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تراجع

فضاء

إدارة معلومات الطاقة األميركية قالت، 
األربعاء، إن مخزون النفط الخام بالواليات 

المتحدة تراجع، في حين زادت مخزونات 
البنزين ونواتج التقطير. وانخفضت 

مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على 
مدار األسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 
446.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون 

انخفاضها 1.3 مليون برميل.

جنيه15.95

 سعر الدوالر في
 البنوك المصرية هذا األسبوع

نفط

كل شيء

»خوفو«

قريبا في ليبيا
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05  لغز املرتزقة ومسلحو إدلب السورية وقوس »داعش« ملفات تؤزم الصراع الليبي

12

»قرارة القطف«.. واقع معيشي صعب ومطالب بتحسني أحوال التعليم والصحة

»اإليسيسكو« تعتمد ٥ مواقع ليبية ضمن الئحة التراث اإلسالمي العاملي

»إعدام«

حرب العاصمة تقترب من إقفال التسعة أشهر

الثالثاء،  الكرملين،  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أن 
خطط  »سيناقشان  إردوغان  طيب  رجب  التركي 
الوفاق  حكومة  إلى  عسكري  دعم  لتقديم  تركيا 
يناير  في  يلتقيان  عندما  دوليًا،  بها  المعترف 
ونقلت  »رويترز«.  األنباء  وكالة  حسب  المقبل«، 
ديمتري  الكرملين،  باسم  الناطق  عن  الوكالة 
جهود  أي  تدعم  موسكو  إن  قوله،  بيسكوف 

الليبية. دولية من أجل إيجاد حلول لألزمة 
لألزمة  عسكريًا  حــل  »ال  أنــه  تأكيده  ومــع 
لويغي  اإليطالي،  الخارجية  وزير  جدد  الليبية«، 
وجهود  الوفاق،  حكومة  إيطاليا  »دعم  مايو،  دي 
ليبيا«،  في  واالستقرار  األمن  تحقيق  في  رئيسها 
األممي  المبعوث  »جهود  بالده  تأييد  عن  وعبر 

السياسي«. المسار  إلى  للعودة  غسان سالمة، 
الدبلوماسية  رئيس  اجتماع  خالل  ذلك  كان 
بحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  اإليطالية 
المجلس  بمقر  الثالثاء،  السراج،  فائز  الوفاق، 
الخارجية  وزيــر  بحضور  طرابلس،  بالعاصمة 
االتحاد  لدى  ليبيا  وسفير  سيالة،  الطاهر  محمد 
على  منشور  بيان  حسب  قدور،  حافظ  األوروبي 

على  الرئاسي  للمجلس  اإلعالمي  المكتب  صفحة 
»فيسبوك«. موقع 

اإليطالي  الخارجية  وزير  أن  إلى  البيان  وأشار 
برلين  مؤتمر  يحقق  أن  في  بالده  أمل  عن  عبر 
بالشأن  المهتمة  الدول  كل  بين  »توافقًا  المقبل 
بـ»دعم  السراج  أشــاد  جانبه،  ومــن  الليبي«. 
ليبيا  الوفاق، وعملها على تخطي  إيطاليا حكومة 
الحكومة  متابعة  إلى  ولفت  الراهنة«،  األزمــة 
برلين«،  مؤتمر  لعقد  تجرى  التي  »الترتيبات 
المعنية  الدول  كل  »دعوة  ضرورة  على  وشدد 
إقصاء«،  أي  دون  اللقاء  هذا  إلى  الليبي  بالشأن 

البيان. حسب 
مايو،  دي  لويغي  الخارجية،  ــر  وزي والتقى 
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  الثالثاء، 
بدأها  ليبيا  ــى  إل خاطفة  زيـــارة  خــالل  حفتر، 
الوطني. الوفاق  بالعاصمة طرابلس مقر حكومة 

تومرز،  الرس  ليبيا،  لدى  هولندا  سفير  وعقد 
لدعم  الوفاق؛  حكومة  في  مسؤولين  مع  لقاءات 
بين  والمحادثات  برلين،  مؤتمر  حول  المناقشات 
أن  تومرز  وأوضح  بـ»الجيدة«،  وصفها  الليبيين، 
خصوصًا  المجتمع،  لدعم  جاءت  ليبيا  إلى  زيارته 

حسب  قريبًا«،  »سأرجع  معقبًا:  طرابلس،  في 
التواصل  بموقع  الشخصي  حسابه  على  تدوينة 

الثالثاء. »تويتر«،  االجتماعي 
األيام  شهدت  السياسي،  الحراك  سياق  في 
لقيادات  متنوعة  لــقــاءات  الماضية  القليلة 
ومجلس  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس 

الليبي. النواب 
الرئيس  مع  الــســراج  بحث  إسطنبول  وفــي 
الماضي،  األحــد  إردوغـــان،  طيب  رجب  التركي 
وآليات  التفاهم  لمذكرتي  التنفيذي  »البرنامج 
إن  للسراج  اإلعالمي  المكتب  وقال  تفعيلهما«. 
ليبيا،  في  األوضاع  مستجدات  »تناول  االجتماع 
البلدين  بين  واالقتصادي  األمني  التعاون  وآفاق 
التركي  الرئيس  أن  إلــى  ــار  وأش الصديقين«. 
الوطني«،  الــوفــاق  حكومة  بــالده  دعــم  »جــدد 
دفاعًا  الليبي  الشعب  أبناء  بـ»تضحيات  مشيدًا 
ولفت  الدولة«.  الليبية وعن مدنية  العاصمة  عن 
المكتب اإلعالمي إلى أن السراج »عبر عن تقديره 
طرابلس،  على  لالعتداء  الرافض  تركيا  لموقف 

والحرص على عودة االستقرار إلى ليبيا«.
3 تفاصيل ص 

< السراج ودي مايو- طرابلس 17 ديسمبر 2019

< المشاركون في الحوار االقتصادي العاشر بين الواليات المتحدة وليبيا

< حفتر ودي مايو - الرجمة 17 ديسمبر 2019

دعوات دولية ملنع تصعيد 
احلرب واستئناف احلوار 

السلمي بني الفرقاء

تنسيق تركي روسي في ليبيا 
على غرار التعاون الجاري

 في سورية

تشجيع أميركي على زيادة االستثمار في ليبيا
استعدادهم  أميركيون  أعمال  رجال  أكد 
في  سيما  ال  ليبيا،  في  االستثمار  لزيادة 
منتدى  اختتام  في  وذلك  الطاقة،  قطاع 
ليبيا  بين  العاشر  االقــتــصــادي  الــحــوار 

والواليات المتحدة.
وأقامت غرفة التجارة األميركية–الليبية 
ورجال  مسؤولي  من  لعدد  استقبال  حفل 
خالل  الحوار  اختتام  عقب  البلدين،  أعمال 
نوهت  فيما  تونس،  في  الجاري  األسبوع 
أن  إلــى  طرابلس  في  واشنطن  سفارة 
التجارة  ــادة  زي تشجيع  على  ركز  الحوار 

واالستثمار كموضوع رئيسي له.
حضرها  نقاش  حلقة  الجانبان  وعقد 
األميركية–الليبية  التجارية  الغرفة  مديرة 
التنفيذيون  والمديرون  هارست،  ديبي 
ألربع شركات طاقة أميركية، حيث شرحوا 
تاريخهم  ليبيين،  أعمال  ورجال  لـ»قادة 
الحالية  والمشاريع  ليبيا  في  الطويل 
الشراكة  مزيد  ــفــرص  وال والتحديات 
عن  صادر  بيان  بحسب  واالستثمارات«، 

السفارة.
في  األميركية  التجارة  غرفة  وأعلنت 
موافقة  الماضي  نوفمبر   17 في  ليبيا، 

سفير واشنطن لدى ليبيا ريتشارد نورالند 
بالغرفة،  فخري  رئيس  منصب  شغل  على 
مع  تتعاون  أن  »تأمل  إنها  قالت  التي 
إقامة  في  القريب  المستقبل  في  السفارة 
استثمارات  ــم  دع ــى  إل تهدف  أنشطة 
الشراكات  وتعزيز  األميركية،  الشركات 

بين الشركات في البلدين«.
»دعم  الواجب  من  أنه  نورالند  ويرى 
جهود غرفة التجارة لتعزيز فرص الشركات 
قطاعات  في  ليبيا  في  للعمل  األميركية 
والرعاية  ــن  واألمـ والكهرباء  الطاقة 

الصحية«.

التسجيل لقرعة الحج 
حتى 24 ديسمبر

سيكون بإمكان الراغبين في تأدية 
فريضة الحج تسجيل أسمائهم لدى 

الهيئة العامة لألوقاف والشؤون 
التابعة لحكومة الوفاق حتى  اإلسالمية 

24 ديسمبر الجاري، بعد قرار الهيئة مد 
فترة التسجيل الخاصة بقرعة الحج.
إلى  الهيئة تعليماتها  وأصدرت 

لجنة االستعداد لموسم الحج بشأن 
وضع آلية لبعض الحاالت التي لم تقبل 

الحج تسجيلها، موضحة في  منظومة 
بيان لها أن هذا اإلجراء جاء بسبب 

احتواء سجالت قيد عائلية على أسماء 
زوجات أجنبيات، أو لعدم فصل قيد 
األبناء عن آبائهم بمنظومة الرقم 

التقنية،  الوطني، وغيرها من االعتبارات 
التي تحرم مثل تلك الحاالت من 

التسجيل.
وبشأن إجراء القرعة لعامين 

هجريين، نوهت الهيئة بأن اإلجراء 
استثنائي؛ حتى تكون القرعة في كل 

عام للعام الذي يليه، أي أن قرعة العام 
1443هـ )2022 م(، ستكون في العام 

1442هـ )2021(.

الرئيس  بها  رحلة دراماتيكية مر 
برويز مشرف،  األسبق  الباكستاني 

الذي قاد بالده  العسكري  فالجنرال 
لمدة سبع سنوات يتحسس رقبته اآلن، 
بعد إصدار حكم باإلعدام عليه بتهمة 
 76 البالغ  العظمى«. مشرف  »الخيانة 

عامًا، أصبح أول 
للجيش  قائد سابق 
يصدر  الباكستاني 
عليه حكم من هذا 

النوع، وهو الذي 
حاليًا  وقته  يمضي 

في العالج بين كل 
من دبي ولندن.

وصل إلى 
بعد  السلطة 
في  مشاركته 

عسكري  انقالب 
 ،1999 العام 

وغادرها في 2008 
إلصداره أوامر 

المسجد  بمحاصرة 
األحمر في إسالم 

العشرات،  أباد وقتل 
الدستور  وتعليق 

الطوارئ،  وفرض 
والتسبب في ظهور 

»طالبان«  حركة 
فهل  الباكستانية. 

المرض  ينقذ 
الجنرال  اللعين 

العجوز من حبل 
المشنقة؟

معتز البيرة:
الفنان الليبي له دور
كبير في لم الشمل
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استمرار »الكر  والفر« ميدانيًا .. وتحضيرات ماراثونية لـ »برلني« )إيسا(  األوروبية  الفضاء  وكالة  أطلقت 
»خوفو«،  اسم  يحمل  صناعيا  قمرا 

كوكبية  أنظمة  في  الكواكب  لدراسة 
من  الشمسي،  النظام  غير  أخرى 

جويانا  بإقليم  الفضائي  كورو  ميناء 
روسي  صاروخ  متن  على  الفرنسي، 

الجاري. األسبوع  خالل 
في  القمر  يساعد  أن  العلماء  ويأمل 

المعروفة  الساطعة  النجوم  مراقبة 
خارجية،  كواكب  لمدارات  مركز  بأنها 

كوكب  حجمي  بين  تتراوح  بأحجام 
نبتون. وكوكب  األرض 

اختفى مطلع األسبوع

دعوات دولية إلطالق الصحفي رضا فحيل البوم
الجاري، لدى وصوله  بعد اختفائه مطلع األسبوع 
متن  على  تونس  من  قادمًا  معيتيقة  مطار  إلى 
الدعوات  تزايدت  األفريقية،  الجوية  الخطوط 
الدولية المنادية باإلفراج عن الصحفي والحقوقي 

الليبي رضا فحيل البوم.
المنظمة  يترأس  الذي  البوم  أصدقاء  وقال 
االتصال  فقدوا  إنهم  المستقل،  لإلعالم  الليبية 
ونفت  السبت.  ليلة  المطار  إلى  وصوله  فور  به 
عالقة  وجود  الوفاق،  حكومة  في  الداخلية  وزارة 
البوم،  فحيل  بتوقيف  لها  تابعة  أمنية  جهة  ألية 
مضيفة أنه لدى جهاز المخابرات الليبية، وطالبت 
بعثة  وأصـــدرت  احتجازه.  أســبــاب«  بـ»إيضاح 
بعثات  مع  باالتفاق  ليبيا  لدى  األوروبي  االتحاد 
الكندية،  والبعثة  االتحاد  في  األعضاء  الــدول 
الثالثاء، بيانًا أعربت فيه عن القلق حيال »اإليقاف 

المتحدة  األمم  بعثة  وكانت  للبوم.  التعسفي« 
متابعة  على  تعكف  أنها  أكدت  ليبيا،  في  للدعم 
طرابلس،  في  المختصة  السلطات  مع  القضية 
مشددة على ضرورة إطالق فحيل البوم أو إحالته 

إلى سلطة قضائية مختصة على الفور.
حــدود«،  بال  »مراسلون  منظمة  دعــت  كما 
البوم.  فحيل  عن  الفوري«  »اإلفراج  إلى  األربعاء، 
»صور  أن  إلــى  بيان،  في  المنظمة،  وأشـــارت 
رجلين  أظهرت  المطار  في  المراقبة  كاميرات 
كان  حيث  البوم،  فحيل  يعتقالن  المدني  بالزي 
مر  قد  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافع  الصحفي 
لدى عودته من  الجوازات  للتو من نقطة مراقبة 
معلومات  أية  ترد  لم  الحين،  ذلك  ومنذ  تونس، 

عن مصيره«.
تفاصيل صـ 2و5

طرابلس  العاصمة  على  السيطرة  حرب  تقترب 
ُأطلقت  أن  منذ  لها،  التاسع  الشهر  قفل  من 
إعالن  فور   ،2019/4/4 في  األولــى  رصاصتها 
بدء  حفتر  خليفة  المشير  للجيش،  العام  القائد 
تحريرها  عنوان  تحت  العاصمة،  على  الهجوم 
اإلرهابية«،  والمجموعات  »الميليشيات  من 
العاصمة،  على  »عدوانًا«  اآلخر  الطرف  رآه  ما 
تهدأ  ــم  ول السلطة،  على  االســتــيــالء  بقصد 
التخوم  على  مجمدة  بقيت  التي  الحرب  حدة 
والفر«  »الكر  حالة  واستمرت  للمدينة،  الجنوبية 
أن  يبدو  فيما  الماضية،  الثمانية  األشهر  طوال 
طرفيها  وإعادة  الحرب  لوقف  الدولية  المساعي 
هي  ظلت  السياسي،  والحل  الحوار  طاولة  إلى 
األخرى تراوح مكانها، دون تحقيق اختراق يذكر، 
تحضيرات  عن  أشهر  منذ  المستمر  الحديث  عدا 
في  المؤثرة  للدول  اجتماع  لعقد  »ماراثونية« 
المستشارة  ألمانيا بدعوة من  الليبية في  األزمة 
بـ»مؤتمر  عرف  فيما  ميركل،  أنغيال  األلمانية 

برلين«.
الليبية،  األزمة  فرقاء  تنقالت  مع  وبالتزامن 
على  االقتتال  تجدد  ومع  مختلفة،  عواصم  في 
لمنع  الدولية  الدعوات  جديد  من  عادت  األرض، 
بعد  األخبار،  واجهة  إلى  ليبيا  في  الحرب  تصعيد 
المشير  الجيش  قائد  إعــالن  من  أسبوع  نحو 
لكل  الصفر«  بـ»ساعة  وصفه  ما  حفتر  خليفة 

الوحدات في طرابلس.
الماضي،  اإلثنين  هاتفية،  مكالمة  وخــالل 
والرئيس  ميركل،  األلمانية  المستشارة  اتفقت 
»منع  أهمية  على  بوتين،  فالديمير  الروسي 
الحوار  »استئناف  وضرورة  ليبيا«  في  التصعيد 
»روسيا  نسبته  بيان  حسب  وذلــك  السلمي«، 
وأكد  »الكرملين«.  الروسية  الرئاسة  إلى  اليوم« 
تدعم  روسيا  أن  ميركل،  للمستشارة  بوتين 
أجل  من  ألمانيا  تقترحها  التي  السالم  مبادرة 
بالده  واستعداد  ليبيا،  في  األهلية  الحرب  إنهاء 
المتحدة  األمم  وجهود  األلمانية  الجهود  لدعم 
نقلته  ما  وفق  الليبي،  الصراع  في  للوساطة 
كما  »الكرملين«.  بيان  عن  فيله«  »دويتشه 
يزداد  أال  المهم  أنه من  الروسي  الرئيس  أوضح 
األطراف  تستأنف  وأن  تفاقمًا،  ليبيا  في  الوضع 

بينها. فيما  النزاع  المعنية حوارًا سلميًا إلنهاء 

روما، طرابلس، بنغازي–الوسط

الهوني يدخل
تاريخ كأس

العالم لألندية
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يعود نجم هوليود الكندي، كيانو ريفز، في تكملة لفيلمي »مايتريكس« و»جون 
ويك«، اللذين سيبدأ عرضهما بالتزامن في الواليات المتحدة في 21 مايو 
2021، مما دفع محبي الممثل الكندي إلى اقتراح تسمية هذا التاريخ »يوم 

كيانو«.
و»مايتريكس 4« فيلم الخيال العلمي الزاخر بحركات الكونغ فو أيضا من 
توزيع استوديوهات »وارنر براذيرز«، في حين أن الجزء الرابع من مغامرات 

»جون ويك« القاتل المأجور من إنتاج منافستها »اليينزغايت«، وما من 
مؤشرات إلى أن بدء عرضهما بالتزامن متعمد والتعديل ال يزال واردا بسبب 

تأخر مرتبط بالتصوير أو اعتبارات تتعلق بالتسويق.
إال أن المعجبين ببطل فيلم »بوينت بريك« سارعوا إلى التعبير عن فرحتهم 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، واقترح كثيرون أن يكون 21 مايو يوم عطلة 
رسميا مكرسا لكيانو ريفز، وتعرف مسيرة الممثل الكندي )55 عاما( شعبية 

متجددة في السنوات األخيرة، خصوصا بسبب مساهمته في ألعاب إلكترونية 
يعيرها صوته وصورته أحيانا، كما الحال مع »سايبربنك 077«.

وكيانو ريفز محبوب أيضا بسبب بساطته وواقعيته بعيدا عن أضواء هوليوود، 
مع أنه موضع متابعة من قبل وسائل اإلعالم المتنوعة، وحتى اآلن حققت ثالثية 

»مايتريكس« منذ العام 1999 إيرادات إجمالية تزيد على 1.6 مليار دوالر على 
الصعيد العالمي، ولم يكشف بعد نوان »مايتريكس 4« وموضوعه.

 # الحرية_لرضا_فحيل_البوم 

»فيسبوك« تقر بتعقب 
مستخدميها

الوجبات  تفويت  احتماالت  أن  إلى  أميركية  دراسة  أشارت 
واإلصابة باضطرابات تغذية أخرى تزيد لدى المراهقين الذين 
الباحثون  وأجرى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  يستخدمون 
والثامن من  السابع  للصفين  996 مراهقًا وصلوا  مسحًا شمل 
الدراسة، وكان متوسط أعمارهم 13 عامًا، وسألهم المسح عن 
استخدامهم مواقع ووسائل التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« 

و»إنستغرام« و»سناب شات« و»تمبلر«.
كما سأل الباحثون المشاركين في الدراسة عن سلوكيات تناول 
الطعام وقلقهم بشأن وزنهم وشكلهم ونوبات الشراهة أو تفويت 
بعض الوجبات، وإن كانوا يمارسون تمارين رياضية قاسية، وتقول 
الدراسة التي نشرت في الدورية الدولية الضطرابات التغذية إن 
من بين المشاركين في الدراسة كان لدى نحو 75 % من الفتيات 
و70 % من الفتيان حساب واحد على األقل على موقع للتواصل 

االجتماعي، وذكر 52 % من الفتيات أنهن 
في  األقل  على  واحدًا  اضطرابًا  عانين 
سلوكيات تناول الطعام مقابل نسبة بلغت 

45 % في الفتيان.
لم  الذين  بالمراهقين  ومقارنة 

مواقع  على  حسابات  أية  لديهم  تكن 
احتماالت  زادت  االجتماعي  التواصل 
كما  مضطربة،  تغذية  سلوكيات  اتباعهم 
حسابات  بتزايد  السلوكيات  تلك  تكرار  زاد 

ويلكش  سيمون  وقال  االجتماعي،  التواصل 
من »جامعة فلندرز« في أدياليد في أستراليا وهو كبير باحثي 
الدراسة: »لدينا اعتقاد بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
يشجع صغار السن على مقارنة أنفسهم بأقرانهم وباآلخرين، 
المراهقون  فيها  يكون  سن  في  بالمظهر  يتعلق  فيما  خاصة 
مصممة  تكن  لم  الدراسة  لكن  بأقرانهم«.   التأثر  سريعي 
لتثبت أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يساهم بشكل 
أو  ألنفسهم  المراهقين  نظرة  بشأن  مشكالت  في  مباشر 
الدكتور جيسون ناجاتا من قسم  التغذية، وينصح  اضطرابات 
سان  في  كاليفورنيا«  »جامعة  في  والشبان  المراهقين  طب 
أبناءهم  بأن  يعتقدون  الذين  اآلباء  يطلب  بأن  فرانسيسكو 
سلوكهم  وفي  ألنفسهم  رؤيتهم  في  مشكالت  يعانون 

المتعلق بالطعام، المساعدة من المتخصصين.

شعر الحكمة

تشديدات جديدة من »يوتيوب« للتصدي للمضايقات

شركة »هواوي« تقدم هاتفًا ذكيًا من دون »غوغل«

شددت  أدائها،  لتحسين  خطوة  في 
للشتائم  التصدي  في  قواعدها  »يوتيوب« 
على  والمضايقات  الشخصية  والتهديدات 
المجموعة  هذه  رئيس  نائب  وقال  شبكتها، 
بيان  في  هالبرين  مات  لـ»غوغل«  التابعة 
اليوم  بعد  نسمح  »لن  اإلنترنت:  عبر  نشر 
األشخاص  تهين  التي  السيئة  بالمضامين 
مثل  الشخصية،  خصائصهم  أساس  على 
مضيفًا:  الجنسي«،  والميل  والجنس  العـرق 
األفراد،  من  الجميع،  على  يسري  »هذا 
والمسؤولين  المحتوى  صانعي  على  كما 

السياسيين«.
سائر  غرار  على  »يوتيوب«  واجهت 
انتقادات  الكبرى،  االجتماعية  المنصات 
للمضامين  التصدي  في  التلكؤ  بسبب 
ينشرها مستخدموها، ووظفت  التي  السلبية 

»غوغل« استثمارات طائلة منذ 2017 لتعزيز 
والمضامين  الفيديوهات  هذه  رصد  مسار 
األنظمة  من  مزيج  مع  وسحبها،  اإلشكالية 
اآللية )كالذكاء الصناعي( والموارد البشرية.

وجرى التركيز حتى اليوم على المضامين 
المروجة  والصور  الكراهية  إلى  الداعية 
على  تنطوي  التي  والتعليقات  لإلرهاب 
استغالل جنسي لألطفال. وأدت هذه التدابير 
والتهديدات،  الشتائم  الكثير من  إلى سحب 
غير أن »يوتيوب« قررت تشديد تشريعاتها.

فصاعدًا،  اآلن  »من  هالبرين:  مات  وقال 
الصريحة  غير  أو  المبطنة  التهديدات  باتت 
ممنوعة بالقدر عينه كالتهديدات الصريحة«.

يشمل  األمر  »هذا  أن  إلى  وأشار 
للعنف  محاكاة  على  تنطوي  التي  المضامين 
عن  تتحدث  التي  العبارات  أو  ما  فرد  تجاه 

تاليًا  إمكان ممارسة عنف جسدي«. وسيمنع 
على سبيل المثال استخدام سالح مع التحدث 
عن شخص ما أو وضع وجه أحدهم على لعبة 

فيديو عنيفة.
سلسلة  اتخاذ  »يوتيوب«  تعتزم  كما 
تنتهك  التي  القنوات  بحق  عقابية  تدابير 
المضادة  السلوك  قواعد  متكررة  بصورة 
منعها  يشمل  بما  اإللكترونية،  للمضايقات 
مضامينها،  وإلغاء  إيرادات  تحقيق  من 
ويسري التشديد في القواعد على التعليقات 
سحبت  أنها  إلى  المنصة  وأشارت  أيضًا. 
الثالث  الربع  في  تعليق  مليون   16 أكثر من 
متعلقة  ألسباب  خصوصًا  العام،  هذا  من 

بالمضايقات.
وبنتيجة ذلك، »من المتوقع أن يزيد هذا 

الرقم في األرباع التالية«، وفق »يوتيوب«.

الذكي  الهاتف  »هواوي«  شركة  قدمت 
من  فريد  هاتف  وهو   »Mate 30 Pro«
ولكن  »أندرويد«،  بنظام  يعمل  إذ  نوعه، 
مثل  المعروفة  »غوغل«  خدمات  دون  من 
تفرض  حيث   ،»Gmail« اإللكتروني  البريد 
»هواوي«  شركة  على  األميركية  العقوبات 
تطبيق  دون  الجديدة  هواتفها  بيع 
منصة  أو   »Google« خرائط  أو   »GMail«
التطبيقات »Play Store«، وبالنسبة لبعض 
مباشرة  بدائل  هناك   ،  »Google« خدمات 
من »هواوي«، بينما يحتاج البعض اآلخر إلى 

اللجوء إلى خدمات من شركات أخرى.
في   »Mate 30 Pro« جهاز  ويرحب 
التسجيل  الجديد بطلب  البداية بمستخدمه 
 ،»Huawei ID«هواوي هوية  باستخدام 
وتشمل  »غوغل«،  لحساب  بديل  وهي 
الذي   ،»Gallery«تطبيق »هواوي«  بدائل 
 ،»Play »غوغل  تطبيقات  منصة  محل  يحل 
عبر  الصور  لتخزين   »Cloud« وهواوي 
اإلنترنت، وهواوي »Health« لجمع ومزامنة 
لشراء  هواوي  ومتجر  الصحية،  المعلومات 

منتجات المؤسسة.
المقترحة«  »التطبيقات  قائمة  وتبدو 
فيها  يتم  مرة  أول  في  التلقائي  للتثبيت 

 »Gallery« تطبيق  إلى  الدخول  تسجيل 
تطبيقان  ومنها  الشيء،  بعض  عشوائية 
للطقس  وتطبيق  الراديو  إلى  لالستماع 
اإللكتروني  البريد  وتطبيق  سوليتير  ولعبة 

.»GMX«
تطبيق  في  األساسية  المشكلة  وتكمن 
 Mate« هاتف  تشغيل  بدء  عند   »Gallery«
مجموعة  توافر  عدم  في  الجديد،   »30 Pro
و»إنستغرام«  »فيسبوك«  مثل  تطبيقات 
يقع  ذلك  وبعد  و»ماسنجر«،  و»واتساب« 

الخرائط،  المستخدم في حيرة حول تطبيق 
الذي يتعين تحميله على الجهاز.

 »Candy Crush« وال يمكن تنزيل لعبة
التطبيق  تحميل  يمكن  ولكن  الشهيرة، 
عالوة   ،»Candy Crush Mania« الشبيه 
الموسيقى  بث  خدمات  توافر  عدم  على 
هناك  لكن   ،»Music« وأبل  »سبوتيفاي« 
اإلنترنت »Amazon و تطبيقات من متاجر 
األسعار  عن  البحث  ومحرك   ،»About You
.»Cewe«وتطبيق طباعة الصور »Idealo«

الهاتف  فإن  بالتجهيزات  يتعلق  وفيما 
هواوي  معالج  يضم   »Mate 30 Pro«
القائمة  للتطبيقات  »Kirin 990« مع معالج 
على أساس الذكاء الصناعي، ويتمتع الهاتف 
بنظام كاميرا معدل، مع عديد المستشعرات 
الفيديو  وكاميرا  للصور  مثالي  لتسجيل 

بمعدل 7680 إطارًا في الثانية.
المفقودة  التطبيقات  التخلي عن  يتم  وال 
للمالكين  األقل  على  نهائي،  بشكل 
فال  الذكية،  »هواوي«  لهواتف  السابقين 
المعتادة  التطبيقات  تثبيت  باإلمكان  يزال 
وظيفة  عبر  الجديدة  »هواوي«  أجهزة  على 
االستنساخ ببساطة عند إعداد الجهاز الجديد 

لنقل نسخة من هاتف »هواوي« السابق.

● طفل يحمل ملصق توعية حول »اإلنفلونزا« في مدينة درنة 

رونالدو،  البرتغالي كريستيانو  للنجم  فيديو  حقق مقطع 
مليون   1.5 من  أكثر  مارتينا،  آالنا  ابنته  يداعب  وهو 
األشهر  الفيديو  موقع  على  ساعة  غضون  في  مشاهدة 

»يوتيوب«.
في  العب  وأفضل  اإليطالي  اليوفنوتس  نجم  وكتب 

»كيف  فيه:  جاء  الفيديو  مقطع  على  تعليقا  مرات   5 العالم 
ال يمكنني الوقوع في حب األميرة الحلوة؟«، في إشارة إلى 
ابنته. وتفاعل عشاق رونالدو بشكل كبير مع الفيديو الذي 
نشره الدون عبر حسابه في موقع »فيسبوك«، حيث حصد 

آالف من نقرات اإلعجاب والتعليقات.

فيديو لرونالدو يحقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خالل ساعة

وسائل التواصل االجتماعي تسبب 
»اضطرابات األكل« للمراهقني

#هشـتاغ

في  نوتردام،  كاتدرائية  حريق  أن  »تويتر«  أعلنت 
من  عدد  أكبر  استقطب  الذي  الحدث  هو  باريس، 
وتصدر   ،2019 العام  التغريدات  خدمة  عبر  التعليقات 
وسم »#نوتردام« ترتيب الهاشتاغ المرتبطة بأحداث 
الساعة األكثر استخدامًا هذه السنة في العالم، على ما 
قالت خدمة »تويتر« من دون أن تورد أي أرقام، وحلت 
في  الجديدة  اإلمبراطورية  الحقبة  الثانية  المرتبة  في 
اليابان »ريوا« والتظاهرات في فنزويال، وفق ما نشرت 

وكالة »فرانس برس«.
وكان حريق شب في 15 أبريل في السقيفة الخشبية 
لكاتدرائية نوتردام في باريس، وهو من أكثر األماكن 
سهم  وانهار  أوروبا.  في  للزوار  استقطابًا  العالم  في 
الصرح، فيما تحول جزء كبير من السقف إلى رماد، مما 

أثار موجة من التعاطف الدولي.

بخدمة  جديدة  وظيفة  إطالق  »غوغل«  شركة  أعلنت 
إمكانية  للمستخدم  تتيح  ميل«  »جي  اإللكتروني  البريد 
إعادة  عن  بداًل  كمرفقات  اإللكترونية  الرسائل  إرسال 
الرسائل  بنسخ  الجديدة  الوظيفة  تقوم  حيث  توجيهها، 
وتظهر  توجيهها،  إعادة  عن  بداًل  مرفق،  في  اإللكترونية 

أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في 
حول  تدور  رسائل  عدة  إرسال 

موضوع معين.
»غوغل«  شركة  وتوفر 
إلرسال  إمكانات  عدة 
اإللكترونية  الرسائل 
يمكن  حيث  كمرفقات، 

مجموعة  تحديد  للمستخدم 
البريد  في  الرسائل  من 

الرسالة  إلى  نقلها  ويتم  الوارد، 
واإلفالت  السحب  وظيفة  عن طريق  الجديدة  اإللكترونية 
وعندئذٍ  للفأرة،  األيمن  الزر  بواسطة   »Drag & Drop«

تظهر الرسائل اإللكترونية بشكل منفصل كمرفقات.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحديد الوظيفة 
النقاط  ثالثية  األيقونة  على  النقر  خالل  من  الجديدة 
وتحديد بند القائمة »إعادة التوجيه كمرفق«، وذلك من 

أجل إرسال رسالة إلكترونية أو أكثر كمرفق.
 »Gmail« خدمة  أن  إلى  األميركية  الشركة  وأشارت 
 »eml« ملف  إلى  اإللكترونية  الرسالة  بتحويل  تقوم 
 25 الرسالة  تجاوز حجم  وإذا  إرسالها كمرفق،  يتم  عندما 
»غوغل  خدمة  طريق  عن  إرسالها  يتم  فإنه  ميغابايت، 
في  الموجودة  الرسالة  تنفتح  عليها  النقر  وعند  درايف«، 
إدراج  للمستخدم  ويمكن  جديدة،  نافذة  في  المرفقات 

الكثير من الرسائل اإللكترونية حسب الرغبة.

معلومات  تضم  صلبة  أقراص  سرقة  »فيسبوك«  أعلنت 
كثيرة عن موظفيها، موضحة أنها سرقت من سيارة في 
على  دليل  أي  هناك  »ليس  »فيسبوك«:  وقالت  نوفمبر. 
سوء استخدام للمعلومات، ونعتقد بأن هذه جريمة سرقة 
عادية وليست محاولة لسرقة معلومات تخص الموظفين، 
الحاليين  فيسبوك  موظفي  على  الحادث  هذا  ويؤثر 

والسابقين فقط وال يطال بيانات مستخدمي الموقع«.
الصلبة  األقراص  وتضم 

حسابات  وأرقام  أسماء 
وبيانات  مصرفية 

لنحو  أخرى  شخصية 
29 ألف شخص، كانوا 
الرواتب  جدول  على 
في  لـ»فيسبوك« 
المتحدة  الواليات 

وفقًا  الماضي،  العام 
التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًا لها مؤكدة  الشركة  لهذه 
الماليين  الموظفين  أحد  وكان  لـ»بلومبرغ«.  تقريرًا 
تكون  أن  المفترض  من  يكن  ولم  السيارة،  يستخدم 
وكانت  الشركة.  مبنى  من  ُأخرجت  الصلبة  األقراص 
موضوعة في حقيبة تركها العامل في السيارة، وفقًا لناطق 
الحذر  »بدافع  »فيسبوك«:  أوضحت  التي  الشركة،  باسم 
الذين  والسابقين  الحاليين  الموظفين  أبلغنا  الشديد، 
نعتقد بأن معلوماتهم كانت مخزنة على األقراص باألمر«، 
الحادث.  في  تحقق  التي  الشرطة  مع  تعمل  أنها  مضيفة 
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراء تأديبي بحق الموظف من 

دون تقديم تفاصيل إضافية.

»فيسبوك« تعلن سرقة 
بيانات تخص موظفيها

»تويتر« تكشف أهم 
تغريدات 2019

»غوغل« تكشف وظيفة 
مفيدة في خدمة »جي ميل«

المدني من نشطاء وصحفيين  المجتمع  ونشطاء  المدونيين  عدد من  أطلق 
الصحفي  مع  للتضامن  »# الحرية_لرضا_فحيل_البوم «  هشتاغ  وحقوقيين 
الذي  المستقل،  لإلعالم  الليبية  المنظمة  رئيس  البوم  فحيل  رضا  الليبي، 
الماضي، قادمأ  السبت  الدولي،  إلى مطار معيتيقة  اعتقاله فور وصوله  جرى 

من تونس على متن الخطوط الجوية األفريقية في تمام الساعة 11 ليال.
االختصاص  ذات  الجهات  وحقوقيون،  وصحفيون  نشطاء  وطــالــب 
رضا  والصحفي  الحقوقي  الناشط  احتجاز  مكان  بكشف  طرابلس،  بالعاصمة 
دون  فورا  وإطالقه  المستقل،  لإلعالم  الليبية  المنظمة  رئيس  البوم،  فحيل 
الدفاع  مجال  في  ناشط  البوم  فحيل  الهادي  رضا  أن  يذكر  شرط.  أو  قيد 
الصحافة  مجال  في  جوائز  نال  الكراهية،  خطاب  ورصد  اإلنسان،  حقوق  عن 
الكيميائية،  الهندسة  قسم  في  التدريس  هيئة  عضو  وهو  االستقصائية. 

الزاوية. بجامعة 

مستخدميها  وجود  أماكن  بشأن  المعلومات  تجمع  بأنها  »فيسبوك«  أقرت 
بصورة مستمرة حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد التموضع، معللة ذلك 

بدواٍع أمنية وغايات الترويج اإلعالني. 
الشيوخ  مجلس  في  عضوين  إلى  موجهة  رسالة  في  المجموعة  وقالت 
األميركي في 12 ديسمبر ونشرت على »تويتر«، الثالثاء، »حتى في حال عدم 
المستخدمين  موقع  تحديد  فيسبوك  إمكان  في  التموضع،  بيانات  تشغيل 
أنشطتهم  طريق  عن  يقدمونها  التي  المعلومات  على  باالعتماد  جزئيًا 

واتصاالتهم بمختلف خدماتنا«.
ووجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي 
نحو شهر  قبل  االجتماعي  التواصل  العمالقة في مجال  المجموعة  إلى  رسالة 

لمطالبتها بالكشف عن طريق جمعها هذا النوع من البيانات.
أقرت قانونًا بشأن حماية  المتحدة، وحدها والية كاليفورنيا  الواليات  وفي 
خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية. ويطالب مسؤولون كثر بإقرار 

قانون فدرالي في هذا الشأن.
أنواع شتى  بيانات شخصية من  الرائدة عالميًا  الشبكة االجتماعية  وتجمع 
»إنستغرام«  اإللكترونية  منصاتها  من  ألي  يوميًا  مستهلك  مليار   2.2 لنحو 

و»ماسنجر« و»واتساب« و»فيسبوك«.

النجم »كيانو ريفز« يعود 
بفيلمني في اليوم نفسه

البارح منامي جاب سمح الطلة
البـارح منـامي جابك

عاتبتني ياللي لذيذ اعتابك
وصارحتني بغيبتك واسبابك

وصحيت ولقيته سراب شرابك

تمنيت يومي نوم كّلـه كّلـه
ناديت لكن ما سمعت جوابك

وحلفت لو بنموت ما نتخّلـى
وفرشتلك حضني رقدت ف ظّلـه

عطشان منّـك ما روتني بّلـة

● كريس كونز
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بالتزامن مع لقاءات متسارعة لفرقاء 
األزمة الليبية، في عواصم مختلفة، 

ومع تجدد االقتتال األهلي، عادت من 
جديد، الدعوات الدولية لمنع تصعيد الحرب في 

ليبيا، إلى واجهة األخبار، بعد نحو أسبوع من 
إعالن قائد الجيش المشير خليفة حفتر ما وصفه 

بـ»ساعة الصفر« لكل الوحدات في طرابلس.
وخالل مكالمة هاتفية جمعتهما اإلثنين 

الماضي، اتفقت المستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل، والرئيس الروسي فالديمير بوتين، 

على أهمية »منع التصعيد في ليبيا« وضرورة 
»استئناف الحوار السلمي«، وذلك حسب بيان 

نسبته »روسيا اليوم« إلى الرئاسة الروسية 
»الكرملين«. وأكد بوتين للمستشارة ميركل، أن 
روسيا تدعم مبادرة السالم التي تقترحها ألمانيا 
من أجل إنهاء الحرب األهلية في ليبيا، واستعداد 

بالده لدعم الجهود األلمانية وجهود األمم 
المتحدة للوساطة في الصراع الليبي، وفق ما 

نقلته »دويتشه فيله« عن بيان »الكرملين«. كما 
أوضح الرئيس الروسي أنه من المهم أال يزداد 

الوضع في ليبيا تفاقما، وأن تستأنف األطراف 
المعنية حوارا سلميا إلنهاء النزاع فيما بينها.

روسيا وألمانيا في صدارة »دعاة السالم«..

تأجيج »حرب العاصمة« يجدد دعوات دولية الستئناف »الحوار السلمي«
أول من أمس  الكرملين،  أعلن  السياق نفسه،  وفي 
الثالثاء، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان »سيناقشان خطط تركيا 
المعترف  الوفاق  حكومة  إلى  عسكري  دعم  لتقديم 
بها دوليا، عندما يلتقيان في يناير المقبل«، حسب 
الناطق  عن  الوكالة  ونقلت  »رويترز«.  األنباء  وكالة 
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إن موسكو 
إيجاد حلول لألزمة  تدعم أي جهود دولية من أجل 

الليبية.

ال حل عسكريا
الليبية«،  لألزمة  عسكريا  حل  »ال  أنه  تأكيده  ومع 
جدد وزير الخارجية اإليطالي، لويغي دي مايو، »دعم 
تحقيق  رئيسها في  الوفاق، وجهود  إيطاليا حكومة 
بالده  تأييد  عن  وعبر  ليبيا«،  في  واالستقرار  األمن 
»جهود المبعوث األممي غسان سالمة، للعودة إلى 
رئيس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  السياسي«.  المسار 
الدبلوماسية اإليطالية مع رئيس المجلس الرئاسي 
بحكومة الوفاق، فائز السراج، الثالثاء، بمقر المجلس 
محمد  الخارجية  وزير  بحضور  طرابلس،  بالعاصمة 
األوروبي  االتحاد  لدى  ليبيا  وسفير  سيالة،  الطاهر 
حافظ قدور، حسب بيان منشور على صفحة المكتب 

اإلعالمي للمجلس الرئاسي على موقع »فيسبوك«.
البيان إلى أن وزير الخارجية اإليطالي عبر  وأشار 
المقبل  برلين  مؤتمر  يحقق  أن  في  بالده  أمل  عن 

»توافقا بين كل الدول المهتمة بالشأن الليبي«.
ومن جانبه، أشاد السراج بـ»دعم إيطاليا حكومة 
الراهنة«،  األزمة  ليبيا  تخطي  على  وعملها  الوفاق، 
تجرى  التي  »الترتيبات  الحكومة  متابعة  إلى  ولفت 
لعقد مؤتمر برلين«، وشدد على ضرورة »دعوة كل 
الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي 

إقصاء«، حسب البيان.
وعلى الجانب اآلخر، قالت وكالة األنباء اإليطالية 
التقى  مايو،  دي  لويجي  الخارجية،  وزير  إن  »آكي« 
للجيش،  العام  القائد  الثالثاء،  من  سابق  وقت  في 
ليبيا  إلى  خاطفة  زيارة  خالل  حفتر،  خليفة  المشير 
الوفاق  حكومة  مقر  طرابلس  بالعاصمة  بدأها 
ليبيا،  لدى  هولندا  سفير  قال  وبالمثل،  الوطني. 
الرس تومرز، إنه »عقد لقاءات جيدة« مع مسؤولين 
مؤتمر  حول  المناقشات  لدعم  الوفاق؛  حكومة  في 
برلين، والمحادثات بين الليبيين، كما تناول مسألة 
احترام حقوق اإلنسان. وأوضح تومرز أن زيارته إلى 
طرابلس،  في  خصوصا  المجتمع،  لدعم  جاءت  ليبيا 

معقبا: »سأرجع قريبا«، حسب تدوينته على حسابه 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخصي 

الثالثاء.

لقاءات متنوعة
متنوعة  لقاءات  الماضية  القليلة  األيــام  وشهدت 
لقيادات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس 

النواب الليبي.
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  والتقى 
األممي  المبعوث  القاهرة،  في  إقامته  بمقر  صالح، 
إلى ليبيا غسان سالمة، لبحث »آخر تطورات األوضاع 
السياسي(  )االتفاق  وأكد عقيلة »فقدان  ليبيا«.  في 
منها  ينفذ  لم  بنوده  أن  باعتبار  قانونية  قيمة  ألي 
أي شيء، واستمراره لهذه المدة الطويلة بالمخالفة 
لالتفاق السياسي نفسه«، حسب بيان نشره مجلس 

النواب، اإلثنين عبر صفحته على موقع »فيسبوك«.
المجتمع  البيان، تعجب عقيلة من تمسك  ووفق 
الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي »رغم أنه قد 
السياسي«، كما تساءل  االتفاق  إبرام  تم عزله قبل 
الرئيس  تهديدات  من  المتحدة  األمم  »موقف  عن 
التركي بالتدخل العسكري في ليبيا«. وطالب رئيس 
مجلس النواب البعثة األممية باتخاذ إجراءات سريعة 
لـ»إبعاد فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي 
بالتساوي  الليبيين  بين  الثروة  توزيع  وضمان 
واالستماع لهم واحترام إرادتهم في برلين وغيرها، 
الموقع  السياسي  االتفاق  ما حصل في  تكرار  وعدم 

في الصخيرات«، حسب البيان.
وفي وقت سابق، من األسبوع الجاري، وجه صالح، 
األوضاع  مستجدات  »آخر  بشأن  الليبيين  إلى  كلمة 
في البالد«، قائال إن »القوات المسلحة«، في إشارة 
لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، »ال 
تسعى إال لفرض األمن واالستقرار وحماية المقدرات 
طرابلس،  أطراف  على  حربها  خالل  من  والحدود«، 
للغة  وال  الحسابات  لتصفية  وال  لالنتقام  »ال  قائال: 

التخوين وخطاب الكراهية والنزاعات الجهوية«.
موقع  بثها  التي  كلمته  خــالل  صالح،  وتابع 
مجلس النواب الليبي، األحد الماضي: »حان الوقت 
دولة  متحضرة،  مدنية  دولة  بناء  على  الشمل  للم 
الدستور والمؤسسات وسيادة القانون، دولة العدل 
»الوقوف  إلى  طرابلس  سكان  داعيا  والمساواة«، 

بجانب قواتهم المسلحة وااللتحاق بطالئعها«.
قواتنا  إكمال  »فور  النواب  مجلس  أن  وأوضــح 
مهامها في تطهير العاصمة«، سيباشر في تشكيل 
حكومة وطنية ممثلة من األقاليم الثالث قادرة على 
المواطن  يعانيها  التي  المعيشية  األزمــات  حلحلة 
مؤسسات  توحيد  أولوياتها  أهم  يكون  الليبي، 
اختفاء  لمشكلة  سريعة  معالجات  وإيجاد  الدولة 
الغذائية  السلع  ارتفاع  من  والحد  المالية  السيولة 
وتيسير  والوقود  والكهرباء  واألدوية  العالج  وتوفير 
بالمهجرين  واالهــتــمــام  الكريمة  الحياة  سبل 
والنازحين، وفق قوله. وأضاف أن المجلس سيباشر 
وتعديل  الوطنية  المصالحة  وعقد  رعاية  أيضا 

اإلعالن الدستوري وتشكيل لجنة من فقهاء القانون 
دستور  لصياغة  والمثقفين  والمفكرين  الدستوري 
للبالد في فترة وجيزة، بعيدا عن أي توجهات فكرية 
أن  مضيفا  بعينها«،  جماعات  »تخص  سياسية  أو 
الدستور سيلبي »رغباتكم وطموحاتكم يضمن لكم 
ولألجيال القادمة الحرية والكرامة«. وواصل أنه بعد 
صياغة الدستور سيتم الشروع في تنظيم انتخابات 
إرادتكم  رئاسية »تعبرون من خاللها عن  برلمانية 

الحرة بإشراف دولي«.
»الــدول  سماها  ما  كلمته  خــالل  صالح،  ودعــا 
الليبي  الشعب  لمساندة  والشقيقة«  الصديقة 
المسلحة  والــقــوات  المنتخب  الــنــواب  و»مجلس 
لها  »سيكون  المساندة  هذه  أن  مضيفا  الليبية«، 
األثر الطيب في أذهان الليبيين جيال بعد جيل«. كما 
والجامعة  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  دعا 
األوضاع  حقيقة  »لتفهم  األفريقي  واالتحاد  العربية 
والوقوف  التاريخية  مسؤولياتهم  وتحمل  ليبيا  في 
حسب  واالستقرار«،  السالم  ينشد  شعب  بجانب 
علي  الدكتور  المصري  نظيره  صالح  والتقى  قوله. 
مشاركته  هامش  على  الماضي،  السبت  عبدالعال، 
الشيخ  شــرم  مدينة  في  العالم  شباب  بمنتدى 

المصرية.
النواب  مجلس  ــدره  أصـ رسمي  بيان  ووفــق 
في  األوضاع  مصر  »تفهم  عبدالعال  أكد  المصري، 
الجسم  الليبي  النواب  مجلس  مصر  واعتبار  ليبيا، 
وشدد  الليبي«.  للشعب  الممثل  الوحيد  الشرعي 

عبد العال -وفق البيان نفسه- على »دعم ومساندة 
العربية  المسلحة  القوات  المصري  النواب  مجلس 

الليبية في حربها ضد اإلرهاب«.
شكره  »بالغ  عن  صالح  عقيلة  أعرب  جانبه،  من 
الداعم  المصري  النواب  مجلس  لموقف  وتقديره 
وقال:  المسلحة«.  وقواته  الليبي  النواب  لمجلس 
مواجهة  في  الليبي  الشعب  مع  وقوفكم  »نقدر 
التي  الهيمنة  ومــحــاوالت  والــمــؤامــرات  اإلرهـــاب 
تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول 
أكد  كما  الخبيثة«.  المشاريع  لهذه  وداعمة  طامعة 
»ثقته في مصر قيادة وشعبا«، وأعرب عن »تطلعه 
إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري اإلقليمي إلقناع 
بالمجلس  االعتراف  جدوى  بعدم  الدولي  المجتمع 

الرئاسي وحكومة الوفاق«.

بين الدوحة وإسطنبول
الرئاسي  المجلس  رئيس  بحث  المقابل،  وفــي 
لحكومة الوفاق فائز السراج، األحد الماضي، مع أمير 
ومستجدات  تطورات  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  قطر 

الوضع السياسي واألمني في ليبيا.
وخالل اللقاء، جدد أمير قطر »دعم بالده حكومة 
الوفاق وجهود السراج لتحقيق األمن واالستقرار في 
ليبيا«، وأكد أن »قطر ستضاعف العمل من أجل أن 
تتجاوز ليبيا األزمة التي تمر بها«، وأبدى »االستعداد 
لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق في المجالين 
األمني واالقتصادي«، حسب بيان منشور على صفحة 

بدوره،  »فيسبوك«.  موقع  على  الرئاسي  المجلس 
مستجدات  على  تميم  األمير  السراج،  فائز  أطلع 
الوضع السياسي واألمني، وتداعيات »العدوان على 
العاصمة طرابلس«، وأكد عمل حكومة الوفاق على 
االقتصاد  عجلة  وتحريك  واالستقرار  األمن  »إرساء 

بالتوازي مع التصدي للعدوان«، حسب البيان.
وزير  حضره  الذي  االجتماع  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيالة،  الطاهر  محمد  الوفاق،  بحكومة  الخارجية 
ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  القطري  ونظيره 
اتفق  حيث  برلين،  مؤتمر  عقد  ترتيبات  إلى  تطرق 
المعنية  الــدول  كل  دعوة  »ضــرورة  على  الجانبان 
بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء«. وكان 
في  للمشاركة  قطر  في  وجوده  خالل  التقى  السراج 
بن  عبداهلل  القطري،  الوزراء  رئيس  الدوحة،  منتدى 
بن  محمد  القطري  الخارجية  ووزير  ثاني،  آل  ناصر 
األوضاع  مستجدات  لبحث  ثاني؛  آل  عبدالرحمن 
وسبل  الطرفين  بين  الثنائية  والعالقات  ليبيا،  في 

تطويرها.
وبعد عشرين يوما من توقيع مذكرتي تفاهم في 
المجالين األمني والبحري بينهما، بحث السراج في 
إردوغان،  رجب طيب  التركي  الرئيس  مع  إسطنبول 
لمذكرتي  التنفيذي  »البرنامج  الماضي  ــد  األح
اإلعالمي  المكتب  وآليات تفعيلهما«. وقال  التفاهم 
األوضاع  مستجدات  »تناول  االجتماع  إن  للسراج 
بين  واالقتصادي  األمني  التعاون  وآفاق  ليبيا،  في 
البلدين الصديقين«. وأشار إلى أن الرئيس التركي 
الوطني«، مشيدا  الوفاق  بالده حكومة  دعم  »جدد 
بـ»تضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة 
الليبية وعن مدنية الدولة«. ولفت المكتب اإلعالمي 
تركيا  لموقف  تقديره  عن  »عبر  السراج  أن  إلى 
على  والحريص  طرابلس،  على  لالعتداء  الرافض 

عودة االستقرار إلى ليبيا«.
كانت حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، 
والعشرين  السابع  في  تفاهم  مذكرتي  وقعتا  قد 
الماضي؛ أوالهما تتعلق بـ»الصالحيات  من نوفمبر 
األمني«.  »التعاون  والثانية تحمل عنوان  البحرية«، 
وإقليميا  محليا  االنتقادات  من  موجة  االتفاق  وأثار 
عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  رفض  حيث  ودوليا، 
لإلعالن  »مخالفة  واعتبرها  الــمــذكــرة،  صــالــح، 

الدستوري واالتفاق السياسي«. 
في  وقبرص،  واليونان  مصر  رفضتها  كما 
من  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث  حذر  حين 
»االتهامات  إن  وقال  التفاهم  مذكرتي  تداعيات 
من  كان  اجتماعا،  تهدد  االتفاق،  أثارها  التي 
برلين  مؤتمر  لعقد  الطريق  يمهد  أن  المفترض 

المقبل«. يناير  أوائل 

<  أجنيال ميركل < فالدميير بوتني

 الوسط - إسماعيل األشول

جريدة روسية تحذر من سيناريو مواجهة بني أنقرة وموسكو في ليبيا
أميني الوسط: عبدالرحمن   - الجزائر 

يدعو  ما  كل  هناك  إن  ــد،  األح روســيــة،  جريدة  قالت 
والتركية  األميركية  الحربية  السفن  بعض  بأن  لالعتقاد 
الحتواء  محددة  غير  لفترة  المتوسط  البحر  في  ستبقى 
بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  بعد  المنطقة،  في  التصعيد 
سيناريو  من  محذرة  الوطني،  الوفاق  وحكومة  أنقرة 
وتلفت  الليبية.  األراضــي  على  روسية  تركية  مواجهة 
الخالفات  بقاء  إلى  الروسية  جازيتا«  »نيزافيسمايا  جريدة 
وسورية  ليبيا  في  النزاعات  حول  وأنقرة  موسكو  بين 
إجــراء  من  المتحدة  الــواليــات  استفادت  فقد  قائمة، 
المتوسط،  البحر  شرق  في  تركيا  مع  مشتركة  تدريبات 
تهديدات  من  الرغم  على  التدريبات  ــراء  إج تم  وقــد 
»إس  بسبب صفقة  أنقرة  على  عقوبات  بفرض  واشنطن 
القوات  طرد  احتمال  بشأن  تركيا  وتصريحات   »400

الجوية. إنجرليك  قاعدة  من  األميركية 

واشنطن تحول موقف 
من  واشنطن  موقف  بتحول  التطورات  الجريدة  وتربط 
أطراف الصراع في ليبيا بعدما أجرت في األسابيع األخيرة، 
وقائد  الوطني  الوفاق  حكومة  ممثلي  مع  محادثات 
اقتحام  أعلن عن قرب  الذي  الوطني خليفة حفتر،  الجيش 
الواليات  من  كل  اتهام  إلى  مشيرة  الليبية،  العاصمة 

المتحدة وتركيا، روسيا بدعم حفتر، حسب قولها.
من  »ليس  نتكاشيف:  يوري  العسكري  الخبير  وقال 
وتركيا  الوطني  الوفاق  حكومة  قادة  أن  لروسيا  الجيد 
حيث  االقتصادية،  البحرية  المناطق  احتكارهم  أعلنوا 

الغاز«. احتياطات كبيرة من  تتركز 
لقد  أيضا.  ذلك  من  األخرى  الدول  تستفيد  »ال  وتابع: 
تتخذ  التي  الحكومة  مع  عالقاتها  بالفعل  اليونان  قطعت 
كما  الوطني،  الجيش  ودعمت  لها  مقرا  طرابلس  من 
خصومه  قبل  من  الموقعة  باالتفاقات  حفتر  يعترف  ال 
لدعم  األسباب  كل  روسيا  لدى  لذلك  األتراك،  وحلفائهم 

عن  يختلف  ليبيا  في  »القتال  بقوله:  بارمين  وفسر 
دون  بطائرات  هجمات  شن  يتم  إذ  سورية،  في  القتال 
طيار من أجل خلق الفوضى والسماح للطرف الذي يمتلك 
تلك الطائرات باالستيالء على منطقة ما«، مشيرا إلى أن 
في  للقوات  حاسم  دور  وجود  عدم  وراء  السبب  هو  »هذا 

الليبي«. الصراع 

اقتراح للعمل المشترك
أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وصرح 
السبت، على هامش مشاركته في النسخة الـ19 لـ»منتدى 
للعمل  روسيا  اقتراح  على  وافقت  أنقرة  أن  الــدوحــة« 
»ال  أنه  مؤكدا  ليبيا.  في  األهلية  الحرب  إلنهاء  المشترك 
لكن  وتركيا،  روسيا  بين  تنافس  مناطق  ليبيا  وال  سورية 
تشاووش  وأضاف  الملفين«.  في  مهم  العب  البلدين  كال 
اقترح  بوتين  فالديمير  الروسي  »الرئيس  إن  قائال  أوغلو 
ذلك  على  وافقنا  ونحن  ليبيا،  في  مشترك  بشكل  العمل 

فورا«.
والتركي  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسان  وكان 
اتصال  في  الليبية  األزمــة  بحثا  ــان،  إردوغ طيب  رجب 
يزور  أن  وينتظر  الماضي.  األربعاء  بينهما،  هاتفي 
إردوغــان  أن  غير  المقبل،  يناير   8 في  تركيا  بوتين 
لقاء  هناك  يكون  أن  احتمال  إلى  له  تصريحات  في  لمح 
إلى  ليبيا  في  الوضع  لبحث  التاريخ  هذا  قبل  بينهما 
الخارجية  وزير  نائب  قال  السياق  وفي  سورية.  جانب 
كانت  ليبيا  في  األوضاع  إن  غروشكو،  ألكسندر  الروسي 
مؤكدا  وتركيا،  روسيا  بين  الجارية  االتصاالت  محور 
وأكد  الليبية.  األزمــة  حول  تفاهم  نقاط  عن  بحثهما 
إلى  األممي  المبعوث  بجهود  ترحب  روسيا  أن  غروشكو 
الليبية،  األطــراف  بين  للتوسط  سالمة،  غسان  ليبيا 
أن  يجب  المشكلة  أن  يدركون  الجميع  أن  إلى  مشيرا 
عن  األطراف،  جميع  بمشاركة  أنفسهم،  الليبيون  يحلها 

التفاوض. طريق 

بعد لقائه رئيس الكونغو

موسى فقي: األوضاع في ليبيا خطيرة
رئيس  لقاء  بعد  فقي،  موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  قال 
»خطر«،  ليبيا  في  الحالي  الوضع  إن  نغيسو،  ساسو  دنيس  الكونغو 

مؤكدً أن الوقت حان التخاذ مزيد من إجراءات التهدئة.
اإلثنين  برازافيل،  الكونغولية  بالعاصمة  تصريحات  في  فقي  وتابع 
الماضي: »بعد ثماني سنوات من وجود بعثة لألمم المتحدة في ليبيا، 
األوضاع«،  ساءت  فقد  ذلك  من  العكس  على  بل  الوضع،  يتحسن  لم 
من  المزيد  واتخاذ  لتقييمه  حان  قد  الوقت  أن  »أعتقد  مستطردا: 

اإلجراءات«.
األفريقي،  للمسؤول  ووفــقــا 
معسكر  على  األخير  الهجوم  فإن 
 71 الذي خلف  النيجر،  للجيش في 
قتيال، هو إحدى عواقب األزمة في 
انعكاسات  إلى  أشار  وبعدما  ليبيا. 
طرابلس  العاصمة  فــي  الــحــرب 
النيجر،  في  األخير  الوضع  على 
االتحاد  تهميش  من  مجددا  شكا 
للبحث  لجنة  الذي شكل  األفريقي، 
وأكمل  الليبية.  للمسألة  حل  عن 
الحاجة  على  أصررنا  »لقد  فقي: 
األمــم  بين  مشترك  عمل  ــى  إل
المتحدة واالتحاد األفريقي وجميع 
لم  مــا  وهــو  ــن،  اآلخــري الشركاء 

الوضع  أن  أعتقد أن هذا األمر يستحق اهتماما خاصا«. وأعلن  يتحقق. 
وحكومات  دول  رؤساء  مناقشات  قلب  في  سيكون  والساحل  ليبيا  في 
موضوع  حول  ستعقد  التي  المقبلة،  األفريقي  االتحاد  قمة  في  القارة 
السالم وإسكات صوت األسلحة. وقبل أيام كشف رئيس تشاد، إدريس 
ديبي، عن عرقلة قوى دولية كبرى لم يسمها، مسعى االتحاد األفريقي 
لتعيين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز مبعوثا خاصا 

إلى ليبيا.
مبعوث  تعيين  األفريقي  االتحاد  طلب  إلى  غربية«  »قوى  وتنظر 
ظل  ليبيا  في  النزاع  بداية  ومنذ  »كونه  االستفهام؛  بعين  مشترك 
حسب  فقط«،  المجاورة  تونس  في  ممثلية  ولديه  موجود،  وغير  غائبا 

غربيين. دبلوماسيين 

< موسى فقي

< خليفة حفتر < فائز السراج

< ألكسندر غروشكو <رجب  إردوغان

الوطني  الوفاق  حكومة  منها  طلبت  إذا  ليبيا  إلى  قوات 
ذلك.

تلميحا  التركي  الرئيس  تصريحات  في  رأت  وبعدما 
مجموعة  مدير  قال  األزمــة،  في  بشدة  موسكو  لتورط 
»على  بارمين:  يوري  موسكو  لسياسات  األوسط  الشرق 
افتراض أن القوات الروسية موجودة في ليبيا -رغم أنها 
ال تزال محل نقاش- فإن احتمال المواجهة موجود«، الفتا 
إرسالها  يتم  التي  القوات  النظر عن عدد  أنه »بغض  إلى 

ليبيا، فإنهم ال يشاركون في أنشطة عسكرية«. إلى 

التي  المتحدة،  »الواليات  أن  على  الخبير  وشدد  حفتر«. 
لديها  وتركيا،  الوطني  الوفاق  حكومة  إلى  سرا  انحازت 
الحلفاء  عالقات  تدمير  في  تساعد  أن  شأنها  من  أدوات 

بالكامل«. وأنقرة  بين موسكو 

صراع محتمل
سيناريو  من  آخر  موضوع  في  حذرت  ذاتها  الجريدة 
قال  بعدما  روسيا،  مع  محتمل  لصراع  الطريق  يمهد 
سترسل  أنقرة  إن  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
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مساع رسمية لتعويض أصحاب املساكن املتضررة في سرت

لم  التي  المحاوالت  من  طويلة  سلسلة  بعد 
المتضررين،  تعويض  مسألة  في  حل  إلى  تصل 
عددا  اإلثنين،  سرت،  البلدي  المجلس  ناقش 
ملف  مقدمتها  في  والملفات،  الموضوعات  من 
المدمرة  المساكن  ألصحاب  المالية  التعويضات 
من  عددا  االجتماع  واستعرض  والمتضررة. 
يتعلق  ما  منها  للمجلس،  المقدمة  المذكرات 
بصيانة المدارس ومكتب الشهداء والمفقودين 
العمل،  عن  الباحثين  وملف  سرت  في  والجرحى 
موقع  في  صفحته  على  المجلس  بيان  حسب 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
المجالس  أيضا مذكرة بشأن  المجلس  وبحث 
القياسات  مركز  ومذكرة  سابقا،  التسييرية 
تنفيد  بشأن  التدريب  إلى  إضافة  اإلشعاعية، 
مشروع قياس اإلشعاع المحالة من مدير مكتب 
التخطيط بسرت، واستعراض مذكرة إدارة مطار 

سرت الدولي.
المواطنين وأسرهم أصحاب  وتفاقمت معاناة 
حرب  جراء  المتضررة  كليا،  المدمرة  المساكن 
 ،2016 العام  »داعش«  تنظيم  من  سرت  تحرير 

حل  إلى  المتوالية  الحكومات  تتوصل  لم  إذ 
لتعويضهم عما لحق بهم.

في  سرت،  اإلسكان  بمكتب  مصدر  وكشف 

أكثر  أن  الوسط«،  »بوابة  إلى  تصريحات سابقة 
المدينة،  في  مدمرة  مسكن  آالف  ثالثة  من 
داخل  أو  خارج  القاطنين  سواء  أصحابها،  يعاني 

سرت، وسط تردي أوضاعهم المالية والمعيشية، 
خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح المصدر أن قطاع اإلسكان حصر تلك 
إلى  بالخصوص  الملف  إحالة  وتمت  المساكن 
فرع جهاز اإلسكان والمرافق بالمنطقة، كي تتم 
للجهاز  العامة  اإلدارة  إلى  وإحالتها  مراجعتها 
بطرابلس، وهو ما حدث بالفعل لكن توقف كل 

شيء بعد ذلك.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
المدينة خالل شهر  زار  السراج، قد  فائز  الوفاق، 
أكتوبر من العام الماضي. وقال مسؤول اإلعالم 
على  زيارته  في  اطلع  السراج  إن  سرت  ببلدية 
حجم األضرار فيها، ووعد باتخاذ إجراءات عاجلة 
المساكن  أصحاب  األسر  بتعويض  شهر،  خالل 
المدمرة وتوفير بدل إيجار لهم، وكذلك تعويض 
األسر المتضررة، »لكن حتى اآلن لم يصدر كتاب 
بعمليات  الشركات  تكليف  يتم  ولم  بالخصوص 
البحرية  الجيزة  بأحياء  المتراكمة  المباني  إزالة 
التي  الجثث  وانتشال  بسرت،  المنارة  وحي   656
سببت أمراضا لعديد المواطنين«، وفق المسؤول 
نفسه الذي أشار إلى أن األسر تنتظر التعويضات 
تحرير  حرب  على  الرابع  العام  دخول  مع  المالية 

سرت من »داعش«.

< اجتماع المجلس البلدي سرت

ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق التي 
بالخدمة  االرتقاء  في  الماضي،  العام  أطلقتها 
الوزارة،  سلمت  للمواطنين،  المقدمة  الصحية 
اإلثنين، مستشفى مرزق العام، أجهزة ومعدات 
الصحي  القطاع  دعم  مساعي  إطار  في  طبية 
العام. وشملت الشحنة »أجهزة تخطيط نبض 
وحركة الجنين ووحدة عمليات متكاملة وأجهزة 
صوتية  فوق  موجات  وأجهزة  القلب  تخطيط 
كهربائية  عناية  وأسرة  وريدي  ضخ  وأجهزة 
للمريض  الحيوية  العالمات  مراقبة  وشاشات 
وحضانات  صناعي–أطفال  تنفس  وأجهزة 
مختبر–أجهزة تحليل دم«، حسب بيان منشور 

على صفحة وزارة الصحة بموقع »فيسبوك«.
الجنين  مراقبة  »شاشات  أيضا:  وتضمنت 
وأسرة والدة وجهاز تحليل أمالح الدم وأجهزة 
الوزن  قياس  وأجهزة  أطفال  وزن  قياس 
كهربائية  صدمة  وأجهزة  للبالغين  والطول 
وعربات  تخدير  وعربات  عمليات  وطاوالت 
ويقع  مركزي«.  طرد  وأجهزة  المريض  نقل 
الجنوب  )أقصى  مرزق  مدينة  في  المستشفى 
الليبي( وقد أنشئ كمستشفى عام وتبلغ سعته 
الوزارة  خطة  وضمن  سريرا.   120 السريرية 
لدعم المستشفيات، تسلم مستشفى األصابعة 

الوالدة  لحديثي  حضانات  األحد،  أمس  العام، 
ووحدة تغذية باألكسجين.

وكانت الوزارة قد سلمت، األحد، مستشفى 
الوالدة  لحديثي  حضانات  العام  األصابعة 
المستشفى  ويقع  باألكسجين.  تغذية  ووحدة 
120 كلم عن  التي تبعد  في منطقة األصابعة 
العاصمة طرابلس، وقد أنشئ كمستشفى عام، 

وتبلغ سعته السريرية 60 سريرا.
مستشفى  تسلم  نفسها،  الخطة  وضمن 
أجهزة  الجاري،  الشهر  خالل  المركزي،  يفرن 
»جهاز  الشحنة  تلك  وتضمنت  طبية.  ومعدات 
أشعة ثابتا، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز 
القلب،  تخطيط  وجهاز  الكهربائية،  الصدمة 
الوزارة  بيان  حسب  كهربائية«،  عناية  وأسرة 

على صفحتها في موقع التواصل »فيسبوك«.
الضغط،  قياس  »أجهزة  أيضا:  وشملت 
أكسجين،  ومنظم  سوائل،  شفط  وجهاز 
وأسطوانات أكسجين، وطاوالت عمليات عظام، 
وثالجة  طبية،  وسماعات  الدم،  تحليل  وجهاز 
مدينة  في  المستشفى  ويقع  الموتى«.  حفظ 
يفرن، على بعد 130 كيلومترا جنوب العاصمة 
وتبلغ  عام،  كمستشفى  أنشئ  وقد  طرابلس، 

سعته السريرية 130 سريرا.

ضمن رؤية 2020

منها حضانات حلديثي الوالدة

انعقاد امللتقى الرابع ملسؤولي 
التدريب باملؤسسات العامة

بعد أسابيع قليلة من انعقاد مجلس وزراء الحكومة 
إدارة  عقدت  ببنغازي،  الجديد  مقره  في  الموقتة 
الملتقى  األحد،  بنغازي،  ببلدية  البشرية  الموارد 
الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة، تحت 
شعار »رؤية 2020 تحديات وآفاق«، بحضور جميع 
نطاق  في  العامة  بالمؤسسات  التدريب  مسؤولي 

البلدية.
الملتقى  أن  لها،  بيان  في  البلدية،  وأوضحت 
الخطوط  التدريب بشركة  إدارة  بالتعاون مع  عقد 
األفريقية، وبرعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
بنغازي، وناقش مجموعة من التشريعات والمعايير 
وكذلك  والتطوير،  بالتدريب  الخاصة  والضوابط 
هذا  في  العامة  المؤسسات  تواجه  التي  المعوقات 
المجال، واستحداث آلية إلنشاء مراكز تدريب عامة.
التجارة  غرفة  أطلقت  الملتقى،  هامش  وعلى 
المسؤولية  مبادرة  بنغازي،  والزراعة  والصناعة 
عنوان  تحت  والتطوير  للتدريب  االجتماعية 
ودعت  والتأهيل«،  للتدريب  الوطني  »البرنامج 
والقطاعات  بالمؤسسات  التدريب  مديري  جميع 
لدعم  بالمبادرة  للمشاركة  والشركات  واألجهزة 
والتأهيل،  العمل  ووزارة  الموقتة  الحكومة  رؤية 
وتطوير  لتدريب  عاما   2020 اعتماد  بشأن 
الحكومة  رئيس  وكان  العامة.  المؤسسات 
أعلن  قد  الثني،  عبدالرحمن  عبداهلل  الموقتة 

للتدريب  عاما   2020« الماضي،  سبتمبر  أواخر 
الوزراء،  مجلس  ووافق  ليبيا«.  في  والتطوير 
قبل  الجديد،  مقره  في  عقده  الذي  اجتماعه  في 
رئيس  نائب  من  المقدم  »المقترح  على  أسابيع، 
تشكيل  بشأن  الخدمات  لشؤون  الوزراء  مجلس 
المياه،  لتحلية  العامة  للشركة  العمومية  الجمعية 
والمستشفى  الغريفة  القروي  المستشفى  وإدراج 
تم  كما  العامة،  الميزانية  إلى  مرادة  القروي 
بين  التعاون  ومذكرة  دريانة،  مستشفى  إضافة 
بجمهورية  بالخارج  والمغتربين  الخارجية  وزارة 
والتعاون  الخارجية  ووزارة  الوسطى  أفريقيا 
بجامعة  البدنية  التربية  قسم  وترفيع  الدولي، 

بنغازي فرع المرج إلى كلية«.
وزارة  »منح  على  الموافقة  المجلس  قرر  كما 
بنظام  للشرطة  مستشفى  بإنشاء  اإلذن  الداخلية 
المشتركة  الحدود  سرايا  وتفعيل  االستثمار، 
اإلدارة  واستحداث  والشرطة،  الجيش  بين 
العوائق  وإزالة  بالوزارة،  األمنية  للشؤون  العامة 
القطارة«.  المحيطة بمصب مياه وادي  والمخلفات 
الشؤون  برئاسة  لجنة  »إنشاء  على  كذلك  ووافق 
االجتماعية وعضوية الصحة والعمل لغرض دراسة 
اللجنة  تقرير  واعتماد  اإلعاقة،  أبحاث  مركز  إنشاء 
بتنظيم  والخاصة  الوزراء  مجلس  من  المشكلة 

ووجود العمالة الوافدة«.

تنفيذ املالك الوظيفي على 
أجندة مسؤولي »تعليم الوفاق« 
ناقش وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، اإلثنين 
الماضي، مع مراقبي التعليم ببلديات زوارة وسرت والجميل والقلعة وسوق 
بالمؤسسات  التعليمية  العملية  سير  والرحيبات،  الغرب  والزاوية  الجمعة 

التابعة لهم، والمشكالت والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم.
الدراسي  للعام  الوظيفي  المالك  »تنفيذ  ضرورة  على  الوزير  وشدد 
التعليمية  المرافق  مصلحة  مع  والتنسيق  المحدد،  الموعد  في  الحالي 
توزيع  متابعة  وكذلك  المدرسية،  التجهيزات  من  نواقصهم  لتسلم 
البنود  وفق  المدارس  مديري  قبل  من  وصرفها  التشغيلية،  الميزانية 
المعتمدة لصرفها«، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع 

»فيسبوك«.
ولفت البيان إلى أن االجتماع الذي حضره كل من وكيل الوزارة، ومدير 
إطار  في  يأتي  الوزارة،  شؤون  مكتب  ومدير  األساسي،  التعليم  إدارة 
سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير لمتابعة أوضاع كل جوانب المراقبات 

التعليمية إداريا وفنيا وتربويا.
وكان عماري زايد ناقش في 10 ديسمبر الجاري، مع عدد من رؤساء 
االستحقاقات  سيما  ال  الليبية،  بالجامعات  المعتصمين  مطالب  الجامعات 
القانونية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأكد ضرورة التعجيل ببدء 
الدراسة ومعالجة اآلثار السلبية الناتجة عن تأخيرها، وشدد على ضرورة 
في  الجامعات  رؤساء  ومساهمة  للجامعات،  الوظيفية  »المالكات  اعتماد 

الهيكلية المقترحة للتعليم العالي خالل عملية إعادة الهيكلة الجارية«.

حقائب مدرسية لـ500 
طالب وطالبة في بنغازي

طالب   500 على  مدرسية  حقائب  الليثي«،  »شباب  مبادرة  وزعت 
وطالبة، في مدينة بنغازي، احتوت على أدوات قرطاسية، بالتنسيق مع 

المدينة. العامة في  اإلخصائيين االجتماعيين بالمدارس 
أنشطة  في  وتسهم  الليثي،  شباب  من  متطوعين  المبادرة  وتضم 
خيرية ترمي إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع، حسب ما نقلت وكالة 

األنباء الليبية، األحد الماضي، عن رئيس المبادرة، أشرف الجازوي.
خصوصا  المساعدات،  عديد  وزعت  المبادرة  أن  إلى  الجازوي  ولفت 
باب  من  والمحتاجين  الفقراء  »الطلبة  على  المدرسية  الحقائب 
االجتماعي،  التكافل  معاني  لتعزيز  واإلنسانية،  االجتماعية  المسؤولية 
التوزيع  أبناء الوطن في مختلف الظروف«. وحملة  والوقوف إلى جانب 
المبادرة،  تنفذها  وخيرية  مجتمعية  نشاطات  سلسلة  من  جزء  هي 
»الوفاء«  التالية  العامة  المدارس  في  المعوزين  الطالب  وتستهدف 
و»أحمد  و»المهاجرين«  نافع«  بن  و»عقبة  و»الصديقة«  و»األنصار« 

رفيق المهدوي« و»المجد«.
< جانب من أعمال الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة في بنغازي

أجهزة ومعدات طبية ملستشفيات 
يفرن واألصابعة ومرزق

< أحد المرضى خالل تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى يفرن العام

سرت - الوسط:

مناظرة في سبها حول سن 
الزواج بمشاركة كال الجنسني

أقيمت بمسرح مدرسة فزان في منطقة الجديد بسبها، مناظرة تثقيفية 
حول السن القانونية للزواج ضمن حملة »مش قبل الـ18« نظمها نادي 
سبها للحوار والمناظرة واالتحاد النسائي الليبي بالجنوب برعاية المعهد 
المجتمع  ونشطاء  المثقفين  من  لفيف  بحضور  الديمقراطي،  الوطني 

المدني والشباب من كال الجنسين.
وقالت عضوة االتحاد النسائي بالجنوب، أميرة نوري لـ»الوسط«، األحد، 
إن هذه المناظرة استهدفت التوعية من مخاطر زواج القاصرات وصغيرات 

السن، وتنبيه المجتمع الليبي عن أضرار زواج الفتيات صغيرات السن.
وأضافت أن المناظرة استعرضت المواقف المؤيدة والرافضة للقضية 
في  عدة  جوانب  المتناظرون  وقدم  واألدلة  الحجج  على  يعتمد  بأسلوب 
كما  والصحية،  والنفسية  القانونية  منها  القاصرات  زواج  عن  الحديث 
وخلق  التوعية  رفع  في  تتمثل  بديلة  حلوال  المعارض  الفريق  استعرض 
رفض مجتمعي وأخالقي له قبل فرض التجريم، ألنه من السهل التحايل 

عليه من قبل بعض أفراد المجتمع.

سبها - رمضان كرنفودة:

مثل كثير من املناطق النائية

»قرارة القطف« في بني وليد.. واقع معيشي صعب ومطالب بتحسني أحوال التعليم والصحة

تعاني  المدن،  عن  النائية  المناطق  من  كثير  مثل 
بني  شرقي  كم   85 بعد  على  الواقعة  القطف  قرارة 
الحياة، وفي  وليد، من سوء أوضاع في شتى مناحي 
التعليم والصحة. ويشكو مواطنو  مقدمتها ما يخص 
المحليين  المسؤولين  إهمال  من  القطف  قرارة 
الحياة،  مقومات  أبسط  إلى  تفتقر  التي  منطقتهم 

تعبيرهم. وفق 
ويقول أحد سكان المنطقة ويدعى عمر المنصور: 
األساسي،  للتعليم  واحدة  مدرسة  تضم  »المنطقة 
 40 نحو  تبعد  الثانوي  للتعليم  مدرسة  وأقرب 
األمور  أولياء  على  كبيرة  صعوبة  شكل  مما  كم، 

نطالب  لذلك  المسافة،  بعد  بسبب  أبنائهم  لتعليم 
التعليم  ومراقبة  وليد  بني  بلدية  في  المسؤولين 
كل  على  تحتوي  مدرسة  بإنشاء  نفسها،  بالمدينة 
المنطقة  ومعاملة  التعليمية  والمستلزمات  المتطلبات 

المدينة«. كباقي مناطق وقرى 
المنطقة  أوضاع  عن  الحديث  المنصوري  وواصل 
في المجال الصحي بالقول: »هناك مركز صحي وحيد 
أعمال  تنته  ولم  فترة،  منذ  الصيانة  دخل  يعمل  ال 
المرضى  يضطر  الذي  األمر  هذا،  يومنا  إلى  الصيانة 
الصحية  المراكز  إلى  الذهاب  إلى  المواطنين  من 
وسط بني وليد، التي تبعد 80 كم عن مقر سكنهم، 
الطويلة«. المسافة  المرضى بسبب  مما يزيد معاناة 

بإدارة  اإلعالمي  المكتب  مدير  قال  جانبه،  من 
إن  النيران،  أبو  محمد  وليد،  بني  الصحية  الخدمات 

الصيانة  أعمال  »دخل  القطف  بقرارة  الصحي  المركز 
أن  النيران  أبو  وأضاف  اليوم«.  حتى  تستمر  التي 
المركز يعاني من »نقص األطباء األجانب المقيمين«، 
مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الصحية تستعد لتجهيز 

المركز بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
وشملت صيانة المركز الصحي قرارة القطف، وفق 
وأبواب  أرضيات  من  المبنى  أجزاء  كل  النيران،  أبو 
الصحي  والصرف  المياه  شبكة  جانب  إلى  ونوافذ، 

للمركز. وتكييف  تبريد  وتوفير شبكة 
كلية  وخريج  المنطقة،  سكان  من  مفتاح،  محمد 
أبناء  معظم  إن  قال  وليد،  بني  اإللكترونية  التقنية 
المنطقة عند إتمام مرحلة التعليم الثانوي يتوجهون 
الجامعية  الدراسة  الستكمال  وليد  بني  مدينة  إلى 
جامعة  كليات  أقسام  من  فرع  أي  وجود  عدم  بسبب 

والطلبة  األسرة  على  العبء  ضاعف  مما  وليد،  بني 
والرجوع  الذهاب  الصعب  »فمن  الطالبات  خصوصا 
ناهيك  يوميا،  كم   40 تتجاوز  مسافة  وقطع  يوميا 
إلى  إلى صيانة وترميم وتحتاج  تحتاج  التي  بالطريق 

إنارة«. أعمدة 
وأضاف مفتاح: »معظم سكان المنطقة ال يتحركون 
وجود  لعدم  الحالك،  الطريق  ظالم  بسبب  الليل  في 
رجال مرور أو بوابات، إضافة إلى وقوع عدة حوادث 
الواصلة  الطريق  في  السائبة  اإلبل  انتشار  بسبب 
األمنية  الجهات  نطالب  لذلك  وليد،  بني  وسط  إلى 
التي كانت موجودة في  بضرورة تفعيل نقطة األمن 
لنشر  بالعناصر والمعدات والسيارات  المنطقة ومدها 

األمن واألمان«.
ببني  االتصال  شركة  مهندسي  أحد  قال  بدوره، 

ضعف  من  تعاني  القطف،  قرارة  منطقة  إن  وليد، 
المنطقة  عن  اإلنترنت  خدمات  وغياب  االتصاالت 
»تسعى  وأضاف:  اإلمكانات.  وجود  عدم  بسبب 
المقبلة«. الفترة  الخدمات خالل  إلى تحسين  الشركة 

المنطقة،  مواطني  من  العالق،  محمد  الحاج  أما 
فقال: »قرارة القفط تعاني من قلة الخدمات واإلهمال 
التام من المسؤولين ورؤساء القطاعات العامة داخل 
المدينة، وقد تواصلنا مع رؤساء المجالس السابقين 
لكن  المنطقة،  احتياجات  عن  مذكرات  إلعداد  كافة، 

دون جدوى ولم نتلق إال الوعود«.
االتصاالت  فيها  »تنعدم  المنطقة  أن  العالق  وذكر 
وال توجد فيها إال خدمة اتصاالت ليبيانا وهي ضعيفة 
المدارس  بعض  إلى  تحتاج  المنطقة  أن  كما  جدا، 

السكانية«. الكثافة  ازدياد  الجديدة بسبب 
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دعوات محلية ودولية إلطالقه

بعد اتفاق تركيا- و»الوفاق«

لغز املرتزقة ومسلحو إدلب وقوس »داعش«.. ملفات تؤزم الصراع الليبي

رضا فحيل البوم آخر ضحايا الصحافة في مواجهة »املجهول«

122 تريليون متر مكعب من غاز شرق املتوسط تؤجج التوترات وترسم تحالفات جديدة

من رحم مسابقة القوى الكبرى الزمن؛ إليجاد 
حرب  لهيب  خالل  من  ليبيا  في  قدم  موطئ 
العاصمة، خرجت اتهامات متبادلة فيما بينها، 
منها ما يثار حول تورط تركيا في نقل مسلحي 
إدلب السورية إلى أتون المعركة الليبية، بينما 
موضوع  إثارة  في  المتحدة  الواليات  تستمر 
تدخل روسيا بقواتها رغم تجاهل تقرير األمم 
الوقت  في  األساس،  من  لوجودهم  المتحدة 
الذي سلطت األضواء على دور مشبوه لشركة 

ضغط كندية في نشر مرتزقة سودانيين.
إذا  فيما  المتحدة  لألمم  تابعة  لجنة  وتحقق 
كانت شركة ضغط كندية لعبت »دورًا مباشرًا« 
في نشر غير قانوني لنحو 1000 جندي سوداني 
ليبيا  إلى  السودانية  القوات  ليبيا. ووصلت  في 
األسلحة  لحظر  تحٍد  في  الماضي،  يوليو  في 
لجنة  عن  صادر  جديد  لتقرير  وفقًا  الدولي، 

خبراء األمم المتحدة حول ليبيا.
إذا  ما  معرفة  المتحدة  األمم  لجنة  وتحاول 
كان نشر القوات السودانية مرتبطًا بعقد قيمته 
ستة ماليين دوالر بين النظام العسكري السابق 
مونتريال  مقرها  ضغط  وشركة  السودان  في 
التي  مادسون«،  آند  »ديكنز  تسمى  الكندية 

تنكر أي دور لها في ذلك.
وال يحتوي التقرير المكون من 376 صفحة 
الصادر عن فريق خبراء األمم المتحدة، المقدم 
إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في 29 
نوفمبر، على أي بيان يبرئ الشركة من ارتكاب 

أي مخالفات.

تورط شركة ضغط كندية
بن  أري  مادسون«،  آند  »ديكنز  رئيس  وبرر 
ميناشي، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي سابق 
توقيع  كندية  إعالم  لوسائل  تصريحات  في 
هذا العقد بأنه »يهدف إلى دمج قوات الدعم 
أفريقيا  في  السالم(  )حفظ  قوات  في  السريع 
في مرحلة ما بعد إبعاد السودان من العقوبات 
الراعية  للدول  األميركية  والقائمة  األميركية 
لإلرهاب«. لكنه اعترف بأن السودان ربما أرسل 

دخل الصحفي الليبي رضا فحيل البوم، مطلع 
الصحافة  ضحايا  قائمة  الجاري،  األسبوع 
انقطاع  بعد  البالد،  في  الحقوقي  والعمل 
معيتيقة  مطار  إلى  وصوله  فور  به  االتصال 

الدولي ليلة السبت، قادمًا من تونس.
المنظمة  الذي يترأس  البوم  وقال أصدقاء 
فقدوا  إنهم  المستقل،  لإلعالم  الليبية 

االتصال به فور وصوله إلى المطار.
دعا  البوم،  فحيل  اختفاء  استمرار  ومع 
نشطاء وحقوقيون ليبيون، ومؤسسات دولية 
المعروف  الليبي  إلى إطالق الصحفي  وأممية، 
بنشاطه في مجال حقوق اإلنسان، والصحافة 
في  الداخلية  وزارة  ونفت  االستقصائية. 
ألية  عالقة  وجود  اإلثنين،  الوفاق،  حكومة 
البوم،  فحيل  بتوقيف  لها  تابعة  أمنية  جهة 
الليبية،  المخابرات  جهاز  لدى  أنه  مضيفة 
وأكدت  احتجازه.  أسباب«  بـ»إيضاح  وطالبت 
بما  المواطنين  حقوق  تكفل  أنها  الوزارة 
الدولية  والمواثيق  القوانين  مع  يتماشى 
الجهات  داعية كل  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة 
مع  والتعامل  اإلنسان  حقوق  »احترام  إلى 
حسب  القانونية«،  اإلجراءات  وفق  المخالفين 

بيان حصلت عليه »الوسط«.
وصحفيون  نشطاء  طالب  محليًا، 
وحقوقيون، اإلثنين، الجهات ذات االختصاص 
احتجاز  مكان  بكشف  طرابلس،  بالعاصمة 
أو  قيد  فورًا دون  البوم، وإطالقه  رضا فحيل 

شرط.
االتحاد  بعثة  أصدرت  جانبها،  ومن 
األوروبي لدى ليبيا باالتفاق مع بعثات الدول 
األعضاء في االتحاد والبعثة الكندية، الثالثاء، 
»اإليقاف  حيال  القلق  عن  فيه  أعربت  بيانًا 

للبوم. التعسفي« 

الوفاق  حكومة  مع  اتفاقًا  تركيا  توقيع  منذ 
يتأجج  االقتصادية،  المائية  الحدود  يحدد 
التوتر يومًا بعد آخر، على الغاز بمنطقة شرق 
المتوسط التي تحتوي على تريليونات األمتار 
تكتل  بينما يسارع  الطاقة،  المكعبة من هذه 
ترسيمه  إلى  للغاز  المتوسط  شرق  منتدى 

دولية. كمنظمة 
بعد  التركية  الحكومة  تحذير  أعقاب  وفي 
عمليات  من  للجدل،  المثير  االتفاق  توقيع 
استكشاف المحروقات دون موافقتها في هذه 
شمال  جمهورية  حكومة  حددت  المناطق، 
دوليًا(،  بها  المعترف  )غير  التركية  قبرص 
الجزيرة  على  جتشيتكالي  مطار  الجمعة، 
المسلحة  المسيرة  الطائرات  لكل من  كقاعدة 

وغير المسلحة استجابة لطلب من تركيا.
األوروبي  االتحاد  لعقوبات  تجاهل  وفي 
الطائرة  أن  التركية  السلطات  أوضحت 
عن  البحث  في  للمساعدة  مخصصة  المسيرة 
المتوسط،  البحر  شرق  في  الهيدروكربونات 
واليونان  قبرص  من  كل  أيضًا  تنقب  حيث 
وإسرائيل عن الغاز في تلك المنطقة التي تقدر 
مخزونات  األميركية  الجيولوجي  المسح  هيئة 
قدم  تريليون   122 بنحو  بها  الطبيعي  الغاز 
برميل  مليار  و1.7  الطبيعي،  الغاز  من  مكعبة 

قوات إلى ليبيا. وقال: »كان للسودانيين قوات 
تم سحبها من اليمن، وربما تم إرسال بعضها 

إلى ليبيا«.
األخير  الدولي  األمن  مجلس  تقرير  ويؤكد 
والمعدات  األسلحة  النزاع  طرفي  كال  »تلقي 
غير  والمقاتلين  الفني  والدعم  العسكرية 
لتدابير  امتثالهم  عدم  يؤكد  ما  الليبيين، 

العقوبات المتعلقة باألسلحة«.
اتهام  إلى  أميركية  سياسية  دوائر  وتذهب 
ألف  من  أكثر  إرسال  في  بالتورط  موسكو 
مرتزقة روسي منتشرين في ليبيا منذ سبتمبر 

ملتزم  األوروبي  االتحاد  »إن  البيان:  وقال 
تكوين  وحرية  الصحافة  حرية  عن  بالدفاع 

الجمعيات. 
إننا نشعر بالقلق إزاء األنباء التي تفيد بأن 
السيد رضا فحيل البوم، وهو صحفي ومدافع 
عن حقوق اإلنسان قد تم اعتقاله في معيتيقة 
وهو محتجز منذ ليلة السبت«. وأعرب االتحاد 
السيد  أن  من  »بالقلق  شعوره  عن  األوروبي 
تتعلق  أخرى  قضية  موضوع  هو  البوم  فحيل 
عن  ومدافع  لصحفي  التعسفي  باالحتجاز 
تمثل  الحادثة  أن  معتبرًا  اإلنسان«،  حقوق 
القانون  بموجب  ليبيا  اللتزامات  »انتهاكًا 

اإلنسان«. الدولي لحقوق 
أحيطت  أنها  إلى  األوروبية  البعثة  وأشارت 
الداخلية  وزارة  عن  الصادر  بالبيان  »علمًا 
األمر  »تتابع  أنها  مؤكدة  القضية«،  بشأن 
اإلفراج  إلى  للدعوة  المختصة  السلطات  مع 
إلى  إحالته  أو  البوم  السيد فحيل  الفوري عن 

الليبي«. للقانون  وفقًا  سلطة قضائية 
احترام  إلى  أخرى  مرة  الدعوة  جددت  كما 
في  الجمعيات  تكوين  وحرية  الصحافة  حرية 

. ليبيا
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وكانت 
»إزاء  قلقها  عن  اإلثنين،  أعربت،  ليبيا، 
عن  والمدافع  للصحفي  القسري  االختفاء 
حقوق اإلنسان رضا فحيل البوم«، داعية إلى 
البعثة عن قلقها  الفوري عنه. وعبرت  اإلفراج 
»قد  واحتجازه  البوم«  »فحيل  اعتقال  أن  من 
ومدافع  كصحفي  عمله  خلفية  على  يكون 
يعد  ذلك  أن  مضيفة  اإلنسان«،  حقوق  عن 
الدولي  القانون  بموجب  ليبيا  اللتزامات  خرقًا 
الحرية  في  بالحق  المتعلقة  اإلنسان،  لحقوق 
والتعبير.  الرأي  وحرية  األشخاص  وأمن 
متابعة  على  تعكف  أنها  البعثة  وأكدت 
المختصة في طرابلس،  السلطات  القضية مع 
أو  البوم  فحيل  إطالق  ضرورة  على  مشددة 

أنقرة أن بعض  النفط. وتزعم  من احتياطات 
القبارصة  سفن  بها  تعمل  التي  المناطق 
التركي  القاري  الرصيف  ضمن  إما  اليونانيين 
حقوقًا  األتراك  القبارصة  يملك  أجزاء  في  أو 
في أي اكتشافات بها، حيث بدأت في التنقيب 
عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص في وقت 
سابق من العام الجاري وأرسلت سفينتي حفر 

وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  تصريح  وصب 
على  الزيت  الماضي،  اإلثنين  إردوغان، 
الكيان  لدولة  يمكن  ال  إنه  قال  حين  النار، 
مد خط  وقبرص  واليونان  ومصر  الصهويني 
لضخ الغاز دون موافقة تركيا استنادًا لالتفاق 

البحري الذي وقعه مع حكومة السراج.
تركية  إعالم  لوسائل  إردوغان  وأوضح 
أعمال  إجراء  اآلخرين  لالعبين  يمكن  ال  أنه 
االتفاق  حددها  التي  المناطق  في  التنقيب 
خبراء  ويؤكد  وطرابلس.  أنقرة  بين  البحري 
يفصل  الوفاق  حكومة  مع  التركي  االتفاق  أن 
عن  والفلسطينيين  وإسرائيل  وقبرص  مصر 
إمداد  مشاريع  ويهدد  وإيطاليا،  اليونان 
المنطقة.  في  تدشينها  المخطط  الطاقة 
نبض  جس  أراد  من  أول  إسرائيل  وبدت 
يؤثر  قد  الذي  االتفاق  من  التركي  التهديد 
أوروبا عبر مد  إلى  الغاز  لتصدير  على خطتها 
أنابيب من حقول الغاز في المياه االقتصادية 
إلى قبرص واليونان، وصوالً إلى إيطاليا على 

● شهادة إفادة بختم القرآن الكريم لفحيل البوم● رضا فحيل البوم

الماضي. بيد أن روسيا تنفي مرارًا، األمر علمًا 
جنود  إلى  يشر  لم  المتحدة  األمم  تقرير  بأن 

شركة »فاغنر« الروسيين.
وبما أن سباق المحاور في ليبيا بين روسيا 
عن  بمعزل  يتم  ال  وفرنسا  وتركيا  وأميركا 
المتحدة،  األمم  إليها  نبهت  بالوكالة«  »حرب 
دعوات  بتوجيه  لوقفها  برلين  مؤتمر  ويسعى 
الحرب  فإن  الكبرى،  القوى  إلى  للحضور 
أكثر  أنقرة  تورط  طرابلس،  في  المستمرة 
وزير  ساقه  تلميح  وفق  مضى  وقت  أي  من 
مؤتمر  في  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 

خلفية حديث صحف عبرية عن تحليق طائرات 
من سالح الجو اإلسرائيلي فوق سفينة تركية 
مياه  في  الغاز  عن  التنقيب  في  متخصصة 
إليها،  تعود  إنها  قبرص  تقول  اقتصادية 
التركية  البحرية  سالح  قيام  على  ردًا  وذلك 
إسرائيلية  أبحاث  سفينة  بطرد  أسبوعين  قبل 

أعلن  حين  أيام،  قبل  واشنطن  في  صحفي 
الذين استقروا في إدلب يتم  أن »اإلرهابيين 

نقلهم إلى ليبيا«.
أن  هي  للقلق  مثيرة  »حقيقة  وقال: 
المنطقة  هذه  في  استقروا  الذين  اإلرهابيين 
ينتشرون في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 
عدد كبير منهم شوهد في ليبيا، حيث يصبون 
تعيق  التي  االشتباكات  تلك  نيران  على  الزيت 
أن  الفروف  وأعلن  السياسي«.  الحوار  استئناف 
المعارضة  فصل  من  بعد  تتمكن  لم  تركيا 
السورية المسلحة عن إرهابيي »جبهة النصرة« 

إحالته إلى سلطة قضائية مختصة على الفور، 
عن  والمدافعين  الصحفيين  لحماية  داعية 
أداء  من  لتمكينهم  ليبيا  في  اإلنسان  حقوق 

بحرية. عملهم 
حدود،  بال  مراسلون  منظمة  دعت  كما 
فحيل  عن  الفوري«  »اإلفراج  إلى  األربعاء، 
أن  إلى  بيان،  في  المنظمة،  وأشارت  البوم. 
أظهرت  المطار  في  المراقبة  كاميرات  »صور 
البوم،  فحيل  يعتقالن  المدني  بالزي  رجلين 
حقوق  عن  والمدافع  الصحفي  كان  حيث 
مراقبة  نقطة  من  للتو  مر  قد  اإلنسان 
الجوازات لدى عودته من تونس، ومنذ ذلك 
مصيره«.  عن  معلومات  أية  ترد  لم  الحين، 
فحيل  »اعتقال  أن  إلى  المنظمة  بيان  ولفت 

القبرصية  الحكومة  المنطقة تعمل لصالح  في 
كانت تعمل في المياه االقتصادية القبرصية.

وصول  إلى  الصهيوني  اإلعالم  أشار  كما 
التفاوض  أنقرة  باستعداد  تفيد  تركية  رسالة 
الغاز  أنابيب  خطوط  بمد  السماح  حول 
التركية،  المياه  عبر  أوروبا  إلى  اإلسرائيلية 

)التنظيم محظور في روسيا(، في منطقة خفض 
التصعيد بإدلب في سورية.

لغز إدلب
الجهة  صراحة  الروسي  الوزير  يكشف  ولم 
المتواطئة، لكن خالل جولة المحادثات الجديدة 
الذي  الماضي،  اإلثنين  أستانة«،  »مسار  في 
وقعته البلدان الضامنة )روسيا وتركيا وإيران( 
هاجم مندوب سورية في األمم المتحدة بشار 
بمواصلة  أنقرة  واتهم  تركيا،  بقوة  الجعفري 
ومن  إدلب،  إلى  ليبيا  من  اإلرهابيين  »نقل 

تشويه  حملة  إلى  تعرضه  بعد  جاء  البوم 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  واسعة 
تقرير  خلفية  على  سنوات،  ثالث  من  ألكثر 
نشره عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا، الذي 
المقدمة  المفتوحة(  العين  )جائزة  عنه  نال 
في  األلمانية  اإلعالمية   )MICT( مؤسسة  من 

.»2016 العام 
في  أفريقيا  شمال  مكتب  مدير  وطالب 
الخياطي،  صهيب  حدود«،  بال  »مراسلون 
وسعها  في  ما  كل  ببذل  الوفاق  حكومة 
داعيًا  البوم،  فحيل  رضا  عن  لإلفراج 
إلى  السراج  فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
سالمة  على  بالحفاظ  التزامه  مدى  »إظهار 
تحت  ليبيا  في  يعملون  الذين  الصحفيين 

بعد  ذلك،  بوقف  العلنية  التهديدات  رغم 
الحدود  ترسيم  حول  التركي–الليبي  االتفاق 

البحرية.
السفير  طردت  التي  جهتها،  من  اليونان 
نددت  البحرية،  الحدود  اتفاق  بسبب  الليبي 
الغاز  عن  مجددًا  بالتنقيب  تركيا  بقيام 
وقال  المقسمة.  قبرص  جزيرة  ساحل  قبالة 
ميلتياديس  اليوناني  الخارجية  وزير  نائب 
المحلية:  »إثنوس«  لجريدة  فارفيتسيوتيس 
»على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستسير في 
مثير  دور  لعب  وتواصل  الذاتية  العزلة  طريق 
سلوك  ستسلك  أنها  أم  المنطقة  في  الشغب 
ترديد  ومع  فصاعدًا«.  اآلن  من  الجيد  الجار 
البحري  االتفاق  توقيع  أن  التركية  األوساط 
منتدى  إنشاء  على  ردًا  جاء  التركي–الليبي 
لشرق المتوسط حول الغاز في يناير الماضي، 
في  عقد  اجتماع  خالل  تركيا  منه  استبعدت 
القاهرة، وقد سارعت اإلثنين الماضي األخيرة 
العام  مطلع  دولية  كمنظمة  المنتدى  إلعالن 

المقبل.
المال  طارق  المصري  البترول  وزير  وأشار 
الطاقة  في جلسة بعنوان »التعاون في قطاع 
فعاليات  خالل  المتوسط«،  البحر  دول  بين 
الطاقة  وزراء  اتفاق  إلى  العالم،  منتدى شباب 
في 7 دول على إنشاء منتدى شرق المتوسط 
ومن  القاهرة،  في  مقره  يكون  أن  على  للغاز 
وقبرص  واليونان  إيطاليا  الدول  تلك  بين 

إدلب إلى ليبيا«، مشيرًا إلى أن »مستقبل إدلب 
مرتبط بمستقبل سورية كلها«.

إدلب  منطقة  في  الكبرى  »المشكلة  وقال: 
التركية–األميركية  الحماية  باستمرار  تتمثل 

المشتركة لإلرهابيين« وفق تعبيره.
ويندرج تصريح وزير الخارجية الفرنسي الذي 
تعيش بالده خالفات مع تركيا في هذا السياق 
بعدما أعرب عن قلقه عن تشكيل المجموعات 
المرتبطة  وليبيا  الساحل  منطقة  في  اإلرهابية 
تشاد  نحو  قوسًا  »داعش«،  بتنظيم  خصوصًا 

ونيجيريا يمتد حتى الشرق األوسط.
خلفية  على  جاءت  الفرنسي  الوزير  تحذيرات 
لساعات  استمر  هجوماً  اإلرهابيين  مئات  تنفيذ 
عدة على معسكر إيناتس في غرب النيجر، قرب 
من  قتيالً   71 عن  أسفر  ما  مالي،  مع  الحدود 
بنكسة  وتسبب  المفقودين  من  وعدد  الجنود 
إيف  جان  وقال  النيجري.  للجيش  مسبوقة  غير 
لودريان في تصريح إلذاعة فرنسا الدولية: »هذا 
دائم، وهناك قوس  اإلرهابي هو هنا  التهديد 

من المجموعات اإلرهابية في طور التشكل«.
هذه  لتمدد  خطر  »هناك  لودريان:  وأضاف 
ونيجيريا«.  تشاد  نحو  اإلرهابية  المجموعات 
اإلرهابية  المجموعات  أيضًا  »هناك  وتابع: 
الناشطة في ليبيا، فكل ذلك يشكل قوسًا من 
حتى  تصل  أن  يمكن  اإلرهابية،  المجموعات 
العسكري  التدخل  ويترافق  األوسط«.  الشرق 
مذكرة  تبعات  من  المخاوف  مع  ليبيا  في 
الوفاق،  وحكومة  تركيا  بين  الموقعة  التفاهم 
بعد  خصوصًا  واألمني،  العسكري  جانبها  في 
ورود معلومات حول احتمال قيام أنقرة بإرسال 

قوات إلى طرابلس وبناء قاعدة عسكرية.
شمال  منطقة  المؤشرات  هذه  وتضع 
على  المتوسط  األبيض  البحر  وشرق  أفريقيا 
فوهة بركان بسبب احتمال نشوء حرب ال أحد 
يمكنه التنبؤ بتداعياتها وال توقيت وقفها، في 
ظل تحول ليبيا إلى مركز استقطاب للجماعات 
 900 نحو  ووجود  السالح  وانتشار  المسلحة 
على  السيطرة  وغياب  شرعي  غير  مهاجر  ألف 
رقعة  اتساع  عن  فضاًل  الجنوبية،  الحدود 
االنقسامات بين دول االتحاد األوروبي وبلدان 

الجوار حول حل األزمة.

غير  بشكل  العنف  عليها  يطغى  ظروف 
مواليد  من  البوم،  فحيل  ورضا  مقبول«. 
على  وحاصل   ،1973 العام  طرابلس 
جامعة  من  كيميائية  هندسة  بكالوريس 
كيميائية،  هندسة  وماجستير  طرابلس 
من  العالي  التعليم  في  التدريس  وشهادة 
بختم  إفادة   1990 العام  في  وحاز  بريطانيا. 
كلية  في  معيدًا  عمل  كما  الكريم،  القرآن 
إلى بريطانيا وعمل هناك  الهندسة ثم سافر 
الرياضيات  لمادتي  مانشستر  بكلية  محاضرًا 

والفيزياء. العامة 
العام  بعد  اإلعالم  مجال  البوم  فحيل  دخل 
وإعداد  بتقديم  فبدأ  ليبيا،  إلى  ورجع   2011
برنامج على »راديو ليبيا الحرة« من طرابلس 
لمدير  مساعدًا  عمل  كما   ،2011 سبتمبر  في 
الناطقة  بوست«  »تربولي  جريدة  تحرير 
لجريدة  تحرير  ومدير  اإلنجليزية،  باللغة 
في  عمله  إلى  باإلضافة  الليبية«،  »األنباء 
إلدارة  مديرًا  ثم  البرامج  وتقديم  إعداد 
قناة  البشرية في  والموارد  والتدريب  اإلعداد 

الدولية«. »ليبيا 
ترأس فحيل البوم المنظمة الليبية لإلعالم 
في  الناشطين  األعضاء  أحد  وهو  المستقل، 
وحقوق  الديمقراطية  لدعم  الليبي  المركز 
اإلنسان، وصحفي حر لبعض الصحف األجنبية 
في  مدربًا  ويعمل  واإللكترونية،  المطبوعة 
برنامج تدريب الصحفيين تقوم بتنفيذه »بي 
 .2012 نوفمبر  منذ  أكشن«  ميديا  سي  بي 
يمنحها  التي  المفتوحة«  »العين  جائزة  وحاز 
موقع »مراسلون« الدولي، عن أفضل تحقيق 
أعد  كما   ،2016 العام  اجتماعي،  استقصائي 
أول مدونة للسلوك المهني اإلعالمي 2019. 
في جدول   163 المركز  احتلت  ليبيا  أن  يذكر 
الذي  الصحافة،  لحرية  العالمي  التصنيف 
وقت  خالل  حدود«  بال  »مراسلون  نشرته 

سابق من العام الحالي.

العضوية  تكون  أن  على  وفلسطين،  واألردن 
مفتوحة لمن يرغب بذلك.

شرق  »منتدى  إنشاء  تم  أنه  المال  وأوضح 
الغازية  االكتشافات  لكثرة  للغاز«  المتوسط 
البحر  بشرق  البحرية  الحقول  في  الكبيرة 
تطور  على  عظيم  تأثير  لها  والتي  المتوسط 
وقال:  للمنطقة،  االقتصادية  والتنمية  الطاقة 
»التوسع في االكتشافات الجديدة واالستغالل 
الطاقة،  أمن  على  كبير  أثر  له  لها  األمثل 
ويمكن ألي من دول شرق المتوسط المنتجة 
االنضمام  العبور  أو دول  للغاز  المستهلكة  أو 
المنتدى  مع  يتفقون  ممن  المنتدى  لعضوية 
من  أنه  إلى  مشيرًا  واألهداف«،  المصالح  في 
المنتظر إعالن المنتدى في أوائل العام 2020 
مواردنا  من  لالستفادة  دولية  »كمنظمة 

كدول«.
بشرق  التوتر  مستوى  تزايد  ووسط 
وفرنسا  المتحدة  الواليات  تنحاز  المتوسط 
اليونان وقبرص  األطلسي لصالح  ودول حلف 
الطاقة،  عن  المشترك  تنقيبهم  في  ومصر 
غرار  على  األميركية  الطاقة  شركات  أن  إذ 
»توتال«،  مثل  والفرنسية  موبيل«  »إكسون 
التنقيب  مشاريع  من  المستفيدين  أكبر  تعد 
أمل  على  القبرصية  السواحل  قبالة  الغاز  عن 
وذلك  اليونان،  مع  نفسه  الشيء  تفعل  أن 
األوروبي  االعتماد  تقليص  في  منهم  رغبة 

على الغاز الروسي.

معيتيقة – الوسط

الوسط – عبد الرحمن أميني

● سفينة تنقيب تركية في مياه البحر المتوسط                                                                                                                »أرشيفية«

الوسط – عبد الرحمن أميني

نال جائزة »العين المفتوحة« لموقع 
»مراسلون« الدولي، عن أفضل تحقيق 

استقصائي اجتماعي العام 2016

حاز في العام 1990 إفادة
بختم القرآن الكريم وعمل معيداً

في كلية الهندسة
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● لقاء سابق يجمع الرئيس األميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة

● تجربة إطالق صاروخ

شريطة إخالء شبه اجلزيرة الكورية من النووي

مودي يتهم مجموعات مصالح بالتحريض

آمال في دولة ثالثة إلعادة التوطين

الحكومة الفرنسية »مصممة«..

روسيا والصني تقترحان تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية
رغم التصريحات التصعيدية من كوريا الشمالية 
إلى  الماضي،  اإلثنين  والصين،  روسيا  قدمت 
الدول األخرى األعضاء في مجلس األمن الدولي 
على  المفروضة  العقوبات  »بتعديل  اقتراحا 
كوريا الشمالية« شرط أن تلتزم بيونغ يانغ في 
من  الكورية  الجزيرة  شبه  إخالء  نفسه  الوقت 
األسلحة النووية. وكانت كوريا الشمالية أدلت 
التصريحات  من  بسلسلة  األخيرة  األسابيع  في 
تنتهي  مهلة  لواشنطن  وحددت  التصعيدية، 
بـ»هدية«  واعدة  الجارية،  السنة  نهاية  في 

بمناسبة عيد الميالد إذا لم يتحقق تقدم.
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وأكد 
كوريا  »تراقب  المتحدة  الواليات  أن  اإلثنين، 
بخيبة  »سأشعر  مؤكدا:  قرب«،  من  الشمالية 
كان  وإذا  ما،  ألمر  التحضير  يتم  كان  إذا  أمل 

األمر كذلك فسنهتم به«.
وحضت الصين، الثالثاء، مجلس األمن على 
الناطق باسم وزارة  القرار. وقال  تبني مشروع 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ: »يجب استئناف 
لكسر  ممكن  وقت  أقرب  في  والحوار  االتصال 
الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى 
تراجعه«. وينص االقتراح الصيني الروسي الذي 
أدرج في مشروع القرار على أن يقوم المجلس 
على  المفروضة  العقابية  اإلجراءات  »بتعديل 
الشعبية، حسب  الديمقراطية  كوريا  جمهورية 
الحاجة في ضوء التزامها قرارات األمم المتحدة 
ذات الصلة«. وتأتي هذه المبادرة بينما وصلت 
التي  يانغ  وبيونغ  واشنطن  بين  المفاوضات 
أطلقت وسط ضجة إعالمية كبيرة في 2018، 
إلى طريق مسدود منذ فشل قمة بين الزعيم 
والرئيس  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري 

األميركي.
الصينية  الخارجية  الناطق باسم وزارة  وقال 
لتبرير  دوري  صحفي  مؤتمر  في  شوانغ  غينغ 
»شبه  إن  المتحدة،  األمم  في  بلده  اقتراح 
الجزيرة تمر بمرحلة مهمة وحساسة«، مؤكدا 
سياسية  تسوية  إلى  التوصل  »ضرورة  أن 
الدولية  األسرة  على  أن  وأضاف  أكبر«.  باتت 

التوتر  في  مجددا  الجزيرة  شبه  سقوط  »منع 
والمواجهة«.

ما  بالتفصيل  والصين  روسيا  توضح  ولم 
يتوجب على بيونغ يانغ القيام به مقابل تخفيف 
من  العديد  إلغاء  إلى  دعتا  لكنهما  العقوبات، 
لتحسين  و2017   2016 في  أقرت  التي  البنود 
كما  الشماليين.  الكوريين  معيشة  مستوى 
تنص مسودة النص على ضرورة اتباع »أفضل 
من  االستثناءات  طلبات  حيال  ممكنة  مقاربة 
على  المتحدة  األمم  تفرضها  التي  العقوبات 
لغايات  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية 

إنسانية ومعيشية«.

استئناف الحوار
المتحدة  األمم  على  أن  النص  معدو  يرى 
التخلي عن قرارات منع دول عدة من استيراد 

الشمالية.  كوريا  من  والنسيج  والحديد  الفحم 
وتطالب الصين وروسيا أيضا بإنهاء إجراء اتخذ 
العمال  إعادة  الدول  على  ويفرض   2017 في 
الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج 
يانغ،  بيونغ  لسلطة  مهما  مصدرا  ويشكلون 

إلى بلدهم كل سنتين.
المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  وأمهلت 
حتى 22 ديسمبر 2019 لتطبيق هذه العقوبة، 
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية: »نأمل أن 
تسوية  باإلجماع  الدولي  األمن  مجلس  يدعم 
الكورية،  الجزيرة«  شبه  لمشكلة  سياسية 
مؤكدا ضرورة »استئناف االتصال والحوار« بين 

بيونغ يانغ وواشنطن.
بكين  به  تقدمت  الذي  النص  ويرحب 
المتحدة  الواليات  بين  »بالحوار  وموسكو 
من  المستويات«  كل  على  الشمالية  وكوريا 

أجل عالقة جديدة. ويدعو إلى »استئناف سريع 
 2003 في  بدأت  التي  السداسية«  للمحادثات 
والواليات  والصين  الشمالية  كوريا  بمشاركة 
الجنوبية،  وكوريا  وروسيا  واليابان  المتحدة 

وانسحبت منها بيونغ يانغ في 2009.

ثالث صفحات
مؤكد  غير  يبقى  النص  هذا  مستقبل  لكن 
ولم يحدد أي موعد للتصويت عليه، كما ذكر 

دبلوماسيون.
الدبلوماسيين أن صوغ نصوص  وقال أحد 
إلى  تقليديا  يعود  الشمالية  بكوريا  تتعلق 
الروسية  الصينية  والخطوة  المتحدة،  الواليات 
أن  آخر  مصدر  وذكر  نوعها.  من  فريدة 

التصويت لن يجري بسرعة على األرجح.
مجلس  رئاسة  المتحدة  الواليات  وتتولى 

في  فيتنام  تليها  ديسمبر،  في  الدولي  األمن 
عضو  بصفة  المجلس  دخولها  لمناسبة  يناير، 

غير دائم لسنتين.
وينبغي أن تحصل موسكو وبكين على تأييد 
المجلس،  في  األعضاء  الـ15  الدول  من  تسع 
وهو أمر مستبعد. ويدعو النص أيضا إلى إعفاء 
كل مشاريع التعاون في مجال الطرق والسكك 

الحديد بين الكوريتين، من العقوبات.
صفحات  ثالث  في  بمالحق  النص  وأرفق 
العقوبات  رفع  ينبغي  التي  المنتجات  تتضمن 
معدنية  ومواد  وجرارات  جرافات  وبينها  عنها، 

من المقصات إلى المالعق الصغيرة والغساالت 
األطفال  وعربات  والدراجات  األطباق  وجاليات 

وأجهزة إلطفاء الحرائق.
لشؤون  األميركيين  المبعوثين  كبير  وانتقد 
كوريا الشمالية ستيفن بيغون، اإلثنين، شروط 
النووية،  المفاوضات  الستئناف  يانغ  بيونغ 
معتبرا أنها »عدائية« وغير ضرورية مع اقتراب 
مهلة حددتها لذلك في نهاية العام، لكنه ترك 

الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديدة.
وكانت كوريا الشمالية أصرت على أن تقدم 
نهاية  بحلول  إليها  جديدة  تنازالت  واشنطن 
المفاوضات  وصول  مع  وذلك   ،2019 العام 
قمة  انهيار  منذ  مسدود  طريق  إلى  النووية 
والرئيس  أون  كونغ  كيم  الزعيم  بين  هانوي 

دونالد ترامب في فبراير.
بيانات  سلسلة  يانغ  بيونغ  عن  وصدرت 
الماضية،  األسابيع  في  متزايد  بشكل  حادة 
»جميعها  سول:  في  للصحفيين  بيغون  وقال 
وصلت إلى مسامعنا«. وأضاف أنه من المؤسف 
الواليات  تجاه  التصريحات  هذه  لهجة  أن 
)الجنوبية( واليابان  المتحدة وجمهورية كوريا 
للغاية  عدائية  كانت  أوروبا  في  واألصدقاء 

وسلبية وغير ضرورية أبدا.
وكوريا  المتحدة  الواليات  بين  التوتر  وبلغ 
الزعيمان  وتبادل   ،2017 في  ذروته  الشمالية 

اإلهانات والتهديدات.
بقمة  توج  انفراج  ذلك  أعقب  ما  وسرعان 
سنغافورة التي وقع فيها الزعيمان إعالنا مبهما 
ال  واشنطن  لكن  النووي،  السالح  نزع  بشأن 
الجنوبية  تزال تنشر 28.500 جندي في كوريا 

لحماية حليفتها من غزو جديد من جارتها.
فشلت  حال  في  أنه  يانغ  بيونغ  وتوعدت 
قبوله،  يمكن  لها  عرض  تقديم  في  واشنطن 

سوف تتبنى »نهجا جديدا« لم تفصح عنه.
في  جديدة  تجارب  الشمالية  كوريا  وأجرت 
موقع إطالق األقمار الصناعية في سوهي هذا 
جديدة  مقذوفات  إطالق  بعد  وذلك  الشهر، 
وغيرها  اليابان  وصفت  الماضية  األسابيع  في 
على  يحظر  بالستية،  صواريخ  بأنها  بعضها 
األمم  قرارات  بموجب  اختبارها  يانغ  بيونغ 

المتحدة.

مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية، اعتبر معاديا 
الهند،  أرجاء  في  جديدة  احتجاجات  اندلعت  لإلسالم، 
اإلثنين، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البالد 

وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
البرلمان  أقره  الذي  الجديد  القانون  ويسمح 
المهاجرين  لماليين  الجنسية  بمنح  الهندية  للحكومة 
معارضين  لكن  مجاورة.  دول  ثالث  من  المسلمين  غير 
يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي 
القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين 

في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
على  تغريدة  في  وكتب  اإلثنين.  ذلك،  مودي  ونفى 
مواطن  أي  في  يؤثر  »ال  الجديد  القانون  أن  »تويتر« 
هندي من أي ديانة«، متهما »مجموعات مصالح راسخة« 

بإذكاء االضطرابات »المحزنة للغاية«.
المعارض،  المؤتمر  لحزب  السابق  الرئيس  وقال 
القانون وإجراء تسجيل  راهول غاندي، على »تويتر« إن 
أيضا على  إليه  ينظر  الذي  واسع  المواطنين على نطاق 
جماعي  الستقطاب  »أسلحة  هما  للمسلمين،  معاد  أنه 

أطلقها الفاشيون«.
عبر،  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  مكتب  وكان 
أنه  »يبدو  القانون  أن  من  قلق  عن  الماضي،  األسبوع 
المنصوص  القانون  بموجب  بالمساواة  االلتزام  يقوض 
واشنطن  أعربت  بينما  الهندي«،  الدستور  في  عليه 

واالتحاد األوروبي أيضا عن قلقهما.
وتشيناي  دلهي  في  جديدة  احتجاجات  واندلعت 
وبنغالور ولوكناو، حيث حاول مئات الطالب اقتحام مركز 
الشرطة  عناصر  على  الحجارة  من  وابال  وألقوا  للشرطة 
بثها  لقطات  في  ظهر  كما  جدار،  خلف  اختبؤوا  الذين 

التلفزيون.
البنغال  والية  عاصمة  كولكاتا  في  البالد  شرق  وفي 
الغربية، تجمع اآلالف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس 
شديد  معارض  وهو  بانيرجي،  ماماتا  اإلقليمي  الوزراء 

لمودي.
وخالل األيام األخيرة أحرقت عربات قطارات فارغة في 

الوالية، بينما استمر اإلثنين انقطاع اإلنترنت.
وفي كيراال في جنوب البالد، وهي والية أخرى ترفض 
في  المئات  خرج  الجنسية،  قانون  تطبيق  حكومتها 
إسحاق:  توماس  الوالية،  مالية  وزير  وكتب  احتجاجات. 

»نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية«.
المحليون  السكان  يعارض  الهند،  شرق  شمال  وفي 
خشية  الثالث،  الدول  من  المسلمين  غير  تجنيس  حتى 
بالبنغالية.  الناطقين  الهندوس  من  ثقافتهم  تهديد 

وهذه الدول هي باكستان وبنغالدش وأفغانستان.

حرق حافالت وسيارات
الملية  الجامعة  في  اإلثنين،  مجددا،  الطالب  وتجمع 
للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة  إطالق  غداة  اإلسالمية 

على طالب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم 
الجامعة.

وأفاد الطالب شري كومار أن القانون »معاد للمسلمين 
ومناف لروح الهند واألفكار العلمانية للهند«.

إن  راندهاوا،  إس  إم  الشرطة،  باسم  الناطق  وقال 
االحتجاجات أسفرت عن تدمير أربع حافالت ومئة سيارة 
خاصة وعشر دراجات هوائية تابعة للشرطة، وأشار إلى 
أن عناصر الشرطة التزموا »بأقصى درجات ضبط النفس 
وحد أدنى من استخدام القوة« في مقابل »استفزازات«.

في  أيضا  جرت  احتجاجات  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 
مدن بومباي والبنغال الغربية وأليغار وحيدر أباد وباتنا 

ورايبور، األحد والسبت.
أوتار  والية  في  السلطات  قطعت  نفسه،  الوقت  في 
األجزاء  في  اإلنترنت  خدمات  البالد  شمال  في  براديش 
الغربية من الوالية، في أعقاب تظاهرات في أليغار التي 
وقالت  المسلمين.  كبيرا من  وعددا  كبيرة  جامعة  تضم 
السلطات إنها أوقفت 21 شخصا على هامش االحتجاجات.

وتقع بؤرة االحتجاجات الرئيسية في الواليات الشمالية 
الشرقية النائية بالهند، التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت 
طويل. وفي والية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم 
النار  الشرطة  أطلقت  بعدما  الفائت  األسبوع  نهاية  في 
في  النار  أضرمت  عندما  آخر  شخص  قتل  بينما  عليهم، 
متجر كان ينام فيه، وسقط قتيل سادس بعدما تعرض 

لضرب مبرح أثناء تظاهرة.
ومساء األحد في الوالية نفسها وبعد أيام من أعمال 
الشرطة، شارك نحو ستة آالف  الشغب واالشتباكات مع 
عن  اإلبالغ  دون  لكن  احتجاج،  في  األحد  مساء  شخص 

وقوع عنف.

يمكن معرفتهم من مالبسهم
وألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في االحتجاجات على 
جماهيري،  تجمع  خالل  وقال  المعارض.  المؤتمر  حزب 
وحلفاءه  المؤتمر  »حزب  إن  جهارخند  والية  في  األحد، 
سكان  لكن  المواطنة،  قانون  بشأن  الغضب  يؤججون 

الشمال الشرقي يرفضون العنف«.
وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف »يمكن معرفتهم 
أنه  على  البعض  فسره  تصريح  وهو  مالبسهم«،  من 
ال  أنه  يصر  الذي  مودي،  وأكد  المسلمين.  إلى  يشير 
في  ألف  بنسبة  »صحيح  القانون  أن  المسلمين،  يعادي 
المئة« وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة إلى 

حماية الهند.
مسلم  سياسي  وحزب  حقوقية  جماعات  وتطعن 
بالقانون أمام المحكمة العليا، بحجة أنه ينافي الدستور 

والتقاليد العلمانية في الهند.
أشوك  السويد،  في  أوبساال  بجامعة  األستاذ  وقال 
سواين، إن حجم االحتجاجات أغضب حكومة مودي التي 

تعاني من تباطؤ خطير في النمو االقتصادي.
دولي  باهتمام  يحظى  االحتجاج  أن  سواين  وأفاد 
وينتشر أيضا في أجزاء مختلفة من البالد. وهذا بالتأكيد 

سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل االقتصاد.

قانون »معاد للمسلمني« حول 
الجنسية يثير احتجاجات في الهند

دعوات إلى الدول الغنية لتحمل مسؤولياتها 
في »املنتدى العاملي لالجئني«

● رجل يسير قرب حافلة محترقة خالل احتجاجات ضد قانون هندي حول الجنسية

في قمة دولية غير مسبوقة لالجئين عقدت 
في جنيف، أول من أمس، الثالثاء، دعا األمين 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
مساعدة  مسؤولية  تشارك  إلى  العالم  دول 
أكد  النازحين. غوتيريس  المتزايد من  العدد 
في جلسة افتتاح »المنتدى العالمي لالجئين« 
الالجئين  أزمة  على  إنصافا  أكثر  الرد  ضرورة 
يعيش  وقت  وفي  المسؤولية.  تشارك  عبر 
%80 من الالجئين في العالم في دول فقيرة 
ونامية تشعر عادة بأنها تركت وحدها لتحمل 
تصدرت  واالجتماعية،  االقتصادية  التكاليف 

مسألة مشاركة العبء جدول األعمال.
بالشكر  مدين  العالم  إن  غوتيريس  وقال 
لجميع الدول والمجتمعات التي تستقبل عددا 
كبيرا من الالجئين، لكنه شدد على أن »الشكر 
غير كاف«، وأضاف أنه »في زمن االضطرابات 
بالمزيد  القيام  الدولي  المجتمع  على  هذا، 
المنتدى  وافتتح  المسؤولية«.  هذه  لتشارك 
عام  بعد  األربعاء،  أمس،  حتى  استمر  الذي 
تماما على تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ثباًتا  أكثر  نهج  لوضع  يهدف  عمل  إطار 
وإنصاًفا لتقديم المساعدات لالجئين والجهات 
من  األول  هو  واالجتماع  تستضيفهم.  التي 
نوعه، إذ يشارك فيه قادة دول ووزراء وكبار 
إلى  واألعمال،  المال  عالم  في  الشخصيات 
جانب العاملين في المجال اإلنساني والالجئين 
أنفسهم، لطرح أفكار وتعهدات تفضي لتقديم 

مساعدات أكثر فعالية.

شيطنة
المتحدة  لألمم  السامي  المفوض  وحذر 
الثالثاء،  غراندي،  فيليبو  الالجئين،  لشؤون 

النقابات  مجمل  لدعوة  األولى  للمرة  تلبية 
من  أول  حاشدة،  تظاهرات  الفرنسية سجلت 
نظام  إصالح  باريس ضد  في  الثالثاء،  أمس 
اإلضراب  من  عشر  الثالث  اليوم  في  التقاعد 

لدفع الحكومة إلى تقديم تنازالت.
المتظاهرين  عدد  أن  السلطات  وأفادت 
في أنحاء البالد بلغ 615 ألفا، في حين أشار 
العمال إلى 1.8 مليون  العام لنقابات  االتحاد 
السكك  عمال  التحرك  في  وشارك  شخص. 
ومحامون  وموظفون  ومعلمون  الحديد 
حكومة  لدفع  جديدة  محاولة  في  وقضاة، 
عن  التنازل  إلى  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
الماضي،  اإلثنين  استقال،  بعدما  مشروعها، 
مهندس هذا اإلصالح جان بول دولوفوا، على 

خلفية شبهة تضارب المصالح.
وهو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر. 
من  األول  اليوم  ديسمبر،  من  الخامس  وفي 
اإلضراب، تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في 
البالد. لكن العدد تراجع إلى أقل من النصف 
في الحادي عشر منه. وللمرة األولى، الثالثاء، 
تظاهرت كل النقابات. وينص المشروع المثير 
للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام 

الواقع،  نتجاهل  أن  السذاجة  من  أنه  من 
وأضاف أن »حماية البيئة اليوم باتت مسألة 
يتم  أنه  »نرى  مؤكدا:  ومقلقة«،  معقدة 
أجل  من  هربوا  الذين  الالجئين  شيطنة 

حياتهم وتحويلهم إلى شخصيات مخيفة«.
نقاطا  يسجلون  أشخاصا  »نرى  وأضاف: 
وبحلول  الشعوب«.  قلق  إثارة  عبر  سياسية 
مليون   71 نحو  نزح   ،2018 العام  نهاية 
والعنف  الحرب  من  هربا  قسرا  شخص 
عبروا  مليونا   26 قرابة  بينهم  واالضطهاد، 

الحدود كالجئين.
تقديم  يتم  أن  المنتدى  خالل  ويتوقع 
والمنظمات  الدول  من  التعهدات  مئات 

للعمر،  مقياس  مع  النقاط  على  يقوم  شامل 
هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.

التقاعدي  النظام  تعديل  مشروع  ويحدد 
»السن التوازنية« عند 64 عاما، مع إتاحة خيار 

التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحددة.
في  التقاعد  شخص  ألي  يتيح  األمر  وهذا 

إضافة  مالية،  تبرعات  تشمل  والشركات، 
في  وتغييرات  ومادية  تقنية  مساعدات  إلى 
تعزيز  يضمن  بشكل  والسياسات  القوانين 

إدماج الالجئين.
يعرض  بأن  كذلك  المتحدة  األمم  وتأمل 
إعادة  فيها  يتم  ثالثة  دوال  المشاركون 
احتياجات  لديهم  ممن  الالجئين  توطين 
تضمن  وخطوات  خاصة،  ضعف  نقاط  أو 

عودتهم اآلمنة إلى بلدانهم.
للمنتدى،  الرسمي  االفتتاح  قبل  وحتى 
على  الماضي،  اإلثنين  األضواء،  سلطت 
الخاص  القطاع  من  المحتملة  المساهمات 

ومن نحو مئة شركة في المنتدى.

راتبه  يقلص  لكنه  والستين،  الثانية  سن 
التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد 
هذه السن من الزيادة. واقترحت النائبة عن 
الحكومة  على  بومبيلي  باربرا  الحاكم  الحزب 
»أن تضع جانبا« قضية السن التوازنية، وقالت 
لقناة »فرانس إنفو«: »أعتقد أنه يجب وضع 

وقالت مديرة إدارة العالقات الخارجية في 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
في  للصحفيين  هايد،  دومينيك  الالجئين، 
إدماج  في  فعال  تؤثر  »الشركات  إن  جنيف 
والوظائف  التعليم  خالل  من  الالجئين 
وصالحية تنظيم المشاريع الحرة«. وأضافت: 

»كل خطوة تؤثر وكل شخص يؤثر«.
االنضمام  إلى  الدول  غراندي  دعا  بدوره، 
إلى »تحدي الطاقة النظيفة« الهادف لضمان 
الالجئين  مخيمات  جميع  لتزويد  مخصصات 
للبيئة  صديقة  كهرباء  بمصادر  العالم  في 

بحلول 2030.

ال »خطابات فارغة«
لكن التحديات ال تزال كبيرة للغاية، حسب 
تحذير صدر اإلثنين عن منظمة »أوكسفام« 
الحالية  المنظومة  أن  اعتبرت  التي  الخيرية، 
باتت »معيبة بشكل قاتل وتحمل بعض أفقر 

الدول المسؤولية بشكل غير منصف«.
داني  أوكسفام،  مدير  وقال 
»ماليين  إن  بيان  في  سريسكانداراجا، 
الالجئين الضعفاء معرضون للخطر أو عالقون 
من  العديد  ألن  اليقين،  عدم  من  حالة  في 
العادل من  الدول فشلت في تحمل نصيبها 
على  أجبروا  الذين  الناس  حماية  مسؤولية 

مغادرة منازلهم«.
البالغ  الفلسطيني  الالجئ  قال  بدوره، 
فر  الذي  بدران،  عاما، محمد   25 العمر  من 
إلى هولندا هربا من الحرب في سورية، إن 
خطوات  على  االتفاق  الدولي  المجتمع  على 
الذي  بدران،  وأضاف  وتطبيقها.  ملموسة 
المنتدى  يحضرون  الجئا   80 نحو  بين  كان 
تحوله  من  يخشى  إنه  برس«،  لـ»فرانس 
وخطوات  كثيرة  بخطابات  آخر  مؤتمر  إلى 

قليلة.

هذه القضية جانبا، أي مناقشتها الحقا«، لكنها 
أوضحت أنها تتحدث »بصفة شخصية«. وقال 
فيليب  العمال،  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس 
االحتجاجية  الحركة  يتصدر  الذي  مارتينيز، 
أربع  مع  مارتينيز  ويطالب  كبير«.  نجاح  »إنه 
المشروع  عن  الكامل  بالتراجع  أخرى  نقابات 
مساء  المنظمات  هذه  وستجتمع  اإلصالحي. 
التخاذ قرار في شأن المراحل المقبلة للتحرك.

أكد  فرنسا،  تعم  التظاهرات  كانت  وبينما 
رئيس الوزراء إدوار فيليب »التصميم الكامل« 

على المضي في اإلصالح.
العام،  نهاية  إجازة  من  أيام  بضعة  وقبل 
المفتوح، خصوصا في مترو  اإلضراب  يستمر 
وأشار  الحديدية.  السكك  وخطوط  باريس 
انقطاع  إلى  العمال  لنقابات  العام  االتحاد 
والوسط  الغربي  الجنوب  في  للكهرباء 
المواطنين،  آالف  عشرات  طاول  الشرقي 
تماما  وأغلقت  أكبر«.  بـ»انقطاعات  مهددا 
نصف خطوط المترو في باريس وضاحيتها. 
عمال  في صفوف  المضربين  نسبة  وارتفعت 
مقابل  الحديدية  للسكك  المشغلة  الشركة 
لكن  المعلمين،  صفوف  في  محدودة  زيادة 
النسبة بقيت في الحالين أدنى من نظيرتها 
في اليوم األول من الحراك. وال يتوقع تحسن 

الوضع مع اقتراب أعياد نهاية العام.

● أمرأة سورية مع أطفالها في مخيم لالجئين في اليونان

● من تظاهرة في باريس رفضا إلصالح نظام التقاعد
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تظاهرات جزائرية رافضة نتائج االنتخاباتانتهاء املهلة الدستورية اليوم..

انقسام سياسي وغضب بالشارع

بدء استشارات تسمية رئيس الحكومة اللبنانية بعد تأجيلها مرتني

الخميس،  اليوم  الدستورية،  المهلة  انتهاء  مع 
تواصلت المشاورات السياسية في بغداد، اإلثنين 
مرشح  على  األسبوع  هذا  لالتفاق  الماضي، 
الذي  لعادل عبدالمهدي،  الحكومة خلفا  لرئاسة 
استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير 
األخذ  خضم  وفي  الحاكمة.  السياسية  الطبقة 
المستقيل،  الوزراء  رئيس  حذر  السياسي،  والرد 
تضاعف  بعد  والفوضى  التصعيد  من  اإلثنين، 

الهجمات ضد المصالح األميركية في العراق.
ووافق مجلس النواب في األول من ديسمبر 
نحو  بعد  عبدالمهدي،  حكومة  استقالة  على 
عفوية  بدأت  احتجاجات  موجة  من  شهرين 
شخصا   460 نحو  مقتل  عن  وأسفرت  ومطلبية 

وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح.
وأصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتابا، 
ليل األحد اإلثنين الماضي، دعا فيه البرلمان إلى 
المسجلة  عددا  األكثر  النيابية  الكتلة  »إعالمنا 
األول  انعقاده  في  للمجلس  األولى  الجلسة  في 

لغرض تكليف مرشح جديد« لرئاسة الوزراء.
الذي  االئتالف  هو  الكبرى  الكتلة  ومفهوم 
االنتخابات،  بعد  النواب  من  عدد  أكبر  يضم 
الفائز بأكبر  وليس بالضرورة أن يكون التحالف 

عدد من المقاعد بعد االقتراع.
وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة 
عبدالمهدي في الرابع من الشهر الحالي، وإذ إن 
الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء 
في مهلة أقصاها 15 يوما، فإن تسمية شخصية 

جديد يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.
بعيد  واضحة  الكبرى  الكتلة  تكن  ولم 
وجاءت   ،2018 مايو  في  التشريعية  االنتخابات 
تسمية عبدالمهدي رئيسا للوزراء حينها بتوافق 
انتخاب صالح  بعيد  سياسي جرى خالل ساعات، 

رئيسا للجمهورية.

صالح يراهن على البرلمان
ما  خصوصا  تعقيدا،  أكثر  األمور  تبدو  واليوم 
بعد التسمية، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي 
مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  بزعامة  »سائرون« 
الصدر، و»الفتح« التي تضم قدامى قادة الحشد 
تقاسم  في  األكبر  الالعب  كان  الذي  الشعبي، 
بحكم  بات  المستقيلة،  بالحكومة  المناصب 
صفوف  إلى  األول  انضم  بعدما  اليوم،  المنحل 

التظاهرات، بينما اعتبرها الثاني »مؤامرة«.
عديدة  أسماء  طرحت  ذلك،  إلى  وإضافة 
مشترطا  يرفضها،  الشارع  لكن  المنصب،  لهذا 
غير  من  الجديد  الوزراء  رئيس  يكون  أن 
المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، 
وأن يكون مستقال. واالسم األكثر تداوال اليوم، 
السابق  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  هو 
محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من 
حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
أسهم  أن  أكدت  سياسية  مصادر  لكن 
البرلمان،  في  السقوط  خطر  تواجه  السوداني 

أرجأ  السياسية  القوى  بين  انقسامات  وسط 
الثانية،  للمرة  عون،  ميشال  اللبناني،  الرئيس 
موعد االستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد 
للحكومة لتنطلق، اليوم الخميس، بناء على طلب 
وزراء حكومة تصريف  رئيس  الحريري  من سعد 
األعمال، الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا 
عنيفة  مواجهات  تستمر  بينما  الحكومة،  برئاسة 
إعادة  رافضين  ومتظاهرين  األمنية  القوى  بين 

تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
حجم  النيابية  االستشارات  تأجيل  ويعكس 
انهيار  من  البالد  تعاني  بينما  السياسة،  األزمة 
اللبنانيين في وظائفهم  يهدد  ومالي  اقتصادي 
غير  شعبي  حراك  وقع  على  عيشهم،  ولقمة 
الطبقة  ضد  أكتوبر   17 منذ  مستمر  مسبوق 

السياسية المتهمة بالفساد.
الرئاسة في تغريدة على »تويتر« أن  وأعلنت 
تأجيل  الحريري  الرئيس  تمني  مع  تجاوب  عون 
الجاري،   19 الخميس  إلى  النيابية  االستشارات 
لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.

وتحت ضغط الحراك الشعبي، الذي بدا عابرا 
في  استقالته  الحريري  قدم  والمناطق،  للطوائف 
29 أكتوبر، من دون أن تتم تسمية رئيس جديد 

للحكومة.
وكان من المقرر أن تبدأ االستشارات النيابية، 
اإلثنين الماضي، بعدما بدا الحريري المرشح األوفر 
حظا. إال أن إعالن حزب القوات اللبنانية ليال بعد 
ويعدان  عون،  يتزعمه  الذي  الحر،  الوطني  التيار 
عن  إحجامهما  الكبريان،  المسيحيتان  الكتلتان 
السياسية  األوراق  خلط  أعاد  الحريري،  تسمية 
مجددا. وبرر الحريري طلبه تأجيل االستشارات في 
بيان، كونها ستؤدي إلى تسمية من دون مشاركة 
أي كتلة مسيحية وازنة فيها، في بلد يقوم نظامه 
والسياسية.  الطائفية  المحاصصة  على  السياسي 
وأجل عون األسبوع الماضي االستشارات النيابية 
أسبوعا كامال، بعد تداول أسماء عدة ثم سحبها. 
تسمية  على  السياسية  القوى  توافق  يعني  وال 
رئيس جديد للحكومة أن والدتها ستكون سهلة، 
جراء  عدة،  أشهرا  العملية  تستغرق  ما  غالبا  إذ 
الخالف على تقاسم الحصص. ويصر الحريري على 
اختصاصيين فقط، في حين  يترأس حكومة  أن 
أنه ال  السياسيين،  أبرز خصومه  أعلن حزب اهلل، 
يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة ال تقصي 
أي فريق سياسي رئيسي، منبها في الوقت ذاته إلى 
أن »عملية التأليف لن تكون سهلة«. وأكد مستشار 
رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بيار رفول، 
لقناة »الجديد« المحلية أن »ال تأجيل )لالستشارات( 
أن  وإما  الحريري  يسمى  أن  فإما  الخميس،  بعد 

يسمى غيره«.

فوضى عارمة
وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين 
تكليف الحريري، كونه شريكا رئيسيا في السلطة 

مصدر  وأشار  الجميع.  بقبول  يحظى  ال  إنه  إذ 
الجمهورية يراهن على إسقاط  إلى أن »رئيس 
في  مرشحه  لتقديم  البرلمان،  في  السوداني 

اللحظات األخيرة«، وهو ما يضمنه له الدستور.
»مصادر  عن  العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
إن  قولها  الماضي،  اإلثنين  مطلعة«،  سياسية 
لرئاسة  مرشحا  يكلف  قد  صالح  برهم  الرئيس 
المستقيل،  عبدالمهدي  لعادل  خلفا  الحكومة، 
يخولها  التي  الكبرى،  النيابية  الكتلة  عن  بعيدا 
واعتبر  المنصب،  لهذا  اسم  ترشيح  الدستور 
ترشيح  بعد  انتهت  الكبرى  الكتلة  أن  المصدر 

التي  الفساد  بمنظومة  يصفونه  مما  وجزءا 
تتحكم بالبالد وتستنزف مواردها.

المتظاهرون على تشكيل حكومة من  ويصر 
السياسية،  الطبقة  عن  مستقلين  اختصاصيين 
الوضع  تدهور  مسؤولية  يحملونها  التي 
لألزمات  حلول  إيجاد  عن  وعجزها  االقتصادي 

المتالحقة.
المتظاهرين  بين  عنيفة  مواجهات  واندلعت 
دخول  لمحاولتهم  تصدت  التي  األمنية  والقوى 
الغاز  وأطلقت  البرلمان،  مقر  إلى  يؤدي  شارع 
المتظاهرون  رد  بينما  بكثافة،  للدموع  المسيل 
وعبوات  النارية  والمفرقعات  بالحجارة  برشقها 

المياه.
من  العشرات  بإصابة  الصدامات  وتسببت 
وإغماء.  اختناق  بحاالت  أو  بجروح  المتظاهرين 
رشقهم  جراء  العسكريين  عشرات  أصيب  كما 
إلى  الطرفين  من  كبير  عدد  ونقل  بالحجارة، 

المستشفيات للعالج.
وندد المتظاهرون ومنظمات حقوقية بالقوة 
ليل  األمن  قوات  استخدمتها  التي  المفرطة 
السبت الماضي، حين وقعت المواجهات األعنف 
المتظاهرون  وردد  االحتجاج.  حركة  بدء  منذ 
للسلطة  مناوئة  هتافات  الماضي  األحد  مساء 
ورافضة عودة الحريري، بينها »مش راجع، مش 

راجع، سعد الحريري مش راجع«.
في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  ودعا 
إلى  السلطات  اإلثنين،  كوبيتش،  يان  لبنان، 
ضد  المفرطة«  »القوة  استخدام  في  التحقيق 
العنف  »يظهر  تغريدة:  في  وقال  المتظاهرين. 
والمواجهات في نهاية األسبوع أن تأجيل الحل 

في  الوزراء  رئيس  لمنصب  عبدالمهدي  عادل 
2018. في سياق متصل، أكد المصدر أن »صالح 
تسلم قائمة تضم عددا من األسماء المرشحة« 
لرئاسة الحكومة، أبرزها محمد شياع السوداني 
وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، واشارإلى 
من  أخرى  أسماء  تسلم  العراقي  الرئيس  أن 

المتظاهرين أبرزها رائد جوحي.
الجمهورية  »رئيس  أن  المصدر  وكشف 
يضمن  الحكومة  لرئاسة  شخصية  سيكلف 
مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب«.
كما أضاف المصدر أن عبدالمهدي أبلغ صالح 
تصريف  حكومة  في  الستمراره  موعد  آخر  بأن 
األعمال هو اليوم الخميس. وتختلف تسمية رئيس 
الوزراء هذه المرة عن سابقاتها، إذ يقف الشارع 
مراقبا وحكما ألي محاولة لاللتفاف على مطالبه من 
الدينية  المرجعية  أعلنت  أخرى،  جهة. ومن جهة 
العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات 
الـ16  للسنوات  خالفا  يطرح،  اسم  أي  مباركة  أو 
الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر 

في رسم المسار السياسي للبالد.
خصوصا  يدها،  سحبت  المرجعية  أن  ويبدو 
إليه األوضاع  الشارع في ما آلت  انتقدها  بعدما 
على  وافقت  الذي  عبدالمهدي،  حكومة  بعهد 
الشارع،  بيد  األمر  ذلك  ويبقي  حينها،  تسميته 
ومدن  بغداد  في  التظاهرات  تتواصل  حيث 
عصام  السياسي  المحلل  وقال  عدة.  جنوبية 
غير  اليوم  أصبحت  السياسية  »الكتل  الفيلي: 
العراق«. وأضاف  التحكم في أوضاع  قادرة على 
أنه »بالمحصلة النهائية ستنتصر الجماهير، ألن 

األطراف السياسية باتت ضعيفة«.
لكن التخوف ال يزال قائما أمنيا في البالد، مع 
تحذير بغداد اإلثنين من »التصعيد والفوضى«، 
األميركية  المصالح  ضد  الهجمات  تضاعف  بعد 

خصبة  أرضا  يخلق  الراهنة  لألزمة  السياسي 
لالستفزازات والمناورة السياسية«، مشددا على 
أن »تحديد هوية محرضي العنف، والتحقيق في 
الحوادث كما في االستخدام المفرط للقوة من 

قبل القوى األمنية هو أمر ضروري«.

مجاعة
غضب  من  االقتصادي  الوضع  تدهور  ويزيد 
المتظاهرين، إذ تشهد البالد أزمة سيولة حادة، 
وبات الحصول على الدوالر مهمة شبه مستحيلة 
األموال.  حركة  على  قيودا  المصارف  فرض  مع 
داخل  طويلة  صفوف  في  اللبنانيون  وينتظر 
جزء  على  الحصول  من  يتمكنوا  حتى  المصارف 
من رواتبهم. والحظ اللبنانيون انقطاع عدد من 
األدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، 

مقابل تقلص كبير في قدرتهم الشرائية.
وتعد األزمة االقتصادية الراهنة وليدة سنوات 
إجراء  عن  الدولة  عجز  مع  المتباطئ،  النمو  من 
االستثمارات  حجم  وتراجع  بنيوية،  إصالحات 
السياسي  االنقسام  تداعيات  عن  عدا  الخارجية، 

الذي فاقمه النزاع في سورية.
واعتبر كوبيتش أن التأجيل الجديد »في ظل 
انهيار اقتصادي، هو مجازفة خطيرة للسياسيين 

لكن أيضا للبنان وشعبه«.
للبنان،  الدولي  الدعم  مجموعة  واشترطت 
أن  باريس،  في  اجتماع  إثر  الماضي،  األسبوع 
تقترن أي مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة 
جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  وقال  إصالحية. 
إيف لودريان، األحد: »يجب أن تتحرك السلطات 
السياسية، ألن البلد في وضع حرج«، محذرا من 

بـ»رد  ذلك  إثر  واشنطن  وتوعد  العراق،  في 
في  نفوذها  يتسع  التي  طهران  على  حاسم« 

البالد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

أرتال عسكرية
وقال مكتب عبدالمهدي في بيان إن وزير الدفاع 
هاتفي  اتصال  في  عبر  إسبر،  مارك  األميركي، 
تعرض  إزاء  »قلقه  عن  عبدالمهدي  مع  أجراه 
بعض المنشآت للقصف، وضرورة اتخاذ إجراءات 

إليقاف ذلك«.
البيان،  أعرب عبدالمهدي، حسب  من جهته، 
نفسه عن »قلقه أيضا لهذه التطورات، وطالب 
لمنع  الجميع  بها  يشترك  جادة  مساعٍ  ببذل 
التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع األطراف«.
للحكومة  واعتبر عبدالمهدي أن »أي إضعاف 
التصعيد  على  العراقية سيكون مشجعا  والدولة 
من  قرارات  »اتخاذ  أن  إلى  منبها  والفوضى«، 
جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب 
واستقالل  وسيادة  أمن  وتهدد  عليها  السيطرة 
هجمات  عشر  وقعت  أكتوبر،   28 ومنذ  العراق«. 
بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين 
الخضراء  المنطقة  في  األميركية  السفارة  أو 
التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي  الشديدة 
واشنطن  لكن  الهجمات،  عن  مسؤوليتها  جهة 
المسلحة  الفصائل  إلى  االتهام  توجه  ما  غالبا 

الموالية إليران.
تلك  من  المتحدة  الواليات  قلق  وازداد 
بين  ما  إرسال  تنوي  أنها  خصوصا  الهجمات، 
خمسة إلى سبعة آالف جندي إضافي إلى الشرق 
اإلثنين  عراقي  أمني  مصدر  وأكد  األوسط. 
الماضي: »دخول أرتال عسكرية أميركية محملة 
الحصول  بعد  الخضراء،  المنطقة  إلى  باألسلحة 

على موافقات رسمية«.

في  صعوبة  البلد  سيجد  قصير،  وقت  »بعد  أنه 
التزود بالمواد األساسية«.

في  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  وحذر 
»حصول  من  اإلثنين،  »األخبار«  لجريدة  حديث 

مجاعة« إذا ما استمر الوضع على حاله.
وشدد بري، الذي يتهمه المتظاهرون بالفساد 
ضرورة  على  السلطة،  من  بخروجه  ويطالبون 
تشكيل الحكومة بشكل سريع ألننا ال نملك ترف 
الوقت، وإال سنكون أمام منزلقات خطيرة قد ال 
في  بعد،  ما  في  لتفاديها  إمكانية  هناك  تكون 

ظل خطورة الوضعين المالي واالقتصادي.
لألمم  الخاص  المنسق  قال  جهته،  من 
في  كوبيتش،  جان  لبنان،  في  المتحدة 
آخر  »تأجيل  »تويتر«:  في  حسابه  على  تغريدة 
أن  إما  يعني  األمر  هذا  النيابية..  لالستشارات 
السياسيين بدؤوا يدركون أنهم ال يستطيعون 
إهمال صوت الشارع، وإما هو فقط محاولة لربح 

بعض الوقت كالعادة«.
فإن  االقتصاد،  انهيار  مع  »لكن  وأضاف: 
السياسيين  على  خطرا  يشكل  التأجيل  استمرار 

وعلى لبنان والشعب بأكمله«.
األيام  خالل  العنف  أحداث  وبخصوص 
الذي  العنف  »أظهر  كوبيتش:  قال  الماضية، 
أخرى  مرة  األسبوع  نهاية  عطلة  في  اندلع 
الحالية  لألزمة  سياسي  حل  إيجاد  تأجيل  أن 
والتالعب  لالستفزازات  خصبة  أرضية  يخلق 

السياسي«.
ودعا ممثل األمم المتحدة إلى ضرورة إجراء 
في  وكذلك  وقعت،  التي  الحوادث  في  تحقيق 

استخدام قوات األمن القوة المفرطة.

عبدالمجيد  فوز  إعالن  على  ساعات  تمر  لم 
الرئاسية إال ودعت أحزاب  تبون باالنتخابات 
ومنظمات وشخصيات من المعارضة، اإلثنين، 
الديكتاتورية«،  »مقاومة  إلى  الجزائريين 
رافضين نتائج االنتخابات الرئاسية التي أدت 

إلى فوز عبدالمجيد تبون.
تبون،  دعا  الشارع  لتهدئة  محاولة  وفي 
وصفه  الذي  الجزائر،  في  الشعبي  الحراك 
مصلحة  أجل  من  الحوار  إلى  بـ»المبارك«، 

الجزائر، على حد وصفه.
إعالن فوزه  بعد  تبون في كلمته  وتعهد 
عدم  على  بالعمل  الرئاسية،  باالنتخابات 
و»عدم  الجزائريين،  شمل  ولم  اإلقصاء 
االنتقام«، حسب تعبيره، مشيدا بتعامل قوات 
مظاهرات  مع  »السلمي«  الجزائرية  األمن 
االنتخابات  إجراء  الرافض  الشعبي  الحراك 
في البالد. وجاء في بيان للمعارضين لنتائج 
االنتخابات »إن قوى عقد البديل الديمقراطي 
االستمرار  إلى  والجزائريين  الجزائريات  تدعو 
الديكتاتورية  ضد  السلمية  المقاومة  في 
عن طريق إحباط جميع محاوالت االنقسام« 
النظام  ضد  االحتجاجية  الحركة  داخل 

المستمرة منذ عشرة أشهر.
عبر  الشعبي  الحراك  أن  البيان  وأضاف 
وعدة  العاصمة  في  الحاشدة  التظاهرات 
مدن جزائرية يوم االقتراع وفي اليوم التالي 
اإلرادة  على  التحايل  هذا  نتائج  »يكذب 
الشعبية«، معتبرا أن »الشعب الجزائري انتصر 

على المهزلة االنتخابية«.
واعتبر المعارضون فرض االقتراع الرئاسي 
»مرورا  الحراك  من  الواسع  رفضه  رغم 
باستخدام  الشعبية  اإلرادة  على  بالقوة« 

»قمع واسع النطاق« ضد المحتجين. وأضافوا 
الحقيقي  الديمقراطي  »االنتقال  وحدة  أن 
والمسار التأسيسي« بعيدا من النظام الحالي 
و»سيسمح  النظام«  تغيير  عنه  »سينجم 
للشعب الجزائري باستعادة سيادته الكاملة«.

واإلثنين أعلن المجلس الدستوري النتائج 
جرت،  التي  الرئاسية،  لالنتخابات  النهائية 
عبدالمجيد  انتخاب  عن  وأسفرت  الخميس، 

تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 58.13%.
عن  المنتخب،  الجزائري  الرئيس  وعبر 
التزامه باالنحياز للشباب ودمجهم في الحياة 
السياسية، مؤكدا أنه ينوي العمل على طي 
»الجمهورية  صفحة  وفتح  الماضي  صفحة 
الجديدة«. كما عبر تبون، الذي شغل منصب 
إبان حكم  أشهر  لثالثة  الجزائر  وزراء  رئيس 
بوتفليقة،  عبدالعزيز  السابق  الجزائر  رئيس 
عن شكره للجيش الجزائري ودوره في تأمين 
سلطة  رئيس  شكر  كما  االنتخابية،  العملية 
عبر  كما  البالد،  في  المستقلة  االنتخابات 
عن شكره أيضا لرئيس الجمهورية الموقت 

عبدالقادر بن صالح.
وتعهد الرئيس المنتخب بتعديل الدستور 
الجزائري وطرحه لالستفتاء، كما تعهد أيضا 
المال  يفصل  جديد،  انتخابات  قانون  بإقرار 
الفرصة  ويتيح  االنتخابات  عن  السياسي 
المستقلة  الوطنية  السلطة  وكانت  للشباب. 
الجمعة  أعلنت،  الجزائر،  في  لالنتخابات 
الماضية، فوز عبدالمجيد تبون في انتخابات 
الرئاسة بالجزائر، بعد أن حصد أكثر من 58% 
التي  االنتخابات  في  األصوات  إجمالي  من 

جرت، الخميس الماضي.
عاما   74 العمر  من  البالغ  تبون  وشغل 
رئاسة  بينها  من  عدة،  وزارية  مناصب 
عهد  في  فقط  أشهر  ثالثة  لمدة  الحكومة 
الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

بغداد–الوكاالت:

تبون يتعهد بتغيير الدستور 
والحوار مع »الحراك الشعبي«

● تظاهرات في الشوارع العراقية مطالبة بسرعة تشكيل الحكومة

● الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري

● الرئيس العراقي برهم صالح

● اجتماع سابق بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر

● عبدالمجيد تبون

الجزائر - وكاالت:

بعد أكثر من عامين على األزمة الدبلوماسية 
في  حلحلة  بوادر  بدأت  الخليج،  دول  بين 
التي  األخيرة  الرياض  قمة  خالل  الظهور 
استضافتها السعودية، إذ أعرب وزير خارجية 
قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
اإلثنين، عن تفاؤله حيال األزمة الدبلوماسية 
في الخليج، مؤكدا أن المحادثات الجارية مع 

السعودية »كسرت الجمود«
والبحرين  واإلمارات  السعودية  وقطعت 
ومصر في يونيو 2017 عالقاتها الدبلوماسية 
مع قطر. واتهمت الدول األربع الدوحة بدعم 
مع  والتقارب  متطرفة  إسالمية  جماعات 

إيران، وهو ما نفته الدوحة.
إجراءات  مع  العالقات  قطع  وترافق 
البرية  الحدود  إغالق  بينها  اقتصادية، 
المجال  استخدام  ومنع  البحرية،  والطرق 

الجوي وفرض قيود على تنقالت القطريين.
السعودية  زار  الذي  القطري،  الوزير  وقال 
إن«  إن  »سي  شبكة  مع  مقابلة  في  أخيرا، 
تقدم كسرنا  الماضي: »هناك  اإلثنين  بثتها 

الجمود وبدأنا التواصل مع السعوديين«.
وتابع: »من وجهة نظرنا في قطر، نود أن 
نستوعب« مصادر الخالف، مضيفا: »نريد أن 
ندرسها ونقيمها وأن نتطلع إلى الحلول التي 
يمكن أن تحصنا في المستقبل من أي أزمة 
محتملة«. وتقدمت الدول األربع بـ13 شرطا 
إلعادة العالقات مع اإلمارة الثرية، بينها إغالق 
قناة »الجزيرة«، وخفض العالقات مع إيران، 
وإغالق قاعدة عسكرية تركية في قطر. لكن 
ليست  الدوحة  أن  على  القطري شدد  الوزير 
مستعدة لتغيير عالقتها مع تركيا، التي تعتبر 
في  ساعدتها  إيران،  جانب  إلى  أنها  قطر 
للدول  االقتصادية  المقاطعة  تبعات  تخطي 
األربع. وأوضح أن »أي دولة فتحت لنا أبوابها 
وساعدتنا خالل األزمة، سنبقى ممتنين لها، 

ولن ندير ظهرنا لها أبدا«.

التهرب من االلتزامات
مجلس  قمة  انعقدت  الماضي،  واألسبوع 
أمير  بغياب  الرياض  في  الخليجي  التعاون 
لكن  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر 
الوفد القطري حظي رغم ذلك باستقبال حار 
االجتماع  لحضور  المملكة  إلى  وصوله  لدى 
الملك  السعودي  العاهل  واستقبل  السنوي. 

سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء القطري 
ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهلل  الشيخ 
العاصمة  في  المطار  إلى  وصوله  لدى 
أبوظبي  اتهمت  ذلك،  رغم  لكن  السعودية. 
الدول  بين  الصف«  »شق  بمحاولة  قطر 

المقاطعة لها.
وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش في حسابه بـ»تويتر« السبت الماضي 
»التسريبات القطرية األخيرة بشأن حل أزمة 
الدول  دون  الشقيقة  السعودية  مع  الدوحة 
الصف  إلى شق  الدوحة  لسعي  تكرار  الثالث 

والتهرب من االلتزامات«.
»الرياض تقود جبهة عريضة من  وتابع: 
اإلقليمية  والملفات  الملف  هذا  في  أشقائها 
والحلفاء  بالمطالب  والتزامها  األخرى، 
مطلعان  مصدران  وقال  وصلب«.  أساسي 
عربي،  دبلوماسي  بينهما  المفاوضات،  على 
عودة  أبوظبي  في  »يعارض«  هناك من  إن 
إمكانية وجود »سالم  يعني  العالقات. وهذا 
بتطبيع  الدوحة  قيام  يعني  مما  متشعب«، 
المقاطعة  الدول  بعض  مع  فقط  العالقات 
لها وبينها السعودية التي تشترك معها في 

حدودها البرية الوحيدة.
وفي مقابلة بثتها قناة »الجزيرة« اإلثنين 
الماضي، أكد وزير الخارجية القطري أنه يأمل 
في أن يؤدي إحراز تقدم مع السعودية إلى 
»خطوات« مع الدول األخرى المقاطعة لقطر.

ذكرنا  وكما  للجميع  مفتوح  »الباب  وقال: 
من بداية األزمة قطر مستعدة للجلوس مع 

الجميع والحوار معا«.
نخطوها  التي  الخطوات  »اآلن  وأشار: 
أن  ونتمنى  السعودية،  العربية  المملكة  مع 
تسفر عن نتائج إيجابية، قد تقود أيضا إلى 
خطوات إيجابية مع اآلخرين« في إشارة إلى 
الدول األخرى. وفي األسابيع األخيرة، ظهرت 
بوادر انفراج، إذ شاركت السعودية واإلمارات 
في  القدم  لكرة  الخليج  كأس  في  والبحرين 

قطر هذا الشهر.
حول  االتهامات  بعدها  الطرفان  وتبادل 
في  الحج  فريضة  أداء  من  أخرى،  مواضيع 
إلى  السعودية،  في  المكرمة  مكة  مدينة 

قرصنة حسابات على موقع »تويتر«.
انقسام  في  الخليجي  الخالف  وتسبب 
على  ورتب  البلدين،  بين  مختلطة  عائالت 
النفقات،  من  المزيد  القطرية  الشركات 
المنطقة  في  السفر  تعقيدات  من  زاد  كما 

والجهود الدبلوماسية.

قطر والسعودية.. محادثات على درب 
»كسر جمود« األزمة الدبلوماسية

مشاورات عراقية الختيار رئيس حكومة 
جديد.. وبرهم صالح يتسلم قائمة املرشحني

الرياض - الدوحة- وكاالت:

بيروت – الوكاالت:



»تــوتــال«  شركة  استحواذ  صفقة  أثـــارت 
الفرنسية على حصة »ماراثون« األميركية في 
الواحة جدال كبيرا، وطالب بإلغائها  امتيازات 
كل من المجلس األعلى للدولة، والمؤسسة 
الليبية للنفط في بنغازي، معتبرين أنها »غير 

قانونية«.
الوطنية  المؤسسة  عليها  وافقت  الصفقة 
للنفط في طرابلس، األسبوع الماضي، وتنص 
الفرنسية  »تــوتــال«  شركة  استحواذ  على 
المحدودة  ليبيا«  أويل  »ماراثون  حصة  على 
 450 بقيمة  الواحة  امتيازات  في   )%16.33(
مليون   150 تستثمر  أن  على  دوالر،  مليون 
المجتمعية.  التنمية  مجال  في  أخرى  دوالر 
الصفقة،  على  النفط  مؤسسة  موافقة  وبعد 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  طالب 
الوفاق، فائز السراج الشركة الفرنسية بدعم 
برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة 
للعمليات النفطية، وذلك خالل اجتماع عقده 
في  بالشركة  مسؤولين  مع  الماضي  السبت 
العاصمة القطرية،، على هامش مشاركته في 

»منتدى الدوحة«.
مجلس  رئيس  من  كل  مع  السراج  وبحث 
إدارة شركة »توتال« الفرنسية للنفط والغاز، 
الشرق  عمليات  ورئيس  بوياني،  باتريك 
الشركة  مشاريع  ميشيل،  ستيفين  األوسط 

في ليبيا وخططها لتطوير اإلنتاج.

طعن على الصفقة
من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
للصفقة،  الشديد«  »رفضها  بنغازي  في 
إدارة  مجلس  قبل  مــن  تمريرها  واصــفــة 
بأنه  للنفط في طرابلس  الوطنية  المؤسسة 

إجراء »مخالف للقوانين«.
في  »تحمل  الصفقة  هــذه  إن  وقــالــت 
مضمونها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة 
لقطاع النفط المعمول بها في ليبيا، التي نصت 
صراحة على اختصاص وزير النفط أو الحكومة 
على تحديد الجهة التي لها حق التصرف في 
إلى  الحالة«، مشيرة  لهذه  المشابهة  الحاالت 
أن ذلك ما نص عليه »قانون النفط رقم )25( 
لسنة   24 رقم  القانون  وكذلك   1955 لسنة 
1970، إضافة إلى غيره من القوانين الالحقة، 
التي تبنت موقفا مشابها لقانون النفط، مثل 
إعادة  بشأن   1979 لسنة   )10( رقم  القرار 

تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط«.
ورأت مؤسسة النفط في بنغازي أن عدم 
لعدم  الليبي  الجانب  على  الصفقة  ترسية 
ال  »كــالم  الكافية،  الموارد  الدولة  امتالك 
يحمل أي معنى من الحقيقة، فكان باإلمكان 
تمويل هذه الصفقة لو كان لدى صنع اهلل، 
ومن حالفه، النية الصادقة على عدم التفريط 
في ثروات البالد وبيعها دون مبرر اقتصادي 

في هذا التوقيت بالذات«.
الوطنية  المؤسسة  تمرير  أن  وأضافت 
القوانين  وفق  »مخالف،  الحصة  بيع  للنفط 
أسفها  عن  معربة  النفط«،  لقطاع  المنظمة 
واستنكارها هذا اإلجراء »مؤكدة أنها »ستتخذ 

المشاركة  الشركات  أهم  الواحة »من  شركة 
حيث  ــن  م للنفط  الــوطــنــيــة  للمؤسسة 
االحتياطي النفطي الغازي والمكثف والمتطور 
بقدرة إنتاج تفوق 300 ألف برميل«، مشيرين 
الفرنسية  للشركة  ستتيح  الصفقة  أن  إلى 
احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل 
لنحو  فــوري  وإنتاج  النفطي،  المكافئ  من 
يوميا،  النفطي  المكافئ  من  برميل  ألف   50
امتيازات  في  لالستكشاف  كبيرة  إمكانية  مع 

بحوض سرت.
أسباب مؤسسة النفط

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  كــان 
للنفط، أعلن في العاشر من ديسمبر الجاري، 
»توتال«  شركة  استحواذ  على  الموافقة 
ليبيا«  أويل  »ماراثون  حصة  على  الفرنسية 
المحدودة، التي تمثل %16.33 من امتيازات 
450 مليون دوالر، على  الواحة بقيمة بلغت 
في  باستثمارات  الفرنسية  الشركة  تقوم  أن 
 150 بنحو  تقدر  المجتمعية  التنمية  مجال 

مليون دوالر، ليبلغ بذلك إجمالي االستثمارات 
في الصفقة 650 مليون دوالر.

رئيسها  لسان  على  المؤسسة  وأوضحت 
مصطفى صنع اهلل إنها امتنعت عن الموافقة 
االنتهاء من دراستها  بعد  »إال  الصفقة  على 
الجوانب  مختلف  من  وتقييمها  ومراجعتها 
واالستثمارية،  والمالية  والتعاقدية  القانونية 
استحواذ  ــدوى  وج إمكانية  إلــى  باإلضافة 
تلك  على  أخرى  ليبية  جهات  أو  المؤسسة 
الحصة، والنظر فيما يمكن أن تضيفه شركة 
واجتماعيا  وتنمويا  لالمتيازات،  فنيا  )توتال( 
على  والحصول  لها،  المجاورة  للمناطق 
الموافقات الحكومية الالزمة إلتمام الصفقة«.
أكدت  »توتال«  أن  إلى  اهلل  صنع  وأشــار 
في  دوالر  مليون   650 باستثمار  التزامها 
وزيادة  »الواحة«،  امتيازات  تطوير  مشاريع 
رئيسيين  مشروعين  خالل  من  اإلنتاج  حجم 
هما حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98، األمر 
اإلنتاجية  القدرة  زيــادة  في  سيسهم  الذي 

بنحو 180 ألف برميل يوميا.

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

امتيازات الواحة«.
وقال صنع اهلل، إن الدراسات كشفت أن 
حصة  على  الليبية  الدولة  استحواذ  »خيار 
من  ظاهريا  سيزيد  كان  وإن  )ماراثون( 
في  أنه،  إال  الليبي،  الجانب  عوائد  إجمالي 
جراء  الليبي  الجانب  على  ستترتب  المقابل، 
للتشغيل  كبيرة  مالية  التزامات  الخيار  ذلك 
مع  اإلنتاج،  وزيادة  التطوير  خطط  وتنفيذ 
المحدد  الوقت  في  بالدفع  االلتزام  حتمية 
الربح  صافي  على  ذلك  جميع  وانعكاس 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  االسترداد،  وفترة 
اإلنفاق  في  األخــرى  الحكومية  األولويات 
المتاحة  ــرى  األخ االستثمارية  والــفــرص 

للمؤسسة«.
محلي  شريك  أي  هناك  يكن  »لم  وتابع: 
الالزمة  والتقنية  المالية  اإلمكانات  له 
اإلنتاج، خصوصا  االمتيازات وزيادة  لتطوير 
شراء  قيمة  في  فقط  ينحصر  ال  األمــر  أن 
االستثمارات  توفير  في  وأيضا  بل  الحصة، 
على  المترتبة  والتطويرية  التشغيلية 
الموضوعة  الخطط  لتنفيذ  الحصة  مشتري 

في هذا الجانب«.

التي  ودوليا،  محليا  القانونية  اإلجراءات  كل 
وإيقاف  ألصحابها  الحقوق  إعادة  شأنها  من 

التالعب بموارد الشعب الليبي«.
المجلس  رئيس  طالب  ذاتــه،  الوقت  في 
الرقابة  هيئة  المشر  خالد  للدولة  األعلى 
تمت  إنها  قائال  الصفقة،  بإيقاف  ــة  اإلداري
وأوضح  الليبي«.  النفط  لقانون  »بالمخالفة 
»الشركة  أن  الهيئة،  إلى  موجه  خطاب  في 
للعقد  تعديال  يعد  ما  حصتها،  عن  تنازلت 
ما  وهو  المختصة،  السلطات  موافقة  دون 
يعد مخالفا لقانون النفط الليبي الذي يحكم 
المشاركة  التفاقية  ومخالفا  االمتياز،  عقود 
التي اعتمدها القانون رقم 51 لسنة 1973«، 
إليقاف  الالزمة  اإلجــراءات  »اتخاذ  إلى  داعيا 
حقوق  على  حفاظا  عليها؛  والطعن  الصفقة 

الدولة الليبية وسيادتها«.

رفض عمالي
موافقة  قبل  أيضا  رفضا  الصفقة  ــت  والق
المؤسسة الوطنية للنفط عليها، ففي أبريل 
الواحة  شركة  عمال  نقابة  أكــدت   ،2018
إلى  ــت  ودع البيع،  عملية  رفضها  للنفط 
بقوت  »العبث  سمته  عما  التوقف  ضــرورة 
الليبيين«. وشددت في بيان صادر عنها على 
أنها ال توافق على »اإلجراءات غير القانونية، 
التي تم من خاللها بيع حصة شركة ماراثون 
 450 بمبلغ  الفرنسية  توتال  لشركة  أويــل 

مليون دوالر«.
أن  وقتها  ليبيون  نفط  عــمــال  وذكـــر 

اقتصاد

كالم في األرقام

الفائض التجاري للدول التي 
تستخدم العملة األوروبية الموحدة

قالوا
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من  التي  األموال  لحجم  تقديراته  بريطانيا  في  الميزانية  مسؤولية  مكتب  ضاعف 
للتوقعات  ووفقا  المقبلة.  الخمسة  األعوام  مدى  على  الحكومة  تقترضها  أن  المرجح 
في  مليار دوالر(   61.1( إسترليني  جنيه  مليار   47.6 بريطانيا ستقترض  فإن  الجديدة 
السنة المالية الجارية، ارتفاعا من 29.3 مليار إسترليني عندما أصدرت الحكومة بيان 

الميزانية في مارس الماضي.
وبحلول السنة المالية 2023-2024، من المتوقع أن يبلغ االقتراض السنوي 33.3 
وزير  كان  عندما  مارس  في  متوقعة  كانت  مليار   13.5 من  ارتفاعا  إسترليني،  مليار 
اإلنفاق  ذلك  في  بما  الميزانية،  موازنة  إلى  يهدف  هاموند،  فيليب  آنــذاك،  المالية 

االستثماري، بحلول منتصف عقد العشرينات، حسب »رويترز«.
وكان العجز في ميزانية بريطانيا العام الماضي األصغر كحصة من الناتج االقتصادي 
من  بكثير  أضــرت  اإلنفاق،  ضغط  من  سنوات  عشر  أعقاب  في   2002-2001 منذ 

الخدمات العامة.
وتظهر األرقام أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير المالية ساجد جاويد، قد 

يجدان أن من الصعب تخفيف قبضتهما على المالية العامة بشكل كبير.

بريطانيا تقترض 29.3 مليار إسترليني

االتفاق التجاري المبدئي مع 
الصين ال يحل جميع المشكالت 
العالقة بيننا.

روبرت اليتايزر

الممثل األميركي 
للتجارة
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للتغير  المتحدة  األمم  مؤتمر  أعمال  انطلقت  ديسمبر   2 في 
المناخي في مدريد. وقبيل انعقاده صرح أنطونيو غوتيريس 
بأنه »سيشكل نقطة الالعودة في مسيرة البشرية المناهضة 
مجرد  من  صحته  الحكم  هذا  يستمد  وال  المناخي«.  للتغير 
كونه المؤتمر السابق والممهد لمؤتمر 2020 في لندن، الذي 
سيشكل نقطة انطالق جديدة لخطط العمل المناخي. بل أيضا 
»التحالف  ندعوه  ما  واتساع  انطالق  سياق  في  انعقاده  من 
األخالقي الجديد«، الذي سينقل القوة الدافعة للعمل المناخي 
من مجال الحكومات إلى مجال المؤسسات األهلية وجماعات 
»متالزمة«  لمواجهة  الدولية  االجتماعية  والحركات  العلماء 

أزمات المناخ واالقتصاد والعدالة االجتماعية.
انعقد المؤتمر في سياق مرحلة حرجة ساهم في تشكيلها 

عامالن.
هناك  أن  والمؤكد  المناخي.  العمل  بقصور  األول  يتعلق 
يرتقي  وال  القطاعات  أنه ال يشمل كل  إال  التقدم،  قدرا من 

للمعدالت المطلوبة، وبالتالي أقل كثيرا من المؤشرات 
التي حددتها اتفاقية باريس. وتمنحنا مؤشرات انبعاث 
الغازات مؤشرا أساسيا. وفقا التفاقية باريس يتعين أن 
تكون الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة في حدود 1.5 
التغير  مواجهة  ننجح في  لكي  القرن،  نهاية  عند  درجة 
انبعاث  نسبة  وصول  ينبغي  الهدف  ولتحقيق  المناخي. 
غار ثاني أكسيد الكربون عند منتصف القرن إلى الصفر. 
ولكن على امتداد العقد الماضي واصلت الغازات انبعاثها 
الغازات  سجلت   2018 وحتى  سنويا،  بمعدل%1.5 
المنبعثة 55.3 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون. ومع 
بحاجة   2030 في  سنكون  الراهنة  المعدالت  استمرار 

لتخفيض 25% منها.
ويتصل العامل الثاني بالسياسات المتناقضة للدول. 
واألميركية،  األوروبية  للشعبوية  المتصل  الصعود  مع 

والتيار  التآكل  الغربي في  المناخي  اإلجماع  أخذت حالة شبة 
المنكر ألزمة المناخ في التوطد. واليزال التيار المؤيد لالتفاقية 
أميركا،  انسحاب  عن  ناجمة  تحديات  يواجه  ولكنه  مسيطرا، 

المسؤولة عن 25 % من إجمالي االنبعاثات.
الوضع،  هذا  لتدارك  يسعي  المسيطر  التيار  أن  والمؤكد 
من  يتمكن  ــن  ل لكنه 
جذرية.  مواجهة  خوض 
عالمية  قوة  اآلن  وتتبلور 
ــا بـــ»الــتــحــالــف  ــوه ــدع ن
تشير  الجديد«،  األخالقي 
المتالكها  ــرات  ــؤش ــم ال
بالعمل  الدفع  على  قدرة 
وانتظام  بقوة  المناخي 
إذا واصلت نموها الراهن 
تتواجد  الحركي.  وإيقاعها 
ولكن  العالم  امتداد  على 
مركز ثقلها أوروبا الغربية، 
وتتكون أساسا من فئتين 
هما الشباب وفي القلب منهم طالب المدارس العليا والعلماء، 
التي تمتلك قواعد  المحركة  النواة  ولكنهم ال يمثلون سوى 

مساندة واسعة.
وترجع بدايات تبلور التحالف إلى نوفمبر 2015 مع انعقاد 
المدارس  طالب  من  مجموعة  دعت  عندما  باريس،  مؤتمر 
في  ونجحوا  المناخي،  التغير  على  لالحتجاح  إضراب  لتنظيم 

تنظيمه في 100 دولة.
الحضور  شديد  التحالف  هذا  سنجد   2019 وصلنا  وإذا 
الجمع  »أيام  الشباب شكل  حالة  وتتخذ حركته في  والتبلور، 
من أجل المستقبل«، وفي حالة العلماء العرائض الجماعية التي 
يوقعها اآلالف منهم، ولكن تلك هي األشكال األساسية وليست 
الوحيدة. ويتسم التحالف بعدة خصائص. يالحظ ، أوال: كثافة 
المشاركين. شارك في احتجاجات 15 مارس 2019 نحو 1.6 
20 سبتمبر بنحو  احتجاجات  مليون شاب، وقدر عددهم في 
أربعة ماليين، واحتجاجات 27 سبتمبر بنحو مليونين. وتنتشر 

هذه األعداد، ثانيا على نطاق واسع.
شارك في احتجاجات نوفمبر 2015 شباب ينتمون إلى 100 
مدينة،   270 على   2018 ديسمبر  احتجاجات  وتوزعت  بلد، 
وجرت احتجاجات مارس 2019 في 125 بلدا، ثم 29 نوفمبر 
في 240 مدينة بـ 157 بلدا. والصفة الثالثة هي التواتر الحركي.
 15 بين  فيما  نظم  حيث   ،2019 في  واضحا  ذلك  وظهر 
الصفة  وسنجد  عالمية.  إضرابات  أربعة  نوفمبر  و29  مارس 

الرابعة في الترابط العضوي بين الشباب والعلماء.
بانتظام  ويصدرون  تحركاتهم  في  يشاركون  فالعلماء 
البيانات المؤيدة. في فبراير 2019 وقع 240 أكاديميا بريطانيا 
بيانا مؤيدا، وفي مارس 2019 وقع 700عالم ألماني على بيان 
مماثل حصل على توقيعات مؤيدة لنحو 26 ألف عالم خارج 
ألمانيا. و تتعلق الصفة الخامسة بكفاحية التحركات الشبابية، 

الناتجة عن عدم اندماجهم في شبكات الضبط االجتماعي.
المنظور  الشباب من  تحرر  السادسة، وهي  الصفة  وتأتي 
والدببة  الحيتان  اهتمامهم  بؤرة  تعد  فلم  التقليدي.  البيئي 
االجتماعية،  بالعدالة  المناخي  التغير  صلة  بل  القطبية، 
ومساهمة الجفاف في اقتالع البشر والجوع واألوبئة. ويفسر 

لنا هذا عالمية تحركاتهم.
اكتساب  من  الحركة  نجاح  وهي  السابعة  الصفة  وتأتي 
الشرعية داخل المؤسسات القومية والدولية، وتأسيس صالت 

تمكنها من التفاعل مع المؤسسات الحاكمة.
ستشكل  الراهن  نموها  واصلت  لو  الحركة  أن  والمؤكد 
على المدى الزمني المتوسط قوة أساسية؛ فهي في عنصرها 
جديدة  اجتماعية  ورؤية  قوية  حركية  طاقة  تحمل  الشبابي 
في  ستساهم  أنها  واألهم  والحشد،  لالنتشار  قابلية  تمتلك 
تغيير تركيبة القواعد االنتخابية مع حصول شبابها على حق 
في  التأثير  على  قادرة  العلمي  عنصرها  في  وهي  التصويت. 

المجال الثقافي وحشد المؤسسات العلمية.
* كاتب مصري

لم تعد بؤرة اهتمام الشباب 
الحيتان والدببة القطبية، بل 

صلة التغير املناخي بالعدالة 
االجتماعية، ومساهمة 
الجفاف في اقتالع البشر 

والجوع واألوبئة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4006دوالر أميركي
1.5597يورو

1.8343الجنية االسترليني
0.3734الريال السعودي
0.3813درهم إماراتي
0.1999االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 18 ديسمبر 2019

مليار يورو

املناخ واالقتصادوالعدالة 
االجتماعية..متالزمة أزمات

د. صالح أبونار **

صنع الله: خيار امتالك الدولة 
للحصة يلقي عليها بأعباء مالية وال 
يوجد شريك محلي لديه اإلمكانيات

مؤسسة النفط في بنغازي تعتبر 
الصفقة »باطلة« و»تفريط في ثروة 

البالد دون مبرر اقتصادي«

صنع الله يوضح مبررات قبول الصفقة والمشري يدعو »الرقابة اإلدارية« لوقفها

طرابلس، بنغازي - الوسط

جدل حول استحواذ »توتال« على حصة »ماراثون« في »الواحة«

يؤدي  للغاية،  صعبة  ظروف  وفي  الحارقة،  الشمس  أشعة  تحت 
عمال النفط في ليبيا أشغالهم، والمهام الموكلة إليهم، غير أنهم 
يطالبون بزيادة رواتبهم، معتبرين أنهم ال يحصلون على تقدير 

كاف.
في  أحدهم  وقال  الرواتب،  بزيادة  مطالبهم  العمال  وجدد 
استعراض عبر موقع »فيسبوك«، إنه وزمالءه يعملون في الحفر 
عالمية  ماركات  من  وكرافتات  بدل  وال  فاخرة،  مكاتب  »بال 
مشهورة، وال مركبات مريحة، فقط بدلة شغل وحذاء سالمة«، 
مشيرا إلى خطورة االنتقال إلى الحقول النفطية، »فالطائرة التي 

تقلنا أحيانا تصبح كالورقة في عين الريح«.
2007 ولم  العام  »المقرة منذ  الرواتب  زيادة  العمال  ويطلب 
تنفذ«، مشددين على أنهم لن يتوقفوا عن »المطالبة بحقوقهم، 
خصوصا أنهم لم يضربوا عن عمل أو يوقفوا اإلنتاج«، واصفين 

أنفسهم بأنهم »الجنود الحقيقيون«.
منير  النفط،  عمال  نقابة  رئيس  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
الرواتب  في  بزيادة  يطالبون  بالقطاع  العاملين  إن  أبوالسعود، 
قدرها »67% على المرتب األساسي، وفقا لقرار الحكومة الموقتة 
لسنة 2013«، مؤكدا المطالبة بجميع المستحقات المالية المتأخرة 

منذ صدور القرار قبل خمس سنوات.
ويلغ عدد المستخدمين في قطاع النفط خالل العام 2018 نحو 
50 ألف موظف حكومي، وفي العام 2013 أمرت الحكومة الموقتة 
القطاع  في  للعاملين   %20 زيادة  مع   %67 رواتبهم  بزيادة 
الرواتب  دينار على  مليار   24 ليبيا سنويا  تنفق  بينما  الحكومي، 

واألجور.
 %95 أكثر من  النفط في تمويل  إيرادات  ليبيا على  وتعتمد 
العامة للدولة، بينما يتم تخصيص أكثر من نصف  الخزانة  من 
لعدد  الحكومي  والدعم  العام  القطاع  لرواتب موظفي  الميزانية 
من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العالج في 

المستشفيات بالمجان، وكذلك العالج في الخارج.

أن  بعد  األربــعــاء،  أمس  النفط،  أسعار  انخفضت 
مخزونات  في  مفاجئا  نموا  أميركية  بيانات  أظهرت 
الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل 

حالت دون هبوط أكبر لألسعار.
في   %  1 تجاوزت  مكاسب  عقب  التراجع  ويأتي 
المرحلة  اتفاق  إعالن  خفف  إذ  السابقة،  الجلسة 
والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجاري  األولــى 

األسبوع الماضي، الضغط على الخامات القياسية.
وقبل االتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف 
اقتصادين  أكبر  بين  التجاري  الخالف  تأثير  بشأن 

يستهلكان النفط في العالم.
ونزلت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 
33 سنتا أو 0.5 % إلى 65.77 دوالر للبرميل بحلول 

الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.
 66.10 ليبلغ   %  1.2 العالمي كسب  الخام  وكان 
هبط  فيما  »رويترز«،  وفق  الثالثاء،  للبرميل  دوالر 
ما  سنتا   43 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام 

يعادل 0.71 % إلى 60.51 دوالر للبرميل.
األميركي،  البترول  معهد  بيانات  وأظــهــرت 
مليون   4.7 زادت  األميركية  الخام  مخزونات  أن 
إلى  ديسمبر   13 في  المنتهي  األسبوع  في  برميل 
بهبوط  المحللين  توقعات  مع  مقارنة  مليون،   452

1.3مليون برميل.
السعودية  من  كل  أن  »رويــتــرز«  ذكــرت  كما 
من  كمية  أكبر  على  اتفقت  وروسيا  ــارات  واإلمـ
الزمان،  من  عقد  خالل  اإلمدادات  في  التخفيضات 

لكن هذا االتفاق لم يعلن بعد بشكل رسمي.
وأضافت أنه منذ بدأت روسيا التعاون مع »أوبك« 
قادت   ،2016 العام  في  اإلمــدادات  اتفاقات  بشأن 
قبل  النفط  إمــدادات  ــرارات  ق وموسكو  الرياض 
اجتماعات المنظمة دون تدخل يذكر من المنتجين 

اآلخرين.
في  للنفط  مصدرين  أكبر  والسعودية  وروسيا 
العالم، حيث يمثالن معا 20 % من اإلنتاج العالمي.

انخفاض أسعار النفط بعد نمو 
مفاجئ في املخزون األميركي عمال النفط:  نعمل في ظروف صعبة و ال ننال التقدير الكافي

• منشآت نفطية في حقل الواحة

• عمال نفط في أحد الحقول

الوسط - محمود السويفي



للنفط  الوطنية  المؤسسة  موافقة  بعد 
الفرنسية  »تــوتــال«  شركة  شــراء  على 
أعلنت  الــواحــة«،  »امتيازات  في  حصة 
ــع شركة  م اتــفــقــت  أنــهــا  الــمــؤســســة 
األلمانية  الــمــحــدودة«  »فينترسهال 
للعمليات  »السرير  شركة  تأسيس  على 
الشركة  بذلك  لتتقاسم  النفطية«، 
في  بمنطقتين  النفط  إنتاج  األلمانية 

حوض سرت.
أعمال  ستنفذ  »فينترسهال«  شركة 
استكشاف على نفقتها، وستتحمل نصف 
 150 نحو  ستقدم  كما  التطوير،  تكلفة 
مليون دوالر لبرامج ومشاريع المسؤولية 
بحسب  المستدامة،  والتنمية  االجتماعية 
أنه  إلى  مشيرة  النفط،  مؤسسة  تأكيد 
إلى  التشغيلية  العمليات  نقل  سيتم 
العام  منتصف  الجديدة  النفطية  الشركة 
التفاهم  لمذكرة  تنفيذا  وذلك  المقبل، 
الموقعة بتاريخ 26 أغسطس 2010 بين 
المعتمدة  األلمانية،  والشركة  المؤسسة 
العامة  الشعبية  اللجنة  ــرار  ق بموجب 
آنذاك )رئاسة الوزراء سابقا( رقم 468 / 

.2010
ــت مـــؤســـســـة الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ووقـ
لالستكشاف  اتفاقيتين  و»فينترسهال« 
و107   91 للمنطقتين  اإلنتاج  وتقاسم 
من  »سلسلة  بعد  ــرت  س ــوض  ح فــي 
الموافقات  على  والحصول  المفاوضات 

الالزمة«. الحكومية 
ــحــويــل  ــى »ت ــل ــص االتـــفـــاق ع ــ ون
فينترسهال  لشركة  و97   96 االمتيازين 
استكشاف  اتــفــاقــات  ــى  إل الــمــحــدودة 
بأثر  الــرابــع،  النمط  اإلنــتــاج،  وتقاسم 
 .2008 يناير   1 يوم  من  اعتبارا  رجعي 
العام  إلى  مدتهما  تمديد  يتم  وبذلك، 
 96 االمتياز  وهي   ،91 )المنطقة   2036
للمنطقة  بالنسبة   2037 والعام  سابقا( 

107، وهي )االمتياز 97 سابقا(«.
من  كل  ستقوم  االتــفــاق،  وبموجب 
والشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مشتركة  مشغل  شركة  بإنشاء  األلمانية 
للعمليات  ــر  ــســري ال ــة  ــرك »ش ــاســم  ب
تشغيل  »على  وستشرف  النفطية«، 
العقود  في  المشمولتين  المنطقتين 
مدتها  انتقالية  لفترة  متواصل  بشكل 
السرير  شــركــة  لتتولى  أشــهــر،  ستة 
مهمة  ذلــك  بعد  النفطية  للعمليات 

لها«. المنطقتين خلفا  تشغيل 

حفر بئرين
بموجب  »فينترسهال«،  ستقوم  كما 
استكشافية  أعمال  بتنفيذ  االتفاقية، 
التعاقد  منطقة  في  بئرين  حفر  تشمل 
كما   ،91 التعاقد  منطقة  في  وبئر   107
100 مليون  ستدفع عالوة توقيع قدرها 
إلى  باإلضافة  االتفاقيتين،  عن  دوالر 
50 مليون دوالر على مدى عشر سنوات 
ومشاريع  لــبــرامــج  كلها  ستخصص 
والتنمية  االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة 
المؤسسة  تديرها  التي  المستدامة 

للنفط. الوطنية 
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية 
»نحن  االتفاق:  على  تعليقا  اهلل،  صنع 
التعاون  من  جديد  فصل  ببدء  سعداء 

التي  المحدودة،  فينترسهال  شركة  مع 
العام  منذ  ــرت  س ــوض  ح فــي  تعمل 

.»1966

إضافة جديدة إلنتاج 
مليتة شركة 

ــدأت الــمــؤســســة خــالل  ــك، بـ إلـــى ذلـ
الجديدة  البئر  تشغيل  الجاري  األسبوع 
التابعة  )أ(،  التعاقد  بمنطقة   »6 ك  »ك 
على  ووضــعــهــا  الــطــفــل،  أبـــو  لحقل 
 2500 نحو  بما يضيف  اإلنتاج،  منظومة 
لشركة  اليومية  اإلنتاج  لمعدالت  برميل 

والغاز. للنفط  مليتة 
من  االنتهاء  بعد  البئر  تشغيل  جــاء 
لربط  جديد  آبار  مجمع  تركيب  أعمال 
»ك  بالتركيب  الفرعية  بالمحطة  اآلبــار 
مشيرة  الــنــفــط،  مؤسسة  ــق  وف ك«، 
لإلنتاج  خطين  وتوصيل  تركيب  إلــى 
واالختبار لآلبار »ك ك 1«، و»ك«، و»ك 
1« والبئر الجديدة »ك ك  4« و»ذ ذ  ك 
6«، مع تجهيز وصالت اآلبار المستقبلية 
التي  بالمحطة،   »8 ك  »ك   ،»7 ك  »ك 
في  وربطها  حفرها  المستهدف  مــن 
التطوير  خطة  اعتماد  بعد   2020 العام 

.»Field Development Plan«

صيانة اآلبار
»الجوف  شركة  عرضت  آخر،  سياق  في 
»سرت  شركة  على  النفطية«  للتقنية 
تقديم  والغاز«،  النفط  وتصنيع  إلنتاج 
صيانة  مثل  الجديدة  الخدمات  بعض 

رؤوس اآلبار.
الطرفين،  مــن  مسؤولون  واجتمع 
تقنية  في  أيضا  التعاون  إمكانية  وبحثا 
الخدمات  وبعض  الغاطسة  المضخات 
ــار.  اآلبـ باستكمال  الــخــاصــة  األخـــرى 
إدارة  مجلس  عضو  االجتماع  وتــرأس 
اهلل  جــاد  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 

العوكلي. حمد 
عديد  فــي  ــان  ــشــركــت ال ــاون  ــع ــت وت
أخيرا  »الجوف«  عرضت  إذ  المجاالت، 
المكافئ  منتجها  للنفط«  »سرت  على 
الخاص   ،»Jof Scale 7801« الجديد 
ــدات  وح مبخرات  فــي  التكلس  بمنع 
األخيرة  طلبت  وقد  البحر،  مياه  تحلية 
مشكالت  مــواجــهــة  ــي  ف مــعــاونــتــهــا 
الخدمات  تقديم  إلى  إضافة  التكلس، 
ــاج  ــت واإلن الــحــفــر  بمجالي  المتعلقة 

السلكية. والخدمات 

اقتصاد 09

إلى نقل  الذي يهدف   »2 الغاز »نورد ستريم  أنبوب  العمل في مشروع   تواصل روسيا 
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  وقال  البلطيق.  عبر  أوروبا  إلى  الروسي  الغاز 
وذلك  المشروع سيستكمل«،  أن  مبدأ  من  ننطلق  »نحن  األربعاء:  أمس  تصريحات  في 
تشغيل  يبدأ  أن  ويفترض  المشروع.  ضد  عقوبات  األميركي  الكونغرس  اعتماد  بعد 
العام  بداية  أو  الجاري  العام  نهاية  بألمانيا  روسيا  يربط  الذي  البحري  الغاز  أنبوب 

المقبل.
 86( بغالبية كبيرة  بالعقوبات  الخاص  النص  الثالثاء،  األميركي،  الشيوخ  وأيد مجلس 
توقيع  يتطلب  يزال  وال  الماضي،  األسبوع  النواب  مجلس  أقره  بعدما  ثمانية(  مقابل 

الرئيس دونالد ترامب.
أنجز  الذي  المشروع،  هذا  في  األشغال  من  االنتهاء  تعطيل  إلى  العقوبات  وتهدف 
الغاز  شحنات  مضاعفة  وسيتيح  العام.  هذا  نهاية  تشغيله  يبدأ  أن  على  منه،   80%
الطبيعي الروسي إلى ألمانيا. وترى واشنطن وحليفتاها أوكرانيا وبولندا أن أنبوب الغاز 
عضو  واعتبر  موسكو.  نفوذ  تعزيز  وتاليا  الروسي  للغاز  األوروبيين  ارتهان  من  سيزيد 
2« »تهديد ألمن الطاقة في  مجلس الشيوخ الجمهوري، جيم ريش، أن »نورد ستريم 

أوروبا واستفزاز تمارسه الحكومة الروسية«.

العقوبات األميركية لن توقف مشروع الغاز الروسي- األوروبي

وصل عدد الليبيين المستفيدين من مخصصات »أرباب األسر« 
في العام 2019 إلى 6 ماليين و860 ألف مواطن، بينهم مليون 
و360 ألف رب أسرة، فيما بلغت القيمة المسيلة من قبل مصرف 
ليبيا المركزي لتغطية مخصصات أرباب األسر منذ 20 أغسطس 
الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري نحو ثالثة مليارات و430 ألف 

دينار، حسب مسؤول بالمصرف.
ليبيا  بمصرف  األسر  أرباب  مخصصات  مشروع  رئيس  وقال 
تحصلوا  الذين  األسر  أرباب  عدد  إن  السيوي،  سالم  المركزي، 
و360  مليون  نحو  بلغ   2019 العام  عن  مخصصاتهم  على 
من  المستفيدين  األفراد  عدد  أن  إلى  مشيًرا  أسرة،  رب  ألف 

المخصصات وصل إلى 6 ماليين و860 ألف مواطن.
وأوضح السيوي أن المصارف التجارية ستتوقف عن استالم 
ديسمبر  من   31 يوم   2018 العام  عن  اإلضافية  المخصصات 
معامالت  قبول  »استمرار  إلى  ذاته  الوقت  في  الفتًا  الجاري، 

مخصصات أرباب األسر عن العام 2019 خالل العام 2020«.
وأشار رئيس مشروع مخصصات أرباب األسر إلى أن »بعض 
 10 تتجاوز  ال  لمدة  موقتًا  استالمها  عن  ستتوقف  المصارف 
أنه »ال خطط  السنوية«، مؤكدًا  الحسابات  إغالق  لغايات  أيام 
مطروحة تهدف لصرف مخصصات إضافية عن العام الجاري أو 

تجهيزات لمخصصات 2020«.

مشروعين  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أطلقت 
شركتي  مع  بالشراكة  األصــول  وتقييم  للتحول 
كما  وايمان«،  و»أوليفر  العالمية،  »ديلويت« 
الفنية  الذراع  لتكون  »ديلويت«  مع  عقًدا  وقعت 
خطتها  في  االستثمار  لمؤسسة  واالستشارية 

»لتقييم األصول وإقفال الميزانيات الختامية«.
إطالق المشروعين جرى خالل احتفالية ُأقيمت 
بحضور  التونسية  بالعاصمة  »اليكو«  بفندق 
االستثمار  مؤسسة  وقالت  دوليين.  ممثلين 
قــدمــًا في  »إنــهــا تمضي  ــدث:  ــح ال ــذا  ه عــن 
األصول«،  بتقييم  الخاصة  إستراتيجيتها  تنفيذ 
مهمة  مراحل  تنفيذ  بشأن  خطتها  إلى  مشيرة 
وأوضحت  والحوكمة.  التحول  إستراتيجية  من 
شركة  خبراء  أن  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
المؤسسة إلقفال  قاموا بعرض خطة  »ديلويت« 
األصول، كما عرض  وتقييم  الختامية  الميزانيات 
بشأن  خطة  وايــمــان«  »أوليفر  شركة  خــبــراء 

التحول والبناء المؤسسي.
أشهر،   3 قبل  أعلنت  المؤسسة  وكــانــت 
مؤسسات  مع  بالتعاون  استراتيحية  تنفذ  أنها 
التحول  يخص  فيما  رائـــدة  دولــيــة  وشــركــات 
مصاف  ــي  »ف يجعلها  بما  األصـــول،  وتقييم 

الصناديق السيادية العالمية«.

الواليات  بين  العاشر  االقتصادي  الحوار  اختتم 
ديسمبر   16 في  وليبيا  األميركية  المتحدة 
األميركية  التجارة  غرفة  وأقامت  تونس،  في 
األميركية  للشركات  استقبال  حفل  الليبية   -
عقب  الليبية،  الحكومة  وقادة  ليبيا  في  العاملة 

اختتام الحوار.
الحوار  أن  أكدت  ليبيا  في  األميركية  السفارة 
ــادة  زي تشجيع  ــو:  ه رئيسيا  موضوعا  ــم  دع
في  خصوصا  ليبيا،  في  واالستثمار  التجارة 
قطاع الطاقة. وأوضحت أن حفل االستقبال جاء 
الغرفة  مديرة  حضرها  نقاش  حلقة  أعقاب  في 
هارست،  ديبي  الليبية   - األميركية  التجارية 

طاقة  شركات  ألربــع  التنفيذيون  والمديرون 
أعمال  ــال  ورج لقادة  شرحوا  حيث  أميركية، 
والمشاريع  ليبيا  في  الطويل  تاريخهم  ليبيين 
الشراكة  الحالية والتحديات والفرص لمزيد من 

واالستثمارات في ليبيا.
ليبيا،  في  األميركية  التجارة  غرفة  وأعلنت 
الواليات  سفير  موافقة  الماضي  نوفمبر   17 في 
شغل  على  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  المتحدة 
تأمل  التي  بالمنظمة،  فخري  رئيس  منصب 
القريب  المستقبل  في  السفارة  مع  تتعاون  أن 
استثمارات  دعم  إلى  تهدف  أنشطة  إقامة  في 
الشراكات  وتعزيز  ليبيا،  في  األميركية  الشركات 

بين الشركات في البلدين.
المجتمع  أن  »بما  وقتها:  نــورالنــد  ــال  وق
إلنهاء  المتحدة  األمم  خالل  من  يعمل  الدولي 

غرفة  جهود  دعم  يسعدني  ليبيا،  في  النزاع 
فرص  لتعزيز  الليبية   - األميركية  التجارة 
الشركات األميركية للعمل في ليبيا في قطاعات 

الطاقة والكهرباء واألمن والرعاية الصحية«.
التجارة  غــرفــة  لرئيس  األول  النائب  ــا  أم
األميركية، سكوت إيزنر فأكد تطلعه إلى »رؤية 
الخطوات االقتصادية التي ستقوم بها ليبيا في 

المقبلة«. السنوات 
 - األميركية  التجارة  غرفة  مهمة  وتتمثل 
إلى  األميركية  الشركات  دخول  دعم  في  الليبية 
من  مجموعة  تقديم  خالل  من  الليبية  السوق 
يمكن  بيئة  وخلق  ألعضائها  التجارية  الخدمات 
فيها  والليبيين  األميركيين  األعــمــال  لرجال 
المتعلقة  المشتركة  االهتمام  مجاالت  تحديد 

بالفرص التجارية في ليبيا والتعاطي معها.

3.4 مليار دينار مخصصات ألرباب األسر خالل 4 أشهر

شراكة بني مؤسسة االستثمار و»ديلويت« لتقييم األصول وإقفال امليزانيات

واشنطن تشجع على زيادة االستثمار في ليبيا

السعر بالدوالرنوع الخام

64.78برنت

60.41غرب تكساس

63.90دبي

67.22سلة أوبك

57.55أورال
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عالمي  تحالف  أطلقها  وعودا  الدولي  البنك  أعلن 
دوالر  مليار   82 مبلغ  بتقديم  التنمية«  شركاء  »من 
ويشتمل  العالم.  في  فقرا  األشد  البلدان  لمساعدة 
التمويل على تقديم أكثر من 53 مليار دوالر ألفريقيا، 
وأن يساعد الدول على االستثمار في تلبية احتياجات 
قدرتها  وتقوية  االقتصادي،  النمو  وتعزيز  شعوبها، 
والكوارث  المناخية  الصدمات  وجه  في  الصمود  على 

الطبيعية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، 
قوية  بادرة  يمثل  شركاؤنا  قطعه  الذي  »االلتزام  إن 
تدل على دعمهم للمهمة الملحة بالقضاء على الفقر 
المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في البلدان األشد فقرا 
في  ثقتهم  الستمرار  ممتنون  ونحن  ضعفا.  واألكثر 
تحقيق  على  قدرتها  وفي  للتنمية  الدولية  المؤسسة 

نتائج إنمائية طيبة لصالح أشد الناس احتياجا«.
ونحو ثلثي فقراء العالم -أو نحو 500 مليون نسمة- 
الدولية  المؤسسة  تدعمها  دول  في  اآلن  يعيشون 
للتنمية. وسيتيح هذا التمويل للمؤسسة تعزيز دعمها 
ونظم  االقتصادي،  والتحول  الوظائف،  خلق  جهود 
الحوكمة الرشيدة، وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة، 
التي  للتحديات  التصدي  على  البلدان  سيساعد  كما 
بين  المساواة  وعدم  المناخية،  التغيرات  تفرضها 
بما  والعنف،  والصراع  الهشاشة  وأوضاع  الجنسين، 
والقرن  تشاد  وبحيرة  الساحل  مناطق  في  ذلك  في 

األفريقي.
وستجدد المؤسسة دعمها لتسهيل النمو والتكامل 
اإلقليمي، ويشمل ذلك االستثمارات في مرافق البنية 
الخاص  القطاع  نافذة  وستواصل  الجيدة،  التحتية 
مؤسسة  تمكين  للتنمية  الدولية  للمؤسسة  التابعة 
االستثمار  لضمان  الدولية  والوكالة  الدولية  التمويل 
بالغة  البيئات  في  الخاص  القطاع  استثمارات  لتعبئة 
الصعوبة، وهو مكون حيوي لتوفير الموارد التمويلية 

الالزمة في الدول النامية.
ويجري تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل 
عشرة هذه  التاسعة  العملية  وستغطي  سنوات؛  ثالث 
 2020 يوليو   1 من  الفترة  المؤسسة  موارد  لتجديد 

حتى 30 يونيو 2023.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي إحدى أكبر مصادر 
التمويل لمحاربة الفقر المدقع في أشد بلدان العالم 
منخفض  فائدة  بسعر  قروضا  المؤسسة  وتقدم  فقرا. 
أو صفري، ومنحا للبلدان لصالح المشروعات والبرامج 
القدرة  وبناء  االقتصادي،  النمو  تعزيز  تستهدف  التي 
المعيشية  األحوال  وتحسين  والتكيف،  الصمود  على 

للفقراء في شتى أرجاء العالم.

معدل  يتراجع  أن  المغربي  المركزي  المصرف  توقع 
إلى  الجاري  العام  خالل  البالد  في  االقتصادي  النمو 

2.6% بسبب ضعف أداء القطاع الزراعي.
النمو  نسبة  تصل  أن  يتوقع  إنه  المغرب  بنك  وقال 
 ،2017 في  و%4   2018 في   %3 مقابل   %2.6 إلى 
واعتبر أن سبب هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة 
إلى  بالنسبة  ارتفاعها  من  بالرغم  الزراعي،  للقطاع 

القطاعات األخرى، حسب »فرانس برس«.
إجمالي  في  نسبة  بأكبر  الزراعي  القطاع  ويسهم 
على  متقدما   ،)%14( المغرب  في  الداخلي  الناتج 
قطاعي السياحة والصناعة، مما يجعل النمو االقتصادي 

عموما رهينة تقلبات األحوال الجوية.
أفضل  توقعات  المغرب  بنك  تقديرات  وحملت 
لمعدل النمو السنة المقبلة )3.8%( وكذلك في 2021 
قيمة  الزراعي  القطاع  يحقق  أن  أمل  على   ،)%3.7(

مضافة أكبر وتواصل األداء الجيد للقطاعات األخرى.
في  أيضا  الــزراعــي  القطاع  نتائج  تراجع  وتسبب 
إلى  خلقها  تم  التي  الصافية  العمل  مناصب  انخفاض 
لهذه  الثالث  الفصل  نهاية  حتى  وظيفة  ألف   143
من  الفترة  نفس  في  منصب  ألف   201 مقابل  السنة، 

السنة الماضية.
إلى   9.3 من  طفيفا  ارتفاعا  البطالة  معدل  وسجل 
الشباب  أوساط  في  المتفشية  البطالة  وتعد   .%9.4
خصوصا، والفوارق االجتماعية الصارخة أبرز التحديات 

التي تواجهها المملكة.
لجنة  الماضي  السادس األسبوع  الملك محمد  وعين 
تنموي  لنموذج  تصورا  تقدم  أن  منها  ينتظر  خاصة 
جديد، بينما شهد المغرب في السنوات األخيرة حركات 

احتجاجية مع مطالب اجتماعية.
االقتصاد  أنشطة  تنويع  المغربية  السلطات  وتحاول 
في  الخارجية  االستثمارات  لجذب  خصوصا  ساعية 

القطاع الصناعي.
2008 مخطط »المغرب األخضر« لتطوير  وتبنت في 
التقلبات  تأثير  تجاوز  من  يمكنه  بما  الزراعي  القطاع 

المناخية.

82 مليار دوالر ملساعدة 
البلدان األشد فقرا في العالم

ضعف أداء قطاع الزراعة يهدد 
معدالت النمو في املغرب

»فينترسهال« األملانية تتقاسم إنتاج النفط في منطقتني بحوض سرت
باستثمار 150 مليون دوالر

تونس - الوسط

طرابلس - الوسط:

االتفاق يعد تنفيذا لمذكرة تفاهم موقعة في أغسطس 2010

السعودية  النفطية  »أرامكو«  تراجع سعر سهم مجموعة 
العمالقة في نهاية تعامالت، الثالثاء، للمرة األولى منذ 
مع  السهم  سهر  وبلغ  المحلية.  السوق  في  تداوله  بدء 
 37.75 »تداول«  السعودية  المالية  األوراق  سوق  إغالق 
 0.25 بقيمة  بانخفاض  دوالر(،   10.06( سعودي  ريال 
ريال سعودي عن اليوم الذي سبق، أي بنسبة %0.66، 

وفق »فرانس برس«.
سوق  الماضي  ــعــاء  األرب دخلت  ــو«  ــك »أرام وكــانــت 
البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا، وأصبحت عمالقة 
أكبر  األول  التاريخي  التداول  يوم  في  السعودي  النفط 
شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم. وبلغ 
إغالق  وحتى  تداوله  بدء  من  ثــوان  بعد  السهم  سعر 
السوق 35.2 ريال سعودي )9.4 دوالر( بزيادة 3.2 ريال 
)0.85 دوالر( على السعر الرئيسي، وواصلت قيمة السهم 
سعوديا،  رياال   38 وبلغت  التالية  األيــام  في  ارتفاعها 

اإلثنين.
بعدما  الــســوق  فــي  ــو«  ــك »أرام أسهم  تـــداول  ــدأ  وب
فيه  قامت  التاريخ،  في  عــام  اكتتاب  أكبر  استكملت 
مليار   25.6 بقيمة  أسهمها  من   %1.5 ببيع  الشركة 
دوالر. ويبلغ رأسمال »أرامكو« ستين مليار ريال سعودي 
وقد  سهم.  مليار  مئتي  على  مقسمة  دوالر(  مليار   16(

باعت ثالثة مليارات سهم وهي نسبة الـ%1.5.
 %17 على  استحواذها  أنهت  أنها  »أرامكو«  وأعلنت 
من »هيونداي أويل بانك« الكورية الجنوبية بقيمة 1.2 
ألف   650 الكورية  الشركة  تنتج  إذ  تقريبا،  دوالر  مليار 

برميل يوميا.

تراجع سعر سهم »أرامكو« للمرة األولى 
منذ تداوله في السوق السعودية

• صنع اهلل مع مسؤولي شركة »فينترشهال« األلمانية أثناء توقيع العقد.

• حقل أبو الطفل النفطي

• جانب من توقيع عقد الشراكة بين مؤسسة االستثمار وشركة ديلويت.



العاصفة الهوجاء
»وصل سائق الجمال إلى بنغازي منهكا، ولكنه طار إلى األمير ليخبره أنه جاءه من الصحراء بخبر يقين عن 

واحة غناء وكنز ثمين«، هكذا تبدأ إحدى الروايات الشعبية الشائعة بين سكان الصحراء الشرقية.
قال الرجل إنه كان في قافلة كبيرة في عمق الصحراء فهبت عاصفة رملية شديدة لم ير مثلها في حياته قط. 
هلك الجميع ونجا هو بأعجوبة بعد أن تحصن ببطن جمل. وعندما هدأت العاصفة هام على وجهه وقد ردمت 
الكثبان الزاحفة معالم المنطقة. شارف على الهالك من الجوع والعطش واإلعياء وسقط مغشيا عليه. ظن أنه 
في حلم عندما سمع أصواتا وفتح عينيه ليرى رجاال طوال القامة بمالمح إفرنجية يحيطون به. قاموا بإنقاذه 
وحمله إلى واحة زاخرة بالماء والثروات. علم فيما بعد أن اسمها زرزورة ووصفها بأنها محصنة ومحظورة. يقع 
مدخلها بين كثيبين كأنهما جبالن ولها بوابة ذات نقش في صورة طائر، كثيرة النخيل والينابيع وبيوتها 

فخمة وبها حمامات سباحة تستحم فيها النساء ويلعب فيها األطفال.
قال إن أهلها أحسنوا معاملته رغم صعوبة فهم لغتهم وكان أميرهم رجال كبيرا تبدو عليه سمات الحكمة 
والوقار، وال يتخذ أي قرار إال بعد استشارة مجلس حكماء في ديوان أبوابه مشرعة، وتدار الجلسات في العلن 
فيشهدها الناس. يعيشون في رغد وسالم وللنساء حلي بألوان زاهية خضراء إلى صفراء ذات بريق ولمعان 

تصنع من أحجار كريمة تأتي من بحر الرمال العظيم.
بتفتيشه فعثر معه  فأمر  إليه  أحسنوا  إنه هرب من قوم  قال  أن  بعد  الرجل، خصوصا  أمر  األمير في  ارتاب 
على خاتم به جوهرة ثمينة. خمن األمير أن الرجل سرق وذلك ما دفعه إلى الهروب خلسة فقام بمعاقبته 

واالحتفاظ بالخاتم.
تساؤالت مثيرة

تثير هذه الحكاية ومثيالتها عديدا من األسئلة التي يكتنفها الغموض، ولكنها مليئة بالعبر والدروس. فهل 
يا ترى أن للحكاية أي أساس من الصحة؟ وإن كانت اإلجابة بنعم، هل ما حكاه الرجل عن واحة زرزورة تحديدا 
حقيقة أم مجرد هلوسة نتيجة التجربة القاسية التي مر بها؟ أين ذهب سكان الواحة ولمَ لم يتواصلوا مع 
العالم الخارجي؟ هل ردمت الواحة واندثرت بعاصفة هوجاء أو بعد حرب شعواء؟ هل مات حكماؤهما وعقالؤها 

وتركوا جيال نسي مبدأ تقديم المصالح المشتركة فوق كل اعتبار فتخاصموا واقتتلوا فهلكوا جميعا؟
)The Zerzura Club( نادي زرزورة

أوروبا،  إلى  تتعداه  بل  المحلي  الشعبي  الوسط  على  زرزورة  واحة  للبحث عن  المتحمسين  دائرة  تقتصر  ال 
عاما  تسعين  قرابة  فمنذ  الليبية.  الصحراء  بشأن  المهتمين  الغربيين  المستكشفين  من  نخبة  وتشمل 
وتحديدا في 5 نوفمبر 1930 قام المستكشف والجيولوجي اإلنجليزي رالف باقنولد بتأسيس »نادي زرزورة«، 
حيث كانت العضوية مفتوحة لكل من أسهم في البحث عن الواحة المفقودة. يعتبر باقنولد أول من قطع 
الصحراء الليبية من الشرق إلى الغرب وانضم إليه في عضوية النادي مجموعة من ذوي الخبرة واالهتمام 

بذات الشأن أمثال دوغالس نيوبولد، ودي دواير، وفي سي هوالند، وجي إل برندرغاست، ودبليو بي شاو.
السودان  الذين عملوا بحكومة  البريطانيين  اإلداريين  أحد  يعد دوغالس نيوبولد أشهر هؤالء، حيث كان 
خالل األعوام 1920-1945. وسبق أن قام في شتاء 1927 برحلة في جنوب الصحراء الليبية بحثا عن واحة 
زرزورة بناء على معلومات من السكان المحليين جنوب غرب مصر، ومن مصادر سودانية عنها وعن منابع 
للمياه مجهولة في عمق الصحراء. رغم أنه لم يتمكن من العثور على الواحة فإنه لم ينف احتمال وجودها. 
وكان مما كتبه »إن المشكلة هي هل واحة زرزورة حقيقة أم هي مجرد خيال كسراب الصحراء؟ ولكن على أية 

حال فقد تقلصت رقعة البحث نتيجة الرحالت االستكشافية المتعاقبة«.
كنوز الصحراء الليبية

صحت حكاية زرزورة أم لم تصح، فإن الصحراء الليبية غنية بكنوزها، ومن األمثلة ذات القيمة الرمزية ما 
يعرف عالميا بالزجاج الصحراوي الليبي )Libyan Desert Glass( الذي يعتقد أنه ناتج عن ارتطام جسم 
فضائي بالرمال وصهر مادة السيليكا منذ 26 مليون سنة. وقد أصبح اليوم من السهل شراء »حلي الزجاج 

الليبي« في أسواق التجارة اإللكترونية مثل شركة أمازون العمالقة وغيرها وذلك لجماله وندرته.
ليبيا في برها وبحرها مخزونا هائال منه.  الثروات االقتصادية وتحوي  الذهب األسود فهو أهم هذه  أما 
فطبقا لنشرة إحصاءات أوبك السنوية للعام 2018 تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفط في القارة األفريقية يقدر 
بنحو 50 مليار برميل، إضافة إلى 1500 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. زد على ذلك أن ليبيا تأتي بعد 
الدول الثالث الكبرى )أمريكيا وروسيا والصين( في حجم مخزون النفط الصخري تتقدمها األرجنتين بفارق 
للموارد  ومستنزفة  مكلفة  بأساليب  الصخري  النفط  استخراج  إلى  حاجة  في  ليست  ليبيا  بأن  علما  بسيط! 
المائية. العجيب أن الواليات المتحدة أصبحت اليوم المنتج األول للنفط بعد لجوئها إلى إنتاج النفط الصخري.

نعمة أم نقمة؟
قالت الكاتبة الفرنسية مارلين دوماس في معرض تحليلها للصراع الدائر في ليبيا والتدخالت األجنبية 
أن مخاوف الملك إدريس قد تحققت، عندما قال حيال اكتشاف النفط في ليبيا أواخر الخمسينات: »أتمنى 
يختصمون  ثم  يحلمون  فيجعلهم  النفط  أما  العمل.  على  الناس  يشجع  فالماء  ماء،  على  عثرتم  أنكم  لو 

ويتقاتلون!«.

رأي www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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واحة زرزورة.. حقيقة
 أم أسطورة!

سعاد الوحيدي

عبد القادر البرعصي

سالم الكبتي

بن يونس

الثقافي.  ليبيا  الفكري واالجتماعي من خالل نادي 
وضجيج  البرلمان  مقهى  العتبة.  في  كان  مقره 
القطارات.  وصفير  الباعة  ــداءات  ونـ ــواق  األسـ
ثقافيا  مشرفا  اختير  بنغازي.  ليست  القاهرة 
مجلته  تحرير  بأسرة  وعضوا  للنادي  وسكرتيرا 
بوزقية  وعلي  الدغيس  عامر  مع  ليبيا(  )صــوت 
الشريف  السيد  ومفتاح  الكيخيا  رشيد  ومنصور 
الذي  النادي  ذلك  وغيرهم.  النيهوم  وعبدالحميد 
الجمر.  مثل  وطنية  ويتقد  حماسة  يتوهج  كان 
شاهدا  وأضحى  ليبيا  أبناء  كل  رحابه  في  وجمع 
والمحاضرات  والــحــوارات  المناظرات  على  حيا 
الداخل  الوطن في  أبناء  مع  والتواصل  واألمسيات 
الملك  تبرع  مصر.  في  الليبين  والمهاجرين 
في  أنشطته  ورعى  مالية.  بقيمة  للنادي  إدريس 
الليبي  السفير  أخرى  أو  بطريقة  األحيان  بعض 
زياراته  عبر  السنوسي  الشريف  أحمد  إبراهيم 
بالطلبة هناك. مرحلة  ولقاءاته  المتواصلة  للنادي 
عمر  ومحمد  المسعودي  فاضل  بدأها  مهمة 
القويري  ومصطفى  التريكي  ومصطفى  الطشاني 
نادي  االسم  كان  وغيرهم.  جوان  مختار  ومحمد 
ليبيا. مرحلة مضيئة  إلى  الغرب ثم تغير  طرابلس 
التأريخ  إلــى  السرعة  وجــه  وعلى  أيضا  تحتاج 
وعدم  واألكاذيب  التخرصات  عن  بعيدا  والتوثيق 
االدعــاءات  يجيدون  من  قبل  من  لألمور  الفهم 
ويسيئون  يعرفون،  ال  بما  الدوام  على  ويهرفون 
من  واللصق  بالتشويه  الوطن  وذاكرة  تاريخ  إلى 
الفكرية  الموبقات  من  العديد  وارتكاب  الصفحات 

الخاطئة. والتوثيقية 
حضوره  وحين  القاهرة  في  دراسته  فترة  خالل 
لم  والعطالت  الصيف  أيام  بنغازي  مدينته  إلى 
في  شارك  والفكري.  التطوعي  العمل  عن  يتوقف 
الطلبة.  نادي  ثم  الجامعي  الشباب  نادي  تكوين 
الناديان بجهود ثقافية رائعة في بنغازي تلك  قام 
األرض  في  حرث  والكلمة،  الحرف  مواسم  األيام. 
اعتمدت  جهود  المطر،  تنتظر  التي  العطشى 

التضحية ونكران الذات والعطاء المخلص.
إلى  العودة  وعقب   1957 العام  التخرج  بعد 
النور، عين بالنيابة  إلى  التي تنهض رانية  بنغازي 
القانوني  أداؤه  امتاز  برقة.  واليــة  في  العامة 
كلية  في  القانون  تدريس  وتولى  بالنزاهة. 
للمظالم  ردا  بالمحاماة  واشتغل  الملكية  الضباط 
عبدالحميد  األستاذ  المحامي  زميله  مع  تعاون  ثم 
والكبير  الفخم  العمل  وإصدار  إعداد  في  النيهوم 
األربعة  أحد  وكان  الليبية(  التشريعات  )موسوعة 

)أفاضل الناس أغراض لذي الزمن
يخلو من الهم أخالهم من الفطن(

المتنبي
الرواد الرجال منارات في طريق األمة.

يرحلون  وحين  األجيال  عيون  أمام  تظل  إنها 
لكن  الوطن.  في  وموحشا  كبيرا  فراغا  يتركون 
وإن  حتى  ترحل.  وال  تظل  وجهودهم  أعمالهم 
بال  حقهم  في  التجاهل  أو  النسيان  رذيلة  ارتكبت 
الرذيلة  هذه  تلحقها  المهيبة  ــان  واألوط مبرر. 
جبين  يلطخ  عار  ذلك  بالجحود.  األبناء  اتصف  إذا 

األجيال على الدوام.
الرجال،  هــؤالء  أحد  يونس  بن  بوبكر  محمد 
لهاثها  زحام  في  األجيال  تلك  تناستهم  الذين 
تحت  غائبة  وجعلها  الذاكرة  محو  في  نجح  الذي 
والدة  شهد   1931 العام  كان  الراكضة.  األقدام 
تحت  ــزال  ي ال  الوطن  بنغازي.  في  يونس  بن 
الصغيرة.  المدينة  في  نشأ  والعسف.  االحتالل 
والحلم  واألضرحة  الملح  وأكــوام  والسباخ  البحر 
جيل  ــق.  األف في  بعيدة  تــزل  لم  أخــرى  بشمس 
األب  الجيل  بين  الوسط  الجيل  كان  الثالثينات 
الحرب  بعد  لحق  الــذي  الجيل  وبين  سبق  الــذي 
العقد  واسطة  الجيل  ذلك  كان  ورمادها.  الثانية 
بين جيلين ومرحلتين فاصلتين وقاطعتين تماما. 

كان أغلبه جيال مهما في تاريخ ليبيا المعاصر.
بمدرسة  بنغازي  في  الثانوية  المرحلة  درس 
األيام  تلك  الثقافية  أنشطتها  في  أسهم  األمير. 
مهلهل  محمد  زمــالئــه:  ــع  وم األربعينات  مــن 
الشريف  مــبــارك  وأحــمــد  بوقعيقيص  وســالــم 
ومحمد  العيش  وعبدالقادر  نجم  يونس  وأحمد 
وعوض  الشريف  السيد  وحسين  الجروشي  عمر 
أصدروا  مبارك،  ومفتاح  الصابري  وحبيب  البرغثي 
محمد  أستاذهم  بــإشــراف  أقــالم  مجلة  وحــرروا 
وأخبار  ومناقشات  وقصائد  مقاالت  السعداوية. 
في  يفيد  نشاطا  كان  العمرية.  مراحلهم  سبقت 
غفل  والتعليمي  والفكري  الثقافي  الوطن  تاريخ 
بكل  طلبة  الطلبة  كان  أن  وقت  الكثيرون.  عنه 
ويؤدون  رسالة  يحملون  واألساتذة  المستويات، 
التعليم  يكن  لم  بمهنة.  يقوموا  أن  قبل  واجبا 

مهنة أو حرفة.
أكملوا  زمــالئــه  مــن  مجموعة  مــع  غــادر  ثــم 
 1952 العام  القاهرة  إلــى  الثانوية  الــدراســة 
بكلية  فالتحق  الجامعية،  الــدراســة  لمواصلة 
1957. سنوات اللهيب  الحقوق وتخرج فيها العام 
نشاطه  واصــل  وهناك  المنطقة.  في  واالنفجار 

األساتذة:  صحبة  للنشر  ليبيا  دار  مؤسسي  من 
وحسين  صويد  بن  ومحمد  لنقي  عبدالمولى 
كتبا  أصدرت  التي  الدار   .1966 العام  الكنيالي 
وبدأت  ليبيا  تاريخ  عن  وتراجم  مختلفة  ومراجع 
العروس  تــاج  قاموس  وطبع  بتحقيق  أعمالها 
اإلمام  مؤلفات  وبعض  أجــزاء  عدة  في  للزبيدي 
ليبيا.  دار  إلى  ليبيا  نادي  من  الكبير.  السنوسي 
باتجاه  رحلة  والثقافة.  والقيم  بالفكر  يعلو  الوطن 
بها  يقوم  التي  اإلنسان  وبناء  والوعي  التنوير 
الرواد الرجال منارات األمة أمام األعين المنطفئة.
 .1967 العام  بنغازي  لبلدية  عميدا  اختير 
من  الكثير  عبر  تــلــوح  ظلت  الشابة  أنفاسه 
تحققت  الــتــي  للمدينة  الحضارية  اللمسات 
وكان  البلدي.  المجلس  أعضاء  وجهود  بجهوده 
اإلسكان  مشروع  دعموا  ممن  أيضا  والمجلس 
الزرايب  حي  مواطني  نقل  استهدف  الذي  الذاتي 
إنسانية  لمسة  فــي  الــمــذكــور،  المشروع  ــى  إل
محمد  المهندس  وبدأها  اقترحها  وطنية  وخطوة 
المادي  والتشجيع  المساندة  ونالت  المحيشي 
أواخــر  وفــي  والمجلس.  العميد  من  والمعنوي 
تنقطع  ولــم  لبنغازي  محافظا  عين  العام  ذلــك 
في  ثم  للمدينة.  والتطوير  اإلنجاز  في  الجهود 
المدنية وشهدت  1972 عين وزيرا للخدمة  العام 
الشجاعة مع زميله  الوزراء مواقفه  جلسات مجلس 
التصرفات  حيال  التخطيط  وزير  القبالوي  عيسى 
عبدالسالم  المجلس  رئيس  من  تبدر  كانت  التي 
جلود فاستقاال منها. وتركا له الحكومة بما فيها. 
واجهه بن يونس بالقول بجملة مفيدة مختصرة: 

نحن لسنا تالمذة.
الحكومة  في  وزيــرا  كــان  الحقة  مرحلة  في 
الثالثية  الوحدة  إعالن  إثر  شكلت  التي  االتحادية 
القاهرة  في  استقر  ثم  وسورية.  وليبيا  مصر  بين 
ثم  الليبية  القانونية  الموسوعة  إصدار  وواصل 
موسوعة  بإصداره  واتساعا  شمولية  أكثر  صارت 
التشريعات العربية. مرجع لتأسيس وتوكيد ثقافة 

القانون والحقوق.
التي  المدينة  تراب  واحتضنه  بالقاهرة  رحل 
 .  2001 أكتوبر  في  لها  أخلص  التي  وليبيا  أحب. 
وقرب موسم  المطر  تباشير  وبدايات  الخريف  أيام 

الحرث.
تبقى  يرحلون.  ال  الرجال  األحــوال  كل  وفــي 
رذيلة  رغم  التافهين.  أعين  في  كالقذى  مواقفهم 
في  األوطــان  تعتري  التي  والجحود..  النكران 

لحظات غبية من الزمن الكافر.

محمد بوبكر بن 
يونس أحد هؤالء 

الرجال، الذين 
تناستهم تلك 

األجيال في زحام 
لهاثها الذي نجح 
في محو الذاكرة 

وجعلها غائبة 
تحت األقدام 

الراكضة.

يسمح المقهى العلوي لمعهد العالم العربي بباريس، للمرء أن يطل على الوجود. وأن يسكن 
أن  الكبير(،  العراق  )شاعر  بولص  اختار سركون  وحيث  والحرية.  بالنور  العامرة  المدينة  سماء 
نحتسي قهوة المساء، في المكان األقرب إلى قبة السماء كما قال، وفق ما يليق بالحديث عن 

»تو فو« الذي يكتب في الصين كاآللهة.
 ،)2003 العام  العراق  تحرير  بحرب  عرف  ما  )في  بغداد  دخلت  قد  األميركية  القوات  كانت 
دون أن تنتظر قرار األمم المتحدة بالخصوص. ورغم متعة االستماع لسركون وهو يسرد سر 
أجمل قصائده،  لواحدة من  )التي تؤسس دون شك  المنفى،  قصيدته عن وجع »تو فو« في 
كيف  سؤاله  عن  نفسي  أتمالك  لم  فإنني  العربية(.  في  والحرب  التيه  عن  كتب  ما  وأعمق 
مسافات  عبر  الراحل  المعارض  )وهو  بغداد،  تحرير  مثل:  وطنه  عن  طارئة  تعابير  مع  يتعامل 
الكون في وجع متخثر(. لكنه لم يجب. واكتفى بأن مد يده إلى دفتر مالحظاته، وانتزع قلمي. 

وأخذ يكتب، مستلهما مقولة لباول تسالن: »الموت هذا سيد من ألمانيا«: »هذا سيد«
الموت

هذا سيد من أمريكا     جاء ليشرب من دجلة ومن الفرات.
الموت

هذا سيد عطشان      سيشرب كل ما في آبارنا
من نفط، وكل ما      في أنهارنا من ماء.

الموت.
هذا سيد جائع          يأكل أطفالنا باآلالف آالف بعد آالف.

هذا سيد                  جاء من أمريكا  ليشرب الدم
من دجلة ومن الفرات.

هذه  متنهما  في  ذهب،  من  ورقتين  لي  ومد  القلم،  لي  أعاد  ثم 
لن  األهمية.  شديدة  المحتوى،  رائعة  المعنى،  ثمينة  القصيدة؛ 
تتوجع  بغداد  تاركا  آخر،  مثوى  إلى  سركون  غادرنا  )وقد  تتكرر، 
كلما  اليوم،  لي  تبدو  صارت  التي  القصيدة  واالنتظار(.  بالحزن 
أمسكت بها منقوشة بخط يده، كأنها نبوءة لرجل على مسافة من 

الموت.
)وقد ولد عراقيا، وعاش  الظهر،  المطعون في  كان موجوعا وجع 
مترجم  شاعر،  فهو  ذلك.  في  الخوض  عليه  تعذر  وإن  أميركيا(، 
كلماته.  حسب  الشعر،  غير  يتنفس  وال  للشعر،  عاشق  للشعر، 
يشكل  الشعر،  دائــرة  خارج  السياسة  من  االقتراب  فإن  وبالتالي 
المساء  ذاك  لي  يتمتم  أخذ  ذلك  مع  للقصيدة.  خيانة  إليه  بالنسبة 
تغزو  أن  الستطاعت  بالشعر،  العالم  أمطرت  لو  أميركا  »إن  بأسى: 
ال  والحب  الموت،  غير  تزرع  ال  القنابل  لكن  األرض.  من  شبر  كل 

يحب الموت«.
جواز  أو  هوية  ودون  األقدام،  على  سار  أنه  كيف  يسترجع  وأخذ 
واألخطار،  والفيافي  الصحاري  قاطعا  بيروت.  إلى  بغداد  من  سفر، 

على  يحصل  عكف لكي  وأنه  األميركية.  الجامعة  مكتبة  في  أميركا،  شعراء  نصوص 
يترجم أعمال عمالقة الشعر األميركي للغة الضاد دون كلل أو ملل، وكأنها المهمة التي خلق 
بعوالمهم  يلتحق  لكي  الشعراء،  هؤالء  بالد  حتى  اإلبحار  واصل  بيروت  من  وأنه  أجلها.  من 

األسطورية. 
جماعة  مع  فرانسيسكو  سان  في  والتحم  المتحدة،  الواليات  إلى   1969 عام  بولص  )غادر 
والسخط:  الحب  فيها  امتزج  نبرة  في  بعد(. وشدد  بهم عن  مغرما  كان  أن  بعد  الـبيتنيكس، 
يزحف  الذي  األميركي(  )السيد  أما  والحرية.  والحب  الشعر  أرض  اخترتها،  التي  أميركا  »وهذه 

نحو بغداد اليوم، فأنا ال أعرفه، وال أريد أن أعرفه«.
انفك يؤكد  النخاع، عراقيا ال منازع.... وهو ما  بدا لي سركون بولص يومها بغداديا حتى 
بعيدا عن  غريبا،  استمر  لكنه  تملك وطنا مرتين«.  أن  لن تستطيع  واحدا »ألنك  له وطنا  أن 
بغداد. يتنقل كالنوارس بين عواصم العالم. وحتى وافته المنية، بعد مرض، العام 2007 في 
برلين، ووري الثرى في سان فرانسيسكو، حيث كان له أن يعيش حياته وشعره، وحبه للعراق.

كتب يومها صديقه الشاعر الفلسطيني راسم المدهون: »هو ليس واحدا منا، هو أجملنا. 
يصل  نراه  حين  وطأة  أقل  ويجعله  الموت  يجمل  هو  إذ  الموت،  به  يليق  ال  كذلك  ألنه  ربما 
رقبة األجمل سركون بولص.... هو الطالع من أرض السواد كما الفجراألبيض وريش الحمام 

األبيض والقلوب البيضاء«. وكان هو القلب األبيض، صديقي األقرب واألجمل.

كانت القوات 
األميركية قد 
دخلت بغداد 

)في ما عرف 
بحرب تحرير 

العراق العام 
2003(، دون 

أن تنتظر قرار 
األمم املتحدة 

بالخصوص. 

هذر الـ »بريكست«

بمعهد  اللغة  درس  فــي   1993 الــعــام  ــى  إل
تعرف  الكورية  زميلتي  كانت  غوتة.عندما 
فيفهم  بلغتها  فتنطقه  األلمان  لدى  باسمها 
نفس  تقريبًا  والعبث،  والهراء  الهذر  بمعنى 
جرى  منذ  بالذهن  تلتصق  الــتــي  المعاني 
استفتاء  فــي  الــغــامــض  الشعبي  التصويت 
تحلياًل  نسمع  أو  مقااًل  نقرأ  وعندما   2016
تصويت  عن  آراء  وسبر  استطالع  نتائج  أونتتبع 
األوروبــي  االتحاد  من  بالخروج  البريطانيين 
البريطانيات  بينما  مختارين.  دخلوه  الــذي 
المواطنة  ــاروا  ــت اخ الــذيــن  والــبــريــطــانــيــون 
من  ويأسهم  استيائهم  عن  عبروا  األلمانية 
اإلنجليزية  ــزاب  األح تمثلها  سياسية  طبقة 
وحتى  والمعتدلة  المحافظة  أطيافها  بكل 
عوارها،  الـ»بريكست«  هذر  كشف  الراديكالية 
ساسة  في  ثقتهم  هــذا،  باختيارهم  مبدين، 
السياسة  برلين  من  يديرون  الذين  ألمانيا 
على  بنيت  حقيقة  وهــي  األزمــة.  تكره  التي 
يعود  الــذي  االستقرار  عدم  من  ثقافي  خوف 
باألحرى  أو  ـ  الفوضوية  فايمار  جمهورية  إلى 
هــذه  ــت  كــان وإن  ـ  فشلها  بــعــد  حـــدث  ــا  م

فيها. مبالغًا  المخاوف 
سيحدث  ومــا  اليوم  يحدث  ما  وصفنا  إذا 
بالتراجيديا  بالـ»بريكست«  بريطانيا  في 
المحطمة  الــقــلــوب  بيت  فيها  ينهار  الــتــي 
رؤوس  على  شو  بــرنــارد  جــورج  مسرحية  في 
عن  ــف  ــوق ت ــا  م وصـــف  فيمكننا  ــه،  ــاب ــح أص
التي  بالدراما  ألمانيا  في  ــالح  واإلص التغيير 
بتعبير  أو  المتوترين  المتفرجين  تعد  ال 
بمخرج.  بالمتلقين  ــدة  ــجــدي ال األدبـــيـــات 
أندرياس  مقال  رصده  الذي  الجمود  فاألسوأ 
إلدارة  الداخلية  السياسة  سجل  في  كلوث 
الثنائي  الحزبي  الئتالفها  ميركل  المستشارة 
الديمقراطي  مــع  المسيحي  الديمقراطي 
حكمها،  مــن  عــامــًا   14 وخــالل  االجــتــمــاعــي، 
ميركل  األلمانية  المستشارية  تــحــاول  لــم 
اإلصــالحــي  النطاق  ضمن  يــذكــر  ــيء  ش فعل 
تأخر  فقد  مستشاريتها.  سبق  الــذي  الكبير 
بالمقارنة  طويلة،  لفترة  الضريبي  اإلصــالح 
معدالت  خفضت  التي  األخـــرى  الــبــلــدان  مــع 
قانون  تبني  إلــى  إضافة  الشركات.  ضرائب 
على  قائم  نهج  من  سيستفيد  الذي  الهجرة، 
العمال  نقص  من  للتخفيف  كندا  مثل  النقاط 
التي  الحكومة  خزائن  لكن  ألمانيا.  في  المهرة 
الديمقراطي  الحزب  منها  أحزاب  ثالثة  شملت 
وكان  وعبث.  هــذر  مجرد  كانت  االشتراكي، 
مجرد  األلماني  لالقتصاد  الرقمي  التحديث 
اقتصادي  إصالح  آخر  جاء  فقد  أفعال.  ال  كالم 
جيرهارد  سلفها  عهد  في  ألمانيا  في  كبير 
ــم الــحــزب  ــًا ض ــالف ــت ــذي تــزعــم ائ ــرودر الـ ــ ش
فقد  الخضر.  وحزب  االشتراكي  الديمقراطي 
األلماني  االجتماعي  الديمقراطي  الحزب  فاز 

واجب  أمالها  وبمؤازرة  اللياقة  بداعي  حضرت، 
األلمانية  الجنسية  منح  حفل  قديمة،  رفقة 
التأم  الذي  الحفل  ضم  أونزن.  كورية  للجنوب 
ورجااًل  وأطفااًل  نساًء  البلدية  برعاية  أيام  منذ 
منحوا  سابقة  جنسية  وعشرين  ــالث  ث مــن 
أغلبهم،  أللمانيا،  واالنتماء  المواطنة  صك 
ولكن  ُاختيروا،  اسكندنافيا،  من  ــراد  أف عــدا 
وعشرات  أشخاص  العشرة  تجاوز  الذي  العدد 
اختاروا  إنجليزًا  كانوا  بلديات  عدة  في  غيرهم 
الجنسية  عن  والتخلي  األلمانية  المواطنة 
يتلو  وهو  البلدية  عميد  لمح  وقد  البريطانية. 
خروج  وهو  حفزهم  الذي  السبب  إلى  أسماءهم 
االتحاد  من  مؤكد  شبه  صار  الــذي  بريطانيا 

األوروبي.
ألمانًا  ليصاروا  البريطانيون  ينتظر  لــم 
السابقة  واألسابيع  الماضيين  األسبوعين 
من  ساستهم  خـــروج  صعوبة  أدركـــوا  ــد  وق
العام  ــرأي  ال يرضي  بما  »بريكست«،  ــة  أزم
أزمة  عقب  سياسيًا  استقرارًا  ويحقق  البريطاني 
ماي.  تيريزا  السابقة  ــوزراء  ال رئيسة  أطاحت 
جرت  انتخابات  فرضت  التي  السياسية  األزمة 
نحو  منذ   2019 ديسمبر   13 في  األولى  للمرة 
حصول  عن  االنتخابات  أسفرت  وقد  عام.  مئة 
في  مريحة  أكثرية  على  المحافظين  حــزب 
وفق   ،650 مقاعده  عدد  البالغ  العموم  مجلس 
الثاني  الصباح  نشرت  التي  الرسمية  النتائج 
الدوائر  من  عددًا  انتزاعهم  وبعد  للتصويت. 
العماليون  عليها  يسيطر  التي  االنتخابية 
يملكون  المحافظون  بات  عقود،  منذ  تقليديًا 
الذي  »بريكست«  لتنفيذ  المطلقة  الصالحية 
استفتاء  في  البريطانيين  من   %  52 عليه  وافق 
لتعذر  عمليًا  تقدمًا  يحقق  لم  لكنه   ،2016
على  العموم  مجلس  موافقة  على  الحصول 
السابقة  الــوزراء  رئيسة  عقدته  الذي  االتفاق 
النتائج  فرز  وبعد  بروكسل.  مع  ماي  تيريزا 
حزب  حصد   ،650 أصــل  من  ــرة  دائ  624 في 

العموم. مجلس  في  مقعدًا   363 المحافظين 
لرئيس  يتأتى  الــســاحــق  االنــتــصــار  بــهــذا 
وعــده  تنفيذ  جــونــســون  بــوريــس  الحكومة 
في  األوروبـــي  االتــحــاد  من  بريطانيا  بــإخــراج 
األرقـــام  وتشير   .2020 يناير  شهر  ــر  أواخـ
على  حصل  العمال  حــزب  أن  إلــى  المعاكسة 
الحرب  منذ  نتيجة  أســوأ  وهــي  مقاعد،   203
جيريمي  يتزعمه  الذي  للحزب  الثانية  العالمية 

كوربين.
نائب  وصــف  المعطيات  هــذه  على  تعليقًا 
الهزيمة  أّن  البريطاني،  العمّال  حزب  زعيم 
االنتخابات  في  حزبه  به  مني  التي  النكراء 
لهذر  تــبــعــة  ــي  ــأت ت الــمــبــكــرة  الــتــشــريــعــيــة 
وسربلهم  الجميع  أتعب  الذي  الـ»بريكست« 

الكبرى. األمل  بخيبة 
البلدي  الحفل  في  وأنا  الذاكرة  بي  رجعت 

بعد   1998 العام  النيابية  ألمانيا  انتخابات  في 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  حكم  من  عامًا   16
وأصبح   ، كــول  هيلموت  بزعامة  المسيحي 
تمكن  عدم  الجديد.  ألمانيا  مستشار  شرودر 
في  مطلقة  أغلبية  على  الحصول  من  الحزب 
ائتالف  حكومة  في  دخوله  إلى  أدى  االنتخابات، 
ألول  يصل  بـــدوره  الــذي  الخصر،  ــزب  ح مــع 
في  الحكم  سدة  إلى  الحديث  تاريخه  في  مرة 
واجهت  التي  التحديات  أهم  كانت  ألمانيا. 
البطالة  نسبة  هــي  األولـــى  شـــرودر  حكومة 
السابق  الشيوعي  النظام  عن  الموروثة  العالية 
والكساد  الشرقية  بألمانيا  تسمى  كانت  فيما 
عبء  ذلــك  إلــى  أضــف  البالد.  في  االقتصادي 
ألمانيا.  من  الشرقي  الجزء  اقتصاد  بناء  إعادة 
دعــم  دون  تــحــل  ــم  ل الــصــعــوبــات  هــذه  ــل  ك
ورسوخه  األوروبي  االتحاد  نمو  بقوة  الحكومة 
البريطاني  الــخــروج  الــيــوم  بــه  يعصف  ــذي  ال

الـ»بريكست«.
فصول  فــي  أونـــِزن  كــوريــة  الجنوب  عرفت 
أسبغت  وقــد   ،1993 العام  األلمانية  اللغة 
والثالثين،  الرابع  عمري  جدية  سمتها  على 
لتصل  عشر  الثامن  عمرها  تعدت  مــا  وهــي 
إعــداد  ألشهر  عالقتنا  ووثــق  العشرين،  إلــى 
الملحق  المشترك  الداخلي  مطبخ  في  طعامنا 
التي  المقهى  جلسة  وكانت  اللغة.  بمعهد 
المختصة  الثالثينية  معلمتنا  مع  أحيانًا  تضمنا 
تدور  األلمانية  كاتارينا  العالمي  األدب  في 
األدب  في  لغوي  محصول  من  لنا  توفر  بما 
كتاب  في  منه  مقتطفات  ندرس  الذي  األلماني 
المحادثة  في  شريكها  أنا  كنت  المقرر،  اللغة 
ــزن  أون كــانــت  مستمعين،  ــطــالب  ال وبــقــيــة 
بــإشــارات  ممتعضة  الــطــاولــة  على  تقابلني 
في  أقترفها  التي  النحو  أخطاء  من  عينيها 
كن  اليابانيات  رفيقاتها  مــع  فهي  اللغة، 
ومنطقه  النحو  فهم  إتــقــان  فــي  يجارين  ال 
عرب،  ــراد  أف ــدرس  ال رفقاء  بينما  األلماني.. 
نتفوق  كنا  الليبي،  ورفــيــقــي  ــا  أن ــذات  ــال وب
الحروف.  لمخارج  الواضح  النطق  في  عليهم 
العالم  آداب  في  الثرثار  أني  هو  يميّزني  وما 
أوجبت  مــرة  العبث.  هــذر  من  قريب  شئ   ..
باأللمانية.  شعر  أبيات  كتابة  المعلمة  علينا 
ضاهيت  أبياتًا  وكتبت  المكتبة  إلــى  ذهبت 
لعبت  الذي  فريد  إيريش  لأللماني  شعرًا  فيها 
التعليمي  شعره  في  دورًا  الظرفية  السياسة 
المباالة  وجه  في  أصبعه  يرفع  الذي  المباشر 
أونِزن  الكورية  رفيقتي  تمكنت  بينما  القارئ. 
من  روح  دون  نظمية  شعر  أبيات  كتابة  من 
ربما  النحو.  في  واحــد  خطأ  دون  عندياتها 
اللغة  علوم  في  تتخصص  ألن  أهلها  ما  هذا 
جامعية  وظيفة  علي  والحصول  األلمانية، 
األلمانية  المواطنة  تختار  ألن  حفزتها  ثابتة 

. وتختارها

لم ينتظر 
البريطانيون ليصاروا 

أملانًا األسبوعني 
املاضيني واألسابيع 
السابقة وقد أدركوا 

صعوبة خروج 
ساستهم من أزمة 

»بريكست«، بما 
يرضي الرأي العام 
البريطاني ويحقق 
استقرارًا سياسيًا 

عقب أزمة أطاحت 
رئيسة الوزراء 

السابقة تيريزا ماي.

نورالدين خليفة النمر

نبوءة األشوري
 »سركون بولص«
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رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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التحديق في عني املوت

تجار ازدهار الخراب!

والتفجير  الطعام  عن  واإلضــراب  لتدميره...  الخارج  في 
االنتحاري متشابهان في أن كليهما يحمل تناقضا ذاتيا. 
يمثالن  فهما  ويــأس  ضعف  أعــراض  يمثالن  كانا  فــإذا 
بأن  االنتحاري  المفجر  يصرح  للتحدي.  مسرحين  أيضا 
الموت أفضل من هذه الصورة البائسة للحياة، وبالفعل 
والموت  الموت،  أشكال  من  شكل  هي  تلك  حياته  فإن 

الحقيقي للمرء إنما تحققه المادي«.
والحياة  الموت  لمفهوم  الجوهري  الطرح  هذا  مع 
إلى  كتابه،  خالل  من  إيجلتون،  يذهب  االنتحاري،  عند 
آليات  عبر  الفجائعي  الموت  في  الرغبة  بهذه  اإلحاطة 
الوعد بأبدية سعيدة، حين يركز على  أو  الدماغ،  غسيل 
في  آخرين  وبحياة  بحياتهم  يودون  الذي  االنتحاريين 
أنه  هذا  يعني  ال  نفسه  المفجر  يفجر  فحين  اهلل.  سبيل 
عن  فالمضرب  الموت،  بوسواس  مرضي  بشكل  مولع 
ثمينة  الحياة  أن  يدركان  االنتحاري  والمفجر  الطعام 
أن  ويرى كالهما  الصعبة،  المقايضة  لما دخال هذه  وإال 
للتخلي  االستعداد  هو  جوهرية  قيمة  للحياة  يجعل  ما 
عن  الخادعة  الفكرة  دوما  »وهناك  فكرة:  أجل  من  عنها 
الذي  هو  الحقيقي  الشهيد  لكن  مرورك.  لتسهيل  الجنة 
يتخلى عن كل شيء، حتى عن أمل الخالص. أما المفجر 
مكافأته  على  بقوة  مصوبة  فعينه  بالمقابل  االنتحاري 
أن  يحاول  الذي  المزيف  بالشهيد  أشبه  فهو  األبدية، 
مالكها«.  الجنة من خالل سحر  نادي  إلى  بالغش  يدخل 
أن  الممكن  المنتحر من  أن  بالنشو  يرى  آخر  جانب  من 
يكون شخصية مأساوية لكنها تحتوي على قدر كبير من 

التهكم والسخرية في الوقت نفسه.
الطرف  فيها  يملك  ال  التي  المقايضات  هذه  تحدث 
استبداد  وجه  في  للتبادل  كأداة  جسده  سوى  الضعيف 

آن،  في  الخفي  الظاهر/  الهدف  وأن  أعمال،  رجــل  إلــى  داعية 
في  سمسم(  يا  )افتح  وأن  بابا(،  علي  )مغارة  على  االستحواذ 
)البنك  ألسطورة  السيكولوجي  التأويل  هي  ما  وليلة(،  ليلة  )ألف 
يستنبطه  التأويل  ذا  وأن  الخراب.  الزدهار  األول  المحفز  الدولي(، 
الدولي(،  )البنك  في  المسؤول  كان  من  منهم  رأسماليون،  بحاث 
ثم المستشار في إدارة )بيل كلنتون(. الوقائع تبين أن )القذافي( 
التاجر  دعاه  ما  حتى  أمم  قد  االجتماعية،  المساواة  بدواعي  مثال، 
الفرد )البقال(، ثم بعد أن فلح في ازدهار الخراب، قلب ظهر المجن، 
فباع كل شيء، وحصاد كارثة التخريب هذا، جاء مع العقد الثامن 
الدولي  الرأسمالي  االنهيار  ما ختامه مسك!  المنصرم،  القرن  من 

األشهر 1987.
• الكوارث تبرر الوسائل

أعاله،  إليه  المشار  الكتاب  يدرسها  التي  الكوارث،  رأسمالية 
أرباح  جني  نتائجها  ما  الكوارث،  لصناعة  والقوي،  األول  المحفز 
صناعية،  إلى  تحول  أيضا  الطبيعية  والكوارث  ضخمة،  مالية 
ازدهار  فزعماء  المعطوبة،  والخبرات  والفساد  اإلهمال  نتيجة 
ال  من  الهزيل،  التكنوقراط  يلتقطون  مغناطيس،  كما  الخراب، 
وفي  كوارث،  إلى  الفشول  يحولون  لهذا  مهنته،  في  شيئا  يفقه 

هذا هم تكنوقراط مميز وفالح.
الكوارث،  ورأسمالية  ناجحة،  محلية  صناعة  التدمير  صناعة 
على أهبة االستعداد لالستثمار في هذه الصناعة، لهذا فالحروب 
وعليه  ثمين،  استثمار  مجال  المراقبة،  تحت  شررها  ما  الصغيرة، 
محلية،  للطغمة  يوفر  المجال  وهذا  استمرارها،  على  الحرص  يتم 
منطق  ال  الجائر،  الحصار  كما  فالحرب،  غيرها،  في  يتوافر  ال  ما 
خلق  على  لها،  نظير  ال  بفاعلية  قادرة،  أخرى  ومن  لها من جهة، 
حيث  والمناخ،  الطبيعة  في  التأثير  حد  إلى  تصل  جانبية،  كوارث 
الصالحة،  التربة  وجرف  التصحر،  انتشار  عبر  الجفاف  في  تسهم 
كل  للفوضي  توفر  أنها  نتيجة  هذا  الجائرة،  والصناعة  والزراعة 
سبيل، استفحال اإليدز في مستشفيات األطفال، واإليبوال وإنفلونزا 

الطيور، وما لم يحص بعد، في علم إحصاء الكوارث البشرية.

الطعام؟  عن  والمضرب  االنتحاري  المفجر  بين  الفرق  ما 
)اإلرهـــاب  كتابه  فــي  إيجلتون  تيري  يطرحه  ــؤال  س
يعتبران  االثنان  طالما  إسبر.  أسامة  ترجمة:  المقدس( 

فكرة الموت وسيلة لتحقيق مطلب حياتي.
بطيئة  انتحارية  عملية  ينفذ  الطعام  عن  المضرب 
فهو  برغباته،  البطيء  احتضاره  يقايض  أن  محاوال  جدا، 
وينقذ  يتدخل  كي  للخصم  وقتا  تعطي  مقترحة  ضحية 
ال  البرق  بسرعة  فعل  االنتحاري  التفجير  بينما  حياتها. 
يحتاج إال لضغطة على زر ملحق بجسده الذي تحول إلى 
من  وأشالء  أشالئه  عبر  تتم  والمقايضة  متفجرة،  عبوة 
يمكن  ال  المكان، مطلبه جذري  في  لسوء حظهم  كانوا 
التفاوض حياله، أو ما يسمى ضربا من )الخلق التدميري( 

واستبدال الوضع اإلنساني بوضع آخر متخيل.
وليس بالضرورة أن يكون اهلل في صميم هذا الفعل، 
أجل  من  أجسادهم  حــرق  أو  بتفجير  قاموا  فكثيرون 
أجل  من  أو  اهلل(،  بوجود  تؤمن  ال  )أحيانا  أيديولوجيا 
مطالب قومية أو حقوق إثنية كما كان يفعل الشيوعيون، 
األحوال  جميع  في  ولكن  األكراد،  أو  الباسك،  متمردو  أو 
حاضر  فهو  بالظلم  للشعور  نقيضا  اهلل  اعتبرنا  ما  إذا 
فيها جميعا، ما يصبغ فكرة التضحية وما تمخضت عنها 
تستخدم  طالما  ميتافيزيقية  بفكرة  إرهابية  وسائل  من 
الموت أداة لها، وما بعد الموت سرديتها. يقول إيجلتون 
عن  المضربين  معظم  »يأمل  المذكور:  كتابه  في 
حال  ليس  هذا  ولكن  الحياة  قيد  على  يظلوا  أن  الطعام 
هي  ليست  الطعام  عن  اإلضــراب  ففكرة  االنتحاريين. 
وهكذا  المضطهد،  وإنما طعام  بالتحديد  الطعام  رفض 
على  أبقي  أنه  مفادها  مفارقة  عن  يكشف  المضرب  فإن 
قيد الحياة من قبل أولئك، الذين هم في األساس، هناك 

أالعيب  تصبح  جيوسياسي،  شأن  أي  لها  ليس  التي  البلدان  إن 
جيوسياسية. انظر إلى أفغانستان، بالد فقيرة ولكن يتنازعها أعظم 
القوى في العالم. هذه مأساتنا، كما كانت مأساة لبنان، فجأة وجد 

نفسه وسط حرب جيوسياسية عالمية.
• الكاتب والمخرج األفغاني: عتيق رحيمي.

• الغاية تبرر الكارثة!
شركات  يتضمن،  لكي  اتسع  قد  »كارثة«،  لكلمة  تعريفي  )إن 
إلى ترويج نفسها، باعتبارها  أزمة ما وتحصنها، ثم تسعى  ترسخ 
الوحيدة التي لديها، الحل لهذه األزمة( -رأسمالية الكوارث- كيف 
ويالت  من  طائلة،  أرباحا  العالمية،  والشركات  الحكومات،  تجني 
الحروب ومصائب البشرية -أنتوني لوينشتاين- ترجمة أحمد عبد 

الحميد - عالم المعرفة العدد 478 - نوفمبر 2019.
تذكرت حين شرعت في قراءة هذا الكتاب، حكاية أني، كنت في 
طائرة عائدا إلى ليبيا، ومن اللحظة األولى لركوبنا الطائرة، جالس 
)تاجر  أنه  نفسه  إلي، وقدم  يتعرف  أن  باستماتة،  بجانبي، محاوال 
خردة دولي(، ثم شرع في توضيح مهمته المسافر ألجلها، فور أن 
عرفت نفسي بأنني ليبي وصحفي، قال إنه يسافر ألي بلد مصاب 
بكارثة ما، فقد كان في هايتي عقب إعصار ضربها! ساعة علم أن 
القذافي زعيم ليبيا، انقلب على نفسه، إثر الكارثة االقتصادية التي 
 / الكتاب األخضر  الثاني من  الفصل  البالد، عقب تطبيق  اجتاحت 
االشتراكي، وأن الزعيم ينحدر بقوة لخصخصة الدولة، ببيع أصول 
وشركات  المصانع  ماكينات  خــردة،  أمست  مما  العام،  القطاع 
العامة، وبعد أن وكد أن هذا من دواعي سروره، قال إنه  الخدمة 
يأمل مساعدتي بأن أمنحه مفتاحا، شخصية مؤثرة، تهتم مثله في 

ليبيا بالخردة....
لم أعلق، في محاورة مع نفسي، رأيت فيه أحد المسؤولين، عن 
لعمليات  شاكلتها، خضعت  على  وبلدان  ليبيا،  في  الخراب  ازدهار 

تجريبية، من زعماء ال يتقنون شيئا غير الخراب.
للفساد  الفكر، غطاء سمج  تزييف  األيديولوجيات/  أن  وتوكدت 
رجل  تحول  لتمويه،  لبوس  الدين  كما  األرض،  في  والمفسدين 

للمقايضة،  سلمية  أدوات  أي  من  اإلنسان  يجرد  قوي 
من  نوع  هي  المطلقة  »القوة  إيجلتون:  يقول  وكما 
جثث  إلــى  البشر  تحول  أن  إلــى  بحاجة  الحي:  الموت 
فإن  وبالمقابل،  عليهم.  سيطرتها  تؤمن  أن  أجل  من 
القوة،  لتلك  معكوسة  صورة  هو  الطعام  عن  المضرب 
وبتأكيده  لحياته.  حــدا  بوضعه  خصمه  يقهر  فهو 
والثمن  الوجود.  من  نفسه  يمحو  ذاته  على  لسيادته 
هو  السلطة  قــوة  على  تفوقه  أجــل  من  يدفعه  ــذي  ال

الالوجود«.
من  خاصة  حلقة   2008 العام  العربية  قناة  قدمت 
يرجع  والسبب  درنة،  الموت( عن مدينة  برنامج )صناعة 
مقرات  أحد  اقتحمت  عندما  األميركية  القوات  أن  إلى 
تنظيم »القاعدة« في العراق عثرت على وثائق وسجالت، 
الذين  الجهاديين  من  نحو60%  أن  إلى  يشير  أهمها 
تسمى  ليبيا  شرق  صغيرة  مدينة  »من  ليبيا  من  يأتون 
القيام  يختارون  الذين  الليبيين  من   80% ونحو  درنة«، 
الذي  األمر  المدينة،  هذه  من  يأتون  انتحارية  بعمليات 

لفت نظر المتابعين والمحللين.
وقتها  أزعجني  وقد   ،2008 العام  الحلقة  هذه  قدمت 
اختزال درنة في فكرة واحدة لصناعة الموت، وأنا أعرف 
أذكر  للحياة.  وحبا  تعلقا  الناس  أكثر  من  سكانها  أن 
بعنوان »لماذا  الحلقة مقالة  أني كتبت معلقا على هذه 
المدينة، وأن  أبين فيها حقيقة هذه  درنة؟«، حاولت أن 
والسياسات  النظام  عنها  المسؤول  األسباب  بعض  أثير 
ألن  ببعضهم  أدت  التي  للشباب،  المهمشة  العامة 
قلت:  المقالة  نهاية  وفــي  انتحاريين،  إلــى  يتحولوا 
عن  فبحثوا  لحياتهم  معنى  يجدوا  لم  شبان  »هــؤالء 
أكثر  األمــر  أن  إيجلتون  كتاب  يبين  لموتهم«.  معنى 
البعيدة  الجذور  عن  بحثه  صدد  في  ذلك  من  تعقيدا 
التضحية  عن  أفكار  من  يضمره  وما  )اإلرهاب(  لمفهوم 
أكثر  سياق  عن  للبحث  دفعته  الخوف  ونشر  والسامي 
فضفاض  نحو  على  يسمى  أن  »ممكن  لإلرهاب  أصالة 

ميتافيزيقيا«.
يبين في فصل )دعوة إلى طقوس عربيد( أن تسمية 
أنها  يفترض  لظاهرة  حديثة  تسمية  تعتبر  ــاب  اإلره
إبان  سياسية  كفكرة  البداية  في  ظهر  »فقد  قديمة: 
الثورة الفرنسية، وهو ما يعني في المحصلة، أن اإلرهاب 
والدولة الديمقراطية الحديثة كانا توأمين منذ الوالدة«. 
)اإلرهاب( حين  لكلمة  أوسع  إلى مفهوم  أنه يذهب  غير 
يسلبون  البشر  كان  فقد  اإلنسانية،  بقدم  قديما  يعتبره 
ويقتلون بعضهم البعض منذ فجر التاريخ، خصوصا حين 
ظهر مفهوم المقدس إلى الوجود، حيث ارتبطت إلى حد 
كبير فكرة اإلرهاب بفكرة المقدس الغامضة »فالمقدس 

خطير إذا وضع في قفص بدال من علبة زجاجية«.
اإلرهابي  على  الدال  للمصطلح   )ist( الالحقة  »إضافة 
من  بنوع  ساخر،  بنحو  تشي،  الدولي،  القاموس  في 
الفلسفة، غير أنها فلسفة تدور حول نزع األحشاء وقطع 
الرؤوس، وهكذا هي فلسفة مفلسة«. كما يقول إيجلتون 
بشكل ساخر أيضا. ويستطرد: »ربما ترمي صفة إرهابي 
إلى جعلك تبدو مدعيا وشريرا أيضا. وبهذا المعنى، فهي 
أو  مضللة بنحو خطير. فاإلرهابيون، سواء أكانوا يعاقبة 
من نوع إرهابيي زمننا الحديث، وسواء أكانوا إسالميين 
من  أو  والرعب(،  لـ)الصدمة  البنتاغون  في  مؤيدين  أو 
داكوتا،  تالل  بهم  تعج  التي  المؤامرة  بنظرية  القائلين 
ال تخلو جعبتهم بوجه عام من األفكار، مهما كانت تلك 
األفكار خطيرة أو منافية للعقل والطبيعة، فإرهابهم إذن 
السياسية،  رؤاهم  تنفيذ  في  تساعدهم  وسيلة  إال  ليس 

وليس بديال لها«.

ثم إن رأسمالية الكوارث صانعة مجدة، لمثل: التحارب األهلي، 
اإلرهاب المتحكم فيه، انتشار الفساد، وما على شاكلة ذلك، وتمثل 
)سويسرا(، أفضل بنك دولي لتبييض عملة هذه الجريمة النظيفة! 
فهذا البلد مجد في حياده حتى النخاع، وفي حالة تعسر عليه عملية 

التبييض الدولية، يتم خلق بدائل في جزر البهاما مثال....
توظف هذه الرأسمالية تحالفات مع )الباحثين عن الذهب(، لهذا 
يعملون  من  بالفاسدين،  تعج  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  فإن 
كما  الكوارث،  ومجمل  األهلي،  التحارب  واستمراء  استمرار  على 
وكوسوفا  الجزائر  ثم  والصومال،  ويوغوسالفيا  لبنان  في  حصل 
ورواندا، وفي سورية وليبيا، وطبعا أفغانستان والعراق، وفي هكذا 
هاتيك  إنقاذ  ألجل  المنظمات،  تلكم  نساء،  ثم  رجال  يتدفق  حال 
البلدان من غيها، بالمساعدة والمحافظة، على عدم تدهور الحال 
إلى أسوأ، لكن في نفس الوقت الحرص الشديد، بكل السبل على 
الجسد لكن ال  بقائه واستمراره، عند درجة حرارة مرضية، تنهك 

تميته.
القدرة  يفتقد  ضعيف،  مريض  إنسان  والحروب  الكوارث  بلدان 
على التحكم في سلوكه، وقابليته لالنقياد واالنصياع عالية، وفي 
يوفر  طبيب  خير  الكوارث،  رأسمالية  حلفاء  يكون  الوضعية،  هذه 
قدرا مستساغا، من الوصفية الطبية دون توفير للدواء، بل وأحيانا 
ال بأس من بث الرعب، في هذه البالد الفاشلة أو تلك، بأن النهاية 
محتومة، لكن مكنة توقيفها عند هذه أو تلك الدرجة، متوافرة عند 
شرط  كندا،  في  تشبهها  أخرى  عند  أو   ،).....( األميركية  الشركة 
وسرعان  الجدوى،  لدراسة  البريطاني  األبحاث  بمركز  االستعانة 
لتغطية  المطلوب  المبلغ  فتحيل  المحلية،  الطغمة  تستجيب  ما 

المصاريف، على فرع البنك السويسري المختص في تركيا.
الرعب  استثمار  في  الــكــوارث(،  )رأسمالية  برعت  هذا  ومن 
بادر  الحمر،  الخمير  داعــش،  طالبان،  القاعدة،  مثل:  وممثليه، 
وما  تسونامي...  األيدز،  األزون،  ثقب  الحمراء،  األلوية  ماينهوف، 
الطبيعة  في  الخراب،  ازدهار  ألجل  الخربة،  المعطيات  تستحدثه 

والمجتمع اإلنساني.

املضرب عن 
الطعام ينفذ 

عملية انتحارية 
بطيئة جدا، 

محاوال أن يقايض 
احتضاره البطيء 

برغباته، فهو 
ضحية مقترحة 

تعطي وقتا 
للخصم كي 

يتدخل وينقذ 
حياتها.

سطوة األيديولوجيا )2- 2(

لطرابيشي.  اإلسالمية  غير  الصفة  مواجهة  في  للجابري  اإلسالمية  الصفة  على  خليفة  محمد  يصر 
منظور  من  وإنما  إسالمي،  ديني  منظور  من  العربي  العقل  نقده  في  يتعامل  ال  الجابري  أن  والحقيقة 
فإننا  العربي  العقل  عبارة  نستعمل  عندما  »ونحن  الجابري:  يقول  علماني.   – علمي   – إبستمولوجي 
نستعملها من منظور علمي نتبنى فيه النظرة العلمية المعاصرة للعقل ]...[، بل نحن نجتهد في التزام 
التصور العلمي في أقصى مراتبه« )1: 42(. ومن المؤكد أن »النظرة العلمية المعاصرة للعقل« ليست 

إسالمية بأي حال. وللنظر ما يقوله المفكر اإلسالمي المغربي د. طه عبد الرحمن بالخصوص:
وال يخفى أن الفصل بين القيم الروحية والممارسة العلمية الذي ]كذا[ اشتغل بها الجابري مستمد 
المبدأ  هذا  آثار  نتبين  لكي  للتراث  تقويمه  مراحل  نتتبع  أن  ويكفي   ]...[ السياسي  العلمانية  مبدأ  من 
العربية  الثقافة  على  دخياًل  واعتبره  تامًا،  إقصاء  العرفاني  اإلنتاج  أقصى  فقد  التراث،  على  أحكامه  في 
وال  الربانية،  والمعاني  الروحية  بالقيم  تعلقًا  منه  أشد  قسم  التراث  في  ليس  أنه  ومعلوم  اإلسالمية. 
أشد أخذًا بهذه القيم والمعاني في العلوم؛ ثم جنح إلى التحفظ بشأن القسم البياني واعتبر علومه ال 
العقدية، وال  بالقيم  التراث قسم أشد منه تشبعًا  أنه ليس في  اليقين. ومعلوم كذلك  إلى درجة  ترقى 
الذي  المعيار  يكون  فإذن،  ]...[؛  البرهاني  القسم  إال  ولم يستثنَ  العلوم؛  القيم في  أشد تمسكًا بهذه 
المطاف،  نهاية  في  هو،  الخالص  البرهان  به  واستبقى  البيان  واستضعف  العرفان  الجابري  به  استبعد 
مفهوم  بأن  القول  إلى  مؤخرا  الجابري  صار  »وقد  الرحمن:  عبد  د.  ويضيف   .)37  :1( العلمانية  مبدأ 
العلمانية مفهوم يكتنفه االلتباس ويحسن تجنبه، مستبدال مبدأ العقالنية والديموقراطية مكانه، لكن 
هذا االستدراك ال يفيده كثيرا، ألن تقويمه للتراث قد خضع لهذا المبدأ أيما خضوع، فجاء تداركه بعد 
فوات أوانه« )1: -37 38(. ولعل محمد خليفة، بإصراره هذا، يريد تطبيق هذا االستدراك )الذي يتجنب 

استخدام المصطلح دون إنكار المفهوم( بأثر رجعي.
بها  االستشهاد  أو  و/  المراجع  مستوى  على  الجابري  هفوات  على  »نقده  طرابيشي  تركيز  بصدد 
نقاًل عن آخرين، ودون ذكر )المرجع الواسطة(، وهو ما يجعل القارئ يعتقد أن الكاتب يأخذ من أمهات 
المراجع وليس من هوامش الشروح!« يرد محمد خليفة بالقول: » وبالرغم من أن مثل هذا المسلك مما 
يضر باألمانة العلمية، إال أن العمل به معروف في عالم الكتابة... ]وهو[ قد يضر بشكليات بحث الجابري 
لو كان يقدمه لنيل درجة علمية، لكنه على المستوى الموضوعي ال يستحق العناء الذي كابده طرابيشي، 
وقليل  موضوعيًا،  جدوى  ذي  غير  ابستيمولوجية  زاوية  من  الجابري  بناه  ما  على  هجومه  يكون  وبذا 
يبحث  مباديء مهنته كمحاٍم  إلى  الفكري  النقاش  يتحول محمد خليفة من مجال  هنا  علميًا«.  األهمية 
الحكم.  عنه  يخفف  أو  العقاب  من  موكله  لينقذ  المخففة،  الظروف  على  أويركز  القانونية،  الثغرات  عن 
لكن هذا »الدفع« مرفوض لدينا. ذلك أن الجابري ليس كاتبا شابا يتلمس طريق الكتابة الفكرية حتى 
نتغاضى عن أخطائه، وال حتى أكاديميا مختصا يكتب عمودا مكثفا في صحيفة حتى نعفيه من اإلحالة 
كبير  لمشروع  نفسه  مجتهد كرس  ومفكر  متمرس  أكاديمي  هو  وإنما  الفعلية،  ومراجعه  إلى مصادره 
مثير لالهتمام ومحفز على التفكير، لم يسبقه إليه مفكر عربي آخر، وهو ال يهم القاريء العادي البسيط، 
بل يهتم به القراء المثقفون الباحثون عن المعرفة والمجتهدون في بناء أنفسهم معرفيا، وأكاديميون 
لذا،  المعرفية.  لالستزادة  المضان  إلى  ويعودون  واألعمال  المشاريع  هذه  مثل  يراجعون  متخصصون 

فهي، بهذا المقياس، فضيحة على المستوى العلمي، كما على المستوى األخالقي.
ال يسمح المجال هنا بتتبع األفكار الواردة في مقال محمد خليفة المشار إليه، ونريد أن نختم بتعليق 
حول جملة »العصاب الجماعي« التي استثمرها محمد خليفة في أكثر من مقال من مقاالته لما أسميه 

»التحريض« ضد جورج طرابيشي.
يقول محمد خليفة:

الجماعي  العصاب  67. وهذا  »اإلسالميون في نظر طرابيشي مصابون بعصاب جماعي منذ هزيمة 
)اإلسالم( ينتج فكرًا بائسًا اسمه الفكر الديني...«.

العرب في  فإننا ال نعممه ليشمل جميع  يقول طرابيشي: »عندما نتحدث عن عصاب جماعي عربي، 
الذي  المعصوب  الخطاب  حصرا  به  لنقصد  نخصصه  بل  وطبقاتهم،  أجيالهم  وبجميع  بلدانهم  جميع 
تنتجه وتعيد إنتاجه شريحة واسعة من اإلنتلجنسيا العربية منذ الرضة الحزيرانية. وبما أن عصابية هذا 
الخطاب تكمن في تثبيته على الماضي، فمن الممكن إذن تحديده بمزيد من التخصيص بأنه خطاب 
بخطاب  أيضًا  نفسه  يسمي  ما  أو   - المعاصرة  العربية  اإلنتلجنسيا  نتاج  في  التراثي  الخطاب  أو  التراث 

األصالة« )2: 11(.
كتابات  رواج  نربط  أن  أيضا  نستطيع  قد  المعرفة  نفس  علم  منظور  »ومن  يقول:  آخر  مكان  وفي 
العربية  اإلنتلجنسيا  من  واسعة  لدى شريحة  أعراضه  رصدنا  الذي  الجماعي(  )العصاب  بظاهرة  الجابري 

الناكصة إلى التراث، بعد الهزيمة الحزيرانية، نكوصها إلى أب حام أو أم كلية القدرة« )3: 12(.
على  وال  اإلسالميين  ذكر  على  ال  أعاله  المذكورين  الشاهدين  في  يأتِ  لم  طرابيشي  فجورج  إذن 
بحكم  طرابيشي،  أن  إلى  إضافة  نعتقد.  أن  خليفة  محمد  يريدنا  مثلما  الديني،  الفكر  على  وال  اإلسالم 

التزامه الموضوعي، تجنب التعميم.
واإلسالم.  اإلسالميين  بين  توحيده  في  تتمثل  هنا،  مغالطة  خليفة  محمد  كالم  في  أن  والحقيقة 
فالكلمة األولى أصبحت مصطلحا داال على اإلسالم السياسي حصرًا، وليس على المسلمين جملة. في 

حين احتفظت اللفظة الثانية بداللتها على الدين اإلسالمي في موارده المؤسسة.
للجابري،  نقده  في  أيديولوجي  موقف  ينطلق من  ليس جورج طرابيشي من  أنه  إليه هو  أخلص  ما 
وإنما محمد خليفة هو الذي يحمل موقًفا أيديولوجيًا واعيا ًومسبقًا ضد جورج طرابيشي، ودائمًا لكونه 

غير مسلم.
مالحظات ومصادر ومراجع
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جعلت  الستينات،  منتصف  في  الثانية  الزيادة  ثم   ،1962 سنة  المرتبات،  رفع  جراء  من  الرخاء  تهاليل 
الجملة يعرضون سلعا لم يعتد مجتمعنا على معظمها  التجاريين يطوفون على محالت تجارة  الوكالء 
من قبل، وكثرت المحالت التجارية وتنوعت سلعها حد الدهشة؛ فلقد شاهدت شخصيا علبة »كرشة« 
مسلوقة! أذكر أنني اشتريتها رفقة الحاج سالم محمود النوع، ونحن في طريقنا إلى أمسية مع رفاقنا. 
السوق  عن  يفصله  ال  الذي  شمام،  عوض  سي  بمحل  ومعروضة  إيطاليا،  من  مستوردة  العلبة  كانت 
الجديدة التي سميت في ما بعد بـ»سوق الربيع«، حيث تتوافر »الكرشة الطازجة« سوى بضع خطوات!

بقطعة  نبوس  بشارع  عقيلة  سي  قهوة  ناصية  عند  رؤوسنا،  يحلق  الفقي«  محمد  »سي  يعد  ولم 
واختفت  حراما!  »المعرقة«  أو  »الشنة«  لبس  عدم  يعد  ولم  وفعالة،  ماهرة  بطريقة  تشحذ  زجاجة 
السراويل التي تعد من أقمشة أكياس قمح النقطة الرابعة! ولم يعد أمر نهب كسر الخبز األبيض من 
البيت  والمختمر في  المعجون  الخبز  أطباق  وأخذت  يوميا،  الفطور سطوا  المترفين في حصة  التالميذ 
تختفي من شوارعنا، وبدأت أفران أو »أكوش« عيت امنينة تقفل تباعا، ولم يعد خبزهم »من الطبق 
المصري،  الرغيف  يعد  حسين،  سيدي  إلى  سنيدل  شارع  كوشة  من  انتقل  الصالحين  سي  للكوشة«. 
بنيات  انتباه  للفت  أمامها  تقام  المصارعة  مباريات  تعد  ولم  موسى  محمد  شارع  كوشة  وأقفلت 
األبيض.  »الفارينا«  دقيق  خبز  تعد  أصبحت  التومي  وكوشة  الجميالت.  ومصراتة  »فياتورينو«  شارع 
األميركي،  بينز  أنكل  وأرز  اإليطالية،  والمكرونة  والفواكه،  بالمعلب  الغذاء  توريد  محالت  وامتألت 
أمبوخة«،  كـ»مكرونة  تستخدم  التي  الصينية«  و»النودلز  وافية،  الحاجة  تسميه  مثلما  »عمي«  رز  أو 
الراديوات  إلى جنب  الجريد، جنبا  الصين تمأل سوق  المصنوعة في  العربيات«  والسراويل  و»السواري 

حصرها. يصعب  وأشياء  الترانزستور.. 
الشارع،  في  الملقاة  الخبز  كسرة  يلتقط  أحد  يعد  ولم  مكان،  كل  في  البيضاء  الخبزة  وأصبحت 
الجافة«  الخبز  كسر  وبقايا  القطامة  »قفف  واختفت  نافذة،  أقرب  حافة  على  ويضعها  معتذرا،  ويقبلها 
ميدان سوق  ومن  النهار،  في وضح  النار  لهب  يلف حول  بقضيب  المخوزق  الدجاج  وأخذ  البيوت،  من 
بعدما  إال  نراه  نكن  لم  الذي  الدجاج  الفندق!  أقواس  تحت  المشوي  الدجاج  مطاعم  انتشرت  الحوت 
تلد لنا أمهاتنا أخا أو أختا جديدة! فهو فقط ومنقوع الحلبة ما يعوض األم، مثلما تقول جدتي زمزم، 
الربيع، من  في  إال  منه  غايتنا  نأخذ  نكن  لم  الذي  البيض،  أما  الوالدة!  أثناء  فقدته من دم وجهد  ما 
بعد أن تلونه لنا أمهاتنا، ونتبارى بنقره، ومن يكسر بيضة اآلخر يأخذها! وأصبح يصلنا في صناديق 
من  البيض  آخرون،  لحقه  ثم  الفيتوري،  الذكي عوض  األعمال  رجل  ينشر  لم  ولو  اليونان،  من  خشب 
البيض.  استخدامها في صناعة صناديق  أشجارها، بسبب  اليونان  والتبييض لخسرت  التفريخ  مشاريع 
لم  التي  التويوتا  انتشرت  فلقد  تاونس«  و»فورد  و»فيات«  و»بيجو«  »بدفورد«  تعد  لم  والسيارات 

يستطع حتى وكالؤها آل السوسي حصر موديالتها.
جنيها   50 حده  بسقف  قيمتها  تكون  أن  وتقررت  السكن،  عالوة  العائلة،  بعالوة  الدولة  وألحقت 
كان  لو  حتى  جنيها!  خمسين  من  بأقل  عقدا  أحد  يقدم  فلم  دينارا-  وليست  جنيها  العملة  -كانت 
كما  وتباع  الشاة  زوائد  الحارة  سوق  في  يعد  لم  الشهرية!  العالوة  تلك  قيمة  يساوي  ال  كله  المبنى 
بلحم  يعترف  ال  كان  في مجتمع  المتداولة،  اللحوم  العجول من  لحوم  وبدأت  بـ»العُرم«،  عليه  تعارف 

الوطني! الحولي  سوى لحم 
»األولمبيا«  نادي  واليونان،  إسبانيا  من  يأتينها  بفنانات  »كباريهات«  بنغازي خمسة  في  وأصبحت 
يناير،  أمام مدرسة شهداء  التي تقع  المساحة  لكباريه- كان في  المهذبة  التسمية  الليلي -نادي هي 
الذي ظلت أطالله قائمة حتى تسعينات  ليبيا،  ونادي »الريفيرا« ويقع في جليانة كملحق لفندق قصر 
مبنى  حيث  األرضي  الطابق  في  »اللوكس«  كباريه  أما  اآلن.  السمك  سوق  بجانب  الماضي،  القرن 
البرينتشي، وبجانبه صالة قمار، أما الخامس  الرابع فكان في فندق  النادي  مصلحة الجمارك اآلن، أما 

فكان في فندق الناشيونال وكان يقع في مبنى مصلحة المواني، ولكنه تحول إلى بار!
الطفرة،  قبل  كانت  متواضعة  ثالثة  إلى  باإلضافة  حديثة  بارات  خمسة  نحو  بنغازي  في  وأصبح 
الغالب  في  الذي  البوليس  لسلطة  متروك  المنع  ولكن  لليبيين!  الخمور  بيع  عليها  ممنوع  وجميعها 
قبل  المسلمين-  لغير  الخمور-  تبيع  محالت  ثالثة  بالمدينة  وكان  مشاجرة،  قامت  إذا  إال  يتدخل  ال 
صاحب  مزاج  حسب  القرار  ظل  إذ  للمسلمين  يبيع،  وال  يبيع،  وأغلبها  خمسة،  فأصبحت  الطفرة، 
إلى  السفر  من  أسهل  وبيروت  ومصر  اليونان،  إلى  السفر  أصبح  حتى  األمر  يطل  ولم  »الكوبراتيفا«. 
»تيكا«. وال ينبغي أن نغفل أن ثمة اختالفا بسيطا ما بين ما كان يحدث في المنطقة الشرقية، بنغازي 
الجالية  بسبب  كانت  اجتماعية،  وحالة  وأحكام  قوانين  فرضتها  ألسباب  الغربية  والمنطقة  تحديدا، 
بتراخيص،  تعمل  طرابلس،  شوارع  في  المنتشرة  العامة  البارات  كانت  إذ  هناك،  الكبيرة  اإليطالية 
وأوقات محددة لفترات عملها والخمور ليست ممنوعة، بل تطلبها من الجرسون األنيق، وأنت جالس 
يبتعد  وال  المختار،  عمر  على رصيف شارع  المصطفة  البار  مناضد  إحدى  على  أو  »جاريبالدي«،  بار  في 
لم  األمر  ولكن  البوليس.  وإدارة  العدل  وزارة  وبينكما  الترك،  سوق  مسجد  الشمال،  يدك  عن  كثيرا 
طرابلس  مثل  بنغازي  لتكون  القانون  توحيد  برقة  حكومة  أرادت  وعندما  بنغازي،  في  كذلك  يكن 
أن  فتقرر  اهلل«  حرمه  ما  تحليل  يجوز  ال  »أنه  مبررا:  الديباني  عبدالحميد  الفاضل  الشيخ  لهم  تصدى 

يغض الطرف ويستمر الحال على ما هو عليه.
واألمر لم يكن مقصورا على بنغازي، وطرابلس، فما إن تصل بن جواد حتى تجد بارا تديره عائلة 
إيطالية، والحقيقة أنني ال أعرف من بعده بارا سوى في مصراتة. وال أذكر أن ثمة بارات في شرق ليبيا 

سوى في البيضاء، وال أعلم إن كان هناك بار في درنة، ولكنني أعرف أن طبرق بها!

نبضات متقاطعة:
13 - »كرشة« معلبة وكباريهات

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي
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توحي رواية »زمن األخ القائد« للكاتب فرج العشة 
نموذجا آخر لما يمكن أن نسميه »أدب المنفى«، 
وهي تتماهى مع أزمان عدة تتجاور خطوطها في 
اتجاه تشخيص مرحلة ليبيا المجتمع والدولة، 
يجمع  أسلوب  في   ،1969 منعطف  وبعد  قبل 
الراوي والزمن المسترجع، مثل  بين تقنيتي 
»كنت  صغيرا«،  »كنت  وحـــدك«،  »كنت 
جالسا«، هكذا كان البطل في قبضة الراوي، 
وفي النهاية وجدت الذاكرة نفسها قادرة 
بالتفاصيل،  حبلى  متروية،  صياغة  على 

بعد تحررها في فضاء الغرب األلماني.
أن  الرؤيا  لهذه  يمكن  كيف  ولكن 
يتبلور قالبها بعيدا عن سطوة الراوي، 
واقتحامه المستمر لعالم البطل الذي 
ال نعرف له اسما، وال مجال للخروج من 

تأثيره، فهو ينام ويصحو، يصرخ ويجادل، يبكي 
ويضحك، كل ذلك بحس الراوي، الراوي الذي اغتال البطل.

التفاعل  تجاذبات  في  يــدوم  ال  االستسالم  هذا  أن  إال 

تمكنت  وقد  المتمردة،  أوضاعها  للذات  حيث  اإلنساني، 
سلمى رفيقة البطل من تحقيق شرط من شروط المرادفة 
لصالح حبيبها أمام الراوي، إذ مثلت كيانه الغائب الذي يسعى 
دائما الستعادته من خاللها، حتى وهو يغيب عن عالم 
بألمانيا،  الليبي  الشايزا  بطعنة  الوجود 
حيث كانت سلمى آخر ما تبقى 
»ها  النص:  يقول  الصور،  من 
هي السيدة البيضاء عند السفح، 
تلتقط لك الصورة األخيرة، وأنت 
تلهج باسم سلمى يغرغر في حلقك 
األخير«  النزع  في  بالدم  المغرورق 

ص 278.
السؤال  صيغة  على  الرواية  تبني 
الحضور  بين  المتأرجحة  الهوية  عن 
من  التخلص  يمكنها  وكيف  والغياب، 
عالم  في  األول  المركب،  التهميش 
حتى  المنفى،  عالم  في  والثاني  القذافي 
وهو يمثل بوابة الخالص، بذا تم االتجاه 
رأسا إلى تحديد خطوط المواجهة »من أين 
وإلى أين وإلى متى« ص 11، أصبحت الحاجة 

ــة  ــحـ ــلـ لمراجعة حدود المواجهة بين ضرورة الفعل مـ

من عدمه وبين المعطيات وما تستوجبه حالة الوعي، األمر 
الذي ترتب عليه في كل مرة السؤال لماذا؟ بشكل مباشر أو 
إيحائي، وخلق تباينات في ردود األفعال بين البطل وسلمى 

عندما رأت فيه إصراره على الرحيل.
تقول لك »قدرنا سخيف« تقول لها »ال مفر إال نقلع عن 
هذه البالد الكريهة بأسرع ما يمكن قبل أن ندمن القبوع 
في واقعها اليباب.. ال تحاولي معي.. ما الذي ال يزال يمكن أن 

يربطنا بهذه البالد« ص 107.
شخص  بين  مكاشفة  أو  مقارنة  إلى  تحول  السؤال  ذات 
البطل كهوية وافدة وبين عالم الغرب بعد الهروب الكبير، 
بين المنفى في أمنية المهاجر وبين تجسده واقعا، حيث »ال 
مجال للحوار السوي إال ما بعد الخير والشر برعاية نيتشه في 
قلعة كافكا.. إنه أيضا الغرب الذي انتهك نسق سرد جدتك 

للحكاية الهاللية« ص 137.
سنرى السعي باستمرار الستحضار صورة الشرق الذهبي 
في الغرب األوروبي المتسربة عبر األماني الذائبة في هاجس 
كتاب  سيقرأ  حيث  دالة،  نقاط  بمثابة  فهي  لآلخر،  العبور 
»اإلشارات اإللهية« للتوحيدي، وفي مرحلة أخرى سيبدو إيجاد 
العالقة ممكنا مع توافر التوازنات المطلوبة، ففي عالقته مع 
صديقته األلمانية »مارتا« سيكتشف في مكتبتها رواية موسم 
األخرى  هي  كانت  فهل  صالح،  للطيب  الشمال  إلى  الرحلة 

متشوقة لرؤية اآلخر الشرقي؟
ربما كانت الرغبة موجودة لدى االثنين للذهاب أبعد من 

الشرق  بين  الخفي  الرابط  إيجاد  في  من ذلك،  والغرب، 
حيث  الحمراء«،  »قصر  إلى  ذهابهما  خالل 
تلتقي  الذي  المكان  األخير،  المغربي  زفرة 
الزفرة  صاحب  حفيد  فهو  ذاكرتهما،  فيه 
وهي حفيدة شاهد السقوط، وقد يستدعي 
البطل المشهد المتواري خلف ستار ذاكرة 
حاكم  الصغير  عبداهلل  صورة  التاريخ، 
غرناطة في زفرته عند التلة الشهيرة، 
كأنما يلتمس مبررا لها بقوله »ال بد 
أنه وصل إلى الهضبة مجهدا«، وترد 
وإنما  صعود  زفرة  تكن  »لم  مارتا 

زفرة سقوط« ص 261.
الرواية في بنيتها العامة تجسد 
إذ  السلطة،  مع  المثقف  صــراع 
الذي  األيقوني  الشكل  أضحى 
يجب أن نراه، فهو يجسد ملمحها 

األبرز، وألن التدافع بينهما موجودا بقوة، 
فإن آثاره تركت بصماتها واضحة في مواقف الشخوص 

المتباينة بين خياري المواجهة والحياد، ففي حين نرى غيث 

رفيق البطل يواجه العقيد »معمر القذافي« بالقول »لماذا ال 
الرب األعلى«  انقرضت خرافة فرعون  لقد  الواقع،  إلى  تنزل 
ص 169، يكتفي الراوي »البطل« بالصمت، وفي حين تقرر 
سلمى تعرية القمع المركب وهو قمع المثقف للمثقف بالقول 
أثر، أحببنا أم  إننا نضيع بال  أقول  »اسمحوا لي أن 
كرهنا وإن خيانتنا ألنفسنا لن يقتفيها 
يحتقر  كان  الذي  حمدان  نرى  أحــد«، 
ألنه  عمله  في  يبقى  الوكالة  في  عمله 
وفي  أسرته،  ليعيل  النقود  إلى  بحاجة 
البطل وسلمى وحمدان هم  فإن  النهاية 
عن  العاجز  المأزوم  المثقف  حالة  يمثلون 
وال  ضرر  ال  »مثقفو  لقب  فاستحقوا  الفعل 

ضرار«.
السرد في الرواية جاء مازجا بين األسلوب 
الحكائي والوصف الشعري، وهو ما أعطى ظالال 
والمدينة، وجعل  والقرية  النجع  رومانسية على 
الشاعري  للسرد  تستجيب  الرواية  في  الواقعية 
الفضة  الواقعية  مأزق  وأبعدها من  مبالغة،  دون 
كما يسميها سارتر، كما كان الزمن جاهزا لخدمة 
الشكل السردي المتصور منساقا مع ضرورات الحدث 

من عدمه.

اعتمدت لجنة التراث في العالم اإلسالمي، التابعة للمنظمة 
خمسة  »اإليسيسكو«،  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا بتاجوراء وموقع وقصر 
الحاج وقلعة مرزق األثرية والجامع العتيق أوجلة وموقع وادي 

الناموس، ضمن الئحة التراث اإلسالمي لدى اللجنة.
للجنة  االستثنائي  االجتماع  خالل  المواقع  هذه  وسجلت 
التراث في العالم اإلسالمي بمقر »اإليسيسكو« في العاصمة 
صون  أجل  من  المنظمة  جهود  إطار  في  الرباط،  المغربية 
للمكتب  وفقا  اإلسالمي،  العالم  دول  في  الحضاري  التراث 

اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.
للجنة،  التقنية  المواقع  الهيئة قدمت ملفات هذه  وكانت 
وسبق إدراج موقع مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية في شهر 
يونيو الماضي، واعتمدت المنظمة خالل اجتماعها، المسجد 
الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة 
المنورة، والمسجد األقصى في القدس ضمن قائمة حصرية 

للمواقع المقدسة في العالم اإلسالمي.
بالدول  تراثيا  موقعا   120 تسجيل  على  اللجنة  ووافقت 
اإلسالمية، منها 117 على قائمة التراث فى العالم اإلسالمي، 
الدول  في  بالخطر  المهدد  التراث  قائمة  على  مواقع  و3 
اإلسالمية، وذلك تعزيزا لجهودها الرامية إلى حماية عناصر 
التراث المادي في الدول األعضاء بـ »اإليسيسكو« وتوثيقها، 
التراث  بشأن  الجديدة  رؤيتها  تنفيذ  في  الشروع  إطار  وفي 
والثقافة. ويشار إن لجنة التراث في العالم اإلسالمي أنشئت 
تفعيال لقرار المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء الثقافة المنعقد 
حماية  أجل  من   2007 العام  طرابلس  الليبية  العاصمة  في 

التراث الحضاري والثقافي اإلسالمي.

مواقع مهددة
وعلى ذكر المواقع الليبية والتراث الحضاري اإلنساني، سبق وأن 

قررت منظمة التربية والعلوم والثقافية التابعة لألمم المتحدة 
»يونسكو«، في يوليو 2016، وضع خمسة من المواقع األثرية 
المهدد،  العالمي  التراث  قائمة مواقع  الليبية على  والثقافية 
المسلحة  »الميليشيات«  أن  قرارها  في  المنظمة  واعتبرت 

تشكل »خطرا جسيما« على الكنوز األثرية الليبية.
في  القديمة  المدينة  ليبيا  في  المصنفة  المواقع  وتشمل 
الصحراء«  »لؤلؤة  باسم  إليها  يشار  ما  غالبا  التي  غدامس، 
والموقع األثري في مدينة سوسة شرق ليبيا، وهي واحدة من 

المدن الرئيسية في العالم اإلغريقي.
وقالت »يونسكو« في االجتماع الـ40 للجنة التراث العالمي 
في  الفنية  الصخرية  المواقع  القائمة  هذه  »في  بإسطنبول 
جبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر التي تتميز باحتوائها 
ومحافظتها داخل الكهوف والمغارات على العديد من لوحات 
يعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف عام قبل الميالد إلى 100 بعد 
الميالد«. والموقعان اآلخران وهما لبدة وصبراتة على الساحل 
البحر  على  هامين  تجاريين  موقعين  يعتبران  للبالد  الغربي 
األبيض المتوسط،   كانا ذات يوم جزءا من المملكة النوميدية 

الزائلة في ماسينيسا قبل االكتساح الروماني.
الخطير  المستوى  »إن  بيان  ي  ف »يونسكو«  وأضافت 
من عدم االستقرار في ليبيا يؤثر على البالد، وأن الجماعات 
المسلحة متواجدة على هذه المواقع أو في محيطها المباشر«

وأضيفت المواقع األثرية الثالثة شحات ولبدة وصبراتة إلى 
قائمة التراث العالمي لـ»يونسكو« من بين العجائب الطبيعية 
والثقافية البارزة في العالم في العام 1982، بعد غدامس في 

العام 1986، وجبال أكاكوس في العام 1985.
وأوضحت »يونسكو« أنها وضعت قائمتها للتراث المهدد 
والمعرض للخطر إلبالغ العالم عن المخاطر التي تتعرض لها 
هذه المواقع، والحصول دعم فوري من صندوق التراث العالمي 

لهذه المواقع.
وفي أكتوبر الماضي، أقيمت ورشة عمل حول تقييم حالة 
العالمي  التراث  قائمة  على  المسجلة  الليبية  االثرية  المواقع 
المعرض للخطر، والتي أشرفت عليها اللجنة الوطنية للثقافة 

والعلوم، بمشاركة خبراء اآلثار الليبيين ومنظمة اليونسكو.
وناقشت الورشة العديد من الورقات البحثية تركزت حول 
حالتها  وتقييم  الوطنية  الثقافية  الممتلكات  وحماية  صون 
»مدينة  التراثية  للمواقع  والصون  الحفظ  واليات  وأساليب 
غدامس نموذجا« وعن آليات صون وحماية المدن والمباني 
التاريخية وتأثير العوامل البيئية والتلوث البيئي على المدن 
االثرية وحالة موقع أكاكوس )الرسوم الصخرية( وتقرير لجنة 

التراث العالمي.

الفاضلة،  المدينة  بناء  هو  العشرين  القرن  حلم  كان 
القرن.  انتهاء  الحلم تبخر مع  ولكن فيما يبدو أن هذا 
كان الحلم قد تأسس على االعتقاد بأن التقدم والتطور 
وذلك  المثالي،  المجتمع  يحقق  أن  بمقدوره  الصناعي 
االحتياجات  وتوفير  المواد،  قلة  على  التغلب  من خالل 
األوروبية،  للجميع من بعد تفكك االشتراكية  الحياتية 
إلى  باإلضافة  وإصالحها،  الرأسمالية  هيكلة  وإعــادة 
والمحافظة  البيئية،  القيود  على  التغلب  على  العمل 
الموسعة  االجتماعية  الرؤية  هذه  مهدت  ولقد  عليها. 
الطريق إلى أحالم مليئة بالسعادة المادية، وإلى النقد 

السياسي.
في هذا الكتاب تحاول الكاتبة، سوزان باك - مورس، 
تطوير وتصوير مفهوم تحليلي من وصف شعري لرؤية 
العالم  حلم  مع  التصالح  يكون  وكيف  جماعية،  ذهنية 
وتبرز  يتحقق.  لم  برخاء 
ــالم  األح عالم  أن  كيف 
خطير عندما توظف هياكل 
كقوة  طاقتها  السلطة 
ــد الــجــمــاهــيــر، مــبــرزة  ض
الشرق  بين  التشابه  أوجه 
والغرب، منطلقة من نهاية 
محللة  الـــبـــاردة،  ــحــرب  ال
حالة  درجـــات  أقصى  مــن 
المدن  تجمعات  أمل  خيبة 
األحــالم  بسبب  الفاضلة 
وانهيارها  تعيشها  التي 

الكارثي.
أجزاء  أربعة  بالديمقراطية«: كتاب من  العالم  »حلم 
يمكن  الجماعية  السيادة  كانت  إذا  عما  أوال:  يتساءل 
إلى  خالله  من  يدعو  وثانيا،  ديمقراطية.  تكون  أن 
الطليعة  قبل  من  الثورة  تقوم  أن  في  التفكير  إعــادة 
بين  الصالت  يستكشف  وثالثا،  والفنية.  السياسية 
الجماهيرية.  للثقافة  والرأسمالية  االشتراكية  األشكال 
التاريخي،  السياق  إلى  الكتاب  يتجه  ذلك  وبعد  ورابعا، 
من  مجموعة  مع  وتعاونها  المؤلفة  تجربة  على  متكئا 
فالسفة وفنانين في موسكو خالل العقدين الماضيين 

الصاخبين.
والكتاب عبارة عن تجربة من خالل الثقافة المرئية، 
إذ وظف صورا فلسفية تعرض مباشرة كوسيلة لرؤية 
البيانات  المصورة  رواياتها  تستخلص  الماضي. 
التاريخية التي بانت مع نهاية الحرب الباردة المهددة 
عليه  كان  لما  المشتركة  المفاهيم  وتتحدى  بالنسيان 

هذا القرن.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

حلم العالم بالديمقراطية

يف هذا الكتاب حتاول 
الكاتبة،تطوير 

وتصوير مفهوم حتليلي 
من وصف شعري لرؤية 

ذهنية جماعية

»أوسكار ليبيا 2020« 
تعلن تفاصيل الجائزة

مؤتمر  طرابلس،  بمدينة  الحمراء  بالسراي  الرئيسية  بالقاعة  نظم 
في  فعالياته  ستقام  والذي   ،2020 ليبيا  أوسكار  لجائزة  أول  صحفي 

مصر بفندق رويال مكسيم خالل العام المقبل.
حضر المؤتمر الصحفي الذي قدمه اإلعالمي نضال القراضي، كل 
من مدير عام المركز القومي للسينما والتلفزيون عامر الحوك، ومدير 
العامة  بالهيئة  الجائزة  ورئيس  الغزاوي،  مهند  المهرجانات  مكتب 
للخيالة والمسرح عبد الكريم الشريف، ومستشار الجائزة عبد العظيم 
الموسيقى  والدراسات  للبحوث  القومي  المركز  عام  ومدير  وهيبه، 
والثرات  للفنون  القومي  المركز  عام  مدير  قشوط،  فتحية  العربية 
منيرة الشتيوي، مدير عام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل أمينة 
الرويمي و مدير عام المركز الليبي للتدريب والتطوير اإلداري والفني 
نوال الطبال، وعدد من الصحفيين ولفيف من المهتمين بهذا الشأن، 

وفقا للمكتب االعالمي بالهيئة.
وأعلن الغزاوي خالل المؤتمرأن الرئيس الفخري للجائزة سيكون 
المستشار لرئيس الهيئة في شؤون المسرح والتلفزيون الفنان حسن 

قرفال، وستحمل الجائزة إسم الفنان الراحل حسن عريبي.
وأوضح الحوك معايير اعتماد الجائزة ومدى اهتمام الهيئة بالنخب 
في شتى المجاالت والدفع بعجلة المسرح والسينما والتلفزيون نحو 
األفضل، كما أعلن الغزاوي خالل المؤتمر أسماء الفنانين المكرمين 

الليبيين والعرب.

طرابلس - عبد السالم الفقه

القاهرة - الوسط

»اإليسيسكو« تعتمد 5 مواقع ليبية 
ضمن الئحة التراث اإلسالمي العاملي

في إطار جهود المنظمة من أجل صون التراث الحضاري..

تتماهى مع أزمان تتجاور خطوطها في اتجاه تشخيص مرحلة ليبيا المجتمع والدولة..

سجلت هذه المواقع خالل االجتماع 
االستثنائي للجنة التراث في العالم 

اإلسالمي في العاصمة المغربية

الفنانين،  عشرات  سار  واألهازيج،  الملونة  والمالبس  البهلوانية  بالعروض 
بإدراج موسيقى  احتفاال  المغرب  الصويرة، جنوب  السبت، في شوارع مدينة 
غناوة المصنفة جزءا من اإلرث الفني الشعبي المغربي على قائمة الـ»يونيسكو« 
للتراث غير المادي.ويقول مختار غانيا )56 عاما( وهو أحد كبار فناني هذا النوع 
الموسيقي: »إن هدفنا هو تعريف العالم أجمع بهذه الموسيقى، إنها ثقافة 

غنية يجب الحفاظ على سحرها«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وكان جده ووالده محمود غانيا من أبرز رموز هذه الموسيقى التي تجمع 
عبيد  إلى  أصولها  وتعود  إسالمية،  صوفية  وتقاليد  أفريقية  طقوس  بين 
استقدموا من جنوب الصحراء، قبل أن تصبح جزءا من التراث الفني الشعبي 

في المغرب.
السادس  محمد  الملك  المغربي  العاهل  مستشار  أزوالي،  أندريه  وقال 
في  للنمو  أساسيا  محركا  الثقافة  من  جعلت  بقوة  ناشطة  جمعية  ورئيس 
الخميس  قائمتها  على  الفني  النوع  هذا  الـ»يونيسكو«  إدراج  إن  الصويرة، 

»تكريس لاللتزام الرائد« لهذه المدينة.
ومهدا  للحضارات  ملتقى  موكادور،  القديم  واسمها  المدينة،  وشكلت 
األطلسي،  المحيط  ضفاف  على  المدينة  هذه  ففي  التقليدية،  غناوة  لثقافة 
يقام مهرجان لموسيقى غناوة منذ سنة 1997 يستقطب أعدادا كبيرة من 
محبي هذا النوع الموسيقي من حول العالم في مطلع كل صيف، ويرى منظمو 
المهرجان أن إدراج هذا النوع الفني على قائمة الـ»يونيسكو« يمثل »اعترافا 
معلمو  بدأ  الموسيقي،  النمط  هذا  في  اإليقاعات  قوة  من  وبدفع  رائعا«، 
موسيقى غناوة التسجيل مع بعض من كبار األسماء في عالم الجاز منذ مطلع 

السبعينات، لكن قبل مهرجان الصويرة، »لم يكن لهذه الثقافة المعترف بها 
من كبار األسماء على الساحة الموسيقية العالمية المكان الذي تستحقه في 

المخيلة الشعبية المغربية«، وفق منتجة الحدث نايلة التازي.
ويقول أندريه أزوالي: »ثمة ما قبل مهرجان الصويرة وما بعده« بالنسبة 
إلى الموسيقيين في هذا النوع الفني، الفتا إلى »رد اعتبار مجموعة لطالما 

عانت التهميش«،وباتت ثقافة غناوة تجد صدى لها في العالم أجمع بعدما 
كانت تقتصر على فئة محدودة من هواة هذا النوع.

وتوسعت شهرة موسيقى غناوة في المغرب خالل سبعينات القرن الماضي 
»ناس  مجموعة  أغاني  في  أخرى  موسيقية  أنواع  مع  استعمالها  خالل  من 
بفضل  أوسع  نطاق  على  اشتهرت  لكنها  المملكة،  في  الشهيرة  الغيوان« 
طابعه  من  غناوة  فن  إخراج  في  المهرجان  هذا  وساهم  الصويرة،  مهرجان 
المحلي الشعبي، مع تقديم عروض متنوعة منها ما يمزج بين موسيقى غناوة 
وألوان موسيقية أخرى، منها الجاز والبلوز المتحدرة أيضا من أصول أفريقية، 
وشهدت منصات المهرجان عروضا لفنانين المعين مثل بيت ميتني أو ديديي 

لوكوود أو ماركوس ميللر، إلى جانب كبار معلمي الفرق الغناوية المغربية.
ويتحضر مختار غانيا إلصدار ألبوم من إنتاج شركة »يونيفرسل ميوزيك« 
قبل االنطالق في جولة عالمية مع فرقته المؤلفة من موسيقيين من المغرب 
وبلدان غرب أفريقيا. هذا المغني والعازف سبق أن تشارك خشبة المسرح مع 

فنانين كبار، بينهم عازف الغيتار المكسيكي الشهير كارلوس سانتانا.
وفي الصويرة، يبدو الجيل الجديد من السكان مستعدا لحمل شعلة هذا 
الفن، وأنشأ الشاب عبد السالم بن عدي البالغ 25 عاما مع موسيقيين شباب 
آخرين فرقة »أصول غناوة«، وأطلقوا معا قبل ثالث سنوات مهرجان »جيل 

غناوة« الذي يضم فرقا محلية.
وخالل هذا الملتقى، تأتي فرق شبابية لتعزف أعماال من موسيقى غناوة 
»مع احترام التقاليد« أمام لجنة من معلمين مخضرمين في هذا الفن، ويقول 
الموسيقي الشاب: »من المهم الحفاظ على هذه الثقافة ونقلها إلى األجيال«.

إدراج موسيقى غناوة لقائمة اليونيسكو للتراث غير املادي

الراوي يغتال البطل في »زمن األخ القائد«



السينما  صناع  الجغرافي  بتنوعه  المعروف  األردن  يجذب 
في  الصيت  ذائعة  األفالم  من  العديد  صور  إذ  العالمية، 
يجوب  وهو  أوتــول  بيتر  من  بداية  العربي،  البلد  هذا 
أوف  »لورنس  فيلم  في  حصانه  على  رم  وادي  صحراء 
يقود  وهــو  دايمون  مــات  إلــى   ،1962 العام  إيريبيا« 
تشبه  التي  الصحراء،  تضاريس  وسط  الفضائية  مركبته 

سطح المريخ في »ذي مارشان« العام 2015.
وكانت النسخة التاسعة من سلسلة »ستار وورز« التي 
تخرج إلى الصاالت األسبوع المقبل، آخر فيلم هوليوودي 
العام  تم  حيث  األردن،  في  منه  كثيرة  مشاهد  صورت 
والمساعدات  التسهيالت  تقدم  هيئة  تأسيس   2003
بهدف  السينمائي  لإلنتاج  والفنية  واإلداريــة  التقنية 

تشجيعه على اختيار األردن.
مهند  لألفالم«  الملكية  »الهيئة  عام  مدير  ويفخر 
بالهواء  مفتوح  ضخم  »استوديو  األردن  بأن  البكري 
جذبت  المتنوعة  »تضاريسه  أن  إلى  مشيرا  الطلق«، 

صناع السينما«، وفق »فرانس برس«.
كلم   32( مأدبا  في  »أفــالم  تصوير  تم  أنه  ويضيف 
اليونان،  أنها  بيوت قديمة، على  فيها  التي  جنوب عمان( 
أنه  على  عمان(  جنوب  كلم   300( رم  وادي  صحراء  وفي 
التي  عمان(  شرق  كلم   120( األزرق  وفي  المريخ،  كوكب 

تشتهر بمسطحاتها المائية، على أنها شرق آسيا«.
األفالم  بعيد عشرات  إلى حد  اآلمن  البلد  في  وصورت 
لهاريسون  تنسى  ال  مشاهد  بينها  العالمية،  السينمائية 
فورد وهو يمر عبر كهوف البتراء القديمة التي تستقطب 
الست  ذي  آند  جونز  »إنديانا  في  سنويا،  السياح  ماليين 
في  المصورة  األفالم  باكورة  وكانت   .)1989( كروسيد« 
صور  األذهــان  في  ورسخت  العرب«،  »لورانس  األردن 
البريطاني  الضابط  دور  جسد  الذي  أوتول،  بيتر  الممثل 
حربهم  في  العرب  ساعد  الذي  لورنس،  إدوار  توماس 
يقوم  وهو  العثماني،  الحكم  من  العربية  الجزيرة  لتحرير 
بينما  أتراكا،  ينقل جنودا  بتفجير قطار  األردن  في صحراء 

جانبه  إلى  ويقف  العربية  التقليدية  المالبس  يرتدي 
الممثل أنطوني كوين.

فاز  أوسكار  جوائز  لعشر  العرب«  »لورنس  فيلم  ورشح 
بسبع منها.

الذي  الدين«  »عــالء  فيلم  مخرج  ريتشي،  غي  وقــال 
صحفي  مؤتمر  في  أيضا،  األردن  في  منه  مشاهد  صورت 
وادي  إن   ،2019 مايو   13 في  عمان  في  الفيلم  إلطالق 

رم كان »الخيار الطبيعي بالنسبة إلينا«. بينما قال النجم 
المؤتمر:  في  الدين  عالء  دور  يجسد  الذي  سميث  ويل 
»عندما هبطنا في األردن فجأة، بدأت تتجسد فينا مشاعر 
ما  تتأمل  المكان  في  تمشي  أن  لمجرد   .)...( الشخصيات 
إلي  بالنسبة  تؤديها.  التي  الشخصية  تتقمص  حولك، 

كان األمر مذهال للغاية«.
الهيئة  إن  يديرها  التي  المؤسسة  عن  البكري  ويقول 

السينما، بدءا من  أفالم  الحوافز لصناع  »تقدم كثيرا من 
المملكة  إلى  الدخول  تأشيرات  على  الحصول  تسهيل 

وتوفير مواقع تصوير، مرورا بالممثلين والكومبارس«.
تحفيز  أجل  من  األفالم  لدعم  برنامجا  الهيئة  ووضعت 
من  تقدم  األردن  إلى  المجيء  على  األجانب  المنتجين 
عشرة  بين  ما  بموجبها  تعيد  ضريبية  تحفيزات  خالله 
إلى  المملكة،  في  الفيلم  كلفة  نفقات  من   25% إلى 
الحد  يكون  أن  ويفترض  البكري.  حسب  المنتجين، 
من  المنتجون  ليستفيد  دوالر  مليون  للنفقات  األدنــى 

البرنامج.
الموسم  في  صغير  مقطع  في  األردني  العاهل  وظهر 
أحد  في   1996 العام  »ستاتريك«  سلسلة  من  الثاني 
وليا  يــزال  ال  كــان  عندما  الفضائية،  المركبة  ممرات 

للعهد.
أنواع  كل  بتوفير  أردنية  محلية  إنتاج  شركات  وتقوم 
الفنية  الكوادر  مع  والتنسيق  واللوجستي  الفني  الدعم 

المحلية المتخصصة من مصورين ومهندسي صوت.
المشاريع منير  ويقول مدير عام شركة »زمان« إلدارة 
نصار: »كل األفالم التي صورت باألردن كلفت مبالغ أقل 

من الميزانية المحددة ووقتا أقصر من الوقت المحدد«.
أفالم  خمسة  شركته  فيها  عملت  التي  األفالم  ومن 
بينها »ميشين تو مارس« و»الست  الكوكب األحمر،  عن 
دايز أون مارس« و»ذي مارشان«. كما عملت في فيلمي 

»عالء الدين« و»ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر«.
»على  بالقول:  أسبق،  وزير سياحة  وهو  نصار،  ويوضح 
سبيل المثال، نحن عملنا خمسة أشهر للتحضير واإلعداد 
النجوم،  حــرب   + فيلم  سلسلة  من  جــزء  آخــر  لتصوير 
يوما   12 في  التصوير  أكملوا  الممثلون  جاء  وعندما 

وغادروا«.
والحجز  الطعام  شركات  »توفير  على  الشركة  وتعمل 
واأللبسة  المعدات  لنقل  والشاحنات  والسيارات  الفندقي 
والتنسيق  مصرفي  حساب  وفتح  األردني  الفريق  وعقود 

وسالح  والجيش  المدني  والدفاع  األمنية  القوات  مع 
الجو«.

حول  عدة  أفالم  لتصوير  مسرحا  أيضا  األردن  وكان 
لكاثرين   2008 في  لوكر«  »هيرت  منها  العراق،  حرب 
فيلم  ألفضل  أوسكار  جائزتي  على  حصل  الذي  بيجلو، 
وصورت  ومأدبا.  عمان  في  تصويره  وتم  ممثل  وأفضل 
فيلم  من  مشاهد  الميت  البحر  من  قريبة  منطقة  في 
 100 آخر  عن  ويتحدث   ،2012 في  ثيرتي«  دارك  »زيرو 

ساعة في حياة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
في  الذي شارك  طلفاح،  أشرف  األردني  الممثل  ويقول 
فيلم »زيرو دارك ثيرتي«، لوكالة »فرانس برس«: »حتى 
لو أن مشاركتنا )كممثلين أردنيين( في هذه األفالم هي 
فناني  كبار  للقاء  فرصة  تعطينا  لكنها  قصيرة،  أدوار  عبر 
في  بيت  كل  تخترق  فهوليوود  العالم،  وكتاب  ومخرجي 

العالم تقريبا«.
الفيلم،  في  المشاركة  في  فخره  عن  طلفاح  ويعبر 
أكون  أن  وهو  الصغر  منذ  داخلي  في  حلم  »عندي  قائال: 
عالميا،  نجما  ليس ألكون  أعمل هناك،  وأن  في هوليوود 
بلدي  من  وشباب  تمثيل  لطالب  رسائل  ألوصــل  إنما 

مفادها أن ال شيء مستحيال في هذا العالم«.
الدعم  بتقديم  كذلك  تقوم  الهيئة  إن  البكري  ويقول 
خالل  من  أردنية  سينما  صناعة  في  أردنيين  لمنتجين 
»صندوق دعم األفالم«، مشيرا إلى أنه حتى العام 2007 

لم يكن هناك إنتاج ألفالم أردنية.
للمخرج  إنتاجه  يتم  أردني  فيلم  أول  رائد«  »أبو  وكان 
فيلم  بينها  كبيرة،  أفالم  بعده  وجــاءت  مطالقة.  أمين 
 2016 العام  رشح  الذي  نوار  أبو  ناجي  للمخرج  »ذيب« 

لجائزة األوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
عملت  التي  ناصر،  روال  األردنــيــة،  المنتجة  وتقول 
األفالم  »تصوير  وعربيا:  أردنيا  فيلما   30 نحو  إنتاج  في 
تطوير  في  كبير  دور  له  كــان  المملكة  في  األجنبية 

مهارات الكوادر المحلية وتعزيز خبراتهم«.

متى كانت بداياتك فنيا؟
البداية الحقيقية كانت بأغنية »ليبي الهوية« في 
وألحان  الفيتوري  علي  الشاعر  كلمات   ،2011 سنة 

عبدالرزاق قاسم.
ما نوعية األغاني التي تفضلها؟

عليها  أكون  التي  المزاجية  الحالية  حسب  على 
األلــوان  كل  أحب  المجمل  وفي  اللحظة،  تلك  في 
الجزء  ألنهما  واللحن  الكلمة  هو  واألهم  واألغاني، 
األغنية  إليصال  واإلحساس  للصوت  والمكمل  األهم 

للمتلقي.
إلى أين يتجه الغناء في ليبيا؟

لإلعالم  مهم  ــدور  ال ولكن  لألفضل،  بالتأكيد 
تقوم  من  هي  ألنها  ــات  واإلذاع القنوات  وأصحاب 
تلك  من  إيصالها  المراد  والرسالة  األغنية  بإيصال 

األغنية.
خالل  الليبي  الفنان  بتقييم  المعني  من 

هذه الفترة؟
»المجتمع«  ــو  ه الليبي  الــفــنــان  يقيم  ــن  م
الليبي  الفن  ألن  الفني،  الناقد  غياب  في  والجمهور، 
هذه  وجودا  لهم  نرى  ال  لألسف  لكن  لنقاد،  يحتاج 

الفترة.
من يساعدك في اختيار الكلمة واللحن؟

الصديق المايسترو والموزع الليبي ياسر نجم.
لماذا ال نرى دورا واضحا لألغنية الليبية في 

الدعوة للصلح بين الليبيين؟
الفنان  به  قام  كبير  دور  هناك  تماما،  بالعكس 
للصلح  والــدعــوة  الليبي  الشمل  لــم  فــي  الليبي 
في  الليبي  اإلعالم  من  التقصير  لكن  والمصالحة، 

عدم بثه تلك األغاني، دون معرفة األسباب.
هل تؤيد أن الفنان من الضروري أن يكون 

له توجه سياسي؟

لكن  ذلـــــك،  أفـــضـــل  ال 
يقال،  كما  أحكام  للضرورة 
الفن  مــن  ــم  أه الــوطــن  ألن 
نفسي  عن  وأنا  لي،  بالنسبة 
ومن  عندي،  خارجية  أجندة  ال 
عندي  يكون  أن  المستحيل 

توجه يضر بوطني.
عـــدد مـــن الــفــنــانــيــن 
ــن..  ــوط ــارج ال ــروا خـ ــاج ه
الموضوع  ــذا  ه ــرى  ت كيف 

ــا أحــد  ــراك يــومــا م وهـــل نـ
المهاجرين؟

مزاج  تغيير  أو  سياحة  إما  سأسافر 
نهائيا،  أهاجر  لن  لكنني  نزهة،  أو 

في  أفكر  لن  الظروف  أصعب  في  وحتى 
واحد  فكل  الفنانين  باقي  عن  أما  الهجرة، 

منهم له مقدرته وتحمله ولن ألوم أي فنان هاجر.
ما أسباب غياب الحفالت في ليبيا؟

من يتحمل اللوم في ذلك هم متعهدو الحفالت.
هل فكرت في كتابة أغانيك بنفسك؟

لك  أقول  كبير  وبشكل  كثيرا  فكرت  بالطبع، 
الكلمات  في  وأعــدل  أغير  أغنياتي  أغلب  إن 
حتى تتماشى مع صوتي وأسلوبي وطريقتي 

في الغناء.
تجربة  خاضوا  المطربين  معظم   -

التمثيل.. هل سنراك يوما ما ممثال؟
مرات  عدة  وخضت  السنابل«  »مسرح  ابن  أنا 
االجتماعية  المناسبات  من  عدد  في  التمثيل  تجارب 
في  الشخصيات  بعض  تقديم  علي  عرض  مؤخرا   ،
لذلك  معي،  تتماشى  لم  لكن  المسلسالت  بعض 

رفضت .
حدثنا عن تفاصيل آخر أغانيك »ننساك«؟

أغنية  وهي  حياتي،  في  التجارب  أجمل  من  هي 
كنت  صغيرا  كنت  عنما  جــدا،  قديمة  ليبية 
واستمعت  وأعشقها،  كثيرا  إليها  أستمع 
إبراهيم  الشعبي  الفنان  بصوت  إليها 
تسجيل  بــإعــادة  قمت  لذلك  الصافي، 
يعجبني  لــم  لكن  مصر  فــي  األغــنــيــة 
التوزيع  بنتيجة  أقتنع  لم  حيث  التسجيل، 
الليبية،  هويتها  فقدت  ألنها  مصر  في 
في  جديد  مــن  توزيعها  أعــدت  لذلك 

تونس.
بعض  اتجاه  تجربة  في  ــك  رأي ما 

الممثلين للغناء حاليا؟
ضرورية  وأراها  وممتعة  جدا  جميلة  تجربة 
بعيدا  الغناء  في  مختلفة  طريقة  له  الممثل  ألن 
المطرب  حتى  الغناء،  في  والتكلف  البهرجة  عن 

أحيانا يتعلم من هذه الطريقة األكثر عفوية.
كيف تنظر إلى المنافسة في عالم الغناء حاليا؟

أما  شريفة،  غير  منافسة  أراها  األحيان  أغلب  في 
بالطبع  الجميع،  وأساعد  شرف  بكل  فأنافس  أنا 
أجل  من  المشروعة  الفنية  الغيرة  تنتابني  أحيانا 

النجاح والتقدم.
من أكثر منافس اليوم لك؟

محمد  الرائع  المغني  هو  لي  الوحيد  المنافس 
لوشيش، ألن صوته مميز وجميل وشخصية جميلة، 
ذكاءه  وأحب  صوته  أحب  وأنا  جدا  ذكي  نجم  فهو 

أكثر.

فن 13

»جومانجي« يتصدر شباك 
التذاكر األميركية

شباك  »سوني«  إنتاج  من  ليفل«  نكست  ذي  »جومانجي:  فيلم  تصدر 
التذاكر في أميركا الشمالية محققا إيرادات بلغت 60.1 مليون دوالر خالل 
عطلة نهاية األسبوع الممتدة من الجمعة إلى األحد، بحسب ما ذكرت 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وتدور أحداث هذا الفيلم الذي يشارك فيه جاك بالك ودوين جونسون، 
وكيفين هارت وهو الجزء الثاني من سلسلة »جومانجي«، حول مجموعة 
من األصدقاء العائدين إلى عالم لعبة »جومانجي«، وفقا لوكالة »فرانس 

برس«.
وتراجع فيلم »فروزن 2« من إنتاج »ديزني« إلى المرتبة الثانية، وحقق 
لفيلم  الثاني  الجزء  هو  الفيلم  وهذا  دوالر،  مليون   19.2 بلغت  عائدات 
»فروزن« الذي عرض في العام 2013، وحل في المركز الثالث فيلم »نايفز 
آوت« من إنتاج »الينزغايت«، حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ 

وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز محققا 9.3 مليون دوالر.
إنتاج  من  الجديد  جويل«  »ريتشارد  فيلم  إلى  الرابع  المركز  وذهب 
»وورنر براذرز« مع عائدات بلغت 5 ماليين دوالر، وهو مقتبس من قصة 
شرطي سابق عومل في بادئ األمر على أنه بطل بعد اكتشافه حقيبة ظهر 

تحوي عبوة ناسفة في أتالنتا خالل دورة األلعاب األولمبية في 1996.
وأثار هذا الفيلم، الذي أخرجه كلينت إيستوود الجدل، إذ نددت جريدة 
إلحدى  والمغلوطة  الصادمة  بالصورة  األميركية  »أتالنتا«  مدينة  في 
صحفياتها التي أظهرها العمل على أنها مارست الجنس مع شرطي لقاء 

معلومات.
إنتاج  من  كريسمس«  »بالك  فيلم  الخامسة  المرتبة  في  وجاء 
4.4 مليون دوالر، وفي ما يأتي بقية األعمال في  »يونيفيرسل« محققا 

ترتيب أفضل عشرة أفالم:
-6 »فورد فرسس فيراري« مع 4.1 مليون دوالر.

-7 »كوين أند سليم« مع 3.6 مليون دوالر.
-8 »إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود« مع 3.4 مليون دوالر.

-9 »دارك ووترز« مى مليوني دوالر.
-10 »21 بريدجز« مع 1.2 مليون دوالر.

Top
ten معتز البيرة: الفنان الليبي له 

دور كبير في لم الشمل

الجديد  مسلسلها  لتصوير  مبارك  صبا  األردنية  الفنانة  تستعد 
»حارس الجبل«، الذي أعلنت الشركة المنتجة له انتهاء تحضيراتها 
األولية للمسلسل البدوي المكون من ٣٠ حلقة، وسيتم تنفيذه 
بميزانية كبيرة، ليكون واحدا من أبرز األعمال العربية المخصصة 
وإخراج  فضة  حازم  الكاتب  تأليف  وهو   ٢٠٢٠ رمضان  لموسم 

سائد الهواري.
المحسن  السعودي عبد  الفنان  المسلسل  يشارك في بطولة 
النمر ومنذر رياحنة وخالد القيش في توليفة ملفتة، وسيقدم مادة 

مختلفة تروي قصص القبائل بكثير من التشويق.
بـ»سنة  سميت  سنة  في  الجبل«  »حارس  مسلسل  ويدور 
إلى  أدت  وجفافا  وأمراضا  جوعا  المنطقة  فيها  شهدت  الموت« 
حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف 
بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص 

الحب في زمن النزاعات.
العام  الشهر األول من  المسلسل سينطلق تصويره منتصف 
اللوجستي  بالتحضير  الشركة  بدأت  وقد  ظبي،  أبو  في   ٢٠٢٠
الخاصة  لألزياء  وتحضيرا  عالية  إمكانات  يتطلب  الذي  للتصوير 

 « إنتاج  من  وهو  وتميز،  بتفرد  البيئة  هذه  تنقل  التي  واألجواء 
Fortuna Media Production« لصاحبها المنتج ياسر فهمي.

»أميرة«  فيلم  لتصوير  أيضا  صبا  تستعد  أخرى،  ناحية  ومن 
وإخراج  تأليف  من  وهو  سليمان،  علي  الفلسطيني  الفنان  مع 
محمد دياب ومن إنتاج شركة »فيلم كلينك« وشركة »أكاميديا 
بيكتشرز« اإلماراتية باالشتراك مع شركة »االستوديو« اإلماراتية 
الوهاب، كما يشارك كمنتجين  التي تمثلها اإلعالمية منى عبد 
تم  الذي  »عمر«  فيلم  صاحب  أبوأسعد  هاني  المخرج  فنيين 
 2014 العام  في  أجنبي  فيلم  ألفضل  األوسكار  لجائزة  ترشيحه 

وأميرة دياب.
وآخر أعمال صبا مبارك في السينما كان فيلم »مسافر حلب–

إسطنبول«، الذي يحكى رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب 
في سورية، لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في 
شقيقتها  مع  تركيا  إلى  طريقها  تبدأ  أن  إلى  واضطرت  الحرب، 
الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة الجئين آخرين.. لينا ترغب في 

العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.
أنداش  وإخراج  تأليف  من  حلب–إسطنبول«  »مسافر  فيلم 
روان  والطفلة  مبارك  صبا  النجمة  ببطولته  وقامت  هازيندار، 
الجئون  الفيلم  في  التمثيل  فريق  فكل  صبا  وباستثناء  سكاف، 

سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة األولى. 

<  مشهد عام من صحراء وادي رم جنوب األردن، في 25 أيلول/سبتمبر 2018

<   صبا مبارك 

حوار: الصغير الحداد

بعد تعاقدها على »أميرة«.. صبا مبارك تستعد لتصوير املسلسل البدوي »حارس الجبل«

أشار إلى أنه يفضل تقديم كل األلوان الغنائية
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ضمت القائمة المصغرة لألفالم المرشحة للفوز بجائزة »أوسكار أفضل فيلم 
و»لي  الجنوبي،  الكوري  »باراسايت«  فيلم  اإلثنين،  كشفت  التي  أجنبي«، 
ميزيرابل« الفرنسي فضال عن اإلسباني »دولور إي غلوريا« من إخراج بيدرو 

ألمودوفار.
وكانت هذه األفالم بين العشرة التي كشفتها األكاديمية األميركية لفنون 
السينما وعلومها المانحة لجوائز »أوسكار« على أن يبقى منها خمسة أفالم 
»فرانس  لوكالة  وفقا  يناير،   13 في  عنها  ويكشف  النهائية  للمرحلة  ترشح 

برس«.
وفاز فيلم »باراسايت« من إخراج بونغ جون-هو بالسعفة الذهبية لمهرجان 
كان األخير وسبق له أن نال ثالثة ترشيحات لجوائز »غولدن غلوب« من بينها 
أفضل مخرج وأفضل سيناريو، ويروي الفيلم وهو من النوع الكوميدي األسود 
العمل  عن  عاطلين  عائلة  قصة  اجتماعية،  تباينات  خلفية  على  التشويقي 
ستتغير حياتها عندما يصبح االبن مدرسا للغة اإلنجليزية لدى عائلة برجوازية.

ويروي »لي ميزيرابل«، الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان »كان« 
أيضا، قصة هفوة ترتكبها الشرطة في ضاحية سين-سان-دوني الحساسة، 
وقال مخرج الفيلم الدج لي، خالل مهرجان في لوس أنجليس مكرس للسينما 
الفرنسية: »إن الفيلم له بعد عالمي« مع أن أحداثه تدور في موفيرميي قرب 

باريس، كما هي الحال مع جزء من رواية »لي ميزيرابل« لفيكتور هوغو.
وتتمثل إسبانيا بالمخرج المخضرم بيدرو ألمودوفار من خالل فيلم »دولور 
إي غلوريا« الذي يتضمن عناصر عن سيرته الذاتية ويتمحور على مخرج يتقدم 
في السن يستعرض ذكريات الشباب، والفيلم من بطولة أنطونيو بانديراس 

ويينيلوبي كروز.
والمجر  وأستونيا  تشيكيا  تأتي من  المصغرة  القائمة  في  األخرى  واألفالم 
لجوائز  والتسعون  الثانية  الدورة  وتقام  وروسيا،  وبولندا  الشمالية  ومقدونيا 

»أوسكار« في لوس أنجليس في التاسع من فبراير 2020.
ومن ناحية أخرى، أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم السينما قائمتها القصيرة 
لألفالم التي تم اختيارها للتنافس خالل الدورة 92 لجوائز األوسكار، المكونة 
الفيلم  ومنها  فيلما،   191 بين  من  اختيارها  تم  والتي  أعمال  عشرة  من 

التونسي »إخوان« لمخرجته مريم جوبر.
في  وشارك  نصراوي،  وصالحة  قريع  حسين  محمد  بطولة  »إخوان«  فيلم 
عديد المهرجانات المحلية والدولية وحصل على جوائز عدة من بينها أفضل 
فيلم قصير في مهرجان »تورنتو«، باإلضافة إلى »التانيت الذهبي« في »أيام 

قرطاج السينمائية«.

كشف األعمال املرشحة لـ »أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي«.. وتونس 

تحفظ ماء وجه العرب بـ »إخوان«

الجمهور هو الذي يقيم الفنان في غياب النقد

أعدت توزيع »ننساك« في تونس للحفاظ على هويتها

 تضاريسه المتنوعة جذبت صناع السينم

القاهرة–محمد علوش

<   معتز البيرة

بدأ الفنان معتز البيرة حلمه منذ الطفولة 
تحافظ  التي  الليبية  األغاني  وتألق في عديد 
الغناء  حب  على  وترعرع  الليبية،  الهوية  على 
عديد  في  وشارك  يريد،  ما  إلى  وصل  حتى 
األعمال الفنية المتنوعة حتى أصبح له رصيد 

مليء باألعمال واألغاني الشبابية.
األغاني  عديد  رصيده  في  البيرة  يملك 
و»ننساك«  تغيب«  و»كيف  »ارحل«  منها، 

و»أيام  توجعك«  و»اللي  كالمي«  و»جاك 
الغزالني«  و»شبه  شوف«  و»جرب  وعدن« 
مع  البيرة  وتعاون  وغيرها.  و»التشكرني«، 
محمد  منهم  والملحنين  الشعراء  من  عدد 
خميس وياسر نجم ويوسف بن صريتي وعلي 
نجم  وعبدالرحيم  األمين  وأحمد  الفيتوري 
التقيناه  الكثير..  وغيرهم  الجماعي،  ومحمود 

في »الوسط« للحديث عن الفن والوطن.
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موسم بال موسم 
وحصاد بال حصاد

الحدث

المنقضي  العام  ونودع  قليلة  أيام 
وإيجابيات  سلبيات  من  فيه  ما  بكل 
وركود  وعثرات  أمل  وخيبات  وإخفاقات 
المحلية وانتعاشة نسبية  الواجهة  على 
وخجولة في عدد من األلعاب الجماعية 
انتهى  حيث  الدولية،  الواجهة  على 
ومضى  حصاد،  وال  زاد  بال  الموسم 
ولملم  وطوى صفحاته  غايته،  إلى  كل 
يتعافى  أن  أمل  على  المبعثرة،  أوراقه 
بوتيرة  الدوران ولو  إلى  العجلة  وتعود 
بطيئة فهي أفضل من أن تتوقف تماًما.
العام  في  أفضل  القادم  ويكون 
للرياضة  عاما  نريده  الذي  الجديد 
للنشاط  وعودة  واالستقرار  والسالم 
الركود  لحالة  حدا  ووضع  الرياضي، 
كل شىء،  طالت  التي  السلبية  والفراغ 
ولم يكن أحد مستفيد من هذا التوقف 
هذا  جراء  تضرر  الكل  بل  االضطراري 
طالت  التي  الجمود  وحالة  الركود، 

المشهد الرياضي.
انطالقة  هناك  تكون  أن  ومانتمناه 
للموسم  وقريبة  جديدة  وعودة 
األلعاب،  كافة  في  المحلي  الرياضي 
وتنعم كل مدننا باالستقرار حتى يعود 
والتواصل  للتالقى،  الرياضي  الشباب 
تسهم  شريفة  رياضية  منافسات  في 
وتغيير  المحلي،  النشاط  انعاش  في 
المياه  وتحريك  اإلعالمي  الخطاب  لغة 
وإنقاذ  الالعبين،  وتحفيز  الراكدة 
مستقبلهم الكروي ودعم كل المنتخبات 
الدولية خاصة  الوطنية في مشاركاتها 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا 
الذي انعش حظوظه في المنافسة في 
تصفيات »الكان« ويترقب قرعة وموعد 

انطالق تصفيات المونديال.
أي  من  أكثر  حاجة  في  بات  وقد 
من  أكثر  ورصيد  لزاد  مضى  وقت 
الالعبين لدعم وتعزيز مسيرته ورحلته 
مختلف  على  الطويلة  الماراثونية 
من  المقبلة  المرحلة  خالل  الواجهات 

العام الجديد.

الزناد والقرقني والحصادي وقنبور نجوم يحلقون في سماء األلعاب الفردية.. وبرونزية األهلي طرابلس 
في الكرة الطائرة وتألق سلة النصر عربًيا وأفريقًيا أبرز إنجازات األلعاب الجماعية

85

◆

النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يزال  ال 
يواصل استعداداته للمواجهة الثالثة التي ستجمعه 
بفريق بيدفيست ويست الجنوب أفريقي، في الجولة 
المجموعات  الذهاب من دوري  مرحلة  الثالثة من 
ويسعى  األفريقية.  الكونفيدرالية  كأس  ببطولة 
فريق »الفحامة« ممثل ليبيا لتحقيق أول انتصار له 
لها يوم  المقرر  المباراة  المجموعات، في  في دور 
في  الجاري،  ديسمبر  شهر  من  والعشرين  التاسع 
جنوب أفريقيا، لينعش آمال رجال المدرب الوطني 
النهائي من  ربع  للدور  التأهل  في  الككلي  محمد 

البطولة، ومصالحة جماهيره الليبية.
الفريق  حقق  فقد  النصر،  استعدادات  وضمن 
»إف  فريق  نظيره  على  مهما  معنويا  فوزا  األول 
الممتاز،  المصري  الدوري  فرق  أحد  مصر«  سي 

التي  الودية  المباراة  في  هدف،  مقابل  بهدفين 
أقيمت بينهما، مساء اإلثنين، في مقر إقامة معسكر 
استعدادا  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  »الفحامة« 
الستكمال منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.
يشار إلى أن فريق النصر خاض مباراتين ضمن 
حيث  بالكونفدرالية،  الثانية  المجموعة  منافسات 
دجوليبا  أمام  األولى  المباراة  في   )1  /  1( تعادل 
أمام  الثانية  مباراته  نتيجة  فقد  بينما  المالي، 
ثالثة  بنتيجة  الغيني  كوناكري  حوريا  مضيفه 
المركز  في  حوريا  فريق  ليصبح  نظيفة،  أهداف 
في  النصر  يقبع  بينما  نقاط،  أربع  برصيد  األول 
وستكون  واحدة،  نقطة  برصيد  األخير  المركز 
المباراة الثالثة للنصر مفصلية في مستقبل الفريق 

على صعيد التأهل من عدمه.

اعتبر مدير المنتخب الوطني لكرة الشباب السابق، عبدالسالم الكوت، 
قرار هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بعالج الرياضيين 
حيث  منقوصة،  ولكنها  جيدة  خطوة  البالد،  أنحاء  كل  من  القدامى 
يفترض أن يتم التكفل برسوم التذاكر والتأشيرة، خصوصا الموفدين 
الرياضيين  إلى »الوسط« إن بعض  أوروبا، وقال في تصريح  لدول 

ظروفهم المادية ال تكفى التكفل بالعالج فقط.

لفريق ◆ كمدرب  مهامه  القبالوي،  وليد  اليد،  لكرة  الوطني  المدرب  باشر 
مجيس الناشط بالدوري الممتاز بسلطنة عمان، بعد توقيع عقده بشكل 
رسمي، وقال القبالوي، في تصريح إلى »الوسط« من سلطنة عمان، إنه 
صورة  وتقديم  للفريق،  نقلة  لتحقيق  ويطمح  جدا،  مشجعة  أجواء  وجد 
خارج  يدرب  ليبي  مدرب  أول  أنه  الليبية، خصوصا  اليد  كرة  عن  إيجابية 

البالد في اللعبة.

النصر يفوز على »إف سي مصر« بثنائية استعدادا لـ »الكونفدرالية«

● فريق النصر

زين العابدين بركان

● المصراتي

حصاد الرياضة 
الليبية في ٢٠١٩

لم يختلف حصاد العام الحالي الذي سنودع أيامه بعد أيام قليلة كثيًرا عن سابقه 
من األعوام والسنوات العجاف األخيرة، حيث توالت السنوات والمواسم والحصاد 

الواحد، حصاد لم يكن في مستوى اآلمال والطموحات، ولم يلبي ولو القليل 
منها في ظل ظروف استثنائية خاضت خاللها فرقنا ومنتخباتنا الدولية مشاركاتها 

على مختلف الواجهات. عام مضى بعد أن عرف بعض النجاحات الخجولة وكثيرا 
من اإلخفاقات والخيبات، وشهد العام المنقضي تفوقا واضحا وصريحا للرياضات 
واأللعاب الفردية التي تصدرت المشهد وتفوقت على باقي األلعاب األخرى حيث 

حققت منتخبات بعض األلعاب الفردية والعبيها إنجازات ونجاحات كبيرة في 
مختلف المحافل الدولية واألفريقية.

الوسط - زين العابدين

المهدي هدافًا لدوري األبطال
والهوني ثالث العب ليبي يتوج

بلقب أفريقي

عودة »البنزرتي« لقيادة »الفرسان« ألول 
انتصار في تصفيات الـ»كان« ورئاسة ليبيا 

التحاد شمال أفريقيا أبرز أحداث العام

تفوق نجوم األلعاب الفردية
البدنية  القوة  لرياضة  الليبي  المنتخب  تصدر 
والتي  األخيرة،  الدولية  مشاركاته  خالل  المشهد 
أفريقيا،  بجنوب  أفريقيا  أمم  بطولة  آخرها  كان 
وفضية  ذهبية  وقالئد  بألقاب  وعودته  بحصده 
البطل  واصل  كما  عالميين،  لرقمين  وتحطيمه 
سلسلة  الزناد  مالك  المالكمة  رياضة  في  العالمي 
التي خاضها هذا  الدولية  النزاالت  انتصاراته خالل 
كمال  بطل  توج  فيما  بمنافسيه،  واإلطاحة  العام، 
أكبر  بذهبية  القرقني،  كمال  العالمي  األجسام 
وذهبية  أرنولد  بطولة  وهما  عالميتين،  بطولتين 
األمريكية، وحقق  المتحدة  بالواليات  أولمبيا  مستر 
في  نجاحات  الحصادي  يوسف  الصاعد  الشطرنجي 
الدولية  آرينا  بطولة  آخرها  كان  دولية  بطوالت 
اسمه  قنبور  حسين  التجديف  بطل  وسجل  بمصر 
كأول رياضي ليبي يتأهل ألولمبياد طوكيو الصيف 

المقبل.

توقف وإلغاء الموسم وهجرة الالعبين 
العام  هذا  شهد  الجماعية  األلعاب  صعيد  وعلى 
الليبي  الدوري  لبطولة  متأخرة  وانطالقة  بداية 
يلغى  ثم  ويتوقف  ليتعثر  عاد  الذي  القدم،  لكرة 
في  وتوقف  اآلن،  وحتى  الماضي،  إبريل  شهر  في 
وهو  الذهاب،  مرحلة  ختام  في  مشواره  منتصف 
الذي جعل عددا كبيرا من العبينا يتجهون  التوقف 
ورصيد  حصيلة  ازدادا  حيث  االحتراف  مالعب  إلى 
في  الكروي  لمستقبلهم  إنقاذا  المحترفين  العبينا 
ظل المصير المجهول الذي ينتظر الموسم الكروي، 

الذي أوقفته األزمات األخيرة.

خروج من الشان وانتعاشة الكان وعودة البنزرتي
الوطني  للمنتخب  جديدا  ظهورا  العام  هذا  شهد 
لخوض غمار تصفيات بطولة الشان بقيادة المدرب 

خرج  الفريق  أن  غير  الدامجة  جالل  القديم  الجديد 
من المنافسات مبكًرا أمام المنتخب التونسي، عقب 
خسارته ذهابا وإيابا ليسجل غيابه عن نسخة شان 
أن  سبق  التي  البطولة  وهي  المقبلة،  الكاميرون 
مناسبات  ثالث  في  ونهائياتها  مالعبها  في  تواجد 
جنوب  بمالعب   2014 نسخة  في  لها  بطال  وتوج 
أفريقيا. كما شهدت تصفيات »الكان« عودة للجديد 
لقيادة  عاد  الذي  البنزرتي  فوزي  التونسي  القديم 
عاًما، حيث   11 دام  غياب  بعد  المتوسط«  »فرسان 
مرة  ألول  المنتخب  بقيادة  الجديد  مشواره  استهل 
الكان لكنه  أمام منتخب بالده تونس في تصفيات 
إنقاذا لخسارة ثقيلة هي األولى من نوعها برباعية 
ذهاب  في  بفوزه  سريعا  توازنه  ليستعيد  عاد  لكنه 
على  ليبقى  تنزانيا  منتخب  أمام  الثانية  الجولة 

حظوظه في المنافسة.

النصر عّوض خروج فرقنا المحلية
وعبر إلى المجموعات

المحلية شهد  وعلى صعيد مشاركات فرق األندية 
مثل  محلية حيث  فرق  لثالث  ثالثية  العام مشاركة 
األندية  بطولة  في  الليبية  الكرة  بنغازي  األهلي 
االسماعيلي  أمام  منافساتها  غادر  التي  العربية 
شارك  بينما  الفوز  معه  تبادل  أن  بعد  المصري 
غادرها  التي  الكونفدرالية  بطولة  في  االتحاد 
فريق  بقي  بينما  المغربي،  أغادير  حسنية  أمام 
األفريقية،  القارة  الوحيد في مالعب  الممثل  النصر 
القارة  مالعب  في  تواجده  استمرار  على  وحافظ 
الفريق  وهو  الليبية،  الكرة  حظوظ  عن  ودفاعه 
أفريقيا  أبطال  دوري  في  مشواره  استهل  الذي 
ملحق  إلى  لينتقل  مرحلتين  بعد  غادر  لكنه 
ممثل  إقصاء  في  خالله  نجح  الذي  الكونفدرالية، 
في  مرة  ألول  والتأهل  برولين،  األوغندية  الكرة 

المجموعات. لدور  تاريخه 

تألق سلة النصر أفريقيا ونجاح عربي وإفريقي 
لسلة وطائرة األهلي طرابلس

وكان لكرة السلة هذا العام حضور وتواجد لممثلين 
نسخته  في  الكأس  بطل  طرابلس  األهلي  وهما 
العربية،  األندية  بطولة  في  شارك  الذي  األخيرة، 
والنصر على الواجهة األفريقية بصفته بطل النسخة 

األخيرة لبطولة الدوري الليبي.
كما مثل فريق األهلى طرابلس للكرة الطائرة الليبية 
البرونزية،  بالقالدة  وتوج  العربية،  األندية  ببطولة 
مواطنه  حساب  على  أفريقًيا  الثالثة  بالمرتبة  وحل 
فريق السويحلي، وهي البطولة التي شهدت تواجد 
أربعة فرق ليبية وهي األهلي طرابلس والسويحلي 

واالتحاد المصراتي وأساريا.

منتخب الصاالت في النهائيات األفريقية
ومتميزا  الفتا  ظهورا  الماضي  العام  سجل  كما 
التي  الصاالت  داخل  القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب 
على  والتأهل  الجزائري،  المنتخب  إقصاء  في  نجح 
حسابه إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام 
في  منتخبنا  وسيقود  الجديد،  العام  مطلع  بالمغرب 
إسبانيا،  من  جديد  تدريبي  طاقم  النهائيات  هذه 
ضمت  التي  المجموعة  في  منتخبنا  القرعة  وأوقعت 
البطولة  مستضيف  المغرب  منتخبات  جانبه  إلى 

ومنتخب جنوب أفريقيا وغينيا االستوائية.

عودة المنتخب الليبي
لكرة اليد إلى الواجهة األفريقية 

لكرة  الليبى  للمنتخب  عودة  المنقضي  العام  شهد 
اليد الى الواجهة االفريقية من جديد حيث سيسجل 
بتونس خالل شهر  افريقيا  امم  ظهوره في بطولة 
المؤهلة  البطولة  وهي  الجديد  العام  من  يناير 
لنهائيات بطولة كأس العالم التي ستسضيفها مصر 
عام 2021 واوقعت القرعة منتخبنا الوطني لكرة اليد 

في المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات 
انغوال والغابون ونيجيريا وسيقود منتخبنا في هذه 

البطولة المدرب التونسي محمد علي الصغير

تألق أفريقي للثنائي معتز المهدي وحمدو الهوني
إنجازات  بتحقيق  وانقضى  مضى  الذي  العام  تميز 
حيث  الليبية  الكرة  نجوم  من  لعدد  كبيرة  ونجاحات 
فاز نجم فريق النصر معتز المهدي بلقب هداف دوري 

النصر  فريقه  مع  الماضي  الموسم  أفريقيا  أبطال 
الليبي  النجم  توج  كما  أهداف،   7 برصيد 

المهدي الهوني وسجل اسمه كأول العب 
ليبي يتوج بدوري أبطال أفريقيا، وثالث 

حيث  أفريقي  بلقب  يظفر  ليبي  العب 
سبقه إلى ذلك كل من طارق التائب 

االتحاد  كأس  ببطولة  فاز  الذي 
الصفاقسي  النادي  مع  األفريقي 

وسند   ،1998 عام  التونسي 
ببطولة  توج  الذي  الورفلي 
مع  الكونفدرالية  كأس 
المغربي  البيضاوي  الرجاء 

العام الماضي.

ليبيا تترأس اتحاد
شمال أفريقيا

المنقضي  العام  شهد  كما 
الليبي  االتحاد  رئيس  انتخاب 

لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني 
لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب  عضوا 

األفريقي )الكاف(، كما تم انتخابه رئيسا 
التحكيم  وشهد  أفريقيا  شمال  التحاد 

الليبي عودة إلى الواجهة الدولية بعد طول 
غياب بتواجد 20 حكًما دولًيا ليبًيا على القائمة 

الدولية للعام الجديد.

● القبالوى

● البنزرتي ● قنبور

قاد الدولي 
المعتصم  الليبي 

المصراتي، نجم الفريق 
األول لكرة القدم بنادي »فيتوريا غيماريش« 

البرتغالي، فريقه للفوز على نظيره »آينتراخت 
فرانكفورت« بثالثة أهداف مقابل هدفين، في 
المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة األخيرة 

من بطولة الدوري األوروبي لكرة القدم.
وخاض المحترف الليبي المباراة بشكل أساسي 

مع الفريق البرتغالي، كما نجح المصراتي في 
تسجيل الهدف الثاني لفريقه خالل المباراة، 
حيث تقدم دييغو كوستا لـ»غيماريش« في 
الدقيقة الثامنة من الشوط األول، وتعادل 
ميديل سيلفا للفريق األلماني في الدقيقة 
31، في حين تقدم دايتش كامادا بالهدف 

الثاني لـ»آينتراخت« في الدقيقة 76.
وعدل المعتصم المصراتي النتيجة لصالح 

»غيماريش« وتحديدًا في الدقيقة »85« من 
زمن المباراة، ثم نجح زميله ماركوس إدواردز 

في إحراز هدف الفوز للفريق البرتغالي في 
الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ورغم فوز »فيتوريا غيماريش« البرتغالي، 
ودع زمالء المصراتي الذين حققوا الفوز 

األول لهم في المجموعة السادسة الدوري 
األوروبي، وتأهل »آينتراخت« للدور التالي 

من البطولة.
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بعض رؤساء األندية الليبية يصل
إلى الحكم من خالل الصناديق المخترقة

عشوائية اتحاد الطشاني 
خلقت حمال كبيرا أمام 

الجعفري والشلماني

واقع األندية

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الرياضي  الوسط  في  حديث  يدور 
مساواة  استمرار  أسباب  عن  الليبي 
عدد  في  تاريخها  باختالف  األندية 
انتخابات  في  الممنوحة  األصوات 
العامة،  الليبية  الرياضية  االتحادات 
في  تساوي  القديمة  الالئحة  إن  حيث 
منح األصوات بين ناد له عقود وتاريخ 
سير  في  أثر  مما  حديثا،  تأسس  وناد 
بعض  في  إفراز  وعدم  االنتخابات 

األحيان كفاءات في المستوى.
لتعديل  المحاوالت  كل  ورغم 
بين  التفريق  يتم  بحيث  اللوائح 
حسب  االنتخابية  األصوات  منح 
فإن  بطوالته،  أو  ناد  كل  أقدمية 
خجولة  زالت  ما  المحاوالت  هذه 
بتنقيح  العديدة  المطالبات  رغم 
ذلك  ينعكس  حتى  اللوائح،  وتغيير 
في  خصوصا  الرياضة  على  إيجابا 
تتحكم  التي  الرياضية،  االنتخابات 
لها  ليس  أندية  الغالب  في  فيها 
تقع  والمسؤولية  كبير،  نشاط 
سلطة  أعلى  على  األولى  بالدرجة 
العمل على ذلك  عليها  التي  رياضية، 
وكذلك  اللوائح،  وتعديل  وتنقيح 
في  بقوة  الدخول  على  األندية  حث 
لها  شراكة  وفتح  الرياضي  االستثمار 
وشركات  والفنادق  المصارف  مع 
قوانين  بتعديل  والسياحة  التأمين 
زالت  ما  حيث  كذلك  االستثمار، 
دعم  على  تعتمد  الليبية  األندية 
ولديها  كبير  بشكل  المالي  الدولة 
تواكب  تعد  لم  ولكنها  استثمارات، 
أكثر  ومصاريفها  والمرحلة  العصر 

استثماراتها. من 
كما تحتاج األندية إلى رؤية شاملة 
أغلبها  يزال  ال  حيث  قادمة،  لسنوات 
وحسب  الوقتية،  بالظروف  يتعامل 

الحدث ال رؤية لسنوات طويلة.

تكريم خاص من 
نادي خليج سرت 

ألبطال القوة البدنية
الوسط - محمود الصالحي:

إقالة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن  أن  منذ 
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جالل 
مهامه  من  الماضي،  أكتوبر  شهر  في  الدامجة، 
لبطولة  التأهل  في  تونس  أمام  الفشل  عقب 
أفريقيا لالعبين المحليين 2020، قرر الدامجة أن 
يسلك كل الطرق بشأن الحصول على مستحقاته 
المتأخرة لدى االتحاد الليبي لكرة القدم، ويبدو 
أن المهلة األخيرة التي أعطاها المدرب السابق 
لم  القدم  كرة  التحاد  المتوسط«  لـ»فرسان 
يصل صداها إلى آذان أي من المسؤولين، مما 
يجعل المدرب الليبي ماضيا في طريقه القانوني 
للحصول على مستحقاته. وكشفت مصادر داخل 
اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، أنه لم يصدر 
أي رد فعل من أي مسؤول، بعدما منح الدامجة 
فرصة  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة  االتحاد 
ومهلة أخيرة من أجل صرف مستحقاته المتأخرة 
عن الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب، وفقا 

لموقع »ريميسا«.
محاميا  وكيل  الدامجة  فإن  للمصادر  ووفقا 
خاصا من أجل تجهيز ملف يتعلق بكل مستحقاته 
المتأخرة لدى اتحاد الكرة الليبي، واالنتظار حتى 
لالتحاد  شكوى  تقديم  ثم  ومن  المهلة،  انتهاء 
الليبي  االتحاد  »الفيفا« ضد  القدم  لكرة  الدولي 

يطالب فيها بالحصول على مستحقاته.
من  االستياء  من  حالة  الدامجة  ويعيش 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  مسؤولي  تصرفات 
بعدما  خصوصا  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
باسم  الرسمي  المتحدث  الكوني،  محمد  كشف 
عن  سابقة،  له  صحفية  تصريحات  في  االتحاد، 
استجابة هيئة الشباب والرياضة الليبية، لطلبات 
بالمدرب  الخاص  الراتب  بشأن  الكرة،  اتحاد 
التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب 
الوطني لكرة القدم، خصوصا أنه قد حان وقت 

سداد القسط الثاني.
فوزي  عقد  تفاصيل  إن  قال  الكوني  وكان 

البنزرتي سلسة وواضحة، حيث سيحصل بموجب 
واألخير،  األول  الشهر  على  التوقيع،  عند  التعاقد 
دفع  وقد  اإلقالة،  أو  الرحيل  لموقفه من  ضمانا 
الهيئة  وناشد  القسطين،  هذين  الليبي  االتحاد 
عليهما  للحصول  والرياضة،  للشباب  العامة 
ما  وهو  والثالث،  الثاني  الشهرين  بجانب سداد 
تمت الموافقة عليه، في حين أنهم لم يسددوا 
المستحقات المتأخرة للدامجة وكذلك للمدربين 
العيساوي  فوزي  أمثال  السابقين،  الوطنيين 
وأبوبكر باني، المدربين للمنتخب الوطني األول 
المتأخرة  مستحقاتهما  على  يحصال  لم  اللذين 
»فرسان  قيادة  فيها  توليا  التي  الفترة  عن 

اآلن  حتى  اآلخران  هما  وينتظران  المتوسط«، 
مستحقاتهما  لصرف  الليبي  الكرة  اتحاد  تحرك 

المتأخرة، وفقا لموقع »ريميسا«.
الدامجة  مستحقات  أن  المصادر  وكشفت 
المتأخرة لدى اتحاد الكرة عبارة عن خمسة أشهر 
الكرة  متأخرة أيام رئاسة جمال الجعفري التحاد 
 75 بإجمالي  الشهر  في  دينار  ألف   15 بقيمة 
راتب سنة ونصف عن  ألف دينار، وكذلك قيمة 
المنتخب  قيادة  فيها  تولى  التي  األخيرة  الفترة 
دينار  ألف   20 بقيمة  والعيساوي،  لباني  خلفا 
الكرة  التحاد  تنازل  أنه  إلى  الفتا  الشهر،  في 
على  بالحصول  ويطالب  كاملة  سنة  راتب  عن 

دينار.  ألف   120 بإجمالي  أشهر  مستحقات ستة 
الذي  عاما   53 العمر  من  البالغ  الدامجة  وكان 
الوحدة وصعد  أشهرها  الفرق  من  العديد  درب 
به من دوري الدرجة الثانية إلي دوري الممتاز، 
أعلن  أبي األشهر وخليج سرت،  كما درب فريق 
خالل  متقدمة  تدريبية  دورة  في  سيشارك  أنه 
شهر ديسمبر الجاري بفرنسا لمدة ثالثة أسابيع، 
وستكون  الليبية  الكرة  في  الراحة  فترة  مستغال 

الدورة بحضور خبرات عالمية.
وقال الدامجة في تصريح خاص إلى »جريدة 
الوسط«: »أمهل االتحاد الليبي لكرة القدم حتى 
المتأخرة جدا، بعد  العام لتسديد رواتبي  نهاية 

يكون  أن  الكرة  اتحاد  وعلى  كثيرا،  انتظرت  أن 
مثلما  الوطني  المدرب  يحترم  وأن  متجاوبا، 
يسارع بتسديد رواتب المدربين األجانب، ويوفر 
المسؤولين  الدامجة  انتقد  كما  األموال«.  لهم 
»ليبيا  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  وأكد 
وإقالته  مقصودة  لحملة  تعرض  أنه  بانوراما« 
علم  وال  االتحاد،  رئيس  من  فرديا  قرارا  كانت 

لكثير من األعضاء به.
للشباب  العامة  الهيئة  تجاوب  سرعة  وانتقد 
والرياضة، برئاسة بشير القنطري، في دفع رواتب 
البنزرتي،  فوزي  للمنتخب  الجديد  الفني  المدير 
موجها  الوطنيين،  المدربين  حقوق  وتجاهل 
وعدم  التصرف  هذا  على  للهيئة  بشدة  اللوم 

احترام جهد المدرب الوطني.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  إلى  يشار 
مع  التعاقد  أعلن  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
البنزرتي،  فوزي  المخضرم  التونسي  المدرب 
لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لقيادة المنتخب 
أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  في  األول  الوطني 

2021 بالكاميرون، خلفا لجالل الدامجة.
للمنتخب  جديدا  ظهورا  العام  هذا  وشهد 
»شان«  بطولة  تصفيات  غمار  لخوض  الوطني 
الدامجة،  جالل  القديم  الجديد  المدرب  بقيادة 
أمام  مبكرا  المنافسات  من  خرج  الفريق  أن  غير 
وإيابا  ذهابا  خسارته  عقب  التونسي،  المنتخب 
الكاميرون  »شان«  نسخة  عن  غيابه  ليسجل 
في  وجد  أن  سبق  التي  البطولة  وهي  المقبلة، 
وتوج  مناسبات  ثالث  في  ونهائياتها  مالعبها 
جنوب  بمالعب   2014 نسخة  في  لها  بطال 
عودة  »كان«  تصفيات  شهدت  كما  أفريقيا. 
الذي  البنزرتي  فوزي  التونسي  القديم  للجديد 
دام  غياب  بعد  المتوسط«  »فرسان  لقيادة  عاد 
بقيادة  الجديد  مشواره  استهل  حيث  عاما،   11
المنتخب ألول مرة أمام منتخب بالده تونس في 
هي  ثقيلة  لخسارة  إنقاذا  لكنه  »كان«  تصفيات 
توازنه  ليستعيد  عاد  برباعية  نوعها  من  األولى 
أمام  الثانية  الجولة  ذهاب  في  بفوزه  سريعا 
منتخب تنزانيا ليبقي على حظوظه في المنافسة.

مهلة 12 يوما قبل التصعيد..

الدامجة يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى »فيفا« الستعادة مستحقاته املتأخرة
المدرب الوطني يوكل محاميا خاصا من أجل تجهيز ملف لالتحاد الدولي.. ويتساءل: لماذا يسارع االتحاد بتسديد رواتب األجانب؟

القاهرة- أحمد سيد:

صندوق االنتخابات.. ثقافة مفقودة في األندية واالتحادات الليبية
رسالة »فيفا« أحد أسباب رفض األندية انطالق الدوري الليبي

ما زالت سياسة نتائج صندوق االنتخابات 
مغيبة  الليبية  واالتحادات  األندية  في 
حلول  أي  لها  يوجد  وال  ومفقودة، 
ورجح  القريب،  المدى  على  ناجحة 
الواضح  الضعف  هو  السبب  أن  البعض 
على  الموجودة  األشخاص  عقليات  في 
العقلية  عن  والبعيدين  الرياضية  الساحة 
االحترافية التي تدير االتحادات واألندية، 
وكذلك ضعف اللوائح والقوانين الموحدة 
يتم  خاللها  من  التي  للعمل،  المنظمة 
في  قبل من هم  لها من  الواضح  الخرق 
مسؤول  كل  أصبح  حيث  الحكم،  سدة 
القوانين  يفصل  اتحاد  أي  في  إداري 

واللوائح بما يخدم مصالحه الشخصية.
الهرم  برأس  نبدأ  التقرير  هذا  وفي 
أنشئت  التي  الليبية(،  األولمبية  )اللجنة 
 ،1962 لسنة   14 رقم  للقانون  وفقا 
طرابلس  مدينة  الرئيسي  ومركزها 
رغم  إنه  حيث  المؤثر،  غير  ودورها 
ستين  من  يقرب  -ما  الطويل  عمرها 
من  العديد  رئاستها  على  وتوالى  عاما- 
االعتبارية  شخصيتها  ورغم  الرؤساء، 
زاهية  فترات  شهدت  فقد  المستقلة، 
وأخرى عجفاء، كما غابت عن أي دور لها 
في الرقي باأللعاب الرياضية في ليبيا رغم 

االختصاص األصيل لها.
دعم  في  دور  األولمبية  للجنة  وكان 
الرياضيين  وبعض  األلعاب  بعض 
بواجبها  تقم  لم  ولكنها  المتميزين، 
االتحادات  عمل  بلورة  ناحية  من  األكمل 
المنضوية تحتها، ولم تحسبها ولم تكن 
االتحادات،  هذه  أداء  على  الجيد  الرقيب 
وبالتالي فكانت كل المشاركات الخارجية 
جدا،  ضعيفة  الليبية  للمنتخبات  الليبية 
تحقيق  أو  إيجابي  مردود  أي  تحقق  ولم 
أي إنجازات قارية أو أولمبية رغم األموال 
والمعسكرات  اإلعداد  في  المهدورة 
المشكلة  واللجان  والخارجية  الداخلية 
العالم  تجوب  التي  السياحية،  والوفود 

من  االستفادة  حتى  أو  نتائج  أي  دون 
االتفاقات  أو  الدولية  االتحادات  برامج 
ورق،  على  حبرا  أصبحت  التي  المبرمة، 
الدول  في  األولمبية  اللجان  نجد  بينما 
المجاورة تستفيد أكبر استفادة من مثل 
بالرياضات  النهوض  االتفاقيات في  هذه 

المحلية لدى هذه الدول.
الرياضي  الوسط  في  البعض  وينتظر 
الليبي، الدور المنتظر من اللجنة األولمبية 
ستقام  التي  طوكيو  أولمبياد  ألعاب  في 
من 22 يوليو إلى 8 أغسطس 2020 في 
اليابان، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة 
بعقد االجتماعات وتشكيل اللجان الختيار 
المتميزين للمشاركة في هذه األولمبياد.

ليبيا  في  الرياضة  مسؤولي  من  عدد 

يرجحون أن السبب في ضعف أداء اللجنة 
االتحادات  إلى  يرجع  الليبية  األولمبية 
رؤساء  معظم  أن  معتبرين  الضعيفة، 
االتحادات ال يملكون الخبرة أو االحترافية 
في قيادة هذه االتحادات، ولم يكن يوما 
بل  رئيسها  هو  التي  اللعبة  من  متمكنا 
وجد نفسه على رأس اتحاد لعبة ال يعرف 
عنها شيئا، بسبب التالعب في االنتخابات 
عالقات  تربطهم  ألشخاص  وإرضاء 

شخصية في الجمعيات العمومية.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  بشأن  أما 
برئاسة  االنتخابات  طريق  عن  جاء  الذي 
إقصاؤه  وتم  الجعفري،  جمال  السابق، 
بناء على حراك األندية والمكتب التنفيذي 
الرئيس  نائب  تكليف  وتم  لالتحاد، 
عبدالحكيم الشلماني رئيسا مؤقتا له حتى 
أرسل  وقد  العمومية،  الجمعية  اجتماع 
رسالة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
الرسالة  هذه  ولكن  الحالي،  االتحاد  إلى 
زالت مجهولة ولم يتم اإلفصاح عنها  ما 
ومعرفة  بفحواها  األندية  مطالبات  رغم 
رفض  في  األسباب  أحد  وهي  فيها،  ما 
األندية بداية الدوري إلى جانب الظروف 
القدم  لكرة  الليبية  األندية  األمنية. وعن 

 200 من  أكثر  إلى  عددها  يصل  التي 
وال  ناد  مقومات  به  يوجد  ال  أغلبها  ناد 
أندية  أو  رياضية  ألعاب  أي  به  يوجد 
إلدماجها  بوادر  أي  توجد  وال  تخصصية، 
عبئا  أصبحت  والتي  عملها،  تقنين  أو 
 28 وجود  مع  الراهن،  الوقت  في  كبيرا 
ناديا وال يوجد دولة في العالم أو دوري 
بهذا العدد من الفرق، والسبب في ذلك 
ولجلب  المتخذة  القرارات  عشوائية  هو 
اتحاد  قبل  من  االنتخابات  في  األصوات 
أنور الطشاني، الذي ترك وراءه هذا الثقل 
الشلماني  وأمام  الجعفري  أمام  الكبير 

الرئيس الحالي التحاد الكرة.
رؤساء األندية الليبية وصلت إلى سدة 
االنتخابي  الصندوق  خالل  من  الحكم 
المخترق، وأفرزت العديد من األسماء التي 
األندية  خصوصا  األندية  بسمعة  أضرت 
كبير،  رياضي  جمهور  لها  التي  الكبيرة 
الذي كان سلبيا في عملية االنتخاب من 
خالل وضع شروط على بطاقات العضوية 
واالنتساب لألندية، وبالتالي العزوف عن 
االنتخابية وشراء  العمليات  المشاركة في 
األصوات، وأكبر دليل على ذلك هو عملية 
االنتخابات التي جرت بنادي االتحاد المدة 
الماضية، وهو من أكبر األندية في ليبيا 
وأكثر شعبية، وله روابط في جميع ربوع 
ليبيا. لذلك تعاني األندية من عدم وجود 
المناسب،  المكان  في  المناسب  الرجل 
األندية  أغلب  في  حاليا  الموجودين  ألن 
أندية  قيادة  كفاءة  لديهم  توجد  ال 
عريقة، بل جاء معظمهم من أجل مصالح 
األندية  تكبد  إلى  أدى  مما  شخصية، 
أنهم  رغم  إدارية  ومشاكل  كثيرة  ديون 
جراء  األندية  تعاني  أعمال، وسوف  رجال 
هذه الديون. فثقافة االقتراع واالحترافية 
في االختيارات ما زالت بعيدة عنا، وتحتاج 
األولويات،  وترتيب  الوقت  من  مزيد  إلى 
العمومية  الجمعيات  لدور  قوي  وتفعيل 
ونشر ثقافة الصندوق واختيار األشخاص 
المسؤولية،  تحمل  على  القادرين 
الرياضات  بجميع  النهوض  ويستطيعون 

في ليبيا.

الوسط - الصديق قواس:

● الشلماني● الجعفري

● الدامجة

الترجي  نجم  الهوني،  حمدو  الليبي  المحترف  قاد 
كأس  تاريخ  في  فوز  أكبر  لتحقيق  فريقه  التونسي، 
العالم لألندية، بعدما فاز أبناء »باب سويقة« بستة 
القطري،  السد  حساب  على  هدفين،  مقابل  أهداف 
في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول من أمس 
في  والسادس  الخامس  المركزين  لتحديد  الثالثاء، 
الدوحة.  القطرية  العاصمة  تحتضنها  التي  البطولة 
وشهدت المباراة تألق المحترف الليبي، إذ سجل ثالثة 
و42   6 الدقائق  في  هدفا،  وصنع  )هاتريك(  أهداف 
الدقيقتين  ثنائية في  البدري  أنيس  و74، كما سجل 
16 و26، بينما جاء الهدف السادس عن طريق سامح 
السد  سجل  المقابل  في   ،87 الدقيقة  في  الدربالي 
صاحب األرض والجمهور هدفين في الدقيقتين 32 

و49 من ركلتي جزاء.
بهذه النتيجة حصد فريق الترجي التونسي بفضل 
مجهودات الهوني، المركز الخامس في كأس العالم 
يسجل  عربي  العب  أول  محترفنا  وأصبح  لألندية، 
البطولة وأول العب ليبي يحرز  »هاتريك« في تاريخ 
المحترف  توج  كما  األندية،  مونديال  في  هاتريك 
خالل  العب  أفضل  بجائزة  الهوني،  حمدو  الليبي 

»الهوني«،  وكتب  القطري.  السد  أمام  فريقه  مباراة 
نجح في  أن  بعد  التونسي  الترجي  فريقه  التاريخ مع 
تسجيل »هاتريك« وصناعة هدف، بتحقيقه عددا من 
ومونديال  أفريقيا  في  الترجي  مع  القياسية  األرقام 

في  ثالثية  يسجل  العب  أول  أصبح  حيث  األندية، 
أنه  كما  لألندية،  العالم  بكأس  تونسي  لناد  مباراة 
كأس  في  »هاتريك«  يسجل  عربي  العب  أول  أصبح 

العالم لألندية.

يشارك  ليبي  العب  أول  أصبح  الليبي  محترفنا 
رابع  يعد  كما  األندية،  مونديال  في  ثالثية  ويسجل 
األندية،  مونديال  تاريخ  في  هاتريك  يسجل  العب 
األوروغواياني لويس سواريز في شباك جوانزو  هم 
كريستيانو  والبرتغالي   ،)2015( بنسخة  الصيني 
كاشيما  شباك  في  بيل  غاريث  والويلزي  رونالدو، 
على  و2018   2016 نسختي  في  الياباني  أنتلرز 
أول  الهوني  المحترف  أصبح  أفريقيا  وفي  الترتيب. 
أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  بلقب  يفوز  ليبي  العب 
كما أصبح ثالث الهدافين العرب بعد المصري محمد 
 3( بونجاح  بغداد  والجزائري  أهداف(   4( أبوتريكة 

أهداف(، وفًقا لموقع ريميسا.
وتحدث المحترف الليبي حمدو الهوني عن إنجازه، 
تحقق  الذي  الكبير  بالفوز  البالغة  سعادته  وأبدى 
في  مضيفا  بسداسية،  القطري،  السد  حساب  على 

المباراة:  عقب  تصريحات صحفية 
بعدما  كبيرة  بسعادة  »أشعر 
السد،  شباك  في  هاتريك  سجلت 

فخور بأنني أول العب ليبي يشارك في كأس العالم 
أشكر  األهداف،  من  العدد  هذا  ويسجل  لألندية، 
حسبما  الشباك«،  هز  على  ساعدوني  الذين  رفاقي 
أفاد موقع »ريميسا«. وقال المحترف الليبي الهوني: 
على  والتركيز  األندية  مونديال  ملف  غلق  »يجب 
االستحقاقات المقبلة.. فريق الترجي يلعب دائما من 

أجل الفوز وحصد األلقاب«.
ليبيا  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
كثيرون  اعتبر  الذي  اإلنجاز  هذا  بسبب  عارمة  فرحة 
بعض  وصفته  كما  الليبية،  القدم  لكرة  تتويج  أنه 
نجم  غرار  على  العرب  بفخر  بالده  في  الجماهير 
ليفربول محمد صالح ورياض محرز هداف مانشستر 

سيتي، وفقا لموقع »جول«.
يشار إلى أن تشافي هرنانديز، القائد السابق لنادي 
القطري،  للسد  الحالي  والمدرب  اإلسباني،  برشلونة 
الليبي حمدو الهوني،  المنتخب  كان قد أشاد بنجم 
وذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة 
التي جمعت الفريقين، مشيرا إلى أن الترجي يمتلك 

الهوني  مثل  المتميزين،  الالعبين  من  عددا 
والبدري وإبراهيما واتارا وكوليبالي.

الليبي حمدو الهوني يكتب التاريخ.. بتسجيله أول »هاتريك« للعرب وأفريقيا في كأس العالم لألندية

الرياضي  سرت  خليج  نادي  إدارة  أقامت 
خصصتها  احتفالية  الثالثاء،  اليوم  الثقافي، 
لتكريم أبطال صالة نادي خليج سرت للقوة 
بالبلدية،  اإلعالم  مسؤول  وقال  البدنية. 
به  خصت  الذي  التكريم  إن  لـ»الوسط«، 
تميزهم  بعد  جاء  األبطال  النادي  إدارة 
متميزة  نتائج  على  وحصولهم  وتفوقهم 
مخلوف  محمد  بطولة  في  مشاركتهم  خالل 
الدولية، التي أقيمت في مدينة بنغازي خالل 
منتخب  أيضا  وتمثيلهم  الماضيين،  اليومين 

ليبيا لهذه اللعبة.
وحضر االحتفالية عميد بلدية سرت، مختار 
سرت  البلدي  المجلس  وعضو  المعداني، 
المكلف بمتابعة ملف الشباب والتعليم، صالح 
أحمد  الدكتور  ورئيس جامعة سرت،  عيادة، 
الدكتور  للجامعة  العامة  والكاتب  المحجوب، 
اللجنة  وأعضاء  ورئيس  أمهلهل،  عبداهلل 

التسييرية لنادي خليج سرت الرياضي.
وجرى خالل االحتفالية إلقاء كلمات لبلدية 
سرت،  خليج  ونادي  سرت  وجامعة  سرت 
نادي  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  أكدوا  الذين 
خصوصا  الرياضات  جميع  في  سرت  خليج 
تكريم  ذلك  بعد  تم  كما  البدنية،  القوة 
واألبطال  والمدرب  واإلداري  الفني  الطاقم 

بمنحهم شهادات تميز وتقدير.

القاهرة- أحمد سيد:

الليبي يتوج بجائزة أفضل العب في 
المباراة ويحقق أرقاما قياسية بالجملة

● الهوني● الهوني يتوج بأفضل العب في المباراة
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مــاذا تريد في ليبيا؟
مـــن يؤيد دورها في ليبيا؟

متــى تكشف عن أهدافها الحقيقية وراء هذا 
الدور؟

أيــن تكمن مصالحها؟
لماذا ظهر التقارب األخير بينها وتركيا؟

كيــف يمكن أن تتعامل الواليات المتحدة 
مع دورها في ليبيا؟

 كل شيء  

روسيا

بريطانيا: الحسم 
األخير ملعركة الخروج

جمعة بوكليب
منذ صيف 2015 وحتى شتاء 2019، أي في فترة زمنية أقل من خمس سنوات، شهدت 

المحافظين. كلها حزب  فيها  فاز  برلمانية،  انتخابات  ثالثة  بريطانيا 
من  كاميرون  ديفيد  بزعامة  المحافظون  تمكن   2015 العام  األولى  االنتخابات  في 
الفوز بأغلبية برلمانية عاملة، ساعدتهم على التخلص من عبء االئتالف الذي دخلوه 
محافظة  حكومة  أول  وتشكيل  الديمقراطيين،  األحرار  حزب  مع   2010 انتخابات  بعد 

.1997 منذ 
االنتخابات الثانية كانت في صيف 2017 بعد سنة من استقالة ديفيد كاميرون، لدى 
خسارته في استفتاء الخروج في صيف 2016، وتولي السيدة تيريزا ماي القيادة. وبعد 
أقل من عام على توليها، أعلنت إجراء انتخابات عامة بغرض تحويل األغلبية البسيطة 
العاملة إلى أغلبية مسيطرة. لكن الرياح سارت على عكس ما تشتهي وخططت، وأدت 
حزب  مع  برلماني  تحالف  في  الدخول  على  أجبرها  بشكل  األغلبية  تلك  تقليص  إلى 
أجبرت  أنها  النهائية  النتيجة  وكانت  الشمالية.  أيرلندا  من  الديمقراطي،  االتحاديين 
على مغادرة كرسي الزعامة صيف 201، ليحتله بوريس جونسون، الجائع إلى السلطة.
انتخابات  اسم  عليها  وأطلق  المنصرم،  األسبوع  جرت  واألخيرة،  الثالثة،  االنتخابات 
الخروج. وتمكن المحافظون بزعامة بوريس جونسون من تجاوز كل العقبات وخرجوا 
تذوق  من  حرموا  برلمانية  أغلبية  وهي  مقعدا،   80 برلمانية  بأغلبية  ظافرين  منها 
طعمها منذ انتخابات 1987 التي قادتها السيدة مارجريت تاتشر، وكانت آخر انتخابات 
10 داوننج ستريت،  قادتها قبل أن يتمرد عليها نواب حزبها، ويجبرونها على مغادرة 

ذات صباح برفقة زوجها، وبعينين دامعتين، وقلب مكسور.
والداخل  الخارج  للمراقبين من  االنتخابات تشويقا  أكثر  تعد من  األخيرة  االنتخابات 

وأكثر  المصالح،  لتشابك  تعقيدا  وأشــد  الــســواء،  على 
نصف  اثنين:  إلى  بريطانيا  تنقسم  مرة  ألول  إذ  عدوانية. 
في  يقف  نصف  يقابله  االتحاد،  من  الخروج  ضفة  في  يقف 

البقاء. ضفة 
نهائية،  نتيجة  وهي  الخروج.  فريق  لصالح   0-2 النتيجة 
فازوا  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  في  الراغبين  ألن  نظرا 
واألخيرة  والثانية   2016 استفتاء  في  األولى  المرة  مرتين: 
الستار  إسدال  يعني  مما  االنتخابات.  هذه  في  والحاسمة 
على مشهد الخروج، وإعداد خشبة المسرح لمشهد ما بعد 
المقرر  ومن  النص،  كتب  الذي  جونسون،  بقيادة  الخروج، 
دون  تفاصيله،  بكامل  المشهد  ويخرج  ويمثل  يصمم  أن 
كل  من  تخلصه  عقب  الحكومي،  فريقه  جانب  من  عقبات 
االتحاد،  في  البقاء  مؤيدي  ومن  الزعامة،  على  منافسيه 
البرلمان.  في  المعارضة  ومهاترات  مناحرات  دون  ومن 
الطبقات  جميع  من  كبير،  شعبي  بدعم  يحظى  أنه  واألهم 

األخيرة، شهدت، كذلك، ألول  االنتخابات  والعُمرية.  واالقتصادية  االجتماعية  والفئات 
مرة، في تاريخ االنتخابات البريطانية تمكن المحافظين من الفوز بدوائر انتخابية في 

عمالية. تأسيسها-  منذ  تاريخيا  -تعد  والشمال  ميدالند 
تشهدها  لم  للعماليين  مذلة  هزيمة  من  إليه  أدت  وما  أيضا،  األخيرة،  االنتخابات 
السياسي  المسرح  من  كوربين  جيريمي  السيد  خروج  تعني   ،1935 منذ  الساحة 
قرية  التقاعد من مزايا صحية، كنتيجة البتعاده عن  له  يتيحه  نهائيا، واالستفادة مما 

والقلق. والتوتر  اليومية  الضغوطات  مصدر  ويستمنستر، 
األحــرار  زعيمة  سوينسون  جو  السيدة  هزيمة  إلــى  أدت  كذلك،  االنتخابات، 
في  أخرى  مرحلة  أمام  الباب  يفتح  مما  البرلماني،  مقعدها  وخسارتها  الديمقراطيين 
نفسها  تعد  كانت  سوينسون  السيدة  جديدة.  قيادة  اختيار  بغرض  النتخابات  الحزب 
ويستمنستر  قرية  خارج  فجأة  نفسها  فوجدت  ستريت  داوننج   10 مفاتيح  لتسلم 
الخروج  اختارت  أن  بعد  الخشبة،  من  خروجها  سيناريو  كتب  من  هي  كانت  بالكامل. 
القائم على دعم  اإلسكتلندي  القومي  والحزب  العمال  البرلماني مع حزب  التحالف  من 
رئيس  دعوة  قبول  على  اإلسكتلندي  القومي  الحزب  مع  بإصرارها  االتحاد،  في  البقاء 
بحجر،  عصفورين  من  أكثر  ضرب  في  طمعا  جديدة،  نيابية  انتخابات  إلجراء  الوزراء 
صالبة  على  طموحاتها  سماء  علياء  من  وساقطة  الناخبين،  بأحجار  مضروبة  وانتهت 

واقعية رصيف حجري، يقع على طريق يقود إلى ما ال تعرف وال تريد.
رهانه،  كسب  أن  بعد  جونسون،  بوريس  سيطرة  تحت  بأكمله  صار  اآلن  الملعب 
لخروج  الرسمي  التاريخ  وهو   2020 يناير  نهاية شهر  بعد  وعليه،  تاريخيا.  فوزا  وحقق 
الطريق  على  فيها  بمن  البريطانية  العربة  يضع  أن  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا 

سيختاره. الذي 
خارطة  افتقاد  عن  رغما  بسالم،  وهدفه  مقصده  إلى  الوصول  من  سيتمكن  فهل 

طريق، حتى اآلن؟

الطاهر أرحومة مذيع متعدد المواهب، ومعلم مشهود له بحسن التعامل 
مع تالميذه ونجاحه في االقتراب منهم، تخرج في معهد المعلمين 

ببنغازي نحو سنة 1960 ودرَّس بعدد من المدارس في بنغازي، ولكنه 
اتجه نحو اإلعالم، مذيعًا ومقدمًا للبرامج، وأيضًا ممثاًل بل ومغنيًا أيضًا، 
إنه صاحب أغنية األطفال الشهيرة: »هات الشنطة تعالى.. وريني إيش 

خذيت اليوم يا حسين..« وهي األغنية التي رددها أطفال تلك الفترة التي 
تزامنت مع افتتاح التلفزيون الليبي، وقد تكون أول أغنية حقيقية ألطفال 

ليبيا.
رحل عنا في مثل هذا اليوم 2013/12/19.

رحيل الطاهر أرحومة

التقط المصور حسام طريش عددًا من الصور في بعض 
على  معالمها  توجد  التي  والتاريخية،  األثرية  المناطق 

الليبية. النقدية  العمالت 
وأخرج حسام الصور بشكل رائع، حيث مزج بين الصورة 
الموجودة على العملة واألصل الموجود على األرض، من 

السيلفي. خالل 
التي نشرها طريش عبر مواقع  القائمة الصور  وشملت 
أفزجار« و»جبال أكاكوس«  التواصل االجتماعي؛ »قوس 

50 دينارًا و»برج الساعة« طرابلس ورقة خمسة دنانير  ورقة 
الدينار ومبنى »مصرف ليبيا  و»قوس ماركوس« ورقة 

الليبيين على  المركزي«، والقت هذه الصور تفاعاًل كبيرًا من 
التواصل. مواقع 

سيلفي مع العملة 
واملعالم الليبية

+H5

نوفمبر يسجل 
درجة حرارة قياسية
كان نوفمبر 2019 ثاني أكثر هذه األشهر 

دفًئا في العالم منذ العام 1880 وراء نوفمبر 
2015 على ما أعلنت الوكالة األميركية 
للمحيطات والغالف الجوي )نوا(، مؤكدة 

بذلك سنة جديدة من درجات الحرارة 
القياسية. وكانت خدمة »كوبرنيكوس« 

األوروبية أصدرت توقعات مختلفة بشكل 
طفيف، إال أنها تؤكد الميل ذاته، إذ اعتبرته 
من بين أشهر نوفمبر األكثر حرًّا مع 2015 

و2016. وقالت وكالة »نوا« إن متوسط 
الحرارة المسجل في نوفمبر 2019 كان 

أعلى بـ0.92 درجة مئوية عن معدل القرن 
العشرين البالغ 12.9 درجة.

وسجل في العام 2019 الكثير من 
األرقام القياسية، وال سيما شهر يوليو. وهو 

ثاني أكثر األعوام دفًئا منذ العام 1880 
بحسب األميركيين. ويبقى العام 2016 

كمعدل وسطي األكثر دفًئا )+ 1.01 درجة 
مئوية مقارنة مع معدل القرن العشرين(.

سائقات مترو
للمرة األولى

خالل العام المقبل، ستبدأ هيئة مترو 
األنفاق في موسكو تدريب النساء على 
قيادة القطارات، وذلك عقب تعديالت 

في قانون العمل الروسي. وقالت بلدية 
موسكو، في بيان، إن نظام المترو، الذي 

بني في الحقبة السوفياتية »شكل أول 
مجموعة من السائقات المتدربات«، 

وسيبدأن تدريباتهن في فبراير.
وتاريخيًّا، كان سائقو المترو من 

الرجال حصرًا ألن هذا النشاط كان يعتبر 
من الوظائف الحكومية، التي تضر بصحة 
المرأة، إذ أن العمل يتطلب البقاء لساعات 

طويلة تحت األرض.
لكن هذا التبرير تعرض النتقادات 

كثيرة ألن إدارة المترو توظف نساء 
كعامالت نظافة وصرافات ومراقبات 
للساللم المتحركة في ذلك المكان 

وبرواتب منخفضة. وفي سبتمبر، خفض 
مرسوم صادر عن وزارة العمل الروسية 
عدد المهن الحصرية للذكور من 456 

إلى نحو 100. وكانت النساء تُمنَع من 
ممارسة وظائف كثيرة منها التعدين 
واألشغال المعدنية وقيادة الحافالت 

وإصالح السيارات.

أقوالهم

، ال حل عسكريًّا لألزمة الليبية، 
ونؤيد جهود المبعوث األممي غسان 
سالمة، للعودة إلى المسار السياسي

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

إن الوضع الحالي في ليبيا خطر، وأنه 
بعد ثماني سنوات من وجود بعثة 

لألمم المتحدة في ليبيا، لم يتحسن 
الوضع، بل على العكس من ذلك فقد 

ساءت األوضاع

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
موسى فقي

قلقون من تشكيل المجموعات 
اإلرهابية، المرتبطة خصوصًا 

بتنظيم »داعش«، قوسًا نحو تشاد 
ونيجيريا وليبيا، قد يمتد

 حتى الشرق األوسط

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

البالد ستشهد في القريب العاجل 
إجراءات جديدة لالنتقال من هذه 

المرحلة إلى مرحلة أخرى

رئيس مجلس النواب المستشار
عقيلة صالح

ليبيا األمس

في فترة زمنية 
أقل من خمس 

سنوات، شهدت 
بريطانيا ثالثة 

انتخابات برملانية، 
فاز فيها كلها حزب 

املحافظني.

مرايا كاري.. القديم يكسب
األغاني  يو« مبيعات  إز  وانت فور كريسماس  أي  أغنية مرايا كاري »آل  تصدرت 

المنفردة في الواليات المتحدة، اإلثنين، بعد 25 عامًا تقريبًا على صدورها.
وصدرت األغنية في األول من نوفمبر 1994 ضمن ألبوم »كريسماس«، لكنها 

لم تصدر كأغنية منفردة ولم يمكن باإلمكان 
إدراجها تاليًا ضمن التصنيف.

التسعينات  والقت األغنية شعبية في 
استفادت  أنها  إال  األلفية،  ومطلع 

ــي فيلم  ف إدراجــهــا  ــن  ــا م ــضً أي
 ،)2003( أكــتــشــلــي«  ــوف  ــ »ل

البث  عصر  حلول  من  خصوصًا 
حلت  واإلثــنــيــن  الــتــدفــقــي، 
الثالثة  المرتبة  في  األغنية 

منصة  تعده  عالمي  لتصنيف 
ــى في  ــ »ســبــوتــيــفــاي« واألول

بريطانيا.
كذلك  األغنية  واستفادت 
ترويج  حملة  من  السنة  هذه 
مــع إعــــادة إصــــدار ألــبــوم 

كليب  وفيديو  »كريسماس« 
الجديد  الفيديو  وتضمن  جديد، 

النسخة  خــالل  مــصــورة  لقطات 
األولى لكنها لم تعرض من قبل.

الميالد وجولة  اقتراب عيد  وساهم 
مرايا كاري في الواليات المتحدة في نجاح 
تصنيف  على  وتربعها  مجددًا  األغنية، 

للفنانة  أغنية  أول  وهي  »بيلبورد«، 
من  اكثر  منذ  الترتيب  هذا  تتصدر 

11 عامًا.
أغنية   19 اآلن  وتصدرت حتى 

المبيعات  تصنيف  كاري  لمرايا 
منذ  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي 
قريبة  وباتت  مسيرتها  بداية 
القياسي  الرقم  معادلة  من 
»بيتلز«  فرقة  باسم  المسجل 

مع 20 أغنية.


