشوار  في  بهما 

وأخالقيًا. وثقافيًا  اجتماعيًا 
»عواية  ينتظرون  وشبابها  بنغازي،  رجال  من  الكثير  يعد  لم 
نحو  ينطلقون  لرجال  دعوة  بمثابة  كانت  التي  البحر«  بابور 
المقاهي  في  طويل  انتظار  بعد  من  البحري،  بنغازي  ميناء 

الشوارع. ونواصي 
تفريغ حمولة سفينة  في  عمل  فرصة  عن  إعالن  بمثابة  إنها 
كان  التي  البالد،  بمنتجات  وتحميلها  البحر،  وراء  من  قادمة 
ولكن  الثانية.  العالمية  الحرب  مخلفات  من  حديدًا  أغلبها 
وتترقب،  تسترق  الرجال  أذان  تعد  لم  النفط،  اكتشاف  بعد 
بما  محملة  قدومها  كثر  التي  السفن،  »عــوايــات«  أصــوات 
معها  وكثرت  وأنابيب،  معدات  من  النفط  حقول  تحتاجه 
للذين  العمل  وتوفر  العمل،  لهذا  المخصصة  النقل  عربات 
يعد  ولم  البدنية.  قواهم  على  ويعتمدون  مهنة  يجيدون  ال 
العواية« وهو مصطلح يعني أن دفع قيمة سلعة  السداد »على 
أو  تفريغها  في  والعمل  باخرة  وصول  بمجرد  يتحقق  خدمة  أو 
أن  حتى  العالم،  في  دولة  أفقر  ثالث  ليبيا  تعد  لم  تحميلها. 
في  وسنعرف  أسواقها!  في  توفرت  معلبة  مسلوقة  »كرشة« 
فرق من  الليلية  نواديها  في  ترقص  بالليل  أنه  القادمة  الحلقة 

وإسبانيا. اليونان 

األغلبية الفقيرة 
التي لم تعرف 

طوابير اليانصيب 
كانت تصحو 

مبكرا لتقف في 
طوابير املصرف 

وهي تدعو )يا 
نصيب(، لتقبض 

بضعة دنانير 
على األحمر من 

املرتب الذي كان 
يتأخر شهورا 

طويلة

سطوة األيديولوجيا )1- 2(

جورج  أهمية  اكتشافي  إلى  فيه  أشرت  الذي   )2019 سبتمبر   22 الوسط.  )بوابة  النقد«  »نقد  مقالي 
طرابيشي في قراءة التراث الفكري العربي اإلسالمي، من خالل نقده التفصيصي والتفصيلي الذي يتابع 
الجابري، خصوصا في مشروعه الكبير الذي أعطى له عنوانا عاما هو »نقد  فيه كتابات د. محمد عابد 
العدس، مثال، حباته حبة حبة الكتشاف  ينقي  يفرز من  بفرز جمله جملة جملة، مثلما  العربي«،  العقل 
الفاسدة،  الحبات  بعض  أو  حصى  أو  مرغوبة  غير  شبيهة  حبوب  من  خالطها  قد  يكون  أن  يمكن  ما 
الوسط:  )بوابة  حلقتين  على  نشر  النقد«  نقد  »فضاء  عنوان  أعطاه  مقال  لكتابة  خليفة  محمد  حفز 
وأهله،  احتراما لإلسالم  أو  ودا  أن »طرابيشي ال يحمل  إلى  فيه  2019( يخلص  أكتوبر   7 31 سبتمبر، 
وموقفه السلبي منهما موقف ال يمكن أن نقرأ أسوأ منه عند أشد المستشرقين عداًء لإلسالم«، وذلك 

لكون طرابيشي غير مسلم.
أنا مقاله في مقال آخر تحت عنوان »نقد على الهوية« نشر على حلقتين هو اآلخر )بوابة  فناقشت 
تنطلق  أنها  رأيت  نقاط  من  أثاره  ما  بعض  على  فيه  رددت   .)2019 أكتوبر   20 أكتوبر.   13 الوسط: 
مقال  وآخر   »)2019 أكتوبر   21 )الوسط:  المفاهيم  »نقد  بمقال  هو  عليها  رد  خاطئة.  منطلقات  من 
بعنوان  كان  كتبته(  ما  على  ضمني  رد  )وهو  األيديولوجية  طرابيشي  جورج  منطلقات  فيه  يناقش  له 

»الجابري وطرابيشي: األيديولوجي واالبستيمولوجي: )الوسط: 23 نوفمبر 2019(«.
ونقاشي الحالي يختص بهذا المقال.

وليس  أيديولوجي  سببها  الجابري  على  طرابيشي  »نقمة  أن  خليفة  محمد  يقرر  البداية  منذ 
ابستيمولوجيا«، ورغم أنني ال أستسيغ استخدام العبارات ذات الشحنات العاطفية في النقاشات الفكرية 

من مثل »نقمة«، إال أنني سأمضي إلى ما هو أهم.
يرى محمد خليفة أن نقد طرابيشي للجابري ذو وجهين، ظاهر )جهري( وباطن )سري(. الوجه الظاهر 
ابستمولوجي أما الباطن فأيديولوجي. ونحن ال نعارض في أن أي خطاب يحمل، بالضرورة وبهذا القدر 

أو ذاك وبوعي أو بدونه، عنصرا أيديولوجيا. لكن هذا موضوع آخر.
‘‘العقل  عنوان  اإلسالمية تحت  يخفي هويته  الجابري  أن  »يعتقد...  أن طرابيشي  يرى محمد خليفة 
بشواهد من كالم  التقرير  هذا  على  يدلل  ال  خليفة  محمد  أن  هنا  تواجهنا  التي  والمشكلة  العربي‘‘«. 

طرابيشي. لكن أمامنا، من كالم طرابيشي، ما يدل على عكس ذلك.
المعتقد  يناقش  ال  فهو  إظهارها،  أو  اإلسالمية  هويته  إخفائه  على  الجابري  يؤاخذ  ال  فطرابيشي 
الديني لدى الجابري، بل يؤاخذه على اعتباره منتصف القرن الثاني الهجري »إطارا مرجعيا يتيما للعقل 
الذي  القرآن  تدوين  على  أي  ص(.  )ن.  القرآنية«  الواقعة  »فوق  قافزا   *)59  :1( لنقده«  يتصدى  الذي 
»هو التدوين األول، النموذج األول لكل تدوين الحق« )ن. ص(. وينتبه طرابيشي إلى أن الجابري »عند 
تصديه للعقل اللغوي في الحضارة العربية اإلسالمية... يقفز قفزة معاكسة إلى الوراء، إلى جاهلية ما 
الجابري  أن  أي  العربي‘‘« )ن. ص(.  العالم  ‘‘األعرابي صانع  أن  ليؤكد على ضوء موروثها  قبل اإلسالم، 
عندها هي  التوقف  دون  بقرن ونصف  قبلها  ما  وإلى  بقرن ونصف  القرآنية  الواقعة  بعد  ما  »إلى  يقفز 
أن  )ن. ص(. وواضح  العربي؟«  للعقل  المرجعي  األول واألكثر مركزية لإلطار  المعطى  نفسها بوصفها 
تاريخية  نقطة  اتخاذ  أن  ذلك  ابستمولوجي.  منظور  من  وأيضا  تاريخي  منظور  من  ينطلق  النقد  هذا 

معينة باعتبارها، هنا، بداية للتدوين، تترتب عنها نتائج معرفية )ابستمولوجية(.
كما يأخذ محمد خليفة على طرابيشي معارضته تقسيم الجابري العقل العربي إلى عقل بياني وعقل 
هذا  بغير  ألن  برهاني،  ومغربي/  بياني  مشرقي/  إلى  العربي  »العقل  وتقسيمه  برهاني  وعقل  عرفاني 
النفي المزدوج )المعرفي- الجغرافي( لن تقوم لنقد النقد قائمة«. وفكرة محمد خليفة هنا غير مفهومة 
لدينا، بل ومحيرة. إذ من الطبيعي أن يرتكز »نقد النقد« على فرضيات وأطروحات نقيضة لتلك التي 
التي يحوزها  والموضوعية  والمنطقية  الفلسفية  الوجاهة  المعيار هنا هو مدى  األول.  النقد  بني عليها 

هذا النقد التالي، أو ما يعبر عنه باإلنجليزيةmeta language. أي اللغة الناقدة أو المتعالية.
يقول محمد خليفة إن طرابيشي »ذكر ... أن هناك من أخذ عليه إضاعة جهده في نقد نقد الجابري، 
الجابري  اعتبر  أن طرابيشي  الجابري، غير  يتجاوز  أن يشتغل على مشروع  به ]طرابيشي[  األحرى  وكان 

عقبة ابستيمولوجية البد من نسفها«.
وصف طرابيشي الجابري بالفعل بأنه »بات... عقبة ابستمولوجية«. ولكن في السياق التالي:

»... الجابري، بالقوة التي يتبدى عليها خطابه وبالشهرة التي نالها وبإحكام اإلشكاليات التي اعتقل 
نجح  قد  فالجابري  ابستمولوجية.  عقبة  باشالر  ما سماه  يشكل  بات  قد  العربيين،  والتراث  العقل  فيها 
فإن  أغلقه،  ما  فتح  يعد  لم  وما  واالجتهاد.  التأويل  أبواب  العديد من  إغالق  في   – بذلك  له  لنعترف   –
العربي بنفسه انطالقا من  العقل  التراثية لن تحرز بعد اآلن تقدما، وال كذلك عملية تفكير  الدراسات 

تراثه ومن توسطه التاريخي ما بين العقلين اليوناني القديم واألوربي الحديث« )2: 8(
ويقول »ما صنع مجد الجابري... هو... من طبيعة ابستمولوجية. فما يميز الجابري عمن تقدمه من 
لهذا  يقول،  أن  يؤثر  كما  االبستمولوجي  أو  النظري،  تأسيسه  قوة  هو  العربي  العقل  عن  كتبوا  الذين 

العقل، ورفعه من مستوى اللفظ أو المعنى إلى مستوى المفهوم« )2: 12(.
ويقول أيضا »قراءة ‘‘تكوين العقل العربي‘‘ قد غيرتني فعال. فلواله لما كنت عاودت، خالل الثماني 

سنوات التي تصرمت، بناء ثقافتي الفلسفية والتراثية« ): 9(.
وإذن، طرابيشي استخدم تعبيرا متداوال في مباحث أصول المعرفة ]االبستمولوجيا[ وال يقصد منه 
السباب، بل إعادة النظر في كتابات المفكرين والفالسفة، وهذا، ليس حقا مشروعا فقط، وإنما يتحول 

إلى واجب يقع على عاتق المفكرين.
وفي مكان آخر يقول طرابيشي في هذا السياق:

فقد  الوصول.  ليس محطة  ولكن  االنطالق،  نقطة  التكئة،  المناسبة،  لي  قدم  الجابري  أن  »فالواقع 
وإعادة  حفر  وإعــادة  قراءة  إعادة  إلى  أيضا  ليتحول  النقد  لنقد  مشروعا  يكون  أن  عن  مشروعي  كف 

تأسيس. أو هذا ما أرجوه على األقل« )3: 9(.
وفي هذين الموقعين لم نجد لفظة »النسف«. إال إن كان محمد خليفة وجدها في موقع آخر.

ويضيف محمد خليفة: »تأسيسا على ما سلف يكون نقد طرابيشي لنقد الجابري غير ذي جدوى، في 
نظري، إال إذا أمكن أن يكون الهدم/ التفكيك وليس البناء هدًفا معرفيا«.

إال أن طرابيشي يقول بهذا الخصوص: »إذن، فالنقد ليس مجرد تفنيد وهدم. ومع ما يقتضيه من 
المجال الذي نحن بصدده قراءة نقدية  تفكيك، فإنه ال يؤتي مفعوله ما لم يرِس رؤية بديلة، أي في 

وعقالنية مغايرة ومجددة معا للتراث العربي اإلسالمي« )3: 10(.

المصادر والمالحظات:

المنقول  الصفحة  إلى  الثاني  الرقم  ويشير  أدناه،  القائمة  في  المرجع  رقم  إلى  األول  الرقم  يشير   *
عنها.

1 - جورج طرابيشي. إشكاليات العقل العربي. دار الساقي، بيروت – لندن. ط4. 2011.
2 - جورج طرابيشي. نظرية العقل. دار الساقي، بيروت لبنان. ط4. 2011

3 - جورج طرابيشي. العقل المستقيل في اإلسالم؟ دار الساقي، بيروت – لندن. ط2. 2011
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يومك،  قوت  باتت  فالكوابيس  ذلك،  تستغرب  لم  صدرك،  على  جاثم  كابوس  على  النوم،  من  تنهض 
ليبيا خطاب سياسي، تفطر وتتغدى وتتعشي على هذا  لما أصبحت أحالمك مسيسة، خالل نصف قرن، 
الخطاب، حتى أن مشاكلك المعيشية الصغيرة، أمست كرة ثلج، تتدحرج فتكبر، بعد أن اضطررت، إلى 

تركها جانبا، هكذا غدا نومك القلق، غطاؤه كابوس يدحر آخر...
مشوب  التعب  فإذا  التعب،  حتى  كثيف  عمل  في  تدخل  العالم،  محطات  فتغزوك  األخبار،  من  تهرب 
وجهك،  وليت  حيثما  الكوابيس،  تطاردك  بوك،  الفيس  في  رأسك،  تغرس  الفراش،  في  تندس  بأخبار، 

اعتدت ذلك، لكن الكوابيس لم تعتدك، لهذا تتنوع وتتعدد، أكثر من تعددكم ومن تصوراتكم.
الكابوس األخير وليس اآلخر، السيد )باش آغا( يجلس متربعا على كرسيه، يؤكد لك أن الحّل، ما ال 
يطال كله ال يترك كله، بفم جاف وارتباك واضح، يؤكد على ذلك، وهو يؤكد أن باإلمكان أبدع مما كان، 
فزيارته ناجحة، إلى زعيمة العالم الحر أمريكا، وما يبرر هكذا نجاح، أن ليبيا أصبح الصبح عليها، فأصبحت 
من العالم الحر!، وقد ُأغلقت ملفاتها، ما فيها أن زعيمها أخطر رجل في العالم، وأنها، وأنها دولة تصدر 

اإلرهاب... وهلم جر.
وأهم ما جاء به يسعى، وزير الداخلية رفقة وزير الخارجية، من زيارته الناجحة، اتفاق أمني بدعم قوي، 
من مؤسسات الواليات المتحدة، هذه المرة دعم صريح موثوق به، يعمّ ليبيا كافة، رغم كل المعطيات 
على األرض، رغم االتحاد الروسي، والقيصر وشركته ورجالها، من يقاتلون على األرض الليبية، كما أكد 
)باش آغا(، من سئل عن أن أمريكا تفضله، وتعتبره رجال آخر، قويا في ليبيا، لم ينفِ، لكنه أكد أنهم 
يفضلون من يعمل بنظام ومثابرة وعلى سكوت، أو كما قيل وقال: تأمين هذا االتفاق األمني، كفيل به 
ذلك؟،  كيف  أما  فاعلة،  وضاربة  موحدة  ستكون  وأجهزتها،  األمن  قوى  فكل  األمريكية،  العظمى  القوة 

فاألمن بطبيعته عامل سر، بل وسر أعظم.
إذا هذا ما ممكن التصريح به، أن رغم وقائع الحرب والمتحاربة، ثمة خطة أمنية كفيلة بالمحافظة 
على ليبيا اآلن وليبيا الغد. فالمشروع حسب تصريح )باشا آغا(، يخص المستقبل، وإن نفذ اليوم، فالسيد 

الوزير يتحدث بثقة، رغم االرتباك الظاهر عليه، أن خطة الطريق تحت اإلجراء، وما بدئ به، ليبيا الغد.
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الكابوس  أن  انشا اهلل خير، وتزيد، وكأنها عالمة نفس،  أن تجدك متلبسا كابوسا،  أمك، بعد  تعلق 
مطهر صحي فعال ألردان النفس.

ومن أطياب، كابوس رجل األمن األول في ليبيا!، أن خاتمته خير، ألن عنده أن خطة الطريق مضمونة، 
المسلحين،  أن  الشحيحة:  تفاصيله  ومن  األمن،  توفير  يجب،  ما  وترسخ  األرض،  على  يتم  ما  تتخطى 
مسلحة،  قوة  عن  عبارة  هو  )شرير(  نوعين:  إلى  ينقسمون  ميليشيات(،  مصطلح  الوزير  السيد  )رافضا 
نهابة، سارقة، قاطعة طريق، وهذه البد من مواجهتها، ويكفل هو وحكومته ذلك، بدعم دولي ممثال في 
الواليات المتحدة، واألخرى )خير(، ساهمت في سرت مثال، في دحر اإلرهاب، وهذه القوى الضاربة، تدخل 

في مكون الجيش، ويسرح من يبتغي غير ذلك.
المتفقة، على  السياسي، ولم يفصح عن األطراف  الحّل  الحّل األمني أس  باقتضاب، عن  قاله  هذا ما 
خطة الطريق هذه، لكنه أكد على الوفاق على هذا، كان هذا الموجز، لبّ تصريحاته ما جاء ليدلي بها. 
أما عن خلفية الكابوس الطيب!، لواحد من اثنين كانا في زيارة الواليات المتحدة، أنه اتفاق محكم وأنه 

تحت اإلجراء، وهذا كما مواجهة للتدخل الروسي السافر، والتقاط للبالد من فم الدب.
لديها مشاكل  األمريكية، من  اإلدارة  مع  معلنة  غير  وتسريب التفاقية،  جاء، كما تسبيب  التعليق  ذا 
عويصة في الشرق األدنى واألقصى. ودون تعليق، وكحريص لم يُذكر باالتفاقية مع تركيا، ما مهد لها 

)باشا آغا(، بزيارات مكوكية، معلنة وسرية السطنبول.
اتفاقية  الثالثة، حتى  األلفية  في  أخرى،  اتفاقية  تثره  لم  أثارت ضجيجا!،  السراجية،  التركية  االتفاقية 
)كيم وترامب(، لكن وزير الداخلية الناطق باسم حكومة الوفاق، لم يدخل في معمعة اتفاق اسطنبول، 
بالحّل  وصمه  األطلسي،  للمحيط  خافت  بنسيم  العاتية،  المتوسط  البحر  أمواج  عن  يتغيب  أن  وفضل 

األمني لليبيا الغد.
الوزير  السيد  المشوبة باالرتباك، لتصريح  الثقة  بالغيب، فما لفت نظري،  التخمين، والرجم  أريد  وال 
لمحطة تلفزيونية، في لحظة كبر عاصفة البحر المتوسط، وأنه كمن لديه سر يريده إعالنه، لكن دون 

إعالم صاخب، واختار لحظة صاخبة لهفوت إعالنه.

كابوس ليبي آخر...!

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي
أحمد الفيتوري
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 فكرة هذا الكتاب، أن معده قام 
باستعراض ودراسة مئات من 

أبحاث ومقاالت جامعة »هارفرد« 
في قيادة وإدارة األعمال

كتاب األسبوع
ومازال  أميركا،  في  السنة  هذه  صدر  كتاب  هذا 
ألن  اخترناه  ولقد  الكتب.  مبيعات  أفضل  يتصدر 
أهميتها  أثبتت  التي  الكتب،  هذه  مثل  موضوعات 
كتابنا،  تستهِو  لم  بالدنا  في  وأيضًا  الغرب،  في 

مواضيعها. في  المتخصصين  وأيضًا 
وتاريخنا في عشق  إرثنا  يكون سبب ذلك هو  قد 
والعاطفة  وصوره،  والشعر  العبارة  وجمال  الكلمة 
العاطفة،  نحو  يتجهون  كتابنا  تجعل  اإلنسانية، 
والقصص  والروايات  الشعر  بها  يتناولون  التي 
القصيرة، إذ يندر جدًا تناول مواضيع اإلدارة وسبل 
معاناة  وأيضًا  والعملية،  العائلية  الحياة  في  النجاح 
الحياة والتنافس اليومي من أجل االرتقاء نحو طبقة 
ذلك  يكون  قد  أفضل، 
الحياة،  طبيعة  بسبب 
وكيفما  والقناعات. 
مثل  فإن  الحال  يكون 
تكون  قد  الكتب  هذه 
ينتج  بما  مقارنة  معدومة 

الغرب. من مثيالتها في 
أن  الكتاب،  هذا  فكرة 
باستعراض  قام  معده 
من  مئات  ودراسة 
جامعة  ومقاالت  أبحاث 
منها  وانتقى  األعمال  وإدارة  قيادة  في  »هارفرد« 
إن  يقول  فهو  األهم،  أنها  رأى  وألنه  مقاالت،  عشر 
األعمال،  إدارة  لم تكن قد قرأت شيئًا من قبل عن 
وتلهمك  تعينك،  سوف  العشر  المقاالت  هذه  فإن 

في عشر مسائل، وهي:
مواهبهم  اكتشاف  على  اآلخرين  تحفيز   -  1

وتنفيذها. وتفعيلها 
2 - بناء الثقة في فريقك.

3 - إحداث وخلق تغيير إيجابي.
4 - تحديد الهدف المراد تنفيذه.

5 - تشجيع، وإزكاء المخاطرة الذكية.
6 - إدارة من خالل تعاطف قوي.

للمتعاونين  نجاحك  في  الفضل  أن  تعلن  أن   -  7
معك.

8 - زيادة الوعي الذاتي.
9 - اكتساب القوة من الشدائد.

الكتاب  بها  وقدم  لخصها  ما  فهي  العاشرة  أما 
إلى  جيدًا،  مديرًا  كونك  من  »انطلق  تقول:  والتي 

للعادة«. مدير خارق 

بصمات عربية في مسيرة الفن 
واإلعالم الليبى )2/2(

بالشخصيات  تعريف  تقديم  المساحة،  هذه  في  نواصل 
األغنية  وتجديد  تطوير  في  ساهمت  التي  والفنية  اإلعالمية 
الليبية، وفي اإلعالم الليبي في تخصصاته كافة، وفي تدريب 
العناصر الليبية الفنية واالرتقاء بمستواها، وذلك في الفترة 
التي بدأت بعد منتصف القرن الماضي، التي واكبت تأسيس 
اإلذاعة الليبية في منتصف سنة 1957م، بفرعيها بطرابلس 
وبنغازي، ومن ثم استقدام الخبرات العربية من مصر والعراق 
التي كانت لها كوادر  العربية األخرى  واليمن وبعض الدول 

معتبرة في الفن واإلعالم.
عازف القانون عبد الفتاح منسي

وُلد عبد الفتاح منسي بمدينة القاهرة في الخامس والعشرين 
كبار  الوهاب منسي من  عبد  والده  وكان   .1924 يوليو  من 
المهدية  لمنيرة  ومعاصرًا  مطربًا،  كان  كما  العود،  عازفي 
وجيلها. وهو شقيق عازف الكمان البارع الراحل أنور منسي. 
أطلق عليه الفنان الكبير محمد عبد الوهاب لقب »األسطول« 

تقديرًا لقدراته الفنية المتميزة.
حضر إلى ليبيا وعمل أستاذًا وعازفًا في ليبيا، حيث أسس 
لم  لكنه  طرابلس،  بمدينة  للموسيقى  معهدًا  الحفناوي  مع 
يمكث طوياًل في طربلس، ومنها غادر إلى الكويت وقطر قبل 

أن يعود إلى القاهرة العام 1989.
عازف الناي سمير السبليني–رحل في العام 2017

لبنان  في  الناي  عازفي  وأعرق  أشهر  من  السبليني  يعتبر 
والعالم العربي، رافق معظم المطربين الكبار من الخمسينات 
ولم يكن عمره يتجاوز الـ16 عامًا، وله أكثر من عمل موسيقي 

مثل الناي والفصول األربعة.
الشهير  الكمان  عازف  بقيادة  الذهبية  الفرقة  مع  شارك 
األستاذ عبود عبدالعال في تسجيل مجموعة من المقطوعات 
الموسيقية المبنية على ألحان ليبية شعبية قديمة تحت اسم 
سلسلة »ليالي ليبيا« العام 1966 في لبنان، ثم عمل في فرقة 
اإلذاعة الموسيقية في طرابلس من العام 1967 حتى العام 

.1985
عازف القانون رؤوف عدلي

فرقة  أعضاء  أحد  وكان  الستينات،  بداية  في  ليبيا  إلى  قدم 
اإلذاعة الموسيقية وفرقة الموشحات والمالوف بقيادة حسن 

عريبي.
اإلذاعية عفاف زهران )2003/1935(

جامعة  من  اجتماع،  قسم  اآلداب،  ليسانس  على  حاصلة 
كلية  من  الماجستير  على  وحصلت   ،1958 العام  القاهرة 
اإلعالم جامعة القاهرة العام 1976، دبلوم معهد الدراسات 
اإلسالمية العام 1983 تم ندبها من إذاعة »الشرق األوسط« 
لصالح  سنوات  خمس  لمدة  بعقد  الخمسينات  منتصف  في 
لعدم  الليبي،  بالراديو  مذيعة  لتعمل  الليبية  اإلعالم  وزارة 
وبغرض  اإلعالمي  المجال  في  ليبية  نسائية  عناصر  توافر 
إلى  نقلها  تم  ذلك  وبعد  المحلي،  اإلعــالم  قطاع  تطوير 
التلفزيون الليبي لسد النقص في المذيعات الليبيات، بحيث 

أصبحت من رواد التلفزيون الليبي في بداية تأسيسه.
اإلذاعية أميمة عبد العزيز

من أشهر وأقدر المذيعات في مصر، وكانت تقدم برنامج 
»أبناؤنا في الخارج«، الذي كان بمثابة صوت كل المصريين 
كل  تدريب  مشرفة  الوقت  نفس  في  وكانت  مصر.  خــارج 
البث  بداية  إلى طرابلس في  المصريات، حضرت  المذيعات 

التلفزيوني من أجل عقد وتنظيم دورات للمذيعات الليبيات.
المذيعة سلوى حجازي

وشاعرة،  تلفزيونية  مذيعة  بالقاهرة،   1933 في  مولودة 
التلفزيون  ومثلت  التلفزيونية،  البرامج  من  عــددًا  قدمت 

العربي في عدد من المؤتمرات الدولية.
الليبية  باإلذاعة  العربي  التلفزيون  بعثة  ضمن  عملت 
في  للعاملين  محاضرات  تعطي  وكانت  السبعينات  أول  مع 

التلفزيون الليبي في بداية نشأته.
في فبراير العام 1973 وأثناء عودتها مع بعثة تلفزيونية 
للتلفزيون من  المخرج عواد مصطفى لتصوير حلقات  تضم 
ليبيا وبعد أن أتمت المأمورية بنجاح، وحينما كانت في طريق 
متن  وعلى  ليبيا،  إلى  العربي  للتلفزيون  بعثة  مع  عودتها 
طائرة ركاب ليبية، أطلقت طائرات »فانتوم« حربية إسرائيلية 
صاروخًا على الطائرة فأسقطتها فوق سيناء المحتلة آنذاك، 

فلقي أغلب ركاب الطائرة مصرعهم ومعهم سلوى حجازي.
اإلذاعي جالل معوض

من مواليد 1 يناير 1920، إعالمي مصري، التحق باإلذاعة 
المصرية في 18 نوفمبر 1950، وكان أحد مذيعيها البارزين، 
وارتبط صوته بكثير من المناسبات الوطنية والقومية، ارتبط 
من  وكان  المدينة«،  »أضواء  الشهير  بالبرنامج  أيضًا  اسمه 

أبرز مقدمي حفالت أم كلثوم.
والرئيس  بينه  وقع  الذي  والخالف  الناصر  عبد  وفاة  عقب 

السادات ترك جالل معوض اإلذاعة وُأحيل على المعاش.
طلبه  بعدما   ،1971 العام  ليبيا  إلى  وسافر  اإلذاعة  ترك 
بمرتب  الليبية  لإلذاعة  مستشارًا  للعمل  القذافي«  »معمر 
به  اتصل  أن  بعد  إال  يوافق  ولم  رفض،  جالل  ولكن  كبير.. 
مكتب الرئيس السادات ينقل إليه موافقة الرئيس، بعد إلحاح 
ليلى  السينمائية  النجمة  زوجته  مع  سافر  وهكذا  القذافي.. 
الليبية  باإلذاعة  العمل  في  وبدأ  طرابلس،  في  وأقام  فوزي، 
لمدة عامين، ولما بدأت العالقات بين القاهرة وليبيا تتوتر 

قرر العودة إلى مصر حتى ال يحسب على النظام الليبي.
الكاتبة نعمات أحمد فؤاد

من مواليد العام 1924، وكانت أول فتاة تحصل على المركز 
ما  أو  التوجيهية  امتحانات  في  المصري  القطر  على  األول 

يُعرف بالثانوية العامة في الوقت الحالي.
عامة  ومديرة  والفنون  لــآداب  مديرة  منصب  وشغلت 
للمجلس األعلى للثقافة، ودرّست في جامعة األزهر، وجامعة 
العام  القاهرة  جامعة  اآلداب  ليسانس  على  حصلت  حلوان. 
1948، ثم الماجستير العام 1952، ثم الدكتوراه العام 1959 

برسالة كان عنوانها »نهر النيل في األدب المصري«.
بجامعة  التربية  بكلية  العربية  اللغة  أستاذة  عملت 
طرابلس، لمده عامين وساهمت بخبرتها في إتقان طالبها 

اللغة العربية الصحيحة.
اإلعالمي أمين بسيوني )1933–24 أبريل 2016(

األمناء  مجلس  ورئيس  االسبق  المصرية  اإلذاعة  رئيس 
السينمائية  المهن  ونقابة  الكتاب  اتحاد  وعضو  االسبق 
والمهن التمثيلية. عمل في ليبيا منذ سبتمبر 1970 وحتى 
في  وساهم  عامة  إدارة  هناك  لإلعالم  وكانت   1973 أكتوبر 
هيئة  تضمنت  التي  الليبية  والثقافة  اإلعــالم  وزارة  إنشاء 
في  وشارك  للصحافة،  ومؤسسة  للتلفزيون  وهيئة  لإلذاعة 

إصدار العدد األول من أول جريدة »الفجر الجديد«.
اإلذاعي أحمد سعيد ) 2018-1925(

مذيع مصري اشتهر في حقبة الخمسينات والستينات من 
القرن الماضي. رأس إذاعة »صوت العرب« في عهد الرئيس 
أهم  من  واعتبرت   .1967 إلى   1953 سنة  من  الناصر  عبد 

اإلذاعات العربية في تلك الحقبة.

معمر  مع  ليبيا  في  تجربته  مرة  ألول  سعيد  أحمد  حكى 
القذافي ونظامه، فيقول: »طلبني العقيد معمر القذافي للعمل 
السادات  الرئيس  يكن  ولم   1972 سنة  ليبيا  في  اإلعالمي 
موافقًا، لوال أن أقنعه حافظ إسماعيل مستشار األمن القومي 
بأن وجود أحمد سعيد في ليبيا سيخدم األهداف المصرية«. 
اإلذاعي الكبير، الذي قدم إلى ليبيا مع بداية السبعينات بعد 
إعالميًا  مستشارًا  البداية  في  عمل  للحكم  السادات  وصول 
للشؤون العربية لمجلس قيادة الثورة الليبية، لكنه لم يستمر 

طوياًل وعاد لمصر.
حمزة السقاف

سنة  اليمنية  الجمهورية  من  حضرموت،   – بالمكال  وُلد 
1943، وتخرج في معهد إعداد النظار البريطاني بالسودان 
دورات  وتلقى   ،1966 سنة  مصر  إلى  وهاجر   ،1962 سنة 

بمعهد اإلرشاد القومي ومعهد اإلذاعة بالقاهرة.
كلية  من  الصحافة  قسم  اآلداب  ليسانس  على  حصل 
اآلداب جامعة القاهرة سنة 1972، )حاليًا كلية اإلعالم بجامعة 
»صوت  إذاعة  مع  قصيرة  لفترة  عمل  تخرجه  بعد  القاهرة(. 
العرب« بالقاهرة، وبعد انتهاء مهمته في العمل اإلذاعي مع 
األستاذ  نصيحة  على  وبناء  1973م،  العام  العرب«  »صوت 
سعد زغلول نصار، مدير »صوت العرب« انتقل حمزة السقاف 
إلى ليبيا وعمل مع زمالء مصريين من ضمنهم األستاذ أمين 
بسيوني واألستاذ محمد أبو الفتوح واألستاذ حسني الحديدي 

واألستاذ محمد عبد الحكم دياب.
عمل السقاف معلقًا ومحلاًل سياسيًا ومحرر أخبار في ليبيا 
حتى العام 1982م، منها ست سنوات رئيسًا لقسم الشؤون 
لبعض  ورئيسًا  الليبي،  والتلفزيون  اإلذاعــة  في  السياسية 
الوقت للقسم السياسي بوكالة األنباء الليبية وكان السقاف 
هو الوحيد من غير الليبيين الذي تولى تلك المناصب خالل 

تلك الفترة التي توترت فيها عالقات ليبيا الخارجية.
عبد الحميد مشعل

من مواليد القاهرة العام 1926، بدأ العزف على الناي وهو 

في الخامسة عشرة من عمره تحت إشراف أستاذ الموسيقى 
أحمد دادة. كما تعلم على يديه صنع آلة الناي.

- درس مقامات الموسيقى العربية والموشحات واألوزان 
اإليقاعية بمعهد اتحاد الموسيقى.

- اشتغل عازفًا مع مختلف الفرق الموسيقية وكبار الملحنين 
والمطربين.

- له مؤلفات موسيقية وعزف على الناي وألحان وأغانٍ في 
جميع اإلذاعات العربية.

العالي  المعهد  لطلبة  الناي  آلــة  بتدريس  اشتغل   -
للموسيقى العربي.

في  في حفالت موسيقية  المنفرد  للناي  معزوفات  قدم   -
كثير من البالد األوروبية.

ليبيا  في  واستقر  العربية،  بالبالد  سنوات  عدة  أمضى   -
إلى  الناي بمعهدها، عاد بعدها  آلة  يعمل بإذاعتها ويدرس 
على  العلمية«  بالطريقة  الناي  »دراسة  كتاب  ليصدر  وطنه 

أسس علمية سليمة، وليساهم في رفع مستوى آلة الناي.
الدكتور حميد الجمالي

مخرج مسرحي وُلد في منتصف أربعينات القرن الماضي 
في مدينة الناصرية بالعراق.

حصل على بكالوريوس فنون جميلة، جامعة بغداد–قسم 
المعهد  مسرحي،  إخراج  ماجستير  المسرحية–1967  الفنون 
العالي للفنون المسرحية، صوفيا، بلغاريا 1985. دكتوراه في 
المسرحية، صوفيا،  للفنون  العالي  المعهد  السرحي  اإلخراج 

بلغاريا 1988.
كان محاضرًا في كلية الفنون والعمارة، جامعة درنة1995.

جبار حميدي محيسن الربيعي )العراق(
 – المختار  عمر  جامعة   – والفنون  العمارة  كلية   – مدرس 

ليبيا 1993
عمر  جامعة   – والفنون  العمارة  بكلية  مساعد  أستاذ   –

المختار – ليبيا 2008.
كلية  القديم–ندوة  الليبي  الفن  تاريخ  قراءة في  البحوث: 
وجذور   ،2009 المختار–ليبيا  عمر  بجامعة  والعلوم  اآلداب 
وآفاق التفاعل الثقافي العربي األفريقي )ليبيا نموذجًا( مؤتمر 
قاريونس،  جامعة  واألفارقة-  العرب  والكتاب  األدباء  اتحاد 

بنغازي–ليبيا 2010.
غياث الدين أبو الهواء

حصل  الهواء،  أبو  إبراهم  رشيد  محمد  الدين  غياث  هو 
لترميم  ودبلوم   ،1976 بغداد/  نحت/  بكالوريوس  على 
اآلثار/ معهد الفنون الجميلة في بوخارست رومانيا/ 1978، 

ودكتوراه/ بوخارست رومانيا/ 1981.
الفنون  بتدريس  وقام  ليبيا  في  طرابلس  بجامعة  التحق 

التشكيلية في كلية التربية الفنية سنة 1986-1982.
قاسم مؤنس عزيز

– مواليد: بغداد 1959.
– رئيس الهيئة اإلدارية لمجموعة المختبر المسرحي.

 – الجميلة  الفنون  لكلية  عميد  معاون  منصب  شغل   –
جامعة بغداد 2003 – 2006.

عميد لكلية الفنون الجميلة اعتبارًا من 2011-12-12.
عمل مدرسًا في عدد من الجامعات العربية – ليبيا – كلية 

الفنون –
مسرحية »الرسول المجهول في مأتم انتكونا« تأليف سعد 

اهلل ونوس العام 1999 – ليبيا – طرابلس.
مسرحية »غدًا نرحل« تأليف بيراندلو العام 1997 – ليبيا 

– طرابلس.
مسرحية »كيسيان« تأليف آرثر تشلز العام 1996 / ليبيا 

/ طرابلس.
لمسرحيات  ــداد  إعـ شكسبيرية«  »حكاية  مسرحية 

شكسبيرية العام 1995 / ليبيا / طرابلس.
الشاعر فاضل البياتي

جيل  مــن  العراقيين  اإلذاعــيــيــن  المبدعين  ــم  أه مــن 
والتلفزيون،  ولإلذاعة  للمسرح  وأخرج  كتب  السبعينات. 
في  وكتب  والتلفزيون  واإلذاعــة  المسرح  في  ممثاًل  عمل 
المئات  ونشر  والعربية،  العراقية  والمجالت  الصحف  عديد 
من المواد الصحفية ما بين التحقيقات والمقاالت واألعمدة 
للقصة  نشره  عن  فضاًل  والدراسات،  والمقابالت  الصحفية 
والشعر، كما عمل مدرسًا للفنون والمسرح لسنواتٍ كثيرة.

العراقي  والفنان  والكاتب  والمسرحي  اإلذاعــي  هاجر 
منذ  يعد  ولم  العراق  من  البياتي،  صبار  فاضل  والشاعر، 
ومنصبه  الفنية  درجته  عن  تخلى  حيث   ،1992 العام 
كرئيس لقسم التمثيليات في إذاعة بغداد، وكمخرج إذاعي 
من سنة 1972 لغاية عام 1992. وصل ليبيا العام 1992.

واإلعالم  والمسرح  للفنون  مدرسًا  عديدة  لسنوات  عمل 
العليا  المعاهد  في  ومدرسًا  ومدربًا  وقائدًا  الصحافة،  وفي 

في ليبيا.

املسرح الوطني بنغازي يشارك في 
ـ»ثامن أيام األسبوع« مهرجان قرطاج ب

بنغازي - مريم العجيلي
ـ  الدولي  قرطاج  أيام  مهرجان  في  بنغازي،  الوطني  المسرح  يشارك 

المسرحي في دورته الـ 21، والتي افتتحت السبت في تونس.
سيعرض  والذي  األسبوع«،  أيام  »ثامن  هو  به  المشارك  والعمل 
المسرحية،  بطل  وقال  مساء.  الخامسة  الساعة  تمام  على  الجمعة 
مشاركتهم  إن  »الوسط«،  إلى  تصريحات  في  العبار،  مروان  الفنان 
بمسرحية »ثامن ايام االسبوع« في المهرجان تعتبر حافزا كبيرا لهم.
وأضاف العبار أن المسرحية من تأليف علي عبدالنبي وإخراج علي 
من  كل  بمشاركة  المين،  محمد  الفنان  مع  بطولته  ومن  األشلم، 

محمد الفرجاني ومحمود كاموكا، ديكور عمر قوية.
وبين  األشخاص  بين  الصراع  عن  تتحدث  المسرحية  أن  وتابع 
من  كبير  عدد  مع  العرض  بهذا  ليبيا  وتشارك  والتشاؤم،  التفاؤل 

المشاركين من مختلف دول العالم.

كيف تناولت »طرابلس الغرب« 
أخبار الصحة في األربعينات؟ مهرجان اإلسكندرية للمسرح العربي املالمح االجتماعية والسياسية في رحلة يوسف الشريف إلى »األيام الجنوبية«

يعلن جوائز النسخة األولى طرابلس -عبد السالم الفقهي
والفنون،  لــآداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
بدار انويجي للفنون، ندوة فكرية حول كتاب 
الشريف،  يوسف  لألديب  الجنوبية«  »األيام 
الخلفيات  تناولت  األسطى،  أسمى  أدارتها 
السياسية،  وكذا  واالجتماعية  االقتصادية 
التي قادت الكاتب إلى رحلته للجنوب الليبي، 
وكيف شكلت لديه نافدة مهمة لرؤية الحياة 
وعيه  صياغة  في  وساهمت  آخر،  منظور  من 
مبكرة  مرحلة  في  تشكل  ــذي  وال الثقافي 
ذاكرته  في  أبعادها  تنضج  ثم  عمره،  من 

الثمانينية ليترجمها كتابة في هذا المؤلف.
رؤيته  الناقد منصور بوشناف في  وتطرق 
إلى الزمن التي تبلورت فيه السيرة الجنوبية 
للشريف، والذي كانت فيه ليبيا آنذاك تنفض 
وتحولت  الثانية،  العالمية  الحرب  غبار  عنها 
إلى ورشة ضخمة تعيد ترميم خردة ومخلفات 
التي  الشاحنة  كانت  حيث  اإلعصار،  بعد  ما 
ركبها يوسف الشريف والمعطف الذي يرتديه 

أحد أبرز مكاسبه.
لم  »الشاحنة  بالقول  بوشناف  ويضيف 
من  السيرة  بطل  أوصلت  نقل  وسيلة  تكن 
للحياة  جسر  بل  فقط،  الجنوب  إلى  الشمال 
وشريان يتدفق منه الطعام والمعرفة والدواء 
أن  كما  الجنوب،  أقاصي  إلى  طرابلس  من 
الرحلة في هذا التدوين أشبه بمفتتح لسيرة 
تختفي  لعوالم  أولية  وصورة  كامال،  الجنوب 
وسحرها  طقوسها  لها  العالية،  كثبانه  وراء 
فيه  الخاص، في وقت كانت  ولونها ووقعها 
ليبيا تتحضر لالنتقال من حالة ما بعد الركام، 

إلى وضع تلمس فيه طريقها للنهوض.
المضمون  سليم  رمضان  الكاتب  وتناول 
»األيام  كتاب  غالف  يرسمه  الذي  الفلسفي 

اإلسكندرية - محمد علوش
ــات الــــدورة  ــي ــال ــع اخــتــتــمــت ف
اإلسكندرية  مهرجان  من  ــى  األول
المسرحي العربي للمعاهد والكليات 
اإلسكندرية،  بمكتبة  المتخصصة، 
الفنان فتحي  الختام  حيث قدم حفل 
عبدالوهاب والفنان أحمد السعدني، 
الدكتور أشرف زكي رئيس  وبحضور 
عالء  والدكتور  الفنون  أكاديمية 
عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان. 
لجنة  رئيس  وأعلنت سميرة محسن 
التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي، 
العرض  عليها  حصل  والتي  األحــد، 
الزجاجية«  »الــوحــوش  المسرحى 
وفريق  ــدى  األسـ يــوســف  للمخرج 
المسرحية  للفنون  العالى  المعهد 
باقى  قام  بينما  الفنون،  بأكاديمية 
أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز 
وحصل  الختام،  حفل  خالل  األخــرى 
على  أيضا  الزجاجية«  »الــوحــوش 
جائزة  هى  ــى  األول تمثيل  جائزتي 
أفضل ممثلة دور أول لريم المصري 
ــورى جمال  ــس ال الــفــنــان  وقــدمــهــا 
دور  ممثلة  أفضل  وجائزة  سليمان، 
ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلى 
حاز  كما  نصار،  إياد  الفنان  وقدمها 
السينوغرافيا  جوائز  من  واحدة  على 
الديكور  مهندس  قدمها  الــتــى 
د.أحمد عبدالعزيز، وهى جائزة أفضل 
حصل  كما  السيد،  لمروان  ديكور 

يعكسه،  الذي  الزمني  والتقسيم  الجنوبية« 
حيث يمثل الجزء العلوي صورة الكاتب وهو 
يرتدي المعطف عندما كان طالبا، ثم صورته 
في مرحلة متقدمة من العمر بالجزء السفلي 
زمنين،  بين  مقارنة  لنا  يقدم  فهو  للغالف، 
الصغير  أو تجربة يوسف  وعالمين في عالم، 

التي كونت وعي يوسف الكبير.
أن  إلــى  مالحظته  فــي  رمــضــان  ويشير 
الحياة  وفهم  لالكتشاف  محاولة  هي  الرحلة 
زنقة  في  يعيش  كان  لطفل  أعمق،  بصورة 
فلكية  نقلة  نفسه في  ليجد  الباز بطرابلس، 

بـ»ونزريك« سنة 1957.
يمكن  النصي  المستوى  على  أنه  مضيفا 
يمكن  مــا  أســلــوب  مــن  ســرديــا  مقاربتها 
من  أولى  مرحلة  في  الطريق  رواية  تسميته 
في  المكان  رواية  لتقنيات  تتجه  ثم  السيرة، 

مرحلة الحقة عند نقطة الوصول.
وينتهي في حديثه باإلشارة إلى أن تجربة 
الشخصيات  مجموع  مع  الجنوبية  الشريف 

أفضل  جائزة  على  منصور  مصطفى 
نفسه  العرض  عن  موسيقى  تأليف 
وقدمتها الفنانة لقاء الخميسي. كما 
قدمت الخميسي جائزة لجنة التحكيم 
»هناء«  المسرحي  للعرض  الخاصة 
المغرب،  من  حجازي  ضياء  للمخرج 
جائزة  سامي  محمد  المخرج  وقدم 
أفضل ممثل دور أول التي حصل عليها 
جوزيف عقيقي من لبنان عن عرض 
جائزة  كذلك  وقدم  »الديكتاتور«، 
حصل  التي  رقصات  تصميم  أفضل 
عليها عرض »جبر الخواطر« للمخرج 
المسرح  قسم  لفريق  الكلزة  محمد 
اإلسكندرية.  جامعة  اآلداب  بكلية 
إضــاءة  أفضل  جائزة  على  وحصل 
سلطنة  من  »موشكا«  عــرض  عن 
أزيــاء  أفضل  على  وحصلت  عمان، 

مهارة  كسب  من  مكنته  هناك  التقاها  التي 
وطباعهم  بأمزجتهم  البشر  مع  التعامل 
الخوف  فوبيا  قهر  يمكن  وكيف  المختلفة، 
واالستفادة  للمواجهة،  واالستعداد  والظالم 

من األخطاء، عدم التوجس من المجهول.
عند  القمودي  حــواء  الشاعرة  وتوقفت 
ساهمت  التي  والنفسية  االجتماعية  األبعاد 
أثر  واقتفاء  الكاتب،  شخصية  صياغة  في 
الجانب  تختزل  التي  ــارات  واإلشـ الــدالالت 
بأخيه  الشريف  يوسف  عالقة  في  ــري  األس
األمين، وماذا يعني كل منهما لآخر إنسانيا 
ومعرفيا، وجوهر اإلضافة التي يمثلها األمين 
كبوصلة ساعدت في توجيه يوسف إلى عالم 
الرافد  مثل  األمين  أن  عدا  والكتابة،  األدب 
الذي استند إليه الشريف في أحلك الظروف، 
ورسول النور في الكتب القادمة من طرابلس 
في  اقامته  حيث  إلــى  الشاحنة  متن  على 
ونزريك، حاملة معها رائحة الشمال وذكريات 

المدينة.

حصة العباد عن عرض »الخروج إلى 
على  وحصل  الكويت،  من  الحياة« 
عرض  موسيقى  إعداد  أفضل  جائزة 
»جبر الخواطر«، وذهبت جائزة أفضل 
ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن 
لفريق  السعادة«  »أصحاب  عرض 
جامعة  اآلداب  بكلية  المسرح  قسم 
عزة  الدكتورة  وقدمت  عين شمس. 
النصوص، وحصلت  القصابي جوائز 
دالل  معد  نص  أفضل  جائزة  على 
األردن،  من  »بر«  عرض  عن  فياض 
بينما حصل على جائزة أفضل نص 
مؤلف محمد الكلزة عن عرض »جبر 
الخواطر«. وقدم الدكتور فهد السليم 
حصلت  التيى  إخــراج  أفضل  جائزة 
عرض  عن  فياض  دالل  أيضا  عليها 

»بر« من األردن.

بعنوان  أمسية  الفيقه حسن  دار  استضافت 
طرابلس  صحيفة  في  الصحة  أخبار  »من 
أعدها   ،»1945  -  1943 مــن  الــغــرب 
دقدق،  مصطفى  علي  الدكتور  وقدمها 
بالشأن  المهتمين  من  كبير  بحضورعدد 

الثقافي.
األسبوع  ألقاها،  التي  المقدمة  وفي 
ــي  ــشــدن ــحــت عـــنـــوان »ان الــمــاضــي، ت
الستماع  الحضور  دقدق  دعى  عالصحة«، 
كان  وما  الصحيفة،  تناولته  ما  ومشاهدة 
عليه الحال بقطاع الصحة في طرابلس من 
1945 من أطباء وممرضين   - 1943 سنة 
وعادات  المنتشرة  واألمراض  ومستشفيات 
التعامل  في  وأجانب  ليبيين  من  السكان 

األمور. مع 

في ندوة الجمعية الليبية لآلداب والفنون..

• الفرق املوسيقية استفادت من اخلبرات العربية

• سمير السبليني• عفاف زهران
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أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بتكريمها األخير في »قصر السينما« 
سنوات،   3 تأجيل  بعد  »الضاهر«  مسلسلها  عن  أخيرا  اإلفراج  وكذلك 
هو  وما  هيثم،  وابنه  زكي  أحمد  الراحل  بالنجم  عالقتها  عن  وتحدثت 

نشاطها السينمائي المقبل.
في البداية أعربت رغدة عن سعادتها بردود األفعال حول شخصيتها في 
»الضاهر« والحالة الجميلة التي أحدثتها، مشيرة إلى أنها عندما عليها 
الفرنسية،  تتحدث  أرستقراطية  سيدة  لدور  مرشحة  كانت  المسلسل 
ولكنها اختارت تقديم شخصية »أزهار« الشعبية، ألنها كانت تحد لها، 
فالفنان يصل في مرحلة معينة لقدر من التشبع من بعض الشخصيات 

ويبحث عن الشخصيات التي تمثل تحديا له.
السينما«  »قصر  من  عليه  حصلت  الذي  بالتكريم  فخرها  عن  وأعربت 
معتبرة إياه بـ«العزيز« على قلبها، مشيرة إلى »تأتيني دائما تليفونات 
صاحبة  المحترمة  األماكن  أنتقي  ولكني  لتكريمي،  مختلفة  جهات  من 

القيمة والتاريخ، لذلك قد يكون ظهوري قليل ولكنه عن عمد«.
تكريمها،  حفل  خالل  لعرضه  »رغبات«  فيلم  اختيارها  سبب  وكشفت 
قائلة: »هذا الفيلم في نظري من أهم أفالمي، ولم يأخذ حظه في دور 
لذلك  فيه،  دوري  عن  متتالية  جوائز  ثالث  على  حصولي  رغم  السينما 

تمنيت أن يحصل على فرصة ثانية ليشاهده الجمهور ويحكم عليه«.
وعبرت رغدة عن اعتزازها بارتباط اسمها دوما باسم الراحل أحمد زكي، 
فما زال أحمد زكي موجودا بروحه، وتضع صورته في بيتها، مضيفة »أقرأ 
الفاتحة كل يوم، لم أعد فقط أحب فكرة الظهور من أجل الحديث  له 
عنه والدخول في التفاصيل خاصة في ذكراه، لكن أحمد زكي نفسه جزء 
أنها  إلى  الشاب هيثم أحمد زكي، أشارت  بالراحل  مني«. وعن عالقتها 
مفتوح  دائما  بيتها  أن  وأخبرته  أبنائها،  رابع  واعتبرته  احتواءه،  حاولت 
له، وزارها أكثر من مرة، إال إنه منذ عام 2007 اختفى وغير رقم هاتفه 
أن  يمكنني  يكن  »لم  مضيفة  نفسه،  مع  والعيش  خصوصيته  واختار 
أفرض نفسي عليه، فقد كان ابنا لطيفا وهادئا ومحبا وكنت أطمئن عليه 
من خالل أصدقائه«. وعبرت عن صدمتها من خبر وفاته، إال أنها قالت 
كانا قد  والديه  أن  بين شاب ومسن، ومن رحمة اهلل  يفرق  »الموت ال 
سبقاه ألن خبرا كهذا كان قادرا على تدميرهما، لم أكن وقتها في مصر، 

وصدمني الخبر بشدة«.
كتابة  على  حاليا  تعمل  أنها  إلى  أشــارت  المستقبلية  أعمالها  وعن 
أحد  وهو  تربي«،  »ابن  بطله  عبده«  »حلم  بعنوان  قصير  روائي  فيلم 
المشروعات التي قامت بكتابتها في الماضي، فمنذ فترة تحلم بتقديم 
فعندما كانت تشارك في مهرجانات  تأليفها،  روائية قصيرة من  أعمال 
بالخارج وتشاهد األفالم الروائية القصيرة كان ينتابها شغف بتقديم هذا 
اللون، وبدأت في تجميع بعض كتاباتها من القصص القصيرة ووجدت 

بعضها يصلح لذلك.
مشروعا  هناك  أن  إلى  السورية  الفنانة  أشارت  للسينما  عودتها  وحول 
أن  يبدو  لكن  عيد«،  »ليلة  اسمه  عبدالعزيز،  سامي  المخرج  مع  لفيلم 
الفيلم توقف، مضيفة »سامي من المخرجين الذين أقدرهم جدا وأتمنى 

العمل معهم، وفي انتظار عودة مشروعه حيز التنفيذ«.
وأكدت رغدة أنها لم تفكر في االعتزال من عدمه، فما زالت تعمل بروح 
حياتها  فلديها  تجد  لم  وإن  تقدمه،  يناسبها  عمال  وجدت  إذا  الهواية، 
لم  لذلك  ممتلئ  دائما  فوقتها  وسفرياتها،  ومشاغلها  وأبناؤها  وبيتها 

يشغلها هاجس التفكير في االعتزال.
وشددت على أنها لم تخش يوما من تقدمها في العمر، قائلة: »نحن لن 
نضحك على الزمن، وجميعنا نتقدم في العمر، وأنا أحب أن أعيش سني 
محاوالت  هي  يضايقني  ما  طبيعتي،  على  وجمهوري  أبنائي  يراني  وأن 
أنا  كما  أظهر  أن  أريده  ما  كل  تاريخ،  لهم  لفنانين  المتعمدة  التشويه 

بتجاعيدي ومالمحي الطبيعية دون تشويه«.
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تتنوع موضوعاتها بني األكشن والكوميديا والرعب.. 

الجمهور العربي على موعد مع 11 فيلما 
جديد ا في موسم نصف العام

بدأت دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي استقبال 
أفالم موسم أعياد الميالد وإجازة نصف العام، حيث بدأ األربعاء 
األفالم  باقي  طرح  يتم  أن  على  واحدة،  دفعة  فيلمين  عرض 

الفترة المقبلة في ديسمبر الجاري ويناير المقبل.
المقرر  األفــالم  موضوعات  في  تنوعا  الموسم  هذا  ويشهد 
طرحها بين الكوميديا والتشويق واإلثارة والرومانسية وكذلك 
الرعب، كما يشهد منافسة بين نجوم حققوا نجاحا كبيرا على 

مستوى شباك التذاكر.
فيلم »استدعاء ولي عمرو« هو األفالم التي تم طرحها األربعاء، 
حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف 
حورية  وبطولة  البدري  أحمد  وإخــراج  مبروك  سمير  محمد 
فرغلي، محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد 
الليثي،  السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة  إيمان  يونس، 
الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد األلفي وأحمد محي، 
وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، أماني كمال، عمر زهران، 

صبري عبدالمنعم، وكلوديا حنا، إنتاج شركة الفارس.
ثاني األفالم التي تم طرحها األربعاء، فيلم الرعب »بيت ست«، 
والذي يتناول أسطورة عودة ملك الشر عند المصريين القدماء 
العالم، وتعتبر تلك األسطورة هي  إحيائه، ليحكم  »ست« بعد 
المؤمنين  من  مجموعة  من  به  بأس  ال  عدد  عند  المحرك 
بالشر. الفيلم من بطولة ماركو حداد، رانيا الخطيب، مصطفى 
ونيجار  مسلم،  مروان  الديب،  سلمى  عبيد،  طارق  عبدالسالم، 

محمد، تأليف شادي المسلمي وإخراج أحمد عادل عقل.
»الفلوس«  فيلم  المنتجة  الشركة  قررت  تأجيالت،  عدة  وبعد 
أفالم  موسم  ضمن  لينافس  الجاري،  ديسمبر   25 يوم  عرضه 
نصف العام. الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول 
المواقف  من  كثير  في  تتسبب  والتي  الناس  بين  الثقة  أزمة 

الصعبة.
فيلم »الفلوس« بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة 

بن أحمد، نانسي صالح، ومحمد سالم، وهو من تأليف محمد 
عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وإنتاج »نيوسينشري«.

الموعد  شيطان«  »دماغ  فيلم  المنتجة  الشركة  حددت  كما 
ديسمبر   25 السينمائي،  العرض  بدور  الفيلم  لطرح  النهائي 
االجتماعية،  القضايا  من  عددا  العمل  ويناقش  أيضا.  الجاري 
ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها 

الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.
وليد  رانيا يوسف،  باسم سمرة،  فيلم »دماغ شيطان« بطولة 
فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري، نادية خيري، أسامة 
الدالي وإخراج كريم  تأليف عمرو  الزنكلوني،  عبداهلل، وأسامة 
أحمد  للمنتج  إيجبت«  أوف  »فيلم  شركة  وإنتاج  إسماعيل، 

عبدالباسط.
ديسمبر   31 يوم  ــدو«  »دي فيلم  طرح  أيضا  المتوقع  ومن 
الجاري، والذي يدور في إطار كوميدي حول فكرة عقلة األصبع. 
الميرغني،  حمدي  فهمي،  كريم  بطولة  من  »ديــدو«  فيلم 
كبير  عدد  ويظهر  فؤاد،  بيومي  ثروت،  محمد  فتحي،  أحمد 
من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمي وهشام ماجد 
وإنتاج  صالح،  عمرو  وإخراج  فهمي  كريم  تأليف  من  وشيكو، 

أحمد السبكي.
في حين قررت الشركة المنتجة لفيلم »لص بغداد« طرحه 4 
الكوميدي  األكشن  لنوعية  ينتمي  الذي  الفيلم  المقبل.  يناير 
خليل،  أمينة  عبدالوهاب،  فتحي  إمــام،  محمد  بطولة  من 

ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.
يبدأ  عندما  تقع  كوميدية  مغامرة  حول  بغداد«  »لص  ويدور 
أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد 

خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج »سينرجي فيلمز«.
كما استقر صناع فيلم »ريما« على موعد طرحه خالل منتصف 
ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول طفلة تدعى »ريما« ورثت 
عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب في كل الظروف، ولكن 

أنها  معها  تتعامل  الــنــاس  كــل 
الشيطان،  إمرة  تحت 
الــظــروف  تضطرها 
أهلها،  مــن  للهرب 
وتــذهــب ألكــثــر من 
ومع  لتربيتها،  عائلة 

مرور األحداث الكل يدب 
ثم تهرب، حتى  منها،  الخوف  قلبه  في 

تستقر عند رجل أعمال وزوجته منعتهما الحياة من 
بسبب  كبيرة  ألزمات  وتعرضا  حياتهما صعبة  وكانت  اإلنجاب 
محاربة الناس لهما، إلى أن تتدخل »ريما« إلنقاذهما، وتتوالى 

األحداث.
ومحمد  سعيد،  فراس  نصري،  مايا  بطولة  من  »ريما«  فيلم 
إيهاب فهمي، مها  ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، 
حسام،  معتز  وإخــراج  أنور،  أحمد  تأليف  مرسي،  وعالء  نصار، 

وإنتاج شركة »ميكرز لإلنتاج الفني« للمنتج عمرو طنطاوي.
فيلم  عن  أخيرا  اإلفراج  تم  التأجيالت،  من  بعد سلسلة  وأيضا 
»رأس السنة« وتحدد موعد طرحه 25 ديسمبر الجاري، وذلك 

بعد عرضه في ختام مهرجان »مراكش« المغربي.
يوم  في  معينة  السنة« حول طبقة  »رأس  فيلم  أحداث  وتدور 
رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة وغريبة خالل هذا 

اليوم.
مالك،  أحمد  المقدم،  إنجي  نصار،  إياد  بطولة  السنة«  »رأس 
بسمة، شيرين رضا، هدى المفتي، تأليف محمد حفظي، وإخراج 

صقر.
ومن األفالم المقرر عرضها أيضا في موسم نصف العام »بنات 
ثانوي« حيث تحدد موعد عرضه 7 يناير المقبل، وتدور أحداثه 
حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث 
لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، 

وتتوالى 
األحــــــــــداث 

إطــار  فــي  والمفاجآت 
اجتماعي مشوق.

في  يــشــارك  ثــانــوي«  »بــنــات  فيلم 
مي  عوض،  جميلة  مهنى،  هنادي  بطولته 

الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، 
أيمن  تأليف  من  وهو  مهران،  ومحمد  قاسم،  كريم 

سالمة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
هيفاء  اللبنانية  للنجمة  أوروبا«  »أشباح  فيلم  صناع  وحدد 
في  الفيلم  لطرح  مبدئيًا  موعدًا  المقبل  يناير   8 يوم  وهبي، 
دور العرض السينمائية والمنافسة به في موسم إجازة نصف 

العام الدراسي 2020.
فيلم »أشباح أوروبا« قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين 
جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي 
أحمد  البطولة  في  ويشارك  اإلخراجية،  تجاربه  أولــى  في 
الحسن  أبو  وعباس  جودة  وأروى  خاطر  ومصطفى  الفيشاوي 
وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وهو من 

إنتاج محمد الوزيري.

»البعض  فيلم  ويتبقى 
للمأذون  يــذهــب  ال 
للنجم  مرتين« 
ــم  ــريـ كـ

ــز،  ــزي ــع ــدال ــب ع
يتم  ــم  لـ ــذي  ــ ــ وال

موعد  على  االســتــقــرار 
موسم  في  سواء  بعد  طرحه 

لعيد  تأجيله  أو  ــام  ــع ال نــصــف 
أعمال  بعض  تبقي  مع  خصوصا  الفطر، 

والغرافيكس. المونتاج 

الهادي البكوش يكتب:

الدراما التلفزيونية.. سالح الغد الناعم
في  البديل  المستقبلي  السالح  هي  الــدرامــا 
الصراع السياسي، حيث ال يمكن استبعاد الفن 
بعض  عن  فصلهما  يمكن  وال  السياسة،  عن 
والثورة  االتصال  وسائل  تطور  بعد  وخصوصا 
أن  تستطيع  خاللها  من  التي  الهائلة،  التقنية 
تجسد بها كصورة ما ال تستطيع أن تعبر عنه 
الدرامي  النص  واستغالل  المقروءة  بالرسائل 
الذي يتيح له الجانب المهني لصناعة الدراما في 
أن تبعث برسائل ال تستطيع السياسة إرسالها 
نظرا ألن في العمل الدرامي نستطيع إضافة أو 
استبعاد أي موقف في السيناريو الذي ال يخدم 
ــارة  واإلث المفاجأة  وخلق  الدرامي  التسلسل 
لكاتب  يحق  حيث  المطلوبة،  الرسالة  وتقديم 
الدراما أن يتجاهل أحداثا تاريخية حقيقية ويقوم 
باستبدالها بمواقف لم تحدث في تلك المرحلة 
ليدعم بها مسار العمل الدرامي لغرض إرسال 
ال  في حين  واإلثارة  للتشويق  أو  معينة  رسائل 
تستطيع الرسائل السياسية أن تستبدل مواقف 
لم تحدث بأخرى، وهذا ما نراه اآلن من صراع 
سياسي يحل محله بديل آخر هو صراع الصناعة 
الدرامية، وخير مثال ما يحدث اآلن بين بعض 
الدول العربية وتركيا التي أصبحت تستغل في 
صناعة الدراما بمحاربة بعضها اآلخر، وخير دليل 
هو مسلسل »قيامة أرطغرل« التركي ومسلسل 

»ممالك النار« العربي.
هذا  في  ينتصروا  أن  العرب  استطاع  فهل 
التفوق في هذه  العرب  الصراع، وهل يستطيع 
النص  حيث  من  بمهنية  المهمة  الصناعة 
الدراما  لصناع  نسأله  سؤال  واألداء  واإلنتاج 
العربية، حيث كثر الجدل والنقاش حول مسلسل 
مسلسل  على  رد  أنه  معتبرا  النار«،  »ممالك 
»قيامة أرطغرل« ذاك المسلسل الذي لقى نجاحا 
كبيرا وشاهده أكثر من 90 مليون مشاهد عبر 

منها  القنوات  من  كثير  في  وعرض  اإلنترنت 
وإندونيسيا  وإيران  وباكستان  ورومانيا  روسيا 
والهرسك  والبوسنة  وبلغاريا  واليونان  والمجر 
وقطر  وجورجيا  وألبانيا  وأفغانستان  وأذربيجان 
ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا 
وقنوات أخرى، وتعددت حلقاته ألكثر من 200 
»قيامة  يعتبر  الضخامة  وبهذه  مرئية،  ساعة 
الثاني  الجزء  يلحقه  الذي  األول  الجزء  أرطغرل« 
»قيامة عثمان« الذي ال نعلم كم عدد ساعاته 
يتعدى  ال  النار«  »ممالك  مسلسل  هنا  يقابله 
14 ساعة رغم تكلفته اإلنتاجية التي تعدت 40 
مليون دوالر، وهذا العمل اعتبر ردا على »قيامة 
هي  الدراما  أن  عن  نتكلم  هنا  نحن  أرطغرل«. 
أن  نستطيع  فهل  المستقبلي  الناعم  السالح 
استغاللها  يتم  حتى  الصناعة  هذه  من  نطور 
يطرح  آخر  سؤال  الصحيحة،  المهنية  بالطرق 

النار«  »ممالك  العربي  المسلسل  نقيم  عندما 
من الناحية الفنية فهو عمل فني متكامل يحمل 
تشويق  من  البسيط  المشاهد  يحتاجه  ما  كل 
وإثارة لما بهذا المسلسل من حركة تشويقية 
ومجاميع، ولكن هل نجح هذا العمل في إرسال 
الرسالة المطلوبة، وهل نجح في أن يكون ردا 

على العمل التركي قطعا ال.
متكامل  عمل  إنتاج  تم  أن  لو  نتمنى  كنا 
دولتهم  قيام  منذ  المماليك  فترة  عن  يحكي 
إلى نهايتها ويتم استعراض المرحلة التاريخية 
المطلوبة،  الرسائل  وإرســال  المماليك  لدولة 
فكان أجدر بالجهة المنتجة أن تصل إلى مبتغاها 
وتوصل رسائلها، ولكن بهذه الطريقة التي قدم 
بها »ممالك النار« اعتبر النقاد أنه حاول تشويه 
الخالفة العثمانية بمبررات غير صحيحة وأدلة تم 
تغييرها مثل قتل محمد الفاتح إلخوته وتاريخيا 

نعلم بأن السلطان مراد تنازل عن الحكم البنه 
محمد الفاتح وهذه االنتقادات ربما كانت ستفند 
بمواقف أخرى إن تمت كتابة مسلسل كامل عن 
فترة حكم المماليك، وبدل االستدالل بطمس 
تعدد  خالل  من  يمكن  كان  تاريخية  حقائق 
تجاوزت  والتي  المماليك  حكم  وفترة  الحلقات 
132 سنة كان يمكن أن يكون ردا فنيا ناجحا 
تعدد  المطلوبة من خالل  الرسائل  إيصال  في 
عمل  وتقديم  ــداث.  واألح والمشاهد  المواقف 
تاريخي يحكي فترة تاريخية يقدم رسائله بطريق 
غير مباشر في سياق تراكم األحداث، ليس كما 
قدم بطريق مباشر ينتقد دخول العثمانيين بدال 

للمماليك.. علما بأن المماليك لم يكونوا عربا.
مقابلها  كانت  التي  االنتقادات  هده  كل 
تكن  لم  والتي  »أرطغرل«  لمسلسل  انتقادات 
بأن  المسلسل  في  االتهام  كان  حيث  واضحة، 

أمام  وقف  من  هم  أنفسهم  وضعوا  ــراك  األت
المغول وهم من قضى عليهم.. وهنا نقول إن 
الفتوحات  عن  يتكلم  لم  »أرطغرل«  مسلسل 
عن  يتكلم  المسلسل  كان  ما  بقدر  اإلسالمية 
العثمانية  الدولة  تأسيس  بداية  أو  قيام  بداية 
من خالل قيام قرية الكاي بالبحث عن موطن 
لها في مناطق تركيا اآلن وإن أهملت الصراع 
فأهملته في  المسلسل  المغولي في   - العربي 
بين  الفارق  وهنا  مهنية..  درامية  كتابة  سياق 

»ممالك النار« و»قيامة أرطغرل«.
سياق  في  قدم  أرطغرل«  »قيامة  مسلسل 
درامي مهني يروي قصة قيام دولة ومن خالله 
تم تقديم الرسائل المطلوب تقديمها بأسلوب 
العمل ويصدقه في  المتلقي يتعاطف مع  جعل 
اإلثارة  شكل  على  اعتمد  النار«  »ممالك  حين 
واألكشن وقدم رسائل مباشرة كأنه يقول بأن 
الحكم العثماني مستعمر وقتلة وحكامه سفاكو 
دماء، وهنا الفارق بين العملين.. أو لنقل كيفية 
الكتابة في العملين وهذا يعتمد على نجاح هذه 
الصناعة من عدمها في أقطارنا العربية، فصناعة 
يتم  لم  إن  وذو حدين  فتاك  الدراما هي سالح 
استغالله بالطرق المهنية ربما يكون في غير ما 

قدم من أجله.
عموما الدراما التاريخية في الوطن العربي ما 
زالت تعاني من الكتّاب هذا لو استثنينا الدكتور 
األعمال  من  العديد  قــدم  ــذي  ال سيف  وليد 

التاريخية الناجحة شعبيًا .
عموما الدراما التاريخية في الوطن العربي ما 
زالت تعاني من الكتّاب هذا لو استثنينا الدكتور 
األعمال  من  العديد  قــدم  ــذي  ال سيف  وليد 
و»ربيع  قريش«  »صقر  مثل  الناجحة  التاريخية 
بن  و»عمر  األيوبي«  الدين  و»صالح  قرطبة« 

الخطاب« والعديد من األعمال الناجحة شعبيا.

رغدة: سعيدة بعرض »الضاهر«.. 
وال أخشى التقدم في العمر

ال يزعجها ارتباط اسمها بالراحل أحمد زكي

»فروزن 2« يتصدر شباك 
اإليرادات لألسبوع الثالث

لألسبوع الثالث على التوالي، واصل فيلم »فروزن 2« من إنتاج »ديزني« تصدره شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 34.7 مليون دوالر خالل عطلة نهاية 
األسبوع. وحسب شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة، تصبح العائدات اإلجمالية المحلية 

لهذا الفيلم 337 مليون دوالر و920 مليون دوالر على الصعيد العالمي.
وحل ثانيا فيلم »نايفز آوت« حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي 

كورتس وكريس إيفانز محققا إيرادات بلغت 14.2 مليون دوالر، وفق »فرانس برس«.
وجاء في المركز الثالث فيلم »فورد فرسس فيراري« محققا 6.5 مليون دوالر.

إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق  إنتاج شركة »فوكس«  الفيلم من  ويستند 
وبالتعاون  دايمن(،  )مات  شيلبي  كارول  األسطوري  المصمم  بقيادة  »فورد«  شركة  في 
مع السائق البريطاني كن مايلز )كريستيان بايل( ببناء سيارة لمواجهة هيمنة »فيراري« 

الطويلة على سباق لومان الفرنسي.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب »كوين أند سليم«، وهو فيلم درامي رومانسي 
في  وحل  دوالر.  مليون   6.5 حقق  الذي  ترنر-سميث  وجودي  كالويا  دانييل  بطولة  من 
المرتبة الخامسة فيلم »إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود«، حول عالقة صحفي مع النجم 
التلفزيوني المحبوب فريد رودجرز )توم هانكس( مسجال إيرادات قدرها 5.2 مليون دوالر.

وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:
6 - »دارك ووترز« مع 4.1 مليون دوالر.
7 - »21 بريدجز« مع 2.9 مليون دوالر.

8 - »باليينغ ويذ فاير« مع مليوني دوالر.
9 - »ميدواي« مع 1.9 مليون دوالر.

10 - »جوكر« مع مليون دوالر.

Top
ten

فيلم كولومبي يفوز في ختام مهرجان مراكش الدولي
القاهرة – الوسط

نال فيلم »فالي أوف سولز« لمخرجه الكولومبي 
نكوالس رينكون جيل، جائزة النجمة الذهبية 
لمهرجان »مراكش الدولي للفيلم«، في ختام 
السبت.  مساء  عشرة  الثامنة  دورته  فعاليات 
نهر  ضفاف  على  صور  الــذي  الفيلم  ويحكي 
ماكدلينا ميدو بكولومبيا قصة أب يبحث عن 
جثماني ابنتيه في النهر بعدما قتلهما الجيش، 
في  السالم  أجل  من  »مرافعة  عن  عبارة  وهو 

مجتمع ال تزال تمزقه الحرب األهلية«.
ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة 
البريطانية تيلدا سوينتون جائزة أحسن ممثل 
األسترالي  الفيلم  في  دوره  واالس عن  لتوبي 
»بايبي تيث«، بينما عادت جائزة أحسن ممثلة 
وروكسان سكريمشاو  بورلي  نيكوال  من  لكل 
ألدائهما في الفيلم البريطاني »لين+لوسي« 

مناصفة، وفق »فرانس برس«.
من  فكانت  إخـــراج  أحــســن  ــزة  جــائ أمــا 
فيلم  عن  سليم  الدين  عالء  التونسي  نصيب 
لجنة  جائزة  منحت  حين  في  »طــالمــس«، 
التحكيم لفيلم »موزاييك آ بورتريه« للصيني 
عبدالمحسن  والــســعــودي  يشيانغ،  زهــاي 
مناصفة.  فيزيت«  »الست  فيلم  عن  الذهبان 
الرسمية  المسابقة  في  فيلما   14 ــارك  وش
للمهرجان، الذي عادت جائزته الرئيسية العام 
لمخرجته  »جوي«  النمساوي  للفيلم  الماضي 
فتاة  مأساة  يحكي  والذي  مورتزاي،  سودابي 

نيجيرية ضحية اتجار البشر في فيينا.
والمنتج  والمخرج  الممثل  تسلم  كما 
األميركي روبرت ريدفورد مساء الجمعة جائزة 
مهرجان  خالل  مسيرته  مجمل  تكرم  فخرية 
الحضور  وقوف  مع  للفيلم«  الدولي  »مراكش 
وهو  عاما(،   83( ريدفورد  وقــال  له.  مصفقا 
عشرة  الثامنة  ــدورة  ال في  الرئيسي  الضيف 

للفيلم«،  الــدولــي  »مــراكــش  مهرجان  من 
 2001 العام  األخيرة  للمرة  مراكش  »زرت 
سعيد  وأنا  غايم(  )سباي  فيلم  تصوير  خالل 
وسط  األميركي  الممثل  وقال  بالعودة«.  جدا 
عائلة  إلى  أنتمي  »أنا  الحار  الحضور  تصفيق 
مدهوشا  أقف  كنت  طفال  كنت  وعندما  رواة 
كلما سمعت عبارة، كان يا مكان، ألن القصص 
تسحرنا وتلهمنا ويمكنها أن تقيم رابطا في ما 
عالم  في  اليوم  »نعيش  يقول  بيننا«. ومضى 
الغلبة،  لها  الظلمات  أن  فيه  يبدو  متشعب 
األصوات  لدعم  ساندانس  معهد  أنشأت  لذا 
الثقافة  في  مكانها  تجد  ال  التي  المستقلة 

المهيمنة«.
وسلمته بعد ذلك المخرجة الفرنسية ريبيكا 
اإليطالية  الفرنسية  والممثلة  سلوتوفسكي 

كيارا ماستروياني الجائزة الفخرية.
ويعتبر روبرت ريدفورد أسطورة في أوساط 
السينما فضال عن أنه مناضل من أجل قضية 
السينما المستقلة والبيئة. وأدى أكثر من 70 
أفالم شهيرة مثل »بوتش كاسيدي  دورا في 
أند ذي ساندانس كيد« )1969( و»ذي واي وي 

إز لوست«  )1973( و»آل  وير« و»ذي ستينغ« 
أوسكار  جائزة   2002 العام  ونــال   .)2013(
»مخرجين  ودعمه  فخرية عن مجمل مسيرته 

مستقلين«.
سانداس  معهد   1980 العام  في  أسس 
بعد  وأنشأ  شباب  مخرجين  تدريب  المكلف 
جبال  في  سانداس  مهرجان  ذلك  على  سنة 
يوتا )غرب الواليات المتحدة( حيث يقيم منذ 
الستينات. وكانت بدايات مخرجين مشهورين 
في هذا المهرجان من أمثال كوينتن تارانتينو 
مهرجانات  أهم  وأصبح  سودربرغ.  وستيفن 
تناول  على  يحرص  وهو  المتحدة.  الواليات 
حيزا  يكرس  لذا  اهتمامه  تثير  التي  القضايا 

كبيرا لألفالم الوثائقية.
أفالم  مع  اإلخراج  إلى  للسينما  حبه  ودفعه 
العام  حــاز  ــذي  ال بيبول«  ــاري  ــن »أوردي مثل 
وأفضل  فيلم  أفضل  أوسكار  جائزة   1981
ثرو  رانز  ريفر  »إيه  فيلم  أيضا  وأخرج  إخراج. 
إت« )1992( و»كويز شو« )1994( و»هورس 
 )2007( أند المز«  )1998( و»اليينز  ويسبرر« 

و»ذي كومباني يو كيب« )2012(.

حوار: محمد علوش



www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني العد 212السنة الرابعة15 ربيع اآلخر 1441 هــاخلميس 12 ديسمبر 2019

مالعب 14
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

في
املرمى

مشاركة من أجل 
االستفادة

الحدث

وظهور  وصول  أن  يعتقد  من  مخطئ 
فريق النصر ممثل كرة القدم الليبية في 
الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات  دور 
على  المنافسة  أجل  من  هو  األفريقية 
اللقب أو التفوق على أبرز الفرق األفريقية 
متقدمة  وأدوار  مراحل  وبلوغ  وتجاوزها 
نيل  بالعاطفة، وما  القدم ال تؤمن  فكرة 
لعبة  القدم  كرة  بل  بالتمني  المطالب 
واقعية المنافسة فيها ولعب األدوار األولى 
تحتاج إلى مقومات فالظروف التي يشارك 
استثنائية،  ظروف  هي  النصر  فريق  فيها 
أفريقية  فهو يسجل ظهوره في منافسة 
قوية مع فرق لها باع طويل في مالعب 
وال  محلي،  نشاط  وال  دوري  بال  القارة 
زاد ورصيد بشري وال لعب مبارياته على 

ملعبه وبين جماهيره.
يخوض  الذي  الوحيد  الفريق  وهو 
جميع مبارياته بعيًدا عن مالعبه وبالتالي 
حظوظه  من  كبيرة  لنسبة  فاقد  فهو 
صافرة  انطالق  قبل  حتى  المنافسة  في 
وبين  بينه  فالمقارنة  وبالتالى  البداية، 
أن  وعلينا  ظالمة،  مقارنة  هي  منافسيه 
حاول  الذي  الوحيد  ممثلنا  على  نقسو  ال 
جاهًدا بكل ما أوتي من جهد أن يصمد 
حظوظ  عن  والدفاع  الظروف  وجه  في 
كل  ومواجهة  وتحدي  الليبية،  الكرة 
التحديات بجيل شاب طموح يخوض هذه 
ألول  الشاب  الفني  جهازه  مع  المغامرة 

مرة في تاريخه.
لدور  النصر  فريق  أن وصول  وال شك 
إنجازا  يعد  ذاته  حد  في  المجموعات 
حقق  حيث  اإلشادة،  كل  يستحق  ونجاحا 
حالًيا  فهو  هامة،  عديدة  مكاسب  خالله 
أكثر فريق محلي اآلن مستفيد من توقف 
الدوري الليبي لكونه حافظ على حضوره 
واستمرار تواجده على الواجهة األفريقية 
النشاط  غياب  في  توالًيا  الثاني  للموسم 
تنافسي  دوري  في  يشارك  وهو  المحلي 
وهو دور المجموعات وهو أقوى وأفضل 
الجديد  الكروي  للموسم  وتجهيز  تحضير 
كونه يخوض مباريات ذات رتم عالي قوي 
مع فرق جاهزة، وستعود هذه المشاركة 
الشبان وستمنحهم  بالفائدة على العبيه 
الخبرة والتجربة الكافية وسيجني ويقطف 
الفريق ثمارها في قادم المواعيد الكروية 

على كافة الواجهات.

في مجموعات الكونفيدرالية

● جانب من مباراة النصر أمام بطل غينيا ● النصر أمام حوريا كوناكري

● جانب من تتويج تايكوندو زناتة بكأس السرايا السادسة

● منتخب بناء األجسام

الفارق البدني والجاهزية 
وخبرة المباريات الدولية 

رجحت كفة الفريق الغيني

دجوليبا وحوريا يتصدران 
المجموعة بأربع نقاط ويبقى النصر 

برفقة بيدفيست بنقطة واحدة

اقترب الالعب الدولي الليبي خالد مجدي، 
نجم الفريق األول لكرة القدم بنادي 

النصر، من االنتقال إلى أحد الدوريات 
العربية، خصوصا بعد أن أبدى 

عديد من إدارات األندية رغبتها في 
الحصول على خدمات الالعب المتألق 

مع فريق »الفحامة«. وأشار موقع 
»ريميسا« إلى أن نادي مولودية الجزائر هو 

أقرب األندية للتعاقد مع »مجدي«، خصوصا 
بعد أن أبدى المدير الفني للفريق برنارد 

كازوني إعجابه بمهارات مهاجم النصر، 
موصيا بالتعاقد مع الالعب في أقرب وقت 
ممكن لحل مشكلة العقم الهجومي التي 

يعاني منها الفريق. وكانت مصادر مطلعة 
كشفت أن إدارة النصر اشترطت الحصول 

على مبلغ 150 ألف دوالر نظير االستغناء عن 
خدمات خالد مجدي للفريق الجزائري، على 

أن يتم وضع اللمسات النهائية على الصفقة 
خالل األيام القليلة المقبلة والتوقيع الرسمي 
بين إدارتي الناديين. وبرز نجم خالد مجدي 

في اآلونة األخيرة بشدة سواء مع المنتخب 
الوطني األول لكرة القدم في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية 
»كان 2021« بالكاميرون، أو مع 

فريق النصر من خالل بطولة 
الكونفدرالية األفريقية.

150

◆

كشف محمد الكوني، المتحدث الرسمي باسم 
االتحاد الليبي لكرة القدم، عن استجابة هيئة 
الشباب والرياضة الليبية، لطلبات اتحاد الكرة، 
بشأن الراتب الخاص بالمدرب التونسي فوزي 
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  البنزرتي، 
تصريحات  في  الكوني،  وأوضح  القدم.  لكرة 
صحفية، أن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
استجابت لطلب اتحاد الكرة بشأن دفع راتب 
وقت  حان  قد  أنه  خصوصا  البنزرتي،  فوزي 

سداد القسط الثاني.
فوزي  عقد  تفاصيل  أن  الكوني،  وتابع 
سيحصل  حيث  وواضحة،  سلسة  البنزرتي 
الشهر  على  التوقيع،  عند  التعاقد  بموجب 

الرحيل  من  لموقفه  ضمانا  واألخير،  األول 
هذين  الليبي  االتحاد  دفع  وقد  اإلقالة،  أو 
للشباب  العامة  الهيئة  وناشد  القسطين، 
سداد  بجانب  عليهما  للحصول  والرياضة، 
تمت  ما  وهو  والثالث،  الثاني  الشهرين 

الموافقة عليه، وفقا لموقع »ريميسا«.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  إلى  يشار 
التعاقد  أعلن  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
فوزي  المخضرم  التونسي  المدرب  مع 
للتجديد،  قابلة  أشهر  ستة  لمدة  البنزرتي، 
تصفيات  في  األول  الوطني  منتخبنا  لقيادة 
خلفا  بالكاميرون،   2021 أفريقيا  أمم  كأس 

لجالل الدامجة.

القدم  لكرة  الليبي  الوطني  والمنتخب  طرابلس  األهلي  نجم  طالب 
الكرة بتقديم مشروع حقيقي للنهوض  اتحاد  السابق صالح صولة 
باللعبة، وقال في تصريح خاص إلى »الوسط«: »لم أشاهد أي عضو 
في المكتب التنفيذي داخل االتحاد الليبي لكرة القدم يقدم مشروًعا 
تدهور  من  يحدث  فيما  شريك  »األندية  وأضاف:  اللعبة«.  لتطوير 

للعبة«.

أبونوارة ◆ جمال  الليبي  القدم  كرة  التحاد  السابق  الفني  المدير  انتقد 
االستثنائي  الدوري  تنظيم  طريقة  في  وتحديًدا  الكرة،  اتحاد  سياسات 
الحالي، وقال في تصريحات تلفزيونية: »الرؤساء الذين تعاقبوا على اتحاد 
وإنما  اللعبة،  تطوير  هدفهم  يكن  لم  األخيرة  سنوات  الثماني  في  الكرة 
إرضاء األندية، وكسب األصوات في االنتخابات حتى على حساب المستوى 

الفني للعبة«.

»الشباب والرياضة« تستجيب لطلبات اتحاد الكرة

● البنزرتي

زين العابدين بركان

وقع فريق النصر ممثل كرة القدم الليبية في 
أمام  ثقيلة كانت حصيلتها ثالثية  فخ خسارة 
في  الغيني،  كوناكري  حوريا  فريق  مستضيفه 
المباراة التي أقيمت بينهما مساء األحد، على 
الغينية،  بالعاصمة  الدولي  سبتمبر   28 ملعب 
لدور  الثانية  المجموعة  منافسات  ضمن 
األفريقية،  الكونفيدرالية  لبطولة  المجموعات 
الدقيقة  في  األول  الهدف  حوريا  فريق  سجل 
 75 الدقيقة  وفي  ماكابو،  طريق  عن  الـ10 
الفريق  نجح  الثاني،  الشوط  أحداث  من 
طريق  عن  الثاني  الهدف  تسجيل  في  الغيني 
األول  الدقيقة  وفي  بانسية،  البوركيني  العبه 
الضائع »+90 1« سجل  الوقت بدل من  من 
بفوز  المباراة  لتنتهي  الثالث،  الهدف  رفائيل 

حوريا بثالثية نظيفة.
وتعد خسارة »الفحامة« هي الخسارة األولى 
األفريقي هذا  الفريق في موسمه  في مسيرة 
الموسم، ضمن منافسات ذهاب الجولة الثانية 
المجموعات،  لدور  الثانية  المجموعة  لحساب 
شوط  ينهى  أن  النصر  فريق  بامكان  وكان 
السلبي  بالتعادل  األقل  على  األول  المباراة 

بدون أهداف لوال الهدف الهدية الذي قدمه 
على طبق عبد الرحمن الرعيض، حارس مرمى 
لم  ثابتة  كرة  من  تسدية  أثر  النصر،  فريق 
تكن بتلك القوى غير أنه لم يحسن تقديرها 
هجوم  متوسط  متابعة  لتجد  معها  والتعامل 
الهدية  يرفض  لم  الذي  مكامبو،  كوناكري 
التي قبلها بال تردد، ونجح في ترجمتها فوًرا 
الغيني حتى  الفريق  إلى هدف مبكر تقدم به 

نهاية دقائق شوط المباراة األول.
النصر  فريق  حاول  الثاني  الشوط  وفي 
التماسك والتقدم باتجاه مرمى الفريق الغيني 
وهدافه  المهدي  معتز  مهاجميه  طريق  عن 
معتز المهدي، لكن الفريق الغيني عاد ليتقدم 
للمرة الثانية عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 
على  تقدمه  وواصل  المباراة،  عمر  من   75
البدني  تفوقه  من  مستفيدا  النتيجة  صعيد 
والواضح وفارق الخبرة والتجربة الدولية الذي 
الفردية  واألخطاء  مصلحته  في  يصب  كان 
انهياره  نتيجة  النصر  العبي  من  تكررت  التي 
الثالث  الفوز  هدف  منها  جاء  والتي  بدنًيا، 
للفريق الغيني في آخر دقائق المباراة ليكتمل 
بثالثة  كوناكري  حوريا  فريق  بتفوق  اللقاء 
أهداف دون مقابل لينفرد بصدارة ترتيب فرق 
جمعها  نقاط،  أربع  برصيد  الثانية  المجموعة 

من تعادل في لقاء جولة الذهاب األولى خارج 
ملعبه أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا وفوز 
ذاتها  الجولة  منافسات  وضمن  النصر  على 
نجح فريق دجوليبا المالي في تحقيق انتصاره 
األول على ملعبه على حساب ضيفه بيدفيست 

الجنوب أفريقي بهدف لصفر ليرفع رصيده إلى 
أربع نقاط متساويا مع حوريا كوناكري.

بنفس  بيدفيست  برفقة  النصر  يبقى  بينما 
رصيدهما السابق وهو نقطة واحدة من تعادل 
هذا  االفتتاحية،  الذهاب  جولة  مباراتي  في 
الذهاب  الثالثة لمرحلة  الختام  وستشهد جولة 
التي ستنطلق في التاسع والعشرين من شهر 
حيث  الجولة  مباريات  آخر  الحالي،  ديسمبر 
سيتحول ممثل الكرة الليبية فريق النصر لمالقاة 
فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا بينما سيبقى 
ضيفه  ليستقبل  ملعبه  على  كوناكري  حوريا 
على  الشراكة  فض  مباراة  في  المالي  دجوليبا 

مستوى صدارة ترتيب فرق المجموعة.
يذكر أن مباراة النصر أمام بطل غينيا، هي 
ثالث مواجهة كروية رسمية جمعت الفريقين 
في مالعب القارة األفريقية، كما أن مع فريق 
»النصر« حكاية وذكرى سيئة ال تنسى مع بطل 
الموسم  مشاركته  خالل  نجح  أن  فبعد  غينيا، 
الفوز  في  أفريقيا  أبطال  دوري  في  الماضي 
بالقاهرة  بثالثية  ذهابًا  الغيني  الفريق  على 
وهدف  المهدي  معتز  هدافه  ثنائية  بفضل 
بممثل  الغيني  الفريق  تربص  مجدي  لخالد 
كوناكري  في  اإلياب  لقاء  في  الليبية  الكرة 
قاسيًا  كان  الذي  األفريقي  التحكيم  بمساعدة 

وقتها ليخرج »النصر« من السباق األفريقي في 
بستة  خسارته  بعد  هدف  بفارق  الدقائق  آخر 

أهداف لهدفين.
تحضيراته  أنهى  »النصر«  فريق  وكان 
األخيرة بمعسكره التدريبي بالقاهرة استعداًدا 
يوم  الفريق  وصل  حيث  األخيرة،  للمباراة 
رحلة  بعد  كوناكري  العاصمة  إلى  الجمعة 
الفريق  وخاض  وطويلة،  شاقة  ماراثونية 
من  قليلة  ساعات  بعد  المسائية  الفترة  خالل 
الجانبي  بالملعب  تدريبية  حصة  أول  وصوله 
يوم  قبل  السبت  مساء  أجرى  كما  بكوناكري. 
له  تدريبية  وآخر حصة  ثاني  مباشرة  المباراة 
المباراة  عليه  ستقام  التي  الرئيسي  بالملعب 
كل  ومشاركة  بحضور  توقيتها  نفس  في 
الالعبين الذين تضمهم قائمة الفريق، الذين 

سيعتمد عليهم مدرب الفريق محمد الككلي.
للفريق  الفني  المدير  الككلي،  وكان محمد 
األول لكرة القدم بنادي النصر، دخل المباراة 
بتشكيلة أساسية تتكون من: حراسة المرمى: 
إدريس  الدفاع:  خط  الرعيض،  عبدالرحمن 
فكرون–عبداهلل  الثلبة–صالح  الضراط–حامد 
الشريف، خط الوسط: أحمد الحاسي – أسامة 
ربيع  الهجوم:  بلعم، خط  اهلل  عبد   – البدوي 

الالفي– أحمد الهرام – معتز المهدي.

الوسط - زين العابدين بركان:

النصر يذوق طعم الخسارة للمرة األولى في موسمه األفريقي أمام حوريا كوناكري
ممثل الكرة الليبية يستعد لمواجهة بيدفيست بطل جنوب أفريقيا بالجولة المقبلة في مباراة الفرصة األخيرة

عن  األجسام،  لبناء  الليبي  االتحاد  أعلن 
العربي  المغرب  لبطولة  الزمني  البرنامج 
لجميع  منافساتها  انطالق  والمقرر   ،2019
ديسمبر   22 األحد  يوم  والفئات،  األوزان 
الجاري، ونشر اتحاد بناء األجسام، عبر حسابه 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
الزمني لجميع  البرنامج  »فيسبوك«، تفاصيل 
وذلك  البطولة،  في  المشاركين  الرياضيين 
حول  التساؤالت  من  العديد  تلقيه  عقب 

التقرير الخاص بالبطولة.
النحو  على  للبطولة  الزمني  البرنامج  وجاء 
التالي: الجمعة الموافق 20 ديسمبر: استقبال 
وتسجيل الوفود. السبت الموافق 21 ديسمبر: 
األحد  والتصنيف.  الميزان  عملية  إجراء 
المنافسات  انطالق  ديسمبر:   22 الموافق 
 23 الموافق  اإلثنين  والفئات.  األوزان  لجميع 

ديسمبر: مغادرة جميع الوفود.
يشار إلى أن االتحاد الليبي لبناء األجسام، 
ومساعد  الغويل،  خالد  المدرب  مؤخًرا،  كلف 
ومرافقة  باإلشراف  الزالوي،  علي  المدرب 
للمشاركة  يستعد  الذي  الوطني،  المنتخب 
خالل  تونس  في  العربي  المغرب  بطولة  في 
الفترة من 20 وحتى 23 من هذا الشهر، وفًقا 

لـ»ريميسا«.
األجسام  لبناء  الليبي  االتحاد  وينظم 
الجامعة  مع  بالشراكة  البدنية،  واللياقة 
البطولة  والفتنس،  األجسام  لبناء  التونسية 
المغاربية خالل الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 

الجاري، بالجمهورية التونسية.
موافقة  على  حصلت  قد  ليبيا،  أن  يذكر 
)أ–ب(،  بفريقين  للمشاركة  المغاربي  االتحاد 
للظهور بشكل يليق بمكانة بالدنا في هذه 
اللعبة سلسلة  أبطال  أن حقق  بعد  الرياضة، 

األخيرة،  اآلونة  في  العالمية  االنتصارات  من 
أمثال  ليبيا،  أبناء  من  فرسانها  كان  والتي 
بطل مستر أولمبيا األسطورة كمال القرقني، 
ومراد البوسيفي، وأبو عجيبة أبوراس، وأحمد 

البوعيشي.
النائب  عضوية  على  ليبيا  حصلت  وكانت 
إقامة  مقرر  وكان  القريو،  لعادل  األول 
تم  البالد  لظروف  لكن  ليبيا،  في  البطولة 
نقل االستضافة إلى جمهورية تونس، وكان 
إلى  سافر  سعيد  أحمد  لالتحاد  العام  األمين 
تونس للوقوف على آخر االستعدادات إلنجاح 

أبطال  يشارك  أن  المتوقع  ومن  البطولة، 
كونها  والجزائر،  والمغرب  وتونس  ليبيا  من 
الدولي والعربي  االتحاد  بطولة معتمدة من 
البطولة فنيا من  واألفريقي، لذا سيتم دعم 
باالتحاد  الحكام  لجنة  رئيس  تواجد  خالل 
الدولي باولو، وحكمين دوليين من إسبانيا، 
البطولة،  في  للمشاركة  ونيتال  أرمادوا  هما 
احتراف،  كروت  ثالثة  البطولة  منح  بجانب 
كما وجهت الدعوة لرئيس االتحاد األفريقي 
فهيم  عادل  الدولي  االتحاد  رئيس  ونائب 

الفعاليات. لحضور 

اتحاد بناء األجسام يكشف تفاصيل 
البرنامج الزمني لبطولة املغرب

محمد ترفاس:

حققت رياضة الجمباز الليبية إنجاًزا تاريخًيا 
بالتتويج بثالث ميداليات في عالمية أندية 
الجمباز بصربيا، حيث فاز البطل زياد عصام 
الحلق وببرونزيتي  الشتيوي بذهبية جهاز 
بقية  وفي  الحلق.  وحصان  العقلة  جهازي 
الصالبي  رمضان  الليبيين  األبطال  نتائج 
الذي تأهل للنهائيات في أربعة أجهزة، لم 
يحالفه التوفيق في النهائي، وجاء رابًعا في 
الحلق  المتوازي وحصان  منافسات جهازي 

والخامس عالمًيا في مجموع األجهزة.
وجاء الالعب سعد طارق، جاء في الترتيب 
الرابع عشر عالمًيا في جهاز الحلق، والالعب 
الصادق فلفل جاء في الترتيب الـ28 عالمًيا 
في األجهزة. وفي تصريح لمدرب منتخب 
إلى  جبر،  عبدالرحمن  الليبي  الجمباز 
كبيرة  »سعادتي  قال:  الوسط«  »جريدة 
الليبيين  لكل  أهديه  الذي  اإلنجاز  بهذا 
وإلى األخوة باالتحاد العام، وإلى كل من 
األبطال  الرياضيين  وإلى  وشجعنا  دعمنا 
أبطالنا  أن  جبر  وأضاف  أمورهم«.  وأولياء 
البطولة  هذه  في  راقية  مستويات  قدموا 
من  واإلعجاب  اإلشادة  ونالوا  العالمية، 
الدولي،  باالتحاد  والمسؤولين  المدربين 
الرياضة  عن  المسؤولين  من  جبر  وطلب 
مضاعفة االهتمام بهوالء األبطال، وتوفير 
فرصة  وإتاحة  مجهزة،  حديثة  صالة 

المشاركات الخارجيه أمامهم.
الماضية  الفترة  توجت  ليبيا  أن  يذكر 
بثمان ميداليات في بطولة العرب بتونس 

2 ذهبية و4 فضية و2 برونزية.

بكأس  للتايكوندو،  »زناتة«  نادي  توج 
السرايا  لبطولة  العام  الترتيب  وذهبية 
)براعم–ناشئين– للتايكوندو  السادسة 

عليها  وأشرفت  نظمتها  التي  أواسط(، 
بمشاركة  للتايكوندو،  التسييرية  اللجنة 
من  وصالة  نادًيا   31 مثلوا  العًبا   265

مختلف المدن الليبية.
وجاءت التراتيب النهائية للفئات الثالث 

على النحو التالي:
1- بطولة البراعم

أول الترتيب لنادي »زناتة« برصيد 422 
 395 بـ  »الشباب  نادي  ثانًيا  وجاء  نقطة، 
 258 بـ  نادي »أبي األشهر«  نقطة، وثالًثا 

نقطة.
2- بطولة األشبال

أول الترتيب نادي »زناتة« بـ312 نقطة، 
نقطة،  بـ254  الوفاء«  »صالة  ثانًيا  وجاء 

وثالًثا نادي »أبي األشهر« بـ210 نقاط.
-3 بطولة األواسط

رقدالين«  »طالئع  نادي  الترتيب  أول 
نادي  ثانًيا  وجاء  نقطة،   494 برصيد 
»زناتة« بـ289 نقطة، وثالًثا »صالة نجوم 

الرياضة« بـ86 نقطة.
البطولة  بماس  »زناتة«  نادي  وتوج 

برصيد 1023 نقطة.
احتفالية  رافقتها  البطولة  أن  إلى  يشار 
االحتياجات  لذوي  والعربي  الدولي  باليوم 
حول  ثقافية  ندوة  إلى  باإلضافة  الخاصة، 
تاريخ ألعاب الدفاع عن النفس وأخرى حول 

إدارة منافسات التايكوندو.

ليبيا تحقق نتائج مشرفة 
في بطولة العالم للجمباز

تايكوندو زناتة يتوج بكأس 
وذهبية السرايا السادسة

● مجدي

● أبو نوارة
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ديسمبر الناري يجدد ذكريات الكرة الليبية

● أهداف النجم أحمد بن صويد في شباك المنتخب المصري 1967

إخفاقات متراكمة للمنتخب الوطني في التصفيات األفريقية 
وحسنة وحيدة تحسب للمدرب فوزي البنزرتي

أي  دون  االنتهاء  على  الجاري  العام  اقترب 
العامة  المنظومة  في  تطور  أو  يذكر  إنجاز 
وسنة  إخفاق،  وراء  إخفاق  الليبية،  للكرة 
جميع  على  العجاف  السنوات  من  أخرى 
واالجتماعية،  والرياضية  األمنية  المستويات 
متراكمة  واخفاقات  متواصلة  أحداثا  شهدت 
األصعدة  جميع  على  حل  أي  لها  نجد  لم 
كانت  ولكن  بالتطور،  الزائفة  الوعود  رغم 
المستويات  جميع  على  الفشل  الحصيلة 

)اتحادت–أندية–منتخبات–فرق(.
األلعاب  في  إنجازات  هناك  هذا  ورغم 
تبقى  ولكن   ،2019 العام  في  الفردية 
فقط  رياضيين  على  محسوبة  إنجازات 
الذي  القرقني  كمال  أمثال  اتحادات  دون 
لعبة  في  أولمبيا  مستر  لقب  على  تحصل 
له،  راع  هناك  كان  وأن  األجسام،  بناء 
عدة  في  شارك  الذي  أبوراس  وأبوعجيلة 
العالمي  رقمه  من  وحسن  دولية  بطوالت 
الذي  الزناد  ومالك  االحتراف،  عالم  في 
المالكمة  عالم  في  ثابتة  بخطى  يسير 

للمحترفين.
فتحي  المالكمان  أيًضا  حقق  كما 
خالل  إنجازات  أيضا  الزناد  ومعز  بربيش، 
إلى  تأهل  الذي  قنبور  والجداف  العام،  هذا 
النائلي  سعيد  علي  والرياضي  األولمبياد، 
أفريقيا  ببطولة  الذهبية  بالميدالية  المتوج 
القزيري،  عالء  والبطل  للجودو،  المفتوحة 
في  الفضية  القالدة  على  تحصل  الذي 

للدراجات. العرب  بطولة 
إنجاًزا  الليبية  الجمباز  رياضة  وحققت 
في  ميداليات  بثالث  بالتتويج  تاريخًيا 
فاز  حيث  بصربيا،  الجمباز  أندية  عالمية 
جهاز  بذهبية  الشتيوي  عصام  زياد  البطل 
وحصان  العقلة  جهازي  وببرونزيتي  الحلق 
يوسف  الشباب  والشطرنجي  الحلق، 
بطوالت  عدة  على  تحصل  الذي  الحصادي 
اإلسكندرية  في  آرينا  بطولة  بينها  ومن 
الرابعة  للمرة  )الخياري(  ببطولة  وتوج 
بطولة  وذهبية  بكأس  وتوج  التوالي،  على 
التي  سنة   16 تحت  الدولية  )الخياري( 

مصر. بجمهورية  أقيمت 
تحت  إفريقيا  بذهبية  التتويج  له  وسبق 
 )Arena( بطولة  وذهبية  وبكأس  عاًما،   12
بطولة  إلى  باإلضافة  الثامنة  الدولية 

3 مرات. األسكندرية 
أي  تحقق  فلم  الجماعية  األلعاب  أما 
غير  وغياب  الليبية،  السلة  من  سواء  إنجاز، 
الدراجات  ا  وأيضًَ الليبية،  الطائرة  لكرة  مبرر 
اللجنة  العرب، حتى  التي لم تحقق إال فضية 

ألعاب  بعدة  شاركت  والتي  األولمبية  اللجنة 
نتائج،  أي  تحقق  لم  أفريقيا،  بطولة  في 
للمواي  بوكسنج  والكيك  األثقال  بجانب 
هي  اإلنجاز  حققت  التي  الرياضة  لكن  تاي، 

من  بالعديد  توجت  التي  البدنية  القوة 
إلى  الحديدية  الكرة  تأهلت  كما  القالئد، 
المبارزة  لعبة  إلى  إضافة  العالم،  كأس 
األفريقية  البطولة  في  ببرونزية  فازت  التي 

وتحصل  العشرين،  تحت  فئة  بالجزائر، 
بالبطولة  الفضيه  الميدالية  على  المنتخب 
الميدالية  وأيًضا  بتونس،  األفريقيه 
األفريقيه  األلعاب  بدورة  البرونزية 
القاضي  أبوبكر  الرياضي  وحصول  المغرب، 
العالم  ببطولة  عالميا   130 الترتيب  على 

325 مشارًكا. بسويسرا من ضمن 
في  األولى  الشعبية  اللعبة  وبخصوص 
كان  فقد  القدم،  كرة  العالم  وفي  ليبيا 
الخروج  بعد  عليها،  كبيسة  سنة   2019
جميع  من  الوطني  للمنتخب  المبكر 
للعشوائية  نتيجة  ذلك  ويرجع  التصفيات 
في  بالفعل  مربكة  أصبحت  التي  والظروف 
توقف  حيث  الليبية،  القدم  كرة  مسيرة 
بسبب  إبريل  شهر  من  الممتاز  الدوري 
كانت  التي  األمنية  واألحداث  الظروف 
أثر سلبا  والذي  التوقف  في  الرئيسي  السبب 

الوطنية. المنتخبات  على 
خروج  الليبية  الكرة  إخفاقات  ومن 
العيساوي  بقيادة  األول  الوطني  المنتخب 
جنوب  أمام  الخسارة  بعد  الكان  من  وباني 
المكثفة  الجماهيرية  المساندة  رغم  أفريقيا 
في  صفاقس  ملعب  في  حاضرة  كانت  التي 
كبيرة  صدمة  الخسارة  هذه  وكانت  تونس، 
المنتخب  خروج  وكذلك  الرياضي،  للشارع 
في  عليه  فاز  الذي  نيجيريا،  أمام  األولمبي 
نيجيريا  في  وخسر  هدفين  بنتيجة  تونس 

باألربعة.
الشان  في  المحليين  منتخب  وخروج 
الوطني  المدرب  بقيادة  تونس  أمام 
الخارجية  المعسكرات  رغم  الدامجة  جالل 
المنتخب  وتلقي  الودية،  والمباريات 
تونس  أمام  ثقيلة  خسارة  األول  الوطني 
فوزي  بقيادة  اهداف  أربعة  إلى  وصلت 
في  الوحيدة  الحسنة  وكانت  البنزرتي، 
تنزانيا  منتخب  على  الفوز  هي  العام  هذا 
هدف  مقابل  هدفين  بنتيجة  بالمنستير 
البنزرتي. وحصولنا على ثالث نقاط بقيادة 

االتحاد  االتحاد من كأس  فريق  كما خرج 
األفريقية،  البطولة  من  والنصر  األفريقي 
دوري  إلى  »الفحامة«  تأهل  وبعدها 
االتحاد  كأس  منافسات  في  المجموعات 
في  تعادل  حيث  الكونفدرالية،  األفريقي 
وخسر  دجوبيا،  فريق  أمام  األولى  المباراة 
بنتيجة  كونكري  حوريا  أمام  الثانية  المباراة 

ثقيلة وصلت إلى ثالثة أهداف.
االتحاد  عجز  المتكررة  المواعيد  ورغم 
موعد  تحديد  في  القدم  لكرة  الليبي  العام 
المواعيد  رغم  لكرة  الممتاز  الدوري  انطالق 
دون  ولكن  االتحاد  حددها  التي  السابقة 
مجهوال  االنطالق  موعد  والزال  جدوى 

بسبب ما تعيشه ليبيا من أحداث.

2019.. إنجازات األلعاب الفردية تفوز على كرة القدم الليبية
تفوق في بناء األجسام.. وأبطال من ذهب في الجودو والجمباز والشطرنج

الليبيان يزينان القائمة بعد منافسات الجولة الثانية لبطولتي القارة.. مهاجم المصري يصنع ويسجل في الرباعية

العام، أحداثا  شهد شهر ديسمبر آخر شهور 
ضرب  حيث  الليبية،  للكرة  مثيرة  كروية 
الشهر  هذا  خالل  األول،  الوطني  منتخبنا 
الماضية  الطويلة  مشاركاته  سنوات  خالل 
مواعيد هامة، وكان على موعد مع مباريات 
كروية مثيرة على كافة الواجهات والتصفيات 
وتحديدا  الشهر،  هذا  مثل  ففي  والمنافسات 
في التاسع من شهر ديسمبر من عام 1966، 
أول  أفريقيا  أمم  تصفيات  مباريات  شهدت 
مع  الليبي  المنتخب  جمعت  رسمية،  مواجهة 
التصفيات،  ذهاب  ضمن  المصري  المنتخب 
بطرابلس،  البلدي  بالملعب  المباراة  وجرت 
بهدفين  المنتخبين  تعادل  عن  وأسفرت 
لهدفين وأحرز ثنائية المنتخب القومي هدافه 
العودة  لقاء  وفي  صويد،  بن  أحمد  الكبير 
المنتخب  تقدم  القاهرة،  بملعب  أقيم  الذي 
المنتخب  لكن  صويد  بن  بهدفى  الليبي 
المصري قلب نتيجة المباراة لصالحه ليكتمل 
بثالثة  المصري  المنتخب  بفوز  المثير  الحوار 

أهداف لهدفين.
رسمًيا  الثانية  للمرة  الحوار  تجدد  ثم 
بين  األفريقية  التصفيات  في  التوالي  على 
الليبي  المنتخب  واستضاف  المنتخبين، 
ثالث مواجهة  المصري بطرابلس في  نظيره 
ديسمبر  شهر  من   27 يوم  بينهما  رسمية 
تفوق  عن  المباراة  وأسفرت   ،1970 عام 
عاد  ثم  لصفر،  بهدف  المصري  المنتخب 

أحرزه  لهدف  بهدف  غانا،  أمام  مباراته  آخر 
جهاد المنتصر. وعلى واجهة تصفيات بطولة 
شهد  الـ»شان«  المحليين  لالعبين  أفريقيا 
 2008 عام  من  ديسمبر  شهر  من   13 يوم 
لنهائيات بطولة  الوطني  للمنتخب  تأهل  أول 
عقب  األولى  نسخته  في  للمحليين  أفريقيا 
بطرابلس  الحاسم  اإلياب  لقاء  في  انتصاره 
دون  أهداف  بثالثة  المغربي  المنتخب  على 
وأحمد  زعبية  محمد  من  كل  أحرزها  مقابل، 
في  مرة  ألول  ليتأهل  سعد،  وأحمد  الزوي 
العاج  بساحل  الشأن  بطولة  لنهائيات  تاريخه 
فوزي  التونسي  المدرب  بقيادة   2009 عام 
ثالث  نهائياتها  خالل  خاض  والتي  البنزرتي، 
مباريات فقد المباراة األولى أمام حامل اللقب 
منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين وتعادل 
لهدف  بهدف  الغاني  المنتخب  أمام  أيجابيا 
أحرزه نجمه أحمد سعد، ثم تعادل سلبيا في 
منتخب  أمام  األول  الدور  ضمن  لقاءاته  آخر 

زيمبابوي بدون أهداف.
المتوسط«  »فرسان  أحداث  آخر  وكانت 
خالل هذا الشهر في الحادى عشر من ديسمبر 
من عام 2011، حين شارك منتخبنا في الدورة 
البرازيلي  المدرب  بقيادة  بالدوحة  العربية 
مباريات  ثالث  الفريق  خاض  حيث  باكيتا 
استهلها بفوز على المنتخب السوداني بهدف 
لصفر، أحرزه الالعب محمد عنكبة بالخطأ في 
المنتخب  مع  تعادل  ثم  بالده  منتخب  مرمى 
الالعب  أحرزه  لهدف  بهدف  الفلسطيي 
إيهاب البوسيفي، وتعادل بدون أهداف أمام 

المنتخب األردني.

لقاء  في  فوزه  ليجدد  المصري  المنتخب 
العودة بالقاهرة بهدفين لهدف أحرزه نجمه 
من  ديسمبر  شهر  وشهد  الصغير.  ديمس 
لبطولة  بنغازي  مدينة  استضافة   1999 عام 
القدم  لكرة  الثانية  الدولية  النهر  ودورة 
األفريقية  المنتخبات  من  عدد  بمشاركة 
بقيادة  ببطولتها  التتويج  في  منتخبنا  ونجح 

المدرب اإليطالي برسليني، حيث سجل الفوز 
الغابوني  المنتخب  على  مبارياته  أولى  في 
خليفة  من  كل  أحرزهما  لصفر،  بهدفين 
بدون  وتعادل  المنتصر،  وجهاد  الماقني 
المنتخب  على  وفاز  الكاميرون،  أمام  أهداف 
خليفة  من  كل  أحرزهما  بهدفين  التوغولي 
في  وتعادل  الحمروني،  ومحمد  الماقني 

3 مباريات رسمية لـ »فرسان املتوسط« أمام »الفراعنة« 
وتتويج املنتخب الوطني ببطولة النهر الدولية

الوسط - زين العابدين بركان:

الليبيين  الالعبين  من  عدد  نجح 
المحترفين في أن يقدموا أداء مميزا 
يلعبون  التي  العربية  المالعب  في 
الدولي  المحترفين  أبرز  وكان  بها، 
األول  الفريق  نجم  مفتاح طقطق،  الليبي 
البورسعيدي،  المصري  بالنادي  القدم  لكرة 
مكانا  يحجز  أن  بمجهوداته  استطاع  الذي 
الثانية  للجولة  المثالية  التشكيلة  ضمن 
لم  التي  األفريقية،  الكونفدرالية  ببطولة 
فريق  العبي  من  العب  أي  وجود  تشهد 
وذلك  بالبطولة،  الليبية  الكرة  ممثل  النصر، 
المصري  فريقه  رفقة  قدمه  الذي  األداء  بعد 
بأربعة  النيجيري  رينجرز  نظيره  على  بالفوز 
أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت 
الجولة  منافسات  إطار  في  األحد،  بينهما، 

الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية 
األول  الهدف  صناعة  في  وأسهم  األفريقية، 
الثالث  الهدف  إحرازه  إلى  باإلضافة  لفريقه، 

لفريقه خالل المباراة.
ويقدم طقطق مستويات مميزة مع فريق 
البطوالت  بمختلف  البورسعيدي،  المصري 
الرابحة  األوراق  أحد  وبات  والقارية،  المحلية 
الفني  المدير  إيهاب جالل  عليها  يعتمد  التي 

للمصري خالل مختلف المسابقات.
سند  الوطني،  المنتخب  نجم  حل  كما 
الرجاء  صفوف  في  المحترف  الورفلي، 
التشكيلة  رأس  على  المغربي،  البيضاوي 
المجموعات  دور  الثانية من  للجولة  المثالية، 
أقيمت  التي  األفريقي،  األبطال  لبطولة دوري 
الماضيين،  والسبت  الجمعة  على مدى يومي 
نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه مع فريقه 
الكونغولي،  كلوب  فيتا  فريق  مضيفه  أمام 
مساء  بينهما،  أقيمت  التي  المباراة  في 

الثانية بدور  الجولة  الجمعة، ضمن منافسات 
وانتهت  أفريقيا،  أبطال  بدوري  المجموعات 
الرجاء بهدف دون رد، وشارك محترفنا  بفوز 
سند الورفلي في التشكيلة األساسية لفريقه، 
نظافة  على  الحفاظ  في  زمالئه  مع  وأسهم 

الشباك واقتناص ثالث نقاط ثمينة.
ما  وأهم  أبرز  مع  »الوسط«  ركزت  كما 
قدمه محترفونا مع فرقهم، حيث شارك العبنا 
لكرة  األول  الفريق  نجم  معتوق  علي  الدولي 
القدم بنادي الملعب، في تخطي فريقه عقبة 
في  مقابل هدف  بهدفين  بالفوز  الصفاقسي 

األحد، ضمن  الفريقين،  جمعت  التي  المباراة 
الدوري  بطولة  من  عشرة  الحادية  الجولة 
وشارك  الذهبي،  للمربع  ويصعد  التونسي، 
معتوق مع فريق الملعب بشكل أساسي طوال 

شوطي المباراة، وقدم الالعب مردودا مميزا.
الهريش،  زكريا  الليبي  المحترف  وشارك 
فريقه  فوز  في  المغربي،  طنجة  اتحاد  نجم 
نظيف،  بهدف  مالل  بني  رجاء  نظيره  على 
بالجولة  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  خالل 
المغربي،  الدوري  بطولة  من  عشرة  الرابعة 
وشارك العبنا الدولي أساسيا مع فريق اتحاد 
الالعب  واستبدل  المباراة،  بداية  منذ  طنجة 
قدم  التي  المباراة  زمن  من   59 الدقيقة  في 

خاللها أداء مميزا.
بدر  الليبي  المنتخب  العب  تألق  بينما 
نظيره  على  الباطن  فريقه  فوز  في  حسن، 
المباراة  في  رد،  دون  بهدفين  الخليج،  فريق 
من  والمؤجلة  السبت،  بينهما  أقيمت  التي 

دوري  من  عشرة  الثانية  الجولة  منافسات 
األولى  الدرجة  ألندية  سلمان  بن  محمد 
المباراة  وشهدت  القدم،  لكرة  السعودي 
التشكيلة  دخل  الذي  حسن  بدر  مشاركة 
األساسية لفريقه ولعب اللقاء بالكامل، وقدم 
الباطن  ملعب  وسط  وقاد  جيدا،  مستوى 
فريقه  فوز  في  بقوة  ليسهم  مميز  بشكل 

وتقدمه في جدول المسابقة.
الهوني،  حمدو  الليبي  الدولي  وأسهم 
ضيفه  على  التونسي،  الترجي  فريقه  فوز  في 
فريق شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، 
في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، على 
ملعب رادس األولمبي ضمن منافسات الجولة 
أبطال  لدوري  المجموعات  دور  من  الثانية 
»الهوني«  مشاركة  المباراة  وشهدت  أفريقيا، 
سويقة  باب  لفريق  األساسية  التشكيلة  في 
وقدم أداء جيدا، وذلك قبل خروجه في الدقيقة 

89 ونزول محمد علي بن رمضان بدال منه.

طقطق والورفلي في التشكيلة األفريقية املثالية بدوري األبطال والكونفيدرالية

»الفرسان« يفتتحون منافسات البطولة بمواجهة 
المنتخب المغربي ويختتمونها بمالقاة غينيا

اإلسباني خوليو فيرنانديز 
يقود »فرسان« صاالت 

ليبيا في »أفريقية املغرب«
الصاالت  داخل  القدم  لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب  استأنف 
تحضيراته بداية من األربعاء، حيث يدخل معسكرًا تدريبيًا بمدينة 
الجاري،  ديسمبر   24 حتى  المعسكر  ويتواصل  بالمغرب،  القنيطرة 
بعدها  مجددًا  يعود  أن  قبل  أليام  للراحة  ليخلد  الفريق  يعود  ثم 
استعدادًا  األخيرة  المرحلة  ضمن  ثاٍن  تدريبي  معسكر  إلقامة 
أن  المقرر  األفريقية  األمم  بطولة  نهائيات  منافسات  لخوض 
حتى  يناير  من  والعشرين  الثامن  من  بداية  المغرب  تستضيفها 

السابع من فبراير المقبل.
وأعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، 
المدرب اإلسباني خوليو  الثالثاء، مع  التعاقد بشكل رسمي، مساء 
فيرنانديز، لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت، في 

نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب.
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته  عبر  االتحاد  وذكر 
»فيسبوك«، أن المدرب اإلسباني الجديد تسلم مهام عمله بداية 
القنيطرة  بمدينة  المنتخب  أقامه  الذي  التدريبي  المعسكر  من 

المغربية بداية من أمس األربعاء، وسيتواصل لمدة أسبوعين.
المغرب،  مصر،  ليبيا،  هي  منتخبات   8 البطولة  في  ويشارك 
االستوائية،  غينيا  بيساو،  غينيا  أفريقيا،  جنوب  موزمبيق،  أنغوال، 

بحسب صفحة »الحصرية للمنتخبات« عبر »فيسبوك«.
مستضيف  مواجهة  في  الوطني  المنتخب  أوقعت  القرعة  وكانت 
منتخب  مبارياته  ثاني  في  يلتقي  ثم  المغربي،  المنتخب  البطولة 
غينيا  منتخب  بمالقاة  مبارياته  يختتم  أن  على  أفريقيا،  جنوب 

االستوائية.
بمدينة  انطلق  الذي  الفريق  معسكر  خالل  الدعوة  ووجهت 
أندية »االتحاد«  أبرز العبي  لـ16 العبًا يمثلون  المغربية  القنيطرة 
و»الشط«  و»أساريا«  و»الترسانة«  و»السويحلي«  و»النصر« 
أحمد  الالعب  الوحيد  المحترف  القائمة  ضمت  كما  و»أبوسليم«، 
التطواني«  »أياكس  بصفوف  المحترف  العزيز  عبد  الحفيظ  عبد 

المغربي.
الترشح  ورقة  على  الصاالت،  لكرة  الوطني  منتخبنا  وحصل 
بتكرار  وذلك   ،2020 المغرب  األفريقية  األمم  بطولة  لنهائيات 
فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة )7 / 4(، بعد حسم لقاء الذهاب 
األفريقية  للنهائيات  منتخبنا  ليتأهل  هدفين،  مقابل  أهداف  بـ5 

بمجموع المباراتين )12 / 6(.
ضمن  المشاركة  المنتخبات  من   3 يتأهل  أن  المقرر  ومن 
العالم  كأس  إلى  بالمغرب،   2020 أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات 
داخل  الليبي  الوطني  المنتخب  أن  يذكر  ليتوانيا.  تستضيفها  التي 
في  مشاركة  له  وكانت  العرب  ببطولة  التتويج  له  سبق  الصاالت، 

مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.

الوسط- الصديق قواس:

● زياد عصام● أبوراس● علي سعيد

● منتخب ليبيا

القاهرة- أحمد سيد:
ونجم الرجاء البيضاوي يزين حصاد 

محترفينا في المالعب العالمية

● الورفلي● طقطق

● فيرنانديز
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ماذا تريد في ليبيا؟
مـن يؤثر عليها؟

متى تفعل مذكرة التفاهم الموقعة مع 
»الوفاق«؟

أيــن يقف حدود دورها؟
لماذا وقعت مذكرة التفاهم في هذا 

التوقيت؟
كيـف ستتعامل كل من روسيا وأميركا مع 

دورها في ليبيا؟

 كل شيء  

تركيا

كلمة مرور
جمعة بوكليب

لربما  ورحمة،  عنده  من  صدقة  إضافيًا،  ووقتًا  صدر،  وسعة  صبرًا،  يمنحني  القدير  اهلل  أن  لو 
لي،  تبيّن  فقد  المعاصر.  عالمنا  في  المرور«  »كلمة  دالالت  حول  شامل  كتاب  بتأليف  سارعت 
إليه،  الدخول  وأن  األبواب،  تقني محكم، ومقفل  عالم  حاليًا، في  نعيش،  أننا  وبالتجربة،  مؤخرًا، 

المرور. العشرات من كلمات  العيش فيه والتعايش معه، يتطلب حفظ  بغرض 
أنني، ذلك الصباح، كنت في محادثة هاتفية مع موظف  الموضوع هو  للتفكير في  ما دعاني 
قسم خدمات الزبائن التابع للشركة التي تزودني بالخدمات الهاتفية حول مشكلة الحظتها في 
الشهرية  القيمة  في  تزيد  الشركة  أن  بالصدفة،  اكتشفت،  وحيث  إليَّ.  المرسلة  الدفع  فاتورة 
عن  بأدب  الموظف  سألني  المذكورة،  المكالمة  خالل  تبرير.  وال  تفسير  دون  الدفع  واجبة 
الحساب موضوع  بأني صاحب  بشخصي  يعترف  تجعله  والتي  بي،  الخاصة  السرية  المرور  كلمة 
المكالمة. لكني فشلت في تذكر كلمة المرور. فرفض الموظف الحديث معي، رغم إلحاحي عليه 

رفض. لكنه  المتعلقة بشخصي.  المعلومات  كافة  لتقديم  واستعدادي  المكالمة،  إنهاء  بعدم 
وأنني  حق.  على  كان  الموظف  أن  لي  تبيّن  الموضوع  في  وفكرت  المكالمة،  أقفلت  حين 
أتحمل المسؤولية كاملة عن رفضه التحدث إليَّ، لفشلي في حفظ كلمة المرور الالزمة. وكان 
من األولى بي أن أحتفظ بمذكرة صغيرة، أدوّن فيها كلمات المرور، لكل الجهات والمؤسسات 
جميعًا،  حفظها  المستحيل  شبه  من  والتي  اليومية،  حياتي  في  وأحتاجها  معها  أتعامل  التي 

السنين والهموم واألحزان على كاهله. خاصة لشخص مثلي يسير مترنحًا من ثقل 
اإلنترنت. وفي  على  المصرفي  تعامله مع حسابه  لدى  مرور  إلى كلمات  منّا في حاجة  المرُء 
كلمات  لحفظ  حاجة  وفي  المصرفية.  السحب  ببطاقات  الخاصة  السرّية  األرقام  لحفظ  حاجة 
مرور إن حاول إنجاز معامالته اإلدارية والضرائبية مع المجلس البلدي، على اإلنترنت، بداًل من 
لكلمات  حاجة  وفي  تنتهي.  وال  تبدأ  طوابير  في  واالنتظار  المسافات،  قطع  في  الوقت  تضييع 

مثل  االجتماعي  التواصل  ولمواقع  الخاص،  لحاسوبه  مــرور 
في  متابعتها  على  يحرص  التي  للبرامج  وأيضا  وغيره،  الفيسبوك 
أننا  أي  إلخ.  و..و..و...  بها،  المشارك  الصحف  ولمتابعة  اإلنترنت، 
وأرقام  مرور  كلمات  من  تتكون  مفاتيحه  حياتي  واقع  في  نعيش 
سرّية لكل شيء. ومن أراد العيش في هذا العالم، عالم اإلنترنت 
بالتعامل مع مفاتيحه،  القبول  أبي، من  أم  والتقنية، البد له، شاء 

أحد أهم مفاتيحه. المرور  وكلمات 
وأعتقد أنني ال أبالغ إن قلتُ إن أدمغتنا صارت كمخازن معدّة 
لتخزين كلمات مرور من كل األلوان واألشكال واألحجام واللغات. 
فما إن ينهض المرء صباحًا من فراشه، ويبدأ نهاره بفتح جهازه 
وصلته،  رسائل،  أو  مكالمات،  من  فاته  ما  على  لالطالع  المحمول 
رقم  أو  مرور،  كلمة  الستخدام  مضطر  فإنه  الماضية،  الليلة  في 
إلى  للعبور  أخــرى  مــرور  وكلمة  المحمول،  جهازه  لفتح  سري 
في  نائم،  وهو  فاته،  ما  متابعة  بعدها  أراد  وإن  البريدي.  حسابه 
له  لتفتح  المرور  كلمة  بتقديم  مطالب  فإنه  تويتر  أو  الفيسبوك، 

األبواب.... وغيره.
لو أن اهلل القدير يمنحني صبرًا أيوبيَا، ووقتًا إضافيًا لالستمرار 
في الحياة على سطح اليابسة، فإنني، بالتأكيد، سوف أتمكن من 
وسأحاول  اآلن.  من  اثنين،  أو  عام  خالل  المأمول  الكتاب  إنجاز 
من  العديد  لترفع  جاءت  التي  التكنولوجيا  أن  أثبت  أن  من خالله 
من  لكنها  ذلك،  في  نجحت  اإلنسان  كاهل  عن  واألحمال  األثقال 
كلمات  وأولها  مختلفة،  وأحمااًل  أثقاال  معها  أحضرت  أخرى،  جهة 
كلمات  كل  تدوين  على  حريصون  أصدقائي  من  البعض  المرور. 

لكن  أمر طيب ومحمود.  الهاتفية. وهذا  أجهزتهم  في  بها في مذكرات  يتعاملون  التي  المرور 
ماذا لو تعرضت هواتفهم إلى الضياع أو إلى السرقة أو القرصنة؟

أذكر أنني، مرًّة، كنتُ أتبضع في سوق كبيرة. ولدى انتهائي من شراء ما أحتاجه من سلع، 
ثم  ورقة،  على  يده  بخط  السلع  أثمان  كل  يكتب  المحصّل  كان  المالي.  المحصّل  على  وقفت 
بعدها قام بعملية جمع األثمان، وطلب مني دفع المبلغ الكامل لما اشتريته من سلع. فعل كل 
ذلك، في وقت كانت تتوافر أمامه على المكتب آلة حاسبة. فاستغربت وسألته عن السبب وراء 
عدم استخدام اآللة في عملية المحاسبة. قال لي، دون تردد، إنه ال يريد أن يعلم عقله الكسل!
أدوات  من  لنا  التكنولوجيا  قدمته  مما  وغيرها  والحاسوبات  الذكية  الهواتف  زمن  قبل 
واختراعات، كان الناس يعتمدون على عقولهم، وعلى ذاكرتهم في الشؤون الحياتية. لكنهم، 
تلك  تدبر  للتقنية  وتركوا  ذلك،  إلى  حاجاتهم  لعدم  طوعًا،  ذلك  عن  تخلوا  اليوم،  عالم  في 
والتحرر  االنطالق  من  عقولهم  تمنع  كانت  قيود  من  تخلصوا  وكأنهم  عنهم،  نيابة  األمور 
بأخرى  أن يدروا، يستبدلون ما عرفوا من قيود  فإذا بهم، دون  أعباء ال حاجة لهم بها،  من 

جديدة.
إذا كان للتخلف أثمان، وخسائر باهظة، فإن للتقدم، أيضًا، أثمانًا البد منها. أي أننا سندفع 
البشرية  الحياة  تقدم  لصالح  ندفع  أن  لنا  األفضل  فمن  ذلك،  سنفعل  دمنا  وما  الحالتين.  في 

وتطورها، وال بأس علينا لو تطلب األمر إرهاقنا بحفظ المزيد من كلمات المرور.

تصادَف يوم أمس مع الذكرى السابعة عشرة لرحيل الكاتب محمد سالم 
الحاجي، الذي شارك في الملتقى األدبي األول الذي أقامته إدارة الثقافة، 

وفاز بالجائزة األولى عن قصة »سيدي المجروح«. كما شارك في الملتقى 
األول للنشر الذي ُأقيم بمصر العام 1987. نشر الحاجي إنتاجه القصصي 

في »طرابلس الغرب«، و»العلم«، واليوم«، و»األسبوع الثقافي«،  
»الحرية«، ومجالت: »الرواد« و»المرأة الليبية الحديثة أبرز مؤلفاته: 

»الوجه اآلخر« عن وزارة اإلعالم سنة 1972، »ثالثة وجوه لعملة واحدة« 
عن الدار العربية للكتاب سنة 1977، »مشاهدات في بحر الدم« عن الدار 

الجماهيرية. وترك لنا مخطوطات تمثلت في: »رسومات لسيد الريح« 
)شعر(. »فارس الشعاع« )قصص لألطفال(. »طفلة النور« )قصصص 

لألطفال( عن الدار الجماهيرية 1980.

الكاتب محمد سالم الحاجي
إدريس بمدينة  الملك  األولى لصيانة قصر  المرحلة  انتهت 

اللجنة  الزهور، تحت متابعة  والمعروف بقصر  درنة، 
الوطنية. إدريس  لمكتبة  التأسيسية 

المكتبة،  وأقسام هذه  لمكونات  النهائية  التصورات  ووضع 
الفنية واإلدارية،  التنفيذ فور االنتهاء من اإلجراءات  لبدء 

ليكون مكتبة تحتوي على قاعات  القصر  ليتم توظيف هذا 
جانب  إلى  الإللكترونية،  والمكتبة  والوثائق  للكتب  عديدة 

التقنيات. بأحدث  قاعة محاضرات مجهزة 
للوحات  القصر كمعرض  وستستخدم جدران وممرات 

مياه  ودورات  بمصعد  المكتبة  وستزود  التشكيلية،  الفنية 
الخاصة، وستخصص ساحة إلقامة  خاصة بذوي االحتياجات 

المفتوحة. والعلمية  الثقافية  المهرجانات 
1956 عن هذا القصر  وكان الملك إدريس تنازل في العام 

والتعليمية. التربوية  األنشطة  لمزاولة 

بقصر الزهور..
مكتبة وطنية

+H5

طفلة ترسل تهديدات 
عبر سناب شات

أعلنت الشرطة األميركية توقيف تلميذة 
في الثانية عشرة من عمرها، في فلوريدا، 

أرسلت تهديدات بقتل تالميذ في 
مدرستها عبر خدمة »سناب شات«.

ونشرت الفتاة التي لم يكشف عن 
هويتها رسالة، الجمعة، عبر هذه الشبكة 

االجتماعية المحببة لدى المراهقين، 
ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق 

مساء السبت، قبل أن تنقل إلى مركز 
لألحداث، على ما قال مكتب شريف 

منطقة بروارد.
وأوضحت السلطات المحلية في بيان: 

»شمل التهديد قائمة من األشخاص 
ينبغي قتلهم مع أسماء تالميذ من 

مدرسة فالكون كوف« في ويستون.
وأضاف بيان الشرطة: »كذلك 

نشر تهديد آخر عبر شبكة التواصل 
االجتماعي، بعد ظهر الجمعة، جاء فيه أن 

التالميذ ليسوا بأمان وأنهم سيقتلون 
اإلثنين في 9 ديسمبر«.

السم القاتل
إلنقاذ األرواح

من  العديد  يعمل  البرازيل،  في 
قاتلة،  أفاٍع  سم  استخراج  على  العلماء 

أرواح،  إنقاذ  في  استخدامه  بغرض 
للدغات  األشخاص  آالف  يتعرض  حيث 

حياتهم. ويفقدون  ثعابين، 
معهد  في  العاملون  ويسحب 

شرق(،  )جنوب  باولو  ساو  في  بوتانتان 
األفاعي  آالف  من  السامة  المادة  هذه 

للسم. مضاد  إلنتاج  المأسورة 
المنتج  بعدها  الصحة  وزارة  وتوزع 

في  المنتشرة  المستوصفات  على 
الحار  المناخ  ويشكل  البالد،  أنحاء 
عامال  البرازيل  في  عموما  والرطب 
المنتشرة  السامة،  لألفاعي  مالئما 

بينها  البالد،  في  األجناس  بعشرات 
األخطر. من  وهي  »جاراراكا«  أفعى 

هذه  جراء  تضررا  الواليات  وأكثر 
حوض  في  الواقعة  تلك  هي  الحاالت 
التنقل  أحيانا  يتعين  حيث  األمازون، 

صحية  مؤسسة  بلوغ  قبل  لساعات 
للسم. مضادات  تحوي 

استخراج  يجري  شهريا،  مرة  وبواقع 
ينطوي  معقد  مسار  إثر  أفعى  كل  سم 

كبيرة. خطورة  على 

أقوالهم

 »ال يملك أي طرف في ليبيا القدرة 
على الحسم العسكري« في ظل 

الوضع الراهن في البالد.

وزير الخارجية األميركي
 مايك بومبيو

 االستقرار في ليبيا عملية صعبة 
والسراج بمأزق

وزير الخارجية االيطالي
لويجي دي مايو

 »ال أحد يمكنه القيام بعمليات 
استكشاف وتنقيب عن الغاز في جرفنا 

القاري من دون إذننا«.

وزير الخارجية التركي
 مولود تشاوش أوغلو

 األزمة الليبية في طريقها إلى حل 
سلمي وشامل خالل أشهر

الرئيس المصري
 عبدالفتاح السيسي

زوزيبيني.. 
ملكة على عرش الجمال
في ختام أمسية تمحورت كثيرا على حق المرأة في تقرير مصيرها، 

توجت زوزيبيني تونزي، مساء األحد، في أتالنتا ملكة لجمال الكون. 
النهائية  المرحلة  )26 عاما( في  أفريقيا  وتفوقت ملكة جمال جنوب 

التي  المسابقة  والمكسيك خالل  بورتوريكو  ملكتي جمال  على 
قدمها األميركي ستيف هارفي، مع لجنة 
الحضور  تحكيم ضمت سبع نساء. صفق 

األخيرة،  كلمتها  بعد  بحرارة  للملكة 
المسابقة،  أمر مستحدث في  وهو 

أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في 
الوثوق  على  الفتيات  لتشجيع  وسعها 

السوداء  الشابة  وقالت  بأنفسهن. 
»ترعرت في عالم ال يعتبر النساء 

مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، 
أبدا جميالت. وأظن أن الوقت قد حان 
أثار تصفيقا حارا  اليوم« ما  لتغيير ذلك 

الشعر  الحضور. وتقدمت صاحبة  من 
90 مرشحة أخرى  القصير على أكثر من 

جمال  لملكة  والستين  الثامن  باللقب  للفوز 
الكون، ولتخلف كاتريونا غراي ملكة جمال 

التي توجت على عرش  الفلبين 
.2018 الكون في 

تايالند  ملكتا جمال  وكانت 
سايتان-دروين،  باوينسودا 
غانادوس  غازيني  والفلبين 
األوفر حظا للفوز قبل بدء 

المسابقة، إال أن لجنة 
تخترهما  لم  التحكيم 

العشر  الملكات  ضمن 
قبل  ما  للتصفية 

النهائية.

ليبيا األمس

إذا كان للتخلف أثمان، 
وخسائر باهظة، فإن 
للتقدم، أيضًا، أثمانًا 

البد منها. أي أننا 
سندفع في الحالتني. 

وما دمنا سنفعل 
ذلك، فمن األفضل 

لنا أن ندفع لصالح 
تقدم الحياة البشرية 

وتطورها، وال بأس 
علينا لو تطلب األمر 

إرهاقنا بحفظ املزيد 
من كلمات املرور.


